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6. 3. 2019
jsme spustili nové webové stránky obce
Naším cílem je, aby zde občané postupně našli veškeré informace, které
potřebují, a budeme rádi, pokud se na zdokonalování jejich obsahu budou
chtít podílet.
Nové stránky jsou stále ve výstavbě, informace
v jednotlivých rubrikách a podrubrikách jsou
průběžně doplňovány.
V průběhu následujících měsíců bude docházet
k úpravám, postupně budou doplňovány i nové
fotografie a přibudou i záběry z dronu. Pro všechny
zájemce je zřízen infokanál, po zaregistrování budou

novinky vložené na web obce Všeň přímo zasílány
všem zaregistrovaným na uvedený e-mail.
Velmi uvítáme Vaše podněty k doplnění nově
se tvořících webových stránek, aby mohly
sloužit k plné spokojenosti občanů obce i
dalších návštěvníků.

Vedení obce

www.vsen.cz
www.vsen.cz____________ __________
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Masopustní průvod a večerní merenda
Třetí únorovou sobotu 16.2 2019 se v půl desáté dopoledne sešlo u
obecního úřadu na čtyřicet masek.
V
odpoledních hodinách byl
připravený program na sále U
Loudů.

Masky nejprve požádaly starostu o povolení
vstupu do obce a po krátkém uvítání a
připomenutí, jak se mají jednotlivé masky
chovat, byl masopust zahájen.
Masky se poté vydaly na dlouhý masopustní
průvod po obci. Pro letošní rok byla pozměněna
trasa, průvod začal na Všeni a pokračoval přes
Mokrý do Ploukonic a svoji cestu zakončil na sále
u Loudů.

Od dvou hodin byly připravené hody, jitrnice,
jelita, řízky a výborný guláš. Další program pak
patřil dětem, byly pro ně připravené dílničky a
soutěže. Po příchodu průvodu byl uspořádán
společně s dětmi smuteční průvod a byla
vynesena basa, která představuje zimu. Od páté
hodiny již byla připravena kapela VŠUDE DOMA,
která hrála k tanci a poslechu až do večerních
hodin.
Velké
poděkování
patří
hlavním
organizátorům Masopustu 2019 Stáně Hájkové a
Monice Poláchové, samozřejmě i panu Havlasovi,
který doprovázel celý průvod a pořizoval
fotografie, které jsou již zveřejněny na webu
obce. Poděkování patří i pohostinství U Loudů za
zázemí a přípravu občerstvení.

Po celý den panovalo krásné počasí a tak
masopustní průvod v doprovodu harmonikáře
Ondry Zlevora, podporovaného Matějem a Vojtou
Skupovými na vozembouch, prošel celou obcí.
Navštívil spoustu domácností, kde si některé
masky zatančily s majiteli a následně obdržely
bohaté občerstvení, od koblih, přes chlebíčky až
po
něco
tekutého
na
zahřátí.
Všem, kteří průvod přivítali, pohostili a
popřípadě i přispěli do kasičky, mnohokrát
děkujeme.

www.vsen.cz_____________________________________________________________________ vsen@vsen.cz
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Vážení ve Všeni, Mokrém,
Ploukonicích a ve Dvoře Borčice,
kromě vřelého lišáckého pozdravu navazuji na
můj Tříkrálový dopis v Obecních novinách s
poukazem na tři závěrečné odstavce Prologu, ve
kterých jsem si dovolil případné zájemce o
"Paměť obce" trochu nasměrovat v rozhodování,
zda se budou o toto moje "dílo" zajímat, nebo se
raději věnují potřebnějším věcem. Již víte, že
jsem ho určil Okresnímu archivu k uložení pro
příští časy, neboť jsem měl pocit, že každá práce
se má ukončit vyúčtováním. Dílo, což je dost
odvážné pojmenování pro tuto "Paměť“, má tři
svazky a tři přílohy a je pouze v elektronické
podobě, takže jenom zájemce, který má možnost
současně
přijímat elektronickou
poštu
prostřednictvím "úschovny", může si o dílo napsat
se sdělením svoji emailové adresu na moji
adresu: podzimseveru@seznam.cz
Ještě jednou s pozdravem
Ivan František Herbst

