ZPRAVODAJ

KVĚTEN 2011

2. číslo občasníku

ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA A OBCE
OBEC VLASTNÍ NĚKOLIK NEMOVITOSTÍ, KTERÉ PRONAJÍMÁ:
Bříza č.p.54 – nutná oprava,
Všestary č.p. 129 – je vypsán záměr na tento dům u školní jídelny ve Všestarech - nájemné 10 000,- Kč
/ měsíc + energie, s dvougaráží a zahradou - zohledněn přínos pro obec (učitelé, školník, pracovník
technických služeb obce, uklízečka…)
Všestary č.p. 35 – vyhlášen záměr- přihlášeni 4 uchazeči, z nichž nakonec ZO rozhodlo v pořadí uchazečů
(jelikož je byt pojat jako byt startovací na 3 roky, zohlednili jsme to také při výběru).
Rozběřice č.p. 2- pronájem prodejny – po dubnovém zastupitelstvu vypsán nový záměr na tyto prostory
za cenu 5 000,- Kč/měsíc
OBECNÉ:
V měsíci dubnu prováděny opravy zasedací místnosti na OÚ ve Všestarech.
V měsíci dubnu došlo na realizaci naplánovaného LESOPARKU, myslíme, že celá koncepce se velmi zdařila
a co teprve, až se vše zazelená.
Obecní úřad má v současné době dvě osobní auta. Automobil Škoda Felicia Combi pro správu OÚ a automobil
Škoda PickUp pro rozvoz obědů. Obě auta opravdu nepatří k nejnovějším. Opravy jsou stále častější a dává
se do nich více peněz, proto byla schválena koupě vozu pro správu obce Škoda Octavia Tour). S tímto
vozem vlastní OÚ vozy celkem 3.
ÚZEMNÍ PLÁN
Ing. arch. Eduard Žaluda – architekt - Přišli jsme s reakcí na poslední seznámení s rozpracovaným návrhem
územního plánu. Zamysleli jsme se ještě a zapracovali jsme připomínky a reakce, které se objevily.
Více na vývěsce OÚ nebo - www.obec-vsestary.cz.
Marika Čapková, členka zastupitelstva

Nebezpečný a velkoobjemový odpad květen 2011
Svoz velkoobjemového odpadu je již za námi, na podzim nás ale čeká ještě jednou .
Možná je zajímavé vědět, kolik sběr odpadu stál Obec Všestary v roce 2010.

Nebezpečný odpad:
46.182,- Kč
za 14,139 tun
Nadměrný odpad:
85.237,- Kč
za 30,260 tun
Plasty:
224.573,- Kč
za 30,966 tun
Papír:
128.575,- Kč
za 55,800 tun
Sklo:
11.037,- Kč
za 21,797 tun
Komunální odpad:
24.531,- Kč
231,777 tun
______________________________________________________________________________
Celkem:
520.135,- Kč
Za zastupitelstvo obce: Ing. Vladimír Fof – místostarosta
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NOVÝ PARK VE VŠESTARECH
Dosud není znám název, ale již vznikl. „Nový park“. Na rozloze 7 tisíc m², na parcelním čísle 346/2,
v katastru obce Všestary. Až neskutečně rychle se podařilo podle projektové dokumentace Ing. arch. Doležala
založit park, na do současné doby nevyužívané louce mezi kostelem a hřbitovem. Prostor, který úhlopříčně
protíná pěšina, je osázen stromy a keři. 34 kusů stromů ve 13 druzích už má své místo a to hlavně díky
občanům, kteří měli možnost jednotlivé kusy zakoupit a věnovat obci.
Tato možnost byla takřka vyčerpána a částka 74 tis. Kč byla občany složena. Za to jim patří dík
a odměnou bude jejich jméno umístěné na pamětní desce, která později ozdobí vchod do parku. Hlavní
dík však patří hnacímu motoru celé akce, a to obecnímu, zastupiteli panu Jaroslavu Došelovi ze Všestar.
Nějakou dobu ještě potrvá, než se rozvinou koruny javorů, buků, lip a ostatních stromů, ale lavičky umístěné
podél pěšiny lákají k posezení již nyní.
Aleš Zlatohlávek
•••

