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LÉTO 2015

VŠEŇ ZÍSKALA „ORANŽOVOU STUHU“
Jak nám v pondělí 29. června oznámilo Ministerstvo zemědělství České republiky, byla Obec Všeň v
rámci soutěže Vesnice roku 2015 v Libereckém kraji
poctěna udělením „Oranžové stuhy“. Tato stuha vyzdvihuje dobrou práci obce ve spojení venkova a zemědělství. Hodnotitelská komise, jejíž devítičlenná
skupina navštívila naši obec v úterý 23. června, nemohla nevidět dvacetileté úsilí radnice, které započalo přijetím územního plánu, provedením komplexních pozemkových úprav, vybudováním sítě polních
cest, založením biokoridorů, rozpracováním regulačního plánu Mokrý – Zelená Cesta, udržováním
dobrých vztahů s rozhodujícími zemědělskými subjekty (a. s. Agro /Agráček, prodej masa zvířat z vlastních chovů, kuchyně/, Dvůr Borčice /chov koní, letní
tábory, agroturistika/, soukromí zemědělci /Filip Marek: bio moštárna, sušírna ovoce, likvidace bioodpadu/), vracením drobných památek do krajiny, připomínáním kulturních tradic a pod. Komise se seznámila s dalšími aktivitami orgánů obce, zemědělských farem a spolků,
s počiny ve vztahu
k zemědělství, agroturistice, krajině a památkám, ale
i např. s probíhající rekultivaci skládky „Bačálka“ a
i s trvalou snahou o udržení specifického venkovského školství. Kromě symbolické Stuhy je zejména
milý příslib dotace, jak o něm píšeme dále.
Obec oceněná v krajském kole soutěže Vesnice
roku 2015 „Oranžovou stuhou“ bude mít zaručenou možnost v roce 2016 získat dotaci z programu
Podpora obnovy venkova, který je v gesci Ministerstva pro místní rozvoj, dotační titul č. 1 – Podpora vítězů soutěže Vesnice roku, ve výši 600 tis.
Kč (podle pravidel programu Podpora obnovy
venkova), a to podle dispozic státního rozpočtu pro
daný rok.

Vhodnou příležitostí, jak poděkovat všem, co se
o získání pocty zasloužili, budou Obecní dožínky,
Foto: Jana Marková (snímek do soutěže) připravované na sobotu 22. srpna.
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Věřte, nevěřte, Mařence je 80!
Kalendář je neúprosný. V matrice u dne 29.
června 2015 stojí napsáno, že je to přesně 80 let, co
se na Všeni narodila
Marie Šichová.
A tak již v sobotu
27. června se sešla
Šichova rodina a
řada přátel ze Všeně,
aby
U
Fukárků
Mařenčino
životní
jubileum oslavili.
Každý gratulant měl pro Mařenku hodně hřejivých slov (a také dárků). I starosta připomenul
její celoživotní práci pro obec prostoupenou příkladnou svědomitostí a obětavostí. Bylo to nespočitatelných pochůzek po obci, tisíce doručených
zpráv. Mařenka neměla a nemá nepřátel, protože
její jednání bylo vždy slušné a pravdivé. Snad se
jubilantka nebude zlobit, když připomenu, že byla
a je dobrým „dítětem obce“, které měl a má každý
rád. Tak ji většina našich obyvatel vnímala a bude
vnímat i nadále. A naše společné blahopřání: „Mařenko, buď ještě dlouhou řadu let ve zdraví a štěstí
mezi námi!“

