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 Sportovní hry 2021 

 
Stal se zázrak a v sobotu 28.8.2021 se nad 

Všení po sérii deštivých dní vyjasnilo. Mohl tak 
proběhnout 6. ročník sportovních her v 
netradičních disciplínách. 

 
Zúčastnění sportovci se postupně potýkali s 

chůzí na chůdách, slalomem na koloběžce, 
střelbou na cíl na fotbalovou bránu, kroketem, 
vrhem koulí, koulemi na petangue, střelbou ze 

vzduchovky na cíl a v běhu a slalomu s 
pneumatikou. 

Kuriózní situace nastala při počítání výsledků, 
kdy v kategorii žen došlo k neuvěřitelné 
situaci. Lenka Konopková a Martina Čapková 

dosáhly největšího počtu bodů a získaly obě 
dělené první místo. Na třetím místě skončila 

Radka Strnádková. Mezi muži byl nejlepší 
Robert Hieke, následován Liborem Patočkou a 
Michalem Šťastným. Starší žáci mají svého 

vítěze v osobě Jana Šťastného. 
Pochvalu zaslouží nejmladší účastnice Kateřina 

Konopková, která absolvovala všechny 
disciplíny a která svým výkonem v petangue 
obsadila v absolutním pořadí 4. místo a 

předčila i mnohé mužské a dospělé soupeře. 
Akce se vydařila, účastníci se pobavili a 

navzájem poznali, což byl hlavní cíl sobotního 
dopoledne. 

Závěrem je třeba poděkovat Robertu Hiekovi 
za spoluorganizaci, Petru Skupovi za zapůjčení 

koloběžky, paní Lence Konopkové za 
fotodokumentaci a panu starostovi obce za 

podporu. 
Libor Patočka 

____________________________________ 
              

                 Zápis do ZŠ Všeň 
 
Prvního září byl zahájen nový školní rok 2021 

– 2022. Do první třídy nastoupilo 16 nových 
prvňáčků, ve druhém ročníku je 14 dětí, ve 
třetím ročníku je 10 dětí a čtvrtý a pátý ročník, 

který je spojený, bude navštěvovat 10 dětí. 
Celkem bude všeňskou školu navštěvovat 53 

dětí. Každý z prvňáčků obdržel od obce knihu.  
 

 

____________________________________ 

 

                     Kanalizace 

Projektová dokumentace ke splaškové 

kanalizaci pro obec Všeň je ve finální verzi, vše 

je připraveno k podání žádosti o stavební 

povolení. Máme podepsané smlouvy o 

smlouvách budoucích na zápis věcných 

břemen do komunikací, do pozemků, které 

nejsou ve vlastnictví obce, a čekáme pouze na 

podepsané smlouvy s Povodím Labe. Do konce 

tohoto roku bychom měli mít stavební 

povolení a budeme spoléhat na to, že budou 

vypsané dotační tituly na realizaci stavby, bez 

nichž není v silách obce akci realizovat. Dotace 

měly být původně vypsány do konce srpna, ale 

zatím nemáme žádné bližší informace. Další 

info v příštích ON.  

http://www.vsen.cz/
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                  Sokolské hřiště 

Na sokolském hřišti začaly probíhat terénní 

úpravy, dochází k přesunu materiálu a příprav 

dopadišť pro dětské prolézačky. Ve spodní 

části proběhne úprava terénu, kde se zarovná 

plocha a bude se vše připravovat na možnost 

vybudování pódia, které bychom rádi využívali 

pro pořádání koncertů nebo divadelních 

představení. Celý areál se buduje pro 

využívání širokou veřejností od dětí až po 

seniory.  

____________________________________ 

                       Dožínky 

V minulých Obecních novinách jsme uvedli, že 

pro Dožínky máme pevný termín, ale po 

dohodě s firmou Agra a.s., se kterou akci 

pořádáme, jsme termín přesunuli na 18. září. 

V původním  termínu byly ještě žně v plném 

proudu a tak by se ho zemědělci nemohli 

zúčastnit a právě Dožínky by měly proběhnout 

po ukončení žní a se zemědělci. Na programu 

zůstává Dechová hudba Česká ráj Všeň a 

v podvečer Rouden band. 

