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          Ohlédnutí se do roku 2021 
 
 

     Hasičská noc pod Ještědem 
 

     Už po sedmé jsme se rozhodli společně s 

Josefem Ječným, Karlem Peldou a Lukášem 
Svobodou, že se zúčastníme již 13. ročníku 
soutěže „Hasičská noc pod Ještědem“. Tato 

soutěž se konala 2. října v obci Zdislava. Jedná 
se o náročnou noční soutěž, při které každé 

družstvo absolvuje 50 km úsek, na kterém plní 
12 různých disciplín, se kterými se hasiči 
setkávají při zásazích a běžné činnosti 

jednotky. Tyto disciplíny jsou rozestavěny v 
okolí Českého Dubu. Mají za úkol prověřit 

fyzickou a psychickou zdatnost každého 
závodníka a především týmovou práci 
družstva. A teď k samotné soutěži. Na 

startovní listině bylo přihlášeno celkem 17 
týmů. Startovní číslo 11 nám určilo start ve 

20:10 hod. Mezi disciplínami bylo např.:  
● řezání kmene stromu kaprovou pilou  

● stavění povodňové hráze z pytlů písku  
● výměna kola u nákladního automobilu  
● TFA štafeta  

● jízda na raftu s určováním topografických 
značek  

● rozhazování hadic na přesnost a následné 
jejich smotávání  
● ve vyznačeném prostoru pátrat po 

kanystrech a propanbutanových lahvích, 
● přemlácení závaží po vyznačené trase těžkou 

kovovou palicí  
       

     Všechny tyto disciplíny jsme úspěšně 

dokončili kolem 1 hodiny v noci a dále čekali 
až dorazí i poslední závodníci, aby mohlo 

proběhnout vyhlášení. Letošní rok jsme 
obsadili krásné, i když nepopulární 
bramborové čili čtvrté místo.  

                   
     Na závěr bych chtěl poděkovat jak všem 

členům, kteří soutěžili a tím reprezentovali náš 

spolek a  naši 

obec,  tak i 

doprovodnému 

týmu, který nás 

hnal dopředu a 

připravil 

občerstvení. 

                                          

Martin Kočí 

 Uctění památky zemřelých hasičů 
 
       K uctění památky dvou hasičů jednotky 

Sboru dobrovolných hasičů obce Koryčany, 

zesnulých při výbuchu rodinného domu 

v Koryčanech, byly v neděli 19. září 2021 na 

budovách a stanicích HZS ČR po celé republice 

vyvěšeny černé vlajky symbolizující smutek 

nad tragickou 

ztrátou těchto dvou 

našich kolegů. I 

naše jednotka se 

přidala k uctění 

památky čestnou 

stráží a rozblikanými 

majáky na autech.  

Čest jejich památce.         Martin Kočí                                   

 

„Zkusila jsem to, a jsem na sebe 

pyšná.“ 
     Tak zněla slova Barči Dorňákové hned po 

tom, co doběhla nelehký závod na Mistrovství 
České republiky v TFA (Toughest Firefighter 

Alive - volně přeloženo nejtvrdší hasič přežije.) 
      28.8.2021 se konal již 4. ročník v této 
disciplíně, avšak první ročník, kde si mezi 

nejtvrdšími muži mohly síly poměřit i 
nejsilnější ženy. 

     Z každého kraje postupovaly dvě. Za 
liberecký kraj to byla Marie Tarantová z SDH 
Dalešice a Barča Dorňáková z SDH Všeň. 

Celkem se zúčastnilo 24 závodnic, které měly 
před sebou 4 úseky: 1. úsek motání hadic, 2. 

úsek hammer box, průběh tunelem se 
závažím, přemístění 80 kg figuríny a překonání 

3 m bariery, 3. úsek výstup do 2. patra a 
následně vytažení závaží v podobě 2 „B“ hadic 
a následné zapojení proudnice do vedení, 4. 

