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NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY OBCE:

Nové webové stránky Obce, které jsou oproti původním zjednodušené, vytvořil všeňský občan Ing. Martin
Čičkán. Byly spuštěny 30. června 2015. Mají šest rubrik – Aktuality – Obecní úřad – Úřední deska – Obecní
noviny – Historie a současnost – Fotogalerie. Adresa stránek je: www.vsen.cz, platná elektronická adresa obecního úřadu má tuto podobu vsen@vsen.cz. Autorovi stránek děkujeme a předpokládáme postupné vylepšování.

ŽNĚ – SUCHO – HORKO:
Současné suché a horké počasí vyhovuje nebo nevyhovuje podle toho, co kdo má na starosti. Sklizeň obilí probíhá rychle, protože porosty obilí jsou suché a stojící, takže kombajny se do lánů dobře zakusují. Hůře jsou na tom porosty, jež potřebují vodu. Ta v půdě není. Přitom
hrozí lesní a polní požáry, které se rychle rozšiřují a obtížně se likvidují. Libuje si snad jen ten, kdo má dovolenou a leží někde u vody, pokud tam ještě je. Neutěšený je pohled na naše potoky a rybníky, kde není téměř žádná voda.
Voda v krajině dlouhodobě chybí. Až nyní si to začíná uvědomovat vláda a chystá program Podpory retence vody v krajině. V něm bude
vyčleněna částka mnoha milionů korun, o které budou moci žádat zájemci o stavbu rybníků a nádrží z řad soukromníků i obcí. Podle odborníků by však především mělo v následujících letech přibývat mezí a remízků. Právě jejich
vymizení v průběhu minulého režimu a někdy i poté je považováno za největší problém a
příčinu současného stavu. Zdejší radnice bude tento program sledovat, neboť v jeho rámci by
bylo možno vyřešit neutěšenou situaci kolem čtyř rybníků, které v obci jsou. Jejich vyčištění,
zajištění odpovídajícího přítoku a zejména vyloučení vyústění splaškových vod, které bylo
provedeno rovněž v minulém režimu, kdy této otázce nebyla věnována pozornost. Bohužel ani
dnešní zemědělci nejsou nakloněni změnám v krajině, neboť jim komplikují obdělávání
pozemků obřími stroji. Je proto třeba v myšlení vytvořit rovnováhu mezi údržbou krajiny a
výnosy (ziskem). Dlouho se ví o nedobré skladbě pěstovaných plodin (řepka, kukuřice) na
úkor třeba dřívějších pícnin.
Sucho potrvá ještě nejméně 14 dnů. Pršet má sporadicky, teploty mohou vyšplhat až
na 39 stupňů. I v druhé půlce prázdnin mají být teploty nadprůměrné. Pokud se předpověď vyplní, budou letošní prázdniny nejteplejší a nejsušší v historii měření. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

ZVEME VÁS NA OBECNÍ DOŽÍNKY V SOBOTU 22. SRPNA DO AREÁLU NA KOPANINĚ OD 14,00 HODIN
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Z KALENDÁŘE
(MINULÝCH) A OČEKÁVANÝCH
UDÁLOSTÍ
27.07. Kristína Brožová – 75 let
30.07. Irena Zemancová – 80 let
31.07. Věra Kovářová – 75 let
12.08. Předání Oranžové stuhy
Obci Všeň
16.08. Ludmila Medková – 70 let
22.08. Obecní dožínky
29.08. Letecký den
07.Návštěva ústřední hodno11.09 titelské komise soutěže
Vesnice roku
12.09. Mistrovství Libereckého a
Středočeského kraje v orbě

22.09.
25.09.
26.09.
26.29.09.
27.09.
28.09.
03.10.

Podzimní výlet nejen seniorů
„Kouzelná flétna“ - premiéra opery v Liberci
Hasičská soutěž Posvícenská husa v Ploukonicích
Návštěva občanů z partnerského Ledra
Koloběžkiáda na Příčnici
Slavnostní koncert na počest italské delegace
Drakiáda na Letišti

