,
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Vážení občané,
je tomu takřka rok, co jsme psali o
netradičním prožití velikonočních svátků,
uteklo to jako voda v Jizeře a čekají nás
další svátky velikonoční a paradoxně po
roce s ještě větším omezením než tomu
bylo vloni.
Chtělo by se říct, že se celý rok podobal
houpačce, nahoru a dolů, v našem případě
ale utáhnout, povolit, utáhnout. Pak se to
ale zvrtlo a už to bylo jenom utáhnout, víc
utáhnout a nakonec zavřít.
Pevně věřím, že už se začínáme pohybovat
směrem nahoru, tedy k uvolnění, i když
máme před sebou ještě dlouhou cestu a bez
očkování to prostě nepůjde. Ze všech stran
slyšíme výzvy k opatrnosti a já se k nim
přidávám. Moc Vás všechny prosím, zkuste
ještě dodržovat opatření, která nám všem
už lezou krkem, a vydržet přes svátky
velikonoční a opravdu co nejvíce omezit
návštěvy. Pomalu se blížíme k možnému
postupnému rozvolňování a setkávání se ve
velkém či prudké velké rozvolnění situaci
rozhodně nepřidá. Je spousta lidí, kteří
nedodržují karanténu, spousta pozitivních
lidí nenahlásí všechny možné kontakty na
hygienu, se kterými byli v kontaktu, a ty
pak mohou virus dále šířit, aniž by samy
měly nějaké příznaky. Nikdy nevíme, s kým
se potkáme a kdo je pro naše zdraví
nebezpečný, protože Covid 19 je velmi
nebezpečný, zákeřný a vůbec nikdo neví
kdy, jak a hlavně v jaké síle zaútočí.
Proto ještě jednou prosím, abychom byli
všichni opatrní,
ohleduplní
a
hlavně
zodpovědní nejen k sobě ale i ke všem
okolo nás.
Všem Vám přeji, abyste prožili velikonoční
svátky co nejpříjemněji a hlavně ve zdraví.
Radek Vytina

