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Oslavy obce Všeň 1.6.2019

EXKURZE ŠKOLY DO KUTNÉ HORY

Od 10 hodin budou zpřístupněny výstavy
na obecním úřadě – perokresby Ivety Kleinové,
Základní škola – obrazy p. Ing. Brabence, budova
Agry– boční vchod galerie obrazů a na sále Agry
– materiály, ze kterých je složena kniha. Na
sále bude možnost oběda a zakoupení všeňských
koláčů.

Na konci dubna vyrazily děti ze školy na exkurzi do
Kutné Hory. Jeli jsme krásným autobusem, který
nám zdarma zapůjčila liberecká cestovní kancelář

Ve stejný čas se otevřou i prostory Hasičské
zbrojnice ve Všeni, kde bude k prohlédnutí
současná i historická technika, fotografie z akcí a
zásahů s možností občerstvení.
Myslivna nabídne zvěřinové hody a výstavku
trofejí.
Od 12.00 bude otevřena výstava perokreseb
z Českého ráje a výstava obrazů v kostele sv.
Filipa a Jakuba
13:00 koncert v kostele V O X nymburgensis –
Smíšený komorní pěvecký sbor

Všechny výstavy budou
uzavřeny ve 14:30

KRISTOF. Vzali jsme s sebou i děti ze Svijanského
Újezdu. Viděli jsme historické centrum města,
chrám sv. Barbory a „sfárali jsme“ i do místních
starobylých dolů. Celá akce se po všech stránkách
vydařila a moc se nám to líbilo.
J.Vencl

HLAVNÍ PROGRAM
SOKOLSKÉ HŘIŠTĚ OD 15:00
Na sokolském hřišti bude možnost zakoupit
dárkové předměty s motivem Všeně a po
pokřtění knihy i knihu vydanou u příležitosti
700let obce Všeň.
__

__________________________________

Pochod ještěd Všeň
V sobotu 27.dubna proběhl tradiční pochod Ještěd
Všeň. I přes nepřízeň počasí se na trasu vydalo 55
účastníků. V cíli na všeňské Kopanině čekal na
všechny příchozí guláš, pivko nebo limo.
Velké poděkování patří paní Ivetě Kleinové za
poskytnutí perokreseb a panu Luďkovi Medkovi
za poskytnutí fotografií pro výrobu dárkových
předmětů.

Nejrychlejší účastníci zvládli trasu za 2 hodiny a 54
minut .
Poděkování patří Střeleckému sdružení za přípravu
občerstvení.
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8. května 2019 byla uctěna památka
k ukončení druhé světové války a byly položeny
kytice u pomníku v Mokrém a na Všeni.
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28. ročník Cesty lesem pohádek
11.května
Cestu lesem pohádek v letošním roce navštívilo na
350 dětí a přes 450 dospělých. Pro všechny
účastníky byly připraveny dvě trasy, jedna
sedmikilometrová a druhá pro kočárky
čtyřkilometrová. Pro děti bylo

XIX. HAŠKOVA VELOCIPIÁDA
8. května 2019
Za krásného počasí proběhl již 19. ročník
Haškovy velocipiády, zúčastnilo se přes 450 lidí,
na starých kolech a někteří i v dobových
kostýmech. Odpolednem provázela dechová
hudba Český ráj.

připraveno celkem 15 zastávek s pohádkovými
bytostmi. Počasí trochu pozlobilo, ale i přesto se to
velmi vydařilo.

Proběhla i tradiční spanilá jízda.
Velké poděkování patří všem pořadatelům, kteří
připravují tuto akci a Střeleckému sdružení za
zajištění občerstvení.

