STŘÍPKY Z OBCE

.

MÁME JIŽ ZREKONSTRUOVANÝ OBECNÍ ÚŘAD
Obnova obecního úřadu se dostala do konečné fáze. V pátek 30. září 2016 se
uskutečnilo předávací řízení od dodavatele. Stavba byla převzata ve výborné kvalitě
provedeného díla. Zároveň byly v téměř měsíčním předstihu předány i prostory
sociálního vybavení.
Vzhledem k průběhu prací byla v rámci možností připravena i volební místnost.
Jsou opraveny stěny a byla provedena kompletní výmalba místnosti. Ke dni voleb
tedy máme ukončenu obnovu obecního úřadu.
Na slavnostní otevření jsou pozváni hejtman Libereckého kraje pan Martin Půta,
senátor za naši oblast pan Jaromír Jermář, předešlí starostové pan Váňa a pan Herbst.
Dále starosta Turnova pan Hocke a starostové okolních obcí. Samozřejmě nechybí ani
naši zastupitelé. Při této jedinečné příležitosti budou s příslušnými hosty projednány i
některé dílčí aspekty dalšího rozvoje naší obce.
Ve dnech voleb do zastupitelstva Libereckého kraje budou na obecním úřadu i
„Dny otevřených dveří“, na kterých si můžete prohlédnout všechny rekonstruované
části obecního úřadu.

Srdečně zvu Vás, všechny spoluobčany, k návštěvě a prohlídce obecního
úřadu.
Radim Janeček, starosta

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE
Ve dnech 7. a 8. října 2016 proběhnou volby do
zastupitelstva Libereckého kraje. V našem volebním obvodu
je celkem 493 oprávněných voličů. Do zastupitelstva
kandiduje celkem 19 politických stran a politických hnutí. Je
samozřejmě osobní věcí každého voliče, jak k volbám
přistoupí a které strany či jednotlivce bude volit.
Zvu Vás tedy k volební urně, která bude umístěna
v prostorách obecního úřadu na Všeni číslo popisné 10. Volby
probíhají v pátek 7. října 2016 od 14 do 22 hodin. V sobotu 8. října 2016 od 8 do
14 hodin.
Zároveň vyzývám občany, kteří se ze zdravotních důvodů nemohou dostavit na
obecní úřad a chtějí se voleb zúčastnit, aby požadavek na navštívení volební komise
sdělili na sekretariát obecního úřadu, paní Cíferská telefonicky – 481 329 511 nebo
mailem – vsen@vsen.cz, a to nejpozději do 7. října 2016 do 12. hodiny.
Radim Janeček, starosta
www.vsen.cz
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SLOVO STAROSTY .
Vážení spoluobčané,
poslední letní měsíc je
za námi. Přinesl nám
neobvykle teplé počasí,
které nám napravilo dojem
z celého léta.
Práce na polích pomalu
končí
a
příroda
se
připravuje
na
zimní
spánek.
Jinak tomu ovšem je v
naší obci. Uskutečnilo se
mnoho akcí. Je ukončena
obnova obecního úřadu a
sociálních zařízení.
Připravují se volby do
zastupitelstva Libereckého
kraje.
Začala
též
obnova
hasičské zbrojnice na Všeni
a ploukoničtí hasiči se
mohou chlubit
novým
autem.
Uskutečnilo se XII.
zasedání
zastupitelstva
obce. V souvislosti s tím
bylo odsouhlaseno zadání
na „Územní studii“, která
umožní rozjet výstavbu
v lokalitě Mokrý II. Na
Městském úřadu v Turnově
proběhlo několik schůzek
ohledně nového územního
plánu a byly již zahájeny
některé kroky.
V přípravě je úprava
dopravního značení v obci
a s tím spojené umístění
nových dopravních značek.
Na závěr chci opět
poděkovat nejen všeňským
občanům, ale i příznivcům
naší obce, kteří se podíleli
na proběhlých akcích a
věnovali tomu svůj volný
čas.
Radim Janeček, starosta
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VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

.

