ROZVOJ OBCE VŠEŇ

.

NOVÁ ZŘIZOVACÍ LISTINA ŠKOLY JE SCHVÁLENA
Zastupitelstvo obce na svém XI. zasedání schválilo novou zřizovací listinu
základní školy a mateřské školy, příspěvkové organizace. Práce na této listině
probíhaly velmi intenzivně od února letošního roku. Byla uskutečněna řada
konzultací a schůzek s Krajským úřadem Libereckého kraje, daňovým
poradcem v oblasti školství a s právní kanceláří, která zajišťovala soulad
s našimi zákony. Najít schůdnost mezi jednotlivými zákony bylo hodně
složité. Poděkování za velké množství hodin strávených nad tvorbou listiny
patří zastupiteli a radnímu panu Janu Lachmanovi. V této souvislosti byla
jmenována kontrolní komise, jejíž účelem je zejména kontrola činností a
hospodaření školy. Její první zasedání proběhlo 27. 7. 2016 na Obecním úřadě
Všeň.
Pana ředitele Frice jsme pozvali na zasedání rady obce, které se uskutečnilo
29. 8. 2016. Pan ředitel seznámil radu obce s připraveností školy na nový
školní rok a s problémy, souvisejícími se stavem školní budovy. Dále byla
rada seznámena se záměrem pana Frice ukončit působení ve všeňské škole
k 30. 6. 2017. Rada byla též informována panem Fricem o tom, že si zřizuje
svoji soukromou školu, kterou bude řídit.
Radim Janeček, starosta

V LOKALITĚ MOKRÝ II SE BUDE STAVĚT
Krajský úřad Libereckého kraje neschválil regulační plán, který se
připravoval téměř 10 let. Z tohoto důvodu byl navázán kontakt s Městským
úřadem Turnov za účelem zajištění tohoto dokumentu k lokalitě Mokrý II –
zelená cesta. Díky velmi vstřícnému přístupu vedoucího odboru rozvoje, pana
Vargy, byl stanoven odlišný postup řešení daného dokumentu.
Dnes již máme k dispozici návrh zadávací dokumentace, jenž bude
projednán na XII. zasedání zastupitelstva obce. Pokud bude návrh zadávací
dokumentace schválen, bude ihned zadána studie a zahájeno řízení o této
studii.
Vzhledem k odlišnému přístupu k řešení je předpoklad, že zpracování by
mělo být dokončeno v horizontu cca jednoho roku. Pokud budou splněny
podmínky této studie, bude možné zahájit stavební řízení a povolovat stavby
v této lokalitě.
Radim Janeček, starosta
VÝZVA OBECNÍHO ÚŘADU VŠEŇ OBČANŮM

.

OBČANÉ POSKYTNĚTE MATERIÁLY Z POVODNÍ
Záměrem obce je zřídit komunikační systém včasného varování, který by
sloužil zároveň jako obecní rozhlas a jako prostředek SMS komunikace
s občany.
Pro potřeby dotačního řízení je však třeba doložit průběhy povodní
minulých let, zejména z roku 2006. Vyzýváme tedy ty občany, kteří mají
fotografie, články z novin či jiných médií, aby tyto poskytli obecnímu
úřadu. Stačí zavolat na obecní úřad telefon 481 329 511. Zaměstnanec
obce se s Vámi domluví, jakým způsobem a kde si materiály ofotí. Tyto
podklady potřebujeme shromáždit nejdéle do 21. září 2016. Předem děkujeme
za ochotu a poskytnuté materiály.
Radim Janeček, starosta
www.vsen.cz

