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NA TAHU

S příchodem podzimu se naše příroda mění. Stromy se
ukazují v nejzářivějších barvách, květiny odkvétají a dozrávají poslední plody. Nejen
rostliny, ale také živočichové se
připravují na zimu. Každý po
svém, ale vždy, jak nejlépe umí.
S mnohými se musíme rozloučit
a čekat na jaro, až se zase uvidíme. Mezi tvory, kteří nás na
podzim opouštějí, patří tažní
ptáci. Hlavním důvodem, proč
se někteří ptáci vydávají na
dlouhou a nebezpečnou cestu, je
nedostatek potravy, který na sebe s příchodem zimy nenechá
dlouho čekat. Za potravou se
také vydávají například vlaštovky, jiřičky, krutihlavové,
křepelky, čápi nebo třeba kukačky a mnozí další. A kam
vlastně vede jejich cesta? Nejčastěji míří do oblasti Středozemního moře, Pyrenejského a
Apeninského poloostrova, ale
výjimkou není ani subsaharská
Afrika. Na svých cestách překonávají stovky kilometrů, často jen s velmi omezeným
množstvím vody a potravy. Proto také létají hlavně v noci, aby
šetřili tolik drahocennou energií. A jak poznají, že přišel čas
odletu? Pomohou jim tzv. biorytmy. To jsou takové vnitřní
hodiny, které se řídí délkou dne,
a napoví „ptačím poutníkům“,
kdy je čas odletu.
Po nechtěné přestávce se k vám
vrací i Obecní noviny. Počítač,
zamořený viry, byl již vyléčen.
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SLAVNOSTNÍ AKT V PRAZE

Ministr zemědělství České republiky Ing. Marian Jurečka
předal 24. září ve Valdštejnském sále Senátu Parlamentu České
republiky starostovi naší obce poukaz na částku 600 000 Kč za
získání Oranžové stuhy v soutěži Vesnice roku 2015. Starostu
doprovázel Ing. Aleš Hodina, předseda dozorčí rady místní a. s.
Agro Český ráj –Všeň (na snímku zcela vlevo).

MILÁ NÁVŠTĚVA NA VŠENI

Adélka Rozálie Velová (vnučka nové paní účetní obce) vítala
v pátek 25. září v podvečer chlebem a solí výpravu Italů
z partnerského Ledra, a to u domu č. p. 88, ve kterém někteří
z jejich italských předků (například babička Lucy Zendriho, stojícího za Adélkou) přežili 1. světovou válku (v letech 1915 –
1919). Tuto skutečnost připomíná i pamětní deska, odhalená na
domě jejich nuceného pobytu (za který dnes děkují).

Obecní noviny č. 14/2015
(Milí čtenáři, s ohledem na uplynulé
mezidobí, kdy z technických důvodů nevycházely Obecní noviny,
nejsou některé příspěvky zcela aktuální, ale přesto je uveřejňujeme
k zachování kontinuity obecního
dění. Děkujeme za pochopení.)

DOŽÍNKY 2015

Letošní slavnost Dožínek ´15
se nesla v dobré atmosféře, protože
v sobotu 22. srpna, kdy se slavnost konala, bylo všechno obilí
sklizeno. Někteří zemědělci se
pochlubili, že měli rekordní úrodu
obilovin. Sucho, které v letošním
létě vládlo, se na výnosech nepodepsalo. Spíše se hovoří, že menší
úroda bude u brambor a cukrovky.
Předseda představenstva místního
největšího zemědělského podniku
(Agro Český ráj) Jiří Drahoňovský, který převzal od obce tradiční
dožínkový věnec, si letošní žně také pochvaloval. Na slavnosti účinkovaly dvě hudby – Dechová hudba Český ráj Jaroslava Raulina a
Veselí pozůstalí, kteří oslovili
účastníky mladšího věku.

CYKLISTI OPĚT
AKTIVNÍ

(Od našeho zpravodaje) - Cyklisté vyjeli na mistrovství republiky v
pasení, které se konalo ve vesničce
Rakousy nedaleko za Turnovem
v neděli 23. srpna 2015.
Je to naše oblíbená trasa, vede
po rovině malebnou krajinou podél
obou břehů Jizery. Uvidíte zámek
Hrubý Rohozec, můžete si pro-

