MAGICKÁ FILIPOJAKUBSKÁ NOC SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ
..
30. duben je den, kdy mají svobodu bytosti, které umí pracovat s kouzly
a věcmi mezi nebem a zemí. Je to jediný den v roce, kdy si tyto bytosti ze
sebe mohou tropit šprťouchlata a volně nakládat se svoji silou, mohou bez
úhony čarovat. Poslední dubnová noc má své velké kouzlo i tím, že
předchází měsíci lásky.
Tradice pálení ohňů o Filipojakubské noci je velmi stará a živá do dnes.
Oslavy vychází z keltských zvyků a rituálů, jimiž žehnali půdě, aby dobře
rodila, a stromům, aby dávaly zdravé plody. Magické praktiky, jimiž
Keltové vítali světlou část roku (tmavá začínala na Dušičky), později
křesťanská církev připsala temné moci ďábla, uskutečňované
prostřednictvím čarodějnic.
Lidé věřili, že této noci v povětří
poletuje spousta čarodějnic, letících na
sabat. Proto se této noci také říká "noc
čarodějnic". Čarodějnice mají rej hlavně k
večeru, když se přiblíží noc. Scházejí se na
kopcích a křižovatkách cest, aby obcovaly s
ďáblem a radily se, jak škodit lidem. Před
Foto Miloš Havlas
ohni prchají.
Víra v nečisté síly, stará jako lidstvo samo, se časem proměnila v pověru,
že ďábel může moc na zemi uplatňovat pouze prostřednictvím lidí čarodějnic a někdy i čarodějů. Čarodějnice však nebyly jen zlé, těch, které
znaly tajemství bylin, uměly zahánět nemoci a napravovat zlomeniny si lidé
vážili. Bylinkářky - vědmy se vyznaly v tajích přírody. Věděly mnoho o
působení rostlin, hub, kamenů, kovů, drahokamů, ale i barev a vůní.
I někteří z nás si nad plameny rádi opekli prvního buřta. Někdo ještě
přeskočil oheň, aniž by věděl proč.
A protože vše je na tomto světě dobře zařízeno a tradice se nedrží jen tak
pro nic za nic, tak bylo ošetřeno i to, aby se toto řádění nesneslo na zem a
neuškodilo lidu. Je to právě oheň, který popálí zlo. Vatry by měli zapálit
i lidé, kteří budou slavit sami, plameny mají v noci před 1. májem magickou
moc.
Na tuto noc se však dá pohlížet i jinak. Noc už odedávna patří oslavě
života a lásky. Zejména díky dnešním fandům keltské kultury se dozvídáme
leccos o dávných obřadech pohanů, tedy národů, jako byli Keltové, Germáni,
Slované a další. Keltský svátek Beltine, připadající na noc 30. dubna a
následující 1. květen, který se vedle jiného hlásí k tradici dnu lásky
s nezbytným polibkem pod rozkvetlým stromem.
redakce
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SLOVO STAROSTY

.