Poděkování hlavním pořadatelům a všem
pohádkovým bytostem, kteří se aktivně zapojili při
pořádání 28. ročníku Cesty lesem pohádek.
Sezóna mladých hasičů 2019 v plném proudu

Ocenění a odměny aktérům spanilé jízdy.
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Letošní ročník soutěží mladých hasičů začal velmi
brzy, první soutěže jsme se zúčastnili již 4. května
v Košťálově. Mezi padesáti družstvy jsme se
rozhodně neztratili, mladší družstvo předvedlo
nejrychlejší požární útok v kategorii mladších a po
štafetě obsadili celkově 4. místo a starší družstvo
skončilo celkově deváté. Soutěže se zúčastnilo
celkem 50 družstev, 25 starších a 25 mladších.

V neděli jsme opět vyjeli před sedmou hodinou
znovu do Poniklé, družstvo starších absolvovalo
celkem 4 štafety a požární útok, družstvo mladších
absolvovalo 3 štafety a požární útok. A právě naše
chlouba požární útok nás pro tento den trochu
zklamal a to v obou kategoriích. Celkově z toho
bylo mladší 13. místo z 26 družstev
a starší 10. místo z 29 družstev.

Hned ve středu 8. května proběhla soutěž
v Kundraticích a naši svěřenci se opět neztratili,
tentokrát předvedli starší nejrychlejší útok dne
s časem 14:85 a po štafetách z toho bylo znovu
jenom 4. místo, mladší skončili na 7. místě.

Dorostenci si díky výkonům, které předvedli, zajistili
postup do krajského kola Hry plamen, která
proběhne v Turnově 16.června na stadionu Ludvíka
Daňka.

Kundratice
Soptík
2019
25
družstev
starších
25
družstev
mladších

Dětem začíná další část jara 1.6..Odjíždí na soutěž
do Březiny, 8.6. Svijany, 15.6 Žehrov a 22.6.
Sezemice
Všem dětem, které u nás trénují, velmi děkujeme
za reprezentaci a dorostencům přejeme hodně
úspěchu na krajské soutěži. Poděkování i rodičům,
protože jejich děti s námi tráví takřka dva měsíce
každou sobotu a někdy i neděli.
Radek, Radka, Vendy a Ivan
(1.5.1929 -11.6.2004)

Další soutěž proběhla v Semilech v neděli 19.
května, soutěže se zúčastnilo 27 družstev mladších
a 23 družstev starších a naši svěřenci si opět
prohodili role, družstvo mladších předvedlo požární
útok s časem 18:95 a už jsme se těšili na pohár za
nejrychlejší útok, ale jako poslední družstvo
nastoupil Jablonec nad Jizerou a předvedl útok
18:92 a pohár nám vyfoukl. Celkově jsme obsadili
7. místo mladší a 8. místo starší. Na tuto soutěž
jsme vzali i družstvo nejmenších, aby pomalu
nabírali zkušenosti a ti obsadili krásné poslední
místo.
Všechny tyto soutěže jsou přípravou na okresní
kolo Hry plamen a tu jsme absolvovali v sobotu 25.
května s dorostenci a 26. května s družstvy
mladších a starších dětí.
Sobota byla pro nás velmi příjemná, vyjeli jsme do
Poniklé, kde probíhala soutěž dorostu celkem se 6
dorostenci a domů jsme si odvezli celkem 5
pohárů. Kategorie dorostenců mladších Jan Drbola
1. místo, Michal Jurkovič 3. místo, dorostenci
střední Ladislav Hlava 2. místo, dorostenky mladší
Agáta Eršilová 1. místo, dorostenky střední Adéla
Bakešová 1. místo, dorostenky starší Eliška
Bakešová 5. místo.