PROLOG
JAKO SE SVÝM DOMOVEM A
RODINOU!
Následujícími poznámkami, které vychází z
omezeného rozsahu vzpomínek, vizí a osobních
prožitků, chci přispět do Paměti obce, a to
zejména za období výkonu úřadu starosty (do
31.3.2016), kdy jsem byl uprostřed dění obce, ale
stručně a omezeně i z časů, jež tomuto období
předcházely.
Měl jsem sice v úmyslu připravit reprezentativní
„Knihu o Všeni“, pojednávající o dávné, a zejména
novodobé historii obce, ale nečekaným odchodem
z úřadu i z milované domovské obce vzal tento
záměr za své.
Čerpám pouze z toho, co mi nabízí vlastní paměť,
protože po zmíněném odloučení nedisponuji již
žádnými podklady listinnými ani počítačovými, jež
by mi posloužily jako prameny pro toto dílko, na
což případné pozdější čitatele (badatele) výslovně
upozorňuji s prosbou o shovívavost.
První část („VŠEŇ RUDÁ“) vychází především ze
vzpomínek a vyprávění pamětníků (či svědků),
které jsem si zapamatoval, zatímco u druhé
(„VŠEN PŘÍVĚTIVÁ, NEBO HLEDAJÍCÍ?“) a třetí

části ("VŠEŇ VZDÁLENÁ") zaručuji úplnou
autenticitu událostí, faktografickou správnost,
neboť čerpám z osobní účasti v ději a ostatních
poznatků při výkonu funkce starosty obce,
přičemž děj může vybočit z časového vymezení
jednotlivých částí, vše ale s výhradou časové
nepřesnosti; je-li však časový údaj citován ve
dnech, pak odpovídá historické skutečnosti, v
pochybnosti časové či věcné doplňuji údaj
otazníkem „?“.
Nejde o slohovou práci určenou k zábavnému
čtení, ani o fundovanou analýzu, ale o materiál,
vzniklý spontánně v krátkém čase bez sylabusu,
pro případné nástupce, aby věděli, co bylo a na
co mohou, pokud chtějí, navázat.
A pro ty ostatní spoluobčany, jimž digitální doba
(a negativní vliv sociálních sítí) nedopřává klidu k
ideovému zakotvení, budou tyto stránky
neoslovující až mrtvé, ne-li cizí, či přežité,
samochvalné, sebelítostné a nostalgické.
A nakonec té skupince lidí, co mi věřila a do
těchto stránek s vnímavostí nahlédne, s vděčností
vzkazuji, že jsem se svěřeným čtyřlístkem
vesniček všeňské obce zacházel jako se svým
domovem a s lidmi v nich žijících jako se svoji
rodinou.
Děkuji, že mi byla tato služba obci a občanům
umožněna.
Jiříkov, prosinec 2016
Ivan František Herbst