VESNICE ROKU 2011
Obec Všestary se přihlásila do soutěže Vesnice roku 2011 - vyhlašovatel Ministerstvo pro místní rozvoj
Obec tímto prosí všechny své občany k vylepšení prostorů našich obcí, také prostoru před svým domovem
tak, aby se naše obce co nejlépe prezentovaly. Dne 20. června 2011 přijede do našich obcí hodnotitelská
komise. Chtěli bychom, aby nebylo pečováno o vzhled jen v určitém čase, ale aby byl na naše obce vždy
hezký pohled … nemusíte natírat štíty na bílo, ani trávníky na zeleno, ale prostě ať se to líbí všem …
Marika Čapková

KULTURNÍ VÝBOR
Mimořádné vydání inzertního zpravodaje
Kulturní výbor připomíná všem SOUKROMNÍKŮM, ŽIVNOSTNÍKŮM a jiným poskytovatelům služeb možnost
přihlášení se do katalogu firem. Obracíme se proto na vás, pokud byste měli zájem o zveřejnění informací
o vašem podnikání formou tištěného inzerátu, kontaktujte kulturní výbor. Inzertní zpravodaj bude ve formátu A5
v barevném provedení. Své návrhy zasílejte v el. podobě na e-mail adresu: zpravodaj.vsestary@seznam.cz
nebo v tištěné podobě osobně členům kulturního výboru z jednotlivých obcí.

KNIHOVNA VŠESTARY

Noc s Andersenem
1. ročník Noci s Andersenem máme úspěšně za sebou. Okolo 17. hodiny, kdy se děti začaly scházet, již
bylo vidět, že nás bude opravdu hodně. Společně strávené noci se zúčastnilo 28 dětí.
Po přivítání a povídání jsme si vyrobili knížku z vlnité lepenky, zahráli
pár her a dali něco k večeři. Následovala stezka pro statečné, na
jejímž konci byl připravený poklad. Na trasu se děti vydaly po osmé
hodině, kdy už byla skutečně tma. Za pomoci zapálených svíček,
které dětem ukazovaly trasu, sbíraly fanty, za které dostaly indicie na
vyřešení kvízu. Všem se to skutečně povedlo a tak se mohl poklad
rozbalit. Z malých dárečků měly děti radost.
Následovala příprava spaní a nočního čtení. První, kdo dětem
přečetl pohádku, byla paní starostka, která za nimi přišla. Potom se
četlo z knížky, kterou si děti samy vybraly. Některé u čtení usínaly,
jiné si ještě povídaly. Kolem druhé hodiny ranní už spaly skutečně
všechny.
Ráno se začaly probouzet okolo sedmé hodiny. Po společné snídani
děti dostaly pamětní listy, jako vzpomínku na tuto noc. V 8.30 se začaly
rozcházet. Chtěla bych poděkovat členkám kulturního výboru obce Všestary - p. Čapkové, p. Macháčkové
a p. Nožičkové, dále Karolíně Nožičkové, p. Maisnerové a základní škole za pomoc na této akci.
Těšíme se na příští rok!!
Hana Šanderová,Marika Čapková
obecní knihovna Všestary
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Jako knihovnice obce Všestary jsem smutná z toho, že čtenářů do
naší knihovny chodí opravdu málo. Máme docela velký knihovní fond
a od předloňského roku začaly fungovat výměnné soubory. To znamená,
že nám knihy půjčuje knihovna z Hradce Králové. Vozí nám opravdu
krásné knihy, včetně knižních novinek. Knihy, které v našem či výměnném
fondu nemáme, můžeme na přání čtenářů zarezervovat. Obecní úřad
nám každoročně poskytuje příspěvek na nákup nových knih. Odebíráme
i zajímavé časopisy.
Možná vám nevyhovuje výpůjční doba, která je takto zavedená spousty
let. Půjčuji v pondělí od 16-19 hod. Vyhovovalo by vám to jinak? Třeba i dva
dny v týdnu či později večer? Napište své náměty či připomínky na email
495458195@iol.cz. Navštivte i internetové stránky www.knihovnavsestary.
webz.cz . Opravdu je v naší i sousedních obcích tak málo čtenářů? Přijďte
se k nám do knihovny podívat, rozhodně si vyberete.
Hana Šanderová - knihovna Všestary

Divadlo v Pardubicích mělo úspěch
Dne 9.4. 2011 jsme pořádali zájezd do divadla na
operetu „Netopýr“, představení bylo plné humoru
s nádechem lehké erotiky. Moc se líbilo, celkem
se zúčastnilo 43 seniorů ze všech obcí. Všichni
byli spokojeni a těší se na další výlety.
Marika Čapková

