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Co nás trápí v obci 

V poslední době se množí stížnosti od občanů na různé problémy. Jedním z nich je hluk různého 

původu, např. někteří občané si zřejmě neuvědomují, že sousedi nechtějí poslouchat celý den 

velmi hlasité rádio, které si sami nepustí. 

Větším problémem je ale sekání trávy, žijeme v malé obci a neradi bychom zaváděli nějaké 

vyhlášky, které by občany omezovaly. Někdy se může vyskytnout situace, kdy je potřeba třeba 

posekat trávník, nebo nařezat dřevo a není to možné udělat ve všední den. Nemělo by se ale 

stávat pravidlem, že se vše dožene v neděli. Některé obce májí vyhláškou dané dodržování 

určitých pravidel, ale nevíme, zda by to bylo ku prospěchu, nebo by to vedlo pouze k donášení, 

žalování apod. 

  Pojďme se chovat k ostatním tak, jak bychom chtěli, aby se chovali oni k nám. 

Stále bojujeme s velkým nepořádkem u kontejnerů na tříděný odpad ve Všeni, proto jsme 

přistoupili k rozšíření kamerového systému a budeme daný prostor monitorovat. 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Probíhající práce v obci 

V současné době se pracuje ve školce, kde se provádí renovace parket v jedné z učeben. 

Následně se bude pokračovat ve škole, kde se v prvním patře budovy budou ve čtyřech 

místnostech renovovat parkety a probíhá i renovace zárubní. 

V obci proběhne oprava místních komunikací, kde budou opraveny výtluky krajnice. Následně 

dojde k úpravě dopravního značení.  Na ploukoňském mostě budou opraveny nájezdy z obou 

stran. 

Obec v letošním roce žádala o dotaci na úpravu Sokolského hřiště a výstavbu dětského hřiště. 

Na dotační titul jsme bohužel nedosáhli, ale i přesto bychom tuto akci rádi realizovali z obecního 

rozpočtu. Nyní probíhá poptávka u dodavatelských firem na celkovou cenovou kalkulaci. 

Do konce měsíce srpna přislíbila firma KSSLK Semily, že bude provedena oprava kanalizace na 

Malé Straně. Proběhne výměna potrubí a následná oprava povrchů a dojde i na úpravu pro 

chodce. Tímto se i omlouváme za případné omezení dopravy. 

Příprava projektu kanalizace a ČOV 

          Vážení spoluobčané,  

srdečně děkujeme Vám všem, kteří jste absolvovali prohlídky nemovitostí v souvislosti 

s projektem na výstavbu kanalizace a čistírny odpadních vod. Protože se objevila spousta 

dotazů, rádi bychom Vás ve spolupráci s projekční firmou pozvali na setkání a seznámili Vás 

s postupem prací na projektu. Na setkání Vás seznámíme s navrženými trasami a způsobem 

odkanalizování jednotlivých částí obce. 

Setkání pro občany Mokrého a Ploukonic na sále u Loudů v Ploukonicích       

25. srpna 2020 od 18:00 

 Setkání pro občany Všeně na sále Agry 26. srpna 2020 od 18:00  
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V kostele sv. Filipa a Jakuba ve Všeni proběhla 

oprava varhan, které byly doplněny o 

ventilátor. Na opravu byla uskutečněná sbírka, 
ve které se vybralo 4218 Kč. Vyčištění a 

následné naladění financovala obec částkou 

20000 Kč. Stejnou sumu poskytla farnost 
Mnichovo Hradiště, která uhradila ventilátor.  

 U této příležitosti byl uspořádán varhanní 

koncert, kterého se zúčastnilo několik desítek 

lidí, pro které skvěle zahrál  Mgr. Radek 
Rejšek-Diecézní kampanalog. Po koncertu 

pozval posluchače k varhanům a hezky 

vysvětlil způsob hraní na ně. 
________________________________________________________________________________________________________ 

 

Obecní úřad připravuje: 
 

Obecní úřad Všeň ve spolupráci s firmou AGRA Český Ráj a.s. Vás srdečně zvou 

na Dožínky 2020, Hřiště Kopanina dne 22.8.2020 

od 15:00 Dechová hudba Český ráj  - vstupné dobrovolné, od 19:00  Adaptace - vstupné 50Kč 

Připraveno bohaté občerstvení – grilovaná kýta, párky z udírny, řízky 

 

Neseďte doma, přijďte se bavit. 

______________________________________________________________________________________________ 

 

Všeňské hry v netradičních sportech 

 

V. ROČNÍK   SOBOTA 29. 8. 2020   SOKOLSKÉ HŘIŠTĚ 

 
_________________________________________________________________________________________________________ 

 

DĚTSKÝ DEN -  PLNÝ HER A PŘEKVAPENÍ 

 

V neděli 6. září 2020 od 14:30 

 

Na Kopanině na Všeni 
_____________________________________________________________________________ 

13. září 2020 zájezd pro všechny děti obce Všeň do parku Mirakulum . Odjezd 
autobusem v 9:00 od Všeňské školky a v 9:05 z Ploukonic. Děti od 7 let mohou 

jet bez doprovodu. Děti předškolního věku v doprovodu rodičů. Pro děti z obce 

hrazeno z vybraných peněz. 
 
Park Mirakulum ve středočeských Milovicích nabízí 10 

hektarů originální zábavy a volnočasových aktivit s 

množstvím nápaditých herních prvků. Najdete u nás 
lesní hřiště a kontaktní zoo, obří trampolíny a 

houpačky, lanová centra, podzemní chodby, 

prolézačky a v neposlední řadě i úzkokolejnou 

železnici, která park propojuje se sousedním 
tankodromem. 