VZPOMÍNKA VDĚČNOSTI
Narodil se v roce, kdy se 1. máj ještě neslavil, zemřel
v roce, kdy se už neslavil.
Václav Hašek byl mužem práce, což mu asi
předurčil den narození – 1. květen (1929). Celý rok v
pracovním oděvu, co kdyby bylo třeba rychle někde
zasáhnout, lhostejno zda v noci nebo ve svátek.
Venda byl vždy připravený ochotně pomoci.
Nastartoval svůj pohotovostní traktor RS a už mířil na
pole k Přepeřům, kde se nejčastěji vyskytovaly
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poruchy na výtlačném řádu obecního vodovodu.
Příště to byla závada na veřejném osvětlení nebo
někdo doma vyrazil pojistky na sloupu a celý barák
byl potmě. Ořezat větve na stromě až skoro v nebi,
nebo prohloubit studnu, když přišlo sucho. Když ho
bylo vidět, jak chodí po hřebenu kostelní
střechy, tajil se nám na zemi dech. A těch dalších
povinností, které měl: vykopání hrobu, vytahování a
seřizování věžních hodin, zvonění na velký zvon,
strojničinu u hasičů...
A dodnes mám v paměti z posledního setkání jeho
slova, když zcela vysílen přišel na radnici a
řekl: ...“jak já bych rád pracoval!“ A odešel – navždy!
Vyrůstal na statku čp. 26, ze kterého měl jako kluk
celou hrubostranskou náves i s rybníkem na dlani a
pod kontrolou. Sedlačina ho neoslovila, celý profesní
život zůstal
věrný Správě silnic. Druhým
pracovištěm, jak výše vzpomenuto, měl obec. A ta
mu bývalým starostou vyjadřuje stálou vděčnost,
zejména v těchto dnech, kdy by se dožil 90 let.
Ivan František Herbst

TO TO UTEKLO: 95
Před 10 lety jsem jako editor všeňských Obecních
novin rád uveřejnil toto blahopřání pro dávnou
sousedku a spolurodačku, v novinách z titulu funkce
pro váženou spoluobčanku, a nyní, umožní-li mi to
současný editor, již jen jako obyčejný člověk pro stále
milou osobu, vždy blízkou mému srdci paní
Martičku Novákovou, k velmi vzácným 95.
narozeninám.
U jubilantky stále platí, že odraz zdravé duše se
promítá do usměvavé tváře, i když také někdy
nemusí neprozradit skrytou bolest.
Jubilantka, ač stále dlouho pracovala, poznamenaná
hned na počátku krutým totálním nasazením, zdědila
po matce dobrý kořínek. Nemohu nevzpomenout
dvou sester, které tvořily i s jubilantkou trojici
vzájemně se milujících sester, maminky, která až do
pozdního věku stále fyzicky pracovala, jakož i tatínka,
sužovaného ve stáří silným revmatizmem, jemuž
jsem rád doběhl pro Partyzánky nebo přinesl z
Turnova spásný Sedolor.
Společenství lidí a přátel nejen v obci, ale i třeba v
sousedních Příšovicích, kde také pracovala, by mělo
jubilantce v duchu přát ještě řadu slunných let
prožitých ve zdraví doma jako dosud, kde je
obklopena péčí a láskou dcery Jany, což není dnes
zcela všední.
I já se rád připojuji, ač nyní trochu bydlištěm vzdálen,
ale vzpomínkami doma.
Ivan František Herbst

Vážení zastupitelé,
neosvojuji si právo vás poučovat, ale jako člověk,
který byl čtvrt století "u kormidla na lodičce ve službě
obci Všeň" chci připojit dále několik otázek a
poznámek, které mi leží na srdci.
Naše obec není úplně malá, ale také ne zase tak
velká, abych vás všechny osobně neznal. Nějaký čas
jsem také poběhal po tomto světě, takže se i trochu
vyznám v lidech, přičemž teď nemyslím jenom vás,
ale i na ostatní lidi v obci.
Po volbách v říjnu minulého roku se to seběhlo tak,
že tu jste vy - zastupitelé a oni - (my) lidé, které máte
právo při správě obce zastupovat. Ale ne svévolně a
jakkoliv. Vždy pouze se zájmy a vůlí společenství
občanů naší obce v souladu s duchem a zněním
zastupitelského slibu. Normou je, kromě Ústavy a
zákonů, pro každé, případně další, volební období
program, pro který se vyslovila většina voličů.
Protože vaše seskupení nemá program podpořený
většinou, z logiky věci vyplývá, že zůstává v platnosti
program předchozí, který většinu získal, ale nebyl
zcela naplněn. Tím by byla zaručena i žádoucí
kontinuita správy obce. Zákon je z opatrnosti
konstruován tak, aby i při malém zájmu o účast na
správě obce (tedy při absenci soutěže stran ve
volbách, předvídané v článku 5 Ústavy), nevzniklo
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bezvládí, a proto k vašemu zvolení došlo
automaticky, nebyl-li tu další kandidující subjekt (za
1. republiky se v podobných případech hlasování ani
nekonalo). Pochopitelně nemůže vám být vytýkáno,
že se nenašel vyzyvatel (což se minimálně ze strany
agilního Janečkova seskupení očekávalo), ba naopak
je třeba u vašeho (Vytinova) zastupitelstva kvitovat
ochotu se angažovat. Článek 6 Ústavy ještě opakuje,
že "... rozhodnutí vycházejí z vůle většiny vyjádřené
svobodným hlasováním."
Pro osvěžení paměti uvádím procenta podpory, která
pro svůj program získali tři dosavadní starostové:

d) byla nečinná v tradičních obecních aktivitách, jako
např. v účasti v soutěži Vesnice roku, která obec
zviditelňovala a přinášela často i finanční prospěch;
e)bezdůvodně navýšila podíl administrativního
účinkování radnice, ačkoliv rozsah agendy v
přenesené působnosti poklesl. Pokud se vytváří nové
agendy, je to pro obec nežádoucí a finančně
zatěžující. Při velikosti, resp. nevelikosti, naší obce je
již zažito, že starosta sám vykonává většinu
administrativní práce obecního úřadu, neboť jenom
reprezentaci bez další práce si mohou dovolit
starostové rozmařilých měst;

I. F. Herbst

365

252

69

f) patrně nezajistila "transformaci" Spolkového
sdružení na spolek (§ 3045 NOZ) jako důležité
střechové osoby pro tradiční všeňskou spolkovou
činnost;

R. Janeček

502

142

28

g) nenásledovala některá předurčená řešení

R. Vytina

489

131

27

Starosta:

Počet
voličů:

Získaných Procento
hlasů:
hlasů:

Ve světle řečeného o oprávnění rozhodovat je
otázkou, zda Janečkova administrativa v předchozím
období respektovala vůli občanů a všeobecný
pokojný stav, když např.
a) vypudila z pozice ředitele školy osobnost, která se
zasloužila o její vzkříšení po pádu, zinscenovaném
předchozím vedením školy za skryté účasti několika
místních odpůrců; ředitel byl úspěšný a oblíbený
pedagog a organizátor, a nikoliv již ne horlivý
úředník, kteráž to skutečnost, i při všeobecné kritice
nadměrné byrokracie, byla uměle zveličována,
ačkoliv některé administrativní nedostatky mohly být
rychle a snadno napraveny;
b) nahradila dlouhodobě a spolehlivě fungující
(odborný a efektivní) systém údržby zeleně a dalších
výkonů (vč. chemizace) nákupem této služby u místní
firmy Adamec nerovnocenným prováděním těchto
prací vlastními nekvalifikovanými zaměstnanci s
odpovídající zátěží pro obec finanční a personální
(náklady na strojní vybavení, jeho provoz, údržbu a
ochranu, řízení, kontrolu a na zaměstnanecku
agenda, mzdové a odvodové náklady), když navíc
obec není k plnění těchto aktivit ze zákona povolána;
c) neučinila potřebné kroky k souzvuku s poslední
místní dechovou hudbou Český ráj, řízenou skvělým
kapelníkem Jaroslavem Raulinem, navazující na
bohatou hudební tradici obce, které si předchozí
reprezentace obce velmi vážila a pravidelné všeňské
Přehlídky považovala za vysoce prestižní (i Kopanický
areál se měl postupně měnit v důstojný stánek pro
kulturní festivaly), přičemž aktivity Sallonu V Jeteli
nebyly nijak ohroženy; měly také podporu obce;

