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              PERIODICKÝ TISK ÚZEMNÍHO SAMOSPRÁVNÉHO CELKU – 2/2022 –  ROČNÍK 19

     

POZVÁNKA NA 
NOVOU AKCI 

 

“GULÁŠ FEST A ŠTRÚDL 
SHOW 2022” 

 
Rádi bychom vás pozvali na novou volně 

přístupnou degustačně soutěžní akci 
 

 “GULÁŠ FEST A ŠTRÚDL SHOW 2022”, 

 

na které můžete být v roli soutěžících nebo 

v úloze porotců a hodnotitelů.  
 

Název akce: GULÁŠ FEST A ŠTRÚDL SHOW 2022 

Charakter akce: Gastronomická degustačně  

soutěžní akce volně přístupná veřejnosti. 

 Soutěžící: maximálně 3členná družstva  

      (místní spolky, individuální účastníci) 

 

Termín: 10. září 2022, areál hřiště Kopanina 

Začátek akce pro veřejnost 16:00 
 

Degustační hodnocení od 16:30, přihlásit se  

k degustaci bude možné v den konání akce, za 

poplatek 50 Kč na místě.  
 

Doprovodný program: kapela Všude doma 

 (hrála na Masopustu 2019 u Loudů), skákací 

hrad pro děti, občerstvení ve spolupráci se  

Střeleckým sdružením Všeň. 

 Soutěžící GULÁŠ FEST vaří na místě a 

„nafasují“ 

1. Hovězí maso cca 2 kg 

2. Cibuli dle potřeby 

3. PB lahev 2 kg 

4. Chléb 

5. Připravené soutěžní stanoviště (stůl, židle) 

6. Plastové nádobí pro hodnotitele (misky a lžíce 

nebo lžičky) 

7. Startovní číslo  
 

Soutěžící GULÁŠ FEST si zajistí sám 

1. Vařič vhodný na PB lahev (jedno-nebo dvou 

plotýnkový) 

2. Nádobí na vaření (hrnce, kastroly, prkýnka na 

krájení, nože, vařečky, naběračky atd.) 

3. Koření, dochucovací prostředky atd. 

4. Vhodné oblečení (zástěry, možná trika jako „dresy“) 
  

Soutěžící ŠTRÚDL SHOW  

Na rozdíl od guláše se štrúdl nebude vyrábět na 

místě, soutěžící jej donesou hotový. Variace 

štrúdlu necháme na každém soutěžícím, 

minimální délka štrúdlu 30 cm, nejlépe dva kusy, 

zabalené do potravinářské folie či papíru. Každý 

přihlášený štrúdl bude odměněn poukázkou na 

občerstvení. Soutěžení v obou disciplínách 

současně není podmínkou.  
 

Oboje produkty vyhodnotí přihlášení účastníci 

degustační formou a uvedou dle svého mínění 

nejlepší tři produkty prostřednictvím hlasovacího 

lístku. Z jednotlivých odevzdaných hlasů vzejde 

konečné pořadí. Vítězové obou kategorií obdrží 

ceny. 
 

Někteří soutěžící již projevili předběžně svůj 

zájem, další zájemci o soutěžení v sekcích GULÁŠ 

FEST a ŠTRÚDL SHOW prosíme o nahlášení do 

konce srpna na mailu vsen@vsen.cz nebo na čísle 

OÚ Všeň 481 329 511. Jde o včasné zajištění 

potřebných surovin. Srdečně zve obecní úřad a 

těšíme se na vaši účast v roli soutěžících i 

hodnotitelů.                     
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     Cesta lesem pohádek 
 
V sobotu dne 7.5.2022 se konal 30. ročník 

Cesty lesem pohádek na Všeni. Jako již 
tradičně se vycházelo z Kopaniny a od základní 
školy na Všeni. Na trase návštěvníky čekalo 

sedmnáct pohádkových zastavení s různými 
úkoly, z toho na třinácti z nich mohli účastníci 

potkat živé pohádkové bytosti. I díky 
slunečnému počasí trasou prošlo celkem 1350 
lidí. 

