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              PERIODICKÝ TISK ÚZEMNÍHO SAMOSPRÁVNÉHO CELKU – 3/2022 –  ROČNÍK 19     
VÝSLEDKY VOLEB DO 

ZASTUPITELSTVA OBCE VŠEŇ 

1. Monika Poláchová 118 hlasů 

2. Radek Vytina  115 hlasů 

3. Jan  Klápště  Mgr. 104 hlasů 

4. Petr Krouza  112 hlasů 

5.  Radek  Louda  109 hlasů 

6. Renáta Knížková Mgr. 101 hlasů 

7. Kristýna  Čičkánová Ing. 107 hlasů 

8.  Miloslav  Chrumko Ing.   97 hlasů 

9. Libuše Kožená  103 hlasů 

10. Petr Masopust 108 hlasů 

11. Jan  Richtr  108 hlasů 

12. Bohumil Špetlík  115 hlasů 

13. Pavel Krejčí  102 hlasů 

14.  Petr  Bursa  107 hlasů 

15. Filip Marek    98 hlasů 

      
 

Celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze 

seznamu voličů a jejich dodatků: 474 

Celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední 

obálky: 176 

Celkový počet odevzdaných úředních obálek: 

176 

___________________________________ 

 

Ustavující Zastupitelstvo obce Všeň 

pro období 2022 – 2026, 

které se uskutečnilo v Ploukonicích     

19. října 2022 od 18:00 

 

Na ustavujícím zastupitelstvu byli  zvoleni: 

starosta p. Radek Vytina 14 hlasů, uvolněný. 

Místostarostka pí. Monika Poláchová 14 hlasů. 

Radní  p. Jan Klápště 14 hlasů, p. Petr Krouza 14 

hlasů, p. Petr Masopust 14 hlasů. 

Finanční výbor, předseda pí. Libuše Kožená, 

členové finančního výboru p. Pavel Krejčí a p. 

Miloslav Chrumko. 

Kontrolní výbor, předseda pí. Renáta Knížková, 

členové kontrolního výboru pí. Kristýna Čičkánová 

a p. Jan Richtr. 

Dalším bodem bylo projednání odměn zastupitelů,    

které byly 13 hlasy odsouhlaseny. Veškeré 

odměny budou závislé na účasti na jednáních. 

 

Další zastupitelstvo obce Všeň se 

uskuteční 14. prosince 2022, 

v Ploukonicích, hostinec u Loudů.    

________________________________ 

 

Dokončení sportovišť 

Byly dokončeny práce na budování sportovišť ve 

Všeni, která byla osazena workoutovými prvky.  

 

Sokolské hřiště 

 

Mokrý 
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ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA VŠEŇ 

Začátek školního roku na základní 

škole 

Ve škole jsme 1. září přivítali jedenáct 

prvňáčků. Převzali knihu od pana starosty, 

medaili se svým jménem od paní 

místostarostky a zazvonili si tradičně na zvon, 

čímž se stali součástí kolektivu naší školy. 

V dalším týdnu jsme se vydali na Pohoř, kde 

jsme strávili dopoledne sbíráním jablek, 

moštováním a jízdou na koni. 

 

Na konci září jsme absolvovali harmonizační 

pobyt v Jizerských horách, 

vydali jsme se na pěší túru 

do Jiřetína pod Bukovou do 

továrny na dřevěné 

hračky, kde si děti i 

vyráběly hračky vlastní. 

Čas dalšího dne byl 

věnován hrám a 

stmelování kolektivu; na 

závěr jsme se pokochali 

výhledy z rozhledny 

Bramberk. 

 

 

 

Začali jsme jezdit na dopravní hřiště a čeká 

nás plavání; vytváříme své autoportréty, 

zdobíme třídy přírodninami. Umístění školy 

vybízí k učení se venku, v lese či sadu, čehož 

hodně využíváme. 
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Daniela Kožuriková 

 

Školkové radovánky v babím létě 

Naši mateřskou školku od letošního září 

navštěvuje 14 nových dětí. Zpočátku trávily 

čas ve školce spolu s rodiči, ale brzy si zvykly 

a nyní již děti přicházejí každé ráno 

s úsměvem.  