 

       Přihlášky prosím telefonicky na OÚ Všeň do 6. září 2020 
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Zájezd na divadelní představení Saturnin do Mladé Boleslavi 
 

Rodinná komedie plná humoru a živé hudby vás přenese do noblesní 
prvorepublikové atmosféry a ukazuje, jak to vypadá, když se sluha stane 
de facto pánem svého zaměstnavatele. 

 

Přihlášky prosím telefonicky na OÚ Všeň do 6.  září 2020 

 

______________________________________________
_______________________________ 

 

  Dětský příměstský tábor v Ploukonicích s 

tématy  IZS  2020 
 

SDH Ploukonice zorganizoval ve dnech 27. 7 – 31. 7. 

2020 v Hasičském areálu v Ploukonicích dětský 

příměstský tábor zaměřený na IZS 2020. Vedoucími 
tábora byli Vendula a Radek Vytinovi,  s organizací  jim 

pomáhal i zbytek rodiny. Obědy pro děti zajišťovala Lucie 

Pavlová z Doubravy. 
Tématem tábora bylo seznámení se s Integrovaným záchranným systémem Libereckého kraje. 
 

Hned v pondělí zavítali mezi děti záchranáři Českého červeného kříže z Liberce, kteří dětem 
předvedli ukázky záchrany obyvatel, které si děti i vyzkoušely. 
 

V úterý dopoledne nás navštívil pan Pavel Jurkovič,  člen aktivních záloh armády ČR, ten 

seznámil děti s bojovou výstrojí a výzbrojí vojáků, i tu si děti vyzkoušely v následujícím branném 

závodě. Odpoledne přijeli mezi děti příslušníci Policie ČR z Turnova, ti seznámili děti s výstrojí 

zásahové jednotky Policie ČR, kterou si děti také vyzkoušely. 
 

Ve středu odjely děti vlakem z Loukova do Mnichova Hradiště, tam je čekala prohlídka HZS 
Středočeského kraje v Mnichově Hradišti a SDH Mnichovo Hradiště. 
 

Ve čtvrtek dopoledne si děti vyzkoušely slaňování z mostu v Ploukonicích na vodní trampolínu. 
Odpoledne mezi ně zavítali vodní záchranáři z Liberce, kteří si přivezli i lodě. Na Písečáku jim 

předvedli ukázku záchrany tonoucího a umožnili dětem povozit se na lodích a na paddleboardu. 
 

Pátek, hasičský den. Děti navštívily SDH v Příšovicích, prohlédly si zbrojnici a hasičské vozidlo 

TATRA, ve kterém se následně svezly do Ploukonic, tam 

na ně čekalo také hasičské vozidlo JSDH Všeň, hasiči 
napojili hasičské vedení na svou cisternu a umožnili 

dětem vyzkoušet si stříkání. Hasiči z Příšovic umožnili 

dětem vyzkoušet si stříkání z hasičského vodního děla. 

Odpoledne přijeli do Ploukonic hasiči města Turnov z 
Daliměřic a pro děti vytvořili kopec pěny, ve kterém se 

děti dokonale vyřádily. Ještě před odjezdem si děti 

pochutnaly na výborných palačinkách, které pro ně 
pořadatelé upekli. 

Odpoledne, když si rodiče vyzvedávali děti, děkovali 

pořadatelům a již si zamlouvali další pobyt svých dětí na táboře v příštím roce. 
 

Závěrem patří velký dík výše uvedeným pořadatelům, jednotkám IZS, které umožnily exkurze 

anebo přijely mezi děti do Ploukonic, Lucii Pavlové z firmy Gastro  Eskorty z Doubravy za obědy. 
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Přehled kulturních akcí VŠEŇ 

2020 
 

 

 

 22.8.2020 

 

DOŽÍNKY 2020 

15:00 Dechová hudba Český ráj Všeň 

19:00 ADAPTACE  

29.8.2020 
 

NETRADIČNÍ VŠEŇSKÉ HRY  

29.8.2020 LETECKÝ DEN – Letiště Všeň 

6.9.2020 
 

                DĚTSKÝ DEN – PLNÝ HER A PŘEKVAPENÍ 

13.9.2020 

 

                               MIRÁKULUM – výlet pro děti 

 

19.9.2020 
 

Ploukoňský DRÁČEK – Hasičská dětská soutěž 

22.9.2020 VÝLET PRO SENIORY 

27.9.2020 

 

Posvícenská husa aneb Soutěž o nejrychlejší požární útok podzimu 

 

3.10.2020 

 

Divadlo Mladá Boleslav  - SATURNIN 

 

10.10.2020 DRAKIÁDA – Letiště Všeň 

24.10.2020 

 

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ - Ploukonice 
 

17.11.2020 

 

PODZIMNÍ ZABÍJAČKA 

 

29.11.2020 ROZSVĚCENÍ STROMEČKU - MOKRÝ 

2.12.2020 

 

Setkání nejen se seniory  AGRO VŠEŇ 

 

5.12.2020 MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA 

6.12.2020 Adventní koncert - SKAUTI 

13.12.2020 Adventní koncert - ZVONKY 

20.12.2020 Adventní koncert - Provaz 

30.12.2020 Povánoční ŠMOULOVÁNÍ Ploukonice 



 


