PERIODICKÝ TISK ÚZEMNÍHO SAMOSPRÁVNÉHO CELKU – 5/2019 – ROČNÍK 1
Oslavy obce 700 let Všeň

V sobotu 1.6.2019 se konaly oslavy obce Všeň. Za
krásného počasí se na oslavy přišlo podívat přes
tisíc lidí, měli možnost si prohlédnout připravené
výstavy, navštívit koncert v kostele sv. Filipa a
Jakuba a zajít si na zvěřinové hody do zdejší
myslivny. Odpolední program probíhal už pouze na
sokolském hřišti, kam za doprovodu dechové hudby
Český ráj Všeň přišel průvod s hasiči následovaný
hejtmanem Libereckého kraje Martinem Půtou,
starostou Turnova Tomášem Hockem, starostou
Olešnice Zdeňkem Šichem a starostou Vyskře
Janem Kozákem.
Do průvodu se postupně připojilo mnoho občanů a
diváků, kteří se sešli u Obecního úřadu, odkud
průvod vycházel.

řekl úvodem oslav hejtman Libereckého kraje
Martin Půta. Ke zdravicím se přidal i turnovský
starosta Tomáš Hocke a také starostové sousedních
obcí Olešnice, Vyskře a Žďáru.
Ke zdravicím se přidali i přátelé z obce Ledro v Itálii,
kteří byli na oslavy pozváni.

Na sokolském hřišti proběhly zdravice od hostů,

které zahájil hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

,,Když jedu z Prahy z nějakého jednání domů,
nejdříve vidím Ještěd a potom v dálce váš kostelík
sv. Filipa a Jakuba, to už si vždycky říkám, že jsem
doma. Užijte si oslavu a držte pohromadě,“
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Další částí programu bylo předání slavnostních stuh
hasičům SDH Ploukonice a SDH Všeň a poděkování za
jejich činnost.

Autoři knihy při slavnostním představení knihy

Následující program patřil předávání ocenění.
Prapor SDH Všeň

Požádali jsme členy zastupitelstva, členy rady a
v obecních novinách i občany, aby zasílali návrhy na
ocenění. Z obdržených podnětů byli vybráni: pan
Martin Kočí za dlouholeté a profesionální vedení
JSDHO Všeň, manželé Šimůnkovi, paní Dana Loudová,
pan Ivan Gallik a manželé Vytinovi za dlouholetou
práci s mládeží, pan Josef Tesař za práci v myslivosti
a jako poslední převzala ocenění Vendula Vytinová, za
poskytnutí profesionální první pomoci při požáru
v Doubravách v loňském roce, kde ošetřovala nejprve
muže s popáleninami na 60% těla a popálenými
plícemi a následné ošetření dalších dvou osob, které
byly vyvedeny z hořícího rodinného domu a nadýchaly
se splodin. Ocenění jí osobně předal starosta Žďáru
pan Jan Süsser.

Prapor SDH Ploukonice

Poté
byl
pozván
na
podium
pan
Mgr.
David
Marek, který
s některými
autory provedl
křest
knihy
vydané
u
příležitosti
oslav 700 let
obce Všeň.

Stříbrnou obecní plaketu Domov můj obdržela paní
Olga Brabencová a osobně si ji za potlesku
přihlížejících převzala na podiu.

Kniha se začala připravovat teprve koncem roku 2018 a
především zásluhou pan Mgr. Davida Marka ze Všeně,
pracovníka turnovského muzea, který je jedním z autorů,
jsme mohli knihu slavnostně pokřtít. Na knize se podíleli
i další autoři: Mgr. Jan Bubal, PhDr. Miroslav Cogan, Ing.
Jaroslav Egert, Mgr. Pavel Jakubec, Mgr.et Mgr. Jaroslav
Kříž, Mgr. Lenka Křížová, Phdr. Jan Prostředník Ph.D.,
PhDr. Jiří Sajbt a mnoho dalších, kteří přispěli hlavně u
spolků. Grafik knihy Stanislav Dlouhý, korektorka Mgr.
Alžběta Kulíšková a redaktor Mgr. Pavel Jakubec.
Všem, kteří se na knize podíleli nebo poskytli
fotografie či jiné materiály, si dovolíme
poděkovat a jsme velmi rádi, že se podařilo knihu
v tak krátkém čase a v takové kvalitě vydat.
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Stříbrnou plaketou byla oceněna i paní Hana
Staudková, dlouholetá ředitelka zdejší Základní školy,
která na oslavy nedorazila, ale ocenění ji bylo
následně osobně předáno.

