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Vážení občané,
prožili jsme Velikonoční svátky tak nějak jinak
než jsme zvyklí, s obrovským omezením, bez
pomlázky a koledníků. Věřím, že jste si během
čtyř volných dní stačili odpočinout, příliš
nepracovat a alespoň trochu dohnat chvíle
s vašimi rodinami a blízkými a načerpali jste
dostatek sil na další dny a týdny, které jsou před
námi.

vyzvedávat, nebo Vám je po telefonické
dohodě doručíme domů. Současně proběhla i
distribuce dezinfekce, kterou se nám podařilo
zajistit zčásti našich zdrojů, zčásti ve
spolupráci s ORP Turnov. Další dezinfekce je
k dispozici na OÚ Všeň, pouze však ve velkém
balení. Proto pokud budete potřebovat,
přineste si prosím lahvičky, v kterých byla
dezinfekce distribuována,
a
bude Vám
doplněna.
_____________________________________

Vzhledem k současné situaci v jaké se
momentálně
nacházíme,
jsme
nuceni
přistoupit k rušení dalších akcí, které byli
připravené na první polovinu roku 2020.
Stejně tak jako se nekonal tradiční Dětský
karneval a Velikonoce,

Budou nás v nich čekat nejenom pokračování a
snad i brzký konec nouzového stavu, ale také
dlouhodobá opatření, o kterých už nyní mluví
někteří epidemiologové. Co přijde dál, po
skončení nouzového stavu, lze předvídat ještě
obtížněji než kroky české vlády během něj. Jak
moc zasáhne pandemie COVID 19 do světové a
české ekonomiky lze nyní jen těžko odhadovat.
Nečeká nás nejspíš úplně jednoduché období. Co
se týká pandemie, zdají se být čísla velmi
nadějná, ale určitě ještě nemáme vyhráno a i
když nás čeká postupné uvolňování opatření,
stále bude důležité chránit se rouškami a
jinými dostupnými prostředky.

Obrovské
poděkování
patří
všem
dobrovolníkům, kteří průběžně šili a
stále šijí roušky, díky jejich úsilí jsme mohli

RUŠÍ SE DÁLE :
pochod Ještěd Všeň,
pálení čarodějnic, Všeňská pouť, Haškova
velocipiáda Cesta lesem pohádek, výlet pro
seniory, Tour de Mokrý a výlet pro děti do
zábavného parku.
Pokud nám to situace dovolí budeme se
některé akce snažit uskutečnit v náhradních
termínech, popřípadě připravit jiné.
Velkoobjemové kontejnery a sběr železného
šrotu jsme o měsíc posunuli takže jejich svoz
proběhne až v měsíci květnu. 25. dubna
proběhne pouze svoz nebezpečného odpadu,
který je již dlouhodobě nasmlouván.
Orgány veřejné moci obnoví svou činnost
ve standardním rozsahu za současného
dodržování
zvýšených
hygienických
požadavků. Úřední hodiny se obnoví od
20. dubna 2020 v plném rozsahu tak, aby
veřejnost mohla využít jejich služeb
k zajištění úředních záležitostí.

průběžně doručit roušky všem občanům naší
Pracovní doba OÚ Všeň Úřední hodiny
obce starším 60 let dle nahlášeného trvalého
pobytu do jejich domácností. Proběhla i plošná
pondělí 8:00-17:00 9:00-12:00 13:00-17:00
distribuce roušek ve spolupráci s JSDHO Všeň a
úterý 8:00-16:00
SDH Ploukonice, kdy se nám podařilo zajistit
středa 8:00-17:00 9:00-12:00 13:00-17:00
roušky pro všechny občany. Další roušky jsou
čtvrtek 8:00-16:00
momentálně dostupné pro Vás, občany obce na
pátek 8:00-13:00
Obecním úřadu, kde si je můžete průběžně
www.vsen.cz
16. dubna 2020
vsen@vsen.cz
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Masopust 2020

Hokejisté Všeně letos bronzoví

Masopustní průvod konaný dne 22.2.2020 se
vydařil. Za slunného sobotního zimního rána
se před obecním úřadem na Všeni sešlo 30
masek, které se za doprovodu harmonikáře
Ondry Zlevora vydaly na masopustní průvod.
V odpoledních hodinách průvod dorazil na sál
U
Loudů,
kde
masopustní
veselice
pokračovala,
pro
dětské
návštěvníky
dílničkami a hrami, pro všechny zde k tanci a
poslechu
hrála
kapela
VŠUDE
DOMA.
Návštěvníci si pochutnali na masopustních
specialitách z kuchyně hostince U Loudů.

