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Nový školní rok v ZŠ a MŠ Všeň 
 

Po změnách ve vedení a výměně 

pedagogického sboru, které přinesly letní 

prázdniny, začal druhého září nový školní 
rok. 

Do první třídy nastoupilo šest prvňáčků, které 

přivítala paní ředitelka Eva Krejčíková, 

pedagogové Drahomíra Reslová, Vendula 
Kramerová, Renáta Vavreková, Zdeňka 

Bártová, dále pak starosta a místostarostka 

obce, kteří předali prvňáčkům malý dárek 
v podobě knihy s názvem ,,První čtení“. 

V tuto chvíli je škole celkem 24 žáků v první až 

čtvrté třídě, pátý ročník nebyl pro tento školní 

rok otevřen.    
Mateřská škola zahájila svůj provoz již 

poslední týden v srpnu a druhého září přivítali 

pedagogové Dita Zelená, Martina Brožová a 
Timotej Voráč nově příchozí děti. Kapacita MŠ 

je zcela naplněna, pro tento školní rok je 

zapsáno 28 dětí, stejně jako v letech 
předchozích. 

K situaci ve škole bychom rádi řekli na 

vysvětlenou pár slov z pohledu zřizovatele:  

Při společném červencovém setkání ve škole 
se na nás od několika občanů snesla kritika za 

to, že jsme ředitele školy odvolali. 

Odvolání ředitele školy pro nás nebylo lehkým 
rozhodnutím, z kterého bychom měli radost. 

Pokud jsme ale chtěli všeňskou školu 

zachránit, jinou možnost jsme neměli.   
Škola pro to, aby mohla být školou, potřebuje 

žáky. Bylo nám několikrát vyčítáno, že za to, 

že k nám do školy nechtějí děti nastoupit, 

může „kampaň“ proti panu řediteli a články 
v novinách, které jsme podle našich kritiků 

buď přímo psali, nebo iniciovali. 

Abychom zjistili, co je hlavní příčinou toho, že 
naši školu dvě třetiny dětí opustily a další do ní 

odmítají nastoupit, oslovili jsme rodiče. Jak 

těch dětí, které do naší školy přestaly chodit, 
tak těch, které k nám z všeňské MŠ odmítly 

nastoupit. Důvody byly ve všech případech 

takřka totožné: změna přístupu vedení školy 

k dětem a rodičům, změna prostředí, naprosto 
nedostatečná  

 

 

komunikace ze strany pana ředitele… (Tyto 

skutečnosti mimo jiné potvrdila Česká školní 

inspekce při své kontrole). 
Výsledkem bylo, že na Všeň nechtěl nastoupit 

ani jeden! prvňáček a rodiče dalších dětí byli 

rozhodnuti dát své děti jinam, ve škole by 

zůstalo pouhých 10 žáků. Dokonce i rodiče 
budoucích prvňáčků, kteří v otevřeném 

dopise vyjádřili podporu panu řediteli 

Venclovi, mu v červnu napsali, že své děti 
zapsali jinam. 

Proto rada obce jednomyslně rozhodla o 

odvolání ředitele z funkce. 

Někteří rodiče, kteří s tímto krokem 
nesouhlasili, své děti odhlásili, a opět začalo 

budování školy od píky, jako už ostatně 

v minulosti několikrát… 
Byli jsme nařknuti z toho, že jako problém 

vidíme to, že škola nebude vydělávat, proto 

bychom tuto zkreslenou informaci rádi uvedli 
na pravou míru. Nikdo z nás nikdy neřekl, že 

škola musí vydělávat, protože si to v žádném 

případě nemyslíme. Jediné, co jsme řekli 

bylo, že plná škola (64 žáků ve školním roce 
2017/2018) přináší jako bonus statisíce 

korun ročně do obecního rozpočtu, což se 

s dramatickým snížením počtu žáků změní. 
K tomu samozřejmě došlo a obec bude muset 

v tomto roce dofinancovat zvýšené náklady 

na odstranění chyb z minulosti a řádný chod 
školy. V současné době probíhá kontrola 

hospodaření školy, bavíme se předběžně o 

částce cca. 750 tisíc až 1 milion korun. 

Myslíme si, že obec bude ráda přispívat 
v rozumné míře na školu, která bude mít 

svou kvalitu, kde se dětem bude líbit a kde 

zřizovatel bude vědět, co se ve škole děje. 
Mezi priority bychom zařadili úroveň výuky a 

prostředí ve škole, úzkou spolupráci ZŠ s MŠ 

a rodiči předškoláků, aby co nejvíce místních 
dětí pokračovalo na naší ZŠ, či zapojení školy 

do života obce při pořádání společných akcí. 

