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PERIODICKÝ TISK ÚZEMNÍHO SAMOSPRÁVNÉHO CELKU – 8/2019 –  ROČNÍK

 

 17. listopad, po světě známý jako Mezinárodní den studenstva, 

se v Česku vztahuje ke dvěma historickým milníkům, jež od sebe dělí 

půl století: uzavření českých vysokých škol v roce 1939 a začátek 

sametové revoluce v roce 1989. 

 

A právě rok 1989 je důvodem, proč Vás srdečně  zveme na krátkou 

vzpomínku na události, které se odehrály před 30 lety. 

  
 
 

U této příležitosti pořádá Obecní 

úřad Všeň ve spolupráci 

s Mysliveckým spolkem Kozlovy 

zabíjačku, která se bude konat 

16.11.2019 v Myslivně na Všeni. 
Od 13:00 budou postupně 

k zakoupení zabíjačkové 

pochoutky za obdobné ceny jako v 

roce 1989. 

http://www.vsen.cz/
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   Rozsvícení obecního stromečku 

          1. 12. 2019 od 16 hod. 

Vedení obce ve spolupráci s MŠ a ZŠ Všeň zve 

všechny občany na oslavu rozsvícení obecního 
stromečku, která proběhne první adventní 

neděli 1. 12. 2019 od 16 hod. před školou a 

obecním úřadem. 

Oproti původně zamýšleným dvěma 

slavnostem, jedné ve Všeni a jedné v 
Mokrém, jsme se nakonec z 

organizačních důvodů rozhodli pro 

jejich spojení a uspořádání jen 

jednoho rozsvícení stromečku, a to 

před obecním úřadem ve Všeni. 

Slavnost bude zahájena vystoupením dětí ze 

Základní a mateřské školy Všeň. 

Pro babičky a maminky je připravena soutěž o 

nejlepší vánoční cukroví. Pokud tedy dětem 

chcete udělat radost, přineste prosím jeden 
druh svého oblíbeného cukroví, aby mohly 

rozhodnout, která z Vás je nejlepší cukrářkou. 

Všechny děti, které na slavnost přijdou, se 

budou moci zapojit do soutěže o nejkrásnější 
koledu. Děti mohou zpívat samostatně či ve 

skupince a mohou si přinést své hudební 

nástroje. Během celého večera budou mít děti 
možnost si vyrobit dárek ve vánoční dílničce a 

napsat Ježíškovi prostřednictvím andělské 

pošty. 

Nově jsme do programu zařadili vánoční 
jarmark, abychom ještě více podtrhli 

atmosféru vánočních slavností a trhů. 

Občerstvení na místě zajištěno. 

Rodiče, prarodiče a sousedé, přijďte se 

zahřát u ohně a u svařáku. Přijďte se 
společně s našimi dětmi pobavit a 

zazpívat si ! 

______________________________________________ 

Vánoční jarmark – prodej svůj výrobek! 

V rámci oslav rozsvícení stromečku ve Všeni, 

které se budou konat v neděli 1. 12. 2019, 

hledáme šikovné děti i dospělé, kteří by se rádi 

zúčastnili vánočního jarmarku jako prodejci. 

Umíte dělat vánoční věnce, ozdoby či svícny? 
Šijete oblečení nebo vyrábíte hračky? Baví vás 

pracovat se dřevem, keramikou, látkou, 

papírem, sklem či kovem? Máte domácí med, 

sušené ovoce, džemy, mošt anebo přírodní 

sirupy? Pečete lahodné perníky a cukroví? 

To vše a mnohé další může potěšit 

návštěvníky vánočního jarmarku. Fantazii se 

meze nekladou, mělo by však jít o Vaši 
výrobu. Svým výdělkem můžete navíc z části 

přispět na školku a školu. 

Stoly jsou zajištěny, stačí, když přinesete své 

zboží. V případě zájmu se prosím přihlaste na 

obecním úřadě osobně, telefonicky na čísle 
481 329 511 či mailem na adrese 

vsen@vsen.cz a to nejpozději do 15. listopadu 

2019. 
 

Silnice okolo školy bude 1.12.2019 

z bezpečnostních důvodů od 15:00 do 
20:00 uzavřená a bude vyznačena 

objízdná trasa. 

 

    Informace z ZŠ a MŠ Všeň 

Čteme s babičkou, čteme s dědečkem 

              18. 11. 2019 v 10 hod 

V posledním čísle Obecních novin jste se mohli 

dozvědět o projektu organizovaném naší 
základní školou: Čteme s babičkou, čteme s 

dědečkem. První čtení proběhne v pondělí 18. 

11. 2019 v 10 hod v budově základní školy 
Všeň. Zveme všechny seniory, aby se tento 

den přišli do školy podívat a zkusit si, jak 

takové čtení s dětmi probíhá. Přijďte za námi 

do školy a zavzpomínejte na staré časy.  

Děti už se na Vás moc těší! 

Mezi další připravované akce školy 
patří: 

 

Plavání pro 2.,3. a 4. ročník, v deseti lekcích 
v turnovském bazénu, vánoční tvoření, 

vánoční bruslení, novoroční bruslení.  
 

