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se koná   v sobotu     
Sraz maškar u obecního úřadu v 10.00 hodin. Masopustní 

průvod projde Všení – Mokrým – Ploukonicemi za doprovodu 

harmonikáře Ondry Zlevora. 
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Ze zasedání obecního zastupitelstva 

Ve středu 18. ledna 2023 se v budově 

Obecního úřadu na Všeni konalo třetí 

zasedání zastupitelstva, jež při účasti 14 

zastupitelů projednalo tyto body: 

➢ Zastupitelstvo jednomyslně schválilo 

rozpočtové opatření č. 5, kterým byly 

navýšeny příjmy obce o 30 tis. Kč. Jedná 

se o doplatek za dokončení Sokolského 

hřiště. Součástí tohoto rozpočtového 

opatření bylo také navýšení výdajů obce o 

200 tis. Kč. Tyto prostředky byly 

vynaloženy na odvody sociálního a 

zdravotního pojištění zaměstnanců 

Základní školy Všeň, kdy z kraje nebyly 

včas zaslány finanční prostředky pro tento 

účel. S ředitelkou základní školy bylo 

dohodnuto, že škola nebude tyto 

prostředky obci vracet, nýbrž si o tuto 

částku poníží svůj rozpočet na rok 2023. 

➢ Zastupitelstvo jednomyslně schválilo 

dodavatele projektové dokumentace na 

přestavbu Mateřské školy Všeň. Starosta 

seznámil zastupitele s průběhem 

výběrového řízení a se čtyřmi podanými 

nabídkami na projekci. Kritériem 

výběrového řízení byla nejnižší cena, 

kterou nabídl dodavatel Project A plus, 

s.r.o. z Turnova. Cena projektu se 

předpokládá ve výši 1.460.850,- Kč bez 

DPH a bude na něj čerpána dotace ve výši 

95 %. 

➢ Zastupitelstvo jednomyslně schválilo 

záměr prodeje hasičského vozu Liaz. 

Nabídka prodeje vozu bude uveřejněna na 

úřední desce obce. Minimální cena 

odprodeje bude činit 250 tis. Kč a vůz 

bude prodán nejvyšší podané nabídce. 

➢ Zastupitelstvo neschválilo podání žádosti o 

dotaci na zřízení elektronické úřední desky 

v obci (pro: 6 zastupitelů). Elektronická 

úřední deska tedy nebude v obci 

instalována. 

➢ Zastupitelstvo jednomyslně schválilo 

podání žádosti o dotaci na opravu toalet 

v Základní škole na Všeni. Cenový odhad 

se předpokládá ve výši 1.500 tis. Kč a na 

opravy by byla čerpána dotace od 

Ministerstva financí ČR ve výši 70 %. 

              Z obecního úřadu 

Projekty a dotační tituly, které se připravují: 

• Výběrové řízení na dodavatele stavebních 

prací ve Všeňské hasičárně (oprava zdí, 

nová podlaha, odsávání spalin). 

Předběžná cena cca 800 tis. z toho 50% 

hrazeno z dotačního titulu Libereckého 

kraje. 

• Výběrové řízení na dodavatele stavebních 

prací v ZŠ Všeň, oprava sociálního 

zařízení. 

• Výběrové řízení na celkovou revitalizaci 

veřejného osvětlení v celé obci. 

Předpokládaná investice cca 2,5mil., 

spolufinancování z dotačního 

titulu Ministerstva průmyslu a obchodu a 

dále s podporou Libereckého kraje. 

Stávající osvětlení budou nahrazena 

chytrým osvětlení s optimální barvou 

světla a automatickým řízením. Náklady 

na  veřejné osvětlení by se měly snížit o 

70%. 

• Příprava žádosti o dotaci z Ministerstva 

kultury na další část opravy roubenky. 

Rekonstrukcí by měla projít střední část 

objektu, kde je potřeba vyměnit většinu 

obvodových zdí, pořídit nová okna, a 

provést opravu podlah. 

• Revitalizace Všeňského potoka - máme 

dokončenou projektovou dokumentaci, 

platné stavební povolení a čekáme na 

vypsání dotační výzvy, která by měla být 

ve druhém čtvrtletí roku 2023. 

• Sběrný dvůr Ploukonice - podali jsme 

žádost o dotaci na vybudování ReUse 

centrum (ReUse centrum je místo, kam 

můžete bezplatně odevzdat drobnější funkční 

předměty z domácnosti, které byste jinak 

vyhodili a ty mohou být dále nabídnuty 

k dalšímu použití.) Rádi bychom pořídili 

lodní kontejner, velkoobjemový kontejner 

a skladovou buňku, podíl obce je 20% 

z předpokládaných nákladů, které jsou cca 
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600 tis. V areálu se připravuje vybudování 

oplocení, příprava projektu na demolici 

stávajícího objektu a projektu na 

vybudování nového technického zázemí 

pro obec. Vše se připravuje na možnost 

požádat o dotaci na Brownfield. (Brownfield 

je to chátrající nevyužitá budova či celý areál, 

který byl v minulosti využívaný v hospodářství 

či průmyslu). 

• Druhý rybník – je zpracovaná studie na 

revitalizaci druhého rybníku, který je již 

celý v majetku obce. Podoba by měla být 

obdobná jako je Třetí rybník. Vše se opět 

připravuje na možnost získání dotačního 

titulu na financování celého projektu. 

• Kanalizace – obec získala 18.2.2023 

stavební povolení na výstavbu kanalizace 

a ČOV, uzavřeli jsme smlouvu s firmou AP 

INVESTING s.r.o. na vytvoření 

kompletních podkladů pro zajištění 

dotačního titulu a následné podání žádosti.   