Šestnáctá sezona Nejvyšší pojizerské ligy
(NPL) je už minulostí. Hokejisté HC Všeň jsou
mezi nejlepšími třemi týmy. Nabízíme stručné
shrnutí uplynulého ročníku.

Všem lidem, kteří masopustní průvod
přivítali, pohostili a přispěli do kasičky,
mnohokrát děkujeme. Bohužel byla místa,
kam masopustní průvod nedorazil, Ta ať
prominou.
V příštím roce to napravíme.
Velký dík patří také hostinci U Loudů za
pronájem sálu a výborné masopustní
speciality.

Poděkování patří i organizátorce Stáně
Hájkové a fotografovi panu Havlasovi.
Fotografie jsou zveřejněny na obecním webu.
Monika Poláchová
www.vsen.cz____________________________

Zdá se to neuvěřitelné, ale ročník 2019/2020
NPL byl již pátý na Zimním stadionu Ludvíka
Koška v Turnově. Již druhým rokem zavedený
nový soutěžní herní systém a s tím spojené
výstupy
elektronizace
zápisů
utkání
s informacemi dostupnými on-line se osvědčil.
Po loňském triumfu ze soutěže odstoupil tým
HC Sokol Turnov a byl nahrazen mužstvem
Neřízený střely Liberec. Základních 14 kol
soutěže rozdělilo osm zúčastněných týmů na
dvě
výkonnostní
skupiny
po
čtyřech
družstvech. Každá skupina měla sehrát
v následné nadstavbové části dalších šest
zápasů dvoukolově mezi sebou, proběhlo jich
ale jenom pět. Vedoucí pozici po základní části
potvrdili hráči HC Performers Turnov, kteří
skočili z loňského 4. místa na stupínek
nejvyšší. Druhé letošní místo za loňské třetí si
prohodili se Všení hráči Hnanic a skupinu o
celkové vítězství uzavřel tým HC Modřišice.
V základní části hokejisté Všeně dokázali
osmkrát své soupeře porazit, šestkrát byl
šťastnější protivník. To znamenalo třetí místo a
výchozí bonifikaci v podobě jednoho bodu do
nadstavbové části. Tam se oproti napínavé
minulé sezoně nepodařilo výše umístěné
soupeře překvapit a po dvou výhrách a třech
prohrách třetí místo zůstalo beze změny.
Poslední zápas se v důsledku vyhlášení
epidemie a uzavření zimního stadionu v pátek
13. března neodehrál. Celkově by výsledek
tohoto utkání vliv na celkové pořadí už neměl.
Hráči HC Všeň za celou sezonu nastříleli
celkem 105 gólů, od soupeřů naopak obdrželi
108 branek. Zajímavostí je sedm přesných
zásahů ve vlastním oslabení.
Nejlepšími střelci týmu byli Roman Knížek s 21
zásahy a Tomáš Zahradník se 16 trefami.
V kanadském bodování v součtu gólů a
nahrávek se situace vyvinula následovně.
První Tomáš Zahradník (16+18), druhý Roman
Knížek (21+11), třetí Radek Sluka (11+6).
V celkovém pořadí NPL se jednalo o pátou
resp. sedmou a 27. pozici.
Závěrem je třeba poděkovat celému týmu a
hlavně kapitánovi Michalovi Šťastnému, který
věnoval značnou část svého volného času
přípravě a organizaci zápasů. Hokejoví

______________________________ ____________________vsen@vsen.cz
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reprezentanti obce rovněž
děkují za podporu v sezoně
2019/2020 Obecnímu úřadu
Všeň,
firmám
Agroben
Kacanovy a ZD Březina.
Sezona 2020/2021 klade
před hráče nejednoduchý cíl
vybojovat opět umístění ve
výkonnostně lepší skupině
s cílem umístění „na bedně“.
Libor Patočka

______________________________________________________________________

Co nás také v obci trápí
Díky
programu
„Sázíme stromy“ se
nám
podařilo
na
několika
místech
v obci
vysázet
stromy,
popř.
obnovit
starší
výsadby podél cest.
V rámci
tohoto
programu
různé
firmy (u nás v obci
např. Globus, ČSOB)
provedly
zdarma
výsadbu
včetně
dodání stromů, na obci je pouze následná
péče. Na podzim došlo i k výsadbám na
všeňském letišti. Bohužel tato výsadba
nezůstala bez povšimnutí zlodějů, kteří zde
odcizili tři stromy. Věříme, že to nebyl nikdo
z místních, čte-li však zloděj tyto řádky, bylo
by příště lepší, pokud si pořízení tří stromků
nemůže dovolit, aby se obrátil na obec, my se
pokusíme najít nějaké řešení.