____________________________________ 

                Nové kontejnery 

V obci jsou nově umístěny kontejnery na 

bioodpad, na které se podařilo získat dotaci ve 

výši 80% a jsou ve vlastnictví obce. Za 

kontejnery, které se používaly v obci doposud, 

jsme platili nájem, který nebyl nejnižší, a 

proto jsme rádi, že se nám podařilo získat 

dotační příspěvek na pořízení vlastních 

kontejnerů. V rámci této dotace jsme pro obec 

získali i štěpkovač na větve. Nově budeme 

vyvážet bioodpad do kompostárny v Březině, 

kde máme domluvené nižší ceny než 

v Turnově. Připravujeme žádost na dotaci na 

pořízení i vyvážecí káry za traktor určené pro 

natahování kontejnerů, abychom mohli 

manipulovat s kontejnery dle našich potřeb. 

____________________________________ 

                   Sběrný dvůr 

Takřka po roce se nám podařilo dotáhnout 

nákup pozemků pro sběrný dvůr, zakoupili 

jsme pozemek v bývalém areálu 

zemědělského družstva. Celý pozemek 

chceme oplotit a začneme připravovat projekt 

na vybudování zázemí pro obec. Proběhla 

jednání s dotčenými orgány o zařazení areálu 

do brownfieldu  (Brownfield je zanedbaný 

prostor, nejčastěji ve městě či obci, který je 

nevyužívaný a může být kontaminovaný. Může se 

jednat o bývalý dům, průmyslový areál, nákupní 

centrum, nevyužitou dopravní stavbu, zkrátka 

jakýkoli objekt nebo jeho pozůstatek, který tzv. leží 

ladem. Důsledkem existence brownfieldu je 

negativní vliv na okolí, které může také směřovat 

k zanedbanosti, ke zvýšené kriminalitě, snížení cen 

nemovitostí a podobným trendům. Cílem 

udržitelného rozvoje je brownfieldy revitalizovat, 

aby z nich vznikly znovu plně využívané objekty – 

ať už se jedná o kulturní centra, bytové jednotky, 

kanceláře, zelené plochy či zázemí pro obce). 

V případě zařazení mezi brownfieldy bychom 

mohli čerpat dotační titul nejen na vybudování 

garáží a stání pro techniku, ale i na práce 

spojené s regenerací pozemku a objektu. 

____________________________________ 

              Komunikace Mokrý 

V měsíci říjnu bude v Mokrém provedena 
částečná oprava a odfrézování stávajícího 

povrchu a následně vybudovaná nová 
komunikace od posledního domu až na 
napojení na komunikaci do Přepeř. Na tuto 

akci se nám podařilo získat dotaci z MMR ve 
výši 80%. 
______________________________________________ 

Informace k 

zavedení 

systému 

Třídím doma 

od 1. 1.2022 

Vážení 

spoluobčané, 

ve snaze zjednodušit a ulehčit Vám třídění a 
zvýšit množství vytříděného odpadu, ale i kvůli 

neustálému nepořádku u společných stanovišť 
tříděného odpadu, přejdeme od 1.1.2022 na 
systém třídím doma.  

http://www.vsen.cz/
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Celoplošně ke každému obytnému domu obec 
poskytne vedle černé popelnice na zbytkový 

komunální odpad modrou popelnici na papír a 
žlutou na plasty. Zároveň budou omezena 

veřejná stanoviště tříděných odpadů, kde již 
nebude možné odkládat papír a plasty.  

Svoz nádob bude nastaven tak, že komunální 

odpad (černá popelnice) bude svážen jednou 
za dva týdny, stejně jako plast. Papír bude 
odvážen jednou za 4 týdny.  

Harmonogram svozu: 

Černá popelnice 1x za 14 dnů 

Žlutá popelnice   1x za 14 dnů  

Modrá popelnice 1x za 4 týdny 

Cena za likvidaci komunálního odpadu 
neustále stoupá, postupně z 500 Kč/tunu až 

na 1850 Kč/tunu. Zvýšení podílu vytříděného 
odpadu je tak jedinou možností, jak udržet 
poplatek za likvidaci odpadu pro domácnosti 

co nejníže. Od nového opatření si dále 
slibujeme nárůst vytříděného množství papíru 

a plastů a snížení produkce zbytkového 
komunálního odpadu a zároveň s tím spojené 
zvýšení odměny od společnosti EKO KOM.  

Další výhodou nového systému by měl být 

pořádek na veřejných stanovištích, kde 
zůstanou pouze nádoby na sklo, tuky, textil 

a kontejnery na elektro.  

Nespornou výhodou systému bude také 
skutečnost, že třídění už nebude anonymní. 

Kontrolovat kvalitu může posádka při svozu, 
případně zástupce obce před vlastním svozem. 