Přáli bychom si, aby se z naší školy stala opět 

vyhledávaná vzdělávací instituce, která bude 
pro místní děti první volbou a že si k nám 

najdou cestu i děti z blízkého či vzdálenějšího 

okolí, které přispějí k dalšímu obohacení 
školního života. 

http://www.vsen.cz/
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Chtěli bychom poděkovat Mgr. Evě Krejčíkové 
za to, že se tohoto nelehkého úkolu zhostila a 

všem pedagogickým i nepedagogickým 

pracovníkům za to, kolik práce doposud 

odvedli a jak připravili školu na bezproblémový 
začátek školního roku. 

Přejeme naší škole, ať se jí daří, ať se v ní 

dětem líbí a věříme, že se s dětmi i pedagogy 

budeme potkávat na obecních akcích. 
 

Čteme s babičkou, čteme s dědečkem 

 

Ze svého dětství moc ráda vzpomínám 

na to, jak mi můj dědeček četl. Když pohádky 

ožily jeho hlasem, stačilo jen přivřít oči a vše 
si představit. Když se ze mě stal školák, 

chodila jsem se dědovi chlubit, jaká už znám 

písmena a za chvíli jich bylo tolik, že jsem 
mohla začít číst já dědečkovi. 

Dodnes si pamatuji ten jeho klid, jak 

nikdy nespěchal, nepopoháněl mě, abych četla 

rychleji. Dával mi tolik času, kolik jsem 
potřebovala, povzbudil mě, když se mi zdálo 

čtení těžké a nezajímavé. Tyhle vzpomínky na 

společné čtení s dědečkem dodnes patří 
k perlám z klenotnice vzpomínek z dětství. 

Dnešní doba je hodně uspěchaná, jako 

by se z ní ztrácel čas na hezké věci. Čtení je 
také jednou z těch věcí, o kterých slýchávám, 

že na ni není čas. 

Tento názor chceme změnit školním 

projektem: „Čteme s babičkou, čteme 
s dědečkem.“ Všeňská škola je pro tento 

projekt jako stvořená, je to škola vesnická s 

rodinnou atmosférou a malým počtem žáků ve 
třídách. Hlavní myšlenkou projektu je právě 

čtení babičce nebo dědečkovi u nás ve škole, 

přímo ve výuce. Každý čtenář bude mít svého 

trpělivého posluchače. Někoho, kdo mu 
s láskou naslouchá. Někoho, pro koho je jeho 

čtení důležité. 

Věřím, že tím prohloubíme nejen lásku 
ke čtení samotnému, ale zároveň velmi 

přirozeně posílíme v našich dětech úctu a 

lásku ke starší generaci. Vždyť v mnoha 
dnešních rodinách úplně chybí vliv prarodičů. 

To je velká škoda, protože pak je pro děti 

mnohem těžší se správně chovat v soužití se 

staršími spoluobčany. Proto si děti alespoň 
část společného soužití s prarodiči mohou 

osvojit  přímo ve škole, v prostředí, které je 

jedním ze základních pilířů vzdělávání a 
výchovy naší další generace. 

Co je tedy potřeba k zapojení se do 

našeho projektu? Je to jednoduché, 
potřebujete jen volné dopoledne, ochotu přijít 

za námi do školy ve vyhrazeném čase a být 
trpělivým posluchačem dětských čtenářů. 

Stanete se rádi naší školní babičkou, 

dědečkem? Stačí jen oznámit na obecním 

úřadě, že se rádi zapojíte do tohoto školního 
projektu a podle počtu zájemců vybereme čas 

společného čtení.  

Těšíme se na společné setkávání ve 
všeňské škole. 

Mgr. Eva Krejčíková  
___________________________________________________ 

 

         Všeňské sportovní hry 

 

Poslední srpnový den v sobotu 31.8. proběhl 

na sokolském hřišti 4. ročník všeňských her v 

netradičních sportovních disciplínách. Krásné 
letní počasí účastníkům dopomáhalo při 

zvládání složitostí všech osmi disciplín. Na 

ploše samotného hřiště se závodníci utkali ve 
slalomu na koloběžce, zdolávali nástrahy 

chůze na chůdách, snažili se trefit kopacím 

míčem bodované cíle na fotbalové brance nebo 

golfovými míčky různě bodované otvory na 
stojícím panelu. Na travnatém prostoru potom 

soupeřili ve vrhu tříkilovou koulí, v běhu s 

gumovou pneumatikou, ve střelbě ze 
vzduchovky na cíl a v petanque. Nejúspěšnější 

mezi ženami byla tentokrát Iva Skupová, 

kterou následovala na druhém místě Kateřina 
Zímová a na třetí pozici Dana Krouzová. Mezi 

muži byla bitva velmi vyrovnaná a rozhodoval 

každý průběžně získaný bod. Celkově nejlépe 

v součtu všech disciplín vše vyšlo  Robertu 
Hiekemu, Miloslavu Šťastnému a Liboru 

Patočkovi. Závodníci strávili sportovním 

soutěžením a v dobré náladě příjemné 
dopoledne, které ukončili vyhlášením výsledků 

a převzetím drobných cen pro nejlepší tři ženy 

a muže v blízkém hostinci U Fukárků. 

