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              PERIODICKÝ TISK ÚZEMNÍHO SAMOSPRÁVNÉHO CELKU – 9/2019 –  ROČNÍ

 

Předvánoční zamyšlení 
 

Dnešní příspěvek vzniká o 1. adventní neděli 

navečer. Vánoční stromky na náměstích a 

návsích už svítí, na jejich rozsvícení se sešli lidé, 
kteří si udělali čas na setkání s přáteli a na 

zahájení adventu. 

Co je to advent? V křesťanském pojetí je to 
zahájení liturgického roku a očekávání příchodu 

spasitele, v západním pojetí je to doba zklidnění, 

rozjímání a vzpomínání.  

Dovolte mi, abych se tedy i já podělil o své 
myšlenky. 

Vyrůstal jsem v době, kdy lidé k sobě měli, 

takříkajíc, blíž. Byla to doba, kdy jsme, jako 
všeňské děti, trávili volný čas společně, v přírodě 

a při společných činnostech, a to jak 

neorganizovaně, tak i v kroužcích. 
 Pamatuji léta prožitá u Vůstry, u Jizery, na 

Písečáku, na Kozlovech, v lese nad Všení jsme 

znali každý kámen, každou skálu a každou 

skulinu, na hřišti se hrál fotbal, zimy jsme pak  

trávili na saních na Šťastnovce a Brožovce, 

sněhu bylo tolik, že jsme sáňkovali i v lese 
z kopce  

nad kostelem dolů k Malé Straně… Když 

vyrůstal areál na Kopanině, byli jsme také při 
tom. Ze školy z Turnova jsme chodili občas i 

pěšky, když se nám nechtělo 2 hodiny čekat 

na autobus. Cestou jsme hráli na čísla. Že 

nevíte, co to je? Každý jsme si zvolili jednu 
číslici a tu jsme pak hledali na značkách 

projíždějících aut. Tak nám cesta rychleji 

ubíhala. 
Dnešní doba je jiná. Je hektická. Osobní 

vztahy byly nahrazeny vztahy po síti, přes 

internet, člověka hodnotíme podle postavení 
a majetku, děti bychom nejraději vozili auty 

až do školní lavice a pak je „odkládáme“ 

k mobilům, tabletům a notebookům, osobní 

vztahy ochládají. Autorita kantorů, 
zdravotníků, policistů, obecních zastupitelů 

a seniorů je ta tam. Když dítě dostane ve 

škole špatnou známku nebo poznámku, může 
za to určitě učitel. Nejprve to bylo znát ve  
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městech, nyní už i v menších obcích. Sice už 

máme banány a pomeranče po celý rok, 

můžeme si koupit věci, o kterých se nám 

v minulosti ani nesnilo, pokud na to máme, 
můžeme cestovat, kam se nám zamane a 

máme svobodu projevu i po něm.  Připadá 

mi ale, že člověk má k člověku nějak dál, 
vztahy zhrubly. 

Využijme tedy adventu a celého Vánočního a 

Novoročního období k zamyšlení o tom, kam 
by se měl náš život ubírat, co bychom v něm 

mohli napravit a jak do vztahů vrátit lidskost. 

Zavzpomínejme na to, co jsme prožili 

krásného, navraťme vztahům 
„lidský“ rozměr. Posuzujme druhého člověka 

podle toho, jaký je uvnitř, jak je prospěšný 

pro své okolí a jakým způsobem žije, zda je 
svému okolí prospěšný nebo zda na svém 

okolí parazituje. Společnost je díky 

politickému soupeření a současným postojům 
našich čelních představitelů rozdělená a 

znesvářená. Tehdejší třídní boj byl nahrazen 

bojem o koryta a výhody. Tam, kde docházejí 

logické argumenty, nastupují urážky. 
V západním světě jsme svědky násilného 

chování příslušníků jiných kultur. Nemusíme 

být praktikujícími křesťany, ale můžeme 
zachovávat křesťanské hodnoty, na kterých 

je naše společnost založena. 

