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Masopust ve Všeni –
sobota 22. 2. 2020
Letošní Masopust proběhne ve stejném
duchu jako v loňském roce. Tradiční
masopustní průvod v maskách budou celé
odpoledne doprovázet masopustní hody v
hostinci U Loudů v Ploukonicích. Můžete se
těšit na masopustní jitrnice a jelítka, guláš,
řízky, klobásy a tlačenku. Děti určitě ocení
masopustní koblihy a koláče. Od 15 hod. jsou
všichni zváni na vystoupení dětí ZŠ Všeň, po
kterém budou následovat masopustní hry. V
tuto dobu by měl dorazit i masopustní průvod
v maskách ze své obchůzky. Od 16 do 20 hod.
zahraje k tanci a poslechu kapela Všude doma.
Po celou dobu zde budou pro děti připravené
tvořivé dílničky. Pro starší občany, kteří nemají
www.vsen.cz

možnost se do Ploukonic dopravit či dojít, je
zařízen odvoz mikrobusem ve 14:30 hod. z
autobusové zastávky Malá Strana (Všeň),
následovat bude zastávka u Obecního úřadu a
zastávka na Hrubé Straně (Všeň). Zpáteční
svoz z Ploukonic bude ve 20 hod.. Přidejte se k
nám do průvodu, pokud nemáte masku, rádi
Vám ji zapůjčíme. V případě zájmu nás prosím
kontaktujte na telefonním čísle 721 820 670.
Pro masopustní průvod v maskách je
připraveno jídlo zdarma.
Program masopustu – sobota 22. 2. 2020:
9:30 hod. – sraz masopustního průvodu v
maskách u Obecního úřadu Všeň
10 – 15 hod. – masopustní průvod ve směru
Všeň – Mokrý – Ploukonice za doprovodu
harmonikáře Ondry Zlevora
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14 - 20 hod. – masopustní hody v hostinci U
Loudů v Ploukonicích
14:30 hod. – svoz mikrobusem od autobusové
zastávky Malá Strana – Obecní úřad – Hrubá
Strana Všeň do Ploukonic pro starší občany
15 hod. – zahájení programu v hostinci U
Loudů: vystoupení dětí ZŠ Všeň, tvořivé dílny
pro děti a masopustní hry
16 - 20 hod. – taneční veselice pro všechny
generace za doprovodu kapely Všude doma
20 hod. – zpáteční svoz mikrobusem z
Ploukonic do Všeně pro starší občany
Tento program je orientační, časy se mohou v
průběhu dne trochu měnit.
Vstup na masopustní program U Loudů je
zdarma.
S. Hájková
_____________________________________

Tříkrálová koleda a zájezd pro děti
Stejně jako vloni, i
letos vyrazily děti z obce
a
školy
Všeň
na
Tříkrálovou
koledu.
Postupně
obešly
a
zazpívaly
u
několika
domů
ve
Všeni,
v
Mokrém
a
v
Ploukonicích. Děkujeme
všem, kteří děti přijali a
přispěli jim do kasičky.
Byli jste opravdu štědří,
čehož si velmi vážíme.
Děti vybraly celkem 8 656 Kč a od mnohých z
vás dostaly na cestu ještě sladkou odměnu.

Doufám, že na oplátku přinesly děti do vašich
domovů trochu štěstí a radosti. Pokud k
některým z vás už unavené dětské nohy
nedošly, přijměte naši omluvu. Příští rok
budeme potřebovat více koledníků.
www.vsen.cz____________________________