úsek výstup do výškové budovy, to vše 
v třívrstvém obleku, zásahových botách, 

zásahové helmě a s dýchacím  přístrojem na 
zádech. 
     Po nelehkém boji, zcela vysílená si Barča 

doběhla pro krásné 12.místo. 
A co na to řekla? „Běžela jsem, co to dalo, 

bolelo to, na nic jsem nemyslela, snad jen na 
to, ať neudělám ostudu, když jsem měla s 
sebou takový fanklub (mamku, taťku a mého 

přítele) a zbytek držel palce na dálku. Medaile 
nebyla, ale co, jsem 12. nejtvrdší hasička 

v republice, no kdo to může říct.“ 
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     Ostudu Barča rozhodně neudělala, ještě 
jednou jí mockrát gratulujeme a otázku, zda 

to byl poslední závod, odpověď zněla: „Kdo ví, 
co bude za rok, třeba to zase zkusím.“  

  
Děkujeme Báře za účast na tak prestižní 
soutěži, jako je MČR 

v TFA. Ostudu Barča 
rozhodně neudělala. 
Ještě jednou jí 

gratulujeme a 
přejeme jí spoustu 

dalších sportovních i 
osobních úspěchů!                                                                                                                                                                        

                                                 Josef Ječný 

--------------------------------------------------- 
 

Tříkrálová koleda 2022 
 

Nový rok 2022 začal optimisticky. A hned 
6.ledna se vydaly 4 skupiny dětí z obce a školy 
Všeň na tříkrálovou koledu. Tři králové 
navštívili domácnosti na Všeni, v Mokrém a 
Ploukonicích. Lidem nesli přání do nového 

roku, písničku a možnost nechat si 
zaznamenat jejich návštěvu posvěcenou 
křídou a nápisem K+M+B 2022. Tři králové 

byli všude přijati velmi vstřícně, byli 
obdarováni dobrotami, výbornými domácími 

koblihami (zbylo i školním dětem na svačinu) 
a příspěvkem do kasičky.  
Na tříkrálové koledě se vybralo celkem 6 238,- 

Kč. Z vybraných peněz se vedení obce Všeň 
rozhodlo 6 000,- Kč věnovat společnosti 

FOKUS Turnov, z.s., jejímž posláním je 
pomáhat občanům s duševním onemocněním 
a mentálním postižením. 

Velké díky patří všem koledníkům a jejich 
doprovodu.  

Jménem Obce Všeň chci srdečně poděkovat 
všem lidem za milé přivítaní a obdarování 
koledníků. 

                                       Monika Poláchová     
 

Masopust 2022 
 

Dne 26.února se sešel v 9.30 hodin u obecního 
úřadu masopustní průvod a požádal pana 
starostu Obce Všeň o povolení obchůzky 

obcemi Všeň, Mokrý a Ploukonice. Maškary 
slíbily, že na nikoho v obci nezapomenou a 

poctí je svou návštěvou, budou se slušně 
chovat ke všem zúčastněným a v pořádku 
dojdou do hostince v Ploukonicích, kde ukončí 

masopustní průvod pořádnou veselicí. 
V masopustním průvodu šlo 26 maškar a za 

doprovodu harmonikáře Ondry Zlevora se 
vydaly na obchůzku. Všude, kam průvod 

dorazil, byl královsky pohoštěn. Všem moc 
děkujeme a přejeme klidné období půstu, 

které bude trvat až do Velikonoc. 

 
Pomoc Ukrajině 

 

Naše obec se připojila k vyhlášené sbírce na 
pomoc Ukrajině. V pruběhu týdne nám občané  

přinášeli materiální pomoc. 
V pátek jsme naložili veškerý materiál a 
odvezli jsme ho na HZS v Jablonci nad Nisou, 

kde bude následné roztříděn a transportován 
do postižených oblastí. 

Ve sbírce pokračujeme a další pomoc budeme 
odvážet následující týden. Všem, kteří se 
rozhodli jakýmkoliv způsobem pomoci, velmi  

děkujeme a velmi si toho vážíme. Pokud bude 
mít ještě někdo zájem, přijímáme materiál na 

obecním úřadu v pracovní době, popřípadě po 
telefonnické dohodě i jindy. 
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Úpravy u křížku 
 
U křížku do Ploukonic bylo dokončeno kácení 
stromů, byly pokácené zbylé napadané jasany 

a po konzultaci s arboristou a krajinářkou, se 
kterou naše obec spolupracuje, se pokácely i 

dvě lípy. Obě dlouhodobě velmi trpěly 
zastíněním okolními stromy a byly proto 
označeny jako neperspektivní.   

