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SOBOTA 6. ÚNORA 2016: MASOPUST NA VŠENI

M

asopustní veselí se šířilo celou obcí. Více jak čtyři desítky maskovaných postav připomenuly
všem našim občanům, že v souladu se starou tradicí končí období masopustu, jak o tom bylo
psáno v minulých Obecních novinách. Iniciátoři i účastníci si jistě zaslouží uznání, neboť počet
aktérů se proti minulým létům rozrostl. Vše pak skončilo v Hostinci U Fukárků, kde byly připraveny masopustní hody. Jak pořadatel, a kdo jím byl, zda obec nebo spolek, naloží s výtěžkem sbírky, se dovíme
příště. V předchozích letech byl celý obsah sbírky vždy věnován Fondu dětí.

Bylo to únavné, ale veselé, myslí si i B. Havlasová,
jejíž manžel vše nafotil.

Jedna z hybatelek akce Olga Zubová.

Na trakaři!

Matka představená
(Renáta Knížková) dohlíží, zda je všechno jak
má být. A bylo!

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Básník Českého ráje, přítel naší obce,
zasloužilý učitel
JOSEF BROŽ
se 27. ledna 2016 dožil 95 let.
Řada našich občanů má doma některou z jeho sbírek básní, ve kterých opěvuje krásy Českého ráje, Všeň nevyjímaje. Jubilantovi přejeme ještě hodně tvůrčích sil a řadu let ve zdraví prožitých v
milovaném kraji.

VZPOMÍNKA

program složený ze směsi tanců,
her, soutěží, písniček. A tak se děti
více než dvě hodiny bavily skládáním puzzlí, tancem s obručí, hodem
míčku do koše, hledáním rozdílů na
obrázcích, závody aut, oblíbenou
židličkovanou nebo podlézáním lana. U nejmenších už tradičně vzbudila velký zájem klouzačka.
Překvapením karnevalu byl
medvěd, který se v obci toulá už od
doby Masopustu a i zde se postaral
o nemalý rozruch.
Dalo by se říci, že i počasí bylo
na naší straně a svou nepřízní podpořilo velkou návštěvnost dětí v doprovodu svých rodičů, prarodičů a
příbuzných.
Věříme, že se karneval líbil a těšíme se na příští zábavné akci na viděnou.
Berušky (Renáta Knížková)

NAŠE E 10007:

Dne 6. února 2016 jsme si připomněli
nedožitých 60. narozenin pana Jaroslava
Abela a 26. února jsme vzpomenuli již
třetí výročí jeho úmrtí.
Nezapomeneme!
Rodina Horská

Dětský karneval

Jedním z mála dní, kdy nepatřila
jídelna Agra převážně dospělým,
byla neděle 21. února. Konal se zde
dětský maškarní karneval, který přilákal velký počet masek. K vidění
byly princezny, malý lvíček, pirát a
pirátka, mravenci, pavouček, kovboj, hasič, sobík, Monster High a
mnoho dalších.
Letošní karneval byl ve znamení
berušek, které tancem vše zahájily a
následně celým programem provázely. Pro děti si připravily bohatý

V období kolem přelomu století
jsem pociťoval nutnost informovat veřejnost o dění v obci prostřednictvím
periodického tisku, tedy Obecních novin. Pokoušel jsem se získat pro myšlenku společných novin i okolní obce,
neboť pak byla šance tyto vydávat tiskem na vyšší grafické úrovni. Kolegové z okolních obcí ale myšlenku společných novin nepřijali, a tak nezbylo
než vydávat noviny samostatně pouze
jejich kopírováním na dostupném kopírovacím stroji. Počátkem roku 2000 - v
březnu - Ministerstvo kultury České
republiky Obecní noviny pro Obec
Všeň zaregistrovalo pod číslem E
10007. Toto číslo je povinně uváděno v
tiráži každých novin. V tiráži těchto
ON, vážení čtenáři, je naposledy uvedeno i moje jméno, neboť v práci editora končím. Obecní noviny, třebaže
jsem stál u jejich kolébky a dále je
prováděl životem, mi nepatří. Předávám je svému nástupci, aby podle svého uvážení v jejich vydávání pokračoval. Vám, věrní čtenáři, děkuji za přízeň a toleranci k jejich nedokonalosti.
Mé poděkování patří všem, kdo mi v
této práci pomáhali. Především však
Miloši Havlasovi za jeho pohotové a
zajímavé fotografie a Aleně Čechové,
která téměř každé číslo Obecních novin
před tiskem přečetla a provedla zběžnou korekturu, většinou v časové tísni.
většinou v časové tísni. Někdy přispěl
radou i její otec, člověk mimořádného
intelektuálního potencionálu.

