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Slovo starosty
Vážení� občané,
na začátku svého pří�spěvku do Všerubských
listů, Vás chci touto cestou všechny pozdravit
a projevit naději, že se Vám všem v rámci
možností� daří� dobře a jste zdrávi.
V době, kdy se tvořily a psaly březnové
Všerubské listy, nikdo netušil, jaké období�
máme před sebou. Já jsem Vám přál krásné
jarní� období� a zval Vás na městské slavnosti.
Ostatní� přispěvovatelé vyjmenovávali akce, které nás
čekají�. Vláda Č� eské republiky vyhlásila 12. 3. 2020
v souvislosti s prokázání�m výskytu koronaviru na
území� Č� eské republiky nouzový stav. Nepří�sluší� mi
posuzovat kroky vlády Č� eské republiky a ani k tomu
nemám dostatek informací�. Mám ale dost informací�,
abych mohl trochu informovat Vás, co se dělo zde.
Krajská hygienická stanice neobjevila na
našem území� ani jednoho nakaženého občana.
Několik obyvatel bylo v karanténě, ale ani u nich
nebylo nakažení� prokázáno. To je skvělá informace a
byli jsme za ní� nesmí�rně rádi. Stát začal organizovat
dovoz zdravotnického materiálu a úplně chápu, že
ho přednostně dostávali zdravotní�ci a nemocnice. I
na nás se dostalo a od krajského úřadu jsme převzali
několik desí�tek párů rukavic, roušek, litrů desinfekce, 1
ochranný oblek a 4 plexi ští�ty. Tuto pomoc jsme ovšem
museli jako pověřený úřad přerozdělovat mezi 10 pod
nás spadají�cí�ch obcí�. Pro naše obyvatele jsme nedostali
jedinou roušku, přestože jste měli povinnost je nosit.
Proto chci ještě jednou poděkovat všem šikovným
šičkám ze Všerub, Nekmí�ře a Třemošné. Dí�ky práci
těchto žen jsme mohli přes úřad distribuovat roušky
všem potřebným občanům. Mám rodinu ve Ví�dni a ví�m
od ní�, že roušky ušité ženami v Rakousku by se dali
počí�tat v desí�tkách. Podotýkám jen, že Rakousko miluji,

Ze života města a okolí

Starosta vyjádřil poděkování občanům
„Rád bych vyjádřil poděkování� všem
občanům za jejich zodpovědné chování� v době
výskytu koronaviru COVID-19, kdy byl státem
vyhlášen nouzový stav. Všiml jsem si, že v našem
městě se v té době výrazně omezil volný pohyb
občanů, dodržovali se další� naří�zení� vlády jako
dvoumetrové odstupy mezi sebou, apod. Dí�k
patří� i těm, kteří� dali k dispozici ručně šité
roušky, nelze jmenovat všechny, bylo jich hodně.
A nebyli to jen naši občané, ale i z okolí�, např.
z Horní� Bří�zy a Nevřeně. Přeji všem hodně zdraví�
a věří�m, že se situace kolem koronaviru bude
nadále zlepšovat.“

aby si to někdo nevysvětlil jako kritiku. Dost o pomoci
a distribuci zdravotnického materiálu. Určitě to nebylo
lehké.
Zavřelo se spousty továren, škol, služeb a všeho
ostatní�ho. Na základě přání� našeho hejtmana jsme
chví�li drželi provoz naší� školky, ale i ta byla uzavřena
pro nedostatek dětí�. Bohužel do jisté mí�ry přestal
fungovat i krajský a Městský úřad Nýřany. Myslí�m
na poli správní� legislativy. Jednoduše řečeno, nebylo
možné dostat jakékoliv úřední� rozhodnutí�. V současné
době pominul nouzový stav, naše společnost se velice
pomalu rozhýbává, ale naše ekonomika má do té před
virem daleko. Už dnes ví�me, že dostaneme nejméně o
2 500 000 Kč do rozpočtu města méně, než jsme čekali.
Možná se to někomu bude zdát zanedbatelné. Město
Všeruby má rozpočet, ve kterém je mnoho položek dáno,
to jsou mandatorní� výdaje. Pak jsou výdaje, o kterých
jednáme v rámci zastupitelstva. To je dohromady okolo
6 000 000 Kč. To jsou pení�ze, které můžeme investovat
do komunikací�, naší� Č� OV, sportovní�ho areálu, parkovišť,
rozší�ření� komunikace u kapličky atd. 2 500 000 Kč je ví�c
jak třetina těchto peněz. Nehroutí�m se, nebrečí�m, ani
nebudu vyvěšovat černou vlajku, jak to někteří� chtěli.
Budeme muset přemýšlet v intencí�ch nové situace, jako
všichni další� zastupitelé. Celá naše společnost si bude
muset znovu nastavit své priority.
Jako starosta města Všeruby chci všem občanům,
kteří� nepanikařili, trpělivě snášeli všechna omezení� a
pří�kazy a svědomitě dělali, co mohli, poděkovat.
Přeji nám všem, aby další� vlna nákazy
nedorazila a abychom posí�leni touto zkušeností� byli
schopni lépe ží�t.
Michal Vaněk
starosta