Někdy je lidem opravdu těžké vysvětlit, kam
odpad, který sami vyprodukovali, patří…
Podobným
problémem
je
okolí
kontejnerů
na tříděný odpad.
Nejenže
mnoho
z nás neví, co do
kontejnerů patří a
vyhazují do okolí
kontejnerů, co je
napadne. Chápeme, že někdy jsou kontejnery
plné a je těžké tam další odpad vměstnat, ale i
přesto by trochu „kultury“ neuškodilo. Prosíme
Vás proto, snažte se odpad do kontejnerů
dávat s rozumem (krabici složím, když je
velká,
rozřežu,
nepostavím
ji
vedle
kontejneru..). Pokud se situace nezlepší,
nainstalujeme jako první krok do jejich okolí
kamery…

Odpadkové koše v naší obci neslouží pouze
turistům, cyklistům a bruslařům, jak bylo
původně zamýšleno, z nějakého nám těžce
pochopitelného
důvodu si někdo
myslí, že je to snad
i sběrné místo pro
komunální odpad
(foto pochází z letiště )
www.vsen.cz____________________________

______________________________ ____________________vsen@vsen.cz
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Všeň. Celý odvoz
se budeme snažit
zorganizovat na
jeden den, aby
bylo možné v ten
den provést i
úklid.

Ano, tohle je fotografie z naší obce.
I takovýmto způsobem se u nás likvidují
odpadní vody… Stovky vlhčených ubrousků a
dalších „pokladů“ válejících se po louce,
odpadní vody se všemi škodlivými látkami
sloužící jako „hnojivo“. Jedním problémem je
splachování vlhčených ubrousků a dalších
hygienických potřeb do odpadu, tím druhým
pak vlastní likvidace splaškových vod na
místních polích a loukách. Chtěli bychom
upozornit na to, že vyvážení jímek je možné
pouze v souladu se zákonem, tzn. odvozem na
čistírnu odpadních vod. Od 1.1.2021 může
vodoprávní
úřad
nebo
Česká
inspekce
životního prostředí požadovat předložení
dokladů o odvozu odpadních vod, a to až za
období posledních dvou kalendářních let! Za
případné protiprávní jednání lze dle závažnosti
udělit pokutu až do výše 100.000 Kč.
Odvoz může provádět pouze provozovatel
čistírny odpadních vod nebo osoba oprávněná
podle živnostenského zákona.
Apelujeme proto na Vás, abyste nezatěžovali
životní prostředí víc, než je nutné.
___________________________________________________

Čištění potoka v Mokrém
V místní části Mokrý
probíhá
čištění
Modřišického potoka,
proběhlo
prořezání
porostu a následné
rozštěpkování,
dále
bude
provedeno
odbahnění a odvoz
bahna. Při odvozu se
neubráníme nějakému
znečištění, které bude
následně odstraněno ve
spolupráci
s místní
jednotkou
JSDHO
www.vsen.cz____________________________

___________________________________________

OBECNÍ KONZUM
ROZHOVOR S NAŠÍ PANÍ PRODAVAČKOU
„Linou“ THI TAM TRAN
Myslím, že zvlášť v téhle době je většina z nás
moc ráda, že se znovu otevřel místní obchod a
nemusíme vše řešit ve městě či dojíždět do
Doubravy či Žďáru. Vede ho vietnamská
prodavačka.
Přestože
učím
několik
vietnamských žáků, kteří jsou často velice
snaživí a cením si jich, přece jen i já sama jdu
raději do „našich“ obchodů. Nicméně tato paní
prodavačka, stále usměvavá, úslužná ale
nepodbízivá, mi byla od počátku sympatická.
Když jsem se s ní dala do řeči, velice mi
děkovala za zájem. Nejen že jsem ztratila
určité předsudky, ale poznala opravdu
příjemného člověka. Napadlo mě, že by
rozhovor s ní mohl pomoci ke sblížení i jiným.
Ač naše komunikace byla dost omezená, snad
se mi podařilo zachytit podstatné. Dáte- li se
s ní do řeči i vy, jistě se také její čeština
posune
ODKUD POCHÁZÍTE?
Z Vietnamu, z provincie Phu Tho – VIET TRI.
CO VÁS PŘIVEDLO DO ČESKÉ REPUBLIKY?
PROČ JSTE ODEŠLA Z VIETMANU?
Měla jsem o dost staršího manžela, který
zemřel. Ve Vietnamu jsem také prodávala, ale
moc si nevydělala, měla jsem ještě malé děti,
bratr tu už byl devět let. Vydala jsem se za
ním, abych podpořila finančně rodiče a děti.
JAK DLOUHO JSTE V ČESKÉ REPUBLICE?
11 let, bratr je tu už 20let