Všichni účinkující a pomocníci odvedli skvělou 
práci, za kterou byli odměněni radostným 

úsměvem dětí i dospělých. Velké díky patří Ivě 
a Petrovi Skupovým, Sboru dobrovolných 
hasičů Všeň, kteří se starali o bezpečnost 

v obci při parkování a pohybu návštěvníků. 
Dále pak fotografům panu Miloši Havlasovi a 

Tomáši Heroutovi, Střeleckému sdružení, 
které zajistilo občerstvení na Kopanině, 
učitelům ZŠ a MŠ Všeň a také všem 

pomocníkům s organizací pohádkového lesa.     
U zrodu Cesty lesem pohádek na Všeni byla 

Olga Brabencová, ředitelka všeňské školy, 
která se svými kolegyněmi a dobrovolníky 
z řad všeňských občanů uspořádala první 

ročník pro místní děti na začátku 90. let. Akce 
sklidila úspěch a nic tak nebránilo uspořádání 

dalších ročníků, a to nejen pro školní děti, ale 
i pro širší veřejnost. S akcí paní Brabencové 

začali pomáhat nejen dobrovolníci ze Všeně a 
Mokrého, ale přidali se i hasiči z Ploukonic. 
Záštitu nad akcí si pak převzala obec Všeň.  

Jedná se o tradiční akci, která se stala 
nedílnou součástí společenského života v obci. 

Jsme rádi, že žije odkaz zakladatelky paní Olgy 
Brabencové, která přínos celé akce shrnula 
slovy: „ Je radost dívat se na to, když si rodiče 

udělají čas a se svými dětmi tráví společně 
volné chvíle.“. 

    Monika Poláchová 

20. ročník Haškovy velocipiády   
 

  8.května 2022 se konečně po dvou 

covidových letech mohl uspořádat na Všeni 
20.ročník Haškovy velocipiády. 

 

 

 Počasí k pořadatelům bylo přívětivé, a i když 

to chvílemi vypadalo na déšť, tak jenom 
pořádně zahřmělo a naštěstí to nenarušilo 
velmi povedenou akci, kterou pořádal 

Cyklistický klub seniorů Všeň ve spolupráci 
se Střeleckým sdružením Všeň a 

dobrovolnými hasiči ze Všeně.    

 

 
 

Oprava zábradlí u třešňovky 
 

 

U třešňovky je vybudované nové zábradlí, 
které je celé vyrobeno z akátového dřeva a 

opatřeno ochranným nátěrem.  

http://www.vsen.cz/


 

 Obecní noviny            číslo 2/2022  
 

www.vsen.cz                                                                                                            _________________________________        _____      __8. srpna 2022 

  Zásilkovna Všeň  

 

 
 

Pod obecním úřadem je zřízen Z-BOX 

Zásilkovny, občané si tak mohou nechat zasílat 
zásilky přímo na Všeň a kdykoliv si ji 

vyzvednout bez omezení, stačí si stáhnout 
jednoduchou aplikaci do mobilního telefonu a 

Z-BOX můžete jednoduše ovládat. 

  

Křížek u Ploukonic 

 

Do konce prázdnin se vrátí na své místo 

křížek, který prošel renovací a domodelováním 
chybějících částí. V okolí byly osazeny lavičky, 

nový koš, dále zde bude ještě umístěn stojan 
na kola. 
 

Čapí hnízdo Mokrý 
 

V září dojde k úpravě čapího hnízda, které je 
po deštích částečně zdeformované a spadlé. 
Vše bylo prokonzultováno s pracovníky CHKO 

Český ráj a úprava bude probíhat ve spolupráci 
s nimi. 

 

Hřiště Všeň 
 

Na Sokolské hřiště budou v srpnu 
nainstalované posilovací prvky a stroje na 

posilování pro všechny věkové kategorie.  

 

Náves Mokrý 

 
Koncem srpna bude na návsi v Mokrém 
osazena posilovací hrazda a následně upraven 

terén. 

 

Hasiči Ploukonice 

 

V Ploukonicích v areálu u Jizery se trénuje i 4x 

v týdnu, pro letošní sezónu se tam připravují 
1x družstvo mladších žáků, 1x družstvo 
starších žáků, 1x družstvo dorostenců, které 

soutěží i v kategorii muži a především družstvo 
žen.  
 

Děti se letos zjara zúčastnily soutěže Hry 
Plamen, která se konala 21.5. 2022 
v Košťálově, kde obsadily 20. místo, dále 

absolvovaly soutěž Soptíka v Kundraticích, 
kde obsadily 15. místo a v Košťálově 16. 

místo. Další soutěže, kterých se děti 
zúčastnily, jsou zařazené v Dětském 
Superpoháru a proběhly ve Svijanech, kde 

starší obsadily 3. místo a mladší 8. místo. 
Následovala domácí soutěž v Ploukonicích, 

kde starší obsadily 4. místo a mladší 4. místo. 
 