Úpravy v hasičské zbrojnici ve Všeni
Loňského
roku
byla
přidělena
dotace
z Libereckého kraje na úpravu zdí a stání v jedné
garáži v hasičské zbrojnici ve Všeni. Jedná se o stání,
kde je zaparkována liazka, která dočasně stojí za
vraty pod hasičárnou. Svépomocí za přispění
některých členů jednotky a členů našeho hasičského
spolku byl vybourán stávájící beton a odebrána
zemina na potřebnou hloubku, což bylo připraveno
pro firmu, která zakázku na opravu stání vysoutěžila.
Nyní již jsou opraveny zdi, dvakrát vymalované, na
podlaze je vylitý beton. Po vyzrání betonu dojde
ještě k povrchové úpravě stání a vymalování zdí, což
zajistí firma. My svépomocí vymalujeme strop a na
začátku prázdnin bychom mohli liazku parkovat zase
v garáži.

Nejvyšší ocenění, tedy zlatou plaketu Domov můj,
převzal osobně pan Ivan František Herbst za
dlouholetou práci ve vedení obce Všeň, kdy zastával
post starosty dvacet šest let. Pan Herbst ve svém
projevu zavzpomínal na roky strávené prací pro obec
a svůj proslov zakončil větou „Všeň je prostě
nejkrásnější vesnicí na světě.“

Oprava garážového
stání výjezdového
vozidla. Nové omítky,
výmalba a podlaha.

Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří se
podíleli na výjezdech, brigádách v garáži, ale i těm,
kteří se podíleli na úklidu hasičárny před oslavou
700 let obce.
DĚKUJI

Martin Kočí

Ranní houkání sirény v neděli 25.05.
Naše jednotka společně s dalšími pěti byla
vyslána k požáru rodinného domu v obci Olešnice. Po
příjezdu na místo se průzkumem zjistilo, že se
nejedná o požár domu, ale kůlny a přístřešku na dříví.
Naše jednotka prováděla hašení za pomoci C proudu
a dále se podílela na dohašovacích pracích a
rozebírání konstrukcí. Členové zde zasahovali
v dýchací technice. Po uhašení se jednotka vrátila
zpět na základnu.

V rámci kulturního programu zahrála Dechová hudba
Český ráj, skupiny Waldovy Matušky, Gorale a Rouden
band.
Obecní úřad Všeň si dovoluje touto cestou poděkovat
všem, kteří pomáhali při přípravách oslav, následném
úklidu a všem, kteří zajišťovali občerstvení, prodej
dárkových předmětů a obsluhu ve stanu pro hosty.
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SDH PLOUKONICE MČR V DOROSTU

5. července 2019 se konalo Mistrovsví České republiky dorostu ve Svitavách. Na toto Mistrovství ČR se dostal
náš svěřenec z SDH Ploukonice Jan Drbola, který postoupil v kategorii mladší dorostenci.
Postup na MČR jen těsně unikl Elišce Bakešové, která skončila v krajském kole na druhém místě v kategorii
starších dorostenek a i Adélce Bakešové, která obsadila také druhé místo, ale v kategorii střední dorostenky.
Na MČR do Svitav postupovali pouze vítězové krajských kol.
Na Mistrovství ČR se odjíždělo ve čtvrtek 4. července směr Svitavy. Po příjezdu nás čekalo příjemné ubytování
na místním autodromu, kde jsme si postavili stany a šli jsme obhlédnout místní stadion, na kterém se v roce
2014 konalo MS v dorostu. Honza se v pátek zúčastnil třech disciplín. Dvojboj, test z požární bezpečnosti a
běh 100m s překážkami. Po dlouhém náročném dni, jak fyzicky, tak psychicky se Honza umístil na 13. místě
z celé ČR v kategorii mladších dorostenců.
Děkujeme Vendule Vytinové, Janu Hartigovi, Elišce Bakešové a Anně Rozkovcové za doprovod, pomoc a
hlavně podporu. Věříme, že si Honza z této soutěže odnesl cenné zkušenosti a hlavně, že si to užil. Do
budoucna mu přejeme mnoho úspěchů a doufáme, že si to příští rok zopakujeme snad i ve větším počtu
reprezentantů.

