VŠEŇSKÉ KULTURNÍ LÉTO 2016
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KONCERT MANŽELŮ LÉDLOVÝCH
Letošní festival „Všeňské kulturní léto“ nabídl příznivcům dobré
hudby jedinečnou lahůdku v podobě
koncertu manželského páru Evy a
Bohuslava Lédlových. Něžný soprán
paní Evy posluchače dojímal ve
skladbách B. Martinů a A. Dvořáka
(např. v árii „Měsíčku na nebi
hlubokém“), ale také příjemně osvěžil
v nesmrtelných
muzikálových
foto R. Knížková
melodiích Leonarda Bernsteina a
Andrewa Lloyd – Webbera. S obdivem a úžasem všichni naslouchali
tónům klavíru, který virtuózně rozeznívaly ruce pana Bohuslava
Lédla. Přednesl skladby Sergeje Prokofjeva a Francise Poulence a
nabídl také nevšední zážitek v podobě tří jazzově laděných preludií
George Gershwina, v nichž obzvláště vyniklo jeho interpretační
mistrovství.
Manželé Lédlovi patří k nejvýraznějším osobnostem kulturního
života našeho regionu. Jejich ojedinělé životní a umělecké partnerství
vzniklo již za studií na konzervatoři v Teplicích, kde paní Eva
studovala sólový zpěv u prof. Jitky Slavíčkové a pan Bohuslav hru na
klavír u prof. Ireny Nečáskové a prof. Miloše Mikuly. Oba posléze
pokračovali ve studiu na UJEP v Ústí nad Labem a paní Eva
studovala zpěv i na JAMU v Brně. Pro náš kraj bylo velkým štěstím
jejich rozhodnutí vybudovat svůj domov a zázemí na Malé Skále. Již
přes dvacet let se oba velmi aktivně účastní nejrůznějších kulturních
událostí (vernisáží, festivalů, poutních slavností), které svým uměním
obohacují. Významný je ale také jejich podíl na výchově další
generace hudebníků a posluchačů, neboť oba působí jako hudební
pedagogové, nyní ve funkci ředitelů Základní umělecké školy
v Turnově (pan Bohuslav) a Základní umělecké školy v Železném
Brodě (paní Eva). Stáli u zrodu tzv. „interpretačních dílen“, tj. kursů
pro mladé hudebníky, které se konají v rámci festivalu „Dvořákův
Turnov a Sychrov“. Díky těmto kursům přijíždí každoročně do
Turnova řada renomovaných hudebníků, kteří předávají své
zkušenosti mladým adeptům hudby a zároveň své umění prezentují
na ojedinělých koncertech.
Pana Bohuslava je možno bez nadsázky nazvat „renesanční
osobností“. Je nejen interpretem klavírní a varhanní hudby, ale také
hudebním skladatelem, sbormistrem turnovského Pěveckého sboru
Antonín Dvořák a jeho velkou životní láskou je jazzová hudba.
Koncertuje se svou kapelou Lédl Jazz Quintet a je spoluzakladatelem
jazzového festivalu „NeformJazzFest“.
Koncert manželů Lédlových ve všeňském chrámu sv. Filipa a Jakuba
navštívilo asi 50 posluchačů, kteří dokázali vytvořit nadšenou a
srdečnou atmosféru a oba interprety odměňovali bouřlivým
potleskem.
Věra Jarolímková
www.vsen.cz

SLOVO STAROSTY

.

