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OBECNÍ ÚŘAD VŠEŇ  a  AGRA Český ráj  a.s.  
                 Vás srdečně zvou na.. 

 

        Připravené je bohaté občerstvení, grilovaná kýta, nakládané maso, Všeňské koláče, 

                    pro děti jsou připravené soutěže malinovka a párek v rohlíku.    
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Tři výjezdy všeňské jednotky 

během dvou dnů 

 

Požár nízké budovy v Kacanovech 
 
     K požáru rodinného domu v Kacanovech 

jsme vyjeli 12.08.2019 krátce před 15 

hodinou. K události jsme vyjeli v šesti lidech. 
Po příjezdu k požáru jsme na povel velitele 

zásahu zřídili třetí proud a začali jsme hasit na 

střeše. Členové jednotky zasahovali v dýchací 
technice a dále se podíleli na rozebírání 

konstrukcí a dohašovacích pracech  U požáru 

jsme zasahovali společně s dalšími osmi 

jednotkami. Zpět na základnu jsme se vrátili 
po půl sedmé podvečer. 

 

Dva výjezdy v jeden den a to 

14.08.2019 
 
    Krátce před polednem byla jednotka 

svolána k výjezdu na hrad Valdštejn, kde 
podle hlášení EPS došlo k požáru. Než-li 

členové jednotky stačili vyjet k události byli z 

KOPISU Liberec odvoláni, že se jedná o planý 

poplach. 
 

     Tentýž den krátce před 19 hod. byla naše 

jednotka opět svolána za účelem otevření 
uzamčené braňky u rodinného domu ve Všeni. 

Toto bylo ve spolupráci s ZZS Turnov. Na místě 

jsme se sjeli s HZS st. Turnov a tvořili jsme 
zálohu na místě události. 

 

Opět patří 

poděkování 
členům, 

jednotky, 

kteří se 
výjezdů 

účastnili. 

      

 
 

Martin Kočí 

                     
velitel 

JSDHO Vše 

 

 

Všeňská škola startuje do 

nového školního roku se se 

změnami 

Všeňská škola má od 1. července nové 

vedení. Navracíme škole rodinného a 

přátelského ducha. Chceme, aby si naše škola 

znovu vybudovala dobré jméno a stala se 

vyhledávanou vzdělávací institucí na 

Turnovsku. Dovolujeme si Vám představit 

naše principy a zásady, stejně jako něco málo 

z našich plánů do budoucna. 

Všeňská škola zůstává malou školou prvního 

stupně, ale více se kloní k myšlence školy 

rodinného typu tak, jak by tomu mělo u 

vesnické školy být. Vstřícnost, individuální 

přístup a orientace na děti pro nás nejsou jen 

slova, ale jednou z hlavních priorit. Chápeme, 

že nám rodiče svěřují to nejcennější. A 

spolupráce s rodiči je základním kamenem 

komplexního vzdělávání. 

Ve škole bude kombinován klasický způsob 

výuky s řešením úloh ve skupinách s důrazem 

na individuální přístup ke každému dítěti. 

Prostředí přizpůsobujeme jak extrovertním, 

tak i introvertním typům dětí. Chceme dětem 

nabídnout bezpečné a tvůrčí prostředí, které 

je podněcuje ke spolupráci. Využíváme nové 

poznatky ve vzdělávání, např. principy 

Hejného matematiky, genetickou metodu 

čtení, společně s léty osvědčenými způsoby 

vzdělávání. Zajištujeme kromě oběda i 

dopolední a odpolední svačinky. Podporujeme 

tak správné stravovací návyky a zdravou 

životosprávu. Osobní individuální konzultace 

s rodiči o tom, co se dětem povedlo a v čem 

je potřeba děti ještě podpořit, jsou 

samozřejmostí. Rodiče mají možnost kdykoliv 

navštívit vyučovací hodinu. 

To, že se naše škola nachází v nádherném 

prostředí Českého ráje, je velkým bonusem, 

maximálně toho při výuce využíváme. Ať už 

tím, že některé předměty vyučujeme přímo 

na prostorné terase školy s krásným 

výhledem, anebo vyučování probíhá 

v přilehlém lese. 

Odpolední družina je opravdu volnočasová, 

děti pravidelně chodí ven, kde mají prostor 
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k vlastním hrám, odpočinku i sportovním 

aktivitám, které je opravdu baví. Důležitou 

novinkou je, že jsme se přihlásili k myšlence 

vzdělávacího programu ,,Začít spolu“ a kromě 

toho sdílíme myšlenky programu ,,Učíme se 

venku“. Škola má svůj aktivní profil na 

Facebooku, připravujeme spuštění nových 

webových stránek 

(www.vsenskaskola.cz) 

V průběhu prázdnin byla 

škola nově vymalovaná, 

schodiště bylo ošetřeno 

novým nátěrem a 

v kuchyňce a v přilehlé 

místnosti byla položena 

nová podlaha. 

 Ve škole také proběhla kompletní 

inventarizace. 

Práce probíhají i 

v prostorech MŠ, byl 

přeložen chodník 

probíhají práce 

v zahradě kde budou 

nově natřeny 

prolézačky, doplněna 

doskočiště a bude 

vyměněno pletivo na 

části pozemku .       

Dokončování cest v Ploukonicích 

V měsíci červenci a srpnu proběhla oprava 

dvou místních komunikací na Hradčanech 

v Ploukonicích, v současné době tam již 

probíhají začišťovací terénní úpravy.  