______________________________ ____________________vsen@vsen.cz
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KDE JSTE PRODÁVALA DŘÍVE?
V Mostu, tam nebyli tak příjemní lidé, hodně
se tam kradlo, zákazníci byli často opilci.

centrum,
které
poskytuje
vietnamské
komunitě u nás zázemí a potřebné služby.
Slouží také pro většinu místních obchodníků
jako velkoobchod, kde nakupují zboží. Potom
také v Makru, ve Svijanech pečivo, ale tam je
drahé, tak také v Liberci, především rohlíky.

CO VÁS PŘIVEDLO NA VŠEŇ?
Bratr, abychom si byli blíž.
s rodinou v Doubravě.

CO SE PRODÁVÁ NEJVÍCE?
Uzeniny a nápoje. Málo se prodává drogerie a
ovoce.

CO SEM PŘIVEDLO BRATRA?
Také potřeba zajistit rodinu.

Bratr

bydlí

BRATR TAKÉ PRODÁVÁ? KDE?
Bratr nám pomáhá dovážet zboží, ve Žďáře
prodává jeho syn a bratr má obchod
v Doubravě.
MÁ TU BRATR SVOU RODINU?
Ano, k večeři se nás denně schází šest. Vaříme
vietnamská jídla právě k večeři společně. Bratr
má ženu, syna a malou dceru, stravuje se
s námi ještě bratranec.
VY MÁTE RODINU VE VIETNAMU?
Mám dceru, které je 35let a pracuje
v administrativě u armády, syn je vojenský
lékař, je mu 27let. Mé matce je 87let, otci
91let. Maminka špatně slyší, tak si telefonuju
především s dcerou. Vidíme se i díky kameře.
Jsou ale všichni zdraví, i když koronavirus je i
ve Vietnamu.
KDY
JSTE
VE
VIETNAMU
BYLA
NAPOSLEDY?
Před 5ti lety. Jsem tu 11let, ale byla jsem tam
jen 2x.
PO ČEM SE VÁM TADY STÝSKÁ?
Snad jen po dětech, ale ty jsou v armádě.
Jinak mě do Vietnamu nic netáhne, je tam
těžký život. Tady už chci zůstat.
CO TADY NAOPAK OCEŇUJETE. CO SE VÁM
V ČESKÉ REPUBLICE LÍBÍ?
Život, lidi, počasí. Ve Vietnamu stále prší, je
tam mokro, vše mě tam bolelo, klouby, hlava.
A tady na Všeni jsou moc příjemní lidé.
A CO SE VÁM U NÁS NAOPAK NELÍBÍ?
Jen v Mostu se mi nelíbili zákazníci, opilci …
JAK VÁM CHUTNÁ NAŠE JÍDLO? NEBO SI
VAŘÍTE JEN VIETNAMSKÁ?
Chutná mi vepřový řízek, ten nám dělá občas
kamarád. Jinak maso jíme málo, vietnamská
jídla jsou hodně o nudlích a zelenině.

CO NAOPAK CHYBÍ?
Asi jen droždí. Mohli bychom mít krájené, ale
je tak měkké, že se špatně krájí.
CO DĚLÁTE, KDYŽ NEPRODÁVÁTE? JAK
ODPOČÍVÁTE?
Bydlím tady za obchodem. Mám tu malou
kuchyňku, jen na ohřátí jídla. Scházíme se u
bratra, když tady zavřu a v neděli odpoledne
jezdíme na nákup. Pak vyrovnávám zboží,
někdy až přes půlnoc. Odpočívám, až když
spím. Možná časem seženu nějakého dalšího
vietnamského muže na výpomoc.
JSTE TU SPOKOJENÁ?
Moc, jsou tu velice příjemní lidé.
CO BYSTE POTŘEBOVALA? ČÍM BYCHOM
VÁM MOHLI UDĚLAT RADOST?
Krčí rameny. MÁTE TŘEBA RÁDA KVĚTINY? V
Mostu jsem měla hodně orchidejí na okně
z Hornbachu. ( paní mi ukazuje fotografie)
Tady je nemám, nemám zatím čas.
DĚKUJEME ZA VAŠI PRÁCI, JSME RÁDI, ŽE
VÁS TU MÁME. AŤ JE VÁM MEZI NÁMI, VE
VŠENI DOBŘE.
Zpracovala Lenka Konopková
___________________________________________________

