OBEC JE BEZ MÍSTOSTAROSTY!
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DVŮR BORČICE

 ROČNÍK 12  ČÍSLO 10  ČERVEN 2015
Vážení čtenáři,
v minulých Obecních novinách jsme
vám slíbili, že doženeme časový
skluz, který vznikl opožděným vydáním novin s datem 8. května.
V tomto čísle se o to pokoušíme, ale
na vše se nedostalo. Příjemné letní
dny vám přeje redakce.

PŘEČETLI JSME:

stupně školy i osobní setkání nového
pedagogického sboru a dalších zájemců o vzdělávání proběhne ve čtvrtek
11. června od 17.00 hodin v budově
základní školy.
Poznámka redakce: Článek nebyl
konzultován s orgánem obce, která je
zřizovatelem školy. O případné změně
v uspořádání základní školy bude jednat příští zastupitelstvo 30. června 2015
v Ploukonicích (místo původního termínu
22. června a v části nákladu ON uvedeného
29. června).

V ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE VŠENI
OTEVŘOU ŠESTÝ ROČ
ROČNÍK!

BERGEN OP ZOOM

MIMOŘÁDNÁ ZPRÁVA:
 Místostarostka obce, členka
rady a zastupitelstva, slečna Ing.
Kristýna Brožová předala dne
29. května 2015 do rukou starosty obce rezignaci na svůj mandát.
 Na místo člena zastupitelstva
nastupuje náhradník z kandidátní listiny
volební strany
„Spolu pro Všeň“ Mgr. Miroslav
Vávra.

Mgr. Miroslav Vávra se narodil
ve Frýdlantu v Čechách v roce 1961
a v současné době je ředitelem
prestižního turnovského gymnázia.
Ve volbách obdržel 193 hlasů a
v souladu s pořadím na kandidátní
listě se stal 1. náhradníkem.



Jako překvapení se může zdát, že
se ve Všeni otvírá šestý ročník základní školy, do které dosud docházeli jenom žáci prvního stupně. Při bližším
pohledu se zdá otevření druhého stupně spíše jako přirozený vývoj školy.
Před šesti lety škola prošla krizí. Ve
škole zůstali přihlášeni tři žáci. Po šesti letech vedení školy ředitelem Fricem je v ní nyní přes padesát žáků.
Tuto státní školu zřízenou obcí Všeň
navštěvují jak místní děti, tak děti ze
širšího okolí, které dojíždějí. Vyšší
ročníky prvního stupně jsou ještě spojeny, ale od nového školního roku bude již samostatná druhá třída a samostatná první třída, tak jako šestý ročník.
Během následujících let plánuje místní
ředitel další postup žáků v samostatných ročnících až do devátého ročníku
podle vzdělávacího programu, který s
novými kolegy připravil na základě
ověřeného programu víceletého gymnázia. Představení podoby druhého

(Radnice v Bergenu op Zoom)
Několik desítek let zrála myšlenka
doplnit zdejší Památník padlých prstí
z hrobu plukovníka Hrdiny, který se
nachází v přímořském městě Bergen
op Zomm v nizozemském království.
Po nezbytných přípravách a konzultacích s nizozemskými úřady se vyzvednutí prstě konečně uskutečnilo
v sobotu 18. dubna.

(Starosta ukládá prsť z hrobu do schránky.)
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plukovníka Hrdiny Jiří Horák. Nechyběla ani všeňská rodačka Marie Brandejská – Dittrichová. Na spodním
snímku tradiční účastník se psem, který na Všeň dorazil jako první.

Nedaleké moře nahání hrůzu při
myšlence, že obydlí místních lidí se
nachází i 40 metrů pod hladinou moře.

PÁLENÍ ČARODĚJNIC SE
STÁVÁ V POSLEDNÍ DOBĚ
VELMI POPULÁRNÍ.

Kytice přivezená z Čech ozdobila
Hrdinův hrob po vyzvednutí prsti a
pietní vzpomínce na statečného rodáka.

I na všeňské Kopanině se sešlo hodně lidí,
aby při tradičním ohni, nad jehož kontrolou
bděli hasiči, se pobavili. Už snad jen nejstarší generace ví, že se v minulosti těmto ohňům v noci na 1. května říkalo Filipojakubské, neboť několik století měli toho dne
svátek patroni naší obce – svatí apoštolé Filip a Jakub. I církev v polovině minulého
století docenila význam Svátku práce a na 1.
května zařadila svátek sv. Josefa Dělníka.
Svátek našich obecních patronů přeřadila na
3. květen.