Z vybraných peněz se vedení obce rozhodlo
věnovat 3 000 Kč slečně Veronice Sehnalové,
která se ocitla na vozíku ze dne na den poté,
co jí lékaři zjistili zánět v míše a autoimunitní
onemocnění, které jí zničilo nervy v dolních
končetinách. Veronika naší obci několikrát
pomohla
účinkováním
na
Cestě
lesem
pohádek, kde spolu se svými kamarádkami
hrály na Kozlovech čarodějnice. Chtěli bychom
tímto Veronice poděkovat a alespoň částečně ji
podpořit v boji se zákeřnou nemocí. Finanční
příspěvek by ráda použila na přestavbu svého
pokoje na bezbariérový.
Za zbývající částku věnujeme všem dětem
naší obce dárek v podobě zájezdu do parku
Mirakulum v Milovicích, který se bude konat
v neděli 6. 6. 2020. Do Milovic se společně
dopravíme autobusem. Děti od 7 let mohou jet
bez doprovodu, děti předškolního věku v
doprovodu rodičů. Pokud se chtějí vaše děti
zájezdu zúčastnit, je třeba je přihlásit
telefonicky na 481 329 511 či mailem na
adrese vsen@vsen.cz. V přihlášce uvádějte
jméno dítěte, věk, případný doprovod a
telefonní kontakt. V případě velkého počtu
zájemců mají přednost děti, které pomáhaly
při Tříkrálové koledě a Cestě lesem pohádek.
S. Hájková
_____________________________________

ZŠ Všeň
Většina lidí se
dnes
shodne
na skutečnosti,
že
přivést
dnešní
děti
k zájmu
o
knihy
je
obtížné. Je to
možná proto,
že dnešní doba je plná podnětů, které
nevyžadují takovou fantazii ani soustředěnost,
jako čtení knih. Částečně je to také proto, že
čtení je časově náročné a ne každý rodič má
tolik času a sil, aby mohl svým dětem z knih
předčítat a budit v nich zájem o příběhy a
děje, které jsou uvnitř knihy ukryté.
Je tedy správné, aby se na rozvoji čtenářské
gramotnosti co nejvíce podílela škola. Na
všeňské škole dobře chápeme, jak je důležité
vypěstovat u našich dětí lásku ke knihám a
posílit schopnost naučit se v knihách číst.
Právě proto jsme využili akce v městské
knihovně Antonína Marka v Turnově, která
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letos slaví 200 let od svého založení a nechali
jsme zde pasovat děti na Rytíře řádu
čtenářského. Akce se zúčastnila celá naše
škola. Král, královna a dvorní dáma v knihovně
připravili pro děti několik zkušebních otázek.
Pro to, aby vstoupil kdokoliv do řádu čtenářů,

musel
správně
poznat
několik
postav
z pohádek podle nápovědy a obrázku.
Po přečtení slibu čekalo pasování především
každého začínajícího čtenáře. Také několik
dalších dětí, které mají aktivní zájem o četbu,
bylo přijato do řádu čtenářů. Děti si mohly
prohlédnout
dětské
čtenářské
oddělení.
Množství nabízených knih děti nadchlo a
věříme, že jejich zájem podnítí i rodiče, aby
knihovnu společně navštívili.
Další akcí, která pomáhá dětem s láskou ke
knihám,
je
také
náš projekt
„Čteme
s babičkou, čteme s dědečkem“. Tako akce se
hlavně díky vám, vstřícným a milým babičkám
a dědečkům z obce Všeň, krásně daří. Děti ze
školy jsou nadšené a nesmírně se těší na
čtenářské pondělky společně s vámi.
Pokud se v obci najdou ještě další babičky a
dědečkové, kteří by se do této akce chtěli
zapojit, budeme moc rádi. Vaše návštěvy se u
nás staly tak oblíbené, že každé dítě by chtělo
mít tu možnost předvést svoje čtecí
dovednosti „čtecí babičce nebo čtecímu
dědečkovi“.
V únoru
je
našemu
čtecímu
projektu
vyhrazeno pondělí 17. února.
Další termíny jsou 16. 3. 2020 a 20. 4.
2020, vždy v době do 10:00 do 10:45
www.vsen.cz____________________________