Výlet do Polska aneb
po stopách slavných…
Ve čtvrtek dne 23.6.2011 pořádá Kulturní
výbor obce Všestary poznávací a nákupní
výlet do Polska pro seniory. Odjezd
autobusem v 7.00 hodin z jednotlivých
obcí (Lípa, Chlum, Rozběřice, Všestary,
Rosnice, Bříza) – přesný čas v jednotlivých
obcích obdrží zájemci na OÚ při placení
zálohy.
Plán cesty:
l. Návštěva tržnice Kudowa Zdroj
2. Prohlídka Muzea lidové kultury
POGÓRZA SUDECKIEGO
3. Návštěva kostnice Kaplica Czaszek
4. Občerstvení na Jiráskově chatě
v Dobrošově s možností prohlídky
okolí

Ilustrační foto

S sebou: občanský průkaz nebo cestovní pas, jídlo a pití dle uvážení. Dobrou náladu
Cena zájezdu: 150,- Kč za osobu – platí se předem při rezervování zájezdu u paní M. Kutálkové na OÚ
ve Všestarech do 15. 6. 2011
Muzeum lidové kultury Sudetského pohoří leží na úbočí venkovské části Kudowy-Zdrój. Muzeum v přírodě
vzniklo v r. 1984. Stálou expozici tvoří památkové objekty dřevěné lidové architektury oblasti Sudet.
Těšíme se na Vaši účast.

Za kulturní výbor : Lenka Nožičková
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Z HISTORIE
Dr. Jan Skalický – zapomenutý občan Lípy
Dr. Jan Skalický se narodil v obci Lípa v malém domku na místě, kde v současné době stojí
hasičská zbrojnice. Otec pracoval jako sedlář, matka byla v domácnosti. Jan Skalický patřil mezi
velmi nadané studenty, studoval ,,řeči“. Jazyky doučoval i slabší studenty, tak si přivydělával na
živobytí. Ještě jako student vycestoval do Prahy a stal se profesorem jazyků.
v této funkci setrval jen krátce, byl vyhozen
a vystřídán dr. Šťovíčkem. Odešel do důchodu,
ovšem bez důchodu (finančního zajištění). Rodinu
pak živila manželka z příjmů za doučování
angličtiny.

Před l. světovou válkou odjel do Paříže, kde
spolupracoval s T.G.Masarykem a M.R. Štefánikem
na budování republiky. Po válce byl jmenován
,,šéfem vlaku“, který přivezl dokumenty o vzniku
Československé republiky a nadále spolupracoval
s Masarykem a Benešem.

Ještě v roce 1963 se manželé přijeli naposledy
podívat do rodné vsi Lípa, kde navštívili rodinu
Matějkovu. V roce 1966 paní Skalická zemřela
a její manžel dr. Skalický při zařizování jejího pohřbu
zemřel také. Pohřeb měli společně. Tento rod na
Lípě vymřel. Současná rodina Skalických, která na
Lípě žije, má pouze shodné příjmení.

Další část svého života prožil v Africe, kde zastával
funkci velvyslance. Poznal dívku – Američanku,
původem z Čech, dcerou lékárníka, se kterou
se oženil. V Africe se mu narodil syn Jan, který
v dospělosti navrhoval divadelní kostýmy a proslavil
se až v divadle na Brodwayi v Americe. V Americe
už jeho syn zůstal, do Čech se nevrátil. Dr. Skalický
po návratu z Afriky pracoval znovu jako velvyslanec,
tentokráte v Litvě.

Pan Dr. Jan Skalický byl občanem Lípy ve vysokém
státním postavení. Svůj život zasvětil budování
našeho státu. Takových lidí mnoho není, proto
jsme právem hrdi na to, že takový významný rodák,
jakým byl dr. Jan Skalický, pocházel právě z naší
obce Lípa.
Ze vzpomínek pana V. Matějky,
zapsala L. Nožičková, Lípa

Za 2. světové války s dr. E. Benešem odcestoval
na západ, kde zůstal až do konce války. Po válce
se stal vedoucím kanceláře prezidenta republiky.
Po komunistickém převratu a nástupu K. Gottwalda

