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Vážení občané, mílí přátelé, 
 
tak je to konečně za námi! Skončilo období, na které se bude ještě dlouho vzpomínat a zároveň 

se na něj budeme snažit rychle zapomenout. Skončil nouzový stav! Trval více než dva měsíce, 

přesně 66 dní.  Omezení související s koronavirem nás sice ještě nějaký čas budou provázet, ale 
postupně se budou uvolňovat stále více a více. Chci poděkovat všem lidem, kteří dodržovali 

všechna nepříjemná a před krizí nemyslitelná opatření a zároveň se snažili zachovat si zdravý 

úsudek, nepodléhali panice a špatné náladě. Chci poděkovat Vám všem za to, jak jste si 

především v prvních dnech a týdnech nouzového stavu poradili se všemi mimořádnostmi, které 
nás potkaly. Poděkování patří dobrovolným hasičům a řadě dalších lidí, kteří pomáhali prostě 

proto, že chtěli. Velmi si vážím všech dobrovolníků, kteří šili roušky pro naše občany a i jim patří 

obrovské poděkování. Výroba a distribuce roušek ukázala, že si nejsme lhostejní.  
Skončil nouzový stav, nový typ koronaviru Covid 19 tady s námi bude ale i v dalších měsících. 

Nezbude nám, než se s tímto vědomím naučit žít. Doba celoplošných zákazů se snad už nevrátí, 

ale bude to vyžadovat odpovědné chování všech lidí vůči svým rodinám a svému okolí. Je 
evidentní, že zdravotní krize bude nahrazena krizí ekonomickou a její dopady se dotknou dříve 

nebo později každého z nás. 

 

Všem ještě jednou děkuji!   Je čas na návrat do normálního života. Přeji Vám všem hodně zdraví 

a spoustu sil do nadcházejících měsíců.  

                                                                                                                      Radek Vytina 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 Co nám dala (a naopak vzala) doba koronavirová? 

 

Pomalu končí doba, kdy jsme jako nejfrekventovanější slovo slyšeli z masmédií výrazy 

koronavir, Covid-19 a podobné. Skončila doba, kdy jsme byli strašeni, že je to pomalu 
nejsmrtelnější nemoc na světě, na straně druhé jsme byli ubezpečováni, že se jedná pouze o 

jakousi mutaci chřipky. Odborníci se přou, laici jsou na pochybách, komu mají věřit. Skončila 

doba, kdy vláda vyhlásila mimořádný stav a hrozba onemocnění zasáhla každého z nás. Byla na 

maximální míru přibrzděna ekonomika, zahájeno vzdělávání on-line, zrušeny kulturní a 
společenské akce. Mimořádný stav ochromil prakticky život v zemi a některé občany a firmy 

dostal do kolen. 

Koronavirová doba končí, život v zemi by se měl pomalu vracet do normálu. Všichni bychom si 
přáli, aby to, co jsme prožívali, zůstalo jen ve vzpomínkách a už se neopakovalo. Tato doba nám 

tedy nejen vzala, myslím tím peníze, společenské kontakty, ale mnohým vzala i práci. Dětem z 

rodin se slabším příjmem sebral koronavirus kontakt se školou a spolužáky. Mezi dětmi z 
chudých a těmi z dobře situovaných rodin se ještě více rozevřely nůžky. Ne každý mohl dětem 

poskytnout to, co potřebují. Ne každý má připojení k internetu, tiskárnu nebo možnost studia po 

síti. Ne každý má stejné možnosti. 

Někteří se s koronavirem setkali osobně. Vím o rodině, kde byli nemocní a marně prosili známé, 
aby jim udělali nákupy. Ty jim obstarávali příbuzní bydlící dost daleko, v jiném kraji.  

Tato doba naplno ukázala, kdo je kdo. Vláda nařídila nosit roušky a ty, kteří je nebudou nosit, 

pak potrestat. Přitom ze strany vedení státu nebyly vytvořeny podmínky k tomu, aby se roušky 
daly někde koupit. Tak nastoupily tzv. zlaté české (a vietnamské) ručičky. Lidé si začali roušky 

