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Leden 2021 foto Miloš Havlas
V úvodu tohoto čísla Obecních novin mi
nejprve dovolte Vám všem zpětně popřát
hodně úspěchů, hodně štěstí a především
hodně zdraví do roku 2021. Věřím či spíš
doufám, že se podaří v tomto roce potlačit co
nejvíce pandemii Covid 19 a my se budeme
moci postupně vracet k normálnímu životu,
který tu byl před pandemií. Konec roku a ani
začátek nového roku 2021 nám nedovolil
pořádat tradiční akce, ale i přes to se
připravují další, na které jsme v naší obci
zvyklí a bude vše záviset na vývoji pandemie a
na vládních opatřeních, kdy se budeme moci
bez obav stýkat. V tomto čísle Vám přinášíme
stručné informace, co se událo a podařilo
v roce 2020, výpis z posledního zastupitelstva
obce Všeň a plánované akce na tento rok.
V článku o odpadovém hospodářství se
snažíme přiblížit problematiku a informovat
Vás o směru, kterým se bude ubírat odpadové
hospodářství v následujících letech, kde bude
kladen tlak na třídění odpadů, tak aby se co
nejvíce snižoval objem komunálního odpadu,
na který je nejvíce navázán poplatek za
odpad. Na webových stránkách obce budou
postupně vkládány články a příspěvky, proč a
jak správně a efektivně třídit. Dále se dočtete
informace o projektové dokumentaci výstavby
kanalizace a ČOV Všeň.
Radek Vytina
www.vsen.cz

Začátkem roku 2020 se nám podařilo
dokončit převod pozemku části Sokolského
hřiště na Všeni. O převedení pozemku se již
v minulosti snažil i starosta pan Herbst. Po
jednání s Českou obcí sokolskou a následným
uzavřením smluv byla v měsíci únoru vložena
žádost na vklad, změny majitele pozemku na
katastrální úřad v Semilech a po splnění
zákonné doby se stala majitelem celého
Sokolského hřiště obec Všeň.
Socha sv. Františka u Borčic
Takřka
po
třech
letech se podařilo
vrátit na původní
místo
sochu
sv.
Františka, která byla
odstraněna z důvodu
hrozby pádu a tím i
zničení.
Socha sv.
Františka prodělala
kompletní
restaurátorskou
opravu,
byly
doplněny
chybějící
části a celá byla
zpevněna
ochranným nátěrem.
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Opravou prošla i spodní část, která byla
očištěna a taktéž ošetřena ochranným
nátěrem. Kolem sochy byl upraven terén tak,
aby případná voda mohla obtékat po stranách
a nezdržovat se a nenarušovat sochu z přední
části.

Jak obnova biokoridorů, tak výsadba sadu a
aleje byly financovány z dotačních titulů
z fondu životního prostředí na ochranu krajiny.
Další výsadba proběhla v Mokrém u cesty
směrem na Přepeře, zde bylo vysazeno na 50
třešní a v letošním roce bychom rádi
pokračovali ve výsadbě. Celkem by zde mělo
být vysazeno na 150 třešní. Tato akce je
prováděna
ve
spolupráci
s neziskovou
organizací Sázíme stromy.
Poslední stromy, které jsme vysadili, byly
ovocné stromy u letiště. Museli jsme nahradit
13
stromů,
které
neznámý
pachatel
z nepochopitelných důvodů zničil. Je těžké
pochopit motivaci a duševní stav jedince,
který se k podobné ubohosti sníží. Poničení
stromků bylo nahlášeno na Policii ČR.
Za Obecní úřad Všeň bych velmi rád poděkoval
všem, kdo se podílel jakýmkoliv způsobem na
výsadbách.