Vážení spoluobčané,
po delší pauze při vydání
minulého čísla novin se opět
vracíme k přibližně měsíčnímu
cyklu.
Těm,
kteří
svými
příspěvky,
nebo
fotkami,
přispívají do jednotlivých čísel,
patří
poděkování
obecního
úřadu.
Pro
mnohé
není
jednoduché článek napsat, ale
nepřesnosti ve vyjadřování či
neobratnost není překážkou
v publikování. Texty a fota
upravíme tak, aby nebyl narušen
smysl příspěvku, popř. aby
kvalita fotografie byla pro tisk
použitelná.
Měsíc duben byl ve znamení
intenzivních prací na získání
dotací na opravy obecních cest.
Pro letošní rok počítá rozpočet
s částkou cca 1,3 milionů korun.
Dotace z kraje by měla být ve
výši cca 300 tisíc korun, a pokud
dopadne, pak bychom mohli
opravit i další potřebné úseky
cest v obci. Čerpání rozpočtu je
zatím nižší, než by byla poměrná
část vzhledem k roku, ale větší
investice nás teprve čekají.
Jarní období je každoročně ve
znamení kulturních akcí. I letos,
proběhne hodně událostí, včetně
tradiční
poutě.
Vzhledem
k deštivému počasí musela být
pouť přesunuta pod Agro, neboť
terén na sokolském hřišti nebyl
způsobilý pro umístění atrakcí.
Hezké jarní a slunečné dny Vám
přeje
Radim Janeček, starosta
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VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
.
V pondělí 24. dubna 2017 od 19 hodin se
uskutečnilo XV. zasedání zastupitelstva obce ve
společenské místnosti Hasičského domu
v Ploukonicích.
Pan starosta nejprve přivítal zastupitele i občany a
po té zahájil zasedání. Po schválení programu
zasedání informoval o problematice projednávání
smlouvy
o
přistoupení
obce Všeň k
projektu
Greenway.
Zastupitelé
tentokrát
nebyli
v názoru jednotní a probíhala diskuze, ve které se
zvažovaly všechna pro a proti. Větší turistický zájem
o obec, podíl na financování, ale i možnost získání
dotace na ploukonický most. Většina zastupitelů
nakonec schválila přistoupení obce Všeň k projektu
Greenway.
Byla projednána a zastupitelstvem schválena
„Žádost na zřízení okresu Turnov“, čímž by se
všeňským občanům usnadnilo jednání s úřady na
okrese, neboť by vše měli v jednom městě.
Projednávala se „Zpráva o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2016“, práva stavby, zápis
pozemku, současný stav, tj. uzavření hřiště. Dále byl
projednán a schválen Provozní řád hřiště. V květnu
proběhne revize hřiště soudním znalcem a pak bude
rozhodnuto o případných opravách a otevření hřiště
pro veřejnost.
Proběhla informace o stavební uzávěře v lokalitě
Mokrý II, o které rozhodla rada obce. Krajským
úřadem bylo zrušeno Územní rozhodnutí pro tuto
lokalitu. V současné době probíhají jednání s majiteli
pozemků. Následně proběhne též veřejné projednání
Územní studie. Pokud dojde ke shodě, pak na
červnovém zasedání bude územní studie přijata. Po
uložení dokumentu do Úřadu pro územní plánování
v Brně se budou již řídit veškeré stavby touto studií.
V tomto bodě byla také podána informace o
problematice obecní kanalizace.
Schvaloval se dotační titul na opravu cest v obci,
zejména na Hradčanech v Ploukonicích. Bylo
schváleno rozpočtové opatření č. 2/2017, schválen
prodej hasičského auta jedinému přihlášenému
zájemci. Závěrečný bodem byla diskuse. Byla
zaměřena na problematiku školy, proběhne schůzka s
rodiči žáků škol a s pedagogickým personálem škol.
Starosta ukázal všem přítomným návrh na stavbu
nového ploukonického mostu. Návrh řešení bude
vyvěšen na webových stránkách obce.
www.vsen.cz
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Občané se dotazovali, jaký byl zájem o roubenku
a jaký bude její další způsob využití – přišel jeden
občan a o dalším osudu roubenky budou probíhat
jednání.
Co se týká možnosti opravy silnice ze Všeně do
Ploukonic, pan starosta informoval, že se jedná o
komunikaci spravovanou krajem a je v plánu oprav
od roku 2016.
Hlasování zastupitelů na tomto jednání nebylo
jednotné a probíhaly k jednotlivým bodům zajímavé
diskuse, jak z řad zastupitelů obce, tak z řad
přítomných občanů. Srdečně zveme občany na další
zasedání zastupitelstvo, které se uskuteční 26. 6.
2017 od 19 hodin.
ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU

….

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ V OBCI
V průběhu
měsíce
května
dojde
ke
schválenému postupnému osazení obce dopravními
značkami dle schváleného projektu.
UPOZORŇUJEME občany na to, že
doplňková tabulka E13 mimo dopravní
obsluhy znamená, že tyto komunikace
mohou používat majitelé přilehlých
nemovitostí a komunikace nejsou
určeny k volnému
průjezdu.
Na
dodržování značení bude dohlížet
Policie ČR.

EVIDENCE CHOVATELŮ A PSŮ
Čipování psů na
základě schválené
vyhlášky
pro
zájemce
z řad
občanů
obce
proběhlo
na
obecním úřadu ve
dnech 18. 4. 2017 a
20. 4. 2017.
V obci
bylo
očipováno 94 psů. K 1. 5. 2017 měli být zaevidováni
všichni chovatelé (držitelé) psů. K dnešnímu dni je
zaevidováno 82 chovatelů v obci Všeň.
Upozorňujeme chovatele, kteří své psí miláčky
doposud nepřihlásili, ať tak urychleně učiní, neboť
porušení této vyhlášky bude řešeno ve správním
řízení.

BIO KONTEJNERY
V obci jsou umístěny BIO kontejnery. Do těchto
biokontejnerů patří pouze bio odpad, tedy tráva,
drobné větve a podobně. V žádném případě do nich
nepatří živočišné zbytky, směsný odpad a podobně.
Kontejnery budou podle potřeby vyváženy.

kultura@vsen.cz
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KOMPOSTÉRY PRO OBČANY
Byla zahájena jednání na získání individuálních
kompostérů pro občany obce. Tyto kompostéry
budou financovány z dotací a podíl občanů bude
minimální.