Z plánu činnosti spolků obcí Bříza, Chlum, Lípa, Rosnice, Rozběřice, Všestary

BŘÍZA
NOHEJBALOVÝ KLUB BŘÍZA
27.3. 2011 se konala společná brigáda s HSD Bříza
na úklid příkopů v okolí obce a hřiště. Bohužel účast
veřejnosti nebyla velká, ve většině naši rodinní
příslušníci, ale přesto se okolí vyčistilo.
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SDH Bříza
SDH Bříza uspořádalo dne 30. 4. 2011 na místním hřišti ve Bříze tradiční „pálení čarodějnic“.
Pro příchozí bylo zabezpečeno občerstvení
- vuřty k opékání na ohni, točené pivo, nealko
nápoje a cukrovinky pro děti. Počasí nám navzdory zamračené obloze nakonec vyšlo, a tak
bylo možné zahrát si fotbálek a pak posedět
s kytarou a notovat dlouho do noci.
Roman Ruffer

Dne 21. 5. 2011 se konala soutěž v požárním sportu o Pohár starostky obce Světí. Družstvo SDH
Bříza se umístilo na krásném 2. místě. Ostatní družstva z místních částí se umístily takto: SDH
Všestary 4. místo, SDH Lípa 5. místo.
David Bělohoubek
SDH Bříza pořádá dne 11. 6. 2011 od 14.00 hod na místním hřišti DĚTSKÝ DEN. Pro všechny děti
– od nejmenších až po školáky - budou připraveny nejen individuální soutěže na stanovištích, ale
také hromadné pro skupiny, ve kterých bude možné získat body a následně je vyměnit za zajímavé ceny. Nebudou chybět ani tradiční velké koláče, kterými se děti budou moci „prokousat“ k malé
finanční odměně.
Na závěr je od 16.00 hod připraveno divadelní představení „Jak byla čertům v pekle zima“, kterou
uvede pod širým nebem Ochotnický divadelní soubor T. J. Předměřice n. L.
Všichni jste srdečně zváni!
Josef Václavík, Roman Ruffer

CHLUM

Čarodějnice
Chlumský kopec je jako stvořen pro pálení ohňů o Filipojakubské noci sloužících jako ochrana před
rojením čarodějnic. Tato událost mající prapůvod již v keltských zvycích se pod rozhlednou udržela až do
dnešních časů a ani letošní rok nebyl výjimkou. Tentokrát jsme se společně se Sokolem Chlum a hospodou
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U polních myslivců pokusili nabídnout kulturní program pro účastníky
této akce.
Začali jsme v 18:00 programem pro nejmenší. Duo DJ´s Jirka a Jirka se postaralo o skvělý program pro nejmenší složený z mnoha soutěží
oceněných sladkostmi. Pole soutěžících bylo natolik vyrovnané, že se
nakonec dostalo s odměnou téměř na každého. Dětské soutěže byly
doplněny diskotékovou muzikou. V půl desáté byla diskotéka nahrazena
rockovou muzikou v podání kapely Chřestýš. Tady bych si dovolil malinké dopřesnění. Inzerován sice původně Chřestýš byl, ale vzhledem
ke změně bubeníka se z něj rázem stala Vendeta. To ale nezměnilo nic
na věci, že se jednalo o skvělý rockový nářez dokonale ladící s hořícím
ohněm. Vstupné bylo zdarma a tímto tedy nemáme přesný počet diváků,
ale odhadem v okamžiku největší návštěvnosti se na oheň bylo podívat
kolem 500 diváků.
Počasí, ale malinko vystrkovalo růžky, a tak se večerního programu účastnilo zhruba 200 lidí.Hudba hrála do půl druhé a s posledním
divákem jsme se rozloučili ve čtyři hodiny ráno. Na závěr bychom chtěli
poděkovat SDH Chlum, které dohlíželo na bezpečný průběh pálení ohně,
OPS Hradecký venkov za zapůjčení zastřešeného sezení, kde se mohlo
schovat před deštěm cca 100 návštěvníků, a dobrovolníkům, kteří pomohli při stavbě a úklidu Sokolského cvičiště.