Roubenka Všeň 11

Socha sv. Františka u Borčic na původním místě

Výsadba ovocných
biokoridoru

stromů

a

obnova

V závěru roku se v obci vysadilo celkem 1087
stromů, z toho bylo 872 stromků (dub, lípa,
habr, jilm a třešeň ptačí) doplněno do
biokoridoru u Zelené cesty (u bývalého ZD) a
biokoridoru v Mokrém. Tyto koridory byly
následně i oploceny. S výsadbou pomáhali
hasiči ze Všeně a se stavbou oplocenek firma
pana Bareše. U Borčic nám vznikl nový sad
složený z hrušní a švestek, na který navazuje
alej ovocných stromů lemující původní cestu
směrem k Wellness a částečně i podél silnice
na Olešnici. S výsadbou sadu a aleje pomáhali
hasiči z Ploukonic a firma pana Bareše. Pokud
se nám podaří převést pozemek od Státního
pozemkového úřadu, tak bychom chtěli
pokračovat ve výsadbě od Wellness k letišti a
následně tyto aleje propojit úzkými cestami
určenými pro procházky. V novém sadu bude
vybudován jednoduchý altánek s posezením.

V loňském roce byla zahájena rekonstrukce
obecní roubené chalupy na Všeni, která je
rozdělena do několika etap. V první etapě se
na roubence vyměnila kompletní střešní
krytina, byly vyměněny šindele, které sice
byly na střeše zhruba deset let, ale po jejich
montáži bohužel nebyly opatřeny ochranným
nátěrem. Následkem toho byly s životností
takřka u konce a jejich následná záchrana byla
nemožná vzhledem k tomu, že byly napadeny
hnilobou. Po domluvě se zástupci Národního
památkového ústavu se udělala dvojitá
střecha osazená čtyřmi střešními okny a
jedním komínovým výlezem. Jako střešní
krytina
byly
použity
vlákninocemntové
šablony.
Vnitřní prostor půdy bude v další etapě
kompletně zateplen, aby mohl být využíván.
Ve druhé etapě, kterou připravujeme na tento
rok, se rekonstrukce bude týkat roubené části,
kde budou doplněny výplně mezi trámy, dřevo
bude ošetřeno ochranným nátěrem, okna
budou vyměněna za špaletová, dojde též k
opravě štítu nad roubením, kde budou
osazena nová okna. Ve vnitřní části dojde ke
kompletní rekonstrukci elektroinstalace,

www.vsen.cz____________________________________________2 __________________________________________________28.ledna 2021

Obecní noviny

číslo 1/2021

na stěny a strop budou naneseny hliněné omítky, dále
bude opravena podlaha a rekonstrukcí projdou i
kachlová kamna.

nepodařilo realizovat vše, co bylo připravené,
a tak se některé projekty přesunuly do roku
2021.
Rok
2020
skončil
cca.
dvoumilionovým přebytkem.
Mezi nejvyšší položky rozpočtu pro rok 2021
patří: dofinancování projektové dokumentace
na kanalizaci a ČOV Všeň, projekty dopravní,
podpora příspěvkové organizace MŠ a ZŠ
Všeň, další etapa opravy roubenky, výstavba
a údržba sportovišť, údržba budov a s tím
spojené projekty, péče o vzhled obce a zeleně.
Rozpočet byl schválen všemi přítomnými.

Na další etapy se připravuje projekt tak, abychom ve
druhé části přízemí mohli vybudovat funkční kuchyňku a
sociální zařízení a poslední úpravou projde celé
podkroví, kde by měl vzniknout multifunkční prostor.
Vše je koncipováno tak, aby se roubenka mohla využívat
k pořádání různých akcí, setkání, atd.. Rekonstrukce je
rozdělena do etap i kvůli financování. Na první etapu
přispělo Ministerstvo kultury částkou 340 tis., počítali
jsme i s příspěvkem Libereckého kraje, ale ten díky
Covidu 19 peníze neuvolnil, a tak jsme byli nuceni
střechu dofinancovat z obecního rozpočtu. Kdybychom
tak neučinili, ztratili bychom nárok na jakékoliv další
dotace na obnovu kulturních památek. Na další etapu
máme přislíbenou pomoc a podporu při jednání o
možnostech dalšího financování od MěÚ Turnov odboru školství, kultury a sportu.