Tištěné Obecní noviny o životě v
obci doplňují videozáznamy vynikajícího kameramana a režiséra Milana
Mlejnka. O tradiční psanou obecní
kroniku pečuje Eva Škopková.
Názor několika občanů, že o noviny
nestojí, jsem přijal jako normální věc v
duchu svobody myšlení. Lidé ale vědí,
že neomylnost není z tohoto světa. Noviny nemohly být nepoznamenány subjektivním pohledem, ačkoliv o nestranný názor jsem vždy usiloval. Nepovažuji se za supermoderního člověka, který odmítá vše, co přišlo před
ním, ale vždy jsem míval úctu k dílu
předků, jejichž práce a život, ale i
moudrost, vycházely z křesťanství,
zanechávaje nám dědictví, které většinou bez ostychu hojně využíváme.
Nehlásit se k ničemu mi přichází jako
cizí a zcela prázdné.
Poděkování patři i kolportérkám ON
- Anežce Bursové a Věře Bílkové,
předtím Marii Šichové.
Přeji Obecním novinám další spokojené žití.

Ivan František Herbst

POZNÁMKA:
Jsou našimi občany a nevíme (až na jednu výjimku), kde skutečně žijí. Mají totiž
registrován trvalý pobyt na adrese naší radnice (Všeň č. p. 10). Jde celkem o 10 osob,
které ztratily právo na bydlení v obci a nově se nikde nepřihlásily k trvalému pobytu.











PASSIM
(Porůznu za 25 let):
Osobně, nebo alespoň v duchu, vyprovozeno bylo na věčnost téměř
150 spoluobčanů, často se slzou v
oku, neboť to byli dobří lidé, kteří
nám zanechali vzácné dědictví, ať
již ve svých potomcích, nebo v díle
hmotném a duchovním, na které
můžeme navazovat.
Radostné bylo vždy vítání narozených rodáků. Bylo jich 126, prvním byl Jakub Roubíček, posledním Antonín Hašek.
Příznivá byla skutečnost, že počet
občanů obce překročil číslo 600,
když ještě před 15 lety to bylo pod
500. Postaveno bylo 40 rodinných
domů. Hasičům byl odevzdán dokončený "Modrý dům" v Ploukonicích.
Kulturních, osvětových, společenských (spolkových) či jiných akcí,
na kterých se radnice podílela, bylo
kolem půldruhého tisíce.
Pokud jde o obecní pokladnu, tak
ta vykazovala v roce 1990 dluh kolem 5 mil. Kč, ke konci roku 2015

Obecní noviny č. 2/2016
měla obec finanční prostředky ve
výši 3,417.701,05 Kč a 600 tis. Kč
přislíbených státem za získání
Oranžové stuhy, nesplacených úvěrů má obec pouze za 670.200,00
Kč.
 Všechny budovy v majetku obce
mají nové omítky (mimo střelecké
klubovny na Kopanině a staré
hasičské zbrojnice v Ploukonicích,
která je určena k demolici). Příznivé je i to, že o budovy, které obec
prodala, je novými majiteli dobře
pečováno (bývalá mlékárna s čapím hnízdem v Mokrém, bývalá
hasičská zbrojnice č. p. č. 4 v Mokrém; obě budovy po rekonstrukci
slouží rodinnému bydlení, hostinec
U Fukárků ve Všeni, rozestavěný a
zadlužený "kulturní dům" dostavěný Nakladatelstvím Alter, které
umožňuje za symbolický nájem 1
Kč užívat obci tělocvičnu v tomto
objektu, byly rekonstruovány budovy Konzumu (po jeho navrácení
bývalou Jednotou) a všeňské
Hasičské zbrojnice. Vzniklo tak 5
nových bytů.
 Péče byla věnována i Kulturním
památkám ČR na území obce,
zejména roubence č. p. 11 ve Všeni.
 Mezi významné počiny patří plynofikace celé obce, rekonstrukce rozvodů nízkého napětí elektrické
energie včetně veřejného osvětlení,
výměna výtlačného vodovodního
řadu z Přepeř do vodojemu, úpravy
povrchů většiny místních komunikací, provedení komplexních pozemkových úprav, přijetí územního
plánu, rozpracování regulačního
plánu pro Nový Mokrý, nová výstavba většiny polních cest. Funguje plán likvidace černé skládky
"Bačálka".
 A nelze zapomenout na dominantu
obce - všeňský chrám, na jehož
vnější obnovu se radnici podařilo
získat několikamilionový dar mecenáše J. B. Horáčka. Upraven byl
hřbitov.
 Fungují Obecní konzum, Pošta,
Obecní knihovna, autobusová doprava; o školách se mluví na jiném
místě.
 Zaveden byl systém likvidace komunálního odpadu. Vznikla akceschopná Jednotka Požární ochrany
obce, jíž velí Martin Kočí.
 Rozestavěno je multifunkční hříště
Všeň - střed.
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Legalizováno bylo Letiště Všeň.
Mezi věci, které se nestihly, patří zabezpečení návratu do majetku obce
budovy Kampeličky a pozemků na
Sokolském hřišti a na Kopanině.
Urychleně by se mělo přistoupit k
záchraně sklepení a základů po bývalé sokolovně.
Ostatní akce jsou uvedeny v Programu, který byl uveřejněn v minulých
ON.
Obecní úřad přestane vykonávat některé agendy přenesené působnosti stavební úřad a úřad přestupkového
řízení; nebude patrně poskytovat některé právní porady a služby nad rámec svých povinností.