Celá akce byla realizována s finanční 

podporou Krajského úřadu Libereckého kraje  

 

Hasičská zbrojnice ve Všeni 

Jak jsme již uvedli v minulých obecních 

novinách, byla dokončena oprava stání a zdí 

ve všeňské zbrojnici. Výjezdové vozidlo je 

tak, takřka po třech měsících, opět 

zaparkováno v rekonstruované garáži 

Celá akce byla 

realizovaná s finanční 

podporou Krajského 

úřadu Libereckého kraje 

 

 

 

Připravované projekty 

Obecní úřad Všeň získal dotaci od Krajského 

úřadu Libereckého kraje na úpravu 

ploukoňské návse, kde proběhne výměna 

stávající čekárny, úprava okolního terénu a 

výměna osvětlení.                Práce budou 

probíhat v měsíci září. 

V měsíci srpnu byla zahájena jednání 

s dotčenými orgány ohledně příprav projektu 

na možnost odkanalizování obce Všeň. 

O průběhu přípravných prací Vás budeme 

informovat. 

Obecní úřad je v jednání s firmou ISES, s.r.o. 

o možnosti zpracování koncepce odpadového 

hospodářství, abychom co nejhospodárněji 

nakládali s odpady vyprodukovanými v obci. 

Mezi dalšími je projekt na opravu sociálního 

zařízení v Základní škole Všeň. Projekt 

bychom  rádi realizovali v průběhu příštích 

letních prázdnin. Jednalo by se o 

rekonstrukci toalet. 

V současné době se zpracovává projekt na 

vybudování odpočinkové trasy kolem třetího 

rybníka, až k silnici mezi Všení a Žďárem, 

s napojením na cestu, která je nově 

vytyčena od Zelené cesty ke třetímu 

rybníku. 

Pokračují i jednání o sokolském hřišti, kde se 

nám stále nepodařilo dosáhnout převodu   
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 pozemků, které patří Sokolské župě. Rádi 

bychom převod dokončili do konce letošního 

roku tak, abychom mohli realizovat na části 

hřiště sportovní prvky pro děti. 

Mezi další projekty, které chceme připravovat 

je úprava pozemku po staré sokolovně, 

vyčištění rybníku v Koutě, oprava druhé části 

Všeňské zbrojnice, úprava terénu a prostor 

kolem zastávky v Mokrém. 

Mladým hasičům v Ploukonicích začíná    

druhá část soutěžního roku 2019 

Od pátku 23.8. začínají tréninky na druhou 

část sezóny, kde je čekají soutěže 

v Doubravách, Ploukonicích, Chuchelně, 

Jablonci nad Jizerou a Čisté u Horek.          

Dále děti čeká podzimní soustředění 

v Kořenově, podzimní celodenní výlet, 

dýňování a rok zakončíme Povánočním 

šmoulováním v areálu v Ploukonicích   

Kulturní program 

druhé pololetí 2019 

Prosíme občany, kteří se chtějí 

zúčastnit akcí: Zahrada Čech, 

Tajný výlet a muzikálu aby se 

přihlásily do konce srpna na 

Obecní úřad Všeň 

27.8.2019 uplyne již dvacet let          
od nečekaného vyhasnutí života              

Vítka Vakuly 
 

 

 

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 21.8. 2019. Registrační číslo 

Ministerstva kultury E1000. O uzávěrce dalšího čísla budete 

informováni. 

        28.10. 
Vítání občánků  

v Ploukonicích od 10:00 

Kladení věnců - 14:00 

        11.11. Svatý Martin 

        16.11. 30 let od Sametové revoluce 
Jídelna AGRA zabíjačkové hody 

       28.11. Divadlo Hybernia – Muzikál 
Tarzan 

        31.11. 

Dětské dílničky a vánoční 

jarmark 

rozsvěcení vánočního stromu 

Mokrý 

        1.12. Rozsvěcení vánočního stromu 

Všeň u Obecního úřadu 

       4.12. 
Jídelna AGRA – setkání nejen se 

seniory 

       5.12. Mikulášská nadílka 

   7.12. 
Koncert v kostele 

 sv. Filipa a Jakuba 

Tereza Višnovská a Pipibend 

15.12. 
Koncert v kostele 

 sv. Filipa a Jakuba 

ZVONKY 

22.12 

Koncert v kostele 

 sv. Filipa a Jakuba 
PROVAZ - NEBOLI SBOR 
 ,,PRO VÁNOČNÍ ZPĚVY“ 

28.12. POVÁNOČNÍ ŠMOULOVÁNÍ 
PLOUKONICE  17:00 

24.8. Dožínky a Loučení s létem 

od 14:00 

30.8. Country SALOON v jeteli od 19:30 
BRZDAŘI, VOJTA KIĎÁK TOMÁŠKO 

31.8. 
VŠEŇSKÉ HRY v netradičních 

sportech začátek  v 9:00 

31.8. LETECKÝ DEN 

7.9. PLOUKONICKÝ DRÁČEK 
Dětská soutěž od 10:00 

14.9. Zahrada Čech Litoměřice 

18.9. 
Zahájení vernisáže - Ivety Kleinové                      

Obecní úřad Všeň  od 17:00 

18.9. Zastupitelstvo obce Všeň 

Ploukonice Hasičský dům 19.00 

26.9. Tajný výlet ( okolo komína) 

28.9. POSVÍCENSKÁ HUSA  PLOKONICE 2019 

27.10. 
Výsadba ovocných stromů 

– cesta u letiště 
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