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SLOVO STAROSTY
Milí spoluobčané, milí sousedi,
rok 2015 nezadržitelně míří ke svému konci. Byl to rok mnoha událostí a nových zkušeností, které
bezpochyby ovlivní naše dny příští - v rodinách i v celé společnosti.
Nadcházející rok je jako každý na svém začátku knihou nepopsanou, která má však svůj předchozí
díl. Přeji nám všem, abychom si do nových kapitol roku 2016 přenesli jen to nejlepší z nás, abychom
dokázali svobodnou vůli člověka rozvíjet v dobrých rodinných i sousedských vztazích, abychom se
rádi potkávali, pracovali spolu a také se společně radovali. Přeji Vám, aby světlo hvězdy nad
Betlémem rozptýlilo každou temnotu a pomohlo rozzářit každé srdce.
Ing. Michal Derner – starosta obce
Jaký byl rok 2015 v naší obci
Během uplynulého roku začalo pracovat nově zvolené zastupitelstvo, ve kterém zasedla asi jedna
třetina nových zastupitelů. Pro mě, i přes určité zkušenosti a znalosti z práce zastupitele z minulých
volebních období, byl první rok ve funkci starosty rokem učení se a poznávání. Každý den přinášel
nové úkoly do budoucna i mnohá překvapení z minula. Každopádně mi dal mnoho zkušeností,
především pak poznání, že je třeba mít úctu ke každému, kdo Vám podá pomocnou ruku a pomůže
korigovat Vaše rozhodování. Proto bych rád krátce uplynulý rok zrekapituloval.
Co se povedlo
Zastupitelstvo především muselo rozhodnout, kterým z investičních akcí dá prioritu. Vedle projektů,
které byly již dlouho rozpracované (splašková kanalizace a chodníky), muselo zastupitelstvo
především rozhodnout o prioritách pro další investiční akce. Od myšlenky k realizaci však bývá
zdlouhavá cesta, proto jsme v mnoha případech začínali pořízením projektové dokumentace. Tedy
spousta práce, která zatím není navenek vidět.
Máme radost, že v letošním roce se podařily především tyto akce:
 pořídit kompostéry do domácností (financováno z dotací)
 zakoupit nákladní automobil s kontejnery (financováno z dotací)
 zprovoznit čistící stanici na vodu v požární nádrži ve Všestarech
 stavební úprava suterénu bývalé hospody v Rosnicích – odvodnění vnějších ploch
 rekonstrukce zvoničky v Rosnicích
 dokončení soklu zvoničky v Rozběřicích (objednáno)
 dokončit opravu vytápění v MŠ Chlum
 provést rekonstrukci chemické úpravny vody v objektu bazénu Všestary
Technická skupina zaměstnanců obce navíc dokázala, že leckteré drobné opravy, bourací i stavební
práce si dokážeme zajistit vlastní silou. Například úpravy veřejného osvětlení na Lípě (směrem na
Čistěves) i ve Všestarech, demolice objektů a vyčištění prostoru pod mostem ve Všestarech jsou toho
důkazem.
A kde bota tlačí?
Stále je co zlepšovat. Větší záběr činností technické skupiny je potěšitelný, nesmí ale být na úkor
údržby a úklidu v obcích. Pro úpravu dřevin jsme zahájili přípravu plánu údržby zeleně, který jsme
dosud neměli. V otázkách rozvoje výstavby v našich obcích nám chybí koncepce standardů technické
infrastruktury, které by obec měla po jejich dokončení převzít do provozování. To se týká zejména
veřejného osvětlení, komunikací a do budoucna i splaškové kanalizace. Jde tedy také o řadu kroků,
které občané bezprostředně neuvidí, ale ponesou ovoce v budoucnosti.
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Co nás čeká
 Kanalizace a čistírna odpadních vod (ČOV)
Koncem letošního roku podáme žádost o dotaci na tolik potřebnou splaškovou kanalizaci. Její
výstavba bude ovlivňovat život ve Všestarech, Rosnicích, Rozběřicích, Bříze i Lípě několik příštích let.
Na Chlumu zatím o způsobu odkanalizování zastupitelstvo nerozhodlo.
 MŠ + školní jídelna Všestary – změna vytápění
Cílem projektu je nahrazení dosluhujícího a neekonomického vytápění akumulačními kamny za