šít svépomocí. Někteří je poskytovali zdarma, jiní si nechali  
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zaplatit alespoň nezbytné náklady na jejich ušití a ti další na nich keťasili. Národ se semkl, 

suploval státní aparát a vyráběl roušky a ostatní ochranné prostředky pro zdravotníky, seniory a 
další potřebné. Já jen doufám, že stejnou reakci národa nebude vláda očekávat například při 

rozšíření jaderné elektrárny v Dukovanech. Kdo byl poctivý a obětavý, ten pomáhal, kdo byl 

zvyklý občas někomu něco loupnout, ten u toho zůstal.  Dnes ale už většinou víme, co od koho 

můžeme očekávat a jak se kdo v případném dalším krizovém stavu zachová. Pamatujme si to. 
Život je totiž taková rozkvetlá zahrada. Každý den je svým způsobem krásný a jedinečný jako 

barvami zářící květina. Končí omezení. Radujme se proto z každého dne, protože jednou i ta 

sebekrásnější rostlina uvadá. Hledejme nyní na životě to pěkné a to rozvíjejme. Život je 
přijatelnější s úsměvem na tváři, nezapomínejme na to.  

Římský filosof Seneca řekl: „Byl nám dán dost dlouhý život, který by bohatě stačil na vykonání 

největších činů, kdyby byl celý dobře využit; když se však rozplyne v rozmařilosti a nedbalosti, 
když není vynaložen na něco dobrého, tu nakonec pod tlakem krajní nutnosti cítíme, že život 

přešel a my jsme si ani nevšimli, jak ubíhá.“ 

Naše společnost se pomalu vrací do normálu. Pomalu, ale jistě. Ono také nač spěchat? 

Pamatujme na to, že i diamant byl původně jen obyčejným kusem uhlí. Obnovme osobní 
kontakty, podpořme české firmy a zemědělce, nestraňme se ostatním a stýkejme se tak, jak to 

potřebujeme a jak to potřebují naši blízcí. Každý z nás potřebuje kontakt s ostatními, a to i ten, 

kdo si myslí opak. Neškoďme si, neubližujme si slovem ani činy, buďme k sobě vlídní. 
Své zamyšlení bych chtěl zakončit citátem Alberta Einsteina:  „Svět nebude zničen těmi, 

kteří páchají zlo, ale těmi, kteří se na ně dívají, aniž by něco udělali.“  

Nedopusťme proto jeho zničení. 
           Vlastimil Šnajdr 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
          

Příprava projektu kanalizace a ČOV 

          Vážení spoluobčané,  

srdečně děkujeme Vám všem, kteří jste se zaregistrovali na prohlídky nemovitostí v souvislosti 

s projektem na výstavbu kanalizace a čistírny odpadních vod, téměř všichni z Vás již mají tyto 

prohlídky za sebou. Protože se objevila spousta dotazů, rádi bychom Vám na některé z nich dali 

odpověď. 

Proč chcete stavět kanalizaci? Bude to stát spoustu peněz, které by se daly využít na 

něco důležitějšího… 

Těch důvodů je mnoho, dovolte nám zmínit některé z nich:  

 Myslíme si, že ekologická likvidace splašků z našich domácností by měla být standardem 21. 

století. Stačí, když se půjdete projít po žďárské silnici nalevo pod hasičárnou, ke Třetímu 

rybníku nebo podél „Modřišického potoka“ z návsi v Mokrém po proudu dolů. To, co uvidíte a 

ucítíte ve Vás jistojistě nevyvolá příjemné pocity. A právě to bychom chtěli změnit, aby v 

rybnících zase mohly být ryby a aby voda ve strouze v Mokrém byla opět čistá tak, jak je čistá 

pod Kopaninou. 

 V dotazníkovém šetření minulý rok řeklo 85% z Vás, kteří jste dotazník odevzdali, že si přejete 

vybudování kanalizace a čistírny odpadních vod a s velkým náskokem jste toto téma označili za 

největší problém naší obce.  

 Od roku 2021 může vodoprávní úřad nebo Česká inspekce životního prostředí provádět 

kontroly, jakým způsobem jednotlivé nemovitosti splaškové vody likvidují, a to až za 2 roky 

zpětně! Pokuta může dosáhnout podle druhu provinění až 100.000 Kč. Proto bychom 

výstavbou kanalizace chtěli dosáhnout toho, že pro tyto kontroly nebude důvod, neboť odpadní 

vody bude za občany likvidovat obec, a to v souladu se zákonem. 
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 Problematika hospodaření s vodami se stává jednou z priorit nejenom našeho státu. Myslíme 

si, že peníze vynaložené na tuto nákladnou stavbu se nám v budoucnu bohatě vrátí v podobě 

příjemného prostředí, ve kterém žijeme. 

 

Proč musíte všechny nemovitosti zaměřit? 