Vznikla nová stezka pro pěší
Mnoho starostů usilovalo o zbudování� spojovací�
cesty od nové zástavby ke sportovní�mu areálu. „Bylo
mnoho problémů, přes které to nešlo. Nynější� zastupitelé
jednomyslně odhlasovali, že mám v úsilí� pokračovat. Povedlo
se dát dohromady pozemky tak, aby se cesta pro pěší� dala
zrealizovat. Vznikly chodní�ky a lávka přes potok. Ještě je
v plánu ustavit lavičky, přidat osvětlení� a odpadkové koše.
Vzhledem k situaci s koronavirem COVID-19 nebylo možné
stezku slavnostně otevří�t. Oficiální� otevření� zorganizujeme,
až to situace dovolí�. Cesta se ale může použí�vat“, zve
k návštěvě starosta.
								
Viola Pešková, redakce
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Plánují se velké úpravy silnic
„V plánu je výstavba nového mostu směrem
k autoservisu pana Maška. Dle Správy a údržby silnic tato
stavba letos nezačne. Nyní� se dělá projektová dokumentace a
řeší� se inženýrské sí�tě“, informuje starosta.
Druhou stavbou, která se pří�mo dotkne Všerub, je
úprava křižovatky u Hunčic. Projektová dokumentace je
hotová, řeší� se majetkové poměry a povolení�, co se týče sí�tí�.
Situace bude složitá kvůli autobusové dopravě. Stavba bude
probí�hat na etapy. Ř� eší� se objí�zdné trasy, které budou pokaždé
jiné. Občané budou včas informováni. Ani tato stavba letos
nezačne. Je plánovaná na červen pří�ští�ho roku.
					
Viola Pešková, redakce

Městský úřad informuje

Zdárný provoz nové ČOV
Nově vystavěná Č� OV od února běží�
ve zkušební�m režimu. Jední�m ze smyslů této
intenzifikace bylo vytvořit svozovou jí�mku
pro všechny obyvatele našeho regionu, kteří�
nemají� kanalizaci. Je nutné sjednat si vývoz u
některého zemědělce, který má vhodné zaří�zení�
– např. pan Löwy, pan Boháček nebo pan Jí�lek a
hlavní� je domluva na Městském úřadě, aby Č� OV
nebyla jednorázově přetí�žena. V současné době
mají� občané možnost vyvážet své odpady za
poplatek městu 30,- Kč za 1m3.
		
Viola Pešková, redakce

Město Všeruby žádá občany, kteří� dosud neuhradili poplatek ze psa, aby tak
co nejdří�ve učinili na Městském úřadě v kanceláři č. 9, nebo poplatek zaslali na účet
Města Všeruby.
Město Všeruby dále žádá občany, kteří� dosud neuhradili fakturu za svoz
komunální�ho odpadu, aby tak co nejdří�ve učinili na MÚ� Všeruby, v kanceláři č. 9
nebo úhradu zaslali na účet Města Všeruby.