vsen@vsen.cz

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
prázdniny skončily a
dovolené jsou vesměs také
za námi.
Počasí
nás
trošku
zlobilo a o parných dnech
loňského léta se nám
mohlo jenom zdát.
Rada obce proběhla
pouze dvakrát a tak vždy
končila v pozdních nočních
hodinách.
Připravujeme
XII.
zasedání
zastupitelstva
obce, které se uskuteční
koncem září.
Ve spolupráci s MěÚ
Turnov započaly práce na
studii regulačního plánu
lokality Mokrý II.
Pokračuje
obnova
obecního
úřadu
a
rekonstrukce
sociálního
zázemí obecního úřadu.
Probíhá
reklamační
řízení
na
stavbě
multifunkčního hřiště.
V zahradě
mateřské
školy byl zjištěn výskyt
kůrovce a zahájeny práce
na
jeho
odstranění.
Dopadne-li vše dobře,
nebudou se muset vzrostlé
smrky kácet.
Bude
provedena
kontrola ovocných stromů
ve školce.
Začaly práce též na
projektu čističky odpadních
vod a obecní kanalizace.
Začíná nový školní rok.
V platnost vstoupila nová
zřizovací
listina,
jejíž
aplikace by měla zajistit
větší počet všeňských dětí
ve škole.
Radim Janeček, starosta
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DOPRACOVÁVÁ SE DOKUMENTACE
K ČISTIČCE ODPADNÍCH VOD A
KANALIZACE OBCE VŠEŇ
Téma, které hýbe obcí již několik let. Nejprve
fakta. Schválená projektová dokumentace je na obci
již od roku 2006 a to včetně stavebního povolení.
Zdá se tedy, že nic nebrání tomu, aby byly zahájeny
stavební práce. Realita je však poněkud jiná. Od
doby schválení se změnilo mnoho předpisů a norem.
Nelze tedy tuto dokumentaci vzít a začít stavbu
budovat.
Nejprve je třeba dokumentaci uvést do stavu
legislativní rovnováhy. Na základě toho pak začít
jednání o dotacích jak na kanalizaci, tak i na vlastní
čističku odpadních vod. Odhadované náklady jsou
v desítkách miliónů korun. A to si naše obec nemůže
dovolit financovat z vlastního rozpočtu.
Dalším důležitým momentem je stanovit, jak se
bude při odkanalizování obce postupovat. Bude třeba
určit pořadí lokalit, které budou postupně na čističku
odpadních vod napojovány. Tedy pravděpodobně
lokality blízké čističce odpadních vod asi budou
napojeny nejdříve.
Velkým problémem je současná zákonná úprava,
která neumožňuje obcím budovat kanalizační vedení
na cizích pozemcích. V naší obci jsou všechny
páteřní komunikace v majetku kraje, a tím je tedy
dáno zásadní omezení při budování kanalizační sítě.
Věřím, že tento zákon bude v co nejbližší době
změněn a práce na kanalizaci a čističce odpadních
vod budou moci začít. Vedení obce se soustředí na
dopracování potřebné dokumentace.
Radim Janeček, starosta

PŘIPRAVUJÍ SE VOLBY 2016 DO
KRAJSKÝCH ZASTUPITELSTEV
Z masmédií víme, že ve dnech 7. a 8. října 2016
se uskuteční volby. V případě naší obce do krajských
zastupitelstev.
Je skutečně otázkou, kterou stranu či hnutí vybrat
jako tu, která nám zajistí pomoc při rozvoji a
financování obce. Zkušenosti z minulých let nám
můžou ukázat směr.
Do dnešního dne delegovala pouze jedna strana
svého zástupce do volební komise. Zapisovatelkou
byla určena a odsouhlasena paní Eva Hašlarová.
Každá strana či hnutí má možnost delegovat svého
zástupce. Pokud se tak nestane, bude volební komise
doplněna našimi občany.
Vyzýváme tedy zájemce o práci v této komisi, aby
se přihlásili na obecním úřadě.
Zvu vás 7. a 8. října 2016 k volební urně a
zároveň přeji správné rozhodnutí.
Radim Janeček, starosta

www.vsen.cz
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SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU

.