moderní úsporné plynové topení. Byl vybrán zpracovatel projektové dokumentace, bude podána
žádost o dotaci a během letních prázdnin provedena výměna vytápění.
 Bazén Všestary – rekonstrukce sociálních zařízení bazénu a sauny
Je zpracovaný projekt, počátkem roku 2016 bude vypsáno výběrové řízení na zhotovitele a během
léta budou provedeny stavební práce.
 Rozdělení kotelny pro ZŠ + bazén
Budova 2. stupně základní školy a objekt bazénu mají od konce minulého století společnou plynovou
kotelnu, avšak obě zařízení mají různého provozovatele. Kromě toho, že stávající kotle mají nízkou
účinnost, tak jsou i po více jak pětadvaceti letech provozu na konci své životnosti. Zastupitelstvo tak
rozhodlo o rekonstrukci kotelny a o jejím rozdělení na dvě samostatná zařízení pro každý objekt
(školu a bazén) zvlášť. Po vyhotovení projektové dokumentace a po výběrovém řízení na zhotovitele
jsou na léto plánovány vlastní topenářské práce.
 Chodníky v Lípě, Rozběřicích a Bříze
Obec chce počátkem roku 2016 požádat o dotaci na výstavbu chodníků u SFDI (Státní fond dopravní
infrastruktury). Pokud bude žádost úspěšná, začne příští rok výstavba chodníkem v Lípě u státní
silnice I/35. Podmínkou podání žádosti je stavební povolení v právní moci.
 Sběrný dvůr
Výstavba dvora měla začít ještě na podzim, ale zajištění příslušných stavebních povolení trvalo déle,
než jsme předpokládali. Investiční výbor má připraveno zadání k výběrovému řízení a do jarních
měsíců by měla proběhnout první etapa výstavby, na kterou máme již dotaci z Královéhradeckého
kraje. Doplnění a dokončení dvora bude závislé na získání dalších dotací z Operačního programu
Životní prostředí (OPŽP).
 „Cukrárna“ Všestary
Nájemce cukrárny ukončil ve Všestarech svou činnost a provozovnu opustil. Zastupitelstvo zatím
nerozhodlo o budoucím využití, celý objekt však vyžaduje zásadní rekonstrukci (izolace proti zemní
vlhkosti, oprava střechy, zesílení stropu, zateplení, vnitřní instalace…).
Mnohé další vize (např. obnova chodníčku od kostela kolem bývalé roubené školy a pramene
Melounky…) tu uvedeny nejsou. Přejme si nejen k Vánocům, ale i po celý rok 2016, aby se nám
splnilo co nejvíce našich přání. A to nejen těch pracovních, ale i ve Vašem rodinném životě.
Kanalizační přípojky – povolení stavebního úřadu a financování?
V nynější době probíhá dokončení projektů domovních kanalizačních přípojek ve Bříze a Lípě, kde
jsou současně projekčními společnostmi zajišťovány souhlasy s realizací prostřednictvím Smlouvy o
právu provést stavbu.
Přípojky v Rosnicích, Rozběřicích a Všestarech byly vyprojektovány již v letech 2009-2010. Tehdy
získané souhlasy se stavbou domovní přípojky však u nich nesplňují požadavky na současnou
legislativu a to je nutno napravit. Všechny občany těchto tří místních částí proto znovu požádáme o
vyjádření souhlasu rovněž formou podpisu Smlouvy o právu provést stavbu.
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K otázce financování občanům sdělujeme, že celou přípojku, tedy veřejnou část (před plotem), i
soukromou část (za plotem na pozemku vlastníka připojované nemovitosti), bude hradit obec.
Územní rozhodnutí případně stavební povolení ke stavbám kanalizačních přípojek zajistí na
stavebním úřadu hromadně obec.
Kompostér do každé domácnosti
V rámci Operačního programu Životní prostředí získala obec dotaci na pořízení kompostérů pro
každou domácnost. Kompostéry obdrží bezplatně do výpůjčky na 5 let občané, kteří mají trvalé
bydliště či zahradu v našich obcích. Po uplynutí pětileté lhůty přechází kompostér do vlastnictví
občanů. Žádost o kompostér i další informace jsou k dispozici na webových stránkách obce v modré
záložce „Obec“ pod tlačítkem „Dokumenty“, nebo na obecním úřadě.
Ing. Michal Derner – starosta obce