VŠEŇSKÉ KUL
KULTURNÍ LÉTO
17. ročník Všeňského kulturního léta započal
v neděli 28. června koncertem věhlasného Kühnova dětského sboru v místním chrámu v 16 hodin
odpoledne.
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Mexiku, Singapuru, Malajsii nebo Jihoafrické republice.
Za dobu své existence vychoval tisíce talentovaných
dětí a naučil je lásce k hudbě a umění.
Z jeho nejnadanějších členů vyrostli
významní umělci a umělkyně –
dirigenti, režiséři, skladatelé, pěvci i
instrumentalisté.
Tradicí a šíří
uměleckého záběru je ojedinělou
uměleckou institucí svého druhu
nejen v České republice, ale i
v Evropě.
Mimořádnou uměleckou pověst dokládají četná
ocenění i oficiální pocty, jichž se tělesu dostalo, včetně European Grand Prix z roku 1998, absolutního vítězství na vysoce prestižní sborové soutěži ve španělské Tolose. Sbor je pravidelně zván na velké hudební
festivaly a koncertní turné. Vedle samostatných koncertů spolupracuje systematicky s předními orchestry
a operními scénami. Spolupráce s Národním divadlem
v Praze, kde děti obsazují role v operách, trvá již od
roku 1936.
Koncert byl pro posluchače jistě hlubokým kulturním zážitkem. Ti, kteří mají dobrou paměť, vědí, že
tento sbor u nás zpíval před deseti lety, kdy ho osobně
řídil umělecký ředitel - sbormistr, zasloužilý profesor
Jiří Chvála, který ještě dnes se sborem aktivně pracuje, ačkoliv mu je přes 80 let. Na Všeň přijel sbor podpořit jeho ředitel Jan Vávra, řízení sboru se ujal mladý
ambiciózní sbormistr Petr Louženský.
Lze jen litovat, že chrám nebyl zcela zaplněn, ačkoliv tento výjimečný sbor přijel na Všeň rád a po
koncertu si pochvaloval i atmosféru, kterou mu
nadšení posluchači vytvořili.

BYLY I VÝSTAVY

Kühnův dětský sbor byl založen roku 1932 Janem Kühnem, významným pěvcem, režisérem a
sbormistrem. Vytvořil jej původně pro potřeby Československého rozhlasu v Praze. Pro své výjimečné kvality byl pak sbor roku 1952 začleněn k České filharmonii, jejíž součástí byl celých čtyřicet let.
Sbor patří dnes k nejvýznamnějším českým uměleckým kolektivům, známým nejen v Evropě, ale i v
Japonsku, Spojených státech amerických, Kanadě,

Součástí Všeňského kulturního léta bývají tradičně i výstavy ve školní budově. Za života našeho archiváře Jana
Václava Egrta bývala zpravidla jedna expozice věncována
historii, nejen obecní, ale i z regionu. Druhá expozice většinou přibližovala dílo některého
z výtvarníků Pojizerského kraje.
Letos jsme se mohli seznámit s
dílem semilského akademického
malíře Jiřího Salaby. Jeho velkorozměrová plátna zaujala.
Druhá expozice měla za cíl
vyvolat chválu píli včelám a
včelařům, kteří v našem regionu
již více než sto let žijí a pracují
ve vzájemné shodě a k prospěchu
obou stran. Stojí za to dát oběma
stranám hold.


Výstavy
bylo
možno
si
prohlédnout v chládku staré školní
budovy, která odolávala letnímu
žáru, a pobyt v ní byl příjemný. I
tak přišlo méně návštěvníků.
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Sobota 4. července byla Na Kopanině vyhrazena České dechové hudbě. Letošního ročníku (již 37.)
tohoto festivalu se kromě domácí pořádající Dechové
hudby Český ráj zúčastnily kapely Jaroslava Kužela
z Markvartic, Jilemničanka a Podzvičanka z Bílé
Třemešné. Vysoká teplota žhavého léta se i zde podepsala na menší účasti, ale i tak byla mezi posluchači i
účinkujícími dobrá nálada.

Bylo to nejen tím, že se akce konala v předvečer
životního jubilea vzácné ženy - paní kapelníkové, ale
i tím, že domácí principál – kapelník Jaroslav Raulin oslavoval třicáté výročí výstupu na kapelnický
piedestal. Byl tam krásný dort, křtilo se cédéčko o
kapelníkově umělecké dráze, které vytvořil kameraman Milan Mlejnek. Ten již dlouhou řadu let je kapelníkovi v patách.
Redakce přeje Daně a Jaroslavu Raulinových ještě
dlouhou řadu šťastných let při šíření krásné hudby –
české dechovky!
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Starosta obce děkuje všem obětavým lidem, kteří se
do organizování Všeňského kulturního léta zapojili, a
také těm, co v horkém létě našli cestu k návštěvě jednotlivých programů festivalu.