To byl všeňský muzikant
Narodil se 9.
prosince
1903,
zemřel 22. března
1970, celý svůj
život
zasvětil
dechovce.
O koho jde? O
pana
Františka
Brože,
mého
dědu, od jehož
úmrtí uplyne letos
50 let.
Už od školní
docházky
bylo
zřejmé, že má
skvělý hudební sluch. Toho si všiml i všeňský
řídící učitel, pan Hejduk, který jej začal
vyučovat hře na housle a později na
baskřídlovku. Již jako patnáctiletému bylo
umožněno
místním
kapelníkem,
panem
Hrdinou, hrát v kapele na pohřbech. Vyučil se
brusičem drahokamů, doma měl malou dílnu,
kde brousil na zakázku pro různé firmy. Láska
k hudbě byla tak silná, že se zúčastňoval
různých zkoušek, až nakonec získal certifikát
„Kapelník dechové hudby“. Hudba se v jeho
životě stala vším, tehdy začal uvažovat o tom,
že si založí vlastní kapelu. Všeňských
muzikantů bylo málo, tak přizvával muzikanty
z okolí. Jeho kapela hrála na různých akcích,
ať už to byly akce obecního úřadu, různých
spolků, na církevních událostech, dále na
karnevalech a tanečních zábavách, sportovních
akcích, pohřbech.
Po roce 1945 hrávala kapela s úspěchem
v pohraničí, zajížděla do Habartic, Raspenavy,
Chrastavy, Hrádku nad Nisou… Hudba se stala
opravdu tím hlavním v jeho životě, začal
zanedbávat svou práci na broušení drahokamů
a začal vyučovat hru na dechové hudební
nástroje. Mezi jeho žáky patřili pánové Egrt,
Roubíček, Mařan, Domácí, Šťastný. Všichni
dosáhli dobrých výsledků a hudbě se dále
věnovali. Tím vlastně získal náhradu za
hudebníky z okolí a soubor omladil. Sám
hrával na housle, baskřídlovku, trombón,
harmonium a varhany. S místními divadelními
ochotníky nacvičoval zpěvy, pro kapelu
rozepisoval i notové party.
Postupem času, když zájem o dechovou
hudbu začal upadat, nastoupil do zaměstnání
k ČSD, železniční stanice Turnov, jako
tranzitér. Zde ale utrpěl těžký pracovní úraz, a
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to
komplikovanou
zlomeninu
nohy
s rozdrcením kosti. Léčení bylo dlouhé,
vyžadovalo
dvakrát
ročně
hospitalizaci
v lomnické nemocnici. V té době již vedl dvě
kapely, a to Všeňačku a Dechovou hudbu žel.
stanice Turnov. Jeho zdravotní stav se
zhoršoval a nedovolil, aby se mohl věnovat
oběma souborům. To nesl velice těžce, protože
hudba byla jeho život. Všeňské kapele se
věnoval až do své smrti.
Zemřel 23. března 1970 v nemocnici
v Lomnici nad Popelkou. Pohřeb byl „z domu
smutku“, rozloučit se přišli hudebníci ze čtyř
kapel, a to místní, pak z Vyskře, Loukova a
Turnova. Pochován je na všeňském hřbitově.
Myslím si, že jeho osud by neměl být
zapomenut.
Vlastislav Šnajdr, Turnov
vlastasnajdr@seznam.cz
_____________________________________

Valentýn, MDŽ nebo Den matek?
Svatý Valentýn, MDŽ nebo Den matek? O
tom se vedou spory. O svátku Sv. Valentýna
se v některých kruzích tvrdí, že pochází
z Ameriky a proto je řadou lidí odmítán.
Vzhledem k tomu, jak v minulosti probíhaly
oslavy MDŽ, je zase tento svátek odmítán další
skupinou osob.
Jak to tedy vlastně je?
Valentýn, kterého si v polovině února
připomínáme, byl podle většiny historiků
pravděpodobně biskupem z Terni, který žil ve
3. století. Nejpravděpodobnější legenda tvrdí,
že byl popraven kvůli lásce. Císař Markus
Aurelius Claudius zvaný Germanikus tehdy
zrušil manželství, protože nechtěl, aby se muži
rozptylovali od vojenských povinností. Jenže
Valentýn i přes zákaz zamilované páry tajně
oddával. A v nemilost císaře upadl i proto, že
mužům radil, aby své ženy neopouštěli a do
válek neodcházeli. Tím si podepsal ortel a 14.
února 269 ho císař nechal popravit. Z toho
důvodu je 14. únor připomínán jako svátek
zamilovaných. Pokud někdo není zamilovaný
na den Sv. Valentýna, nemusí truchlit, na
Dušičky také není nutné být mrtvý.
Naproti tomu právě Mezinárodní den žen
má svůj původ v Americe. Jedni ho berou jako
poctu ženám, jedni ho zatracují kvůli tomu, jak
byl zprofanován za socialismu, kdy to bylo
politicky pojaté organizované veselí, kdy
www.vsen.cz____________________________