Díky výškovým poměrům v naší obci se jeví jako nejlepší řešení vybudování kanalizace 

kombinované, tzn. tam, kde to půjde a bude to dávat smysl, kanalizace gravitační (splaškové 

vody tečou samospádem), v místech, kde to spádové poměry nedovolí pak kanalizace tlakové. 

V této souvislosti je jednou z nejdůležitějších věcí při projektování této stavby správné navržení 

hlavních stok, které budou přivádět odpadní vody na čistírnu odpadních vod. A právě proto je 

nutné mít všechny nemovitosti zaměřené, abychom znali přesné výškové poměry a projektanti 

mohli rozhodnout, jakou variantu (gravitační x tlaková) bude možné v dané lokalitě zvolit. 

Investoval jsem nemalé prostředky do pořízení domovní čistírny odpadních vod a 

postupuji v souladu se zákonem, na obecní kanalizaci se nechci připojit. Může mě 

někdo donutit? 

Chápeme, že pokud si někdo v nedávné době pořídil domovní čistírnu odpadních vod, nechce, 

aby tato investice přišla vniveč.  Na druhou stranu, vyhláška č. 501/2006 Sb. vyžaduje, aby 

žumpa nebo domovní čistírna byla umístěna a řešena tak, aby bylo umožněno výhledové 

připojení stavby na kanalizaci ukončenou čistírnou odpadních vod, tzn. majitel nemovitosti by 

měl počítat s tím, že se na obecní kanalizaci připojí. Povinnost připojení na kanalizaci je dále 

upravena zákonem č. 274/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, který 

umožňuje obecnímu úřadu v přenesené působnosti rozhodnutím uložit vlastníkům stavebního 

pozemku nebo staveb, na kterých vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody, povinnost připojit 

se na kanalizaci v případech, kdy je to technicky možné. Technicky možné je to v drtivé většině 

případů, problémem by byl pouze např. velký skalní masiv, který by bylo nutné překonat…. 

Shrnuto, současná právní úprava umožňuje, aby vodoprávní úřad nařídil VŠEM nemovitostem 

v obci připojit se na obecní kanalizaci bez ohledu na to, jakým způsobem likvidují odpadní vody 

nyní. A tento úřad tak činit bude.  

Navíc ani likvidace odpadních vod v domovních čistírnách u jednotlivých nemovitostí není 

zdarma, podle způsobu, jak byla povolena je třeba každých 6 měsíců provádět rozbor vzorku 

vypouštěných vod, popř. každé dva roky revizi čistírny, hradit náklady na el. energii pro provoz 

dmychadla, její životnost také není neomezená. Pokud majitelé nemovitostí dodržují všechny 

zákonné požadavky, pak se náklady na 1 m3 vyčištěné vody podle způsobu povolení pohybují 

cca. mezi 25-50 Kč! bez započtení pořizovací ceny domovní čistírny. 

Mám mnoho let septik s přepadem do dešťové kanalizace, popř. s trativodem. Proč 

bych se měl připojit, když nemám žádný problém? 

Máte problém. Všem, kteří dostali povolení pro nakládání s odpadními vodami před rokem 2001, 

platnost tohoto povolení skončila v roce 2008. Poté bylo nutné zažádat o povolení nové, kdy bylo 

nutné vyhovět přísnějším předpisům. Kromě toho je mnoho nemovitostí, které likvidují odpadní 

vody tak nějak „po svém“, tzn. např. mají přepad septiku vyvedený do dešťové kanalizace, 

vsakování na vlastním pozemku, odvoz fekálem na místní pole a louky…. Předpisy a pravidla se 

postupně zpřísňují, pokuty zvyšují. V budoucnu budou kontroly pravidlem se sankcemi až 

100.000 Kč. Stojí nám za to riskovat, že budeme platit pokuty, budou nás otravovat kontroly, 
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nebo se radši budeme snažit pochopit, že nejlepší, a v důsledku i nejlevnější možností je 

vypouštět bezstarostně odpadní vody do obecní kanalizace? Pitná voda se stává stále vzácnější 

komoditou a všechna „svinstva“, která do ní vypustíme, ji nenávratně zničí. Stojí nám to za to a 

je nám jedno, že se může stát, že naši potomci nebudou mít co pít?  

Co když se odmítnu hned od začátku na kanalizaci připojit a potom si to rozmyslím? 

Pokud se odmítnete připojit, s největší pravděpodobností se stane, že vodoprávní úřad nejprve 

zkontroluje, jak odpadní vody likvidujete. Pokud budete porušovat zákon, přistoupí k sankcím. 