ČESKÁ POŠTA

Starosta obce jednal v úterý 7. července 2015 s Ing.
Karolinou Töeökovou, manažerem obvodu České pošty
Jablonec
nad
Nisou,
o
perspektivním vývoji poštovních
služeb na českém venkově.
Starosta obce podrobil kritice
snahu české vlády o komercializaci
poštovnictví na
úkor veřejné služby, která má na
venkově dlouholetou a chvályhodnou historii. Vyjádřil
tvrdošíjné odhodlání bránit pozitivní služby především
na venkově, který je v posledním dvacetiletí neustále
utiskován. Vlády to činí pod taktovkou Bruselu, ačkoliv
mají možnost vlastní cesty. Třebaže radnice byla vždy
odhodlána za zachování poštovní provozovny na Všeni
bojovat, výsledek jednání je hubený, ale je. Od 1. srpna
t. r. se hodiny pro veřejnost rozšiřují o čtvrt hodiny,
takže všeňská pobočka České pošty bude mít otevřeno
denně od 12,00 do 15,45 hodin. Představitelka poštov(Děkovačka – klavírista Rudolf Pohl, Renée a mistr Pus- ního obvodu potvrdila stálou platnost poštovního směrotina se svým synem rovněž Jakubem)
vacího čísla pro celou obec Všeň 512 65. Radnice nikdy
Neobyčejně silným kulturním zážitkem byl pro po- nesouhlasila s narušením integrity obce zavedením jinésluchače koncert, který se konal v místním chrámu ho směrovacího čísla, byť jen pro její části (Mokrý,
v neděli 5. července – v Den slovanských věrozvěstů. Ploukonice, Dvůr Borčice).
Zpěv Jakuba Pustiny a Renée Nachtigallové, jakož i KRÁTKÁ ZPRÁVA: V týdnu od 11. do 18. července bude starosta
klavírní improvizace či skladby v provedení Richarda obce pobývat na dovolené ve Stožci na Šumavě (℡ 602191533, M.

Pohla, skutečně nadchly. Všeňské kulturní léto tímto Stowasserová 724582209, P. Masopust 602338147).
koncertem vyvrcholilo
Bylo léto, horké léto!
Závěrečné vysvědčení Všeňskému kulturnímu
V sobotu 4. července 2015 v 15 hod.
létu vystavila zápisem do Pamětní knihy pravidelodpoledne ukázal teploměr v obci ve
ná návštěvnice Zděnka Prokorátová z Vyskře:
stínu teplotu 33,5 °C.
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PLOUKONICE Č. P. 49

Až budete v Ploukonicích hledat
dům s číslem popisným 49, trochu se
projdete, neboť z návsi je to téměř 700
metrů. Stojí Na Zahumeni poblíž Markova rybníku, takže cesta tam vede
přes Hradčany. Vyjednat průchod alespoň pro pěší z návse mezi domy č. p.
12 a 24 se radnici nepodařilo. Pokusí
se ještě průchod dojednat přes parcely
č. 517 (Seidlovi) a 533/2 (Váňovi).
Vlastníky tohoto nového domu jsou
Monika Váňová a Jan Flégr. Postaven
byl za půl roku.