Přeji proto všem, kdož čtete tyto řádky, aby 

se lidskost, pochopení, cit a ona 
proklamovaná pravda a láska vrátily do 

mezilidských vztahů, přeji všem pevné 

zdraví, štěstí a pohodu. Navažme na to 
hezké, co jsme prožili a vykonali pro blaho 

všech. A ještě jedno přání mám, čas ubíhá, 

zastavit nejde, nezapomeňme proto říkat a 
dokazovat našim blízkým, že je máme rádi, 

že nám na nich záleží, neboť nikdo nevíme, 

kdy jim to už nebudeme moci říci a dokázat. 

Nikdy nemůžeme vědět, které naše 
„ahoj“ bude poslední. Proto si važme každé 

chvíle s lidmi, na kterých nám záleží, a 

neplýtvejme energii na zbytečné hádky. 
Nezapomeňme na to, že bylo-li na světě 

skrze nějakého člověka trochu více lásky a 

dobroty, trochu více světla a pravdy pak měl 
jeho život smysl. 

 

Vlastislav Šnajdr 
Turnov 

 

  

 

 

                  ZŠ a MŠ Všeň 
 Sázení „Třešňovky“ 
 

Minulý týden jsme se s našimi dětmi naučili 

sázet jabloně a děti si sázení moc užily.  
Tento týden jsme se mohli zapojit do sázení 

třešňového sadu.  

Třešňový sad nad kostelem je pro naši obec 
stejně důležité místo jako třeba park 

Stromovka pro Prahu.  

Mnoho místních obyvatel sem chodilo na 

třešně už jako děti. A každý užasl nad jeho 
nádherou, když byly stromy v plném květu a 

okvětní lístky se sypaly k zemi jako závoje 

nevěsty, prozářené sluncem. 
Hotová nádhera.  

Stromy zestárly a bylo nutné je pokácet.  

V části sadu se hrbily mohutné, osekané 

pahýly průvodních stromů, až bylo teskno. 
Pak přišly štěbetající, radostné děti. Děti 

staré stromy nelitovaly.  

Zcela přirozeně se rozdělily do skupin, vzaly 
rýče a začaly na označených místech hloubit 

díry pro nové stromy, aby je mohly zasadit 

tak, jak se naučily před týdnem.  
Pracovaly, střídaly se, bojovaly s kořeny i 

těžkým jílem. Všechny, úplně všechny děti 

chtěly pracovat. A dokázaly to, 

spolupracovaly, radily si, pomáhaly. Nikdo si 
nestěžoval, že práce je těžká, nudná.  

Sounáležitost byla zalita slunečními paprsky. 

Sad ožil.  
Najednou bylo všechno správně, staré uhýbá 

novému, aby mohlo růst a dávat novou 

radost, aby se také mohlo za dlouhý čas stát 
společnou vzpomínkou.  

Na to, jak umíme sdílet a dělit se, jakou 

radost přináší spolupráce na věcech, které 

jdou nad rámec zájmů jednotlivce. 
Právě taková výchova, takové učení má 

smysl. A touto cestou jde všeňská škola.  

                                           Eva Krejčíková 
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Předvánoční pohoda 

 

Na první adventní neděli, 1.prosince 2019, se 
ve Všeni za zpěvu dětí ze základní a 

mateřské školy rozsvítil vánoční strom. 

Kromě vystoupení dětí ze školy a školky zde 

zazpívali i skauti. Děti se mohly zúčastnit 
soutěže ve zpěvu o „Krále koledy“. Nenudily 

se ani ty děti, kterým se už nechtělo zpívat, 

protože pro ně byly připraveny vánoční 
dílničky s tradičním zdobením perníčků a 

netradičním vyráběním nejen papírových 

vánočních ozdob. Děti si zde také mohly 
vyrobit dopis pro Ježíška, který pak předaly 

přímo „Andělské poště“. 

Úspěch mělo i vyhodnocení nejlepší cukrářky 

v soutěži o „Nejlepší vánoční cukroví“, kde 
děti ochutnáváním a tajným hlasováním 

vybraly cukroví, které jim chutnalo nejvíce. 