CYKLISTÉ STÁLE ČILÍ

Býval to také útulný hostinec U
Egertů na Pohoří Pod lipami. Dnes
již jde o spíše o uzavřený klub, kde
se i naši všeňští cyklisté rádi zastaví. Učinili to tentokrát odpoledne na
Silvestra, když po následující procházce v krásné přírodě si večer užili U Richarda.
Všichni můžeme
být rádi, že v provozu je stále rodinný a lidový Hostinec U Loudů v
Ploukonicích. I tam cyklisté mají
častá setkání.

Únor - březen 2016

Co zatím v ON nebylo.
Koncem listopadu 2015 mělo
vyjít podzimní číslo ON. Nemoc
editora tomu zabránila. Protože
rodiče žáků naší školy se chystají
vydat příspěvek (vložka těchto
ON), přepisujeme dále původně
připravený článek:
V pondělí 23. listopadu 2015 se konalo v Hasičské zbrojnici na všeňské
Hrubé Straně mimořádné zasedání Zastupitelstva obce Všeň. O svolání tohoto zasedání požádal radní a zastupitel
Jan Lachman, spolu s ním žádost o zasedání podepsalo dalších 9 zastupitelů.
Podle zákona je starosta povinen zasedání svolat, požádá-li o to alespoň třetina zastupitelů.

(Od 1. července 2009 řídi základní školu, ale i školu mateřskou, Mgr. Milan Fric.
Během této doby byly obě školy zcela naplněny dětmi a žáky a obě budovy byly rekonstruovány. Ředitel dokončil funkční studium pro ředitele škol. Česká školní inspekce
i veřejnoprávní kontrola zjistily některé nedostatky v plnění povinností podle zákona o
účetnictví, které se již napravují. Zastupitelstvo přesto uložilo Radě obce úkol - ředitele škol odvolat.).

V 18 hodin bylo v klubovní místnosti hasičské zbrojnice ve Všeni přítomno 14 zastupitelů (omluven Josef
Louda) a nejméně 34 občanů, zejména
z řad rodičů žáků místní školy, neboť
bylo avizováno, že předmětem jednání
bude "situace" v místní příspěvkové
organizaci obce - tedy zejména v místní
základní škole, jejímž ředitelem je Mgr.
Milan Fric. Po proběhlé obšírné a často vzrušené rozpravě, kterou zahájil Jan
Lachman, přednesla zastupitelka Blanka Burešová (patrně předem připravený) návrh usnesení k osobě ředitele s
výzvou ke starostovi a radě, aby ředitele příspěvkové organizace - Mateřské a Základní školy Všeň - Mgr. Milana Frice odvolali z funkce. Pro toto
usnesení
hlasovalo 11 zastupitelů,
proti byli zastupitelé I. F. Herbst a P.
Marek, hlasování se zdržela opoziční
zastupitelka L. Kožená.

Další snímek nám ukazuje, jak
cyklisté prožívali U Richarda poslední večer v roce 2015.
Přejeme Cyklistickému klubu seniorů, u jehož vzniku s J. V. Egrtem
byla i radnice, aby jim elán do následujícího života zůstal a aby další
obyvatelé se k této myšlence hlásili.
Bližší komentář si mohou přímí účastZdravý pohyb a zábava jsou
níci udělat sami.
dnešním lidem opravdu třeba.
P.S.: Šlo o poslední zasedání zastupiCyklisté, ať vám to šlape!
telstva, které řídil starosta I. F.
Herbst.
IFH

Obecní noviny č. 2/2016

HLAS ZE ŠKOLY

Po uzávěrce tohoto čísla se ozvala
mluvčí občanské iniciativy rodičů žáků
zdejší školy s požadavkem na uveřejnění
materiálu, na kterém se iniciativa shodla.
Protože již bylo současné číslo ON v
obvyklém rozsahu 4 stran téměř uzavřeno, bylo přislíbeno uveřejnění formou
vložky.