oslavovali hlavně muži a političtí a hospodářští
funkcionáři se bili v prsa, jak si žen váží.
Mezinárodní den žen není „komunistický
svátek“, jak mnohdy slýcháváme. Je to svátek,
který vznikl v USA na počest velkého
shromáždění za volební právo žen, které se
konalo právě 8. března v roce 1908, kdy za
volební právo žen stávkovaly newyorské
švadleny. Od roku 1911 se svátek kromě USA
slavil
i
v Německu,
Rakousku–Uhersku,
Švýcarsku a Dánsku. Termín v té době nebyl
pevný, slavilo se na konci února nebo na
počátku března. Datum 8. března byl stanoven
pevně až v období po 1. světové válce. Od
roku 1975 je oficiálně uznán OSN a od roku
2004 je významným dnem i v ČR.
Dalším svátkem je Den matek. U nás se
slaví (po vzoru USA) vždy druhou neděli
v květnu. V tento den by měly děti svým
matkám nosit květiny nebo jiné dárky,
většinou vlastnoručně vyrobené. Ne každé z
žen je však dopřáno, aby se matkou staly.
Obdobou Dne matek je Den otců, který se
slaví vždy třetí neděli v červnu.
Ať už jsme příznivci toho či onoho svátku,
ženy si naši pozornost a lásku rozhodně
zaslouží. Žena je v našich zeměpisných šířkách
brána jako ochránkyně rodinného krbu. Je
pravda, že někdy není dostatečně oceňována,
na druhou stranu zase ale feministická hnutí
působí kontraproduktivně. Jsem ze staré školy,
uznávám dvě pohlaví. V současné době se
však toto mění a prý jich je mnohem víc. Byl
bych rád, aby mi je někdo vyjmenoval. Na
druhou stranu k nám zase s imigranty
přicházejí takové názory, že žena není mužům
rovnocenná, že je podřadná a ženám jsou
upírána mnohá práva. Například v Saudské
Arábii mohou ženy řídit auto teprve od roku
2018.
A jaké ženy jsou?
Srdce žen je to, co způsobuje, že se svět otáčí.
Ženy dělí od mužů mnohem víc než jen porod
- nosí radost a naději. Nabízí soucit a ideály.
Ženy mají vždycky co říct a co darovat.
Přestože jsou ženy, které milujeme, to něžné
pohlaví, jsou rány, které zůstanou, když nás
opustí, ty nejbolestivější, protože míří přímo
na srdce a nikdy jej neminou. Pakliže nás žena
miluje, odpustí nám i naše nedostatky, pokud
nás nemiluje, neodpustí nám ani naše
přednosti.
Žena je tvor boží, ale, mezi námi, musí mít
v těle kousek ďábla. Říká se také, že snem
každé ženy je mít malou nohu a žít na vysoké.

______________________________ ____________________vsen@vsen.cz
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Jedno čínské přísloví říká, že: „Sto mužů může
vytvořiti tábor, ale jenom jedna žena může
vytvořit domov.“
Poděkujme tedy ženám za péči a lásku, kterou
nám věnují, ať už uznáváme Valentýna, MDŽ
nebo Den matek. Ženy si to zaslouží.
Vlastislav Šnajdr, Turnov
____________________________________

Obecní úřad
Všeň
Pořádá zájezd
do divadla
Palace Praha
Dne 8.3. 2020
Odjezd ze Všeně
13:00
Ploukonice
13:05
rezervace na OÚ
Všeň,
cena
vstupu
včetně
dopravy 400 Kč
_____________________________________
První pátek v letošním roce proběhla výroční
valná hromada SDH Ploukonice. Postupně byly
přečteny jednotlivé zprávy. Začal kronikář,
který v krátkosti připomenul historii sboru.
Následovala zpráva soutěžního družstva žen,
která byla doplněna o fotografie z průběhu
sezóny. Děvčata se v roce 2019 zúčastnila 32
soutěží, mezi které patřilo okresní a krajské
kolo
v požárním
sportu,
soutěže
Podkozákovské ligy, Jizerské ligy, FIRE NIGHT
CUPU a odzkoušela si i Extraligu ČR.
V několika soutěžích vystoupily i na stupně
vítězů. V zimní pauze děvčata zlepšují fyzičku
a
pravidelně
dochází
na
spinning.