2
hlédnout Dlaskův statek, po cestě
je plno občerstvovacích míst, kde
se můžete najíst. Když dojedete na
Malou Skálu, tak je nádherný výhled od Jizery na Vranov. Velice
pěkné bylo i mistrovství v pasení.
Pes musí zahnat ovce do ohrady
nebo oddělit určenou ovci od stáda.
Moc pěkné na podívání, jak jsou
psi vycvičeni. Cestou domů po
druhém břehu jsou pěkné hospůdky V OUDOLÍ a u Zrcadlové kozy.
Až budete mít volný čas, tak si
trasu projeďte, stojí to zato.
S pozdravem Miloš

KLOKOČKA S TROŠKOU

Poslední srpnovou neděli vyrazili naši cyklisté na Klokočku.
Velký zážitek byl, když jsme zde
uviděli režiséra Zdeňka Trošku.
Velice vřele se s námi pozdravil a popovídal. Když jsme řekli,
že jsme ze Všeně, tak zavzpomínal, jak u nás točil poslední scénu
svého filmu (Doktor od jezera hrochů – 2010).

Na dotaz,
kde se vzal na
Klokočce, odpověděl: „hledám inspiraci k novému filmu“. Také
jsem z naší cesty pořídil foto.
S pozdravem Miloš Havlas

Říjen 2015

Dopis:
Děti a poděkování
Jsme děti z příměstského tábora
Skřítkov, který, jak asi víte, měl po
dobu 6 týdnů dočasné letní sídlo ve
Všeni na louce nad kostelem. Naše
prosba z nedávné doby byla částečně vyslyšena. Jak si možná
vzpomenete, někdo nám hned na
počátku přes noc odvezl špalky na
sezení a hry. Jaké bylo naše překvapení, když pár dní po naší
prosbě v ON přišla p. Loupová a
nabídla nám pomoc. Díky rodině
Loupově máme nyní u pískoviště
dokonce 11 špalků - sedátek. Moc
za ně děkujeme, budou se hodit i
našim netáborovým nástupcům v
Agráčku.
A když už jsme u toho děkování, chceme tak učinit celkově za
tábor, zejména za obsah činnosti.
Jednotlivé turnusy nám přinesly
zajímavou a pestrou činnost, řadu
úkolů a soutěží a také nové poznatky a zkušenosti a rovněž kamarády a kamarádky. Zejména díky nim se již dnes těšíme do příměstského tábora napřesrok. Dík
patří i majiteli tee - pee, v němž se
nám líbilo. Přece jen jde o jiný
„bývák“ než v panelácích a rodinných domcích. Bylo však třeba se
též vyrovnat s určitými nástrahami.
O špalcích již byla řeč. Neméně
nás potrápilo zvýšené množství
vos, déletrvající tropické počasí a i
deště a chladno před ním. Ale vše
jsme úspěšně překonali. Takže díky.
Děti z příměstského tábora
Skřítkov (zaslal Otakar Patočka)

Oslava 125 let od vzniku
všeňského a mokerského
sdružení hasičů
V sobotu 19. září 2015 od 14
hodin proběhla na místním hřišti,
zvaném Kopanina, za velmi pěkného počasí oslava 125 let od
vzniku všeňského a mokerského
sdružení hasičů. Na startovní listině bylo pět ženských a osm chlapských družstev z domácích i okolních sborů. Na soutěžící čekala štafeta, kdy jeden z členů navigoval
ostatní členy, kteří měli zavázané
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oči a plnili stanovené úkoly. Samozřejmostí byl i upravený požární útok. A jak soutěžní klání dopadlo? Vyhráli ženy z Ploukonic,
druhé byly ženy z Olešnice a třetí
domácí
ženy
ze
Všeně.
V kategorii mužů vyhráli domácí
Všeňští chlapi A, před druhou
Podhájí a třetí byli muži z Přepeř
B. Druhé domácí družstvo mužů
Všeň B skončilo na šestém místě.

Nezbývá, než poděkovat soutěžícím za hladký průběh soutěže a
všem co pomáhali s pořádáním této akce. Poděkování patří sponzorům a také Střeleckému sdružení
Všeň, které nám zapůjčilo prostory
k pořádání akce.
Martin Kočí

Ladislav Vošvrda
ve Šlágru

Šlágr TV je "československá lidová televize ", s velmi různorodým
programem,
kde
hrají
hlavně
dechovky a kapela Peterka a spol. Od
listopadu 2012 vysílá také přes
digitální pozemní vysílání. Šlágr TV
spolupracuje se spoustou hvězd. Mezi
časté moderátory TV patří Petr Šiška,
Petr Jančařík, Franta Uher a další.
Jedná se dnes již o velmi populární
TV, která dává prostor všem možným
interpretům.
Kiosek U Richarda vás zve na posvícenské jehněčí hody v sobotu 24.
října. Objednaní hosté mají přednost. ℡ 737355623.
Všeňský Láďa Vošvrda jel hrát do
Šlágru v Dubné u Českých Budějovic.
S moderátorem Fandou Markem náš
reportér Miloš Havlas vyjednal, aby
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se na Láďu přišel podívat sám ředitel
televize Karel Peterka. A on opravdu
přišel nás pozdravit a nechal se i vyfotografovat. A Miloš konstatuje: zase
jeden hezký zážitek.