                                               L.Patočka 
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Poslední srpnovou sobotu se na Všeni konalo 
setkání přátel leteckého klubu. 

Počasí se vydařilo, ve stínu na teploměru bylo 

35 stupňů, ale i přesto přišlo hodně diváků. 

Velký zážitek z krásného dne byl, když 
přiletěla replika sovětského letounu JAK, který 

nejprve provedl několik průletů, aby dobře 

zmapoval terén a mohl bezpečně přistát. 
                                                         Miloš Havlas 

 
 

Více foto na www.vsen.cz 

 

 

Hasiči Ploukonice 

 
První sobotu v září se konala již tradiční dětská 

soutěž o PLOKONICKÉHO DRÁČKA. Soutěž je 

složená ze štafety a požárního útoku a je 
zařazená do seriálu soutěží DĚTSKÝ 

SUPERPOHÁR 2019. Soutěže se zúčastnilo 

celkem 20 družstev, z toho 2 družstva 

přípravky, 11 družstev mladších a 7 družstev 
starších. Soutěž probíhala ve svižném tempu a 

tak jíž před druhou hodinou bylo vyhlášení 

výsledků soutěže o Ploukonického dráčka. 
V kategorii přípravky obsadil druhé místo SDH 

Olešnice a první místo SDH Sezemice. 

V kategorii mladších obsadilo třetí místo 

domácí družstvo SDH Ploukonice, na místě 
druhém SDH Příšovice a první místo SDH 

Sezemice. 

 
 V kategorii starších pak místo třetí SDH 

Doubrava, místo druhé SDH Žehrov B a na 

stupeň nejvyšší vystoupil domácí SDH 
Ploukonice.  

 

Po ukončení soutěže o Ploukonického dráčka 
následovalo vyhlášení DĚTSKÉHO 

SUPERPOHÁRU 2019 (seriál soutěží v roce 

2019). Družstvo mladších SDH Ploukonice A 

obsadilo 12. místo a Ploukonice B 4. místo. 
V kategorii starších kralovalo družstvo SDH 

Ploukonice celou sezónu, kdy pouze jednou 

trochu zaváhalo a obsadilo druhé místo. 
Ostatní soutěže již však ovládlo a ve všech 

zvítězilo. 
___________________________________________________ 

Soutěž o posvícenskou husu 

aneb  

O nejlepší požární útok podzimu 

Na ploukoňské posvícení se konal již třicátý 
ročník soutěže, na kterou se letos sjelo celkem 

41 soutěžních družstev ve dvou kategoriích, 

29 družstev mužů a 12 družstev žen. 
V letošním roce to byla nejvyšší účast na 

seriálu soutěží Podkozákovské ligy, do které je 

soutěž zařazená. Nástup soutěžících začal ve 
13:30, kdy byli všichni soutěžící srdečně 

přivítáni. První útok byl odstartován ve 13:40 

a v 16:50 byl startován poslední požární útok. 

Dobře zvládnutá organizace, ale především 
velká disciplína všech soutěžících přispěla 

k rychlému průběhu soutěže. Na jeden požární 

útok včetně přípravy a jeho provedení připadá 
zhruba pět minut. Za SDH Ploukonice se 

zúčastnilo družstvo žen a nově se tvořící 

družstvo dorostenců, kteří nastoupili 
v kategorii mužů. Ani jednomu z domácích 

zástupců se na soutěži nedařilo. Děvčata na 

pravém proudu hodně prostříkla a bylo z toho 

pouze 12. místo a dorostenci svůj pokus 
nedokončili. 

 

http://www.vsen.cz/


www.vsen.cz____________________________        ______________________________  ____________________vsen@vsen.cz 

  4     Obecní noviny                                                          číslo 7/2019

Třetí místo v kategorii žen obsadil SDH 
Katusice, místo druhé SDH Jeřmanice a místo 

první SDH Břehy. V kategorii mužů pak místo 

třetí SDH Olešnice, místo druhé SDH Tatobity 

a místo první SDH Frýdštejn.  
 