Protože se nám nepodařilo
nepodařilo některé
příspěvky otisknout aktuálně, vybívybíráme nyní z redakčního šuplí
šuplíku:
Ploukonický Jaromír Vytina
napsal:
Soutěž Dětského Superpoháru se
konala v sobotu dne 23. května v
Doubravě. Zúčastnilo se jí 25 družstev, z toho 2 družstva přípravky, 15
družstev mladších a 8 družstev starších dětí. Ploukonice reprezentovalo
jedno družstvo starších a dvě družstva
mladších dětí. Z třetího družstva přijely z důvodu nemoci jen dvě děti. Vedoucí je doplnili do stavu z jiného
družstva, ale musely nastoupit mimo
soutěž, která je složena ze štafety a
požárního útoku. Tomuto družstvu se
štafeta nepovedla, ale útok byl dobrý.
Na příští soutěži ve Březině za čtrnáct
dní to určitě napraví. Vždyť to bylo jejich první soutěžní vystoupení.
Výsledky soutěže:
Kategorie starších dětí: 1. Ploukonice,
2. Sezemice,
3. Jinolice.
Kategorie mladších dětí: 1. Žehrov,
2. Sezemice, 3. Ploukonice A, 12.
Ploukonice B.

A další příspěvek Jaromíra
Vytiny:
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V Ploukonicích máme vybudován
pěkný hasičský areál, kterému vévodí
modrý hasičský dům. Ten je využíván
nejen hasiči, ale Obecním úřadem ve
Všeni. Nejvíce ho ale užívají děti, ty
se zde pravidelně pod vedením rodiny
Vytinovy schází a připravují se na
dětské soutěže. Do Ploukonic jich dochází kolem pětadvaceti, vedoucí se
snaží všechny děti zapojit do soutěžních družstev. Soutěže v Ploukonicích
se zúčastnila 4 družstva. Krom soutěží
jsou děti zapojeny v okresním kole
hry Plamen. V sezoně 2014/2015 se
družstvo mladších dětí umístilo na 7.
místě.
V
soutěži
jednotlivců
v kategorii starších žáků se Vendula
Vytinová a Sebestián Fridrich probojovali až do krajského kola a tam se
umístili na 4. a 6. místě.
V Ploukonicích patřila sobota 20.
6. 2015 hasičskému sportu. Dopoledne
zde probíhal 10. ročník dětské hasičské soutěže o „Ploukonického dráčka“, večer pak 3. ročník noční soutěže.
Na dětskou soutěž přijelo do Ploukonic 26 družstev, z toho 1 družstvo
přípravky, 9 družstev starších a 16
družstev mladších dětí. Počasí sice
připomínalo spíše duben, ale o děti bylo dobře postaráno, takže vše proběhlo
v pohodě.
Umístění v kategorii starších: 1.
Doubrava A, 2. Ploukonice, 3. Žehrov
B.
Kategorie mladších: 1. Žehrov, 2.
Mašov, 3. Březina A .
Ploukonická družstva mladších se
umístila na 4., 8. a 9. místě.
Soutěže byl též přítomen starosta
Obecního úřadu ve Všeni pan Ivan
František Herbst a pan Arnošt Černý,
starosta Okresního sdružení hasičů
v Semilech .
Noční soutěže se zúčastnilo 22
družstev. Na této soutěži nešlo ani tak
o umístění, spíše o pobavení. Některá
družstva se dávala dohromady až na
hřišti a tak o komické situace nebyla
nouze. K zábavě přispěla i doplňková
soutěž, ve které jeden člen družstva
musel přečíst říkanku, ale před tím se
musel nadechnout helia. Soutěžilo se
na dva útoky, první na nástřikové terče a druhý za nočního osvětlení na terče sklopné. Soutěž skončila za všeobecné spokojenosti kolem půlnoci.
Dospělí si ale pořádné soutěže užijí
až o ploukonickém posvícení, kdy se
zde uskuteční 27. ročník hasičské
soutěže „O posvícenskou husu“, které

Žně 2015
se zúčastní družstva Podkozákovské
ligy. Hlavní cenou pro vítězná družstva je opravdu dozlatova upečená posvícenská husa.
Část ploukonických dětí byla na
hasičském táboře v Ostrožně spolu
s dětmi ze Břehů. V říjnu je ještě čeká
soustředění na horách, kde se připraví
na okresní kolo hry Plamen, kterého se
v tomto měsíci zúčastní. Cvičební sezonu zakončí na společném setkání
s rodiči, spojenou s projekcí fotografií
ze soutěží.
Takováto
bohatá
činnost
dětí
v Ploukonicích je možná jen díky finanční
podpoře Obecního úřadu ve Všeni, za
kterou hasiči velmi děkují.