Zimní dění ve všeňské školce a škole 

Ve školce užíváme všechna roční období a 

stejně tak i to zimní. V pátek 11. listopadu 

jsme se spolu se školáky vydali průvodem, 

osvětleným vlastnoručně vyrobenými 

lampiony, přivítat svatého Martina. Zazpívali 

jsme mu písně, upekli tradiční svatomartinské 

rohlíčky a perníčky. Svatý Martin přijel a teď 

jen trpělivě čekáme, až nám přiveze sníh. 

Počátkem adventu nás čekala další slavnost.  

Vánoční spirála se nesla ve velmi klidném 

duchu. Navštívil nás anděl, který děti provázel 

spirálou a pomohl jim zapálit svícínek, 

umístěný do spirály. Spirála se pak krásně 

rozzářila a přinesla nám první světýlko do 

adventního věnce. 

 

Každé pondělí chodíme se třídou starších dětí 

na plavání. Děti dělají veliké pokroky, již se 

nebojí vody, potápějí hlavu, skáčou bez obav 

do vody. Za to patří veliké díky učitelům 

turnovského bazénu. 

 

Nechyběli jsme ani na představení Vánoční 

hvězda v turnovském divadle. Děti si 

zazpívaly koledy a atmosféra přispěla k 

velkému těšení se na Vánoce. 

Celý prosinec se nesl v duchu zpívání koled, 

vyrábění věnců, hvězd a svíček ze včelího 

vosku. Pekli jsme cukroví, zdobili perníčky. 

Nezapomněli jsme ani na lesní zvířátka, 

kterým jsme do lesa připravili zdravé dobroty. 
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Užili jsme si vánoční dílničky. Děti rodičům 

zazpívaly koledy při zahradní slavnosti 

Putování za hvězdou. Milý předvánoční večer 

jsme pak společně strávili u ohně, povídáním 

a ochutnáváním výborného cukroví, kterým 

nás rodiče pohostili.  

 

Poslední den před vánočními svátky jsme 

zavítali do všeňského kostela, kde jsme si 

díky úžasné akustice užili zpěv našich 

školních i předškolních dětí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Společně se školáky jsme několikrát navštívili 

zimní stadion v Turnově. Některé děti stály na 

bruslích poprvé a s velkým respektem se 

pokoušely o první krůčky na ledě. Zkušenější 

školáci našim nejistým dětem velmi 

pomáhali, a tak se postupně obavy změnily ve 

velký zážitek. Při třetí návštěvě stadionu již 

většina dětí sama bruslila, a tak se těšíme 

příští rok opět na bruslařské radovánky. 

 

Školáci měli koncem roku napilno, protože 

hned po příchodu svatého Martina museli 

začít nacvičovat vánoční písně pro příležitost 

rozsvěcení vánočního stromku na Všeni.  

 

Součástí akce byly i dílničky a jarmark, 

s nimiž nám velice pomohli rodiče. 

 

Dalším předvánočním vystoupením bylo 

pásmo vánočních písní pro všeňské babičky a 

dědečky. Děti vyrobily i přání a drobné 

dárečky. Jsme rádi, že se vystoupení líbilo a 

že jsme přítomným přinesli radost a 
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zpříjemnili předvánoční čas. Děkujeme za 

kladnou odezvu. 

 

Předvánoční atmosféru si děti užily 

v hrnčířském domě ve Zvířeticích, kam se 

vydaly na výstavu betlémů a pokojíků pro 

panenky. Zúčastnily se také krmení 

handicapovaných čápů. 

V době těšení se na svátky se děti spolu se 

školkáčky dvakrát vydaly do Turnova bruslit a 

zhlédly představení Betlém v turnovském 

divadle. 

 

Poslední školní den loňského roku jsme 

strávili vánočními besídkami. Neobdarovali 

jsme jen sebe navzájem, ale přinesli jsme i 

dobroty pro zvířátka. Zážitkem pro nás byla 

návštěva kostela, kde jsme si společně 

zazpívali koledy. 

Dita Zelená a Daniela Kožuriková 

 

VŠEŇSKÝ MASOPUST 25.2.2023 

Kdyby měl někdo zájem zúčastnit se této 

akce, prosím kontaktujte OÚ Všeň, možnost 

zapůjčení masek.  

Začínáme v 10:00 u OÚ Všeň 

 

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 23.2.2023. Registrační 

číslo Ministerstva kultury E1000. O uzávěrce dalšího čísla 

budete informováni. 
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Připravované akce a události     

v obci Všeň 

na první polovinu roku 2023 
Některé termíny a akce se mohou průběžně upravovat!!!!!! 

Aktuální informace na webu obce Všeň 

www.vsen.cz 

 

 

   25. 2. 2023 Masopust 

   11. 3. 2023 
Dětský karneval 

AGRO Všeň začátek v 15.00 hod. 

1. 4. 2023 Sběr šrotu hasiči Všeň  

1. 4. 2023 Sběr šrotu SDH Ploukonice 

1. 4. 2023 Ukliďme Česko, ukliďme Všeň  

    22. 4. 2023 Odvoz nebezpečného odpadu 8:00 Všeň, Mokrý, Ploukonice 

    26. 4. 2023 Velkoobjemový kontejner Agro Všeň 

   27. 4. 2023 Velkoobjemový kontejner náves Mokrý 

   28. 4. 2023 Velkoobjemový kontejner Ploukonice 

  29. 4. 2023 Pochod Ještěd Všeň 

  30. 4. 2023 Čarodějnice 

6.5. – 7.5. 2023 Pouť 

   8. 5. 2023 Vítání občánků 

  8. 5. 2023 21. ročník Haškovy velocipiády 

13. 5. 2023 31.ročník Cesty lesem pohádek 

bude upřesněno Výlet senioři 

bude upřesněno Divadlo 
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