VELKOOBJEMOVÝ KONTEJNER
Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny
v měsíci květnu, jakmile nám to situace dovolí.
Budeme o tom včas informovat
rozhlasem.

obecním

KDE NAKUPUJETE ZBOŽÍ?
Především v neděli v SAPě v Praze, což je
vietnamská tržnice a velké obchodní a kulturní
www.vsen.cz____________________________

______________________________ ____________________vsen@vsen.cz
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Svoz nebezpečného odpadu

Chtěli bychom Vás informovat o termínu
mobilního svozu nebezpečného odpadu, který
probíhá každoročně na základě uzavřených
platných smluv se společností COMPAG MLADÁ
BOLESLAV s.r.o.

V režimu zpětného odběru převezmeme také:
- elektrozařízení – lednice, mrazničky,
televizory, monitory a zářivky. Zařízení
musí být kompletní, tj. nesmí chybět
žádné podstatné součásti a nesmí být
demontované
- olej motorový a převodový bez příměsí
a nečistot v řádně uzavřených obalech.
- drobné baterie a monočlánky
Podmínky odvozu:
1. V určenou hodinu bude provedena jen
nakládka a odvoz.
2. Odvážen
bude
pouze
odpad
a
elektrozařízení
pocházející
z domácností! Odvoz se netýká odpadů
z podnikatelské činnosti.
3. Jiné druhy odpadu nebo elektrozařízení
nebudou odvezeny.
Termín svozu v obci Všeň je určen na
25. 4. 2020 v 8.30 h
Místa svozu : Všeň u Agry
Mokrý náves
Ploukonice náves
_________________________________

PÁLENÍ ČARODĚJNIC 2020
Vzhledem k zákazu shromažďování osob a
konání akcí, mezi které patří i pálení
čarodějnic, Vás všechny žádáme, abyste na
Kopaninu nechodili, až se bude hromada pálit,
toto bude zajišťovat JSDHO Všeň.
Pokud se někdo rozhodne pálit větve (či větší
oheň), tak je lepší to zadat na webu hzslk.cz,
kde po pravé straně je sekce pálení. Toto se
propíše na KOPIS hasičů Liberec. Pokud
budete pálit na zahradě, tak se to hlásit
www.vsen.cz____________________________

nemusí (záleží na všímavosti sousedů, lépe je
na to upozornit), ale pokud to bude například
pálení u lesa, tak určitě nahlásit.
Výjezdy JSDHO Všeň
Od února t.r. byla naše jednotka povolána k
šesti událostem. Jednalo se např. o odstranění
naváhlého stromu do komunikace hned za
Všení ve směru na Podháj, o překopnutou
plynovou přípojku v Turnově nebo transport
pacienta v nepřístupném terénu v kat.
Olešnice.
Jednotka již dvakrát rozvážela respirátory po
obecních úřadech v kat. ORP Turnov a členové
se podíleli i na distribuci roušek a dezinfekce
po Všeni a Mokrém.
Všem, kdo se podíleli na distribuci a výjezdech
patří poděkování
Děkuji
Martin Kočí
velitel JSDHO Všeň
___________________________________________________

PRVNÍ
ROČNÍK
SOUTĚŽ
O
NEJTVRDŠÍHO
HASIČE,
PŘINESLO
PRNÍ ZLATO DO HASIČSKÉ ZBROJNICE
NA VŠEŇ…
Dne 15.2.2020 se v Bělé u Turnova konal
první
ročník
soutěže
v hasičských
dovednostech tzv. „TFA“(Toughest Firefighter
Alive –nejtvrdší hasič přežívá). Za téměř
jarního počasí se sjelo celkem 38 závodníků
z celé republiky. Závodilo se zde ve třech
kategoriích :dorostenci, muži, ženy. Závod
odstartovala kategorie žen, kde se startovním
číslem 5 startovala Bára Dorňáková, která po
zdolání
všech
překážek
dosáhla
času 4,03min. S tímto
časem
jednoznačně
obsadila první místo,
a tím zajistila první a
ne prý poslední zlato
do
hasičárny
na
Všeni.
Báře moc gratulujeme
a
přejeme
mnoho
dalších úspěchů.
Josef Ječný