V září jsme si užili zahradní slavnost 

Bramboráček, kdy děti přinesly z domova 

proutěný košíček se všemi možnými druhy 

ovoce a zeleniny. Každý zapátral v tom svém 

a našel něco jiného. Jednotlivé druhy jsme si 

pojmenovávali, ochutnávali, krájeli a loupali. 

Seřadili jsme ovoce a zeleninu podle druhu, 

velikosti, barvy. Připravili jsme pro paní 

kuchařku zeleninu do polévky. Běhali jsme 

slalom mezi stromy s kolečkem brambor, 

skákali 

v pytli, 

vyráběli 

postavičky. 

Díky 

štědrým 

rodičům 

jsme zažili 

spoustu 

zábavy a 

k tomu ještě 

zdravého 

pochutnání. 

 

 

 

 

Díky letošní velké úrodě ovoce na zahradě 

školky jsme měli o zábavu postaráno. Sbírali 

jsme jablka, hrušky, švestky a ořechy. 

Moštovali jsme, upekli štrúdl, loupeme oříšky 

a sušíme švestky.  

 

 

 

 

Třída Včeliček (starší děti) chodí každou 

středu na delší výlety, poznáváme širší okolí 

školky, pozorujeme měnící se přírodu. Letošní 

podzim je opravdu štědrý, a tak chodíme často 

do lesa na houby. 

 

Také jsme navštívili divadelní představení 

Kočičí koncert v Městském divadle Turnov. 

Děti poznaly nové hudební nástroje, zazpívaly 

si a užily si krásnou atmosféru divadelního 

sálu. 

Dita Zelená 

http://www.vsen.cz____________________________________________/
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Úprava odpočinkových míst pod 

kostelem a u křížku  

 

Svátek Halloween a dýňování s SDH 

Ploukonice 

Halloween je původně keltský lidový svátek, 

který se slaví 31. října, tedy den před 

křesťanským svátkem Všech svatých a k této 

příležitosti proběhlo v úterý 25. října již 

tradiční dýňování v Ploukonicích, kde mladí 

hasiči vytvořili přes dvě desítky dýní, které 

byly následně umístěny u čekárny 

v Ploukonicích.    

 

Mikuláš   

V pondělí 

5.prosince bude 

chodit obecní 

Mikuláš, anděl a 

čert. S nadílkou 

navštíví rodiny s 

dětmi 1-7 let 

včetně. Pokud 

rodiny mají zájem, 

aby Mikuláš se 

svou družinou 

navštívil i starší děti, informujte nás formou 

SMS zprávy na telefonním čísle 721 820 670 

nebo 723 079 592. 

 

 
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 8.11. 2022. Registrační číslo 

Ministerstva kultury E1000. O uzávěrce dalšího čísla budete 

informováni. 

11. 11. 2022 
 Slavnost sv. Martina 16:00 

od ZŠ Všeň  

17. 11. 2022 Zabíjačka – Myslivna Všeň 

27.11. 2022 

Rozsvěcení vánočního 

stromku – Všeň Sokolské 
hřiště     16:00 

4.12. 2022 
Kostel sv. Filipa a Jakuba 
Všeň – Charmone Mnichovo 

Hradiště   17:00  

5.12. 2022 Mikulášská nadílka 

8. 12. 2022 Setkání seniorů 

11.12. 2022 

Kostel sv. Filipa a Jakuba 

Všeň - Tereza Višnovská   
16:00 

18.12. 2022 
Kostel sv. Filipa a Jakuba  
Všeň -  Provaz  16:30 
 

27. 12. 2022 
Povánoční šmoulování  
Hasičský areál Ploukonice  

17:00 

6. 1. 2023 Tříkrálová koleda 

21.1.2023 
Ples SDH Ploukonice  

Hostinec u Loudů 
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