Pro dorostence začala sezóna také přípravou 

na Hru Plamen, pro letošní rok jsme 
připravovali družstvo dorostenců a zvlášť 
jednoho dorostence mladšího a jednu 

dorostenku starší. První test je čekal v Poniklé 
na okresním kole Hry Plamen. Dorostenci zde 

skončili na druhém místě a vybojovali si tak 
postup do krajského kola. V jednotlivcích 
Štěpán Vytina a Adéla Bakešová ve svých 

kategoriích vyhráli a také postoupili na krajské 
kolo Hry Plamen, které se konalo v neděli 5. 

června 2022 v Zákupech.   
Do Zákup jsme vyráželi v sobotu v podvečer a 
po příjezdu jsme ještě absolvovali tréninky na 

stadionu, po té nás čekalo ubytování 
v nedalekém kempu. Nedělní soutěž se 

rozeběhla velmi rychle,  družstvo dorostenců 
zahájilo soutěž štafetovým během  4x100 m,  
testy z požární ochrany, běh 100 m překážek 

a svoje působení zakončili požárním útokem. 

http://www.vsen.cz/
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Štafeta se vydařila až na druhý pokus, ale byla 

druhá nejrychlejší v pořadí, následovaly testy 
a pro nás kámen úrazu, jedna chybka a bylo 

po nadějích. Běhy na 100 m překážek byly 
průměrné a tak si naši dorostenci spravili 

náladu při požárním útoku, který se jim podařil 
a byl nejrychlejší ze všech. V součtu všech 
disciplín z toho bylo krásné 2. místo.  

Štěpán Vytina v kategorii mladší dorostenci 
jednotlivci a Adéla Bakešová v kategorii starší 

dorostenky jednotlivci předvedli skvělé výkony 
a Štěpán i Adéla své kategorie vyhráli a 
postoupili na Mistrovství České republiky 

v požárním sportu, které se konalo v Ústí nad 
Labem.  

 

Reprezentace Libereckého kraje, zleva Jan 
Rajský SDH Frýdlant střední dor., Štěpán 
Vytina SDH Ploukonice mladší dor., Adéla 

Bakešová SDH Ploukonice starší dorka, 
Vendula Chlomková SDH Vesec střední dorka, 

Lukáš Kvapil SDH Stráž nad Nisou starší dor., 
Veronika Kreysová SDH Radimovice mladší 
dorka.    

 

Na MČR jsme vyráželi v brzkých ranních 
hodinách, krásný stadion, výborná atmosféra 

a krásné počasí se neslo celým soutěžním 
dnem. Na Štěpána ale dolehla nervozita a při 

prvním pokusu přišel pád na kladině, druhý 
pokus byl lepší, ale k tréninkovým časům to 

mělo daleko. Ve druhé disciplíně dvojboj si 
spravil náladu druhým pokusem, kdy si zaběhl 
svůj osobní rekord. Celkově z toho bylo 14. 

místo. Adéla si zaběhla svůj nejlepší čas na sto 
metrech překážek a dvojboj nevyšel úplně 

ideálně, a tak z toho bylo nakonec 13 místo. 
Všem velmi děkujeme za reprezentaci jak na 
krajské úrovni, tak i na MČR dorostu 

v požárním sportu.  
 

Ženy Ploukonice  

 
Holky pro letošní sezónu jezdí soutěže Jizerské 
ligy, které se konají v okolí, ale jejích prioritou 
je EMAS EXTRALIGA ČR v požárním útoku, 

soutěž, na kterou se sjíždí nejlepší družstva 
z celé ČR. Extraligy se účastní na 50 družstev 

mužů a 30 družstev žen a probíhají po celé ČR, 
letos je  ještě čekají dva soutěžní víkendy. 
Přinášíme výtah z instagramu SDH 

Ploukonice. 
     

 Druhý extraligový víkend Plumlov, Radíkov. 
Cesta opět dlouhá, ale pro nás žádný problém. 

Tento víkend si vybrala naše nálivka. V 
Plumlově proběhla základna na výbornou, ale 
naše Adla nechytla savici, Lůca na koši si s tím 

poradila a k našemu údivu po zpětnému 
zkouknutí videa jsme se divily, že Adla vůbec 

nalila. Výsledný čas v Plumlově 17,08 s, což 
znamená 4. místo a cenné body do celkového 
umístění.  