PŘIPRAVTE SI NEBEZPEČNÝ ODPAD
Sběrná místa pro nebezpečný odpad jsou
Ploukonice náves, Mokrý náves a Všeň u Agra.
Sběr nebezpečného odpadu se uskuteční v sobotu 10.
září 2016 od 9.00 hodin na obvyklých místech. Za
obecní úřad bude provádět dozor zaměstnanec obce.
Radim Janeček, starosta

REKLAMUJE SE CESTA Z BAČÁLKY
Uplynul rok od uvedení do provozu komunikace
V12, která začíná na Bačálce, jejímž investorem byl
pozemkový úřad. Po roce nízkého provozu je však
komunikace ve velmi špatném stavu.
Bude zahájeno reklamační řízení s dodavatelem
stavby firmou Strabag a.s.. V nejbližší době proběhne
kontrolní schůzka za účasti investora a technického
dozoru. O dalším dění budeme informovat.
Radim Janeček, starosta

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA .
Občané obce Všeň jsou srdečně zváni na veřejné
zasedání zastupitelstva, které se bude konat dne 26.
září 2016 od 19 hodin v Hasičském domě
v Ploukonicích. Program veřejného zasedání bude
vyvěšen na www.vsen.cz.
redakce
VŠEŇSKÉ KULTURNÍ LÉTO 2016

.

SOUTĚŽ „VŠEŇ MÝMA OČIMA“
Vzhledem k rekonstrukci obecního úřadu, kdy
byly omezeny úřední hodiny, je PRODLOUŽEN
TERMÍN pro donášení vyrobených výtvarných děl
do 7. září 2016. Vyrobená výtvarná díla noste do
kanceláře obecního úřadu.
Vyhodnocení soutěže proběhne v neděli 11. září
od 14,30 hodin ve Všeni na Kopanině na akci
pořádané obcí „Loučení s létem“.
redakce
VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE

.

VÝHERCI OBDRŽELI POUKÁZKY
Koncem měsíce srpna 2016 obešla hodnotící
komise všechny přihlášené všeňské zahrádky do
soutěže „Všeň jedna zahrádka“.
První místo a poukázku v hodnotě jeden tisíc
korun obdržela Základní škola Všeň. Další poukázku
v hodnotě pět set korun získala paní Božena
Havlasová. Výhercům ještě jednou gratulujeme a
přejeme jim, ať jim zahrádka stále pěkně kvete.
redakce

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

….

Zveřejnění ve společenské kronice narození dětí,
významná jubilea, úmrtí, svatby, gratulace, vzpomínky je
zdarma. Stačí kontaktovat obecní úřad.
redakce

kultura@vsen.cz
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CO SE V OBCI UDÁLO

….

VŠEŇŠTÍ HASIČI ZASAHOVALI
TŘIKRÁT V JEDNOM DNI
Dne 5. července 2016 krátce po poledni byla
jednotka vyslána na pomoc zraněnému dítěti, které
spadlo ze skály v Českém ráji v oblasti zvané Maják.
Průzkumem události se zjistilo, že počet sil na místě
je dostačující a tak naše jednotka během jízdy k
zásahu byla odvolána zpět na základnu.
V odpoledních hodinách se tento den siréna
rozezněla podruhé, a to na žádost k technické
pomoci, odstranění ulomené větve ohrožující
bezpečnost a provoz na komunikaci od Podháje na
Všeň. Po rozřezání a uklizení větvě se jednotka
vrátila zpět na základnu, kam po chvilce přiběhl pan
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Po sklizni obilí je ihned prováděna podmítka půdy
do hloubky patnácti centimetrů, aby se hlavně
zabránilo úniku vody jejím vypařováním. Podle

foto archiv redakce

osevního plánu, kde se musí zachovávat cirkulace
plodin, se vysévá nejdříve řepka, během září a října
pak ozimé plodiny ječmen a pšenice.
Sklizeň v zemědělském družstvu i přes
proměnlivost počasí skončila v 34. týdnu. Začne
foukat vítr a nastává podzim.
Dobra Hakenová