OBECNÍ NOVINY – Periodický tisk územního samosprávného celku –
vydává Obec Všeň, IČ 00276278, 512 65 Všeň 10, zastoupená starostou
Radkem Vytinou, náklad 1. vydání 350 výtisků, zdarma do všech
domácností obce a některým rodákům a zájemcům mimo obec. Toto
vydání je bez jazykové korektury. Distribuce novin ¨16.4.2020 .
Registrační číslo Ministerstva kultury E1000. Uzávěrka dalšího čísla
bude 27.5.2020
______________________________ ____________________vsen@vsen.cz

POZOR DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ
Výstavba kanalizace a ČOV
Naše obec zahájila práce na přípravě výstavby splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod. Na
únorovém zastupitelstvu byl schválen výběr dodavatele projektové dokumentace pro tuto
náročnou akci, stala se jím firma VEDU VODU s.r.o.. Hlavním cílem této stavby, která bude mít po
dokončení významný vliv na zlepšení životního prostředí v obci a jejím okolí, je náprava
současného nevyhovujícího stavu v odvádění a likvidaci odpadních vod vznikajících
v domácnostech a místních provozovnách. Projekt bude řešit odvádění odpadních vod ze všech
nemovitostí obce a jejich čištění v nové čistírně odpadních vod.
Pro úspěch celé akce je nutné, aby všechny nemovitosti (kromě těch, kde by to nebylo technicky
možné) byly napojeny na kanalizační systém. Obec buduje oddílný kanalizační systém, tzn. že do
kanalizace bude možné vypouštět pouze vody splaškové (WC, koupelna, kuchyň, prádelna), v
žádném případě vody drenážní nebo dešťové ze střech či zpevněných ploch kolem domů. S
dešťovými vodami bude nakládáno stejně jako doposud, t.j. zčásti budou odváděny do existující
dešťové kanalizace, zčásti vsakovány na pozemcích.
V současné době jsou zahájeny projektové práce řešící umístění veřejných kanalizačních stok
vedených v ulicích a cestách. Vlastní zahájení stavebních prací při získání podpory Fondu
soudržnosti EU předpokládáme nejdříve v roce 2022, podle toho, jak budou vypsány dotační výzvy
a zda s žádostí o dotaci uspějeme.
Účelem tohoto sdělení je Vám, majitelům nemovitostí, podat základní informace o této důležité
stavbě a požádat Vás o spolupráci. Ta bude spočívat zejména v umožnění prohlídky Vaší
nemovitosti a konzultace místa napojení kanalizační přípojky tak, aby bylo možné správně výškově
umístit kanalizaci v ulici a získat podklady pro budoucí vypracování projektu Vaší kanalizační
přípojky. Konzultaci a prohlídku budou provádět pracovníci odpovědného projektanta stavby,
kterým je společnost VEDU VODU s.r.o., v období květen-červen 2020.
Prohlídka Vaší nemovitosti se zjištěním podrobných informací o místě odtoku odpadních
vod z objektů je velmi důležitá pro výškové umístění uliční kanalizační stoky. Pokud
projekční firmě nebude umožněno tyto informace od Vás získat, může se stát, že nebude
možné později Váš objekt odkanalizovat.
Měli jsme v plánu na květen uskutečnit společná setkání s Vámi, občany obce a majiteli dotčených
nemovitostí, kde jsme Vás chtěli seznámit s dalšími podrobnostmi, zároveň jsme chtěli zodpovědět
i Vaše případné dotazy a nabídnout Vám termíny pro zaměření Vaší nemovitosti. Bohužel opatření
spojená s koronavirovou pandemií nám nedovolují tato setkání uskutečnit, musíme je tudíž odložit.
Hned jak to bude možné, nabídneme Vám nové termíny a poprosíme Vás o osobní účast na těchto
schůzkách.
Aby mohly práce na projektové dokumentaci pokračovat, je nutné možné napojení
dotčených nemovitostí zaměřit. Chtěli bychom majitele nemovitostí na území obce proto
poprosit, abyste si vybrali termín možné prohlídky Vaší nemovitosti buď na webu obce:
www.vsen.cz/kanalizace nebo telefonicky na: 481 329 511. Registrace bude zahájena 24.4. a
potrvá do 4.5.2020.
Za radu obce Všeň
Jan Klápště