Ať úřad zjistí, že zákon porušujete, nebo ne, nařídí Vám, abyste se na obecní kanalizaci připojili, 

jak to umožňuje zákon o vodovodech a kanalizacích. Náklady na zřízení přípojky si potom v plné 

výši budete hradit sami. To se týká jak nákladů na Vašem pozemku, tak i nákladů mimo Váš 

pozemek až k hlavní kanalizační stoce. Tyto náklady můžou vyšplhat až do výše několika set 

tisíc, protože si budete muset nechat udělat kompletní projekt pro přípojku na Vašem pozemku, 

ale i na veřejných pozemcích až do kanalizační stoky, dále pak žádat majitele všech pozemků, 

přes které Vaše přípojka půjde, o zřízení věcného břemene, zaplatit všechny výkopové práce, 

položení přípojky, nový asfalt, pokud přípojka půjde přes komunikaci, atd…. Navíc v dotačních 

podmínkách se mluví o tzv. udržitelnosti po dobu pěti let, což znamená, že po dobu pěti let se 

na stavbě obecní kanalizace nesmí nic měnit, tudíž ani připojovat nemovitosti, které v obci 

v době výstavby již stály. Pak by bylo jedinou možností odpadní vody likvidovat odvozem 

fekálním vozem na čistírnu. To se už ale bavíme o částce výrazně převyšující 200 Kč/1 m3.  

Kdo to všechno zaplatí a kolik to bude stát nás, občany? 

Takto velkou investici by si naše obec pouze z vlastních peněz nemohla nikdy dovolit. Proto 

budeme potřebovat, abychom mohli využít některý z dotačních titulů. V současné době si obce 

mohou vybrat jednu z následujících možností, odkud lze získat hlavní část finančních 

prostředků: Buď z ministerstva životního prostředí, které poskytuje dotaci až do výše 63,75% 

tzv. způsobilých výdajů, nebo ministerstva zemědělství, kde je to 60%. Část peněz přispěje 

obec z vlastních zdrojů, zbytek pak pokryje úvěr. Musíme financování nastavit tak, aby tato akce 

pro nás v žádném případě nepředstavovala neúnosnou zátěž. Ještě bychom mohli využít dotaci 

z krajských zdrojů, Liberecký kraj však patří k těm, které na podobné účely vyčleňují pouze 

nepatrné prostředky. 

Všechny tyto finance se použijí pro výstavbu veřejné části kanalizace a čistírny odpadních vod 

včetně přípojek na hranice pozemků. V místech, kde bude tlaková kanalizace, se z dotace uhradí 

i náklady na čerpadlo a čerpací jímku, majitelé všech nemovitostí uhradí pouze náklady na 

projekt přípojky (kde je naším cílem vyjednat 50% slevu ze standardní ceny) a za přípojku na 

vlastním pozemku. 

Co se týká ceny stočného, ta se bude muset vypočítat až na základě skutečných výdajů. 

Budeme se však snažit cenu udržet co nejníž. 

Pokud máte další dotazy, neváhejte nás prosím kontaktovat. Až to bude možné, zorganizujeme 

slibovaná společná setkání, kde Vám případné dotazy rádi zodpovíme. 

            Za radu obce Všeň Jan Klápště 

POSLEDNÍ TERMÍN NA MOŽNOU REGISTRACI JE 25. ČERVENCE 

OD 9:00 DO 12:00     BUDE SPUŠTĚNO 10.6.2020 
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                          Varhany kostela sv. Filipa a Jakuba ve Všeni 
 

Varhany farního kostela sv. Filipa a Jakuba ve Všeni jsou vynikajícím dílem ve své době 
prestižního pražského varhanáře Josefa Gartnera, který je postavil v roce 1845. Poměrně malá 

známost této skutečnosti je dána jistými nesrovnalostmi v pramenech, kde došlo k pomýlenému 

výkladu pojmu „varhanář z Prahy“ a z nějakých důvodů byla tato práce připisována Karlu 

Vocelkovi (rovněž z Prahy). Domnívám se, že k tomuto chybnému stanovení autorství došlo na 
základě skutečnosti, že nástroj má již novogotickou skříň, jakou ostatní varhanáři v hojnější 

míře používali až v poslední třetině 19. století a skříň varhan ve Všeni v jistých rysech skutečně 

poněkud připomíná některé Vocelkovy práce (například v Hluboké nad Vltavou). Autorství Josefa 
Gartnera však jednoznačně dokládá štítek vlepený do prostřední ventilové komory třídílné 

vzdušnice manuálu. Dále je ve varhanách tužkou provedený zápis z r. 1876, podle něhož v 

onom roce bylo provedeno čištění varhan lomnickou firmou Josefa Kobrleho. Další větší oprava 
provedená Josefem Kobrlem je datována rokem 1913, kdy byla pravděpodobně na přání 

varhaníka provedena změna dispozice (do pedálu bylo vsazeno zinkové Cello 8´, do manuálu 