ORIGINÁLNÍ GRATULACE SOKOLEK

foto Martin Kočí

Jakub Šonský a nahlásil požár rodinného domu,
kde předtím zasahovali s společně s panem Milanem
Návratem ml. Ze zasaženého domu vyvedli majitele
a uhasili požár. Po příjezdu naši jednotky bylo
zjištěno, že se jednalo o požár v kuchyni, kde došlo k
zahoření kuchyňského spotřebiče. Pro kontrolu
termokamerou byla na místo povolána i profesionální
jednotka z Turnova. Po zkontrolování se jednotky
vrátily zpět na základny.
Martin Kočí, velitel JSDHO Všeň

Začátkem srpna v penzionu U Kašpárků ve Žďáru
oslavila Anna Vytinová kulaté narozeniny.
S neobyčejným přáním přišly také všeňské
sokolky. Vždy si vymyslí, čím oslavenkyni překvapí.
Podle knížky O pejskovi a kočičce sehrály Andulce
pohádku, Jak pejsek a kočička pekli dort. Každá
z gratulantek, jak šla Aničce přát, tak jí dávala do
mísy věci na vaření, které také dával pejsek s
kočičkou do dortu. Naše sokolky jsou babičky a
prababičky, přesto si dokáží pohrát a hezky se

OBILÍ NA VŠENI SKLIZENO
O prázdninách, koncem srpna nastává pro
zemědělce náročné období. Období žní a sklizně
obilovin.
Významným pěstitelem obilí v naší obci je
zemědělské družstvo Agro Český ráj. Společnost
pěstuje hlavně ozimou pšenici, ozimý ječmen a
řepku. Celková výměra zasetých ploch orné půdy
představuje 650 hektarů a průměrný výnos je asi 70 q
na jeden hektar. Sklizeň je prováděna vlastním
kombajnem a při dobrém počasí lze posekat až 20
hektarů za den. Pšenice je dále zpracovávána na
posklizňových linkách a dle jakosti prodávána jako
potravinářská nebo krmná. Ječmen je krmivem pro
hospodářská zvířata.
Sláma je drcena nebo balena a používána jako
stelivo pod hospodářská zvířata.
www.vsen.cz

foto Miloš Havlas

pobavit. Velice rád jdu sokolky nafotit při jejich
dívčích radovánkách. Jsou to skvělé akce a i náš
režisér Troška by kulil oči, co ty babči všechno
vymyslí. Tak ještě jednou přeji Aničce k
narozeninám a všem našim sokolkám, ať jim to stále
dobře
cvičí
a
zažijí
hodně
legrace.
Miloš Havlas

kultura@vsen.cz
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SPORTOVALO SE NETRADIČNĚ
Necelý týden po ukončení největší světové
sportovní události v brazilském Riu se v sobotu 27.
srpna 2016 uskutečnil poněkud skromnější
konkurenční projekt v neolympijských disciplínách
na novém obecním hřišti ve Všeni.
Soutěží v šesti disciplínách se zúčastnilo celkem
12 závodníků, kteří se postupně utkali ve slalomu se
stavebním kolečkem a pivním sudem, ve skákání se
švihadlem, v chůzi na chůdách, v kopech na branku
na cíl, ve vrhu koulí a v petanque.
K vidění byly hodnotné výkony, při kterých se
soutěžící dobře bavili a zároveň navzájem
povzbuzovali. Kategorii žen ovládla Iva Skupová,
která v absolutním pořadí (muži i ženy dohromady)
zvítězila v disciplínách petangue a švihadlo a v
celkovém pořadí mužů i žen se umístila na
vynikajícím čtvrtém místě. Stříbrná pozice mezi
ženami náleží Marcele
Kábrtové,
která
zvítězila v chůdách a v
kopech
na
bránu,
bronzovou
pozici
vydobyla
Dana
Krouzová.
Kategorii
mužů
ovládla
rodina
Krouzova.
Její
příslušníci
se
srovnali
foto archiv redakce
od druhého do čtvrtého
místa v následujícím pořadí (Petr starší, Petr mladší a
Dan). Petr Krouza starší díky vítězství v chůdách
získal rozdílový bod mezi druhým a třetím místem
(170 resp. 169 bodů). Dan Krouza a Iva Skupová se
dělili o celkové čtvrté místo s počtem 154 bodů.
Podobně těsná situace rozhodla pro Libora Patočku
(vítězství v petangue v kategorii mužů), který rovněž
o pouhý bod (celkem 171) překonal ostatní soupeře a
stal se celkovým vítězem sportovních her Rio Všeň.
Děkujeme všem sportovcům za účast a
pomocníkům za přípravu sportovních her.
Libor Patočka