Hodinový přejezd do Radíkova na 4. kolo. Na 
svůj pokus jdeme 11.. Jdeme na start, 

základna v pořádku, odběhy dopředu bez 
problému, ale opět zádrhel na nálivce, kde se 
nedařilo vytáhnout dostatečně savici z kádě, 

aby došlo k naražení. Voda jde tedy déle a 
holky vepředu zavírají s časem 17,61s, 9. 

místo bez bodů. 
 
Třetí extraligový víkend 25. a 26. 6. 2022 

Krasonice, Čechtín. K naší smůle se konala i JL 
na Sychrově, které jsme se nemohly zúčastnit. 

Ale my jsme holky šikovný a složily jsme druhý 
tým, který se tam vydal místo nás. Tímto 
holkám gratulujeme a obrovské díky za 7. 

http://www.vsen.cz/
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místo a cenné bodíky do celkového vyhlášení 
Jizerské ligy. 

 
Do Krasonic jsme dorazily s deštěm v zádech, 

který naštěstí na ženskou kategorii přestal. Po 
dlouhé mužské kategorii jsme šly na start opět 

se startovním číslem 11. Základna proběhla v 
pořádku, ale od vyběhnutí ze základny se 
dostaly Vendy na trojáku céčka mezi nohy, 

které nestihla přeskočit a ty jí je podrazily a 
srazily k zemi. Silný náraz na záda. Holky 

vpředu srazily terče s časem LP 16,17 a PP 
17,15s, což je ve výsledku 3. místo. Ale pro 
naši smůlu to Vendy nezvládá rozchodit a volá 

se ZZS (rentgen Ok). Druhý den v Čechtíně 
nás vítá sluníčko. Chystáme se na náš pokus a 

chceme konečně něco předvést. Start v 
pořádku, základna a odběhy bez problému, ale 
vpředu problém se stažením pravého terče. 

Elza na levém proudu 16,44s, ale Anežka až 
18,45s. Tím jsme skončily na 9. místě opět bez 

bodů. 
 
2. 7. 2022 se konal závod jen v sobotu v 

Dubenci, kam jsme vyrazily bez naší strojnice, 
kterou zastoupila Týna z SDH Krasic. Jdeme 

na start šesté, start neulitý, základna bez 
chyby, odběhy v pořádku. Ale bohužel vpředu 
velký problém na sestřikách Elza nalevo 

17,34s a napravo Anežka 19,26s, jenže ještě 
větší problém vzadu na nálivce, které se 

nepovedlo spojit vedení, takže NP. 
Čtvrté kolo extraligy Zahnašovice a Třeština. 
Sice tento víkend jsme nebyly spokojené s 

výslednými časy, ale aspoň si z obou dnů 
odvážíme 2x 6. místo, tedy dohromady 4 body 

do celkového vyhlášení.  
 
Na tento víkend jsme si půjčily na stroj 

dvojnásobnou mistryni Extraligy ČR v 
požárním útoku v mužské kategorii  Luu, které 

se v Zahnašovicích nedaří zavřít zadní kohout, 
tedy čas LP 17,04s a PP 16,79s. 

V Třeštině jde pomaleji voda zezadu a výstřiky 
jsou na 16,10s, tímto Elza na LP sráží terč s 
časem 16,77s a Anežka na PP 17,34s. 

 
16. 7. 2022 se vydáváme na další kolo Jizerské 

ligy do Krásné Vsi. Po dlouhé mužské kategorii 
jdeme na řadu šesté. Po tréninku s prasklým 
trojákem si půjčujeme rozdělovač od SDH  

Frýdštejn, mockrát děkujeme kluci! Jdeme na 
start. Základna, odběhy, voda dopředu, 

srážení terče a výsledný čas 15,95s! Vlevo 

ještě úžasnějších 15,51s. Tímto bereme 1. 
místo a cenné body do celkového vyhlášení! 

 
Další extraligový víkend směr Letohrad.  