Ze zastupitelstva obce Všeň
18.
prosince
roku
2020
proběhlo
v Ploukonicích 12. zastupitelstvo obce Všeň.
Na programu bylo celkem dvanáct bodů, z nichž
uveřejňujeme výpis nejdůležitějších:
bod 4.) Schválení rozpočtu na rok 2021
- předpokládané příjmy

8.269.000,-

- předpokládané výdaje

12.670.000,-

- dofinancování

4.374.000,-

Došlo k přesunu schodku z roku 2020 do
letošního roku. V roce 2020 se (díky Covidu 19)
www.vsen.cz

bod 5.)
Schválení rozpočtového opatření
– týkalo se příjmu z dotačních titulů pro
JSDHO Všeň, dotace za biokoridor a vrácení
nevyčerpaných
prostředků
příspěvkové
organizace
MŠ
a
ZŠ
Všeň.
Rozpočtové opatření bylo schváleno všemi
přítomnými.
bod 6.)
Žádost Českého rybářského svazu,
místní organizace Svijany na směnu pozemků
ve vlastnictví ČRS, m.o. Svijany. Jedná se o
polovinu druhého rybníku v Ploukonicích a
přilehlý pozemek o výměře 3980m2,
za
pozemky ve vlastnictví obce Všeň u Malého
písečáku
o
výměře
3647m2.
Tento bod byl přeložen na další zastupitelstvo
s tím, že se pozemky nechají ocenit, aby
mohlo zastupitelstvo řádně rozhodnout.
bod 7.)
Žádost o věcné břemeno na
pozemek p. č. 2183 v. k. ú. Všeň.
Zastupitelstvo odsouhlasilo připsání věcného
břemene ve stejné výměře tak, jak již je
zapsáno na k. ú. ve prospěch žadatele.
bod 8)
Vydání nové vyhlášky 1/2020 o
poplatku ze psů. Vyhláška svým vydáním
zrušuje vyhlášky 1/2017 a 2/2017 ze dne 6.
března2017.
Vyhláška 1/2020 byly schválena
bod 9.)
Projektová dokumentace na
revitalizaci Všeňského potoka.
Je vypsán
dotační titul na pořízení dokumentace z Fondu
životního
prostředí.
Zastupitelstvo
odsouhlasilo podání žádosti o dotaci na
vyhotovení projektové dokumentace.
bod 10.)
Poplatky na svoz komunálního
odpadu na rok 2021.
3________________________________________________28.ledna 2021
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Poplatky byly schváleny takto:
týdenní vývoz

2600,- Kč,

čtrnáctidenní vývoz

1300,-Kč,

kombinovaný vývoz

1900,- Kč.

Zastupitelstvo schválilo a následně vyšlo ve
vyhlášce č. 2/2020.
Více o komunálním odpadu v dalším článku
těchto ON.
bod 11.)
Schválené dotace z roku 2020
s realizací v roce 2021
nákup
velkoobjemových
kontejnerů
na
bioodpad
nákup štěpkovače
Podané dotace:
- dotace na projektovou dokumentaci
kanalizace a ČOV Všeň
- dotace na místní komunikaci Mokrý
- dotace na sportoviště Všeň a Ploukonice
Připravované žádosti o dotace na rok 2021:
- dotace na hasičské vozidlo pro JSDHO Všeň
- dotace na roubenku Všeň 11
- dotace biokoridor Mokrý U křížku
- dotace na výsadbu zeleně
- dotace na projektovou dokumentaci Všeňský
potok
Připravované akce na rok 2021
- možnost nákupu malotraktoru a vleku
- možnost nákupu cisterny
bod 12.) Diskuze:
Starosta
obce popřál všem přítomným zastupitelům a
radním mnoho úspěchů, štěstí a zdraví do roku
2021

Rekapitulace loňského roku JSDHO
Všeň
Loňského roku byl naší jednotce 15x vyhlášen
poplach. Jednalo o technické pomoci 8x, požár
5x a planý poplach byl 2x. Jednotka
zasahovala jak v katastru okolních obcí, ale i v
Turnově, tak i samozřejmě v katastru naší
obce. Jednalo se o: v březnu - planý poplach
pálení odpadu ve Všeni, v dubnu – požár trávy
u bývalého JZD, v červenci – požár trávy a tújí
v Mokrém, v říjnu – pomoc záchranné službě
s transportem pacienta ve Všeni. Dvakrát byla
jednotka oslovena za účelem distribuce
roušek, jednou to bylo po obcích v kat. ORP
www.vsen.cz