Miloš Havlas

Říjen 2015
ve svém projevu připomenul historii
partnerství, které se odvíjí od roku
1915, kdy i na Všeň přišli italští vyhnanci. Po projevu starosty následoval varhanní koncert se zpěvem Elišky Josifové.

POSVÍCENSKÁ HUSA

Zahájení tradiční hasičské soutěže v Ploukonicích „O posvícenskou husu“ v sobotu 26. září 2015
u Jizery se letos zúčastnila i výprava italských přátel z Ledra. I při
vysoké účasti soutěžících družstev
měla soutěž hladký průběh, za což
se sluší poděkovat pořadatelům –
hasičům z Ploukonic, jmenovitě
panu Radku Vytinovi, který byl
organizátorem, moderátorem i startérem v jedné osobě.

K NÁVŠTĚVĚ ITALSKÝCH PŘÁTEL:

V době, kdy nevyšly Obecní noviny, byl uveřejněn program návštěvy
italských přátel na Všeni na sklonku
měsíce září t. r.
Návštěva se uskutečnila ve dnech
25. září (pátek) až neděle 27. září t. r.
Výprava v počtu 26 osob byla
v pátek
odpoledne
ubytována
v penzionu Aneta v sousední Doubravě. Téhož dne v 17 hodin se konalo
v místním chrámu sv. Filipa a Jakuba
slavnostní uvítání, v jehož úvodu zazněly slavnostní fanfáry, italská a česká státní hymna. Hosty pozdravil
místní duchovní správce Mgr. P. Pavel Mach, který vyzdvihl víru jejich
předků, jež při pobytu na Všeni chrám
pravidelně navštěvovali. Posléze starosta obce delegaci občanky uvítal a

(Lederští se svým starostou při uvítání
v kostele, přichází Marta Bestosová, nepostradatelná tlumočnice)

Před 18 hodinou se pak konalo
slavnostní shromáždění u Pomníku
padlých a domu č. p. 88. Po trubkovém sólu, zpěvu a dechové hudbě byly položeny květiny k Pomníku padlých a k domu č. p. 88, na němž byla
odhalena deska (viz foto) na památku
pobytu italských vyhnanců na Všeni
před sto lety.
Po tomto aktu se hosté i všeňští
hostitelé odebrali do sálu a. s. Agro
Český ráj, kde následoval přátelský
večer při hudbě Českého ráje.
Během tohoto večera předal starosta všem italským hostům v upomínku
šperk – pozlacenou jehlici se stylizovaným obecním erbem, symbolicky
doplněnou českými granáty. Na
vzniku tohoto upomínkového předmětu se podíleli Olga Zubová, Dana
Loudová a Milan Hejral, jež jsou
všichni zaměstnanci Družstva umělecké výroby Granát Turnov.

Druhý den pobytu započal pro hosty snídaní U Loudů a účastí na zahájení hasičského klání O posvícenskou
husu u Jizery.
Pak delegace i s některými hostiteli
odjela do Turnova a zde se v reprezentačních prostorách Družstva Granát seznámila s jeho šperkařskou výrobou. A nutno dodat, že výklad i expozice byly přijaty s velkým zájmem
hostů.
Z Turnova pak vedla cesta výpravy
do Svijan, kde v pivovarské restauraci
byl pro ni přichystán oběd.
Po chutném a vydatném jídle odebrala se výprava do útrob samotného
pivovaru na exkursi, která byla rovněž
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velmi zajímavá. Skončila ochutnávkou svijanského piva z měděných
korbelů.
Ve Svijanech se výprava rozdělila
na dvě části, když příslušníci hasičských sborů vyjeli na prohlídku hasičských základen v Turnově, Liberci a v
samotné Všeni. Druhá část výpravy,
doplněná o některé zájemce z obce,
podnikla autobusem rychlý výlet po
Českém ráji. Byly to prohlídky exteriéru hradu Kost a zámku Humprecht i
přestávka na soboteckém náměstí s
návštěvou zdejší cukrárny Stáza. Poslední zastávkou na této cestě byla
Vyskeř s výstupem na stejnojmenný
vrch s památnou kapličkou sv. Anny.