 
9. kolo EMAS Extraligy ČR v požárním útoku 

Letohrad Orlice. Pro nás druhá nejbližší 
Extraliga, na kterou jsme jely cca 150 km. Po 
dlouhé kategorii mužů jsme šly na přípravnou 

základnu, kde byla dobrá nálada, díky výkonu 
na posledním závodě v KV. Míříme na 

základnu, příprava hned hotová a hurá na 
start. Výstřel, odběhy z plata a už si to 
mažeme kupředu. Útok na klid a pro nás na 

krásu proudařky ukončují s časem 15,93s a 
vlevo ještě rychleji 15,75s. To pro nás 

znamená 2. místo! Štěstím bez sebe za 
obrovského slejváku si jdeme na bednu pro 
důležité body do celkového vyhlášení. Večer 

všichni společně slavíme sobotní úspěch a 
chytáme si formu na další den. 

 
Ráno se probouzíme na 10. kolo EMAS 
Extraligy ČR v požárním útoku Letohrad 

Kunčice. Po večerních oslavách se pomalu 
scházíme u snídaně. Po ještě delší kategorii 

mužů než předešlý den jdeme na řadu my se 
startovním číslem 11. Opět příprava, start bez 
problému, ale menší zádrhel na koši, který ale 

mašina dohnala. Terče sražené s časem 
16,42s a vpravo rychleji za 16,13s. Opět 

bereme 2. místo a cenné body!  
 
Za tento víkend úžasné výkony, cenné body 

do celkového vyhlášení, ale hlavně úžasná 
atmosféra v týmu, která je potřeba!  

 
Děkujeme všem, co nám fandí, za podporu! 
Hlavně našemu SDH Ploukonice obrovské 

DÍKY! 

 

http://www.vsen.cz/
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Průběžné pořadí Jizerská liga   

 
1. Olešnice     45bodů 

2. Pěnčín        40 bodů 

3. Ploukonice 38 bodů 

4. Košťálov      35 bodů 

5. Jeřmanice   34 bodů 

Průběžné pořadí EMAS EXTRALIGA ČR 

v požárním útoku 

 
1. Budíkovice    70 bodů 

2. Olešná            43 bodů 

3. Pšánky            41 bodů 

4. Ploukonice     40 bodů 

5. Letohrad Kunčice C  32 bodů  

6.  

Výlet s dětmi 

     
Obec Všeň si Vás dovoluje pozvat na výlet 

s dětmi na zámek Loučeň. Máme v plánu projít 
všech 12 labyrintů a bludišť v parku u zámku, 
navštívit zámek s čokoprohlídkou spojenou 

s ochutnáním různých druhů čokolád. Pro 
všechny děti je výlet zdarma (doprava, 

vstupné a společný oběd). Rodiče mají zdarma 
dopravu, platí si jen svůj oběd a případné 

vstupné. 
Kdy a kde: odjezd na výlet bude v sobotu 17. 
9.2022 v 9 h od mateřské školy Všeň a v 9:15 

h z návsi v Ploukonicích. Předpokládaný návrat 
je v 18 h.  

Pro koho: školní děti mohou jet samy, 
školkové s rodiči. Pokud budou někteří rodiče 
chtít doprovodit i školní děti, jsou srdečně 

vítáni! 
Co s sebou: vybavte prosím děti na turistický 

výlet, tedy vhodnou obuví a oblečením včetně 
pláštěnky, v případě slunečného počastí 
kšiltovkou či kloboukem, lahví s pitím a malou 

svačinkou, menším kapesným. 
Přihlášky: přihlásit se můžete nejpozději do 

čtvrtka 8. 9. 2022. Kapacita autobusu je 
omezená, pokud se tedy děti chtějí zúčastnit, 
přihlaste je prosím co nejdříve, buď 

prostřednictvím mailu vsen@vsen.cz, nebo 
telefonicky na úřadě tel. 481 329 511, 

případně na tel. 721 820 670. 
Pokud máte jakékoli doplňující dotazy, 
kontaktujte mě. 

       
                Monika Poláchová 

 

Platba za odpady:  

Obecní úřad Všeň od 

srpna přijímá platby za 

odpadové hospodářství 

za první pololetí roku 
2022. Platby lze 
provádět na OÚ Všeň 
 

BIO KONTEJNERY V OBCI 

         Vyndaná prkna z biokontejnerů 
 

 

Prosíme všechny občany, aby 

neodkládali větve nebo kusy 

dřeva do biokontejnerů 

s trávou, v kompostárně nám 

to nechtějí odebírat. Prosím 

raději je odkládejte vedle 

kontejnerů, kde budou 

následně rozštěpkovány.  
 
 

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 8.8.2022. Registrační číslo 
Ministerstva kultury E1000. O uzávěrce dalšího čísla budete 
informováni. 
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