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Dvůr Borčice

Vážení spoluobčané,

rád bych Vás seznámil s vizemi a projekty, kterým bychom se rádi věnovali v tomto
volebním období, a představil zastupitele obce Všeň.

V úvodu se však ještě krátce vrátím k událostem, které probíhaly před volbami a po
nich.
Několikrát bylo sdružení nezávislých kandidátů Za lepší Všeň nařčeno, ať již ústně či
písemně v Obecních novinách, ze strany bývalého vedení obce z toho, že nevyvíjí
žádné aktivity, že se neinformuje o dění v obci a podobně.

Od počátku se členové nově vznikající kandidátní listiny (později pojmenované
sdružení Za lepší Všeň), shodli na tom, že chtějí poklidné volby, bez urážení a
napadání, jak tomu bylo při volbách v roce 2014 a z tohoto důvodu jsme se zdrželi
jakýchkoliv reakcí na útoky na naše sdružení a jeho kandidáty.
Scházeli jsme se již od konce roku 2017, abychom se na volby mohli řádně připravit a
nabídnout Vám alternativu k minulému vedení obce, abyste si mohli vybrat, jakým
směrem se bude obec dále ubírat. V průběhu roku se pak přidávali další kandidáti,
kterým byla blízká naše vize.

Připravovali jsme se na patnáctičlenné zastupitelstvo, tak jak tomu je v naší obci
tradicí od prvních voleb v roce 1990, a podařilo se dát dohromady partu lidí, kteří mají
chuť pracovat pro obec.

Jaké pak bylo naše překvapení na přelomu července/srpna, když jsme zjistili, že kromě
nás nikdo další kandidátku nepostavil. Čekali jsme, že vedení obce bude chtít dál
pokračovat ve všech těch projektech, které bývalý pan starosta zmínil v posledních
Obecních novinách, ale bohužel nebylo tomu tak.
Naše sdružení by uvítalo, kdyby kandidátek bylo víc a Vy, občané naší obce, jste měli
možnost si vybrat z více kandidátů ty, které byste chtěli vidět ve vedení obce.
Pouze jedna kandidátka byla v naší obci postavena od roku 1990 jednou a to v roce
2002.

Troufám si tvrdit, že v současném zastupitelstvu není nikdo, kdo by mohl být
považován za kompars, jak jste se mohli dočíst v předminulých Obecních novinách.
Máme novou radu obce, která je postavena na principu zažitém od pana Herbsta, do
které byli zvoleni: Radek Louda za Ploukonice, Mgr. Jan Klápště za Mokrý, Petr
Krouza za Všeň, Monika Poláchová jako místostarostka a Radek Vytina jako starosta.
www.vsen.cz

vsen@vsen.cz
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Pokud bývalý pan starosta nazval Radu obce za berličku pro neschopného starostu, tak
je na zvážení z čeho vycházel, nově zvolená rada pouhou berličkou nebude, ale bude
fungovat (a již funguje) plnohodnotně k prospěchu obce.

To, že rada obce nemusí být volená, je jedna z mnoha nepravd, které byly vyřčené.
Povinnost ustavit radu obce nám ukládá §99, odst. 3 Zákona o obcích. Není tudíž
pravda, že by obec mohla fungovat při patnáctičlenném zastupitelstvu bez rady obce,
jak pan bývalý starosta tvrdil.
Poslední polopravda, kterou zmíníme, jsou volby samotné, bylo několikrát uvedeno, že
volební účast byla velmi nízká, v naší obci přišlo k volbám 47,85% voličů.
Celorepublikový průměr u letošních voleb byl 47,34% čímž jsme těsně nad průměrem
a vzhledem k tomu, že byla v naší obci složena pouze jedna kandidátní listina a nebyla
tedy žádná možnost jiného výběru, považuji účast ve volbách do obecního
zastupitelstva dobrou.

V závěru bych Vám všem, kteří jste si udělali čas a přišli k volbám, chtěl za sdružení
nezávislých kandidátů Za lepší Všeň poděkovat za Vaši podporu a hlasy ve volbách a
doufám, že Vaši důvěru v nás vloženou nezklameme.

To by bylo tedy k událostem, které se staly. Nyní se spolu pojďme v krátkosti podívat
na věci, které nás čekají a budou čekat.
Nejprve Vám chci přestavit nové zastupitelstvo, sdružení Za lepší Všeň. V prvním
řádku můžete vidět radu obce, která je zmíněná již výše. V druhém a třetím řádku jsou
pak všichni další zastupitelé obce v abecedním pořadí.

Volební období 2018 - 2022

Sdružení nezávislých kandidátů Za lepší Všeň

A teď již k věcem, které bychom chtěli v naší obci vidět
www.vsen.cz

vsen@vsen.cz

27. listopadu 2018______________________ ROČNÍK 15_____________ OBECNÍ NOVINY ČÍSLO 5/2018

Dovolte mi, abych Vás nyní seznámil s některými projekty a vizemi, kterým se
chceme věnovat v tomto volebním období. Máme v úmyslu té pracovat na projektech
na období další.