Dne 26. 9. 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.
Mezi projednávanými tématy byla rozpočtová
opatření, kde díky zrušení stavebního úřadu na Všeni
došlo ke snížení dotace, byla navýšena dotace na
nákup automobilu či na opravu hasičské zbrojnice.
Proběhlo projednání a schválení zadání „Územní
studie Mokrý II“, projednávala se a schvalovala
změna „Zřizovací listiny příspěvkové organizace ZŠ
a MŠ Všeň“, bylo odsouhlaseno prodání pozemku
parcelní číslo 8/1 v katastrálním území Všeň,
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ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU

.

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
PODĚKOVÁNÍ OBČANŮM ZA POSKYTNUNÉ
MATERIÁLY K POVODNÍM

Děkuji všem občanům, kteří poskytli
fotografie z povodní. Veškeré poskytnuté
fotografie
byly
použity
v projektové
dokumentaci k žádosti o dotaci na
komunikační systém pro obec Všeň.
Radim Janeček, starosta

UZAVŘENÍ POŠTY VŠEŇ 11. ŘÍJNA 2016
Dne 11. 10. 2016 bude pošta Všeň
uzavřena z důvodu přerušení dodávky
elektřiny od 8.00 - 18.00 hodin.
Děkujeme za pochopení.
Hana Janků

proběhla informace o kontrolní zprávě Ministerstva
vnitra, odboru dozoru a kontroly.
Jedním z bodů jednání byl i ploukonický most, co
s ním a jak postupovat dále. Pro další rozhodnutí
zastupitelstvo zvažuje zadání nové studie o stavu
mostu.
Schválen byl „Komunikační a informační systém
obce Všeň“ a začínají se podnikat kroky k jeho
realizaci.
Velmi žhavým tématem bylo projednávání
pronájmu obecních pozemků za pachtovné. Jednak se
projednávala částka, za kterou se budou pozemky
pronajímat a také byla řešena otázka uzavřených či
neuzavřených smluv, popřípadě jejich platnost.
Zastupitelstvo se dohodlo, že téma je natolik složité,
že si zaslouží podrobnější nastudování a zpracování
podkladů.
V bodě diskuse bylo diskutováno o komunikaci
mezi Sdružením rodičů školy a obecním úřadem. Pan
starosta navrhl možnost jednání na základě předem
dohodnutého termínu jednání na obecním úřadě.
Na závěr poděkoval pan starosta všem
přítomným za účast a pozval je na slavnostní otevření
zrekonstruovaných
prostor
obecního
úřadu.
Podrobný zápis z jednání zastupitelstva je umístěn na
webových stránkách obce.
Občané jsou srdečně zváni na veřejné zasedání
zastupitelstva 12. prosince 2016 od 19 hodin
v Hasičském domě v Ploukonicích.
redakce
www.vsen.cz

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

….

OPUSTILI NÁS

….

 Galina Žilková, Všeň

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

CO SE V OBCI UDÁLO

….

BRIGÁDA PRO VEŘEJNOST

….

VE VŠEŇSKÉM KOSTELE SE UKLÍZELO
Po vyhlášení v novinách "Všeňský kostel bude
opět čistý",
jsem
šel
udělat
rozhovor s
panem
farářem
Machem a
vyfotit
zájem
foto Miloš Havlas
brigádníků
o náš kostelík.
Když jsem panu faráři řekl: „Čekal jsem hodně
lidí“, tak mi odpověděl: „ Když přišel jeden
pomocník, tak to už je úspěch, který jsem ani
nečekal“. Tak nevím, kde jsou ti věřící. Miloš Havlas