I pro dospělé zde bylo zajištěno bohaté 
občerstvení a byla možnost ohřát se nejen 

pitím horkých nápojů, ale i u otevřených 

ohnišť. 
Atmosféra byla dokonalá, kouzlo dění 

podtrhovaly všeňské ikony jako kostel, škola 

a obecní úřad.  

Bezpečnému průběhu akce pomohlo i 
uzavření silnice pod školou, na které díky 

nadšení místních občanů vyrostl vánoční trh. 

Ten jen umocnil předvánoční náladu.  
Trh byl opravdovou raritou, protože ho 

nenaplnil komerční prodej, ale doma 

vytvořené výrobky místních občanů a dětí ze 
školy. Ceny byly lidové a ve většině případů 

byla velká  část vydělaných peněz věnována 

na nákup nových sportovních potřeb do naší 

školy.  
Celou dobu vládla pohodová předvánoční 

nálada, plná vstřícnosti a chuti si pomáhat, 

přesně tak, jak to má na vesnici být.  

Děkujeme všem, co pomohli tento krásný 
zážitek převést v realitu. 

                                           Eva Krejčíková 

Odhlédnutí se na konci roku 

 

Blíží se konec roku a to je období, kdy 
hodnotíme, jaký byl rok, co jsme prožili. 

Osobně vnímám tento čas jako dobu, kdy je 

třeba s pokorou poděkovat za vše, co se 

podařilo. 
 

Všeňská škola si prošla složitým obdobím, 
začátkem léta to vypadalo, že školu bude 

navštěvovat pouhých 9 žáků. Také díky 

nemalému úsilí představitelů obce Všeň se 

podařilo situaci kolem školy stabilizovat, do 
školy nastoupilo 6 prvňáčků (z toho 3 místní 

děti) a celkem ji navštěvuje 24 žáků.  

Je tedy namístě poděkovat za velkou 
podporu a zájem celé obce pod vedením 

pana starosty Vytiny, všech radních a 

zastupitelů. 
 

Během letních prázdnin se nezahálelo, ve 

školce se například podařilo renovovat 
venkovní hrací plochu, na škole se 

vymalovalo, položila se z části nová podlaha, 

renovovaly se dřevěné zárubně, natřelo se 
schodiště. Za to a mnohé další patří velké 

díky hlavně panu Klápštěmu, který věnoval 

škole stovky hodin své fyzické práce. A 

samozřejmě také vedení obce, které 
rekonstrukci zaštiťovalo.  

Pracovali i další, pod vedením paní 

místostarostky Poláchové byl zorganizován 
částečný úklid školní půdy a úklid po 

malování, kterého se účastnili někteří rodiče 

našich dětí. 

V září tak mohla opravená škola přivítat své 
nové i původní žáky. 

Považuji za důležité také poděkovat 

maminkám našich dětí, paní Špulákové a 
paní Špaltové, které si vzaly na starosti 

školní facebook a finální úpravu školního 

webu, kterým věnovaly a stále věnují velké 
množství času, aby se všeňská škola stala 

opravdu známou školou. 
 

Dále pak manželům Koudelkovým, kteří 

přispěli naší škole finančním darem. A všem 

maminkám a tatínkům našich dětí, kteří se 
zapojují do dění v naší škole a neváhají podat 

pomocnou ruku, když je jí třeba. 

V neposlední řadě také děkuji všem 

pedagogům a ostatním důležitým lidem, kteří 
pracují ve školce a ve škole a pomáhají tvořit 

krásné a podporující prostředí pro naše děti. 

Právě děti jsou těmi, o které tu jde, protože 
zde budou vždy na prvním místě.  
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Děkuji tedy hlavně za naše spokojené děti 

těm, které jsem jmenovala i těm, kteří jsou 

mezi řádky. Bez vaší pomoci by naše škola 

nebyla tak krásná. 
 

Všeňská škola má svou polohou, svým 

nastavením a podporou, které se jí dostává, 
potenciál stát se dobrou školou. Školou pro 

místní děti, ale i školou, za kterou se vyplatí 

dětem a rodičům i dojíždět. 
Školou, která je chloubou celé obce.  

To je mé přání lidem ve škole i v obci do 

nového roku 2020. 