Aeolina 8´a Gamba 8´) a poněkud nelogickým způsobem provedena „chromatizace“ 

dvanáctitónového pedálu s nejhlubší klávesou „E“. Píšťalový fond však naštěstí zůstal beze 
změn, „chromatizace“ byla provedena pouze 

převěšením mechanické traktury, což je „vratný“ 

zásah…  
 

Ve dnech 24. až 28. dubna 2020 Miroslav 
Pošvář z Chrasti u Chrudimi a níže podepsaný 

provedli čištění varhan a petrifikaci vnitřku skříně a 

dřevěného píšťalového fondu roztokem Lignofixu 
TOP a technického lihu v předepsaném poměru 

1:19. Současně byl instalován elektrický ventilátor 

s regulátorem typu „Ventus“. Spojení ventilátoru s 

regulátorem instalovaným přímo na plovákový 
zásobník (Josef Kobrle, 1913) bylo provedeno 

flexibilním aluminiovým potrubím, což zajišťuje 

tlumení vibrací přenášených přes měchovou 
soustavu do nástroje. Z hlediska památkové etiky 

je toto řešení diskutabilní, ale je plně funkční a 

finančně nejdostupnější. Volili jsme jej i díky tomu, 
že nástroj nemá dochovanou původní Gartnerovu 

měchovou soustavu (což byly nejspíš 2 klínové 

měchy), ale tato byla nahrazena novodobým 

plovákovým zásobníkem s jedním klínovým 
čerpacím měchem od Josefa Kobrleho v r. 1913.  

 

 
 

Regulátor je však vybaven zpětnou 

klapkou, aby bylo možno vzduch čerpat i 
šlapáním v případě výpadku dodávky 

elektrického proudu.  

 

Bylo zjištěno, že píšťalový fond není zcela 

kompletní. V hlasu Copula 8´chyběly tóny 

a2, h2 a cis3, v hlasu Flétna 4´ chyběly 
tóny d2 a cis 3, v hlasu Kvinta 2 2/3´ 

chyběl tón cis 3. Chybějící píšťaly byly 

doplněny materiálem z depozitáře 
litoměřického biskupství ve Strážišti u 

Litoměřic (nepoužívaný kostel sv. Václava).  

http://www.vsen.cz/
mailto:vsen@vsen.cz
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Chybějící tóny hlasu Copula 8´byly nahrazeny téměř 

identickými píšťalami pocházejícími z neznámého 
nástroje pravděpodobně z 18. století, který byl v 

troskách uložen v kostele v Rané u Loun. Chybějící 

píšťaly hlasu Flétna 4´ byly nahrazeny téměř 

identickými píšťalami ze svezeného zbytku trosek 
pravděpodobně několika nástrojů nezjištěného původu 

uložených na půdě kostela v Otvicích u Jirkova. 

Chybějící píšťala z hlasu Kvinta 2 2/3´ byla doplněna z 
částečně dochovaného píšťalového fondu 

zdevastovaných varhan ze zříceného kostela v 

Lenešicích u Loun (výrobce Rejna + Černý, počátek 
20. století). Kromě toho byla nahrazena též jedna 

píšťala v Mixtuře 4x, která byla natolik zdeformovaná, 

že se nepodařilo ji rozehrát – rovněž identickým 

materiálem z Lenešic. Původní píšťala byla uložena na 
píšťalnici uvnitř nástroje.  
 

Žádoucí je též ošetření dřevěné podlahy kolem varhan 

Lignofixem Super ředěným vodou. Toto bude 

provedeno v letních měsících.           
 

                                                                               Mgr. Radek Rejšek, 

                                                                     diecézní organolog a kampanolog  
                                                                              Biskupství litoměřického 

                                                                        

Kompletní fotodokumentace je na stránkách obce www.vsen.cz 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 Prodej palivového dřeva  
 

V třešňovém sadu je k prodeji několik hromad dřeva z vykácených třešní. Obecní úřad nabízí 

touto cestou prodej dřeva. 