kultura@vsen.cz
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POSVÍCENCKÁ HUSA PLOUKONICE
V sobotu dne 24. září 2016 se v Ploukonicích
konal 28. ročník soutěže v požárním sportu „O
posvícenskou husu.“ Výsledky této soutěže se
započítávají do „Podkozákovské ligy.“
Ve 14 hodin se družstva zúčastnila slavnostního
nástupu. Nebyli však přítomni zástupci všech
přihlášených družstev, příslušníci dalších družstev
přijížděli až v průběhu soutěže. Přijelo 28 družstev
mužů a 9 družstev žen. Mezi nejvzdálenější soutěžící
patřili hasiči z Jílového u Držkova, Kopidlna,
Březové, Velkých Hamrů, Valdic, Jablonce nad
Jizerou, Myštěvsi, Zlaté Olešnice, Janova Dolu,
Charvatců, Chyjic a Cetenova.
O dobré organizaci soutěže a vzorném
vystupování
soutěžících
družstev
svědčí fakt,
že všech 37
družstev
zvládlo
soutěž
za
necelé
4
hodiny,
což
foto Miloš Havlas
vychází
6
minut na družstvo. Domácí reprezentovalo družstvo
ploukonických žen, ty ale nezvládly sání a byly
diskvalifikovány.
Výsledky:
Muži:
1.
Košťálov čas
15.18 s. - 2.
Jílové
u
Držkova čas
15.20 s. - 3.
Kopidlno čas
15.26 s.. Ženy: foto Miloš Havlas
1. Košťálov B
čas 17.45 s. – 2. Malá Skála B čas 18.60 s. - 3.
Těpeře čas 18.80 s.
Tato soutěž je spolufinancována z Projektu
finanční podpory Libereckého kraje, Pivovarem
Svijany, firmou Amix a Obecním úřadem ve Všeni.
Musím zmínit i mladou generaci hasičů, která
cvičí za Ploukonice. Také jezdí na soutěže do
„Dětského Superpoháru“. Letošní soutěže pro ně již
skončily, starší se celkově umístili na 6. místě ze 13
družstev. Mladší A 5. místo, B 16. místo z 20
družstev.
O víkendu odjely děti se svými vedoucími na
chatu TJ Sokol Turnov v Kořenově, kde se připravují
a dolaďují formu na podzimní kolo branné hry
„Plamen“, které se koná o příštím víkendu v
Bukovině u Čisté.
Miroslav Vytina
www.vsen.cz
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CESTOVÁNÍ ZA POZNÁNÍM NA
HOPITAL KUKS A DO AFRICKÉHO
SAFARI JOSEFA VÁGNERA
Obecní úřad Všeň uspořádal v poslední letní den zájezd
nejen pro seniory na Kuks a Safari ve Dvoře Králové.
Hospital Kuks stojí nad údolím řeky Labe, které rozděluje
původní areál na
dvě části. Uvnitř
areálu bývalého
Hospitalu patří
k nejznámějším
památkám
sochy Ctností a
Neřesti z dílny
Matyáše
Bernarda
foto Miloš Havlas
Brauna. Kuks
založil hrabě František Antonín Špork. Hospital kdysi
sloužil jako špitál a zaopatřovací ústav pro vojenské
vysloužilce od roku 1743 až do roku 1938 a staral se o ně
řád milosrdných bratří. Původní využití hospitalu
připomíná velice zachovalá lékárna, která je jedna z
nejstarších v Evropě. A co mne na Kuksu nejvíce zaujalo?
Byl to klášterní kostel a v areálu nádherně upravená
bylinková zahrada.
Po obědě v hospodě na Sýpce jsme odjeli do ZOO ve
Dvoře Králové. V
ZOO jsme se také
svezli safaribusem,
ve kterém nám
průvodce
velice
poutavě vyprávěl o
zvířatech. Zavezl
nás do výběhu lvů,
ale napřed zatáhl
ocelovou roletu, to
kdyby lev zaútočil. Lvi si pěkně polehávali a jenom po
očku nás sledovali. Safari bylo moc pěkné a byl to skvělý
zážitek. Na lidech byla vidět spokojenost a už se těšíme
na jaro na příští výlet.
Miloš Havlas

LOUČENÍ
S LÉTEM
V neděli 11. září
se
na
hřišti
Kopanina
za
velké účasti dětí
a rodičů konalo
Loučení s létem.

kultura@vsen.cz

Všeňští
cyklisti, hasiči
a střelci si pro
děti připravili
zábavné hry a
soutěže,
za
které byly děti
odměněny.
Stránka 3