PŘESUN KONTEJNERŮ ZA ALTER
Kontejnery umístěné pod Alterem, budou v době
pořádání poutě umístěny za Agrem. Děkujeme
občanům za pochopení.

INFORMACE Z OBCE NA VÁŠ E-MAIL
Chcete mít aktuální informace z obce ve vašem emailu? Pak stačí napsat na vsen@vsen.cz zprávu
s vaším jménem a příjmením a s informací, na kterou
e-mailovou adresu chcete rychlé informace z obce
posílat.
Radim Janeček, starosta
CO SE V OBCI UDÁLO
.
TRÉNINK NA PLOUKONICKÉM MOSTĚ
Přípravy na novou sportovní sezónu 2017
ploukoničtí hasiči nikterak nepodcenili. V zimních
měsících navštěvovali tělocvičnu ve Všeni. Páteční
tréninky
v
tělocvičně jsme
trávili pomocí her.
První
únorová
sobota patřila k
dovádění a hrám
v turnovském
bazénu. Bazén byl
jenom pro nás a tak jsme se správně vyřádili.
Jen co počasí dovolilo, začali jsme se scházet v
Ploukoňském areálu. Navázali jsme na přípravu z
tělocvičny a přidávali další činnosti.
První činností byla úprava areálu, rozhrabání
krtečin, rozvoz hlíny na zarovnání děr a uhrabání
celého hřiště.
V mezičase si vedoucí odskočili na školení
vedoucích mládež, které se letos uskutečnilo v
Bozkově, kde jsme byli seznámeni s novinkami pro
sezónu 2017.
Novinky ze školení se projevily hned dalším
tréninku.
Počasí
nebylo úplně dle
představ a tak jsme
využili uzavřený
most
v
Ploukonicích, kde
jsme
začali
trénovat předávky
pro štafety. Správná a rychlá předávka je důležitá k
úspěchu na soutěžích.
Někdy jsme díky nepřízni počasí museli zůstat i v
Hasičském domě ale ani to nám nebránilo trénovat a
dolaďovat dovednosti pro nastávající sezónu.
www.vsen.cz
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Dalším vytržením z tréninkových kolejí, byla akce,
UKLIĎME ČESKO, my to pojímáme, jako ukliďme
si Ploukonice.
I přes nepřízeň počasí jsme obešli Ploukonice a
posbírali odpadky, které se svezly na domluvené
místo. Akce byla spolupořádaná s obcí Všeň, která
zajistila odvoz odpadků.
Nyní se scházíme každý pátek v areálu v
Ploukonicích, kde již pravidelně trénujeme požární
útok, různé štafety a všechny disciplíny k úspěšné
reprezentaci SDH PLOUKONICE a OBCE VŠEŇ.
V současné době se při trénincích schází na
pětadvacet dětí. Dvě družstva mladších dětí a po
jednom družstvu starších dětí a dorostenců.
V nadcházející sezóně nás čekají soutěže
DĚTSKÉHO SUPERPOHÁRU, HRY PLAMEN,
letní tábor, návštěva HZS Liberec, návštěva
hvězdárny v Turnově, podzimní soustředění v
Rokytnici nad Jizerou, podzimní kolo HRY
PLAMEN a další.
Děkujeme OBECNÍMU ÚŘADU VŠEŇ za podporu
při našich aktivitách.
Informace z historie i ze současnosti najdete na:
WWW.SDHPLOUKONICE.CZ .
Radek Vytina

KEŠKAŘI POMÁHALI VŠENI
Keškaři, lidé hledající tzv. kešky (celosvětová
hra) se sešli o víkendu 22. - 23. 4. 2017 na Písečáku
na CITO eventu. Během této hry zorganizovali úklid
zdejší přírody. Uklízecí akce se rozdělila na 2 trasy.
Každá na jeden den. Úklid vždy trval zhruba 2
hodiny. Sešlo se více než 40 lidí.
První trasa vedla z Písečáku přes most v
Ploukonicích do Mokrého a směrem po polní cestě
na Přepeře a zpět. Druhý den vedla cesta z Písečáku

přes Ploukonice na letiště. Úklid kolem letiště a
kolem " křížku " zpět. I když tato bohulibá akce
proběhla dva týdny po akci Ukliďme Česko, tak se
sebralo několik pytlů odpadků každý den včetně
několika pneumatik.
Pavel Jurkovič, Ploukonice

POCHOD JEŠTĚD – VŠEŇ
Tradičního pochodu dne 22. 4. 2017 se zúčastnilo
68 lidí a 7 psů. Z Ještědu šlo 63 účastníků, ostatní
účastníci šli pochod ze
Sychrova.
Počasí bylo mírně
deštivé a v 7 hodin se
Ještěd skrýval v husté
mlze. Od 9 hodin se
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polojasné počasí se studeným větrem ustálilo a
vydrželo celý den.
Pochodující účastníci, i přes
nepřízeň počasí, byli spokojení. Nejstarším
účastníkem byl pan Lubomír Jankú (65 let).
Nejmladší osmiletý Štěpán Vytina šel celou trasu
z Ještědu. Nejmladší sedmiletá účastnice na trase ze
Sychrova byla Valentina Rychtrová.
Do cíle došli všichni v pořádku, jak tělesně, tak i
duševně.
S pozdravem „Míru zdar“ a tělovýchově obzvláště
vedoucí akce Josef Haken.