Jakub Zvěřina
VAŤÁK (21. 5. 2011)
I když naší první letošní akcí byly Čarodějnice na sokolském cvičišti, přesto se koncert rockové
skupiny Vaťák dal považovat za premiérovou. Důvodem byla první akce po téměř čtyřměsíčních
úpravách areálu lesního divadla, kdy se podařilo opravit elektroinstalaci, postavit zázemí pro stánek
s malým posezením, postavit zastřešení pódia, pořídit kontejner pro úschovnu prken na lavičky
a v neposlední řadě pokračovat s nekončícím bojem s bujnou vegetací. Velký dík všem, kteří se
na výše uvedeném
podíleli.
Jak to již při každé
premiéře
bývá,
nervozita dolehla
i na nás. Vzhledem
k velkému množství
úprav
se
dal
očekávat
nějaký
ten nedostatek, ale
akce ukázala, že
důkladná příprava
byla
namístě
a přinesla i kýžené
ovoce v podobě
bezproblémového
průběhu akce. Jak
se již u nás stává
pomalu
zvykem,
i tentokrát jsem si dovolili připravit jednu příjemnou změnu oproti původnímu plánu v podobě
předkapely Ramajana z Hradce Králové. Kapela se zhostila funkce předskokana s bravurou a dokonale rozehřála divácký kotel svým výborným výstupem. Zhruba v osm hodin předali pódium hlavním
aktérům tohoto večera. A jak hodnotit jejich výkon? Prostě nejlepší „Kabátí revival“, který svým výkonem strhl téměř celé osazenstvo lesního divadla. Diváci vytvořili nádhernou atmosféru v kotli přímo
před pódiem a při písních Pohoda, Moderní děvče, Žízeň a dalších tvořili téměř tříset hlasový dopro6

vod. Na závěr si nadšené publikum vyžádalo ještě několik
přídavků. Po vlastním koncertu zábava volně pokračovala
a poslední vytrvalci opustili
areál kolem třetí hodiny ráno.
Na závěr si dovolím tlumočit
poděkování Vaťáků za úžasnou
atmosféru, kterou jste jako diváci vytvořili.
Nakonec bych si ještě dovolil
malou šuškandu ze zákulisí,
pokud se to povede, v druhé
polovině prázdnin by se mohla
uskutečnit rocková sobota se
čtyřmi až pěti rockovými kapelami. Pokud se akce podaří realizovat, včas dáme vědět. Budeme rádi, když navštívíte naše stránky
www.amfiteatrchlum.cz, kde se snažíme průběžně aktualizovat informace a přidávat fotky. Budeme
rádi, když se se svými dojmy případně podělíte s ostatními i na Facebooku (Amfiteátr Chlum).
Přijďte zas !
Jakub Zvěřina
Plán akcí Amfiteátr Chlum
11. 6. 2011 Táboranka + Sonet
16:00 -18:00 hod dechovka Táboranka
18:00 - 20:00 hod (a možná i déle)
Sonet (hraje k poslechu a tanci)

2. 7. 2011 Pavel Dobeš a Nadoraz
16:00 -18:00 hod Nadoraz
18:00 - 20:00 hod Pavel Dobeš
6.8.2011 Podzvičinka od16:00 hod

LÍPA
SDH Lípa:
Na konci měsíce dubna rezignoval na post starosty SDH Lípa pan Radovan Dvořák. Ukončil tak
činnost v této funkci a na nového starostu byl navržen a odsouhlasen pan Roman Krejčí. Do výboru
sdružení byl schválen pan Josef Štefanka.
Petr Vondrus, SDH Lípa
V sobotu 21.5.2011 se naše družstvo zúčastnilo soutěže ,, O pohár starostky obce Světí“. V útoku
vybojovalo páté místo, ve štafetě místo druhé.
Začali jsme zvelebovat okolí hasičské zbrojnice. Pod pergolou jsme o brigádách vykopali a odvezli
zeminu, nahradí ji zámková dlažba, kterou si sami i položíme.
Mezi nejblíže plánované akce patří:
Tradiční sousedské posezení pod širým nebem v sobotu 18.6.2011 od 14,00 hodin a pro děti
,,Loučení s prázdninami“, které se uskuteční na konci měsíce srpna.
Roman Krejčí, SDH Lípa
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SDH Lípa
VÁS SRDEČNĚ ZVE
dne 18.června 2011 v obci Lípa (u zvoničky)
na

SOUSEDSKÉ POSEZENÍ
Uvidíte a uslyšíte:Hudební soubor ing. Kosiny, trochu exotického tance, od 17.00hod. diskotéka
pro malé i velké, můžete se povozit v kočáře taženým koňmi a na závěr od 20.00hod. trochu rockového nářezu skupiny REVERS.
PŘIJĎTE POBEJT, U NÁS SE VSTUPNÉ NEPLATÍ!