Celkový pohled na britský vojenský hřbitov, o který je vzorně peVÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU
čováno.

Červen 2015
voněl a ptáci svým zpěvem oslavovali první den nejkrásnějšího měsíce roku. Během poutavého výkladu
pana Miroslava Medka byl v šumu
lesa slyšet Mácha:
„Byl pozdní večer – první máj –
večerní máj – byl lásky čas.
Hrdliččin zval ku lásce hlas,
kde borový zaváněl háj.
O lásce šeptal tichý mech;
květoucí strom lhal lásky žel,
svou lásku slavík růži pěl,
růžinu jevil vonný vzdech.
Jezero hladké v křovích stinných
zvučelo temně tajný bol,
břeh je objímal kol a kol;
a slunce jasná světů jiných
bloudila blankytnými pásky,
planoucí tam co slzy lásky.“
Doufejme, že za rok přijde na tuto
procházku více přírodu milujících lidí.

POUŤ

Letošní poutní mši svatou celebroval
českobudějovický světící biskup Pavel Posád. Byla věnována vzpomínce na plukovníka Josefa Hrdinu, jeho rodiče a sourozence. Požehnal i prsť z plukovníkova
hrobu. Hudební doprovod vykonal chrámový sbor Václav ze Staré Boleslavi.

MEMORIÁL PLUKOVNÍKA HRDINY

(Jede se na pouť!)

V sobotu 25. dubna, tradičně před
všeňskou poutí, vyjela stovka odvážných chodců na dominantu kraje – Ještěd, aby odtud došla po více jak třiceti
kilometrech na všeňskou Kopaninu,
kde obdržela od pořadatelů tradiční
guláš a diplom za účast. Letošního
ročníku se opět zúčastnil i synovec

Lunapark a poutní trh nebyl již
tak navštíven jako někdy v minulosti, ale protože počasí bylo ucházející, nestěžovali si tentokrát na
pouť ani majitelé pouťových atrakcí a kramáři. Možná, že někdo
z obce cítil nějakou újmu, ale máJen pět lidí se zúčastnilo o pr- me na zřeteli udržování staré všeňvomájovém dnu lesní procházky za ské tradice, takže děkujeme za poptačím zpěvem, ale nelitovali. Les chopení.
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Je to vždy velká radost setkat se s dětmi, které znamenají naši budoucnost. Proto
právě o svátku patronů obce – svatých Filipa a Jakuba, v neděli 3. května 2015, se konala na radnici v salonku Obecní knihovny Františka Jana Tomsy komorní oslava narození tří synů obce – Pavla Bareše (Mokrý 38), Tobiáše Hakena (Všeň 40) a Antonína Haška (Všeň 6). Hudební a zpěvný doprovod zabezpečily maminka a dcery Josifovy, starosta pronesl řeč, maminky obdržely pamětní list a tatínkové pro své syny finanční dárek obce. Po pohoupání v kolébce a fotografování následoval přípitek na
šťastnou budoucnost vítaných rodáků. Průběh slavnosti pro každého rodáka zaznamenal náš kameraman Milan Mlejnek, takže rodina bude mít na tento den památku.
Vedle starosty se setkání zúčastnila předsedkyně Výboru zastupitelstva pro mládež,
rodinu a sport Mgr. Renáta Knížková (na snímku vlevo).

15. ROČNÍK HAŠKOVY VELOCIPIÁDY

Patnáctý ročník Haškovy velocipiády, konaný tradičně o Dnu vítězství 8.
května, se podle přání pořadatelů vydařil. Dopoledne se uskutečnil v obci pietní akt u Pomníku padlých, odpoledne za rekordní účasti cyklistů i návštěvníků proběhl v areálu Kopanina kulturní program a tradiční spanilá jízda dobových i současných cyklistů. V čele pelotonu již tradičně jela historická modrá
Tatra 57 A, ze které trať sledoval obecní starosta. Mezi účastníky jsme napočítali 7 vysokých kol včele s Bohuslavem Polákem z Koberov. K účasti byli pozvání i další prominentní cyklisté – Josef Zimovčák (mistr světa), profesor
MUDr. Pavel Pafko a profesor MUDr. Jan Pirk, kteří se ale z vážných důvodů
z účasti omluvili. Celé odpoledne koncertovala v areálu Dechová hudba Český ráj s kapelníkem Jaroslavem Raulinem, který letos v létě oslaví 30 let řízení
kapely. Večer pak účinkovala pro mladší ročníky skupina Veselí pozůstalí.