Při provádění terénních úprav byly odstraněny 
pařezy, byl zarovnán terén pro následnou 

snadnější údržbu a vyset nový trávník. 
V přípravách je nová výsadba stromů a 
samozřejmě oprava křížku a přilehlé plochy. 

 

Výroční schůze SDH Ploukonice 
Poslední pátek v únoru se sešli členové SDH 
Ploukonice na výroční schůzi. Trochu nezvyklé 

bylo především to, že se členská základna 
seznamovala s prací za dva roky, protože 
v loňském roce se schůze nemohla uskutečnit. 

Všichni přítomní byli seznámeni s prací 
mládeže, dorostenců, kteří se účastní soutěží 

i v kategorii mužů a samozřejmě s prací žen. 
Dalšími body bylo seznámení s prací SDH a 
následně seznámení s připravovanými akcemi 

pro letošní rok.        
 

Obnova oplocenek 
 

Probíhá údržba u vysazených stromků, 
provádí se obnova oplocenek, ošetření 
poničených stromků ochranným nátěrem a 

v některých případech i výměny opěrných 
kůlů. 

Zjara budou u výsadeb vybudovány lavičky, 
odpadkové koše a na některých místech budou 
umístěny kůly s hrazdou pro dravé ptáky. 
 

2. dubna 2022 se naše obec připojí k akci 

ukliďme Česko. V případě zájmu budou 
k dispozici na OÚ Všeň pytle a rukavice pro 
dobrovolníky, kteří se zapojí do úklidu. 

Případní zájemci či skupiny se prosím hlaste 
na OÚ Všeň, tak abychom mohli úklid co 

nejefektivněji zorganizovat. V rámci úklidu se 
budeme odpad třídit a místa pro odkládání 
odpadu, budou předem domluvena.   

 

Velkoobjemový kontejner  
 

V níže uvedených datech bude v naší obci 
postupně přistaven kontejner na 

velkoobjemový odpad, vždy v časech  
od 8:00 do 18:00  

 
Všeň u AGRA 20.4.2022 
Mokrý náves 21.4.2022 

Ploukonice náves 22.4.2022 

 

Svoz nebezpečného odpadu 
 
Chtěli bychom Vás informovat o termínu 
mobilního svozu nebezpečného odpadu, 

který probíhá každoročně na základě 
uzavřených platných smluv se společnosti 
COMPAG MLADÁ BOLESLAV s.r.o. 

V režimu zpětného odběru převezmeme také: 
- elektrozařízení - lednice, mrazničky, 

televizory, monitory a zářivky. Zařízení 
musí být kompletní, tj. nesmí chybět žádné 
podstatné součásti a nesmí být 

demontované 
- olej motorový a převodový bez příměsí 

a nečistot v řádně uzavřených obalech. 
- drobné baterie a monočlánky 

Podmínky odvozu: 

1. V určenou hodinu bude provedena jen 
nakládka. 

2. Odvážen bude pouze odpad a 
elektrozařízení pocházející z domácností! 
Odvoz se 

netýká odpadů z podnikatelské činnosti. 
3. Jiné druhy odpadu nebo 

elektrozařízení nebudou odvezeny. 
 

Termín odvozu  v obci je určen na  

 

23.4.2022 v 8.00 h 
 

Místa svozu : Všeň u Agra 
Mokrý náves 
Ploukonice náves 
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Kontejnery na BIO odpad 

 
Kontejnery budou přistaveny na obvyklá místa 

v průběhu dubna, prosíme, aby do kontejnerů 
nebyly odkládány větve nebo roští.  

 
Větve a roští 

 
Větve a roští mohou naši občané odvážet na 

Kopaninu a do Ploukonic na připravované 
čarodějnice. Prosíme všechny, aby na 

určených místech odkládali opravdu pouze 
větve nebo roští a nepletli si to se skládkou.   