Hasiči z Lípy dodrželi slovo
Dne 19.4.2011 se v obci Lípa splnil slib místních hasičů: vysázení aleje mezi Mauzoleem a úvozem. Zasadilo se celkem 20 stromků, byly to višně
a švestky. K osázení došlo po dohodě p. MVDr. Nováka
a p. Josefa Štefanky. Celou akci provedlo sdružení
myslivců, které má bohaté zkušenosti se sázením
stromků. Myslivci se práce zhostili s velkým elánem.
Práce to byla náročná, protože terén v těchto místech
je velmi kamenitý.
Ale ani tyto komplikace nadšence neodradily
a všechny zasazené stromky po skončení akce vytvořily pěknou alej. O zalévání se postarali bratři Matějkovi z Lípy spolu s panem Dvořákem. K práci přišla
popřát i starostka sdružených obcí paní Zuzana Zlatohlávková. I počasí této blahodárné činnosti přálo.
Sluníčko neuteklo z oblohy ani na chvíli. A my máme
dobrý pocit, že byla podpořena naše příroda a zeleň.
Moc bychom si přáli, aby se stromky ujaly a my si brzy
mohli na procházce utrhnout čerstvou švestku či višeň
nebo si odpočinout ve stínu korun těchto stromů.
Josef Štefanka, člen SDH Lípa

Hluboká brázda
Již třiašedesátým dílem pokračoval cyklus z historie československé populární hudby Hluboká brázda
v hostinci U polních myslivců pod rozhlednou a chystají se další. 10. června to bude druhá část povídání
o Jarkovi Nohavicovi a o prázdninách to budou čtyři pořady výběru hitů z tohoto cyklu. Termíny budou
upřesněny v místním rozhlasu ve zpravodajství Obecního úřadu Všestary. Hlubokou brázdu též uvádí Motorest Piccolo ve Všestarech v termínech, oznamovaných též místním rozhlasem. Máte-li čas a chuť se pobavit
při pěkné hudbě, tak se na setkání s Vámi těší autor cyklu
Jaroslav Balcar.

Šachový klub Lípa v sezoně 2010-11
Mistrovské soutěže šachistů v květnu skončily a tak ŠK Lípa může rekapitulovat. V krajském
přeboru družstev dospělých se áčku nepodařil návrat do druhé ligy a v posledním kole ve vzájemném
8

souboji družstev bez ztráty bodu Lípa A prohrála po téměř infarktovém průběhu s Jiskrou Hořice
3,5:4,5, což nám přisoudilo stříbrnou příčku. V té samé soutěži Lípa B skončila desátá a v klidu si
zachovala příslušnost v krajském přeboru i pro příští rok.
Krajská soutěž dospělých skončila podobně, Lípa C se umístila druhá a Lípa D jedenáctá
a oba týmy v krajské soutěži též zůstávají. V regionálním přeboru pak Lípa E obsadila třetí příčku.
Radost nám přinesly soutěže jednotlivců; Luděk Novák se stal mistrem Hradecka, Vasil Tsapanidis vícemistrem. Na prestižním krajském přeboru jednotlivců dosáhl na stříbrnou příčku senzačním
výkonem Martin Kaisler.
A radost ještě větší zaznamenáváme u výsledků našich žáčků. V krajském přeboru při své
premiéře skončila Lípa A čtvrtá, v krajské soutěži Lípa B třetí. Vítězkou krajského přeboru dívek do
10 let se stala Kateřina Hrochová, ve stejné věkové kategorii hochů skončil Vojtěch Kořínek druhý.
A třešničkou na lípském šachovém dortu je skvělý výkon Lenky Rojíkové na mistrovství České republiky dívek do 14 let, kde skončila na druhém místě a zajistila si nominaci na mistrovství Evropy
v bulharské Varně, kde bude reprezentovat Českou republiku.
Jaroslav Balcar

Dne 25. 6. 2011
se koná

Myslivecký den

od 14.00 hod. na myslivecké chatě na Lípě.
Zveme širokou veřejnost.
Připraveny jsou: atrakce pro děti, ukázka kynologických dovedností, přehlídka trofejí apod.
Luděk Nosek, předseda MS Všestary