Vítání občánků
Jednou z nejmilejší�ch a nejkrásnější�ch událostí� života města Všeruby je každoroční� červnové ví�tání�
občánků. A nemělo tomu být jinak ani letos. Jenže všichni ví�me, že byla přijata taková opatření� proti ší�ření� zlé
nemoci, že jsme se rozhodli přesunout termí�n ví�tání� občánků na měsí�c září�. A to proto, aby tato šťastná událost
mohla proběhnout mnohem důstojněji a vzpomí�nková fotodokumentace mohla být poří�zena bez roušek a jiných
rušivých vlivů.
Děkujeme za pochopení�.
Soňa Hyrátová

Z jednání zastupitelstva

Rozpočtové opatření
Zastupitelstvo, které se před koronavirovou karanténou sešlo 17. února v pří�sálí� kulturní�ho domu,
projednalo rozpočtové opatření� č.1/20. Pří�jmy rozpočtu se zvýšily o 95.000,- Kč za přeplatky na zálohách na vodu
a 58.000,- Kč přišlo jako pří�spěvek z úřadu práce na vytvoření� pracovní�ch pří�ležitostí� pracovní�ků údržby města.
Ve výdají�ch dominoval 1.000.000,- Kč za nový chodní�k od hřiště přes potok a louku. Podstatnou část
tvořila nová lávka. O 200.000,- Kč bylo třeba zvýšit rozpočet úpravy čistí�rny odpadní�ch vod ve Všerubech, další�ch
200.000,- Kč na zvýšené provozní� výdaje během budování� nové části. Tyto zvýšené náklady byly pokryty z rezervy
rozpočtu.
Dotace pro spolky
V další�m bodě schvalovali zastupitelé veřejnoprávní� smlouvy na dotace z Programu města Všeruby pro
občanské spolky. Pokud totiž je dotace pro spolek vyšší� než 50.000,- kč, musí� smlouvu schválit zastupitelstvo
(o nižší�ch částkách může rozhodnout rada). Bez velké diskuze schválili zastupitelé dotaci pro Sportovní� klub
Všeruby 94.000,- Kč, pro Sbor dobrovolných hasičů (na spolkovou činnost) 75.000,- Kč a pro spolek ProVšeruby
60.000,- Kč.
Přestupková agenda
Město Všeruby jako pověřená obec vykonává přestupkovou agendu (tj. přestupkovou komisi, která řeší�
spory mezi občany) pro obce Kunějovice, Nekmí�ř, Zahrádka, Krsy, Blažim, Ú�něšov, Ostrov u Bezdružic a město
Ú�terý. Jednotlivé obce její� prodloužení� projednaly do konce roku 2019, pouze Ostrov u Bezdružic to nestihl.
Vzhledem ke změně zákonů od roku 2020 musela být vypracována nová smlouva. Kterou zastupitelé schválili.
Alespoň zvýšili cenu za tuto nevděčnou činnost z 1.000,- Kč na 1.500,- Kč za projednaný přestupek.
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Studie rozšíření mateřské školky
Naše veřejnost dlouhodobě naléhá na rozší�ření� kapacity mateřské školky. Demografická studie potvrdila, že
trend stoupají�cí�ho počtu dětí� bude dlouhodobý a tak město zadalo plzeňské firmě projectstudio8 s.r.o. vypracovat
studii možností� rozší�ření� MŠ� tak, aby byly nejméně 4 tří�dy v jedné budově v areálu školy. Zastupitele starosta
seznámil s výsledkem: 4 varianty, z nichž každá měla různé výhody i nevýhody. Jedna počí�tala s rozší�ření�m a
dostavění�m stávají�cí� školky, což by vyvolalo problém, co s dětmi během výstavby. Druhá počí�tala s dostavění�m
protilehlého kří�dla školy, třetí� s postavení�m samostatné budovy u dnešní�ho parkoviště (uzavření�m dvora školy ze
čtvrté strany). Tyto dvě varianty se nelí�bily vedení� školy, protože jejich realizací� by se v podstatě ukončil možný
prostorový rozvoj školy. A tak u zastupitelů po dlouhé diskusi zví�tězila varianta č. 3, která umí�stila samostatnou
budovu školky na dnešní� trávní�k pod hřiště s umělým povrchem. Tuto variantu schválilo rozpracovat.
Prodej pozemků
Na zastupitelstvu 24.6.2019 byl schválen záměr prodeje bývalého fotbalového hřiště v Chrančovicí�ch. O
tyto pozemky projevily zájem tři osoby. Byly vyzvány, aby nechaly vypracovat geometrický plán, který by vydělil
pozemek na budoucí� pří�jezdovou komunikaci, která bude vybudována nákladem budoucí�ch majitelů pozemků, a
rozdělil ostatní� parcely mezi zájemce. Tento plán byl – ve shodě všech zúčastněných – vypracován. Podle něj dvě
osoby požádaly o odkup a tak zastupitelé schválili prodej pozemků za 300,- Kč /m2 , celkem 6.339 m2.
Splátka úvěru u banky
Rozpočet města pro rok 2020 počí�tal s doplacení�m úvěru u Č� eskomoravské záruční� a rozvojové banky
ve výši 369.000, - Kč, kterým byla zastavena budova kulturní�ho domu. Bez sankcí� bude tento úvěr splacen o rok
dří�ve a zastupitelé jednomyslně schválili dodatek úvěrové smlouvy.
Změna územního plánu Všerub
Zastupitelé odsouhlasili žádost p. Hartmana o změnu územní�ho plánu v k.ú Všeruby, kterou si bude sám
hradit a na žádost MěÚ� Nýřany jmenovali jako zástupce zastupitelstva pro další� jednání� pana starostu.
Vodovod ve Všerubech
Zastupitelstvo delegovalo starostu na jednání� valné hromady VAK v roce 2020. Starosta přitom informoval
o neblahém stavu vodovodu ve Všerubech. Současný vodojem a úpravna nestačí� zvýšenému zájmu rozví�její�cí�ch
se Všerub. V současné době je zastavena další� výstavba rodinných domů, protože již nestačí� kapacita vodárny.
Rozší�ření� stávají�cí�ho vodojemu by přišlo na 6 milionů korun a vodárna rovnou potvrdila, že pokud by ho
nezaplatila obec, vodárna ho nezaplatí�.
Starosta začal vyjednávat s vodárnami a Magistrátem města Plzně (hlavní�m akcionářem vodáren) o
společné investici. Společně zažádali o dotaci, ta však nebyla přidělena. Jednání� se dále intenzivně vedou a hledá
se řešení� schůdné pro všechny zúčastněné. Vzhledem k tomu, že vodovod patří� vodárnám, nechtějí� zastupitelé
hradit většinu investice z rozpočtu města. Ve hře je rozdělení� s vodárnou na poloviny a ještě další� možnost dotace.
Další informace
Pan starosta informoval zastupitele, že bylo zadáno vypracování� projektu na zateplení� budovy kulturní�ho
domu. Také informoval, že je vypracován projekt na parkoviště u řadových domků naproti archivu. V současné
době je schvalován na MěÚ� Nýřany.
Na dotaz p.Meiera uvedl, že předběžný termí�n úpravy hunčické křižovatky je červen 2020.
Miroslav Falkenauer

