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Naše obce a města jsou stále více slyšet. I díky Všerubům
Velká politika, ať už v Praze nebo v Bruselu, bývá mnohdy vzdálena problémům, se kterými
se potýkají naše menší obce a města. Žijí v nich přitom miliony obyvatel, kteří si zaslouží
kvalitní život, a na které se bohužel často zapomíná. Je proto důležité, aby i oni měli zastání,
někoho, kdo bude prosazovat jejich zájmy na celostátní i evropské úrovni. Velmi mě těší, že i
díky Všerubům takovou oporu naše obce mají. Sdružení místních samospráv ČR, kterého jsou
Všeruby platným členem, je stále více slyšet a máme i konkrétní výsledky.
V SMS ČR máme jeden společný cíl, aby se lidem dobře žilo v celé České republice, od
velkoměst po nejmenší vesnici. Jen za poslední tři roky se počet našich členů zdvojnásobil,
SMS ČR nyní sdružuje na 1800 měst a obcí ze všech koutů naší země. Jsme respektovaným
partnerem vlády, ministerstev, krajů i dalších úřadů a organizací při jednáních o zákonech a
opatřeních, která mají vliv na miliony obyvatel České republiky.
Společně a úspěšně prosazujeme spravedlivé rozdělování daní pro menší obce nebo čerpání
peněz z evropských fondů pro smysluplné projekty. Ve Všerubech byl/a takovým projektem
například: dobudování části cyklotrasy CT 3A, Průzkumné vrty HV 01 Hájek a HV 01 a HV
02 Všeruby, Komunikace obytné zóny, Pořízení lesnické techniky, Zavedení odděleného
sběru BRKO, Územní studie veřejných prostranství, podpora tvorby pracovních příležitostí,
různé kulturní, společenské a sportovní akce a mnoho dalších. Usilujeme také o zachování
dostupných a fungujících úřadů i kvalitních veřejných služeb na venkově nebo trvale
udržitelný přístup ke krajině, abychom našim dětem jednou předali zdravou zemi. Navíc si
vyměňujeme zkušenosti a prohlubujeme vzájemnou spolupráci. To vše se nám krok za
krokem daří, ale máme před sebou ještě hodně práce.
Děkuji proto Všerubům a všem jejich obyvatelům, že i díky nim prosazujeme naše společné
zájmy – evropskou kvalitu života pro všechny občany České republiky. Chci Vás také
ubezpečit, že i nadále bude SMS ČR urputným zastáncem obcí a ochotně Vám bude nabízet
pomocnou ruku v boji se všemi výzvami, se kterými se potýkáte.
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