Turnov a podruhé po DPS v semilském okrese.
Mimo to členové jednotky dohlíželi na pálení
roští na Kopanině – neboť v dubnu byl zákaz
srocování více osob kvůli výskytu covidu 19.
Pokud to situace dovolila, tak se členové
účastnili školení ať už pravidelně v hasičárně,
tak i na motorové pily, školení první pomoci
atd. Co se týče finanční stránky: dotace z
Libereckého kraje byla ponížena a nakonec
jsme dostali 10122,29 Kč. Z dotačního fondu
Libereckého kraje program č. 1.1. Podpora
jednotek požární ochrany obcí Libereckého
kraje byly financovány ochranné prostředky:
obuv, přilby, svítilny.
OÚ Všeň zaplatil z rozpočtu cca 37 tis. a to
např.: na obnovu osobních ochranných
prostředků členů, na provoz vozidel, školení
členů. Do hasičárny ve Všeni byla zakoupena
akumulační kamna a skříňka na věci. Plán na
tento rok: Loňského roku byla od HZS
Libereckého kraje na naši obec přepsána jako
nepotřebný majetek Tatra 815, která je
určena ke kompletní repasi. Prozatím stojí u
HZS st. Turnov. Na vozidle budou probíhat
pravidelné kondiční jízdy našimi strojníky, aby
se s ním blíže seznámili, než bude zařazeno do
výjezdu
po
rekonstrukci.
Rekonstrukce
proběhne, pokud budou uvolněné dotační
prostředky od Generálního ředitelství HZS a
Libereckého kraje. Zbytek bude doplacen z
rozpočtu obce. Pokud vše bude probíhat jako
v předchozích letech, měli bychom zhruba v
září znát výsledky dotací a v případě
úspěšnosti musíme do konce roku připravit
výběrové řízení a následně vybrat dodavatele
na rekonstrukci hasičského speciálu Tatra
815. Vozidlo by se repasovalo v roce 2022.
Dále by měla proběhnout rekonstrukce druhé
garáže a to za předpokladu, že dopadnou
dotace z Libereckého kraje a za přispění peněz
z rozpočtu obce.
Vzhledem k situaci, která
v republice panuje, nebylo možno udělat pro
členy jednotky a jejich drahé polovičky
tradiční posezení – poděkování za jejich práci
a obětování svého volného času, tak činím
alespoň takto: Všem členům naší jednotky
děkuji za odvedenou práci a za jejich čas,
který této mnohdy nelehké činnosti věnují.
Poděkování patří i těm zastupitelům naší obce,
kteří nás v této činnosti podporují, a není jim
lhostejná bezpečnost v naší obci. Poděkování
za spolupráci patří i starostovi obce Radku
Vytinovi a účetní Aleně Cíferské.
DĚKUJI
Martin Kočí
velitel JSDHO Všeň
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Shrnutí loňského roku SDH Všeň
I přes velmi výrazná omezení loňského roku se
snažil Spolek dobrovolných hasičů Všeň
pořádat obvyklé aktivity směrem k veřejnosti
i pro své členy. Počátkem roku se konala
výroční schůze spolku, na které bylo účastno
více než 60 členů, starosta Všeně, na 10
dalších hostů z řad profesionálních hasičů,
SDH okolních obcí a přítomni byli i někteří
zástupci místních spolků. Součástí schůze bylo
i schválení nových spolkových stanov.
V květnu měla následovat pomoc s organizací
Cesty lesem pohádek, avšak vzhledem k
vládním omezením nemohla být akce pro naše
nejmenší uspořádána. V létě jsme pro členy
spolku organizovali cyklovýlet do Ohrazenic,