Mateřská škola

Jaro v naší školce
Mí�rná zima se blí�žila ke konci a my se už
začí�nali těšit, až vládu převezme jaro. Na začátku
března proběhla za velkého zájmu dětí� první� lekce
předplaveckého výcviku v bazénu na Lochotí�ně.
Všechny zúčastněné děti si plavání� moc užily a s
nadšení�m plnily všechny úkoly pod vedení�m zkušené
lektorky. O to ví�ce nás mrzelo, že se další� lekce již
nemohly uskutečnit. Tří�da Tygří�ků ještě stačila vyrobit
ze sena a krepového papí�ru Moranu, kterou jsme se
chystali zapálit a hodit do zdejší�ho potoka. Bohužel,
z důvodu koronavirové infekce a z důvodu odhlášení�

většiny dětí� z docházky do školky, došlo dne 18. března
k přerušení� provozu v naší� školce. V této době probí�hal
zejména úklid a dezinfekce hraček a vybavení� všech
prostor. Mimo jiné jsme se věnovali obnově výzdoby
tří�d, zahrad a úpravě Š� kolní�ho vzdělávací�ho programu
pro předškolní� vzdělávání�. V průběhu května proběhl
také zápis dětí� do mateřské školy na další� školní� rok.
Konal se bez pří�tomnosti dětí� a většina přihlášek byla
podána bezkontaktní�m způsobem. Volná mí�sta, která
ve školce budou po odchodu dětí� do základní�ch škol,
budou obsazena novými dětmi.
Dne 18. května došlo k obnovení� provozu ve
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po dobu trvání� potřeby dodržovat epidemiologická
opatření�.
Všichni
jsme se už do školky
těšili. Na děti čekala
nová
Polikarpova
stavebnice a odrážedla.
Ze staré Polikarpovy
stavebnice
jsme
vyrobili
hmyzí�
domečky na obě naše
zahrádky. Snažily jsme
se co nejví�ce pobývat
venku, v areálu školy
a na naší� zahrádce. Připravili jsme pro děti sportovní�
dopoledne, kde děti na jednotlivých stanoviští�ch plnily
různé úkoly, zdokonalovaly se v hodu mí�čem na cí�l,