Červen 2015

U příležitosti 100 let od exodu lederských
uprchlíků do Čech a na Moravu konalo se
v neděli 24. května
2015 na Svaté Hoře u
Příbrami
setkání
potomků lederských
uprchlíků se zástupci
spřátelených českých
obcí.
Na
tomto
setkání byl přečten
dopis
bývalého
lederského starosty,
adresovaný Tomáši
Havlíčkovi, starostovi Nového Knína. Dopis
přetiskujeme v plném znění, protože řada
našich občanů se s panem starostou osobně
setkala. Delegace lederských občanů by
měla navštívit Všeň kolem 28. září 2015:
„LEDRO 18-05-2015
Drahý Tomáši,
chtěl bych Tě požádat, abys přečetl těchto
několik slov všem starostům a všem vašim
lidem
i
našim
lidem
z
Ledra.
Je mi líto, že nemohu být v Čechách s Tebou
a se všemi ostatními a zavzpomínat na sté
výročí odchodu našich milovaných z Ledra,
kteří byly přijati ve vašich domovech s láskou ve velmi smutné chvíli naší historie. Byly to velice bolestné, ale zároveň důležité
okamžiky, protože díky této historické události, plné utrpení pro naše prarodiče, matky
a děti, muže ve válce, se zrodilo toto důležité
přátelství mezi námi všemi.
Pravdivé a upřímné přátelství, které nám
nyní pomáhá pochopit a vychutnat pravý
smysl života. Toto přátelství a zkušenosti
musíme předat našim dětem, aby si i ony tato fakta a tyto události pamatovaly.
Proto bych rád jako bývalý starosta obce
Ledro vyjádřil svou vděčnost a moji náklonnost k Vám všem přátelům a starostům z Nového Knína, Buštěhradu, Chyňavy, Doksů,
Příbrami, Ptic, Všeně. Jsem si jistý, že tyto
okamžiky budou velice důležité pro všechny
občany z Ledra i z Čech, kteří budou přítomni na vašich hřbitovech, kde jsou pochováni naši drazí zesnulí.
S hlubokou láskou a úctou,
Achille Brigà,
bývalý starosta Valle di Ledra“.

České znění Dohody o partnerství
ze dne 28. června 2008.
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CESTA LESEM POHÁDEK

VÝROČÍ OSOBNOSTI

Letošní ročník Cesty lesem pohádek se i díky příznivému počasí vydařil. Konal se v sobotu 16. května již po čtyřiadvacáté. Letos poprvé bez zakladatelky této tradice – zasloužilé
učitelky paní Olgy Brabencové, které zrovna
nesloužilo zdraví. Doufáme, že za rok se s paní
učitelkou opět sejdeme.
Přestože tentokrát bylo na trase méně pohádkových postaviček, ale na zajímavosti a
atraktivnosti tohoto lesního putování dětí a jejich průvodců to neubralo. Mezi vítané zpestření patří vždy projížďky dětí na lodičkách po
pohádkovém rybníčku Vústra.

Nelze nevzpomenout, jak před lety zde
v převleku vodníka působil místní občan František Brož, bývalý nadšený ochotník, jehož nedožitých 80. narozenin právě vzpomínáme.
Všem účinkujícím i organizátorům, mezi
kterými byli opět všeňští hasiči, děkujeme.

FUKÁRKŮV
FUKÁRKŮV HOSTINEC V NOVÉM

Fukárkův hostinec na křižovatce se na nás
usmál v novém kabátě, který mu sluší. Jistě
nebude dlouho trvat, kdy se na něm objeví i
nový vkusný firemní štít včetně cedulky
s otvírací dobou. Jistě záslužný počin ke
zkrášlení naší obce. Někdy si povíme, že v této
budově bývalého Pěničkova hostince byla i
poslední všeňská kovárna s kovářem Františkem Brandejským, pozdějším, a taky posledním, předsedou Okresního národního výboru
v Turnově. I její cihlové zdivo se nyní skrylo
pod novou omítkou. V posledních 100 letech
zde byli hostinští pánové Pěnička, Jenček,
Straňák a Flégl. Je moc dobře, že se hostinec
vzkřísil k životu vzdor tomu, že těsně před revolucí byl určen k demolici.