Úterý 21.1.2020 od 12:15 Hurá do školy, 

akce pro předškolní děti z naší MŠ 

 

Čtvrtek 23.1.2020 od 7:45-17:00 Den 

otevřených dveří naší školy. 
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Pár slov k výstavě Ivety Kleinové. 
 

     Každá obec má mezi svými občany někoho, 

na koho může být právem hrdá. V případě 

obce Všeň je to též paní Iveta Kleinová. Ivetu 
znám prakticky od dětství, neboť i já jsem ve 

Všeni do roku 1984 bydlel. Blíže jsme se spolu 

seznámili v roce 1980, kdy jsem zde, spolu se 
sestrou, založil kroužek Mladých požárníků, 

kam Iveta aktivně docházela. 

 
     Po mém odchodu ze Všeně jsme na 

nějakou dobu přerušili kontakty, ale věděl 
jsem, že úspěšně absolvovala Střední 

uměleckoprůmyslovou školu sklářskou 

v Železném Brodě. Zde zužitkovala své 
výtvarné nadání. To, že škola vychovala hodně 

skvělých výtvarníků, jsem mohl, jako 

absolvent technického oboru této školy, 
průběžně sledovat. 

     Jsem spolu s manželkou a vnučkou 

pravidelným účastníkem jejích výstav. Zprvu 

to byly perokresby. Velice náročná práce, kde 
každá chybička je okamžitě vidět a je 

neopravitelná. Ivetiny perokresby jsou ale 

perfektní. Ve velké většině se jedná o díla, ve 
kterých zobrazuje krásy dominant a zákoutí 

rodné Všeně, Turnova a Českého ráje, který 

opravdu rájem je.  
     Protože ale, jak sama říká, svět není 

černobílý, věnuje se nejen perokresbě, ale i 

barvě. Inspirovala se zprvu fotografiemi syna a 

začala malovat motýly, květiny, prostě to, co 
vídáme v přírodě kolem sebe. Tato díla 

premiérově představila veřejnosti na výstavě, 

která byla z popudu starosty obce, Radka 
Vytiny, instalována v prostorech Obecního 

úřadu ve Všeni. Vernisáže se dne 18. září 209 

zúčastnilo mnoho lidí, nejen ze Všeně, ale i 
z okolí. A nebylo čeho litovat. Nezbývá, než 

říci: „Iveto, povedlo se!“ Je třeba též 

poděkovat všem organizátorům výstavy, 

starostovi obce za instalaci děl, paní Věře za 

květinovou výzdobu, paní Zdeně za přípravu 
části občerstvení, dále paní Aleně za organizaci 

a v neposlední řadě všem, kteří se vernisáže a 

výstavy zúčastnili. Působivý byl, jako vždy, 

hudební doprovod paní Evy Matyldy Jiřičkové. 
     Na závěr nezbývá nic jiného, než Ivetě 

popřát pevné zdraví, hodně sil, zdaru a 

inspirace do další práce. 
 

Vlastislav Šnajdr 

Turnov 

 
_____________________________________ 

         

 
Sázíme stromy, z.ú 

 
Obecní úřad Všeň uzavřel smlouvu 
s neziskovou organizací Sázíme stromy ,z.ú.na 

výsadbu stromů ve dvou lokalitách. 
 

Sázíme stromy z.ú. je organizace, která sází 

stromy a keře po celé České republice. Snaží 

se v lidech probouzet potřebu chránit životní 
prostředí a přírodu vůbec. Do projektu se 

zapojují jak jednotlivci, tak i firmy, školy, 

školky a obce. Každý si může zkusit zasadit 

svůj strom a sledovat, jak roste. 
První lokalitou je cesta u letiště. Bylo zde 

vysazeno 80 stromů ve složení jabloně, hrušně 

a třešně, celá výsadba proběhla s podporou 
firmy HANIBAL a s jejich dobrovolníky. V této 

aleji nám chybí vysadit ještě 20 stromů, které 

bychom chtěli vysadit do konce listopadu. 
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Druhým projektem je pak nová cesta ze Všeně 
k třetímu rybníku. Není to výsadba jenom 

někam do pole, ale tato cesta bude navazovat 

na cestu, pro kterou se připravuje projekt od 

silnice na Žďár, podél Všeňského potoku ke 
třetímu rybníku. 
 

S organizací 

Sázíme stromy 

probíhala 

výsadba ve 
dvou etapách, 

v první 

s firmou 
MONDELÉZ, 

bylo vysazeno 

25 jabloní. 
 

 

Druhá s firmou 

GLOBUS Liberec, 
kde dobrovolníci 

z firmy vysadili 

20 jabloní. 
 
 

 

 Na této cestě nám ještě chybí vysadit 9 

jabloní, které chceme vysadit ve spolupráci se 

ZŠ a MŠ Všeň do konce listopadu. 
 

Neziskovka Sázíme stromy nám přislíbila i 

výsadbu pro příští rok, podél cesty v Mokrém 
na Přepeře. 