 
___________________________________________________ 
 

26. září se uskutečnil nejen pro seniory Všeně 

tajný výlet s názvem Okolo komína. 
Nejdříve jsme navštívili zámek Hrubý Rohozec 

a základní prohlídku, po přesunu do Železného 

Brodu Městské muzeum výroby skla. Velmi 
dobrý oběd jsme si dali v hezkém penzionu na 

Špici. Po obědě jsme  navštívili muzeum v 

Borku pod Troskami, kde mají sbírku 

historických motocyklů především českých 
značek Jawa, ČZ a Praga. 

Poté jsme zajeli do Troskovic, kde je museum 

panenek, ale i když jsme byli objednaní, tak 
měli zavřeno. Velice povedený výlet jsme 

zakončili ve skvělé cukrárně v Sedmihorkách. 

                                       Miloš Havlas 

 

Rogalo klub Všeň 
          RRo 

pořádá na všeňském letišti 

v sobotu 12. října od 13:00 
DRAKIÁDU 

Všichni jsou srdečně zváni, 

občerstvení zajištěno. 

 

 
 

Vítání občánků 
28. října od 10:00 

Hasičský dům 

Ploukonice  45 
 

___________________________

________________________ 

Svoz nebezpečného 

odpadu 
 

10.11. 2019  od 8:30 
 
 

Ploukonice – Mokrý – Všeň 
 obvyklá místa 

__________________________ 

Velkoobjemový kontejner 

23. října 2019 Všeň u AGRA 

24. října 2019 Mokrý náves 
25. října 2019 Ploukonice náves 

doba přistavení  8:00 – 18:00 
 

 

Česká pošta oznamuje změnu otvírací 

doby pošty ve Všeni od 21.10.2019 

 

pondělí, středa, pátek  

8:00 – 11:45 

 

          úterý, čtvrtek 

                                      12:00-15:45 

______________________________________________ 

 
 

Dne 1. 11. 2019 by oslavil 75 
narozeniny   

pan František Kvasnička 
 ze Všeně. 

Kdo jste ho znali, vzpomínejte. 
 

 

 

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 10.10. 2019 . 
Registrační číslo Ministerstva kultury E1000. O uzávěrce dalšího čísla 
budete informováni. 



Z PAVUČINY ČASU

170. NAROZENINY 
SAMOSPRÁVNÉ OBCE
„Základem svobodného státu 

je svobodná obec.“
Rozmanitost, krásu a lidi v
lze popsat jediným slovem 

Výjimečné dílo přírody (podle pře
ků – dílo Boží) v tvářnosti zemského 
povrchu a tisícileté dědictví po pře
cích, spočívající v práci jejich ru
ducha, vytvořily krásnou 
které žijeme. 

Prozatímní zákon obecní č. 170/1849 říšského zákoníku 
(1. strana) 

     17. března uplynulo 170 let, co rakouský
a český král František Josef I. podepsal
tímní  zákon  obecní  č. 170/1849 ř. z.

ČASU 

 
NAROZENINY  

SAMOSPRÁVNÉ OBCE 
„Základem svobodného státu  

je svobodná obec.“ 
Rozmanitost, krásu a lidi v ní žijící, 
lze popsat jediným slovem – Všeň. 

podle před-
tvářnosti zemského 

tví po před-
práci jejich rukou i 

 obec, ve 

 
Prozatímní zákon obecní č. 170/1849 říšského zákoníku  

, co rakouský císař 
Josef I. podepsal Proza-

č. 170/1849 ř. z. 

     Území našeho státu 
předtím rozčleněno na osady
samosprávné obci to byly 
Všeň se  Dvorem Borčice
s původním místním pojmenováním Borčice n
měla postavení osady, ale náležela k
ské), neboli katastrální obce
zpracování josefínského
1840. Rozdělení země se mělo v podstatě přidrž
vat obcí josefínského katastru.
Obce jako samosprávné jednotky 
(ve smyslu právním, institucionálním
v rámci reforem současně
17. března 1849 došlo současně 
vadních panství a vrchnostenské
nejnižší jednotkou správy se staly obce
 

