ZVEME VÁS NA OBECNÍ DOŽÍNKY V SOBOTU 22. SRPNA DO AREÁLU NA KOPANINĚ OD 14,00 HODIN
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OKÉNKO DO
HISTORIE
V minulém čísle ON jsme uvedli stať o historii osady
Mokrý z nedávno získané Pamětní knihy.

V souvislosti s osobou Františka Bohumila Tomsy
bylo uvedeno, že otec spisovatele si v roce 1799 postavil v Sobotecké ulici v Turnově domek č. p. 229.
Ten vidíte na dobové fotografii. Domek byl zbořen
v roce 1932 a stál naproti objektu bývalé turnovské
Masny, kde je nyní nástupiště autobusové linky na
Vyskeř.


V souvislosti s historickými osobnostmi obce (zde
mokerští Tomsové) má radnice již nějakou dobu
v úmyslu zřízení čestného hrobu na místním hřbitově
se jmény těch osobností, jejichž hrob není znám. Místo je již vytipováno.
Ve středu 12. srpna 2015 se v obci Mříčná konalo
slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Vesnice roku
2015 v Libereckém kraji.
Všeň si domů přivezla Oranžovou stuhu za spolupráci obce a zemědělského subjektu. Toto ocenění
převzal starosta obce Ivan František Herbst spolu
s předsedou představenstva akciové společnosti Agro
Český ráj Všeň Jiřím Drahoňovským. Za pořadatele
poctu předali Josef Jadrný, náměstek hejtmana pro životní prostředí a zemědělství, a poradce premiéra (na
fotografii úplně vpravo).
Naše obec bude ještě navštívena celostátní hodnotitelskou komisí, která posoudí pozici obce z celostátního pohledu. Hlavním místem přijetí bude všeňský
Dvůr Borčice, který je po a. s. Agro Český ráj druhým
největším zemědělským podnikem v obci. Ve čtvrtek
24. září bude obec přijata v sídle Senátu Parlamentu
České republiky v Praze, kde jí bude předán šek na
600 tis. Kč. Součástí ocenění je diplom, stuha, květina
(v barvě stuhy) a skleněná plaketa.

HRUBOSTRANSKÁ NÁVES
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Už nemnoho původních obyvatel všeňské Hrubé
Strany si pamatuje kašnu se sochou sv. Jana Nepomuckého uprostřed návsi. Kašna se sochou byla v roce
1949 přemístěna před dům č. p. 20 proto, aby nepřekážela narůstajícímu provozu na silnicích ke Žďáru a
na Olešnici. Bylo to šťastné rozhodnutí, neboť na
mnoha místech jinde tyto památky mizely. Snad bude
mít někdy později obec sílu kašnu s vodou obnovit.
Samotná hrubostranská náves má nyní dobrý vzhled,
když k tomu přispěla oprava staré hasičské zbrojnice
(přičiněním Petra Kazdy) a nyní i úprava podezdívky
zahrádky před chalupou č. p. 14 nákladem majitele
pana Jaroslava Masopusta. Pan Masopust uvažuje o
celkové rekonstrukci chalupy „v kožichu“, která je patrně nejstarším objektem v této části obce. Radnice
uvažuje o úpravě středového záhonu, v jehož prostředku by měla stát dobová lampa nebo hodiny na
sloupku.
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Hrubé Skále. Uvažovalo se i o možnosti spojených činností s hostincem (dříve Formanka, nyní U Fukárků),
když jako problematické se jevilo spojení obou částí,
mezi kterými prochází frekventovaná krajská silnice.
Řešení v tomto směru nevykazuje žádný pokrok.
Dovolí-li to rozpočtové poměry, bude třeba zadat
zpracování studie na nové využití a
následné (alespoň) statické zabezpečení
torza stavby. V základech se nachází také
tři sklepní místnosti s
možností
případného využití. I laické návrhy na
využití přijímáme. Radnice bude sledovat
dotační tituly k možnému řešení v rámci turistického
ruchu. Z Lesního programu by ráda obnovila (ve shodě
s olešenskou obcí) Pohořskou cestu a úpravu studánky
s pramenem „Ve Žlábku“.
Obec má pro zájemce o tělesný pohyb a kulturu náhradní tělocvičnu, a to v budově Alter. Díky dobrým
vztahům pronajímá tato firma obci tělocvičnu včetně
přilehlých místností za symbolickou jednu korunu ročně. Tělocvična slouží i místní škole k tělovýchovné činnosti.

Z INSPEKČNÍ ZPRÁVY:
Jak již bylo oznámeno, na základě podnětu jednoho
všeňského občana, byla v naší obci provedena inspekční
činnost, kdy Česká školní inspekce prověřila práci Mateřské školy a Základní školy ve Všeni, a to ve dnech 1.,
2., 3. a 24. června 2015. Třetího srpna obdržela radnice
Protokol o kontrole a Inspekční zprávu. Oba dokumenty zveřejnila na úřední desce.