ve věci mostu, roubenky, Kopaniny, dotací, radnice,
Nového Mokrého a další.
Navyšovat tyto (příkladně) uvedené body by se
vymykalo již účelu tohoto příspěvku a autor nemá v
úmyslu polemizovat, protože hlavním protagonistou
je tu občan, jako suverén, jemuž, jak říká Ústava,
náleží veškerá moc.
Vážení zastupitelé,
ještě než zakončím tuto stať, dovolte letmý pohled
na váš volební program, v jehož názvu jste ke Všeni
přidali komparativ přídavného jména dobrý. No
dobrý! Ale už nyní asi cítíte, že byl ušit horkou jehlou,
že má i vágní formulace, chybí mu návaznosti na
předešlé programy a také mu to šilhá po populismu.
Ani proklamativně není zmíněna přenesená
působnost a úplná rezignace se týká postavení
venkova, zemědělství a boje za rehabilitaci a obnovu
venkova. Formování a naplňování venkovské politiky
schází téměř u všech venkovských obcí, čímž se
začíná naplňovat všeobecná varovná prognóza o
neschopnosti venkova ujmout se vlády svých věcí.
Venkovské obce by se neměly stávat noclehárnami
městských lidí. A pokud se někdo stydí za to, že je
venkovanem, měl by zvážit své místo v zastupitelstvu
( to obecně )
Český venkov je náš prostor! Za selský rozum se
nemusíme krčit ani v digitální době a odkaz českého
sedláka Švehly, k jehož poctě máme ve Dvoře Borčice
i pamětní lípu, není mrtvý.
A pak je tu i to čertovo kopýtko, o němž je řeč zkraje.
Je to malá podpora vašeho
programu. Chybí
zmocnění pro zásadní rozhodnutí. Ale dá se s tím
vyžít, někdy i dost úspěšně; je tu i původní program,
k jehož některým částem se lze přihlásit.
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A právě proto, aby bylo možno tyto návaznosti
vystopovat a zjistit, že má venkov také duši,
předávám radnici písemné dílko, které jsem po
paměti sepsal po ukončení své mise v čele obce.
Dílko, které má název PAMĚŤ OBCE, má tři svazky (i
tři části) a tři přílohy. Nemá korekturu a je pouze v

číslo 4/2019
jejich agendu převést do štíhlých okresních úřadů s
nezávislými úředníky se sídly jako před reformou
1960. Výnosy z daní obcím přidělovat váženým
průměrem podle počtu obyvatel, výměry území,
hustoty zalidnění a částečně s ohledem na
nadmořskou výšku území. K vyloučení současných
honeb za získání dotací, které, ani při hrozbě
následných policejních razií a stíhání, nezaručují
jejich spravedlivé přidělení, rozpouštět částky na ně
určené podle jednoznačného klíče do rozpočtů obcí,
kde by bylo zajištěno jejich racionální využití v
souladu se skutečnými potřebami obce pod kontrolou
místní veřejnosti, a ne úředníků v centrech, kteří
selhávají.
Přeji jen uvážlivá rozhodnutí ve všech věcech.
V Jiříkově 1. května 2019
Ivan František Herbst

_____________________________

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
elektronické podobě; tu může radnice případným
zájemcům poskytnout. Sám nemám techniku k
dlouhodobé úschově textu a prostředky k vydání v
jiné formě (papírové).
A na úplný závěr úvaha de lege ferenda:
Ze zkušeností celoživotního úředníka vím o nízkém
právním vědomí lidí. Není to jejich vina (lidí), ale
úmysl prohnaných státních úředníků, kteří si tak
vytváří svoji nadvládu (i na úkor volených politiků,
kteří to často ani nevědí) a doživotní teplá místečka.
Ve školách se neučí z práva nic, ačkoliv již 100 let se
ví, že výuka obsahuje velké množství nepotřebných
poznatků. Další důvody již vynechávám, abych mohl
skončit. Pro fungování samospráv, zejména
venkovských obcí, je třeba ústavně nově zakotvit
postavení starosty jako výkonného orgánu obce s
přímou volbou, zvýšenou odpovědností a minimální
(duševní a odbornou) kvalifikací zejména u obcí, kde
není zřízena funkce tajemníka. Připustit možnost (za
určitých podmínek) působnosti starosty i pro
sousední obec. K odstranění dosavadní institucionální
a finanční diskriminace venkovských obcí zrušit
pověřené úřady a úřady s rozšířenou působností a