 
Před rokem 1820: 
Svijanské panství - 

Valdštejnové 
 
 

svijanské panství 

. Příslušnost obcí ke krajům, okresům a soudům 
byla však v českých zemích dořešena až naříz
ními z 19. října 1854. V těchto nařízeních se po
žívají termíny místní obec
jen obec) a katastrální obec (později nazývána
osada).  
     Samostatné postavení obcí jako veřejnoprá
ních korporací je tudíž v naší historii po
váno v roce 1849. Toto postavení bylo upraveno 
již zmíněným tzv. prozatímním obecním zákonem 
(zákon č. 170/1849 ř. z.), který je uvozen

větou: „Základem svobodného státu 
je svobodná obec.“
    Obce (a města, i město je 
obecního zřízení obcí
správy svých vlastních věcí, která měla být 
uskutečňována skrze
ní výbor) a radu (představenstvo). Obecní 
výbor volený všemi občany pak ze sv
středu volil představenstvo obce v čele s 
obecním představeným 
rosta měl po boku radní
zoroval činnost představenstva obce. St
rosta naopak byl výkonným orgánem obce, 

státu (Království české) bylo 
rozčleněno na osady, v budoucí všeňské 

obci to byly – Mokrý, Ploukonice a 
Dvorem Borčice (tato samota 

původním místním pojmenováním Borčice ne-
, ale náležela k osadě všeň-

neboli katastrální obce, vzniklé již v rámci 
ho katastru kolem roku 

. Rozdělení země se mělo v podstatě přidržo-
sefínského katastru.  

Obce jako samosprávné jednotky tedy vznikly 
institucionálním a územním) 

současně; zmíněným zákonem ze 
došlo současně ke zrušení dosa-

panství a vrchnostenského zřízení a 
dnotkou správy se staly obce. 

 
 

 
Od roku 1820: 
Sychrovsko-

svijanské panství - 
Rohanové 

Příslušnost obcí ke krajům, okresům a soudům 
byla však v českých zemích dořešena až naříze-

. V těchto nařízeních se pou-
místní obec (později označována 
tastrální obec (později nazývána 

Samostatné postavení obcí jako veřejnopráv-
v naší historii poprvé dato-

1849. Toto postavení bylo upraveno 
tzv. prozatímním obecním zákonem 

70/1849 ř. z.), který je uvozen moudrou 

„Základem svobodného státu 
je svobodná obec.“  

i město je ve smyslu 
obcí) dostaly možnost 

správy svých vlastních věcí, která měla být 
uskutečňována skrze zastupitelstvo (obec-

(představenstvo). Obecní 
výbor volený všemi občany pak ze svého 
středu volil představenstvo obce v čele s 

představeným – starostou. Sta-
radní. Obecní výbor do-

zoroval činnost představenstva obce. Sta-
rosta naopak byl výkonným orgánem obce, 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:POL_COA_Waldstein.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Blason_fam_fr_Rohan-Rochefort.svg
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zastupitelstvo
https://cs.wikipedia.org/wiki/Starosta
https://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9Bstsk%C3%A1_rada


v jehož gesci byly věci policejní, dále d
pravní (silniční, železnici měl na starost 
stát), chudinské, hasičské, čelední, tržní, 
mravnostní a stavební. Starosta odpovídal 
za věci na poli drobné kriminality (bezpe
nost osob a majetku), zveřejňoval zákony a 
nařízení, v oblasti financí vybíral a odváděl 
přímé daně, spolupracoval při soupisech 
branců a odvodech, vydával domovské li
ty apod. Zároveň byl přijat princip 
statné a přenesené působnosti, tedy věcná 
působnost byla dána tím, k čemu byly obce 
oprávněny samostatně v rámci samospr
vy, přenesená tím, co na obec v
konu státní správy přenášel stát. Tak tomu 
je i dosud. 
Tato veřejná samospráva se u nás uplatň
vala až do roku 1945, kdy byla nahr
činností národních výborů po vzoru sově
ských Sovětů. Ty měly postavení orgánů 
stání správy a moci až do roku 1990. 

     K obnovení samosprávné povahy 
obcí u nás dochází (po více než čtyřic
ti letech soustavy národních výborů) v 
roce 1990, kdy byla přijata novela 
Ústavy Československé socialistické 
republiky z roku 1960, a to formou 
ústavního zákona č. 294/1990 Sb., kt
rý nabyl účinnosti dnem voleb do z
stupitelstev obcí, tj. 24. listopadu 
1990. Ústavní novela č. 294/1990 Sb. 
nahradila v hlavě sedmé ústavy n
rodní výbory místní samosprávou, 
když konstatovala, že základem místní 
samosprávy je obec, která je sam
správným společenstvím občanů. So
časně s uvedenou ústavní novelou n
byl účinnosti zákon České národní r

jehož gesci byly věci policejní, dále do-
pravní (silniční, železnici měl na starost 
stát), chudinské, hasičské, čelední, tržní, 
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přímé daně, spolupracoval při soupisech 

domovské lis-
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Ty měly postavení orgánů 
rávy a moci až do roku 1990.  
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dochází (po více než čtyřice-
ti letech soustavy národních výborů) v 
roce 1990, kdy byla přijata novela 
Ústavy Československé socialistické 
republiky z roku 1960, a to formou 
ústavního zákona č. 294/1990 Sb., kte-
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v obcí, tj. 24. listopadu 
1990. Ústavní novela č. 294/1990 Sb. 
nahradila v hlavě sedmé ústavy ná-
rodní výbory místní samosprávou, 
když konstatovala, že základem místní 
samosprávy je obec, která je samo-
správným společenstvím občanů. Sou-

ní novelou na-
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dy č. 367/1990 Sb., o obcích 
zřízení), 
 