kde byla pro účastníky výletu zajištěna
prohlídka nové vodárenské věže, průvodcem
byl Ondřej Šimůnek. Poté výlet pokračoval do
zrenovované restaurace v areálu pivovaru
Malý Rohozec. Trasa výletu byla vybrána s
ohledem na nejmenší účastníky. Po obědě
jsme již zamířili ke Všeni, kde u budovy
hasičárny bylo pro zájemce ještě večerní
grilování.
V srpnu proběhlo 10 let od ničivých povodní v
Heřmanicích. Při této příležitosti proběhla na
tamějším hřišti vzpomínka i s předáním
pamětní stuhy všem, kteří tehdy pomáhali.
Tuto za náš spolek převzali Petr a Dana
Krouzovi. První zářijovou neděli se podařilo
zajistit společně se Střeleckým sdružením
Všeň, Cyklistickým klubem seniorů Všeň a za
podpory vedení obce dětské odpoledne plné
her na Kopanině, které bylo rozloučením s
letními prázdninami. Počasí nám přálo, celkem
přišlo soutěžit přes padesát dětí. Aktivity v
podzimních měsících již musely být podobně
jako na jaře zvažovány a organizovány s
ohledem na zhoršující se epidemickou situaci,
www.vsen.cz

číslo 1/2021
proto jsme museli od některých záměrů zcela
upustit. Závěrem roku náš spolek pomáhal s
výsadbou nových stromků v Mokrém. Jednalo
se o poslední společnou akci roku 2020, na
který připadlo 130. výročí od založení našeho
spolku – o odložení oslav na rok 2021 bylo
rozhodnuto na výborové schůzi, oslavy budou
pravděpodobně uskutečněny v rámci okrskové
soutěže.
Všem, kteří se na výše uvedených akcích
podíleli, děkuji za spolupráci.
Petr Krouza
starosta spolku

„Tak já si to teda zkusím.“

Tak zněla slova Barči Dorňákové před prvním
závodem v TFA na začátku roku 2020.(TFA -je
zkratkou z anglických slov Toughest Firefighter
Alive – Nejtvrdší hasič přežije). Jak jsme již
informovali, Barča
první
závod
vyhrála.
Následovaly další
dva závody, a to
v Rychnově
u
Jablonce
nad
Nisou, odkud si
odvezla bronz. Na
konci
července
jela poměřit síly se
závodnicemi
v daném sportu již
kovanými.
V Moravské
lize,
kam
se
Barča
přihlásila,
bylo
více než 15 závodnic, a to nejen z České
republiky, ale i tak Barča zabojovala a odjela
z nelehkého souboje s krásným 5. místem.
Nejdůležitější závod čekal na Barču a její
kolegyně z Libereckého kraje 22. srpna
v prostorech Technické univerzity v Liberci. A
proč nejdůležitější? Protože závodnice, která
tento závod vyhraje nebo bude druhá, si
kromě krásného poháru, originální medaile a
dalších krásných cen poveze domů i postup na
Mistrovství České republiky v TFA.
Závod
rozhodně
nebyl
snadný.
Po
vyběhnutých schodech čekaly na závodnice a
závodníky další nelehké silové překážky. Jako
lev se Barča poprala se vším, co se jí postavilo
do cesty, a cílovou rovinku proběhla s hlavou
vztyčenou. A vyšlo to! Barča si z Liberce
odvezla dvě zlaté medaile (jednu za samotný
závod, druhou za výhru v krajském kole).
Mimo to přijela domů jako nejrychlejší
5________________________________________________28.ledna 2021
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závodnice v kraji a postoupila na mistrovství
ČR. To se mělo konat ve 22.10.2020 ve
Svitavách. Bohužel okolnosti všem známe
přesunuly závod na jaro 2021.
O tom, jak to dopadne, Vás budeme určitě
informovat. Držte Barče pěsti a jak říká „TAK