Vážení spoluobčané,
máme za sebou polovinu
prázdnin a počasí nás trošku zlobí.
Začaly žně a jindy okurková sezóna
se v naší obci nekoná.
Na základě požadavku občanů
bude v následujících dnech
instalováno dopravní zrcadlo na
křižovatce U Fukárků.
V katastru obce byly nalezeny
volně ležící injekční stříkačky. Byla
zajištěna jejich likvidace Policií ČR.
Na stavbě hřiště se projevily
závady, které jsou řešeny ve
spolupráci
se
stavebním
a
technickým dozorem. Doufáme, že
jejich včasné odstranění nám
umožní
dodržet
termín
předpokládaného
slavnostního
otevření v říjnu t. r.
Proběhlo předání dokumentů
nezákonného obecního archivu do
archivu v Semilech. Zároveň byla
odstraněna hrozba pokuty v řádu
statisíců za tuto nezákonnou
činnost.
V běhu máme Všeňské kulturní
léto a akce s ním související.
Pokračuje též obnova Obecního
úřadu. Na základě rozhodnutí
zastupitelstva obce byla zahájena i
rekonstrukce sociálního zařízení.
Tvorby obecních novin se k plné
spokojenosti obecního úřadu po
vzájemné dohodě aktivně ujala pí.
Hašlarová. Tímto jí děkujeme.
Též děkujeme našim občanům za
podněty a upozornění k událostem a
činnostem v obci.
Jak vidíte, tak prázdninové
měsíce jsou vyplněny usilovnou
prací pro obec.
UPOZORNĚNÍ - V odvysílané
reportáži ČT dne 26. 7. 2016 byly
uvedeny zavádějící informace. Více
v sekci „aktuality“ na www.vsen.cz.
Do druhé poloviny prázdnin
Vám přeji hezké počasí a spoustu
krásných chvil.
Radim Janeček, starosta
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Přehlídka dechových hudeb na Kopanině
38. ročník Přehlídky dechových hudeb přilákal
první červencovou sobotu do areálu všeňské
Kopaniny příznivce kvalitní dechovky.
Po úvodním slovu
konferenciéra
Romana Korolevyče
se mikrofonu chopil
starosta obce Všeň,
pan Radim Janeček.
foto J. Raulin Pozdravil
všechny
přítomné a popřál příjemné hudební odpoledne.
Program zahájila dechová hudba Jablonečanka,
která byla vystřídána domácí dechovou hudbou
Český ráj Všeň, poté zahrála dechová hudba
Plechařinka z Bílé u Českého Dubu. Letošní ročník
byl okořeněn zahraniční účastí dechové hudby
Buschbläser z německého města Oyten. Na závěr
zazněly nástroje všech zúčastněných hudebníků na
společném „monsterkonzertu“. Prostor mezi
kapelami během celého odpoledne vyplňovala se
svým vystoupením taneční skupina Bábrlinky. I
přes počáteční nepřízeň počasí se letošní přehlídka
dechových hudeb vydařila a nezbývá, než se těšit
na další ročník, který se uskuteční 1. července 2017
opět v areálu na Kopanině ve Všeni.
J. Raulin

VŠEŇ JEDNA ZAHRÁDKA
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CO SE V OBCI UDÁLO

HASIČSKÝ TÁBOR V LUŽANECH
Na tábor jsme vyrazili v neděli hasičským autem
do Lužan u Jičína. Bydleli jsme v 7 chatkách.
Celkově nás bylo 16 dětí a 5 vedoucích. Ze Všeně
s námi jela Iva Skupová a z Břehů Jana Vávrová a
Alena Bártová. Vedoucími byli i Martin a Ondra.
Po příjezdu jsme se rozdělili do týmů, šli na večeři
a spát. Druhý den vedoucí oznámili téma soutěží návštěva států (Japonsko, Jihoafrická republika a
Česko). V úterý před obědem jsme šli krkolomnou
cestou na Zebín a
potom
jsme
vyrazili
do
Valdštejnské
Loggie. Ve středu
jsme večer jeli
hasičákem na hrad
foto I. Skupová
Kumburk, kde byla
ve sklepení stezka odvahy. Ve čtvrtek jsme barvili
hrnečky a v pátek se šli koupat k místnímu rybníku
Marešáku, kde jsme si půjčili loďku a šlapadlo.
Měli jsme hasičskou soutěž se džberovkou. V
sobotu jsme jeli domů. Už se těším na příští rok!
Venda Marek

MISTROVSTVÍ V ORBĚ NA VŠENI

termín pro podání přihlášky do soutěže prodloužen
do 20. srpna 2016.
Přihlásit se můžete na kultura@vsen.cz, nebo
na obecním úřadě či na poště. Zahrádky budou
hodnoceny komisí koncem srpna. Vyhlášení
soutěže proběhne během září.
redakce