www.vsen.cz_________________

Jaro už se hlásí. Ploukonice, březen 2021

Informace z XIII. zastupitelstva obce
Ve středu 3. března proběhlo 13. zasedání
zastupitelstva obce Všeň. Na program bylo
zařazeno celkem 21 bodů. Zastupitelé byli
seznámeni
s rozpočtovými
opatřeními
6/2020,7/2020,1/2021, která se všechna
týkala příjmů do obecního rozpočtu ze
získaných dotací. Byly projednány dvě žádosti
o odkup pozemků od OÚ Všeň, další
projednávané body se týkaly zapsání věcného
břemena na obecních pozemcích z důvodu
uložení sítí. Nově byla odsouhlasena obecně
závazná vyhláška č. 1/2021 o místním
poplatku z pobytu, ve které byla odsouhlasena
částka 15 Kč za den pobytu. V dalším bodě
bylo projednáno zakoupení cisterny za traktor,
která bude sloužit na zálivku stromů a bude
s ní možno vyvážet jímky. V dalších bodech
byly postupně projednány dotační tituly, které
by chtěla obec využít. Obec připravuje pro
tento rok žádost o dotace na rekonstrukci
sociálního zařízení v základní škole, opravu
druhé garáže v hasičské zbrojnici, nákup
malotraktoru, vleku a kontejnerového nosiče,
vybudování nové cesty v sadu u Borčic, další
část rekonstrukce roubené chalupy ve Všeni.
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Obecní noviny
V přípravě je rekonstrukce základů staré
Sokolovny, kde bychom chtěli vybudovat
odpočinkové místo s altánem. Další možností
využití dotačního titulu je na rekonstrukci
veřejného osvětlení, ale u ní se zatím zjišťují
podmínky. Jednalo by se o kompletní
vybudování nového osvětlení odpovídající
normám a současným trendům. Zastupitelé
dále
odsouhlasili
změnu
odpadového
hospodářství od roku 2022. Obec přejde na
systém door to door (od dveří ke dveřím), do
každé domácnosti budou pořízeny popelnice
120 litrů na plast a na papír, ty budou
vyváženy jako klasické popelnice. Plast se
bude svážet 1x za 14 dní, papír 1x za měsíc a
popelnice s komunálním odpadem 1x za 14
dní. Ze sběrných míst budou odstraněny
kontejnery na plast a na papír, zůstanou
kontejnery na sklo, které ale budou vyměněny
za nové zvonové. V průběhu podzimu budou
k nemovitostem distribuovány popelnice, tak
aby od ledna 2022 byl nový systém funkční.
Dalším projednaným bodem byly obecní
pozemky, které užívají firmy nebo živnostníci.
Obecní pozemky postupně projdou revizí a
v případě nevýhodných smluv pro obec budou
původní smlouvy vypovězeny a budou nově
vyhlášeny záměry pachtu. Posledním bodem
byla diskuze, ve které bylo zmíněno získání
dotací, o které obec žádala. Předběžně je
odsouhlasena částka 250 tis. na další část
opravy roubenky. Uspěli jsme s dotacemi na
projektovou dokumentaci na revitalizaci
Všeňského potoka a jeho nivy a na
projektovou dokumentaci ČOV a splaškové
kanalizace Všeň. Dotace je ve výši 90% za
faktury, které budou uhrazeny v letošním
roce, předpokládá se příjem ca 1,8 milionu
korun.
Sokolské hřiště
V jarních měsících budou probíhat práce na
Sokolském hřišti. U multifunkční plochy bude
vybudován chodník a od něho budou následně
probíhat terénní úpravy. Bude upravena
takřka celá plocha hřiště, někde bude stržen
pouze drn, někde se odebere část zeminy a
jinde se zase zemina přidá. Po dokončení bude
celé hřiště oseto novým zátěžovým trávníkem.
Veškeré terénní úpravy budou provedeny pro
scelení plochy a její následnou jednodušší
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údržbu. Celá plocha hřiště se bude připravovat
na postupné osazování herními prvky. Na část
přijdou herní prvky pro nejmenší děti a na část
prvky workoutu. Zatím není úplně jasné, zda
stihneme vše dokončit v letošním roce, bude
se to odvíjet od finančních prostředků, které
se snažíme řešit i s finanční podporou
z dotačních titulů, která je vždy ale velmi
nejistá.
Kanalizace a ČOV Všeň
Příprava
na
vybudování
kanalizace
pokračuje, máme již kompletně zpracovanou
projektovou
dokumentaci
kanalizace
a
dolaďují se již pouze detaily. K projektové
dokumentaci se v současnosti vyjadřují
všechny dotčené orgány, abychom měli
všechna vyjádření ke stavebnímu povolení.
Pokud vše půjde dle předpokladů, měli
bychom mít na podzim tohoto roku kompletní
stavební povolení k realizaci celé stavby. Vše
se pak bude odvíjet od získání finančních
prostředků. V současné době není vypsán
žádný dotační titul na výstavbu, mělo by se
tak stát v průběhu léta a to na šestileté
období 2021 – 2027. Bez získání dotačního
titulu není obec schopná stavbu zrealizovat.
Bioodpad
Kontejnery na bioodpad budou v obci
přistaveny od poloviny dubna. Kontejner na
Sokolském hřišti již nebude, nové místo bude
u kontejnerů na tříděný odpad u Agra. Pro
první polovinu roku máme ještě kontejnery
v pronájmu. Na další období už budeme mít
kontejnery vlastní, které pořizujeme z dotace
od SFZP (Státního fondu životního prostředí).
Větve
z prořezů
je
možné
vozit
na
,,Čarodějnice“ na Všeň (areál Kopanina) a do
Ploukonic na hřiště. Prosíme všechny občany,
aby odkládali opravdu pouze větve z prořezů
a neměli tendenci zbavit se čehokoliv.
Ukliďme Česko
Vzhledem k probíhající pandemii není možné
uspořádat společnou akci. Kdyby však měl
někdo zájem, po dohodě je možné na OÚ Všeň
vyzvednout pytle a rukavice.
Dobrovolníci již uklidili trasu od Všeně ke sv.
Janovi a kolem letiště zpět ke Všeni.
Dobrovolníkům velmi děkujeme .
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Obecní noviny
Milé děti, milí rodiče,
jelikož i letošní Velikonoce budou jiné, proto
jsme pro zpestření velikonočních svátků
připravili velikonoční stezku. Velikonoční
stezka je určená pro děti předškolního a
školního věku a bude otevřená od 1.4.2021
do 5.4.2021 do 18.00 hod. Velikonoční
stezka má 9 zastavení s úkoly s jarní
tématikou. Řešení úkolů se zapisuje do
kartiček, které si děti vyzvednou na začátku
trasy. Po absolvování cesty v cíli vyplněné
kartičky odevzdají do schránky. Velikonoční
stezka začíná u Základní školy na Všeni a je
vedena lesní cestou označená modrým
fáborkem v délce cca 2,5 km. Děti, které
odevzdají vyplněné kartičky, budou odměněny
velikonoční nadílkou do 7.4.2021.
Velikonoční stezka je určená pro individuální
zábavu, nejedná se o hromadnou akci. Při
náhodném setkání na stezce prosíme o
dodržení rozestupů a včasném nasazení
předepsaných ochranných prostředků.
Hody, hody
doprovody,
dejte medu,
žádné vody,
nechci vody,
dejte medu,
jinak od vás
nepojedu.
A nakonec,
tetičko, dejte
pěkný vajíčko.