Nový systém bude sice zpočátku o něco dražší, 
ale s tím, jak zdražuje svoz komunálního 

odpadu se rozdíl postupně vyrovná. Kromě 
toho ale přinese pro občany velmi vysoký 

standard a výrazně lepší podmínky pro třídění. 

Změnu systému bude provázet informační 
kampaň v Obecních novinách a před 

samotnou změnou také leták s podrobnostmi 
a svozovým kalendářem.  

 Změna spočívá v přistavení žluté popelnice na 
PET a směsný plast a modré popelnice na papír 

a kartony ke každému obytnému domu. Žlutá 
popelnice se bude vyvážet jednou za 14 dnů, 

modrá jednou za měsíc. Zároveň bude 
stávající černá popelnice se zbytkovým 

odpadem vyvážena 1 x za 14 dnů.  

Stanoviště tříděných odpadů zůstanou 
zachována, minimálně kvůli třídění skla, 

textilu, tuků a olejů z domácnosti a přibude 
kontejner na drobný kovový odpad. 

Naší snahou je nastavit systém tak, aby co 
nejvíc vyhovoval všem a zároveň aby splnil 

očekávané cíle a představy. Změnu nejde 
provést ze dne na den, je potřeba stanovit 

jasná pravidla a zároveň se svozovou firmou 
dořešit jednotlivé nádoby a jejich vývozy. Rádi 

k tomu využijeme i Vaše návrhy a připomínky 
a zodpovíme Vaše další dotazy k plánované 
změně.  

Odpovědi i další podrobnosti budou postupně 

zveřejňovány v Obecních novinách či na 
webu obce Všeň, kde bude včas oznámen i 

termín zavedení nového systému. První dotazy 
už k nám dorazily. 

Kdy se která nádoba bude vyvážet? 

Se změnou systému obdrží každá domácnost 

podrobný informační leták, jehož součástí 
bude přehledný svozový kalendář 
s vyznačením vývozu jednotlivých nádob. 

Co když mi popelnice na zbytkový odpad 

nebude stačit? V zimě mám popel … 

Důraz bude kladen na vytřídění všech 
vytříditelných složek odpadu tak, aby v černé 

popelnici skončilo opravdu jen to, co nelze dále 
využít. Pokud ani tak nebude popelnice stačit, 

budeme řešit jednotlivé případy individuálně. 

Co když mi nebude stačit žlutá nebo 
modrá nádoba.  

Pro maximální využití nádoby je nutné 
vytříděný odpad do nádob sešlápnout, rozložit 

či natrhat, aby se ho vešlo co nejvíc. Případně 
bude možné na plasty využít žluté pytle, na 

papír případně kontejnery, které budou 
v připravovaném sběrném dvoře.  

http://www.vsen.cz/
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K plánované změně odpadového systému 
dojde od 1. ledna 2022. Jak se nás to dotkne 

a co to pro nás znamená v praxi? 

Změna odpadového systému spočívá v tom, 
že k jednotlivým nemovitostem budou 

přistaveny žluté a modré popelnice, resp. 
černé popelnice se žlutými madly a černé 

popelnice s modrými madly. Vývoz všech 
popelnic bude probíhat jednotně ve dvou- a 
čtyřtýdenních intervalech. 

Černá popelnice se žlutými madly, dále 

označovaná jako žlutá, bude určena na PETky 
a směsný plast. Vývoz žluté popelnice bude 

probíhat vždy 1× za 2 týdny.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Černá popelnice s modrými madly, dále 
označovaná jako modrá, bude určena na papír 

a kartony. Vývoz modré popelnice bude 
probíhat vždy 1× za 4 týdny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -   Černá (popř. plechová) popelnice nebo 
kontejner na zbytkový komunální odpad se 

bude vyvážet v intervalu 1× za 2 týdny. 

 -   Na stanovištích tříděných odpadů zůstanou 
zelené zvony na směsné sklo, červené 

popelnice na jedlé tuky a oleje z domácnosti, 
bílé kontejnery na textil, kontejner na 

nápojové kartony a přibude kontejner na 
drobné kovy z domácnosti. 

 -  V průběhu října budou k vyzvednutí žlutá a 
modrá popelnice. Zároveň každá domácnost 

obdrží informační leták s podrobnostmi kam 
co třídit, spolu se svozovým kalendářem. 

Svozový kalendář bude nedílnou součástí 

nového systému. Upřesní, v který konkrétní 
den proběhne vývoz jednotlivých popelnic. 