www.vsen.cz____________________________________________________________________________________vsen@vsen.cz
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Stříbrná medaile pro hokejisty Všeně
V patnácté sezoně Nejvyšší pojizerské ligy (NPL) se hráči HC Všeň po
třinácti letech vrací na „bednu“. Pojďme se na cestu ke stříbrnému
úspěchu ve stručnosti podívat.
Uplynulý ročník NPL byl již čtvrtým na Zimním
stadionu Ludvíka Koška v Turnově a přinesl
několik novinek ještě před jeho zahájením na
podzim 2018. Z funkce ředitele NPL odstoupil
Pavel Mlejnek a vedení se ujal Jaroslav Vondrák
z Troskovic. Pod jeho vedením byla zavedena
kompletní
elektronizace
zápisů
utkání
s informacemi dostupnými on-line. Další úpravu
doznal i herní systém NPL v podobě 14 kol
základní části a následném rozdělení družstev na
dvě výkonnostní poloviny s tím, že každá skupina
sehraje dalších šest zápasů dvoukolově mezi
sebou. Na návrh HC Všeň bylo přijato doplnění
herního
modelu
vynulováním
dosažených
výsledků v nadstavbové části a bodovou
bonifikací
úspěšnějších
týmů
v obou
výkonnostních skupinách ze základní části.
Celou soutěž bez jediné porážky ovládnul
bezkonkurenční tým HC Sokol Turnov, který
ztratil body v pouhých dvou remízových
zápasech. Na druhé místo se po výsledkově
hubených letech (vloni páté místo) vyšvihnulo
mužstvo HC Všeň. Trojici na pomyslných stupních
vítězů uzavírají vítězové několika posledních
ročníků HC Hnanice.
Hokejisté Všeně v základní části celkem desetkrát
odešli z ledu vítězně a čtyřikrát v roli poražených.
Získaných 20 bodů stačilo na výchozí třetí místo
do nadstavbové části. Stejný počet bodů, ale
druhé místo vybojovalo i družstvo Hnanic,
v jejichž prospěch rozhodlo vzájemné skóre se
Všení. Postupem do vyšší skupiny NPL byl splněn
základní cíl pro sezonu 2018/2019.
Úspěšná sezona vygradovala v nadstavbové části
v podobě tří výher (2x proti HC Performers a
jednou s HC Hnanice) a tří proher (2x HC Sokol a
jednou HC Hnanice). Již jisté třetí místo Všeně
nakonec vylepšilo zaváhání Hnanic s Performery a
kolo před koncem soutěže bylo jasno. Všeň se
posunula na vynikající celkově druhé místo o bod
před Hnanice.

Nejlepšími střelci byli Radek Sluka s 23 góly,
následován Martinem Lamačem se 17 zásahy a
Romanem Knížkem s 12 trefami. Kanadské
bodování v součtu gólů a nahrávek dopadlo
následovně. První Radek Sluka (23+9), druhý
Martin Lamač (17+13) a třetí Roman Knížek
(12+11). V celkovém pořadí NPL se jednalo o
desátou resp. dvanáctou a 23. pozici.
K individuálním výkonům je třeba určitě zařadit
dlouhodobě stabilní brankařskou oporu Jana
Dědečka, který hájil všeňskou branku v drtivé
většině 17 zápasů z 20.
A co dodat závěrem? Poděkování patří celému
týmu a hlavně kapitánu Michalu Šťastnému, který
organizační přípravě zápasů věnoval velký objem
svého volného času. Hokejová reprezentace obce
rovněž děkuje za podporu v sezoně 2018/2019
Obecnímu úřadu Všeň, firmám Agroben Kacanovy
a ZD Březina. Do nové sezony vyrazí s nelehkým
cílem obhájit pozici na stupních vítězů.

Libor Patočka

Hráči HC Všeň za celou sezonu rozvlnili celkem
120x soupeřovu síť a obdrželi 92 gólů.
www.vsen.cz____________________________________________________________________________________vsen@vsen.cz
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Připravované akce:

V neděli 31.3 2019 se uskuteční
Zájezd pro všechny děti obce Všeň do IQ parku
v Liberci. Odjezd vlakem v 9:00 z turnovského
nádraží. Děti od 7 let mohou jet bez doprovodu.
Děti předškolního věku v doprovodu rodičů. Pro
děti z obce hrazeno z vybraných peněz.

DĚTSKÝ KARNEVAL
koná se v neděli 17. 3. 2019
od 15:00 na sále Agry Všeň

Ukliďme Česko 6. dubna 2019
6. dubna sběr železného šrotu
na Všeni v Ploukonicích

Další plánované akce:
27.4. Tradiční pochod Ještěd – Všeň

4. – 5. 5. Všeňská pouť, Lunapark a poutní trh

30.4. Pálení čarodějnic Všeň, Ploukonice
8.5 Haškova velocipiáda 19. ročník
_______________________________________________________________________________________

Zájezd: Městské divadlo Mladá Boleslav

Divotvorný hrnec není ovšem pohádkou v
tradičním slova smyslu, protože v něm převládají
ryze lidské problémy.