Pevně věřím, že společně uděláme maximum 
pro to, abychom toho v příštích letech 

opravdu dosáhli. 

 
                                           Eva Krejčíková 

____________________________________  

                  Setkání seniorů 

    Když se rok blíží ke svému konci, sejdou 
se na Všeni v sále Agry senioři, aby 

zavzpomínali na to, co se za ten rok v naší 

obci událo. Ale nejhezčí a velkou radost 
seniorům udělá, když přijdou děti z naší školy 

a pěkně zazpívají  a k tomu přidají hezkou 

básničku. Na závěr svého vystoupení daly 

babičkám a dědečkům ozdobené perníčky. 

 Samozřejmě nechybělo ani dobré pohoštění 

a k tomu hezky zahrál Venda Brož. Vždyť 

někteří dědečkové ty svoje babičky   také 

pěkně provedli. Co dodat, bylo to hezké 
odpolední posezení.                       Miloš 

Havlas 

 

 
            

           Z OBECNÍHO ÚŘADU 

 

Od 6.1 2020 budou na OÚ Všeň k prodeji 
známky na komunální odpad, opět budou k 

dispozici tři druhy známek: 

Svoz odpadů 1za 14 dní - cena 1200 Kč, 

svoz odpadů každý týden -  cena 2400 Kč, 
svoz odpadů kombinovaný - cena 1750 Kč s 

možností zakoupení pytlů stejně jako v roce 

2019. Zastupitelstvo obce ke konci loňského 
roku udělalo změnu v systému odpadového 

hospodářství a ta se v letošním roce 

osvědčila. Díky rostoucím nákladům, inflaci a 
tlaku od poskytovatele služeb  odsouhlasilo 

Zastupitelstvo obce Všeň pro rok 2020 

zdražení čtrnáctidenního svozu o 100Kč a 

týdenního svozu o 200Kč.  
Celé odpadové hospodářství je pro nás velmi 

důležité a obec ho  nemalou částkou 

každoročně dotuje. Nechali jsme zpracovat 
dokumentaci na celkové řešení odpadového 

hospodářství v celé obci Všeň a podle 

doporučení vyplývajícího z tohoto dokumentu 
budeme postupovat v dalších letech tak, aby 

to pro obec, ale hlavně pro občany, bylo co 

nejefektivnější a cenově dostupné. 
 

         Rozpočet obce 2020   
 

Zastupitelstvo obce odsouhlasilo na svém 

zasedání navržený rozpočet, který je pro 

příští rok postavený jako schodkový se 
schodkem 3 718 000Kč. 

Vše vychází z příprav projektů a investic, 

které probíhají již touto dobou, v přípravách 

jsou žádosti o dotace na jednotlivé projekty, 
které jsou  vždy částečně spolufinancovány z 

rozpočtu obce. Projekty, které máme 

připravené, vycházejí ze setkání s občany, z 
dotazníku a projednávání se zastupiteli. 

Všechny projekty a investiční akce jsou 

zaneseny v dokumentu PROGRAM ROZVOJE 
OBCE na období 2020-2026, který byl 

odsouhlasen zastupitelstvem obce. Kompetní 

dokumentace bude uveřejněna na webu 

obce. 
 

Mezi dalšími body zastupitelstava bylo 

schválení Veřejnoprávní smlouvy mezi 
městem Turnov a obcí Všeň o možnosti 

působení Městské Policie Turnov v k.ú. Všeň. 

Dále pak informace o dokončování převodu 
pozemků Sokolského hřiště do vlastníctví 

obce, přípravy na vyhlášení soutěže na 

dodavatele projektové dokumentace na 
kanalizaci v celé obci Všeň. 
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Digitalizace a majetkové vypořádání 
 

Obecní úřad Všeň má připravené smlouvy na 
majetkové narovnání v rámci digitalizaci 

map. Majitelé pozemků, kterých se to týká, 

budou postupně vyzváni k uzavření smluv. 