Kalendář bude barevný - vývoz plastů bude 
označen žlutou barvou, vývoz papíru modře a 
vývoz zbytkového komunálního odpadu černě. 

 Bude nutné přistavovat všechny popelnice 

k vývozu včas (nejlépe večer před svozem), 
v případě nepřistavení a nevyvezení popelnice 

nebude možný žádný náhradní termín vývozu. 

  

Možná se může v první chvíli zdát, že nový 
systém je složitý. Naopak, cílem je ho co 

nejvíc zjednodušit a ulehčit třídění přímo v 
domácnostech. A zároveň také zvýšit množství 
vytříděného odpadu a minimalizovat zbytkový 

komunální odpad. Určitě alespoň ze začátku 
budeme ve zpravodaji připomínat termíny, 

kdy se budou jednotlivé popelnice vyvážet. A 
znovu připomínáme, neváhejte se zeptat. 

______________________________________________
______________________________________________  

                   SDH Ploukonice  

Příměstský tábor 2021 

 
Od 16. 8. – 20. 8. 2021 naše SDH pořádalo 

příměstský tábor pro děti ve věku od 6 – 13 
let. 
Program jsme zahájili v pondělí ráno, kde se 

sešlo a seznámilo 30 dětí v našem hasičském 
areálu v Ploukonicích. 

http://www.vsen.cz/
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V pondělí přijela návštěva z Liberce ČČK 
(Český červený kříž). Děti si vyzkoušely první 

pomoc, ošetření drobných ran a resuscitaci. 
V úterý jsme vyrazili na výlet do Turnova, kde 

jsme navštívili hvězdárnu na Výšince. Bohužel 
počasí nevyšlo, a tak jsme nemohli pozorovat 

oblohu, ale pozorovali jsme alespoň okolní 
krásy Českého ráje. 

Ve středu nás navštívil kaplan z 31. pluku 

radiační, chemické a biologické ochrany 

liberecké Armády ČR. Dětem vysvětlil své 

povinnosti v armádě a představil armádu i 

z jiného pohledu. Odpoledne jsme pokračovali 

v astronomii a šli jsme stezku vesmírem, kde 

si děti mohly zopakovat, co se naučily ve 

hvězdárně. 

Ve čtvrtek dopoledne proběhla ukázka 
sportovní činnosti, kterou se zabývá SDH 

Ploukonice. Po ukázce a možnosti si vyzkoušet 
požární útoku k nám zavítala psí návštěva, 
kde děti pozorovaly a vyzkoušely si práci se 

psem. V deset hodin dorazila VZS (Vodní 
záchranářská služba) Liberec, která vysvětlila 

svoji činnost. Ukázka první pomoci ve vodě, 
záchranu tonoucího a svezení na raftech. 
V pátek dopoledne nás navštívila Policie ČR. 

Ukázali dětem svoji výstroj i výzbroj, zajištění 
nebezpečné osoby a zajištění 

daktyloskopických stop. Odpoledne přijeli 
Hasiči města Turnov, kteří dětem vysvětlili 
a ukázali záchranu osoby po autonehodě 

z auta pomocí hydraulických nůžek. Na závěr 
celého táboru hasiči dětem vytvořili pěnu pro 

zábavu. Tábor všichni přežili, jak vedoucí, tak 
i děti. Moc jsme si to užili a doufáme, že se 

příští rok opět uvidíme. 

 
 

    Soutěžní sezóna 2021 

 
Ženy z SDH Ploukonice v tomto roce objížděly 
soutěže EMOS Extraliga ĆR v požárním útoku,  

kde se setkávají nejlepší družstva v tomto 
sportu z celé ČR. Po dvanácti kolech obsadila  

v ročníku 2021 celkově sedmé místo. O 
víkendech, kdy neproběhla extraliga, se 
děvčata účastnila i soutěží Jizerské ligy a i 

když se nemohly zúčastnit všech soutěží, jsou 
v průběžném pořadí JL na druhém místě se 

ztrátou třech bodů na prvního, ale před nimi 
je ještě pět soutěží tohoto ročníku a ve hře je 
spousta bodů. 

Dorostenci soutěží v mužské kategorii a jsou 
nejmladšími mezi soutěžícími, účastní se 

soutěží jak Jizerské, tak i Podkozákovské ligy 
a sbírají cenné zkušenosti. 