VŠEŇ MÝMA OČIMA
Stále běží tvořivá soutěž v období prázdnin pro
všechny věkové kategorie. Všechny výtvarné
techniky jsou povoleny. Vyrobená výtvarná díla
noste do kanceláře obecního úřadu v úřední dny
nejpoději do 22. srpna 2016.
redakce

NETRADIČNÍ FESTIVAL

….

foto archiv redakce

Dne 16. 7. 2016 proběhlo 2. otevřené
mistrovství Libereckého kraje v orbě. Soutěž
proběhla v katastru obce Všeň. Soutěžící měli za
úkol udělat rovnou brázdu a dodržet stejnou
hloubku brázdy. Nejdůležitější byla přesnost
provedení.
redakce
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
NARODILI SE

….
.

* Lukášek Svoboda, Všeň
* Terezka Masopustová, Ploukonice
OPUSTILI NÁS

….

 Gertruda Švermová, Mokrý

Poslední červencovou sobotu se uskuteční již 15.
ročník netradičního bluegrassového festivalu.
Letos se představí šest skupin, které patří ke
špičce současné české bluegrassové scény.
Začátek je v 17 hodin.
redakce
www.vsen.cz

 Dagmar Růtová, Ploukonice
 Jaroslava Marková, Ploukonice
Zveřejnění ve společenské kronice narození dětí,
významná jubilea, úmrtí, svatby, gratulace, vzpomínky
je zdarma. Stačí kontaktovat obecní úřad.
redakce
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VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA .
Dne 27. 6. 2016 proběhlo veřejné zasedání
zastupitelstva obce
v
Hasičském domě
v Ploukonicích. Po přivítání členů zastupitelstva i
všech přítomných z řad veřejnosti pan starosta
konstatoval, že je zastupitelstvo usnášeníschopné a
začala se projednávat schválená témata programu
tohoto zasedání.
Došlo ke změně
v zastupitelstvu,
kdy rezignoval p.
Louda a po složení
slibu byl nahrazen
panem Václavem
Cymbálem. Pan
Louda rezignoval i
z pozice
člena
kontrolního
foto archiv redakce
výboru,
novou
členkou je paní Eva Hašlarová. Finanční výbor byl
doplněn o pí. Martinu Markovou.
Byla projednána rozpočtová opatření. Paní
Cíferská, účetní obce, seznámila přítomné s
jednotlivými body rozpočtu obce, včetně důvodové
zprávy rozpočtové změny.
Pan starosta informoval přítomné o zprávě
Krajského úřadu, ve které byly uvedeny výsledky
kontroly hospodaření obce za rok 2015. Bylo
konstatováno, že mnohé chyby se podařilo
odstranit, některé chyby z předchozího období již
nelze korigovat. Mnohé stačil napravit pan Petr
Masopust. Podrobněji je uvedeno ve zprávě pro
krajskou kontrolorku pí. Vrbou. Řešena byla též
změna placení záloh SČVAK v zahrádkářské
kolonii „zahrádky“. Závěrem byla podána
informace, že k dnešnímu dni obec zaplatila na
pokutách a nedoplatcích cca 50.000 Kč.
Pan Lachman podal informace a zdůvodnil
zpracování nové zřizovací listiny Základní školy a
Mateřské školy Všeň. Hlavním zájmem je, aby do
školy opět chodily děti z naší obce. Bylo přijato
usnesení zřizovatele o zřízení kontrolního orgánu
za účelem provedení obecné kontroly činnosti a
hospodaření ZŠ a MŠ Všeň.
Proběhla informace o investičním záměru
„Komunikační a informační systém obce Všeň“.
Pan starosta seznámil přítomné s vybudováním
centrálního, digitálního systému (obecní rozhlas,
SMS, řízení protipovodňových plánů, měření
hladiny vody a srážek). Zároveň k této investici
proběhly informace ekonomické, dotační i
projektové.
Přítomní byli informováni o využití dotace
Oranžová stuha. Dotace je využita na rekonstrukci
www.vsen.cz
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místností obecního úřadu (kancelář starosty,
administrativní místnost, vstupní hala). Na návrh
Rady obce bude provedena oprava sociálního
zázemí obecního úřadu.
Multifunkční hřiště, téma, které mnohé zajímá,
bylo
opět
na
programu
zastupitelstva.
Dodavatelská firma chce předávat nekvalitně
provedené dílo. Přestože je nutno provézt
dodatečné opravy, věříme, že bude dodržen termín
předání hřiště. Připravuje se projekt na dostavbu
okolí hřiště. Letos bude ještě postavena opěrná
zídka s dlážděnou přístupovou cestou.
Stavební úřad je postupně předáván na MěÚ
Turnov včetně agendy. Byl schválen Sazebník
úhrad dle zákona 106/1999 za poskytování
informací obecním úřadem.
Proběhlo jednání se Státním archivem
v Semilech, jehož cílem bylo uvést do pořádku
systém archivace obecních dokumentů a odvrátit
pokutu, která obci hrozila za nedodržování daných
zákonů z minulých let a provozování nezákonného
archivu. V roce 2018 obec oslaví 700 let a z tohoto
důvodu byla projednána i možná spolupráce se
Státním archivem v Semilech na tvorbě knihy o
naší obci.
Dalšími řešenými tématy byla např. Výzva
obyvatelům obce k omezení hluku, kanalizace a
ČOV, místní komunikace, využití obecní techniky
pro občany obce, problematika odpadu ze hřbitova.
Kompletní zápis z jednání zastupitelstva je umístěn
na webových stránkách obce
Občané jsou srdečně zváni na veřejná zasedání
zastupitelstva, která jsou naplánována na 26. září
2016 a na 12. prosince 2016 od 19 hodin
v Hasičském domě v Ploukonicích.
redakce
PLÁNOVANÉ KULTURNÍ AKCE