 

Digitalizace obce 

a daň z nemovitých věcí 

 

Vážení spoluobčané, 

v roce 2019 došlo uvnitř naší obce k 

digitalizaci katastrálních map. V souvislosti s 

tím nastaly u většiny z nás také změny, 

týkající se výměr pozemků a staveb či jejich 

druhů. Jedná se tedy například o situace, kdy 

po zpřesnění hranice pozemků došlo k 

navýšení jejich výměry či se například změnil 

druh pozemku z trvalého travního porostu na 

zahradu, nebo například druh stavby 

„ostatní“ (kůlna, ...) byl opraven na garáž, a 

podobně. Takovéto změny mají vliv na výši 

daně z nemovitých věcí, kterou každoročně 

odvádíme místně příslušnému finančnímu 

úřadu v Turnově. V souvislosti s tím obec 

Všeň upozorňuje, že bude nutné takové 

změny tomuto finančnímu úřadu nahlásit 

prostřednictví podání daňového přiznání k 

dani z nemovitých věcí ve lhůtě do 

31.1.2020. 

Pokud budete potřebovat se zpracováním 

daňového přiznání poradit, pracovníci 

finančního úřadu v Turnově vám ochotně 

poradí. S sebou na finanční úřad není nutné 

brát žádné dokumenty, které s vlastnictvím 

nemovitých věcí či s digitalizací souvisí. 

Příslušný formulář - daňové přiznání je k 

dispozici v papírové formě na místě, případně 

ho lze stáhnout přes webový portál finanční 

správy https://adisepo.mfcr.cz. 

Daňová přiznání jsou povinni podat ti z nás, 

kterým na základě změn po digitalizaci 

vznikne vyšší daňová povinnost vůči správci 

daně (tj. např. zvýšení výměry plochy, 

změna využití staveb, ...). Pokud takové 

podání nebude učiněno, je pravděpodobné, 

že v průběhu roku dojde ze strany finančního 

úřadu k vyzvání k narovnání se stavem, který 

je uveden v katastru nemovitostí. Naopak pro 

ty, kterým po digitalizaci dojde ke snížení 

daňové povinnosti (typicky je zjištěna nižší 

výměra vlastněných pozemků), neplatí 

povinnost daňové přiznání odevzdávat, avšak 

je v jejich zájmu takové podání dobrovolně 

učinit, neboť poté zaplatí nižší daň z 

nemovitých věcí. 

Kristýna Čičkánová 

 zastupitelka obce 

_____________________________ 

 

     My tři králové jdeme k vám... 

 

V neděli 5. ledna 2020 budou místní děti, 

převlečené za Kašpara, Melichara a Baltazara 

chodit ve Všeni, v Mokrém a v Ploukonicích 
na tříkrálovou koledu. Pokud budete chtít, 

můžete jim za zazpívání koledy přispět do 

kasičky symbolickou částkou anebo jim 

alespoň poděkovat. Za vykoledované peníze 
dostanou pak všechny děti z naší obce 

společný „zážitkový dárek“. 

Rodiče dětí, které by se chtěly koledování 
zúčastnit, prosíme, aby se s námi spojili na 

tel. 721 820 670 a domluvili se na 

podrobnostech.  
                                               S. Hájková 

____________________________________ 

Zachráníme varhany ve všeňském 

chrámu? 

 

Hudba s duchovním poselstvím, hudba 
starých mistrů skladatelů se dnes netěší 

velkému zájmu a oblibě širokých vrstev 

společnosti. Snad je to dáno i tím, že doba je 

zrychlená, jiné hudební žánry nabízejí 
intenzivní a okamžitý prožitek spojený často 

s vizuálními efekty (videoklipy). Avšak hudba 

nazývaná někdy nepřesně „vážná“ vyžaduje 
soustředění, vnitřní ztišení, abychom její 

poselství lépe vnímali. Kdo z nás se alespoň 

jednou v životě nezastavil u dveří kostela,  

v němž zněly varhany? Ta úžasná harmonie 
tónů, která naplňuje prostor a člověk má 

pocit, že jeho samého zvedá ze země a 
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nadnáší! Skladby pro varhany psali 

nejslavnější skladatelé čeští i světoví. 

Varhany jsou složitý nástroj. O jejich zvuku 

rozhoduje počet, skladba a umístění píšťal a 
rejstříků, počet a rozsah klávesové části 

(manuálů). Venkovské kostely jsou často 

opatřeny jednoduššími nástroji s jedním 
manuálem a omezeným počtem rejstříků. 