Každého asi trochu překvapil vzhled Obecních novin, vzhledem k tomu, že začaly
práce na nových webových stránkách obce a Obecní noviny chceme ladit podobně,
přistoupili jsme dočasně k této formě. Od začátku chceme pracovat jinak, a proto i
Obecní noviny dostanou nový vzhled. Sestavujeme redakční radu, která bude
zajišťovat, aby naše noviny byly vyvážené a otevřené všem. Budeme velmi rádi, když
kdokoliv z Vás bude mít zájem do nich přispívat.
Výroba webových stránek je zadána tak, aby splňovala všechny podmínky, které
předepisují zákony a splňovala vše pro plnohodnotně fungující obecní úřad a obecní
správu. Chceme, aby obsah byl pro všechny, pro spolky působící na území obce,
abyste zde našli přímé odkazy a propojení s MŠ a ZŠ Všeň. Současné webové stránky
budou doplňovány jen nezbytně nutnými údaji, spuštění nových stránek je plánováno
na první čtvrtletí roku 2019.

Věnujeme se kulturním akcím, které v obci Všeň fungují, chceme oživit akce z let
minulých a možná přidat i několik dalších. Jsme rádi, že jsme pro Vás mohli připravit
kulturní akce na měsíc prosinec a rozpracovaný máme kulturní kalendář na rok 2019.
Největší akcí plánovanou na příští rok, která je již v přípravách, jsou oslavy 700 let
obce Všeň.

Připravujeme projekty na obnovu památek v obci při využití dotačních titulů. To také
zahrnuje obnovu prací na všeňské roubence, která je zařazena do seznamu kulturních
památek ČR.

Začali jsme shromažďovat informace k možnosti výstavby kanalizace a čistírny
odpadních vod. Chceme postupně připravovat dokumentaci tak, abychom v případě
vypsání dotačního titulu byli připraveni a mohli žádost o dotaci podat. Realizace této
finančně náročné akce je však závislá i na podmínkách, za jakých by obec případně
tuto dotaci mohla získat. Pokud by práce začaly ještě v tomto volebním období, tak
bychom to považovali za obrovský úspěch.
Převzali jsme přiznanou dotaci na výstavbu místní komunikace v Ploukonicích,
připravujeme podklady pro vyjmutí pozemků ze zemědělského půdního fondu a
začneme oslovovat dotčené občany. Zároveň však přezkoumáváme dotační titul,
protože bylo zažádáno o částku, která naprosto nekoresponduje s předběžným
rozpočtem a výstavbou cesty bychom velmi zatížili rozpočet obce.

Zjišťujeme informace o fungování Základní školy a Mateřské školy, pozvali jsme pana
Mgr. Jiřího Vencla, ředitele ZŠ a MŠ Všeň, na jednání rady obce. Pan ředitel byl
zasypán dotazy na chod školy a školky, na fungování pedagogického sboru, na další
rozvoj školy a byl požádán o představení strategie na další období. Vzhledem k odlivu
téměř dvou třetin žáků z naší školy zajímalo Radu obce, zda pan ředitel má představu
o dalším chodu školy. Panu řediteli ZŠ a MŠ Všeň bylo uloženo, aby připravil
vysvětlení některých bodů, na které neodpověděl, a to do 30. 11. 2018. Rada obce se
bude dále věnovat situaci v ZŠ a MŠ Všeň, projedná odpovědi ředitele školy a bude o
všem informovat zastupitelstvo obce.
Tímto jsem Vás v krátkosti seznámil s některými vizemi a rozběhlými akcemi.
www.vsen.cz_____________________________________________________________ vsen@vsen.cz
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700 let
Obce Všeň
1. června 2019
Představujeme Vám kostru oslav, kterou připravujeme k příležitosti oslav obce Všeň.
Obecní úřad Všeň:

výstava perokreseb pí. Ivety Kleinové ze Všeně

Jídelna Agra:

historie obce a osad ve fotografiích a písemnostech

Kostel sv. Filipa a Jakuba: koncert
výstava perokreseb ze Všeně a okolí
JSDHO Všeň:

prohlídka Všeňské hasičárny, ukázka techniky hasičů obce

Tělocvična:

připravujeme

ZŠ Všeň:

připravujeme

Myslivna:

připravujeme

Sokolské hřiště:

skákací hrad pro děti
křest knihy o obci Všeň
Waldovy Matušky
Gorale (Čechomor revival)
Rouden Band - rocková skupina

Bohaté občerstvení bude zajištěno v průběhu celého dne. Na Sokolském hřišti bude
program až do večerních hodin.
Je to zatím hrubá kostra a budeme velmi rádi, když se na tom budeme podílet
společně, abychom si to všichni užili. S radostí si vyslechneme i Vaše nápady a
návrhy.

K oslavám výročí bude vydána kniha, na které se již pracuje. Připravují se jednotlivé
kapitoly.
Obracíme se na Vás a prosíme všechny občany nebo přátelé obce Všeň, zda by nebyli
ochotni poskytnout nějaké staré materiály či fotografie, nebo jiné dokumenty, které by
bylo možné použít do připravované knihy. Za každou informaci budeme vděčni.