Všechny stromy a ostatní věci s tím spojené 

jsou vždy financovány firmou, která si stromy i 
zasadí a na naší obci je pouze následná údržba  

a zálivka. 

          Třešňová alej na Všeni  
 

V třešňovce probíhá obnova stromů, postupně 

jsou odstraňovány staré stromy, některé byly 

odstraněny již na jaře a teď se pokračuje. 

Do konce listopadu bychom chtěli zasadit 
nové třešně a proto i touto cestou 

prosíme dobrovolníky z obce, kteří by 

chtěli pomoci při výsadbě, aby 
kontaktovali Obecní úřad.  
Občerstvení (opékání buřtů) zajištěno. 

Obnova třešňového 
sadu ve Všeňi probíhá 

ve spolupráci s CHKO 

Český ráj, kde výsadba 

bude financována 
z prostředků CHKO. 

 

Z Obecního úřadu 

Výzva k dopravní situaci, která přišla na 

Obecní úřad a kterou se Rada obce stále 
zabývá a připravuje co nejlepší řešení. Obecní 

úřad zadal zpracování studie na dopravní 

řešení v celé obci, které zahrnuje jak vjezdy 
do obce od Turnova a od Žďáru, řešení 

problematických úseku před ZŠ a MŠ . 

Proběhla jednání s Policií ČR, se správou silnic 

LK a dopravním inspektorátem v Turnově, 
ohledně možností vybudování na vjezdech do 

obce zpomalovacích ostrůvků. Ani jeden 

z dotčených orgánů nemá námitek. V současné 
době poptáváme projektanty na vytvoření 

projektové  dokumentace pro úpravy na 

komunikacích. S panem Hockem, starostou 
Turnova, jsme probírali možnost využití 

Městské policie Turnov a po vzájemné dohodě 

máme připravenou Veřejnoprávní smlouvu 

s Turnovem o možnosti působení Městské 
policie Turnov na území obce Všeň, kterou 

musí schválit Zastupitelstvo obce a následně i 

Zastupitelstvo města Turnova. 
Ke konci listopadu bychom měli mít i 

zpracovaný Plán rozvoje obce, který bude 

vyvěšen na stránkách obce a na nejbližším 
zasedání Zastupitelstva obce předložen ke 

schválení. 

V tomto roce bude ještě vypsáno výběrové 

řízení na dodavatele projektové dokumentace 
pro vybudování Čistírny odpadních vod a 

kanalizace v obci Všeň. Vedeme jednání 

s Povodím Labe a s panem Houžvičkou, 
 vodohospodářem města Turnov. Proběhla 

jednání ohledně možností získání dotací na 

Ministerstvu zemědělství a zjišťují se další 
možnosti financování. 

Připravují se projekty na opravu zdiva a 

vybudování vyhlídkového místa po staré 

sokolovně, na sokolském hřišti osazení 
sportovními prvky nejen pro děti a s tím 

spojené terénní úpravy i kolem multifunkčního 

hřiště, v hasičském areálu v Ploukonicích 
úprava sportovní plochy, vše připravujeme 

tak, abychom mohli požádat o dotační tituly 

z Ministerstva pro místní rozvoj.  

Pro příští rok připravujeme obnovu prací na 
roubené chalupě ve Všeni. Jednáme o 

možnosti dotace, z které bychom chtěli 

obnovit nátěry střechy, opravit štíty, vyplnit 
roubené části chalupy a připravit opravu 

vchodu. Tento týden bude vedeno jednání i 

s památkáři o možnosti úpravy účelu, ale 
hlavně o postupu a způsobu dalších oprav.  
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   Přehled kulturních akcí 
2019 

 

 

 

 

 
 
 

__________________________________ 

Upozornění 

Obecní úřad upozorňuje na blížící 
se konec nájemních smluv na 

hrobová místa na hřbitově ve Všeni. 

Nové smlouvy v případě zájmu o 

prodloužení nájemní smlouvy jsou 
připraveny na obecním úřadu Všeň. 
V případě dotazů kontaktujte obecní úřad 

tel.481 329 511 

 

 
 

 
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 14.11. 2019 . Registrační číslo Ministerstva 
kultury E1000. O uzávěrce dalšího čísla budete informováni. 

 

16.11. 

30 let od Sametové 

revoluce 

Myslivna Všeň 

zabíjačkové hody od 

11:30 

1.12. 

Rozsvěcení vánočního 

stromu, Jarmark 

na Všeni u Obecního 

úřadu 16:00 

4.12. 
Jídelna Agra setkání 

nejen se seniory 13:00 

5.12. Mikulášská nadílka 

7.12. 

Koncert v kostele sv. 

Filipa a Jakuba 

Tereza Višnovská a 

Pipibend od 16:00 

15.12. 

Koncert v kostele sv. 

Filipa a Jakuba 

Zvonky 

22.12. 

Koncert v kostele sv. 

Jakuba a Filipa 

KONCERT SBORU 

PROVAZ 

NEBOLI SBORU „PRO 

VÁNOČNÍ ZPĚVY“ 

28.12. 

POVÁNOČNÍ 

ŠMOULOVÁNÍ 

PLOUKONICE  17:00 

menší ohňostroj 