SLOUPEK:
Co bude dál?
Po dni účinnosti abdikace starosty na funkci
a
rezignace na
mandát bude
zastupitelstvo doplněno na
plný počet 15 členů, a to z
náhradníků vyšlých z voleb.
Vítězná strana "Spolu pro
Všeň" navrhne svého kandidáta na úřad starosty. Totéž by se mělo stát i v
případě, že bude třeba zvolit místostarostu, případně
dalšího
člena
rady
obce.(Současná situace, kdy v
Radě obce zasedá zastupitel
opozice, je velmi nestandardní; v praxi bychom těžko hledali paralelu.) Samotné hlasování o těchto
návrzích by mělo být transparentní, tedy veřejné, aby
voliči měli možnost kontroly, zda volba je v souladu
s jejich vůlí, kterou vyjádřili ve volbách. Volební
řád, který přijalo poslední
zasedání zastupitelstva (na
návrh opozičního zastupitele),
nectí
vůli
voličů,
když pod rouškou demokracie
přijalo tajnou volbu. U angažovaných
občanů to budí
podezření o účelovosti tohoto kroku, který navrhovatel měl bezpochyby na mysli. Při přirozené různosti
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názorů a povah lidí nezní
zcela přesvědčivě, že zastupitelstvo se stalo jednolitým tělesem. Bylo vytvořeno volbou občanů ze
dvou stran, a to by mělo
být
při
volbě
starosty,
místostarosty i rady plně
respektováno. Tajná volba
tuto skutečnost popírá, ačkoliv se může tvářit jako
výsostně demokratická. Voliči vítězné strany nedali
svým zastupitelům ve věci
volby orgánů obce mandát
jakékoliv volby, nýbrž úkol
volit vlastní zastupitele,
když v jiných otázkách spolupráci s druhou stranou
nezavrhují,
případně
ji
podporují, zejména, je-li
konstruktivní. Pokud by ale
volba nových orgánů obce
neodpovídala výsledkům voleb,
mohou
se
případně
všichni zastupitelé strany
"Spolu pro Všeň",
včetně
náhradníků, vzdát mandátů,
což by vedlo k vyhlášení
nových
voleb.
Dočasnou
správu obce by vykonávalo
menšinové opoziční zastupitelstvo (ale pouze v omezeném
rozsahu § 90 zákona o
obecním zřízení).
I příští Obecní noviny
by měly odrážet vůli většiny obyvatel, neboť jinak by
ani tiskový zákon nemusel
upravovat
práva
opozice,
což jasně znamená, že opozice je zcela legální (a
možno říci i potřebná) a
tvoří součást života v obci
i v celé společnosti. Celková mravní vyspělost obce
i společnosti
určuje, zda
soužití těchto skupin je a
bude slušné a kulturní. A o
to se autor sloupku velmi
přimlouvá.
IFH

IAM LABOR IN
FINE EST
(Práce se ke konci blíží)

OBEC VŠEŇ
VII. volební období

STAROSTA
Obec Všeň
úřadující místostarosta
pan
Petr Masopust
512 65 Všeň 10

Únor - březen 2016

Vzhledem k tomu, že
se nemohu ze zdravotních
důvodů od 3. prosince
2015 podílet na správě
obce v duchu polistopadových idejí a programových tezí volební strany
"Pro Všeň" a "Spolu
pro Všeň", vzdávám se
24. hodinou
dne
31.
března 2016 funkce starosty Obce Všeň VII. volebního období.
Po
tomto
termínu
(1. dubna 2016) odešlu
místostarostovi, vykonávajícímu pravomoci starosty, i
písemnou rezignaci na mandát člena
zastupitelstva.
Při této příležitosti děkuji všem
věrným zastupitelům od roku
1990
za
podporu
při
transformaci správy obce
z éry "státní moci" na
nové časy vlídné služby
občanům s principy demokracie v podmínkách obnoveného obecního zřízení.
Děkuji stejně srdečně všem občanům obce,
včetně těch, co již odešli, kteří se zasloužili
o klidné roky, spolupráci, rozvoj a dobré jméno
naší obce.
Za přízeň děkuji i
všem všeňským rodákům a
přátelům obce. Za vřelé
partnerské vztahy děkuji
přátelům
v
chorvatské
Virovitici a v italském
Ledru.
Všeňské milované a
rodné obci přeji rozkvět, pokoj a mír.
Ve Všeni 11. března
2016.
Ivan František Herbst
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 11. března 2016. Nepodepsané
texty jsou redakční. Bez jazykové úpravy. Barevná
kopie ON pořízena na stroji Canon.