Další zpráva informovala přítomné o práci
s mládeží. V loňském roce startovala družstva
na soutěžích Okresního a krajského kola hry
Plamen, soutěží Dráčka Soptíka, Dětského
superpoháru a účastí na Mistrovství ČR
dorostu v požárním sportu. V celé sezóně děti
získaly spoustu pohárů a předváděly skvělé
výkony. Pro děti jsme na zimní měsíce
připravili
bruslení
na
zimním
stadionu
v Turnově, každoročně si také pronajímáme
plavecký bazén v Turnově.
Jakmile počasí
dovolí,
začneme
trénovat
v areálu
v Ploukonicích, protože nová sezóna začíná již
3. května.
Další zpráva byla o financích, se kterými SDH
hospodaří a zároveň i seznámení s finanční
investicí do opravy soutěžního stroje pro
družstvo žen, který se v loňské sezoně pokazil.
Částka na opravu se pohybuje okolo 100tisíc.
V diskuzi vystoupil pan Arnošt Černý, starosta
Okresního sdružení hasičů v Semilech a
poděkoval
všem
aktivním
členům
za
odvedenou práci, děvčatům a trenérům za
reprezentování semilského okresu, nejen na
okresní a krajské úrovni.
SDH Ploukonice
_____________________________________

Z OBECNÍHO ÚŘADU
Známky na popelnice jsou v prodeji na
obecním úřadě. Platnost starých známek
skončila k 31.1.2020. Po tomto datu firma
COMPAG vyveze pouze popelnice se
známkami na rok 2020
Známky:
1x za 14 dní vývoz v sudý týden
1200Kč.
1x za 7 dní
2400Kč.
Kombinovaný svoz léto1x za 14 dní, zima 1x
za 7 dní
1750Kč.
Poplatek za psa na rok 2020 je splatný do
31.3.2020, jeho výše činí 150Kč, za druhého
a každého dalšího psa téhož majitele 200Kč.
Cena pro pobíratele starobního, vdovského,
invalidního nebo sirotčího důchodu činí 100Kč.
K 31.12.2019 skončila platnost starých smluv
na hrobová místa, nové smlouvy se uzavírají
na obecním úřadě Všeň. Smlouvy lze uzavřít
na 5 nebo 10 let.

Soutěžní družstvo žen SDH Ploukonice
www.vsen.cz____________________________
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Obecní KONZUM
Dne 3.2.2020 doručila vedoucí obecního
konzumu na obecní úřad Všeň výpověď
z pracovního poměru ze zdravotních důvodů
s okamžitou platností. Po vzájemné dohodě
byla výpověď přijata, proběhla inventura a

předání obchodu. Byly osloveny firmy Coop ,
Pramen, Enapo, Bala, po okolních obcích
rozeslán inzerát s nabídkou pracovního místa.
Do dnešního dne se nám bohužel zatím
nepodařilo zajistit nikoho, aby mohl být
obchod znovu otevřen.

____________________________________________________________

Vzpomínáme
5. 1. 2020 uplynulo
dlouhých 15 let, co nás
opustil milovaný syn,
bratr a strýc Dalibor
Macich. Kdo jste ho
znali, vzpomeňte s
námi, děkujeme, rodina
Macichova.
www.vsen.cz____________________________

Poděkování
Děkujeme všem, kteří jste se přišli rozloučit
s naší drahou maminkou Hanou Loudovou.
Velmi si toho vážíme.
Loudovi a Kvasničkovi
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 10.2. 2020 .
Registrační číslo Ministerstva kultury E1000. Uzávěrka dalšího čísla
25.3.2020
______________________________ ____________________vsen@vsen.cz