Všeň. Účast
v dobových úborech a na
starých kolech vítána.
 13. 5. 2017 CESTA LESEM POHÁDEK,
start od 9 do 11 hodin ze hřiště Kopanina a od
základní školy. Cíl na hřišti Kopanina.
 21. 5. 2017 od 9 hodin TOUR DE MOKRÝ,
II. ročník dětských cyklistických závodů na
návsi v Mokrém. Pro děti od 2 do 10 let.
Závodí se v 10 kategoriích. Nejmenší děti
jezdí na odrážedlech na trati 150 m, větší děti
na kolech kolem Mokrého. Občerstvení,
hudba a doprovodný program zajištěn.
 25. 5. 2017 ZÁJEZD NEJEN PRO
SENIORY do muzea knihy a knihařské dílny
v Rožďalovicích a na zámek Loučeň
s prohlídkou
místního
labiriatária
v zámeckém parku. Cena zájezdu je pro
občany Všeně 300 Kč. Přihlášky přijímá do
19. 5. 2017 pí. Skupová osobně nebo na
telefonu 723 079 592.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA .
NARODILI SE
.
* 31. 3. 2017 Richtr Mikuláš,
Všeň
* 3. 4. 2017 Barbora Flégrová
v Jablonci nad Nisou, míry
3160g a 47cm (foto)
OPUSTILI NÁS
 Marie Šichová, Všeň

.

Červen 2017
 3. 6. 2017 VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ od 11 hodin
v hasičském domě v Ploukonicích
 9. 6. 2017 NOC KOSTELŮ od 19 hodin
vystoupení pánského pěveckého sboru
v kostele sv. Filipa a Jakuba.
 23. 6. 2017 zájezd na festival Letní Kost pro
radost na představení divadla Mladá Boleslav
JAK JE DŮLEŽITÉ MÍTI FILIPA od Oskara
Wilda na nádvoří hradu Kost. Závazné
přihlášky do 10. 5. 2017 do 19 hodin na
telefonu 723 079 593 nebo osobně u pí.
Skupové. Cena zájezdu je pro občany Všeně
250 Kč.

PLÁNOVANÉ KULTURNÍ AKCE
. Podrobné informace k pořádaným akcím budou včas
uveřejněny v dalších číslech obecních novin, na webových
Květen 2017
redakce
 5. 5. 2017 TRADIČNÍ VŠEŇSKÁ POUŤ stránkách obce či vývěskách.
spuštění moderních i tradičních pouťových
atrakcí pro děti a dospělé
 6. 5. 2017 TRADIČNÍ VŠEŇSKÁ POUŤ
S JARMARKEM od 10 - 22 hodin. Atrakce
jsou umístěné pod AGREM. Vstupné do
prostoru poutě je jako každoročně
ZDARMA.
 6. 5. 2017 od 17 hodin MUZICA FORTUNA
koncert v kostele sv. Filipa a Jakuba.
OBECNÍ NOVINY – Periodický tisk územního
 7. 5. 2017 TRADIČNÍ VŠEŇSKÁ POUŤ
samosprávného celku – vydává Obec Všeň, IČ
S JARMARKEM od 9 – 17 hodin.
00276278, Všeň 10, zastoupená starostou ing. Radimem
 7. 5. 2017 od 11 hodin SLAVNOSTNÍ
Janečkem, náklad 1. vydání 350 výtisků, zdarma do
POUTNÍ MŠE SVATÁ v kostele sv. Jakuba
všech domácností obce a některým rodákům a
a Filipa
zájemcům mimo obec. Redakční příspěvky píše Eva
 8. 5. 2017 HAŠKOVA VELOCIPIÁDA 17.
Hašlarová. Neoznačené fotografie jsou z archivu
ročník, prezentace od 13 hodin, společný
redakce. Distribuce novin 4. a 5. 5. 2017. Bez
start v 15 hodin na hřišti „Kopanina“ Všeň.
korektury. Registrační číslo Ministerstva kultury E
10007 vydáno 3. května 2017. Uzávěrka dalšího čísla
K tanci a poslechu hraje Dechová hudba
bude 26. května 2017.
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