HORKÝ ČERVEN NA RADNICI
V závěru měsíce června probíhala
na radnici i mimo ní jednání obecních
orgánů, která přinesla tyto závěry:
 byla přijata rezignace místostarostky
sl. Kristýny Brožové z důvodu neslučitelnosti funkcí (zaměstnání na finančním úřadě není slučitelné s funkcí
zastupitele),
 členem zastupitelstva se stal náhradník za stranu Společně pro
Všeň (SPV) Mgr. Miroslav Vávra,
který na zasedání zastupitelstva složil zákonem předepsaný slib,
 na uprázdněný post místostarosty
byl zvolen 1. radní Petr Masopust
(SPV),
 pátým členem rady obce byl zvolen Radim Janeček (MV),
 byla schválena účetní závěrka obcí
zřízené příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Všeň
s tím, že pro další období je třeba aplikovat zákon o finanční kontrole,
 byla upravena Zřizovací listina
příspěvkové organizace – Základní
škola a Mateřská škola Všeň, tak, že
základní škola poskytuje základní
vzdělávání pouze v prvním stupni,
tedy v prvním až pátém ročníku,
 s výhradou byl schválen závěrečný
účet obce za rok 2014 včetně účetní
závěrky a Zprávy krajského úřadu
s tím, že je třeba plně uplatňovat zákony o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů a nový kontrolní
řád; obecní úřad napraví některé nedostatky vzniklé v době, kdy účetní obce
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(na mateřské dovolené) byla zastupována nezapracovanou osobou,
 byla odmítnuta Petice rodičů k podpoře vytvoření 6. ročníku v základní
škole, a to za přítomnosti petičního
výboru a ředitele školy – škola nemá
pro uskutečnění tohoto záměru potřebné předpoklady,
 postup prací na Regulačním plánu
Mokrý – Zelená Cesta bude v příští
době zaměřen na jednání s vlastníky
parcel, kteří mají na jeho realizaci jiný
názor,
 zastupitelstvo přijalo Obecně závaznou vyhlášku o regulaci provozu na
účelových obecních cestách, včetně
vozovky přes most v Ploukonicích,
který je nyní zejména zvýšeným provozem (po uzavření svijanského mostu) velmi ohrožen,
 zastupitelé se z úst projektanta seznámili s návrhem multifunkčního
hřiště Všeň – Střed,
 obec spustila své webové stránky
v nové úpravě, adresa: www.vsen.cz.,
 rada obce prozatím nedala souhlas
k pronájmu pozemkových parcel obce
Všeň (v katastrálním území obce
Modřišice) č. 427/27, 427/28, 427/29 a
427/30 z důvodu nevyjasněného
příštího využití pro obec.
K některým bodům jednání se
vrátíme příště podrobněji.
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Také pohled do zákoutí obce

Jeden náš fotograf reagoval na
výzvu o fotografické soutěži a zaslal
nám snímek zákoutí, kde suchý travní
porost na zahradě dosahuje již výšky
plotu. Že se jedná v tomto horkém a
suchém létě o věc velmi nebezpečnou,
nemusíme ani říkat. Jistě si to rychle
uvědomí i vlastník a zjedná nápravu.

RADOST I SLZY

PLOUKONICKÝ DRÁ
DRÁČEK

V sobotu 20. června bylo
v Ploukonicích na Hasičské louce
živo. Probíhal zde totiž další ročník
populárního Ploukonického dráčka
– hasičské soutěže dětí. Trvalo od 9
do 15 hodin, než mohla nejlepší
družstva vystoupit na stupně vítězů
k dekorování a odměnění. Ploukoničtí pořadatelé mají vždy pro každé družstvo nějaký dárek. Soutěž
měla díky počasí a vynikající pořadatelské službě vysokou úroveň.
Od 18 hodin se pak konala noční soutěž dospěláků, která se protáhla až hluboko do noci.

Pátek 26. června byl posledním
dnem tohoto školního roku i ve
všeňské škole. Po malé slavnosti,
které se zúčastnila většina rodičů
žáků, došlo na rozdávání vysvědčení. Dětem zářily oči, některé se již
těšily na prázdniny. Ale zahlédli
jsme i slzy těch, které si myslely, že
budou po prázdninách pokračovat
ve všeňské škole v šestém ročníku.
To bohužel není možné.
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 8. července 2015. Nepodepsané texty jsou redakční. Bez jazykové úpravy. Barevná kopie ON pořízena
na stroji Canon.