(Snímek z Noční soutěže)
Dovětek:
Na radnici se o záslužné práci
manželů Radky a Radka Vytinových a jejich dětí (Lucie, Venduly a
Štěpána) ví, a proto podle možností
bude jejich snažení podporováno.

Ze všeňské školy přišly
dva příspěvky:

Výlet do Botanicusu

Jela 1. a 2. třída. Jeli jsme nejdříve
obyčejným vlakem a potom jsme
přestoupili do dvoupatrového vlaku,
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který nás dovezl do Ostré, kde je Botanicus.
Je to vesnice, kde jsou různá řemesla, například rýžování zlata, vyrábění bylinkových mýdel, svíček, provazů, papíru, loutek a broušení kamenů. Mohli jsme si také vystřelit z luku,
prohlédnout pštrosa, ovce, pávy a krocany. Platilo se tam groši, jeden groš
byl 10 Kč.
Výlet se nám moc líbil a spokojeně
jsme se vrátili do školy.
Žáci všeňské školy

Výlet do Prahy

V úterý 19. května jsme opět vyrazili do Prahy. Cílem výpravy byl
Vyšehrad, Národní divadlo, Karlův
most a Petřín.
Naším průvodcem byl opět historik pan Bartoň. Potkali jsme se s ním
Nuselského mostu. Odtud jsme šli na
Vyšehrad, do kterého jsme vstupovali Táborskou bránou. Prošli jsme kolem rotundy sv. Martina až k bazilice
sv. Petra a Pavla. Představil nám
hřbitov Slavín, na kterém jsou pohřbeni významní lidé českého národa. Poté nám ukázal Kavčí hory a
místo, ze kterého pravděpodobně
skočil Šemík s Horymírem. Sešli
jsme dolů k ostrovu Žofín, kde jsme
se nasvačili a osvěžili. Pak jsme šli k
Národnímu divadlu, ale jeho část byla pod plachtou, takže jsme viděli jen
trojspřeží s bohyní Victorií. Pak jsme
přešli Karlův most, jehož ozdobou je
30 soch světců. Odtamtud jsme došli
k lanovce a vyvezli se na Petřín. Zde
jsme vylezli na rozhlednu, která je
nazývána malou „Eiffelovkou“. Pochutnali jsme si na výborné zmrzlině. Pobavila nás návštěva zrcadlového bludiště. Z Petřína jsme šli podél
Hladové zdi, kterou nechal vystavět
Karel IV., aby zabránil hladu chudých lidí.
Tohle byl závěr výletu, ze kterého
jsme se šťastně a spokojeně vrátili.
Žáci 3.,4. a 5. ročníku
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Z minulosti osady
Mokrý
Potomci
Patočkova
rodu
z Mokrého č. p. 7 darovali obci Pamětní knihu Sboru dobrovolných
hasičů v Mokrém, která byla založena 22. června 1910 a poslední zápis je z roku 1940. Do knihy je vlepena
i
dvoustránková
stať
s nadpisem „Z minulosti osady
Mokrého“, jejímž autorem je pravděpodobně všeňský kronikář Petr
Matoušek. Tuto stať dále v přesném
opisu
poskytujeme
čtenářům,
zejména těm z Mokrého, aby znali
historii své osady, která má nyní
velkou naději na rozvoj, zejména
podaří-li se realizovat regulační
plán Nového Mokrého.