BRIGÁDA PRO VEŘEJNOST

….

VŠEŇSKÝ KOSTEL BUDE OPĚT ČISTÝ
Na základě rozhovoru s P. Machem, který kostel
ve Všeni spravuje, vznikla myšlenka uspořádat menší
úklidovou brigádu, která se bude konat v sobotu
24. září 2016 ve 14 hodin. Pokud cítíte potřebu
pomoci při této akci, budeme velmi rádi za Váš čas a
případnou energii vynaloženou na dobré dílo. Tato
akce se netýká jen věřících. Zváni jsou všichni. Na
programu nejsou těžké práce. Jedná se o úklid lavic a
přilehlého prostoru. V případě zájmu a dostatku
dobrovolníků i úklid ochozu. S sebou je možno vzít
kbelík, ale není podmínkou.
Olga Zubová
www.vsen.cz
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PLÁNOVANÉ KULTURNÍ AKCE

.

Září 2016 – ZMĚNY TERMÍNŮ AKCÍ
 11. 9. 2016 LOUČENÍ S LÉTEM a vyhlášení
výtvarné soutěže „Všeň mýma očima“ od
14,30 hodin, Všeň Kopanina
 22. 9. 2016 VÝLET PRO SENIORY do
Safari ve Dvoře Králové a na Kuks. Odjezd
autobusu bude v 6,30 hod. od mateřské
školky. Přihlásit se můžete u paní Ivy
Skupové či na mail kultura@vsen.cz
Říjen 2016
 14. 10. 2016 ZÁJEZD DO LIBERECKÉHO
DIVADLA
F. X. Šaldy na Straussovu
operetu Netopýr. Začátek představení od 19
hodin. Autobus bude přistaven 17,30 hod. u
mateřské školky. Přihlásit se můžete u Ivy
Skupové.
 28. 10. 2016 od 14 hodin bude KLADENÍ
VĚNCŮ za hudebního dopravodu dechovky
Český ráj
Podrobné informace k pořádaným akcím budou včas
uveřejněny v dalších číslech obecních novin, na
webových stránkách obce či vývěskách.
redakce
JAK INZEROVAT V OBECNÍCH NOVINÁCH?.
Řádková, soukromá a nekomerční inzerce pro
občany je zdarma. Komerční, politická či plošná
inzerce je placená dle ceníku vydavatele.
Inzerci je možné zadat prostřednictvím e-mailu
kultura@vsen.cz nebo písemně na Obecním úřadě.
Vydavatel má právo odmítnou nevhodnou
reklamu, skrytou reklamu či anonymní reklamu
týkající se voleb dle volebního zákona.
redakce
INFORMACE Z REDAKCE NOVIN

.

DORUČOVÁNÍ OBECNÍCH NOVIN
Roznos obecních novin bude probíhat ve dnech 2. a
3. září 2016. Obecní noviny v elektronické podobě si
na www.vsen.cz přečtete v den vydání.
redakce

UZÁVĚRKA DALŠÍHO ČÍSLA
Příspěvky do obecních novin číslo 8/2016 můžete
posílat
e-mailem
na
vsen@vsen.cz
či
kultura@vsen.cz, nebo je poslat poštou či donést
osobně na obecní úřad do 26. září 2016.
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. Redakční příspěvky
píše Eva Hašlarová.
Registrační číslo Ministerstva kultury E 10007
Uzávěrka 31. srpna 2016.
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