ROSNICE
Uplynulé týdny byly v rámci místního SDH bohaté na pořádané akce. V sobotu 5. března jsme se
sešli v hostinci „U Kudrnů“ ve Bříze na tradičním hasičském plese.
O dva týdny později, 19. března, jsme uspořádali karneval. V maskách si přišli zasoutěžit a zařádit
nejen děti, ale i dospělí. O tom, že nálada byla opravdu veselá, svědčí přiložená fotografie.
V polovině dubna proběhl v obci sběr starého železa.
Tradiční sousedské posezení se uskutečnilo v sobotu 30. dubna u příležitosti „pálení
čarodějnic“. Málokomu vadilo, že nám nepřízeň počasí nedovolila zůstat dlouho do noci
venku: sesedli jsme se v klubovně a společně fandili českým hokejistům při jejich zahajovacím zápase na mistrovství světa.
28. května se soutěžní družstvo mužů
zúčastní okrskové soutěže na cvičišti pod
rozhlednou na Chlumu.
Na závěr pozvánka na každoroční pouťové
posezení, které je naplánováno na sobotu
11. června 2011. Všichni občané jsou zváni!
Zdenka Macháčková
foto: Miroslava Pešková
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ROZBĚŘICE
SDH Rozběřice
V minulém vydáni Zpravodaje jsme se zmínili o připravovaném hasičském plese a v tuto chvíli
je tato tradiční akce dobrovolných hasičů z Rozběřic již minulostí. Ples se uskutečnil dne 5. 3. 2011
v hospodě ve Střezeticích. Více jak sto třicet hostů obdivovalo latinsko – americké tance v podání
mladého tanečního páru a jistě i bohatou tombolu, kterou se nám podařilo zajistit za přispění našich
sponzorů. Celým plesem nás provázela hudba dua An dan te. Dovolujeme si tvrdit, že se nám ples
vydařil, o čemž svědčily kromě jiného i spokojené tváře hostů.
Začátkem dubna se obě naše sportovní družstva zúčastnila Memorialu Miroslava Pekárka
v Březhradě, kde v poměrně velké konkurenci obsadila druhé místo. Další dubnovou akcí byl sběr
železného šrotu.
Během léta bychom chtěli uspořádat akci pro děti, na které by se mohly vydovádět a zaskotačit
si při různých hrách a soutěžích, případně i zazpívat oblíbené dětské písničky. Za odměnu pak určitě
dostanou sladkou odměnu.
SDH Rozběřice přeje všem svým příznivcům a ostatním čtenářům Zpravodaje krásné léto
a báječnou dovolenou.
Renata Rybová

VŠESTARY
SDH VŠESTARY
„Hasičské jaro“ ve Všestarech
Tak jako každý rok, jsme i letos pořádali hasičský ples
a účast byla opravdu veliká i přesto, že se v jeden den konaly 3 plesy. Všichni jsme se dobře pobavili a nechyběla
ani bohatá tombola, každý si odnesl nějakou cenu. Tímto
bychom rádi poděkovali všem sponzorům, kteří nás
podpořili.
Další akcí byl Dětský karneval, kterého se zúčastnilo
mnoho krásných masek. A proto pro nás bylo obtížné vybrat ty nejlepší. Děti si zasoutěžily o sladké ceny a všichni
se příjemně bavili.
Sběr starého železa, který proběhl začátkem dubna,
se vydařil a děkujeme všem občanům Všestar, kteří nám
přišpěli nějakým tím kilogramem.
Tradiční pálení čarodejnic, proběhlo tento rok v trochu
aprílovém počasí. Děti to ale neodradilo od soutěžení, kde
mohly získat sladké ceny a lampión, který pak rozsvítily
v průvodu za hledáním čarodejnice. Pak již nic nebránilo
ve slavnostním zapálení vatry a pokračování zábavy do
nočních hodin, i když počasí tomu zrovna moc nepřálo.
Na každoroční rozloučení s prázdninami vás zveme opět poslední srpnovou sobotu od 15,00hod na hřišti
u velké školy ve Všestarech. Na odpoledne plné soutěží
a her se budeme těšit , že vás přijde co nejvíce.
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Mladí hasiči ze Všestar
Chceme znovu po několika letech rozjet ODDÍL MLADÝCH HASIČŮ – chtěli bychom děti nad 6let,
aby se přihlásili u p. Špitálové (na bytovce ve Všestarech), p.Čapkové (Všestary), nebo p. Kulhánka
J. (Všestary)
Dagmar Vyšvařilová – SDH Všestary