TEPLOTY JAKO NA HOUPAČCE

Červen 2015
30.06.

Zasedání zastupitelstva v Ploukonicích.

28.06.

Všeňské
Vše ské kulturní lé
léto –
program v příloze
p

až

06.07.

Změna programu vyhrazena!

 3. května 2015

V pondělí 11. května ve 14 hodin položil
starosta obce na všeňském hřbitově kytici ke
hrobu čestného občana obce Jana Václava Egrta, který by se v tento den dožil 90 let. Současná generace má ještě v živé paměti jeho charakteristickou chůzi a humor, ale zejména počiny, této zasloužilé osobnosti obce. Dílo, jež
vytvořil, nemá pokračovatele, protože většina
současných lidí vyznává jiné hodnoty, než pro
které žil skromný, obětavý a vlastenecky orientovaný J. V. E.

DO SVĚTLÉ HISTORIE OBCE ODEŠEL
VŠEŇSKÝ RODÁK, PATRIOT, OCHOTNÍK, ČINOVNÍK SPOLKŮ A LIDOVÝ
ČLOVĚK, PAN FRANTIŠEK BROŽ.
VŠEŇSKÁ MALÁ STRANA, KDE PROŽIL
CELÝ SVŮJ ŽIVOT, ZTRÁCÍ VÝRAZNOU
OSOBNOST, KTERÁ JÍ BUDE CITELNĚ
CHYBĚT.
Poděkování
V pondělí 11. května se konalo v turnovské
smuteční síni poslední rozloučení s mým otcem, panem Františkem Brožem. Rád bych
tímto jménem své rodiny poděkoval za projevy
soustrasti a květinové dary všem zúčastněným,
zvláště pak panu starostovi, členům Cyklistického klubu a Střeleckého sdružení a všeňským
hasičům.
Petr Brož
KRÁTKÉ ZPRÁVY:
Termíny přihlášek do soutěží prodlouženy:
„O nekrásnější zahrádku“ – do 30. června t. r.
„O nejpůsobivější fotografický snímek,“ – do
30- června t. r.
 Rada obce na své 6. schůzi dne 18.5.2015
projednala omezení provozu na místních účelových komunikací, stav řízení o Regulačním
plánu Mokrý – Zelená Cesta, výroční zprávu
ZŠ a činnost ZŠ, výběr projektanta na Multifunkční hřiště Všeň – střed, návrh dohody o narovnání k bytu č. 2 v č. p. 117 Všeň a některé
další otázky.
 Změna půjčovní doby v Obecní knihovně o
letních prázdninách: otevřeno bude jen
v lichých týdnech: 1., 15. a 29. července a 12. a
26. srpna 2015.

Kytice vděku a vzpomínek přibyla 8. května
na hrobě Otakara Haška, na jehož památku
vznikla Haškova velocipiáda, která se letos konala popatnácté. Její vznik inicioval právě výše
vzpomínaný Jan Václav Egrt.
Při návštěvě hřbitova se starosta obce zastavil také o hrobu Čeňka Havelky, který řadu let
vedl místní Cyklistický klub, pořadatele Velocipiád.

Z KALENDÁŘE
OČEKÁVANÝCH UDÁLOSTÍ
20.06.

23.06.
24.06.
V sobotu 6. června vystoupil sloupec teploměru v naší obci k číslu 30° C a šlo zatím o
nejteplejší den roku.

25.06.
29.06.

Ploukonický dráček – dětská
hasičská soutěž od 8,45 hod. Noční soutěž dospělých od 18 h.
Návštěva hodnotitelské komise
soutěže Vesnice roku od 12,50 h.
+ František Brož, nedožitých 80
let
Školní akademie V Jeteli od
16,00 hod.
Marie Šichová, 80 let

OBECNÍ NOVINY – Periodický tisk územního samosprávného celku – vydává Obec Všeň, zastoupená starostou Ivanem Františkem Herbstem (IFH), náklad 1. vydání 340 výtisků, zdarma do všech domácností obce, s výjimkou těch, které si to nepřejí, a některým rodákům a zájemcům mimo obec. Registrační
číslo Ministerstva kultury E 10007, uzávěrka 19.
června 2015. Nepodepsané texty jsou redakční.
Bez jazykové úpravy. Barevná kopie ON pořízena
na stroji Canon.