JÁ TO TEDA ZKUSÍM!!!“

Josef Ječný

Odpadové hospodářství
V závěru roku 2020 jsme od firmy Compag
Mladá Boleslav s.r.o. obdrželi nejen oznámení
o změně svozového dne (ze čtvrtka na
pondělí), ale i nové ceny na rok 2021. Na
základě těchto informací byl na zastupitelstvo
obce konané v Ploukonicích 18.12.2020
dodatečně zařazen bod týkající se poplatku za
svoz komunálního odpadu na rok 2021. Cena
svozu jedné nádoby se zvýšila z cca. 43 Kč na
51.22 Kč, rozdíl na jednu popelnici-jeden svoz
tak činí 8.23 Kč. Pro rok 2021 zastupitelé
odsouhlasili
dofinancování
z obecního
rozpočtu, aby nemuselo být celé navýšení cen
přeneseno na občany. Byly odsouhlaseny
následující ceny pro rok 2021:
-

vývoz
1x
týdně
vývoz 1x za čtrnáct dní
vývoz kombinovaný

2600,-,
1300,-,
1900,-.

Zastupitelstvo přistoupilo k tomuto kroku
vzhledem k probíhající pandemii – chtěli
bychom tím v této nelehké době alespoň
trochu odlehčit našim obyvatelům. V příštím
roce budeme nuceni poplatek upravit dle
aktuální situace. Zastupitelstvo dále rozhodlo
o tom, že obec vyvolá jednání s firmou
Compag o strategii pro další období.
První jednání s firmou Compag proběhlo
14. ledna. Jedním z bodů byl požadavek na
vážení svozových aut tak, abychom přesně
věděli, kolik odpadu vyprodukujeme, protože
limity pro uložení na skládku se budou
postupně snižovat a poplatky za uložení
odpadu naopak výrazně porostou (viz níže).
Jedinou možností, jak navyšovat ceny pro
obyvatele obcí co nejméně, je výrazné
navýšení podílu tříděného odpadu a co možná
největší
snížení
produkce
komunálního
odpadu (to, co dáváme do černých popelnic).
www.vsen.cz

Přikládám článek, kde je vysvětleno, jak se
bude
odpadové
hospodářství
vyvíjet
v následujících letech v závislosti na třídění
odpadů. Jak jsme Vám slíbili, nechali jsme
zpracovat koncepci odpadového hospodářství,
ze které budeme vycházet. Z mnoha důvodů
se jako nejlepší varianta jeví pořízení popelnic
na plast a papír ke každému domu tak, aby
mohl každý co nejefektivněji třídit. Budeme
dále pracovat na změně systému nakládání s
odpady,
jednou z možností se jeví svoz
komunálního odpadu 1x za čtrnáct dní,
popelnice na plast 120 litrů 1x za čtrnáct dní,
popelnice na papír 120 litrů 1x měsíčně.
Popelnice bychom chtěli pořídit s pomocí
dotačního titulu a ke každému domu by byly
zdarma. Ze sběrných míst na tříděný odpad by
byly následně odstraněny kontejnery na plasty
a papír. Od tohoto kroku si slibujeme i větší
pořádek na sběrných místech, především na
Všeni je situace mnohdy neúnosná.