K historii domovského práva
V habsburské monarchii bylo první státní obča
ství upraveno v obecném občanském zákoníku, 
který vstoupil v účinnost 1. 1. 1812. V 
měla příslušnost k panství (inkolát) subsidi
úlohu. Zákon o obcích z r. 1859 definoval pojem 
domovského práva jako formu
obecní korporaci pro osobu. S domovským pr
vem vznikl nárok od domovského
šený pobyt, na volební právo a na sociální péči v 
případě chudoby nebo nouze. 
obce vést matriky, bylo stanoveno, že jen státní
občan může mít domovské právo v obci, a že ka
dý státní občan musí mít své domovské právo.
Domovské právo bylo zrušeno k
se po jeho obnovení volá.

PODĚKOVÁNÍ ZA 
ZLATOU PLAKETU 

Můj poslední projev - pozdrav Všeni a lidem v

 
Za Zlatou čestnou plaketu obce „Domov 
můj“, která mi byla 1. června
obecních jubilejních oslav 

dy č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní 

K historii domovského práva: 
V habsburské monarchii bylo první státní občan-
ství upraveno v obecném občanském zákoníku, 
který vstoupil v účinnost 1. 1. 1812. V té době 
měla příslušnost k panství (inkolát) subsidiární 

Zákon o obcích z r. 1859 definoval pojem 
jako formu příslušnosti k 

obecní korporaci pro osobu. S domovským prá-
vem vznikl nárok od domovského úřadu  na  neru-

volební právo a na sociální péči v 
bo nouze.  Od r. 1863 musely 

obce vést matriky, bylo stanoveno, že jen státní 
občan může mít domovské právo v obci, a že kaž-

mít své domovské právo. 
Domovské právo bylo zrušeno k 1. 1. 1949. Dnes 
se po jeho obnovení volá.  

* 

PODĚKOVÁNÍ ZA 
ZLATOU PLAKETU  

 
pozdrav Všeni a lidem v ní! 

 

 

Zlatou čestnou plaketu obce „Domov 
, která mi byla 1. června  t. r. u příležitosti 

obecních jubilejních oslav (700 let od první pí-
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semné zprávy o Všeni, coby obydleném místě – 
vesnici, nikoliv o stejnojmenné obci, která ještě 
neexistovala) předána, děkuji, ač z ní ubylo něco 
kovu i dost prestiže oproti době jejího vzniku. 
Symbolicky se o ní dělím s charismatickým a 
úspěšným Milanem Fricem, který povznesl na 
výsluní místní školství, jež pak zadupali opoziční 
místní intelektuálové, pracovitým Jaroslavem 
Adamcem, který se členy rodiny úpravou obce za 
přiměřených nákladů přispěl k nejednomu úspě-
chu obce v soutěži  Vesnice  roku s vizí, že v příš-
tích letech rozkvetou na více místech žluté růže – 
květinové symboly obce, patriotické rodině Lye-
rových za každé vstřícné přijetí jakékoliv aktivity 
obce v jejich vzkříšeném Dvoře Borčice – Ráji 
koní a kapelníku Jaroslavu Raulinovi  za trvalou 
aktivitu jeho dechové kapely k prezentaci a udrže-
ní muzikální tradice obce i regionu.  
    Děkuji těm spoluobčanům na Všeni, se kte-
rými jsem se potkal, za úsměv a prohození tře-
ba jen několika vřelých slov či vět. Pozdrav 
patří i těm, se kterými jsem se setkal v myšlen-
kách. 