Čochtan vypravuje 6.5. 2019
Josef Dvořák v osobité úpravě
muzikálu V+W
Nestárnoucí muzikál Jiřího Voskovce a Jana
Wericha Divotvorný hrnec v osobité úpravě
nejslavnějšího českého představitele vodníků
Josefa Dvořáka.
V
komediálním
příběhu,
zasazeném
do
pomyslného jihoamerického státu Missitucky,
hraje vlastně hlavní roli hrnec plný zlata. Jihočech
Josef Novák jej před odchodem z domova
ukradne třeboňskému vodníkovi
Čochtanovi v naivní víře, že díky němu v Americe
snadno zbohatne a své jediné dceři Káče tak
zajistí bezstarostný život. A protože zmíněný
hrnec má navíc kouzelnou moc splnit tři přání,
není tu nouze o překvapivé dramatické zápletky
www.vsen.cz____________________________

Prosíme zájemce o přihlášení na
obecním úřadě. Počet lístků je omezen.
Cena vstupného 300 Kč. Hlaste se již
nyní
na
tel.
481 329 511.

______________________________ ____________________vsen@vsen.cz
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Jarní výlet nejen pro seniory:
Česko-slovenská / Slovensko-česká výstava
Obecní úřad ve Všeni pořádá ve čtvrtek 25. dubna
2019 zájezd pro seniory a další občany obce Všeň
do Prahy.
Na programu je prohlídka Národního muzea s
konanou výstavou u příležitosti výročí 100 let od
založení Československa. Muzeum bylo v loňském
roce otevřeno po několikaleté rekonstrukci. Dále
je zajištěn oběd v Restaurantu Švejk v Praze
Strašnicích. Po obědě nás autobus doveze ke
Křížovnickému
náměstí,
následuje
asi
dvouhodinová (dle času) volná prohlídka Starého
Města.
Možnosti prohlídky - Karlův most, navštívit Kampu
s Čertovkou, nebo si prohlédnout Staroměstské
náměstí s orlojem.
Budova Národního muzea v Praze

Odjezd autobusu ze Všeně v 7 hodin ráno od
školky s obvyklými zastávkami v Mokrém a v
Ploukonicích. Cena zájezdu 350 Kč. Hlaste
se již nyní na tel. 481 329 511
Interier Restaurantu Švejk v Praze Strašnicích

______________________________________________________________________________________________________

Dotazník pro občany obce Všeň
Ve dnech 25. ledna - 17. února proběhlo v naší obci dotazníkové šetření.
Rozdali jsme spolu s Obecními novinami 350 dotazníků, zpátky se nám
vrátilo 113 vyplněných exemplářů, což představuje návratnost 32,3%.
Vzhledem k tomu, že dotazníkové šetření bylo
zcela dobrovolné, jedná se o velmi dobrý
výsledek. Vám všem, kteří jste dotazník odevzdali,
by vedení obce rádo srdečně poděkovalo. Jak
jsme slíbili, a vzhledem k tomu, že naprostá
většina z těch, kdo dotazník odevzdali, o to
projevila zájem, bychom Vás rádi pozvali na
setkání se zastupiteli obce, kde bychom Vás
seznámili s výsledky dotazníkového šetření a dali
Vám možnost vyjádřit se k tomu, co Vám v obci
chybí a co byste chtěli zlepšit. Toto setkání se
www.vsen.cz____________________________

uskuteční v dubnu. Přesné datum bude uvedeno
v příštích Obecních novinách.
Jan Klápště

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 8.3 2019 . Registrační číslo Ministerstva kultury
E1000. O uzávěrce dalšího čísla budete informováni.
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