Převzatý
článek
hospodářství

k odpadovému

Nový odpadový zákon je účinný od 1.1.2021.
Sněmovna 1.12.2020 odmítla senátní snahu
o roční odklad účinnosti normy, kdy senátoři
poukazovali na to, že nejsou dostatečně
připraveny prováděcí předpisy, což by podle
nich mohlo způsobit chaos v nakládání
s odpady po Novém roce. Návrh zákona
ve sněmovním znění podepsal 4.12.2020
prezident Miloš Zeman.
ČR nastupuje trend: od skládkování
ke třídění, recyklaci a materiálovému
využití na maximum
Polovina komunálních odpadů se v ČR stále
skládkuje, tomu bude konec. Po šestiletém
hledání konsensu v legislativním procesu
Sněmovna schválila nový balíček odpadové
legislativy Ministerstva životního prostředí,
který přináší moderní trendy v nakládání
s odpady. Především zvýšení třídění a využití
odpadů,
odklon
od skládkování
a s tím
související plnění povinných evropských cílů.
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se jí to daří pouze ze 41 % vyprodukovaného
komunálního odpadu (dle dat za r. 2019).
V roce 2030 musí stát zrecyklovat 60 %
komunálního odpadu, za dalších 5 let ještě
o dalších 5 % více.
„Vzhledem k tak ambiciózním cílům potřebuje
ČR zrychlit, respektive přehodit výhybku,
a jak pevně věřím, s novou legislativou
to konečně půjde. Navíc není důvod odpady
sypat na skládky, pro moderní společnost
představují zdroje, jejichž využitím ušetříme
primární suroviny a naše životní prostředí.
Za nově nabraný směr ve využívání odpadů
patří poslankyním a poslancům můj velký
dík," komentuje dnešní úspěch ministr
životního prostředí Richard Brabec.
Recyklace na prvním místě
Zákon o odpadech zavede postupné zvyšování
poplatku
za ukládání
využitelných
a recyklovatelných odpadů na skládky, a to z
500 Kč za tunu uloženého komunálního
odpadu v roce 2020, na 800 Kč v roce 2021,
v roce 2023 na 1000 Kč, v roce 2025
na 1500 Kč až na 1850 Kč v roce 2029.
Za zvyšováním poplatku stojí motivace pro
odklonění využitelných a recyklovatelných
materiálů
ze skládek
a nastartování
recyklačního průmyslu.
Konec skládkování využitelných odpadů
Nový odpadový zákon (s účinností od 1. ledna
2021) posouvá datum konce skládkování
využitelných
a recyklovatelných
odpadů,
a to ze současného roku 2024 na rok 2030.
Obce i podnikatelské subjekty se díky tomu
budou moci dostatečně připravit na nastavení
aktivního přístupu v tom, jak odpady primárně
třídit. Bude možné vybudovat infrastrukturu
pro třídění a recyklaci odpadů. Průmysl bude
moci lépe využívat druhotné suroviny.
Třídit se vyplatí
Nový zákon o odpadech zavádí k podpoře
třídění v obcích tzv. třídicí slevu. Poslanecká
sněmovna ji ještě upravila tak, aby se obce
zaměřily na třídění a nebyly - potažmo ani
jejich obyvatelé - významně dotčeny zvýšením
skládkovacího poplatku. Na třídicí slevu
dosáhnou všechny obce a bude pouze na nich,
www.vsen.cz

číslo 1/2021
jak dlouho tuto slevu budou v daném roce
čerpat. Třídicí sleva bude vztažena k množství
odpadů
uložených
na skládky
za rok
a obyvatele.
Pozn.: Pokud o to obec jako původce odpadu
požádá, obdrží na prvních 200 kg na obyvatele
uložených na skládku slevu. Za těchto 200 kg
bude obec dále platit 500 Kč/tunu, odpad
vyprodukovaný
nad
tento
limit
bude
zpoplatněn částkou 800 Kč/tunu. Naše obec
má cca. 600 obyvatel, tzn. že za sníženou
sazbu můžeme uložit cca. 120 t komunálního
odpadu (600 obyvatel x 200 kg = 120 t).