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SOKOL VŠESTARY
TJ Sokol Všestary pořádal jubilejní 15. ročník jarního volejbalového turnaje. Zúčastnilo se ho8
družstev žen a 5 družstev mužů. Počasí hráčům přálo a tak se sobota 7. května opravdu vydařila.
Další blížící se a plánovanou akcí bude Dětský den, který proběhne 4. června 2011 opět
v areálu Sokolovny. Letos bude na téma „INDIÁNSKÉ HRY“. Těšíme se na všechny malé i větší
indiány a indiánky, kteří doufáme, že jako loni, opět přijdou v kostýmu.
Společně s SDH Všestary připravujeme také pouť, která připadne na 18. června 2011. Můžete
se těšit na bohatý program, stánky, občerstvení, děti i mládež na atrakce a dospělí na večerní
pouťovou zábavu. Sledujte naše webové stránky: http://tjsokolvsestary.wz.cz
Hana Šanderová (TJ Sokol Všestary)

CHCEME ZPĚT NAVRÁTIT TRADICE, které zavedli naši předci a my
jsme je poslední dobou opomínali.
TJ SOKOL VŠESTARY A SDH VŠESTARY
pořádají 18.6.2011

POUŤOVOU VESELICI
na prostranství staré Sokolovny ve Všestarech
Odpolední program od 13.00 hodin,
aerobic, tanečnice, vystoupení ZŠ
a MŠ Všestary, zmrzlina, vata,
popcorn, prodejní stánky a další.
Večerní zábava bude pod širým nebem, hraje skupina PRŮVAN.
NA AKCI KOLOTOČE A HOUPAČKY,
STŘELNICE UŽ OD ČTVRTKA
U STARÉ SOKOLOVNY VE
VŠESTARECH
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145. výročí bitvy u Hradce Králové 1866
Pátek 1. července 2011
19.30 - Slavnostní pochod historických jednotek městem
20.00 - Slavnostní zahájení na Malém náměstí v Hradci Králové
23.00 - Pochodňový průvod obcí Chlum, pietní akt na pruském hřbitově
Sobota 2. července 2011 – bojiště Chlum
10.30 - Pochod historických jednotek bojištěm
11.00 - Pietní akt u Baterie mrtvých
12.00 - Promenádní koncerty historických muzik
14.00 - Bitevní scéna „Kancléř Otto von Bismarck v bitvě u Hradce Králové 1866“
16.00 - Amfiteátr Chlum - koncert folkových písničkářů a country kapely
Neděle 3. července 2011 – bojiště Chlum
18.00 - Zádušní mše za padlé v bitvě 3. 7. 1866 v kostele Proměnění Páně na Chlumu
Aleš Zlatohlávek

GRATULUJEME
Dne 17. 5. 2011 oslavila krásné životní jubileum, 85 let své života, paní Olga Horáčková z Lípy.
Osmičku a nulu život panu Václavu Matějkovi píše... dne 4. 6. 2011 se pan Václav Matějka z Lípy
dožívá krásných 80. narozenin.
Do dalších let jim přejeme mnoho zdraví, štěstí, elánu, optimismu a rodinné pohody.
Kulturní výbor

OZNÁMENÍ

Během měsíce ČERVNA proběhne plošné OČKOVÁNÍ PSŮ
- zajišťuje MVDr. Michal Novák

SBÍRKA ŠATSTVA

pro charitu se uskuteční ve středu 8. 6. 2011 od 16.00 do 17.30 hod u garáže Obecního úřadu
ve Všestarech.
Pokud chcete čímkoliv přispět do zpravodaje,
napište nám na e-mail adresu: zpravodaj.vsestary@seznam.cz, nebo můžete svůj požadavek, či
námět donést kterémukoli členu kulturního výboru.
Uzávěrka příspěvků do příštího čísla je do 10. 9. 2011
Petra Rufferová (pro obec Bříza)
Jakub Zvěřina (pro obec Chlum)
Mgr. Lenka Nožičková (pro obec Lípa)
Zdenka Macháčková (pro obec Rosnice)
Aleš Zlatohlávek (pro obec Rozběřice)
Marika Čapková (pro obec Všestary), tel.č.: 724 668 163
Tisk: Astraprint, Hradec Králové
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