Celkovou rekonstrukci chalupy č. p. 26 (Haškovo)
má v úmyslu i její současný vlastník MUDr. R. Rezutka.

BOLAVÉ MÍSTO

Škola je institucí, která je vždy pod dohledem veřejnosti,
rodičů žáků i inspekčních orgánů. Ne každý měl možnost se
do těchto dokumentů podívat, a proto dále citujeme výňatek
z Inspekční zprávy, který je nadepsán „Závěry“. Jsou uvedeny na straně 7. a 8. zmíněné Inspekční zprávy. Radnice neuvádí k obsahu žádný komentář; bude požadovat odstranění
prokázaných nedostatků tak, aby se neopakovaly a nesnižovaly tak silné stránky a pozitiva školy, které Inspekční zpráva
nepopírá, ale vyzdvihuje je. Je nezbytné, aby se k obsahu
Protokolu a Zprávy vyjádřil ředitel škol – Mgr. Milan Fric,
který převzal školy, zejména základní školu, ve stavu úplného rozkladu, který dopustilo minulé vedení školy.

a) Silné stránky, pozitiva školy:
•

•
•

Svou tělocvičnu si postavili všeňští sokolové v roce
1908. Po roce 1948 sloužila jako skladiště místnímu
JZD, které ji nechalo zchátrat, a v roce 1965 byla zbourána (resp. se zřítila).
Základy této sokolovny vzbuzují v nás nostalgii i
trpkost, že tento stánek kdysi nadšených sokolů zanikl.
Radnici není současný pohled na toto místo lhostejný.
Byly nápady na využití zbořeniště na výstavbu domu
nebo garáží. Tato tendence byla utlumena. Vznikla
myšlenka na zřízení vyhlídkové odpočinkové terasy se
stánkem s občerstvením i jako východisko turistické
stezky ke kostelu a posléze všeňským lesem k Vústře a

•

•
•

empatický, spolupracující pedagogický sbor, entuziastické nasazení všech zaměstnanců školy, jednotné
myšlení
pomoc a podpora ze strany rodičů dětí, žáků a starosty
pozitivní pracovní klima, přívětivá pracovní a tvůrčí
atmosféra, příznivé emocionální a sociální klima pro
žáky
vedení dětí v mateřské škole (výrazná podpora sociální gramotnosti, pracovních, výtvarných a pohybových dovedností dětí, rozvoj fantazie, souběh činností
ve třídách mateřské školy)
návaznost způsobu práce z mateřské školy na základní školu ve stejném pojetí
materiální zvelebení budovy základní a mateřské
školy, vybavení a prostory zahrady mateřské školy

b) Zásadní a na místě neodstranitelné nedostatky:


ředitel školy nesplňuje předpoklady pro výkon této
činnosti určené § 5 odst. 2 zákona č. 563/2005 Sb.,
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o pedagogických pracovnících a změně některých hodin pojme za manželku Markétu Fajxovou z Koberov.
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (funkční stu- U Jakuba se musíme zastavit, protože byl první, kdo se
dium)
v obci narodil po sametové revoluci, takže v nově založené
 závažné nedostatky a pochybeni ve vedeni školni Pamětní knize rodáků má pořadové číslo „1“. Přejeme promatriky (zejména doložitelnost výsledků vzděláva- to Jakubovi a Markétě, aby jim vše stále vycházelo na jední žáků ve škole – slovní hodnoceni) a v povolová- ničku.
ni individuálního vzdělávání žáků
Nyní je v Knize rodáků popsáno 126 stran.
 neplnění povinnosti ředitele (správní řizení), nízké
Pro úplnost uvádíme, že v minulých dnech do
právní vědomí ředitele školy v oblasti školské le- svazku manželského vstoupila také všeňská Tereza
gislativy
Gábrová.
 při škole není zřízena školská rada, ředitel nedal

podnět zřizovateli k jejímu obnovení.
 V minulých dnech, krátce po tom, co navštívil naši

c) Mezi slabé stránky patří:

 škola neaktualizuje své webové stránky - omezený kontakt na školu, dostupnost ředitele
 vysoké procento žáků školy ze vzdálenějších
míst, minimum místních žáků z obce
 rozporuplný požadavek ředitele školy na pokračování ve vzdělávání na 2. stupni ZŠ (nově
6. ročník) – nejasná perspektiva
 absence počítače s připojením na internet
v MŠ.

d) Návrhy na zlepšení stavu školy, doporučení – (k dalšímu rozvoji a zdokonalení
práce školy): (13 bodů – viz úplné znění na úřední desce).