„Ves Mokrý vznikla na místě, které
bývalo rozvodněnou Jizerou často zaplavováno. Pokud nebylo hrází jizerních pod Turnovem, tekly vody, zde
vystouplé, do nížiny pode Všeň, kde
pak půda ani nevysychala a odtud i
název místa. Ves založena tu nejspíše
teprve po zřízení někdejšího panského
rybníka, kdy vodní záplavy byly částečně zaschyceny širokou struhou nad
rybníkem a do Jizery odvedeny.
Udržuje se tradice, že prvotně bylo
tu jediné stavení, stojící na místě nynějšího statku pana Patočky.
Roku 1547 uveden jest Mokrý
v soupise zboží, zkonfiskovaného rohozeckému pánu Adamovi z Vartenberka.
Roku 1624, kdy se sepisovala „Urbární akta“ panství svijanského, byly
v Mokrém tři usedlosti: nynější čísla
popisné: 7, 6 a 5.
Č. p. 7 držel tehdy Jakub Barchanec, později po třicetileté válce Adam
Vlkův a po něm, na sklonku XVII.
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století Jan Tomsův. V rodě Tomsů byl
pak statek přes 200 let. Tomsové rozšířili se v Mokrém do čtyř větví.
Č. p. 6 držel roku 1624 Václav Šafářův, po něm rod Bernartrův. Roku
1700 přiženil se na usedlost Jana Bečka ze Všeně a od té doby rod Bečků na
statku hospodaři, rozšířiv se před 150
lety i na usedlost č. p. 8, od kmenového gruntu oddělenou.
Na třetím ze starých gruntů mokerských, nynějším č. p. 5, jenž byl roku
1624 v držení Ondřeje Buriána, více
rodů se vystřídalo.
Vedle Tomsů a Bečků nejstarším
rodem mokerským jsou Špetlíkové, jejichž příjmení až do doby josefínské
psávalo se „Sperling“. Špetlíkové jsou
v Mokrém přes 250 let a vytvořili tu
tři rodové větve.
V Mokrém napočteno roku 1723 26
obyvatel. Svijanský soupis z roku
1773 vykazuje tu 58 obyvatel. Palackého „Místopis“ z roku 1843 uvádí 77
obyvatel a sčítání lidu z roku 1921 vykazuje 103 obyvatele.
Pýchou malé vesničky Mokrého
jsou spisovatelé František Jan Tomsa a
František Bohumil Tomsa, vzešlí z rodu Tomsů mokerských.
František Jan Tomsa
narodil se dne 4. října 1751
v Mokrém. Tak dle křestní matriky
všeňské. Sám však napsal, že narodil
se onoho dne v Hamrech u Turnova
(kde matka jeho byla v rodném domově svém návštěvou), však že byl ještě
v den narození domů do Mokrého
s matkou přivezen a na Všeni pokřtěn.
František Jan Tomsa byl z prvních
vzdělavatelů nové češtiny. Psal spisy
mluvnické a slovníkářské, zaujat jsa
cele myšlenkou povznešení české řeči
z jejího tehdejšího úpadku. Mimo to
napsal i mnoho spisů pro poučení lidu.
Mnoho snah věnoval typografickému
přizpůsobení latinky pro český tisk.
Proslul též svým návrhem na zjednodušení českého pravopisu. Jméno Jiří
psalo se například tehdy „Gzržj“.
Tomsa odstranil spřežky rž a cž, zavedl čárkované í místo užívaného j a to j
dal, kam foneticky patřilo a kde užívalo se g. Tiskl tak i některé knihy, neprorazil však tehdy se svou reformou a
teprve roku 1842 zavedeno Tomsovo
dlouhé í a dosavadní jot (j) nastoupil
na místo g. Ještě později došlo i k všeobecnému zavedení latinky do českých knih, jejíž úpravě pro češtinu
(obtížnému tehdy opatření čárkami a
háčky) věnoval Tomsa dávno před tím
mnoho úsilí.
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František Jan Tomsa zemřel
v Praze dne 1. listopadu 1814.
Širším kruhům známějším se stal
plodný spisovatel doby obrozenecké
František Bohumil Tomsa.
Otcem jeho byl mladší bratr spisovatele Františka Jana Tomsy, Václav. Tento Václav Tomsa byl krejčím. Roku 1791 setkáváme se s ním
v Mokrém, kde bydlel v rodném statku. O něco později bydlel na Kadeřavci, načež usídlil se v Turnově, postaviv si tu roku 1799 domek
v Sobotecké ulici č. p. 229. Za pobytu jeho na Kadeřavci narodil se mu
dne 2. července 1793 syn František,
onen potom pode jménem František
Bohumil Tomsa, známý populární
spisovatel. Ze spisů Františka Bohumila Tomsy těšily se u nás zvýšenému zájmu jeho historické povídky
z našeho kraje: „Viz keř, dcero má, a
doufej“ a „Svatava a Vojmil, aneb
panenské vězení na Hrubé Skále“.
František Bohumil Tomsa zemřel
v Praze r. 1857.“