Kanalizace a ČOV
Práce na projektové dokumentaci se chýlí ke
konci, do konce ledna letošního roku by mělo
být hotovo. Poté bude následovat zdlouhavé
jednání s Libereckým krajem o uložení stok
v krajských komunikacích a zřízení věcných
břemen. Předpokládáme, že stavební povolení
bychom mohli obdržet do cca konce října
letošního roku.
Akci tohoto rozsahu by obec naší velikosti
nikdy nebyla schopna ufinancovat z vlastních
peněz, bude tudíž nutné vyčkat, až bude
vypsána
dotace
z evropských
zdrojů.
V letošním roce začíná nové programové
období (2021-2027), dá se tak předpokládat,
že v následujících letech bude Ministerstvo
životního
prostředí
nadále
podporovat
výstavbu kanalizací a čistíren odpadních vod,
čehož bychom chtěli využít.
Ještě jednou bychom rádi poděkovali Vám
všem, kteří jste projektantům umožnili
zaměřit vyústění odpadů u Vašich nemovitostí,
i těm z Vás, kteří jste se zúčastnili našich
společných besed.
Některým z Vás, kdo jste vybudovali domovní
čistírny, se nelíbí, že se budete muset připojit
na obecní kanalizaci. Váš pohled na tuto věc
chápeme, na druhou stranu zákon zde mluví
jasně. Pokud obec vybuduje kanalizaci, jsou
všechny nemovitosti povinny se k této
kanalizaci připojit. Jedinou výjimku je možné
udělit, pokud by to nebylo technicky možné
(např. velký skalní masiv), což se v naší obci
netýká žádné nemovitosti. Navíc existuje
závazný rozsudek Nejvyššího správního
soudu, který říká, že pokud někdo staví
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nemovitost v obci, kde není kanalizace, musí
počítat s tím, že obec jednou kanalizaci
vybuduje, a dotyčný se na ni bude muset
připojit. Chtěli bychom tedy upozornit na to,
že pokud se někdo na obecní kanalizaci
odmítne připojit, mají veřejné orgány
pravomoc to dotyčnému nařídit, neboť můžou
zrušit povolení k nakládání s odpadními
vodami pro domovní čistírnu odpadních vod. A
jak jsme se dotazovali, budou tak v každém
případě činit, kontrol bude přibývat a budou se
zpřísňovat. V praxi to potom znamená, že
dotyčný bude muset uhradit nejen přípojku ke
své nemovitosti, ale i část veřejné stoky až do
místa napojení na obecní kanalizaci. To se
bavíme o investici v řádu statisíců korun,
kterou
bude
muset
uhradit
majitel
nemovitosti, nikoli obec.

Inzerce pro občany
Na webových stránkách
vytvořena nová rubrika

obce

Všeň

byla

INZERCE PRO OBČANY
do této rubriky budou vkládány inzeráty nejen
od místních občanů či firem, ale i ostatní
nabídky či poptávky. Nabízíme možnost
podávat inzeráty všech kategorií (nabídka,
poptávka, výměna, dar), vkládání inzerce
bude probíhat prostřednictvím obecního úřadu
a je bezplatné. Obecní úřad si vyhrazuje právo
inzerát neuveřejnit.
V případě zájmu doručte požadovaný inzerát
na obecní úřad Všeň
(osobně, písemně nebo elektronicky na e-mail

vsen@vsen.cz).
Postřehy z obce od občanů
Dovolte mi trochu shrnout poznatky z
minulého roku. Zasadila se nová ovocná alej
skoro na bývalé cestě zvané Příčnice, za
pomoci zaměstnance OÚ byla i vzorně
zalévána a i zaseta v okolí stromků travina,
která byla na podzim důkladně posekána. Až
potud vše ok, ale před vánočními svátky se
rozhodlo místní zemědělské družstvo ještě
dokončit orbu pozemků a výsledek je ten, že z
jedné strany stromů je zoráno hodně blízko až
ke stromům a dle mého hlediska je přioraný i
ten zasetý trávník. Další problém byl, že před
orbou provedli rozhoz hnoje, což je super, ale
už nebylo dobře, že byla poházená i celá cesta,
www.vsen.cz

která vznikla za pana starosty Ivana Herbsta z
nějakých dotací, což rozhodně také stálo
mnoho peněz a cestu si oblíbilo mnoho
občanů
k
procházkám,
tak i děti z MŠ
a
dnes
po
poslední
orbě
již na
jejím
okraji
vyoraná
i
podkladová
textilie a nebyl
zde ponechán
žádný
okraj,
který
byl
taktéž
několikrát
ročně
OÚ
sekán
.Další
dost závažný problém je, že tato cesta se již
za přispění těžké techniky rozpadá a z krásné
procházkové zóny se tvoří hluboké výmoly a
kaluže, což určitě nebylo záměrem zřizovatele.
Myslím, že by mělo ZD sjednat nápravu a opět
zasít nový trávník a ta cesta si rozhodně také
zaslouží reálnou opravu.

Příspěvek od občana obce
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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