e) Zhodnocení vývoje školy od data poslední inspekční činnosti:
Škola pracuje nadále velmi dobře ve výchovně
vzdělávací oblasti s alternativním přístupem. Výsledky vzdělávání jsou na standardní úrovni. Pozitivem je výborné vedení dětí v mateřské škole a
možnost pokračování ve vzdělávání těchto dětí
v základní škole ve shodném pojetí, kterou obyvatelé obce prakticky nevyužívají. Od minulé inspekční činnosti nastal výrazný posun i ve zkvalitnění podmínek obou budov základní školy a mateřské školy (nová fasáda mateřské i základní školy, v mateřské škole nové herní prvky na zahradě,
v základní škole nově vybudovaná třída, přebudované 1. patro základní školy – prostory pro školní
družinu a společné stravování). Je zde patrná vysoká zainteresovanost všech pracovníků školy, obětavá spolupráce rodičů dětí a žáků a v neposlední
řadě cílená podpora zřizovatele.“

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V uplynulých dnech oslavily svá životní výročí čtyři ženy,
kterým
ještě
dodatečně blahopřejeme a
přejeme hodně slunných
let prožitých v naší obci.
Jsou to: Kristína Brožová
(75 let), Irena
Zemancová (80 let),
Věra Kovářová (75 let) a Ludmila Medková (70 let).
I v těchto ON můžeme uveřejnit další
svatbu. Žení se ploukonický Jakub
Roubíček, který na zámku Hrubý
Rohozec v sobotu 29. srpna ve 12,30

radnici, zemřel přítel naší obce a odběratel Obecních
novin, pan Jaroslav Folprecht z Přepeř u Dolního
Bousova. Bylo mu sice 88 let, byl stále činný
v místním zahrádkářském spolku a na září připravoval
výstavu květin u příležitosti 20. výročí trvání tohoto
spolku.

Ad.: Dopis, který nepotěšil
V minulých Obecních novinách jsme otiskli dopis
pod výše uvedeným nadpisem, na který reagovali všenští Loupovi takto:
„Dobrý den,
moc ráda odpovím na titulek v Obecních novinách, který se týká celé naší rodiny. Škoda, že dotyčný, který o
nás psal, se nepodepsal. Bojí se, a nebo nemá čisté svědomí??? Rádi bychom si s ním promluvili. Chtěli jsme
jenom říci, že u nás již bylo takových kontrol (díky těmto pisatelům), že už nás znají ze všech stran. Z každé této kontroly je udělán zápis. Kdyby dotyčný pisatel chtěl,
rádi mu je dáme přečíst. Vše máme řádně založeno. Docela nás zaráží, jak může pisatel vědět, že močůvka odtéká do rybníka (Třeťáku). My máme na všechno jímky, které se vyváží a které dotyčný orgán také viděl a
zapsal do zápisu. A co se týká naší rodiny, jsme rodina
pracovitá. A co se týká našeho zvláštního stylu života,
tak to snad je čistě jenom naše věc. Určitě lepší, než se
někde válet a nebo se potulovat po hospodách. Budeme
rádi, aby se každý zamyslel sám nad sebou a přesvědčil
se, jestli sám dělá všechno dobře. Loupovi“
V souvislosti s dopisem, který redakce otiskla, byla
radnice oslovena několika občany, kteří vesměs souhlasili s prvním dopisem. Ani o dopisu rodiny Loupovy se
nedá říci, že by byl nepravdivý. Radnice posuzuje kritizované jevy podle platných zákonů a v souladu se
správním řádem, který většinu řízení podle něho prohlašuje za neveřejné. Někteří dotčení občané mají možnost podat podněty k řízení, ale i radnice může řízení
zahájit z vlastního podnětu. Nemá ale právo podat žalobu z titulu omezení vlastnického práva podle § 1013
nového občanského zákoníku. Zákon v tomto paragrafu
stanoví: „Vlastník se zdrží všeho, co působí, že odpad,
voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, hluk, otřesy a
jiné podobné účinky (imise) vnikají na pozemek jiného
vlastníka (souseda) v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku; to
platí i o vnikání zvířat."
Celá tato právní úprava má čertovo kopýtko v tom, že
musí jít o míru nepřiměřenou místním poměrům a o podstatné omezení obvyklého užívání. Na druhé straně je nutno šetřit práv drobných chovatelů zvířat na venkově.
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PŘIJĎTE SE PODÍVAT K BOŽÍM MUKŮM!

Farmář Ing. Jaroslav Egert vyhověl přání radnice a se
svým mulčovacím zařízením uklidil plevelné porosty na
hranicích mezi pozemky a cestami (silnicemi). Doufáme, že
v budoucnu budou tak činit všichni vlastníci nebo pachtýři
zemědělských pozemků k zabránění množení plevelů, ale i
z estetických důvodů! (Foto z Příčnice.)
INZERCE:

Darujeme koťátka. Umí chodit na píseček. Zvyklá
doma i venku. Hakenovi, Všeň 40, ℡ 737605082.

PŘIJĎTE POBEJT!

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 18. srpna 2015. Nepodepsané texty
jsou redakční. Bez jazykové úpravy. Barevná kopie ON pořízena na stroji Canon.