Průvodcem zde nemohl být nikdo
jiný, než Zděna Prokorátová, velká
přítelkyně naší obce. Podala vysvětlení historie kapličky a také krátce zazvonila na zvon, který pravidelně rozhoupává, když z vyskeřské obce odejde někdo na věčnost. Po zápisu do
tamní Pamětní knihy návštěvníci jednoho z nejkrásnějších vrcholů Českého ráje obdivovali při zapadajícím
slunci malebnost krajiny této části naší země, tak rozdílné od Lederské, kde
v hlubokém údolí velehor žijí naši
přátelé.
Večer se pak v Ploukonicích obě
části delegace spojily ke společné večeři, která se konala u bohatě prostřeného stolu v Modrém (Hasičském)
domě. Zde nechyběla hudba, tanec a
dobrá nálada. Na překážku nebyla ani
rozdílnost jazyků. Bylo více jak půldruhé hodiny po půlnoci, kdy se společnost rozešla a hosté odjeli na noc
do penzionu v Doubravě.
Třetí, závěrečný den návštěvy, měl
již rychlý průběh. Snídaně u Loudů a
v 10 hodin rozloučení na místním Letišti. Silný vítr nedovoloval vyhlídkové lety, takže hosté viděli jen exhibiční let šéfa Leteckého klubu Jar.
Vytiny. Došlo na loučení, které bylo
velmi srdečné a kolem půl jedenácté
hodiny tři mikrobusy s výpravou italských přátel odjely domů. Další den
došla z Itálie zpráva o jejich šťastném
návratu a nechybělo velmi dojemné
poděkování za přijetí, které jim Všeň
během pobytu připravila.
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Radnici nezbývá, než všem našim
občanům, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravě a průběhu setkání, velmi upřímně poděkovat.

IN MEMORIAM

Říjen 2015
Z KALENDÁŘE
OČEKÁVANÝCH UDÁLOSTÍ:
23.10.
24.10.
25.10.
25.10.
03.11.
08.11.
13.11.
29.11.
03.12.
04.12.
05.12.
11.12.

Hana Tesařová – 70 let
Ivan Fr. Herbst – 70 let
Všeňské posvícení
Pohár v Orientačním běhu na krátké
trati – pořádá SOK Turnov
Karel Macich – 85 let
Jana Rylichová – 70 let
Gazdina roba – DFXŠ Liberec
Rozsvícení vánočního stromu
Adventní posezení seniorů
1. Adventní koncert (Zvonky)
Naděluje obecní Mikuláš
Jak je důležité míti Filipa, MB

INZERCE
(Poslední rozloučení s Hedvikou Hakenovou)

Osud zasáhl v uplynulém měsíci
nelítostně naši obec, když do věčného
domova odešly tři ženy, jejichž život
byl s obcí těsně spojen, a proto v nás,
co jsme je měli rádi, vyvolal žal.
Byla to paní Hedvika Hakenová,
hostinská, všeňská rodačka, výrazná
osobnost, která zesnula 15. září 2015
ve věku 91 let.
Další ženou, která celý svůj život
prožila v pojizerských Ploukonicích,
byla Jaroslava Roubíčková. Zemřela
16. září 2015 ve věku 83 let.
Do třetice to byla Anna Egrtová,
pocházející z Ukrajiny, která prožila
svůj dospělý věk v manželství po boku ploukonického osadníka a čestného
občana obce Jana Václava Egrta. Zesnula v obětavé péči syna Jana 26. září 2015 ve věku 79 let.
Uložení urny s ostatky A. Egrtové
do rodinného hrobu na všeňském
hřbitově se uskuteční pietním obřadem v neděli 1. listopadu ve 12,00
hodin za účasti občanů.

MOŠTÁRNA V MOKRÉM
ZAHAJUJE ČINNOST:

Nyní došla na radnici smutná zpráva,
že 14. října ve věku 66 let zemřela Zdeňka Rančáková, dcera všeňské rodačky
Zdeňky Frydrychové, rozené Kvapilové.

KRÁTKÉ ZPRÁVY
Povinné očkování proti
vzteklině se uskuteční v naší
obci v úterý 3. listopadu na
těchto místech a v těchto
časech:
Všeň (Sokolské hřiště):
v 15,00 hodin,
Mokrý (náves): v 15,30 hod.
Ploukonice (náves): v 15,45 hod. Poplatek činí 150 Kč.
SBĚR
OBJEMNÝCH
ODPADŮ:
Ploukonice, 26.10.: 8 – 17
hod.
Mokrý, 27.10.: 8-17 hod.
Všeň (u Agra) 29.10.: 8 – 17 hod.

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