Jednotlivé hromady budou od 5.6..2020 označeny číslem a zhruba odhadnutou metráží včetně 

nejnižší vyvolávací ceny. Cena je stanovena na 300 Kč za 1m. 

 

Pokud budete mít zájem o palivové dříví, nabídněte v obálce cenu s číslem uvedeným na 
jednotlivých hromadách. Pro bližší informace neváhejte kontaktovat OÚ Všeň. 

Příjem obálek je do 20.6.2020   16.00 na OÚ Všeň  

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 Fotografie dřeva s metráží a cenou je k náhledu na stránkách www.vsen.cz. 

 

 

http://www.vsen.cz/
mailto:vsen@vsen.cz
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SDH Ploukonice  
 
Letošní sezóna pro nás začala zcela normálně, navštívili jsme s 

dětmi turnovský bazén, pronajali si zimní stadion a měli jsme 

připravené další aktivity, ale situace kolem koronaviru vše 
změnila.  

Soutěže a všechny sportovní akce byly zrušeny, tak jsme se 

mohli věnovat areálu. Zrenovovali jsme stožár na sušení hadic. 

Prodejní stánky dostávají nový kabát jak zvenčí tak i zevnitř a 
byla kompletně doseta travní plocha. Vše se připravuje, 

abychom mohli v září uspořádat soutěže.  

V září nás nejprve čeká přesunutá dětská soutěž, která 
proběhne 26. září a hned v neděli 27. září se bude konat 

tradiční Posvícenská husa. 

 

Díky uvolňování všech opatření se již v Ploukonicích pilně 
trénuje, každý pátek se scházejí děti od 16:00. Nově se pustilo 

do tréninku i družstvo dorostenců a po nich se připravuje družstvo žen. Místo sobotních soutěží 

připravujeme pro děti výlet na kolech a pronájem raftů s možností splutí Jizery, Malá Skála – 
Ploukonice.  

  Areál připraven na soutěžní sezónu  

 

 
Letos připravuje SDH Ploukonice 

příměstský tábor se zaměřením na 

Integrovaný záchranný systém. 

Chceme dětem přiblížit jednotlivé 
složky IZS a nechat je blíže 

nahlédnout do tajů práce záchranářů.   

 
Děti bude čekat návštěva Vodní 

záchranné služby HZS Liberec  - 

ukázky záchrany tonoucích a následné 

první pomoci, slaňování nad vodním 
tokem. 

Seznámí se též s prací kynologů a 

policie. 
 

 

 

http://www.vsen.cz/
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 Ploukonický most 

Došlo opět k tomu, že někdo naboural 

zábrany na ploukonickém mostě. Bohužel 

se tak stalo již po několikáté. Snažíme se 
zachovat průjezd pro místní soukromé 

zemědělce, pokud by však k poškození 

zábran v budoucnosti mělo znovu dojít, 

budeme nuceni instalovat betonové bloky, 
které tak snadno zničit nepůjdou. 

 
___________________________________________________ 

 

Na webových stránkách obce bude v období od 10.6. do 24.6.2020 

spuštěn jednoduchý dotazník týkající se: 

Inteligentního svozu a nakládání s odpady 

Ve znění:  

Měl bych zájem mít ve své domácnosti popelnici na papír (120 l) a plast (240 l) za 

předpokladu, že se cena svozu odpadu nezvýší. Frekvence vývozu papíru a plastu by byla 
1x/14 dní nebo 1x/měsíc.  Nádoby na odpad (popelnice) se obec pokusí pořídit z dotace, aby je 

mohla dát občanům k dispozici zdarma 

 
                       Zaškrtnutí.                ano          nebo           ne 

 

Velmi nás tíží stav sběrných míst a z tohoto důvodu se snažíme připravit nový projekt. 

Velmi rádi bychom znali váš názor. 

____________________________________________________ 
 
Koncert Severáčku, který se měl konat 

5.7.200 je díky doznívající situaci  pro 

letošní rok zrušen. 
 

První akcí, kterou pro Vás připravujeme 

jsou Dožínky , následovat budou 

Všeňské hry a pak již doufáme, že 
budeme moci   uskutečnit všechny 

akce, které jsme měli připravené a 

budeme se snažit doplnit i akce, které 
měli proběhnout z jara. 

 

Více info v dalším vydání ON. 

 
       Z obce: 

   
13. června 2020 oslaví zlatou svatbu                                                      

Zdeněk a Věra Vávrovi, kde si před padesáti lety 

na Sychrovském zámku řekli své ,,ANO“ 
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