Základní škola
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běhaly slalom a na závěr proběhlo přetahování� lanem.
Došlo také na Moranu, kterou jsme sice se zpoždění�m,
ale přeci jen poslali
pryč po vodě z nové
lávky přes všerubský
potok.
V
pondělí�
1.
června
jsme
zábavnými soutěžemi
a zdravou hostinou
oslavili
Den
dětí�.
Přejeme všem dětem
plno úsměvů, zážitků
a radosti a našim
předškolákům hodně úspěchů ve škole.
Lenka Káňová, Jana Růžková

Šití roušek ve škole
Ani v období� coronavirové epidemie nezela škola prázdnotou. Chyběly zde děti, ale scházela se tu parta
žen ve složení�: Alena Baumová, Pavla Geierová, Miluše Kliková, Anna Kňákalová. Monika Krýslová, Hana Vildová
a Václava Š� vecová, aby pro spoluobčany našily tak potřebné roušky.
Doma otřely prach z dávno již nepouží�vaných šicí�ch strojů a ze školní� družiny se tak přes noc stala dí�lna.
Každá přinesla, co měla – látky, nitě, trika, tkalouny a daly se do práce.
Brzy však začal být nedostatek materiálu, ale s tí�m pomohli ochotní� spoluobčané. Práce jim šla skvěle
od ruky, a tak našily kolem 700 roušek. I přes bolavé ruce i záda, tam panovala výborná nálada, protože věděly,
že pomoci druhým je v této době to nejdůležitější�. Byly dny, kdy šily až 12 hodin, až je s podivem, že se celá akce
obešla bez prošitých prstů.
Závěrem chceme všem popřát hlavně hodně zdraví�.
Vychovatelky ZŠ�

SDH Všeruby

Vážení� čtenáři,
dovolte mi abych se představil. Jmenuji se Jiří�
Baum Havel, je mi 39 let a původem jsem ze Staňkova.
Jsem ženatý a mám tři děti. Ve Všerubech žiji již 14.
rokem. K hasičům ve Všerubech jsem se dostal dí�ky
rodině mojí� manželky Andrejky, před 11 lety. V roce
2019 jsem byl na řádné valné hromadě zvolen do funkce
velitele SDH Všeruby a poté jsem byl zastupilstvem
města jmenován velitelem JPO. Po dohodě se starostou
SDH jsem se rozhodl že budu pří�spí�vat články o
činnosti JPO, represivní� a preventivní� činnosti sboru
dobrovolných hasičů.
Rozdíl mezi JSDH a SDH
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce
(JSDHO) - je organizační� složka, její�mž zřizovatelem je
Město Všeruby na základě zřizovací� listiny schválené
zastupitelstvem města. V čele této složky je velitel
jednotky, který je zodpovědný ze své funkce starostovi

města. Tato složka je financována z rozpočtu města.
Veškerá technika, výstroj a výzbroj poří�zená pro činnost
této jednotky je majetkem obce. Č� innost této jednotky
je převážně REPRESIVNÍ� . Č� lenové zásahové jednotky
obce jsou vybí�ráni převážně z členské základny SDH,
protože tito lidé jsou již od útlého věku vedeni nejen
k represivní� ale také k preventivní� činnosti v oblasti
požární� ochrany.
Sbor dobrovolných hasičů (SDH) - je dobrovolná
organizace, která je postavena na společném zájmu
několika osob. Náplní� činnosti je prevence v oblasti
požární� ochrany, výchova mladé generace v dnešní�
době také požární� sport, společenské a kulturní�
akce. V čele SDH stojí� starosta, výkonným orgánem
je výbor sboru. Jedná se o samostatně hospodaří�cí�
organizaci, financování� probí�há z dotací� Města Všeruby
a z podnikatelské činnosti našeho sboru, výjimkou
nejsou ani sponzorské dary podnikatelských subjektů.
Výjezdová jednotka byla povolána za poslední�

- 6tři měsí�ce k 6 mimořádným událostem. V březnu
jsme vyjí�žděli na požár hrabanky u samoty Slatina,
který ohlásil p. Č� ervenka. V dubnu byly čtyři požáry.
K požáru stodoly v Křelovicí�ch 3. dubna dopoledne

se výjezd nepodařilo zajistit, protože jeden strojní�k
byl v karanteně a ostatní� v zaměstnání� mimo město
Všeruby. O Velikonocí�ch vyjí�žděla jednotka k požáru
stohu v Horní� Bělé. Další�m výjezdem byl požár sazí�
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v komí�ně ve Všerubech č.p. 319. Poslední�m dubnovým
výjezdem byl požár hrabanky v lese u zahrádeckého
lomu. V květnu vyjí�žděla jednotka na likvidaci suchých
stromů u sinice nad hřištěm.
Kromě mimořádných
událostí� členové jednotky
prováděli v dubnu čištění�
kanalizace u Č� OV. Dále se
prováděla nutná údržba
techniky a její� pří�prava na
STK. V květnu byla členy
našeho sboru vyčištěna
požární� nádrž. Ze dna nádrže
byl vyvezen plný kontejner
odpadu.
Po
rozvolnění�
opatření�
pokračuje
pravidelná odborná pří�prava
členů
jednotky
včetně
kondiční�ch jí�zd řidičů.

Jiří� Baum Havel
velitel JSDH Města Všeruby

SK Všeruby – jaro 2020
Ještě než jsme začali na jaře hrát, tak nám vlastně sezona byla ukončena. V platnosti zůstaly výsledky
z konce podzimní� sezony. Pro naše týmy se tí�m nic podstatného nezměnilo, žádný nespadl, žádný nepostoupil.
Velkým zklamání�m ale bylo zrušení� sezony pro naše staré pány, kteří� měli našlápnuto k vytouženému ví�tězství�.
Tak holt pří�ští� rok, ještě to budou muset s jejich vedoucí�m vydržet další� rok J.
Tak jsme alespoň využili neplánované přestávky k částečné rekonstrukci restaurace. Z vlastní�ch zdrojů
jsme nechali zrekonstruovat kompletně rozvody elektřiny a také jsme nechali nainstalovat nová světla. Ta
zpočátku trochu budila kontroverzi, ale sví�tí�, jsou nová a restaurace dostala nový impulz. V souvislosti s výměnou
elektrických rozvodů jsme restauraci zevnitř zednicky začistili a celá restaurace s chodbou a pánským WC byla
vymalována a je připravena na stálý provoz.
Vzhledem k značnému výskytu plevelů v okolí� našeho hřiště, tak se tyto ve větší� mí�ře objevily i na naší�
hrací� ploše. Z tohoto důvodu jsme si odbornou firmou nechali v květnu trávní�k postří�kat herbicidy právě proti
těmto plevelům.
V současné době výbor SK řeší� družstva žáků. Protože nejen náš oddí�l má na novou sezonu nedostatek
starší�ch žáků, tak se jedná i s ostatní�mi okolní�mi oddí�ly o formě soutěže a také řeší�me, jaká družstva žáků přihlásit
do pravidelných okresní�ch soutěží�. Na první� pohled to při trénincí�ch vypadá, že dětí� máme nadbytek, ale když se
mají� rozdělit dle svého věku do jednotlivých družstev, tak je to občas problematické. V této souvislosti také žádáme
pří�padné zájemce o vedení� či trénování� těchto našich nadějí�, ať se neostýchají� a přijdou mezi nás. Samozřejmě
budeme rádi i za každého nového talenta, kterého rodiče přivedou na tréninky – děti trénují� pravidelně v úterý
a čtvrtek.
Nová sezona by se měla rozběhnout koncem měsí�ce srpna. Na léto plánujeme pravidelný Letní� turnaj a
také nás stále neopustila myšlenka uspořádání� rockového festivalu. Zatí�m řeší�me formát, jisté je minimálně zatí�m
to, že 15. 8. 2020 na hřišti zahrají� Antracit a Extraband revival.
Václav Č� ervenka
člen výboru SK Všeruby
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Příspěvky čtenářů
Veřejné zasedání města veřejnost neláká
Stále se setkávám s tí�m, že veřejného zasedání� zastupitelstva se účastní� málo obyvatel Všerub a spádových
obcí�. První� a pravděpodobně na dlouho poslední� větší� zájem veřejnosti byl na zasedání� ustavují�cí�ho zastupitelstva
31. 10. 2018. Pozvánka na zasedání� je vždy vyvěšena na úřední� desce MěÚ� nebo zveřejněna na www.vserubymesto.cz. Dále je pozvání� hlášeno mí�stní�m rozhlasem a kdo má zadanou emailovou adresu na MěÚ�, může být
informován touto cestou.
								