SDH PLOUKONICE ŽENY POSTUP NA KRAJSKÉ KOLO V POŽÁRNÍM SPORTU
V sobotu 13. července 2019 se družstvo žen z SDH
Ploukonice zúčastnilo krajského kola v požárním sportu
v Jablonci nad Nisou, na které postoupily díky umístění na
3. místě z okresního kola v Turnově ze dne 22. června 2019.
„Počasí už od rána moc nepřálo, přesto jsme byly dobře
naladěny a věřily jsme, že se umístíme na dobrém místě.
Krajské kolo se skládá ze třech disciplín: štafeta 4x100m s
překážkami, běh 100m s překážkami a požární útok. U
všech disciplín jsme měly dva pokusy. Ve štafetě 4x100m
jsme se díky času druhé štafety umístily na 2. místě. Po
součtu šesti nejrychlejších pokusů běhů 100m s překážkami
jsme obsadily opět 2. místo. V královské disciplíně,
požárním útoku, jsme se s časem druhého pokusu umístily
na 3. místě. Celkově jsme se umístily na 2. místě, porazily nás pouze Mistryně České republiky 2018 ženy
z Poniklé, těm držíme palce, aby si titul letos v Ústí nad Labem obhájily. Chceme poděkovat za vzornou
reprezentaci našeho sboru jmenovitě Elišce Bakešové, Anně Rozkovcové, Karolíně Koťátkové, Petře Vildové,
Vendule Vytinové a Lucii Vytinové. Poděkování patří i holkám, které nás doplnily Kateřině Ježkové, Sandře
Šperlové a Vendule Řehůřkové. Doufáme v další spolupráci s touto milou společností. Dále děkujeme Adélce,
Dominikovi, Martinovi, Anežce a Janu za podporu a pomoc při přípravách.
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Velké zatížení zažívá most
v Ploukonicích

Od středy 17.
července jsou
zahájeny práce
na výstavbě
komunikace
v Ploukonicich.

SETKÁNÍ S OBČANY
13.6.2019 se v sále Agry uskutečnilo setkání s občany, kde byly představeny
výsledky dotazníkového šetření a o některých z témat bylo dále diskutováno.
Škoda jen, že na setkání dorazilo 35 občanů, když ochotu se ho zúčastnit
v dotazníku vyjádřilo cca 80 z Vás. Všem, kteří se setkání zúčastnili, velice
děkujeme za účast.
Po krátkém úvodním slově starosty byli přítomní
seznámeni
s výsledky
dotazníkového
šetření
(podrobnosti o výsledcích najdete na jiném místě).
Poté bylo utvořeno několik skupin, úkolem každé
z nich bylo napsat pozitiva a negativa obce, která je
spontánně napadnou. Padly následující návrhy:
Pozitiva:















Dobrá dostupnost (autobusy)
Pořádek v obci
Osvětlení
Rozhlas
Vývařovna Agry – možnost obědů
Zachování obecního konzumu
Kontejner na bioodpad
Plynofikace
Obecní noviny
Blízkost lesa
Funkční a dostupná ZŠ a MŠ
Multifunkční hřiště
Kulturní akce pro všechny generace
Polní stezky







Krásné prostředí uprostřed Č. ráje
Hasiči
Sběr odpadů
Komunikace zastupitelů s občany
Pošta, konzum

Negativa:










Velký provoz na komunikacích (není
v některých místech snížena rychlost na 30
km/h)
Volně pobíhající psi v obci
Víc využít rozhlas – změna prac. doby
v konzumu, na poště, apod.
Nezvyšovat počet obyvatel!!!
Více chránit ornou půdu
Než dojde k přeložení autobusové zastávky
Mokrý – občasný úklid i na podzim listí
z jasanů
V Mokrém zasahují staré vrby do vedení
Omezit rychlost na příjezdu do obce a v obci
Chybí kanalizace
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Třídění odpadů – kapacita, odvozy
Nevyhovující stav autobusové zastávky
v Ploukonicích
Stav komunikací
Absence chodníků
Rychle projíždějící auta vesnicí a na vjezdech
do vesnice – zpomalovací prvek? Semafor
jako v Příšovicích?
Stav ploukonického mostu

Modřišický potok (strouha v Mokrém) zapáchá, tento
problém může vyřešit pouze výstavba ČOV a
kanalizace, popř. důsledné vyvážení jímek. Dále byl
vznesen dotaz, co bude s wellness centrem, zda zde
zůstane biotop, který tam v minulých letech vznikl –
další využití nutno řešit s majitelem pozemku. Podle
názoru několika občanů dochází k nadměrnému
kácení lesů – je možné majitele přimět k jejich
obnově?

Poté každý obdržel 3 barevné samolepky s tím, že má
z navržených témat vybrat tři, o kterých by rád
diskutoval (témata k diskuzi byla zveřejněna
v minulém čísle ON). Pro další diskuzi byly dle počtu
obdržených „hlasů“ vybrány následující 4 okruhy:

Bylo by vhodné prořezat keře u odbočky do Mokrého.








1.
2.
3.
4.