Čarodějnice a pouť
Díky přetrvávající pandemii nepřipravujeme
ani čarodějnice, ani pouť, zatím nevíme, zda
se situace zlepší a dojde k rozvolnění a pokud
ano, jak to bude rychlé. Nikdo zatím neví
žádné limity a počty osob, které se budou moci
setkávat.

Pochod Ještěd Všeň
Pochod
letos
uskutečníme,
ale
bez
závěrečného posezení a pohoštění. Autobus
bude odjíždět ze Všeně 24. dubna v 7:00
z autobusové zastávky na Malé Straně. Cíl

číslo 2/2021
bude na Kopanině, kde se bude moci každý
účastník zapsat a popřípadě si vzít připravený
diplom.
Prosím případné zájemce o zarezervování
místa v autobusu na OÚ Všeň, abychom
dodrželi
bezpečnostní
opatření.
Cesta
samozřejmě proběhne v souladu s nařízením
vlády
s nasazeným
respirátorem
nebo
nanorouškou.

Cesta lesem pohádek
Cesta lesem pohádek bude pro tento rok
připravená také netradičně. Chtěli bychom
připravit procházku v podobném duchu jako
připravujeme velikonoční stezku. Vše se
odehraje bez účinkujících, ale s různými úkoly
jak pro nejmenší, tak i pro větší děti. Děti si
tak budou na trase Všeň Pohoř Všeň
připomínat a hádat pohádkové bytosti, které
se v daných místech pohybovaly a starší děti
nahlédnou do vesmíru. Vše je zatím
v přípravách a budeme Vás včas informovat.
Termín pro cestu lesem pohádek a letos nejen
pohádek je stanoven na víkend 15. a 16.
května 2021.

Sčítání lidí, domů a bytů v r. 2021
Určitě jste již zaznamenali, že bylo zahájeno
sčítání lidu. Toto je povinné pro všechny
osoby, které mají k rozhodnému okamžiku
trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů
na území ČR. Za osoby mladší 18 let provádí
sčítání jejich zákonný zástupce.
Sčítání začalo o půlnoci z 26. března na 27.
března. Do 11. května má každý možnost
sečíst se
online
prostřednictvím
elektronického
formuláře
na
webu
www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci.
Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost
od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat
listinný formulář. Jeho distribuci zajišťují
sčítací komisaři. V případě potřeby pomoci
s vyplňováním se můžete obrátit na tel. linku
840 30 40 50. Vyplněné formuláře bude
možné
odeslat
v předtištěné
obálce
prostřednictvím schránek České pošty –
odeslání bude zdarma, nebo na kontaktních
místech - ve vybraných pobočkách České
pošty.
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Obecní noviny
Zápis do Základní školy Všeň
Základní škola Všeň vyhlašuje termín zápisu
ke školnímu vzdělávání, a to na čtvrtek 8.
dubna a 22. dubna 2021.
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3. Jiné druhy odpadu nebo elektrozařízení
nebudou odvezeny.
Termín svozu ve
Vaší obci je určen
na
1.5.2021 v 8.00 h
Místa svozu :
Všeň u Agra
Mokrý náves
Ploukonice náves

Velkoobjemový kontejner
21. dubna Všeň
u AGRA
22. dubna
náves Mokrý
23. dubna náves Ploukonice
Od 8:00 do 18:00 hodin____

Svoz nebezpečného odpadu
Chtěli bychom Vás informovat o termínu
mobilního svozu nebezpečného odpadu,
který probíhá každoročně na základě
uzavřených platných smluv se společnosti
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.
2. Odvážen
bude
pouze
odpad
a
elektrozařízení
pocházející
z domácností! Odvoz se netýká odpadů
z podnikatelské činnosti.
www.vsen.cz

Obecní úřad nabízí možnost pomoci
pro seniory při sčítání lidu, domů a
bytů v r. 2021. V případě potřeby
kontaktujte OÚ Všeň.
Obecní úřad Všeň připomíná, že stále
platí nabídka na pomoc v případě
koronavirové pandemie. Pokud dojde
k situaci, že budete mít problém se
zajištěním
základních
životních
potřeb a nemáte možnost využít
pomoci
rodinných
příslušníků,
sousedů a známých, můžete se obrátit
na naši obec. Zajistíme Vám nákup
potravin, hygienických potřeb nebo
léků.
Tel: 481 329 511.

602 191 533

e-mail: vsen@vsen.cz
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