Varhany v kostele sv. Filipa a Jakuba na 

Všeni pocházejí z poloviny 19. století, z dílny 
mistra varhanáře Karla Vocelky. 

V novogotické skříni bylo tehdy umístěno 43 

píšťal ve třech polích. V roce 1913 prošly 

opravou a rozšířením  o dva znějící hlasy v 
dílně Josef Kobrleho a od té doby sloužily bez 

oprav až do loňského roku. Podle znalců jde 

o cenný nástroj, jehož jedinečnost spočívá i 
v tom, že má stále manuální pohon - je třeba 

stále „šlapat měchy“, zatímco jiné varhany 

v okolí již mají nainstalovaný elektrický 
pohon. Ve chvíli, kdy nám před dvěma lety 

při štědrovečerní bohoslužbě „vypadl“ proud 

v kostele, zněla píseň Narodil se Kristus Pán 

dál bez přerušení. 
Varhanám příliš nesvědčí vlhko ani velké 

sucho. Je obtížné zajistit v našich 

klimatických podmínkách celoročně vhodné 
prostředí pro nástroj. A tak i varhany 

všeňského chrámu před časem zmlkly, neboť 

nutně potřebují alespoň základní opravu a 

výměnu vadných částí. Částka na jejich 
opravu se nešplhá ani k milionům, ba ani ke 

statisícům. Nové varhany pro nejvýznamnější 

chrám v zemi - chrám sv. Víta na Pražském 
hradě - byly nedávno dokončeny ve Francii a 

stojí dva miliony. Všeňské varhany mohou 

s podporou nás všech pro další generace 
posluchačů opravit čeští odborníci.   

Dáme jim šanci? 

 

Obecní úřad Všeň se bude na na opravě 

podílet a na všech adventních 

koncertech byla i zapečetěná kasička, 
která slouží pro sbírku na opravu 

všeňských varhan. 

Pro obec je tato forma braná i jako 

poděkování za spolupráci s Římskokatolickou 
farností Mnichovo Hradiště zastopenou 

panem Machem, kdy nám je umožněno  

využívat prostory kostela sv. Filipa a Jakuba 
ve Všeni ke kulturním aktivitám Obecního 

úřadu. 

____________________________________ 

 

9.12.2019 uplynul rok od úmrtí pana 

Zdeňka Váni,  s láskou vzpomíná rodina. 

                Slovo starosty 
 

Vážení spoluobčané, s blížícími se 

Vánocemi a koncem roku mi dovolte, 
abych Vám všem srdečně popřál hodně 

zdraví, štěstí, lásky a pohody do 

nadcházejícího roku 2020. 

Chtěl bych touto cestou popřát a 
poděkovat všem zastupitelům, radním a 

hlavně vám občanům, kteří jste se 

podíleli a pomáhali na akcích, které v 
roce 2019  pořádal Obecní úřad Všeň.  

           

                                         Radek Vytina 

              Připravované akce 
   

 

Obecní úřad Všeň bude od 23.12.2019 
do 2.1.2020 uzavřen.  
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        Koncert v kostele  
     sv. Filipa a Jakuba 16 :00 

KONCERT SBORU PROVAZ 
NEBOLI SBORU „PRO VÁNOČNÍ 

ZPĚVY“ 

24.12.2019 
PŮLNOČNÍ MŠE 21:00 

KOSTEL SV. FILIPA A JAKUBA 

28.12.2019 

POVÁNOČNÍ ŠMOULOVÁNÍ 
PLOUKONICE HASČSKÝ AREÁL 

OD 17:00 
 18:00 - OHŇOSTROJ 

31.12.2019 
SILVESTROVSKÝ BIATLON 

10:00 

SOKOLSKÉ HŘIŠTĚ 

5.1.2020      TŘÍKRÁLOVÁ KOLEDA 

11.1.2020 
HASIČSKÝ PLES U LOUDŮ 

SDH PLOUKONICE 
20.00  hudba RELAX 

22.2.2020             MASOPUST 
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