Životní prostředí
Doprava
Územní plán
Školství

Doprava
Velkým problémem je příliš vysoká rychlost aut
projíždějících obcí, parkování na nevhodných
místech, křižovatka na Hrubé Straně (odbočka na
Žďár) je nebezpečná. Byl vysloven požadavek na
úpravu komunikace pod lesem, v období dešťů se
dostává voda a nánosy bahna na pozemky pod silnicí
(Vránovi).

Životní prostředí

Územní plán

Byly diskutovány omezené možnosti výstavby v obci,
polovina občanů se v dotazníku vyslovila pro to, aby
se obec dále nerozrůstala, na setkání padl názor, že
by obec měla něco udělat pro to, aby mladí občané
obce měli kde stavět. Nový územní plán se
zpracovává, první návrh byl vytvořen, občané budou
mít možnost ho připomínkovat. V diskuzi padl i názor,
že by se výstavba v části Mokrý II neměla povolovat,
neboť dojde k dalším záborům orné půdy.

(64 žáků v roce 2017, 22 na začátku školního roku
2018/19). Ředitel školy oponoval, podle jeho názoru
je při menším počtu žáků možné se jim věnovat
individuálně. Padl i názor, že škola má v současné
době špatnou pověst.

Školství
Důležité je zachování jak MŠ, tak především ZŠ. Padl
názor, že i školy bojují o své žáky a v této souvislosti
otázka, čím bude naše škola výjimečná, aby přilákala
další žáky. V MŠ je počet dětí stabilní (28), zato v ZŠ
došlo v poslední době k dramatickému odlivu žáků

Myslíme si, že toto setkání lze považovat za úspěšné.
Znovu bychom rádi poděkovali všem přítomným za
aktivní práci v průběhu setkání a zapojení do diskuze.
Ukázalo se, že jim osud naší obce není lhostejný. I
podklady z této diskuze budou využity při
zpracovávání Programu rozvoje obce.
Jan Klápště
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DOTAZNÍK PRO OBYVATELE OBCE VŠEŇ
Ve dnech 25.1. – 17.2.2019 proběhlo v naší obci dotazníkové šetření. Do
domácností bylo distribuováno spolu s Obecními novinami 350 dotazníků,
vrátilo se nám 113 vyplněných dotazníků, což představuje návratnost 32,3%.
Vzhledem k tomu, že jeho vyplnění bylo zcela dobrovolné, jednalo se o velmi
úspěšné dotazování. Všem, kteří jste se do dotazníkového šetření zapojili,
bychom rádi poděkovali.
Všechny odevzdané odpovědi včetně textových jsme
pečlivě zpracovali. Máme radost, že se naše priority
shodují s tím, co si přejete Vy.
Výstupy z dotazníkového šetření budou dále využity
při zpracování Plánu rozvoje obce (jak jsme již dříve
avizovali).

Všechny dokumenty vzniklé v souvislosti se
zpracováním dotazníku (prezentace, textové
odpovědi…) umístíme na webové stránky obce
(www.vsen.cz), na následujících řádcích jsme se
pokusili přiblížit výsledky dotazníkového šetření i
Vám, kteří nemáte na webové stránky obce přístup.
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Jan Klápště
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ODVOLÁNÍ ŘEDITELE ZŠ A MŠ VŠEŇ
S účinností od 28.6.2019 byl radou obce odvolán ředitel školy Mgr. Jiří
Vencl.
Rádi bychom Vás informovali o tom, že rada obce
odvolala z funkce ředitele ZŠ a MŠ. K tomuto kroku
jsme přistoupili po obdržení inspekční zprávy a
protokolu o kontrole z České školní inspekce. Tato
kontrola zjistila mnohá pochybení ze strany vedení
ZŠ a MŠ, nedostatky se vyskytly napříč téměř
všemi kontrolovanými oblastmi a činnostmi.

Na základě těchto skutečností si Vás
rada obce dovoluje pozvat na setkání,

které se uskuteční dne 23.července 2019
v 18:00 v budově základní školy.
Na tomto setkání bychom Vás rádi podrobně
seznámili se vzniklou situací a představili Vám
strategii pro další období.
Tímto srdečně zveme na setkání všechny z Vás,
kdo máte o dění v ZŠ a MŠ zájem.
Rada obce

Obecní úřad Všeň a Agra a.s.
Vás srdečně zvou na

DOŽÍNKY A LOUČENÍ S LÉTEM
odpolednem bude provázet hudba Český ráj,
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
22.7.2019 . Registrační číslo Ministerstva kultury E1000. O uzávěrce
dalšího čísla budete informováni.

pro děti bude připraveno spoustu vyžití
a samozřejmě občerstvení.
Akce se koná na Kopanině
24. srpna 2019
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