24 - 25 května2019

Volební komise 24-25.5 2019
Počet voličů 482

Vydané obálky 146

Platné hlasy 144

Volební účast 30,29%

Platných hlasů 98,63%
Ve Všeni voleno celkem 18 stran

www.vsen.cz____________________________________________ ___________________________________________________28.5.2019

Obecní noviny
Platné hlasy
1) ANO 2011
2) Česká pirátská strana
3)ODS

číslo 4/2019
28 hlasů
26 hlasů
22 hlasů

Vítání občánků obce Všeň
se bude konat v Ploukonicích
v Modrém domě
22.6.2019 od 10:00
Severáček - liberecký
dětský sbor ZUŠ
5.července od 16:00
v kostele sv. Filipa a
Jakuba na Všeni

Obecní úřad Všeň se touto cestou
předem omlouvá za zvýšený hluk
v obci při pořádání oslav
700let obce Všeň,
hudební produkce bude do 24:00.
22.6. 2019 bude na všeňské Kopanině probíhat
svatba, budoucí novomanželé se předem omlouvají
za případný hluk.

29.6. 2019 bude v poukoňském areálu pořádaná
svatební párty, budoucí novomanželé se předem
omlouvají za případný hluk.

Vážení spoluobčané,
jak jsme Vám slíbili, dovolujeme si Vás pozvat na
společné setkání, na kterém bychom Vás rádi
seznámili s výsledky dotazníkového šetření v naší
obci, které jsme prováděli na přelomu ledna/února
a zároveň bychom Vám chtěli dát možnost, některá
z témat, která jste v dotazníku zmínili,
prodiskutovat.
Smyslem tohoto setkání má být otevřená diskuze,
kde byste měli možnost se k problémům vyjádřit a
pokusit se navrhnout možná řešení. Sejdeme se
13. 6. 2019 v 18:00 h. v sále Agry. Na výběr
bude z následujících tematických okruhů:
1. Doprava (místní komunikace, chodníky,
retardéry…)
2. Kultura + urbanismus a ráz obce (kulturní
památky, tradice, prostory pro kulturu,
knihovna, spolky…)
3. Podmínky pro sport a volný čas (spolky,
hřiště…)
4. Cestovní ruch (infrastruktura – např.
cyklostezky, naučné stezky, turismus…)
5. Školství (MŠ, ZŠ…)
6. Rozvoj obce (nová výstavba, územní plán…)
7. Životní prostředí (odpady, ovzduší,
zemědělství, les, rybník…)
8. Obchod a služby (restaurace, pošta,
konzum…)
9. Spolupráce, partnerství (obec a občané,
s okolními obcemi, s partnerskými obcemi…)
10. Informovanost a vzájemná komunikace,
fungování obce (komunikace obce s občany,
webové stránky obce a další komunikační a
propagační nástroje, čistota a údržba
obce…)
Na společné setkání se těší
Zastupitelstvo obce
OBECNÍ NOVINY – Periodický tisk územního samosprávného
celku – vydává Obec Všeň, IČ 00276278, 512 65 Všeň 10,
zastoupená starostou Radkem Vytinou, náklad 1. vydání 350
výtisků, zdarma do všech domácností obce a některým
rodákům a zájemcům mimo obec. Toto vydání je bez jazykové
korektury. Distribuce novin 28.5. 2019. Registrační číslo
Ministerstva kultury E1000. O uzávěrce dalšího čísla budete
informováni.
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