Viola Pešková, redakce
Sázíme budoucnost, sázíme stromy ve Všerubech.
Co je nejví�c nejdůležitější�? Aneb jakou roli hraje lidstvo
v budoucnosti…
Č� asto slýcháme o klimatických změnách, o
globální�m oteplování�. Vědci se shodují�, že je ví�ce než
zřejmé, že globální� klimatické změny ovlivňuje svými
aktivitami člověk. K těm nejzásadnější�m činitelům
patří� znečištěné ovzduší� v důsledku spalování� fosilní�ch
paliv, vypouštění� jiných znečišťují�cí�ch látek do ovzduší�,
zaneřáděné oceány odpady a odpadky, katastrofální�
úbytek lesů a infrastrukturou narušené cenné biotopy,

lužní� lesy.
Začátkem května v roce 2019 obletěla svět
zpráva o stavu světové biologické rozmanitosti
vypracované vědeckým panelem Organizace spojených
národů – Mezivládní� platformou pro biodiverzitu a
ekosystémové služby (zkr. IPBES). Vycházela z publikace
o 1800 stranách, na její�mž vzniku se 3 roky podí�lelo
450 expertů z 50 států, nevyjí�maje odborní�ky z Č� eské
republiky. Hlavní� výstupy, již byli naznačeny v úvodu
článku, ale podí�vejme se na odstrašují�cí� čí�sla. Na zemi
je ohrožena vymizení�m 1/8 živočichů a rostlin. Lidstvo

významně přeměnilo ¾ souše a 2/3 moře. Celosvětová
výroba plastů se za poslední�ch 60 let zdvacetinásobila.
V moří�ch plave ví�ce než 268 tisí�c tun plastů. Ví�ce
než 80 % odpadní�ch vod se bez čištění� vrací� zpět do
pří�rody. Autoři publikace považují� za nejdůležitější�
přeměnu lesů a travinných ploch na zemědělskou půdu
a lidská sí�dla. V poslední�m půlstoletí� se lidská populace
zdvojnásobila, přičemž odhady ukazují�, že v roce 2050
bude populace čí�tat 10 miliard lidí�.
Je nutné si položit otázku: Bude prostředí�
člověka i nadále životní�? Budeme-li pokračovat tí�mto
tempem tak určitě ne.
Bez změny myšlení� to
nepůjde. Podle zprávy
IPBES jistá řešení�
existují�. Jední�m z nich
je investování� 2 %
HDP každého státu
na světě do zeleného
hospodářství�. Ovšem
mnohem
jistější�
je změna myšlení�
každého
z
nás.
Sebemenší�
změna
vědomí� v tomto ohledu
přinese postupnou a
třeba i pomalou, ale
nakonec
viditelnou
změnu.
A
jednou
takovou
za
mě
nejdůležitější� změnou
je vní�mání� pří�rody, její� sí�ly a energie. Chodí�te-li do
pří�rody, vní�máte, kde se cí�tí�te lépe. Je to v hlučném,
prašném prostředí� se znečištěným ovzduší�m? Nebo
v krásném, čistým vzduchem, provoněném lese? Č� i na
louce plné různobarevného kví�tí� umocněné zvukem
toho všemožného cvrkotu a bzukotu?
Tohle vše mne přivedlo k zamyšlení� a ve
spolupráci s obcí� a Vámi všemi, kteří� žijete a bydlí�te
v tomto pří�rodou obklopeném malebném městečku,
bych ráda iniciovala nejen změnu myšlení� a vní�mání�
pří�rody, ale podporu výsadby stromů v krajině, o její�mž