Materiály bychom nechali digitálně zpracovat a zase Vám je nepoškozené vrátili
zpátky.

Zveme Vás na

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

ve středu 28. 11. 2018
od 19:00 hodin do Hasičského domu č. p. 45 v Ploukonicích.
www.vsen.cz

vsen@vsen.cz
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Akce na, které se můžete těšit
Vážení spoluobčané,
srdečně si Vás dovolujeme pozvat na následující akce.

V nejbližší době se bude konat Rozsvícení vánočního stromečku
na návsi v Mokrém a to v neděli 2. prosince 2018 od 16:00 hod.
Je pro Vás připraven nabitý program. Pro děti tu bude soutěž
o nejkrásnější koledu a maminky s babičkami si také přijdou na
své, protože pro ně tu bude připravena soutěž o nejlepší cukroví.
Tak neváhejte a přineste vzorky Vašeho oblíbeného cukroví.
Dále tu bude dětské vystoupení, vánoční dílničky pro děti,
táborák a nebude chybět občerstvení ve formě svařáku, teplého
moštu a palačinek.
Dne 5. prosince 2018 proběhne tradiční Mikulášská nadílka.
Mikuláš s andělem a čertem navštíví ty nejmenší děti (1-7 let). A
je možné si objednat dárkový balíček v obecním konzumu i pro starší děti.

Následovat bude setkání seniorů a občanů obce, které
se bude konat 6. prosince 2018
od 13:00 hod na sále Agra. Těšit
se můžete na video projekci od
pana Milana Mlejnka,
SPS
vystoupení Základní školy Všeň
CONTINUO
a projekci fotografií z akcí
VÁNOČNÍ
a výletů. Občerstvení je
KONCERT
zajištěno.
V sobotu dne 15. prosince 2018 od 19:00 hod bude první
vánoční koncert v kostele svatého Jakuba a Filipa. Představí se
smíšený pěvecký sbor CONTINUO dospělých zpěváků
z Mnichova Hradiště a jako host vystoupí členka sboru
Národního divadla, Veronika Eichlerová.

vystoupí kacanovsko-vyskersky

sousedsky spolek Provaz
(Pro Vánoční Zpívání).
Představí známé i méně známe vánoční písně.

Koncert se bude konat v kostele svátého Jakuba a Filipa
ve Vseni.

www.vsen.cz

Dále se můžete těšit na druhý vánoční koncert, který
proběhne dne 23. prosince 2018 od 16:00 hod.
Vystupovat budou členové kacanovsko-vyskeřského
Sousedského spolku PROVAZ (Pro Vánoční
Zpívání). Představí Vám známé
i méně známé vánoční písně. Akce opět proběhne
v kostele ve Všeni.

vsen@vsen.cz
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Opět se také můžete těšit na již každoroční
Povánoční Šmoulování, které se koná ve
spolupráci s SDH Ploukonicemi. Setkání se
uskuteční 28. prosince 2018 od 17:00 hod ve
sportovním areálu v Ploukonicích. Vítáni
jsou opět vzorky cukroví, těšit se můžete na
svařák a opékání buřtů a promítání fotografií
z činnosti ploukonických hasičů.

POZVÁNKA NA
SLVESTROVHÝ
BIATLON
avEniniisi
■KBlÉtit

Letošní rok zakončíme ve sportovním duchu a to už 4. ročníkem
Silvestrovského biatlonu. Tato akce se bude konat v pondělí
31. prosince 2018 na novém obecním hřišti (ne Kopanina).
Prezentace začíná v 9:45 hod a celá akce odstartuje v 10:00 hod.
Těšíme se na shledání s Vámi.

Za obec Všeň
Radek Vytina
starosta obce

■ VMil

OTEVÍRACÍ DOBA OBECNÍHO KONZUMU MEZI VÁNOČNÍMI
SVÁTKY
17. 12. 2018
18. 12. 2018
19. 12. 2018
20. 12. 2018
21. 12. 2018
22. 12. 2018
23. 12. 2018
24. 12. 2018
25. 12. 2018
26. 12. 2018
27. 12. 2018
28. 12. 2018
29. 12. 2018
30. 12. 2018
31. 12. 2018
1. 1. 2019

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle
Pondělí
Úterý

7:30 - 12:00
7:30 - 12:00
7:30 - 12:00
7:30 - 12:00
7:30 - 12:00
8:00 - 10:30
ZAVŘENO
ZAVŘENO
ZAVŘENO
ZAVŘENO
7:30 - 12:00
7:30 - 12:00
8:00 - 10:30
ZAVŘENO
7:30 - 12:00
ZAVŘENO

13:00 - 15:30
ZAVŘENO
13:00 - 15:30
13:00 - 15:30
13:00 - 15:30

13:00 - 15:30
13:00 - 15:30

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 28. 12. 2018. Registrační číslo Ministerstva kultury
E1000. O uzávěrce dalšího čísla budete informováni.

www.vsen.cz

vsen@vsen.cz