3. října 2016

ROČNÍK 13

Soutěžilo se v jízdě zručnosti na kole, v chůzi na
chůdách, v přechodu po
laně, ve střelbě ze
vzduchovky,
v neposlední řadě také
lovu rybiček. Odměny
pro děti věnovala obec
Všeň.
Při této příležitosti byli vyhlášeni vítězové výtvarné
soutěže
„Všeň
mýma
očima“.
Porota měla nelehký úkol
z došlých obrázků a dílek
vybrat 3 nejhezčí. První
místo
získala
Hana
Poláková a dále byly
oceněny obrázky Izabely
Knížkové,
Jáchyma
Krejčího.
Na závěr pan starosta obešel všechna stanoviště a
všem pořadatelům poděkoval.
Loučení s létem se vydařilo, slunce nám svítilo,
děti i dospělí se bavili.
Monika Poláchová
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uveřejněny v dalších číslech obecních novin, na
webových stránkách obce či vývěskách.
redakce
INFORMACE Z REDAKCE NOVIN

.

DOPISOVATELŮM PODĚKUJEME ZA
PŘÍSPĚVKY DO OBECNÍCH NOVIN

Všem dopisovatelům, kteří svými příspěvky
spoluvytváří naše všeňské noviny, děkujeme za
posílání příspěvků.
Jsou mezi námi i občané, kteří váhají, zda
příspěvek poslat, neboť netuší, zda můžou a jakou
má mít příspěvek formu.
Každý příspěvek, který redakce obdrží, musí být
podepsán autorem. Pokud je doplněn fotografií, tak
musí být informace, kdo fotografii pořídil. Není-li
tato doplňující informace, tak se za autora považuje
autor příspěvku. Zveřejnění jména autora fotografie
přikazuje autorský zákon.
Délka příspěvku by měla odpovídat významu
akce. Příspěvky procházejí před uveřejněním
redakční úpravu, v jejímž rámci mohou být zkráceny.
Pokud obdržíme nevhodný příspěvek, tak jeho
zveřejnění odmítneme. To se stane i v případě, pokud
PLÁNOVANÉ KULTURNÍ AKCE
. příspěvek je například urážející, lživý, vulgární či jej
pošle anonym.
Říjen 2016
Příspěvky do obecních novin je možné posílat na
 14. 10. 2016 ZÁJEZD DO LIBERECKÉHO
již
známou e-mailovou adresu kultura@vsen.cz.
DIVADLA
F. X. Šaldy na Straussovu
nemáte
možnost
poslat
příspěvek
operetu Netopýr. Začátek představení od 19 Pokud
elektronicky,
tak
je
možné
jej
osobně
donést
či poslat
hodin. Autobus bude přistaven 17,30 hod. u
mateřské školky. Přihlásit se můžete na na obecní úřad v písemné čitelné podobě.
V každém čísle obecních novin je uvedeno datum
obecním úřadě.
 15. 10. 2016 DRAKIÁDA od 9 hodin na uzávěrky dalšího čísla. V případě, že příspěvek přijde
po datu uzávěrky, tak může být uveřejněn až
VŠEŇSKÉM LETIŠTI
redakce
 28. 10. 2016 od 14 hodin bude KLADENÍ v dalším čísle.
VĚNCŮ za hudebního doprovodu dechovky
Český ráj
DORUČOVÁNÍ OBECNÍCH NOVIN
Roznos obecních novin bude probíhat ve dnech 4. a
5. října 2016. Obecní noviny v elektronické podobě
si na www.vsen.cz přeete v den vydání.
redakce

UZÁVĚRKA DALŠÍHO ČÍSLA
Příspěvky do obecních novin číslo 9/2016 můžete
posílat e-mailem na kultura@vsen.cz, nebo je poslat
poštou či donést osobně na obecní úřad do 26. října
2016.
redakce

Listopad 2016
 BESÍDKA S PROMÍTÁNÍM ze všenských
akcí nejen pro seniory
 ZDOBENÍ PERNÍKŮ
Podrobné informace k pořádaným akcím budou včas
www.vsen.cz

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. Neoznačené fotografie jsou
z archivu redakce.
Registrační číslo Ministerstva kultury E 10007
Uzávěrka 3. října 2016.

kultura@vsen.cz

strana 4