 * 
     Při přemítání v čase se mi jeví, že tu není 
jednoznačný signál současného Vytinova  za-
stupitelského sboru o kontinuitě; tento „kabi-
net“ považuji proto za neutrální, zatímco ten 
předchozí Janečkův (v letech 2016 – 2018) za 
opoziční, neboť se tak sám vymezil. 
     V porevolučních sedmi volebních obdobích 
(1990 – 2016) jsem stál v  čele obce 
s ambiciózním programem svobodné a nezávis-
lé obce „Vlídná Všeň“.  
     Vnímám, že neutralita současného zastupi-
telstva ovšem nemusí ještě znamenat, že se mezi 
zastupiteli neobjeví pozitivní myšlenky 
k následování a zúročení s tím, že obec jako i 
duchovní bytost, protože ji tvoří myslící lidé, 
vyžaduje sice nejen rozvojové, ale i citlivé, a - 
řekl bych - až láskyplné zacházení. Není zá-
jmovým spolkem, přičemž pestrá činnost spol-
ků do obce, a to i s jejich zastřešením (Spolkové 
sdružení), bytostně patří, ani (Babišovou) fir-
mou, kde jsou podřízení a nadřízení s příkazy, 
ale ani politicku stranou, hnutím, nebo zábav-
nou agenturou, nýbrž svobodnou obcí se svo-
bodnými občany a nezávislým rozhodováním, 
jak to již před 170. lety moudře deklaroval zá-
kon, byť císařský a královský. 
     S tímto až překvapivým a pokrokovým ná-
zorem panovníka (o němž historik - daliměřic-
ký Pekař řekl: „… ale výsledek tohoto úsilí (ro-
zuměj Čechů) by nebyl tak požehnaný, kdyby 

nebylo podporováno státnickým porozuměním 
zvěčnělého mocnáře …) je v ostrém protikladu 
s o 150 let pozdějším rozhodnutím tehdejšího 
premiéra, dnes hlavy státu (o němž druhý nej-
vyšší ústavní činitel – teplický Kubera řekl, že 
„jeho mstivost je nekonečná“) o ekonomickém, 
politickém a historickém ponížení venkova 
(např. zákony č. 147 a 243/2000 Sb. a 313 a 
314/2002 Sb.), spočívajícího v přidělení sedm-
krát nižšího daňového příjmu na osobu oproti 
městům a v historii neslýchanému podřízení 
venkovských obcí vyvoleným městům (v našem 
případě turnovské radnici), které, jsouce také 
obcemi, se staly nadřízenými sami sobě a ven-
kovským obcím současně, čímž byl založen 
v regionu absolutně nerovnoprávný (soupeřící) 
vztah mezi obcemi, ze kterého tyto města hie-
rarchicky těží (finančně, dotačně, personálně, 
využíváním informací, rozvojově a mocensky) 
více, než si leckterý představitel venkovské ob-
ce myslí; všem obcím stejně nadřízené a osvěd-
čené okresní úřady byly pod líbivým pláštíkem 
fiktivních úspor zrušeny a nově ještě přidány 
krajské úřady, prostoupené protekcionalis-
mem, které dále ojídají venkov. 
     Všeň, aby si uhájila porevoluční nezávislost, 
emancipovala v 90. letech svůj obecní úřad tak, 
že stál mezi předními sedmi sty obcemi a městy 
v republice. Byla i první obcí semilského okre-
su, které byly v roce 1993 uděleny symboly ne-
závislosti (znak a vlajka) a také první, kde byly 
ukončeny komplexní pozemkové úpravy s vel-
kým přínosem pro obec a vlastníky pozemků. 
Měla stavební úřad, přestupkový úřad i úřad 
územního plánování, připravovala matriční 
úřad a plně obsazenou a fungující základní 
školu. Počet  obyvatel  poprvé  od války přesáhl 
číslo 600. Vykazovala se řadou vysokých oce-
nění ze soutěže Vesnice roku a objevila part-
nerská místa v  zahraničí. Poprvé ve své histo-
rii má vlastní radnici. Měla stovky rozvojových 
a kulturních aktivit, popsaných v Pamětích, 
které pro příští badatele uchová Okresní ar-
chiv, když nástupnická reprezentace asi volí 
jiné cesty, jež by ale neměly vést na scestí, které 
by znamenalo nežádoucí stagnaci obce, protože 
zákon na prvním místě nabádá k rozvoji, čili ke 
zlepšování původního stavu. 
Po roce 2016 se obec se svým úřadem vrátila na 
funkční úroveň obcí nejnižší kategorie (jako 
bývalé MNV, ale s nežádoucím rozšířením 
úřednického místa).   
     A tak je záhadou, jaké cíle v uvedeném roce 
sledovala skupina všeňských intelektuálů při 



volbě opozičního starosty, když se 
la do rozporu se zastupitelským slibem.