 
 

Výběrové řízení ZŠ a MŠ Všeň 
 
Rada obce vyhlásila konkurzní řízení na post 

ředitele / ředitelky. Výsledek výběrového 
řízení bude znám koncem dubna 2022.  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
“GULÁŠ FEST A ŠTRÚDL SHOW 

2022” 
Vážení občané, 
 

rádi bychom vám v letošním roce představili 

novou volně přístupnou akci 

s gastronomickým zaměřením. Na zkušebním 

projektu pod názvem  

   “GULÁŠ FEST A ŠTRÚDL SHOW 2022” 

 se budete moct podílet třeba v roli soutěžících 

nebo v úloze porotců a hodnotitelů. V části 

Guláš Fest můžete soutěžit ve 2 až max. 3 

členných družstvech se svým „nejlepším a 

nejchutnějším“ hovězím gulášem. Po dohodě 

s obecním úřadem budete mít zajištěny 

základní suroviny v podobě 2 kg hovězího 

masa, cibule a chleba. Dále pak soutěžící 

budou mít vybaveno svoje soutěžní stanoviště 

stolem a židlemi. Další vybavení (hrnce, 

kastroly, prkýnka na krájení, nože, vařečky, 

naběračky, koření, další ingredience atd.) si 

soutěžící dodají vlastní. 

V části Štrúdl Show můžete soutěžit se svým 

nejlepším receptem a vlastnoručně 

vyrobeným štrúdlem. Na rozdíl od guláše se 

štrúdl nebude vyrábět na místě, soutěžící jej 

donesou hotový. 

 Soutěžení v obou disciplínách současně 

není podmínkou.  

Oboje produkty vyhodnotí návštěvníci akce 

(za určitý poplatek) degustační formou a 

uvedou dle svého mínění nejlepší tři produkty 

z každé disciplíny prostřednictvím hlasovacího 

lístku. Z jednotlivých odevzdaných hlasů 

vzejde konečné pořadí. Vítězové obou 

kategorií obdrží  zajímavé ceny. 

Zájemci o soutěžení se mohou přihlásit na 

mailové adrese vsen@vsen.cz do konce srpna 

2022, aby byl dostatek času pro zajištění 

vstupních surovin. Následně budou 

kontaktováni pro sdělení dalších podrobností. 

Akce proběhne 10.9. 2022 na Kopanině. 

Věříme, že vás tento návrh zkušebního 

projektu zaujal a že se třeba utkáte o nejlepší 

guláš nebo štrúdl v obci.  

K této akci se připravuje i doprovodný 

program. Další informace v příštích ON. 

 

 

   XVII. zasedání Zastupitelstva obce Všeň 
8 volební období 2018-2022 

 

ve středu 23.3.2022 
od 18:00 hodin, Hasičská základna JSDHO 

Všeň 117 
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   Pochod Ještěd - Všeň 
 

23. dubna proběhne 20. 
ročník pochodu Ještěd – 

Všeň. Odjezd autobusu 
v 7:00 ze Všeně – Malá 
Strana, prosíme o 

přihlášení na OÚ Všeň do 
21. dubna 2022, aby 

bylo možné zajistit 
autobusovou dopravu. 

Cíl, Všeň-Kopanina, 
občerstvení zajištěno. 

Cesta lesem pohádek 
30. ročník 7. května 2022 
 

  Připravujeme cestu lesem 

pohádek a budeme velmi 
rádi, pokud se někdo přidá a 
nabídne pomoc. 
 
 

 

Cyklistický klub Všeň pořádá 20. ročník 

 
„HAŠKOVY VELOCIPIÁDY“ 

 
8. května 2022  Všeň - Kopanina 

 

  

   OÚ  připravuje zájezd do divadla Hybernia 

na Muzikál Tarzan, představení by se mělo 
konat 27. května 2022 plánovaný odjezd 

15:30 ze Všeně, cena vstupenky včetně 
dopravy 650Kč. Prosíme  zájemce o 

představení, aby se přihlásili na OÚ Všeň. 
Divadelní 

představení nám 
bude potvrzeno 

ke konci března. 
 
  

   SDH PLOUKONICE, 
 rozjíždí novou sezónu a zve nové 
zájemce o tento sport do 

hasičského areálu v Ploukonicích. 
Tréninky probíhají každý pátek od 16:00. 

S dětmi se zapojíme do soutěží Dětského 
Superpoháru, Soptíka a Hry Plamen. 
Připravujeme pro ně dále příměstský tábor, 

výlety a podzimní soustředění.    
 

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 16.3.2022. Registrační číslo 
Ministerstva kultury E1000. O uzávěrce dalšího čísla budete 
informováni. 
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