Děti a důležitá prosba
Jsme děti z příměstského tábora
Skřítkov, který má dočasné letní
sídlo ve Všeni na louce nad kostelem. Moc prosíme osobu (možná i
osoby), aby nám vrátily do tábora
10 špalků, které byly hned na začátku kýmsi přes noc odvezeny.
Díky nim jsme mohly ještě úvodní
den pohodlně sedět při části her, při
obědování a také u táboráku. To
nyní nemůžeme, oběd je sice dobrý, ale jíst na zemi není úplně ono.
Další prosbou je, aby do našeho
vypůjčeného indiánského stanu nebyly skoro každý den nošeny odpadky, různými obaly počínaje,
zbytky ovoce pokračuje a nějakými
kostmi konče. A nakonec si nepřejeme, aby nám někdo chodil ničit,
schovávat a dokonce zcizovat výzdobu a pomůcky, které potřebujeme k našim hrám, pohádkám a
příběhům. Paní učitelky si s tím daly moc práce a my pak máme
chudší zážitky. Navíc je náš tábor
na soukromém pozemku, tak se
upřímně dětsky divíme, jak je
možné, že si tohle někdo může dovolit. Budou naše prosby a přání
vyslyšeny?
Děti z příměstského tábora Skřítkov
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SPOLEČENSKÁ KRO
KRONIKA

Paní Marie Šichová děkuje všem
dobrým lidem, kteří ji blahopřáli a
obdarovali u příležitosti jejího životního jubilea.

Potěšily nás zprávy, že
všeňská Petra Šťastná v sobotu 8.
srpna t. r. si bude brát Petra Vaňka.
Stane se tak na Farmě Ptýrov ve 14,00
hodin, a
rovněž všeňský Lukáš Svoboda si
bude v sobotu 15. srpna t. r. brát Radku Smetanovou, a to v 11,00 hodin na
zámku Sychrov.
Snoubencům srdečně blahopřejeme a
věříme, že jejich láska bude opravdu
trvalá.

Smutná zpráva z Vyskře oznámila,
že 14. července zemřel mokerský
rodák Pavel Tomsa. Narodil se
v roce 1930 a od doby, co se oženil, trvale bydlel na Vyskři. Jeho
dva bratři – Hynek a Václav, ho na
věčnost předešli. Čest jeho památce!
V minulém měsíci zemřela ve věku
90 let paní Vlasta Vocásková
z Podpohoří, manželka bývalého
prvního všeňského poštmistra.
EKO-KOM, a. s., zaslala obci toto Osvědčení o úspoře emisí:
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KRÁTKÉ ZPRÁVY:
 Obecnímu úřadu přicházejí žádosti o
udělení výjimek ze zákazu průjezdu
ploukonickým
mostem.
Vzhledem
k tomu, že toto opatření na ochranu
obecního majetku bylo přijato jednomyslně patnácti členy zastupitelstva obce,
nemůže obecní úřad o nich rozhodovat.
O uzavírce svijanského mostu diletantsky rozhodl Městský úřad v Mnichově
Hradišti, který nepřipustil účastenství
naší obce v řízení proto, že se jí situace
netýká. O podaném odvolání Krajský
úřad Středočeského kraje dosud nerozhodl. To je asi to správné místo, kam by
se měli nespokojení občané obracet, neboť jeho nečinnost je alarmující. Jistý
občan (asi ze Žďáru) žaloval na naši
obec na Ministerstvu vnitra, které si
podle očekávání předvolalo starostu.
 Všeňský stavební úřad zahájil 3. srpna řízení o vydání společného souhlasu
se stavbou „Víceúčelového sportovního
hřiště Všeň – Střed“ s možnými námitkami do 20. srpna t. r.

DOPIS, KTERÝ NEPOTĚŠIL:

„Bydlím tu již několik let, ale nikdy
jsem nezažil to, co tady!! Konkrétně
myslím rodinu ..............., č. p. ........, a
jejich zvláštní styl života. Jak je možné,
že mají tolik zvířat na tak malé prostory? (které nejsou jistě postaveny podle
evropské normy!). Jak je možné, že mají
jednu jímku na odpady z rodinného domu a tu samou na močoviny od zvířat?!
A to nemluvím o tom nehorázném zápachu co od nich jde! Je smutné, když si
člověk nemůže ani otevřít okno, protože
je to takový „smrad“, že to máte okamžitě zalezlé v celém domě! Chtěl jsem
Vás poprosit, zda byste s tím mohl něco
udělat! Jistě si nestěžuji jen já! A hodně
mě zaráží to, že veškerý odpad jde do
místní kanalizace a ta vede bez jakéhokoliv ošetření a čištění do místního rybníka (Třeťák). Předem děkuji a doufám,
že s mojí prosbou něco uděláte.!!“
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
6. srpna 2015. Nepodepsané texty jsou redakční.
Bez jazykové úpravy. Barevná kopie ON pořízena
na stroji Canon.