- 8-

VŠERUBSKÉ LISTY

Pozvánky na budoucí akce

významu se dočtete na další�ch řádcí�ch.
Možná jste již slyšeli o iniciativě s názvem
„Sází�me budoucnost“. Vznikla v roce 2019 a její�m
předsevzetí�m je vysadit do české krajiny mimo lesy Všerubská šlápota - 27. 6. 2020 - 9:00 hod - hasičská
do 5ti let 10 milionů stromů. Za každého občana zbrojnice - pořádá Racek Všeruby a SDH Všeruby
jeden strom. Proč zrovna stromy? Uveďme si nyní� Letní turnaj - srpen 2020 (termí�n bude upřesněn) ty nejzásadnější� pří�nosy. Stromy produkují� kyslí�k, pořádá SK Všeruby
pří�spí�vají� k čistému ovzduší� eliminací� nežádoucí�ch Rock na hřišti (Festival pro celou rodinu???) - 15. 8.
znečišťují�cí�ch látek ve vzduchu, ochlazují� a zvlhčují� 2020 - pořádá SK Všeruby
vzduch, tudí�ž zmí�rňují� dopady na nežádoucí�
klimatické změny, poskytují� stí�n, filtrují� prach, chrání�
před hlukem, podporují� zadržování� vody v krajině
a snižují� erozi půdy. Převedeme-li tyto pří�nosy do
SDH Všeruby a Racek Všeruby
čí�sel, jejich význam je ještě ví�ce představitelnější�.
za laskavého přispění města Všeruby
Třeba že vzrostlý strom vyrobí tolik kyslíku,
Vás zvou na
že pokryje potřebu dýchání� nejméně deseti lidí�.
Nebo průměrný strom spotřebuje za život na 24
milionů m3 oxidu uhličitého, sklení�kového plynu
způsobují�cí�ho změny klimatu. Pro srovnání�, na
Worldometeru (www. worldometers.info) můžete
sledovat v jaké výši produkujeme CO2 emise.
Stromy se ideálně sází� na podzim. Bylo
by velmi pěkné, kdybychom ještě v letošní�m roce
pár takových stromů vysadili. A následně v tomto
projektu a bohulibé činnosti pokračovali v další�ch
letech. Půjde zcela o dobrovolnou záležitost,
povětšinou financovanou z darů a různých
dotační�ch titulů. Tí�mto vyzýváme všechny, kteří� mají�
o tuto činnost zájem či by chtěli jakoukoliv částkou
přispět, sledují� následují�cí� odkazy, kde bude později
zveřejněno, kdy a kde sázení� proběhne. A další�
potřebné informace k přispění� jakékoliv pomoci.
Pochod: start průběžně od 9:00 do 10:00 hodin
Sledujte prosí�m informace v našich novinách,
hlášení� mí�stní�ho rozhlasu, na internetových
Běh:
start hromadný ve 12:00
stránkách www.sazimebudoucnost.cz nebo https://
vyhlášení vítězů v 14:00
www.facebook.com/sazimebudoucnost/, kde bude
tři věkové kategorie - 0-14,15-20, 21+M, 21+Ž
uveden datum akce. Moc se za nás za všechny těší�m,
že to spolu zvládneme!
							 Start i cíl u hasičské zbrojnice ve Všerubech, startovné dobrovolné.
Veronika Menčí�ková

opožděný prvomájový pochod a běh
sobota 27.června

a běhna

Z redakce

Elektronická verze Listů je k nahlédnutí� na
webových stránkách www.vseruby-mesto.cz. V pří�padě zájmu nabí�zí�me pří�padným zájemcům zasí�lání� elektronické verze na konkrétní� emailovou adresu, v tomto
pří�padě nás kontaktujte na emailové adrese
vserubske.listy@seznam.cz a další� vydání� Všerub-

ských listů Vám bude doručeno pří�mo do vaší� emailové
schránky.
Uzávěrka další�ho čí�sla bude dne 31. 8. 2020,
předpokládané vydání� nového čí�sla je plánované na
15. 9. 2020.
Redakční� rada
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