* 

RADNICE 

Viditelným sídlem místní správy, původně jen ve 
městech, byla budova radnice. Ve venkovských 
obcích před rokem 1849 vykonával správu
stvím jmenovaný rychtář, který se pohyboval
našimi osadami a svijanským zámkem, 

úřadovat. Po tomto 
roce již volený 
starosta z obce 
úřadoval 
dokumenty včetně 
pečeti (razí
uchovával v oby
né světnici, obvy

le v bedně, nebo vojenském kufru, pod postelí.
Schůze rady se odbývaly zpravidla u starosty, z
stupitelstvo povětšinou rokovalo v hostinci. Ta
též se odvíjelo i samosprávné působení
v rámci (místní) obce, a to až do 12. června 1941, 
kdy došlo k jejich zrušení  a osady se staly
částmi obce, kterými jsou dosud. Takže vedle 
obecního starosty fungovali i osadní starostové, 
ale jen s menšími pravomocemi. Starosta
1945 předseda MNV) měl k ruce pomocníka 
(posla), tzv. „mladšího“, který v obci 
ústně vyhlašoval všechna rozhodnutí 
(dnes se tato rozhodnutí uveřejňují na
ce), když na sebe upozorňoval a lidi svolával 
bínkem – pamatuji ještě pana Trakala a posledn
ho pana Cermana, který se ale ohlašoval 
bubnování klaksonem. Pak už jejich roli převzal
nezapomenutelná Mařenka Šichová a 
hlas. 
Třebaže obecní zřízení nebylo v Československu 
formálně zrušeno, byly v roce 1945 
SSSR  v  celém státě vytvořeny národní výbory.
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Před 170 lety, jak již výše řečeno,
rie panství s rychtářem a správy obce i osad se 
ujaly samosprávné orgány se starosty 
to běh času narušil až Protektorát, když 12. 
1941 zrušil samosprávné
ovládaný prezident, když 4. prosince 1944 vydal 
ústavní dekret o národních výborech.

Samospráva obce, ale už bez osad, které zůstaly 
jen částmi obce, se na Všeň
1990, kdy jsem byl zvolen
%)  novým starostou obce v
dobí a začaly působit další orgány obce 
telstvo, rada a obecní úřad, v jehož čele jsem ze 
zákona stál. 

Bylo tedy historickou událostí, když 
tisíciletí se  podařilo jednáním dosáhnout získání 
památné farní budovy č. p. 10 do vlastnictví  a tak  
obec obohatit o radnici. Mohlo se  tak stát díky 
vzácnému porozumění tehdejších církevních aut
rit – děkana P. Jindřicha Tomíčka a biskupa Josefa 
Koukla. S ohledem na historické souvislosti, kdy 
farní a školská obec měla vyšší postavení před 
ostatními obcemi (v kolatuře), 
radnice i nadále čestným sídlem farnosti sv. 
a Jakuba a takto také označena. Správu farnosti 
zajišťují již od roku 1951 dojíždějící administrát
ři (nyní z Mnichova Hradiště).
z místa vypuzen (spíše vyhnán)
farář Karel Vítek. 

Budova radnice byla opatřena novou střešní kryt
nou,  novou omítkou s nátěrem
a chodníkem po terase
schopná přijmout celkovou rekonstrukci do p
vodní vnější podoby s rozsáhlými vnitřními úpr
vami od sklepů po půdu
tivního obecního domu
úprav (a výměny oken) dočasně upustilo.

, jak již výše řečeno, odešlo do histo-
rie panství s rychtářem a správy obce i osad se 
ujaly samosprávné orgány se starosty v čele. Ten-
to běh času narušil až Protektorát, když 12. června 

samosprávné osady, a komunisty 
ovládaný prezident, když 4. prosince 1944 vydal 
ústavní dekret o národních výborech.  

  

Samospráva obce, ale už bez osad, které zůstaly 
se na Všeň vrátila 7. prosince 

zvolen (při volební účasti 89 
novým starostou obce v polistopadovém ob-
a začaly působit další orgány obce – zastupi-

obecní úřad, v jehož čele jsem ze 

Bylo tedy historickou událostí, když před zlomem 
se  podařilo jednáním dosáhnout získání 
farní budovy č. p. 10 do vlastnictví  a tak  

obec obohatit o radnici. Mohlo se  tak stát díky 
u porozumění tehdejších církevních auto-

děkana P. Jindřicha Tomíčka a biskupa Josefa 
ohledem na historické souvislosti, kdy 

farní a školská obec měla vyšší postavení před 
ostatními obcemi (v kolatuře), zůstává  adresa 

m sídlem farnosti sv. Filipa 
Jakuba a takto také označena. Správu farnosti 

roku 1951 dojíždějící administráto-
Mnichova Hradiště). V tom roce byl 

(spíše vyhnán) poslední sídelní 

byla opatřena novou střešní kryti-
nátěrem a novým vchodem 

po terase tak, aby později byla 
schopná přijmout celkovou rekonstrukci do pů-

rozsáhlými vnitřními úpra-
vami od sklepů po půdu pro potřeby reprezenta-

obecního domu. Proto se od vnitřních 
úprav (a výměny oken) dočasně upustilo. 

 
 Ivan František Herbst  