.

Září 2016
 3. 9. 2016 LOUČENÍ S LÉTEM +
vyhlášení soutěže
 15. 9. 2016 VÝLET PRO SENIORY na
Kuks a do Safari ve Dvoře Králové. Odjezd
autobusu bude v 6,30 hod. od Fukárků.
Přihlásit se můžete u paní Ivy Skupové či
na mail kultura@vsen.cz
Říjen 2016
 ZÁJEZD DO DIVADLA pro dospělé
 28. 10. 2016 proběhne VÍTÁNÍ
OBČÁNKŮ, KLADENÍ VĚNCŮ a bude
uspořádán KONCERT v kostele
Podrobné informace k pořádaným akcím budou
včas uveřejněny v dalších číslech obecních novin,
na webových stránkách obce či vývěskách. redakce
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PEROKRESBY NA VYSKŘI
V pátek 22. 7. 2016 byla na obecním úřadě na
Vyskři slavnostně zahájena výstava perokreseb
Ivety Kleinové (rozené Cvrčkové) spolu s
kovovými plastikami jejího syna Davida Kuchaře.
Autorka žije a tvoří na Všeni.
Převážná většina jejích děl je
situována do naší obce. Svoji
tvorbu
specializuje
na
perokresbu,
zřídkakdy
používá jiné techniky. Stejně
tak je věrná tématům, která
maluje. Vybírá si zajímavá
zákoutí vesnic, měst (většinou
Turnova), kostelů a kapliček.
archiv I. Kleinová
V jejím podání ožijí i téměř
zapomenuté stavby. Tím vzdává hold mistrům,
kteří stavby stavěli. V dnešní uspěchané době
nestačíme vnímat hodnoty, které nám naši předci
předali. Iveta má tuto schopnost. Je mistrem
detailů. Přesně ví, co chce namalovat. Má jasný
záměr. V perokresbě to vlastně ani jinak nejde. Co
jednou nakreslí, nejde opravit. Každý tah perem
musí být jistý. Snad právě proto je perokresba
jedna z nejtěžších výtvarných technik. Z jejích
obrázků je cítit
pokoj a čistota.
Jakoby se na
chvíli zastavil
čas a člověk se
mohl zhluboka
nadechnout. Ke
foto archiv redakce každé kresbě má
Iveta zvláštní vztah, proto se nerada loučí se svými
výtvory. Jak říká, maluje pro radost. Spolupracuje
též s obecními úřady. Pamětní listy od Ivety
Kleinové mají nejen společenskou hodnotu, ale
vysokou uměleckou úroveň.
Tato skromná výtvarnice a učitelka žije a tvoří na
Malé Straně ve Všeni. Umělecké kořeny zdědila po
dědečkovi Josefu Hlubučkovi z Klokočí,
vynikajícímu skláři a malíři krajiny po jeho starším
bratrovi, skláři, grafikovi, akademickém sochaři a
malíři Františku Hlubučkovi, který dostal
vyznamenání od Václava Havla v roce 1999.
Iveta Kleinová vystudovala Střední uměleckoprůmyslovou školu sklářskou v Železném Brodě.
Má za sebou několik výstav, které většinou
doplňuje plastikami svého syna Davida,
uměleckého kováře. Na vernisážích se můžete
pravidelně potkávat s písničkářkou Evou Matyldou
Jiřičkovou, zabývající se uměleckou fotografií,
která vernisáže výborně doplňuje.
www.vsen.cz
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Výstava na Obecním úřadu na Vyskři potrvá do
19. 8. 2016. Otevřeno je v pondělí a středu od 7-11
hod. a 14-19 hod. O víkendech od 10-12 hod. Jinak
po telefonické domluvě.
Olga Zubová
PODĚKOVÁNÍ