Děti se připravují na podzimní kolo Hry 
plamen, která proběhne v říjnu ve Vysokém 
nad Jizerou, ale nejprve je čeká dětská soutěž 

v Ploukonicích a víkendové soustředění 
v Albrechticích. Na podzim a zimní měsíce pro 

ně připravujeme bruslení na turnovském 
stadionu a i pronájem turnovského bazénu. 
Více informací o činnostech SDH na 

www.sdhploukonice.cz nebo na 
www.facebook.com/sdh.ploukonice/ 

 
 

SDH Ploukonice rád rozšíří své řady a 

přivítá nové zájemce o tento sport. 

Přibíráme děti od ročníku 2014 a starší. 
      Více informací na tel. 776 890 480 

 
Tréninky probíhají pravidelně každý pátek od 

16:00 v areálu v Ploukonicích. 
 

Zveme Vás na 
XV. Zastupitelstvo obce Všeň 

22. září 2021 
od 18:00 hodin do Hasičské 

základny JSDHO Všeň 
Všeň č.p. 117 

 
 

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 7.9.2021. Registrační číslo 
Ministerstva kultury E1000. O uzávěrce dalšího čísla budete 
informováni. 

http://www.vsen.cz/
http://www.sdhploukonice.cz/
http://www.facebook.com/sdh.ploukonice/
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                                  Volby 8 a 9. října 2021 

Vážení občané – voliči! 

Volby do našeho zákonodárného orgánu – Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR – se blíží. Jsou 
pro nás příležitostí ukázat, zda chceme pomoci svému státu, svému kraji, a nakonec i sobě. 
Stát by díky našim hlasům mohl fungovat lépe, sami účastí ve volbách získáme pocit, že jsme 

udělali vše, co jsme mohli, a Libereckému kraji tak umožníme získat vyšší počet poslaneckých 
mandátů. 

Ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2017 byla u nás volební účast velmi nízká (nevolilo 

téměř 140 tis. oprávněných voličů), proto připadlo našemu kraji jen 8 poslaneckých mandátů. 
Při vyšší volební účasti by náš kraj mohl dostat až 14 poslaneckých mandátů. 

Letos by náš kraj mohl získat podstatně více poslaneckých křesel, pokud se nám podaří 

společnými silami zvednout volební účast nad celostátní průměr. Je důležité, aby kraj získal co 
nejvíce mandátů pro poslance z kterýchkoli volebních stran – jsme přesvědčeni, že tito poslanci 
budou hájit zájmy kraje, v němž byli zvoleni. 

Ke zvýšení volební účasti v Libereckém kraji zahájil spolek RADOSTI projekt s názvem PLNÁ 

URNA. Projekt je nestranný, v žádném případě není volební kampaní. I proto získal osobní 
záštitu hejtmana. Více o něm najdete na jeho webových stránkách (www.plnaurna.cz). 

Pokud nám pomůžete svým hlasem zvýšit volební účast ve vaší obci/městě, výsledky vaší 

snahy v rámci projektu zveřejníme. Zvláště si dáme záležet na publikování úspěchu dvou 
obcí/měst: 

1. Obec/město s nejvyšší volební účastí v Libereckém kraji; 

2. Obec/město s největším nárůstem volební účasti oproti volbám do PS v r. 

2017. 

Nemůže být vaše obec mezi nimi? 

Udělejme z našeho kraje ještě lepší místo k žití – pojďme k volbám – ať je plná urna i 
ve vaší obci! 

 RADOSTI, zapsaný spolek se sídlem v Kacanovech 

http://www.vsen.cz/
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                        Přehled kulturních akcí 

VŠEŇ 
 

 

        

12.9.2021 

 

                               Dětský den od 14:30 hod.  

Kopanina Všeň 

16.9.2021 

 

                                   Výlet nejen pro seniory 

 

18.9.2021 

 

                                                Dožínky 2021 
 

19.9.2021 

 

Severáček 
 

koncert dětského pěveckého sboru 

kostel sv. Filipa a Jakuba ve Všeni 15:00 

 

25.9.2021 

 

                                             SDH Ploukonice  

 Dětská soutěž v požárním sportu 

Ploukonice od 10:00 hod 

 

25.9.2021 

 

                                        SDH Ploukonice  

Noční soutěž – Ploukonice od 17:00 
 

26.9.2021 

 

                                        SDH Ploukonice  

Soutěž o nejrychlejší požární útok podzimu 

 soutěž O POSVÍCENSKOU HUSU 

 

24.10.2021 

 

                                     VOX NYMBURGENSIS 

Smíšený komorní pěvecký sbor 

 

http://www.vsen.cz/