.
Rodina Blehova by ráda touto cestou poděkovala p.
Jakubovi Šonskému a p. Milanovi Návratovi ml.
k rychlému hasičskému zásahu při likvidaci požáru
v našem rodinném domku. Poděkování též patří
hasičům ze Všeně, Turnova a jejich nadřízeným.
UPOZORNĚNÍ OBECNÍHO ÚŘADU
.
V obci byly nalezeny použité injekční stříkačky.
Pokud byste i Vy našli jakékoli použité stříkačky
či jehly, pak informujte o nálezu obecní úřad,
který zajistí jejich bezpečnou likvidaci. V žádném
případě je však nesbírejte a nenoste na úřad. redakce
VÝZVY K OBČANŮM

.

SEKÁNÍ TRÁVY
Někteří občané nemají zájem, aby obec sekala
trávu před jejich pozemky. Žádáme občany, aby
tuto skutečnost nahlásili na obecní úřad. Při dalším
sekání již tyto pozemky budou vyjmuty z údržby.

ZPRACOVÁNÍ BIOODPADU
V současné době správu bioodpadu řeší TS
Turnov. Protože již několik občanů projevilo zájem
tyto služby pro obec provádět, vyzýváme tedy
zájemce o tuto činnost, aby se přihlásili na
Obecním úřadu. Předpokladem je kompletní
zajištění nakládání s bioodpady dle zákona. redakce

PRO VČELAŘE
Pokud jste majitelem včelstva na katastrálním
území obce Všeň. Tak nahlaste tuto skutečnost na
obecní úřad či mailem na vsen@vsen.cz . Obecní
úřad vám zajistí včasné zasílání informací o
práškování či jiné chemické ochraně zemědělských
plodin.
redakce

PRO SPORTOVCE
Máte zájem sportovat na multifunkčním hřišti na
Všeni? Udělejte si alespoň dva dny předem
rezervaci osobně na obecním úřadě či telefonicky
na 481329511 v rámci stanovených úředních
hodin.
redakce
OBECNÍ NOVINY – Periodický tisk územního
samosprávného celku – vydává Obec Všeň, IČ
00276278, Všeň 10, zastoupená starostou ing. Radimem
Janečkem, náklad 1. vydání 340 výtisků, zdarma do
všech domácností obce a některým rodákům a
zájemcům mimo obec.
Registrační číslo Ministerstva kultury E 10007
Uzávěrka 27. července 2016.
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