OSLAVY 150. VÝROČÍ BITVY ROKU 1866
V příštím roce proběhnou v našich vesnicích vzpomínkové akce ke 150. výročí bitvy u Hradce Králové
1866. Kulturní a společenské akce, výstavy, pietní akty a podobně začínají již 1. ledna novoročním
ohňostrojem a projekcí v Hradci Králové. S ukončením se počítá 3. července velkou bitevní scénou
„KÖNIGGRÄTZ 1866“ na Chlumu.
Nosným pilířem oslav bude odhalení nového pomníku jezdecké srážky u Střezetic od akademického
sochaře Petra Nováka za více jak 2,5mil. Kč. Podrobnější informace o jednotlivých akcích přineseme
našim čtenářům v příštím čísle.

Aleš Zlatohlávek

______________________________________________________________________
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MATEŘSKÁ ŠKOLA VŠESTARY
V naší MŠ od září opět probíhá mnoho aktivit. Pro
děti byla velmi atraktivní Rytmická show –
seznámily se se zvuky různých hudebních nástrojů
a také tancovaly do písní z pohádek.

V říjnu starší děti navštívily Muzeum textilu v České
Skalici. Velmi poutavé a poučné povídání „Jak krteček
ke kalhotkám přišel“ bylo doplněno tvůrčí dílnou
s možností vlastního výrobku.
Pravidelnými zájmovými činnostmi jsou
angličtina, keramika, divadla a kurz plavání.

opět

Nadstandardní
nabídkou
pro
screeningové oční vyšetření dětí.

bylo

rodiče

Krásnou akcí byla návštěva sokolníka, který dětem
předvedl mnoho zajímavých dravců.

V listopadu proběhlo vánoční focení a také vyrábění
s rodiči s malou ukázkou básní a písní.
Letošní kalendářní rok ukončíme návštěvou Mikuláše a
s dárky pod stromečkem. Po každoročním vánočním
příběhu s paní Stránskou si popřejeme krásné Vánoce
a všechno dobré v novém roce.
Kolektiv MŠ Všestary

__________________________________________________________________________________
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KULTURNÍ VÝBOR

Uskutečnilo se ….
Ve středu 28. října 2015 jsme
uskutečnili pro nás již tradiční
podzimní
zájezd
do
Polska.
Tentokráte jsme vybrali lokalitu
Jelenie Gory. Město Jelenia Góra se
nachází v rozlehlé středohorské
kotlině obklopené horskými masivy
Krkonoš,
Janovického
rudohoří,
Kačavských hor a Jizerských hor. Od
začátku 18. století vznikaly ve městě
platnéřské manufaktury a město se
stávalo
jedním
z nejdůležitějších
středisek obchodu s plátnem. Ve
druhé polovině 19. století ovlivnilo
město strojírenství – slévárny a
výroba kotlů.
Po druhé světové válce bylo původní německé obyvatelstvo odsunuto na základě Postupimských
dohod a osídlili ho polští osadníci. Všechny cesty starého města vedou na náměstí, lemované
měšťanskými domy s loubím, kde hosty vítá zvuk trubky z radniční věže. Odtud vede stezka památek
kolem pozůstatků hradeb ke gotickým a barokním kostelům, ulicemi zastavěnými secesními
měšťanskými domy k hradům a zámkům. Ve městě najdete Krkonošské muzeum, které vás seznámí
s historií hornictví, starými řemesly a nabízí také sbírku uměleckých předmětů ze skla, největší v
Polsku…
V Parku miniatur památek Dolního Slezska
v Kowarech, které vzniklo v roce 2003 a areálu
bývalé továrny na výrobu koberců, jsme
navštívili nejvýznamnější a nejhezčí památky
Dolního Slezska, Vrchlabí nebo Jilemnice. Při
prohlídce jsme viděli modely hradů, zámků,
klášterů nebo radnic zmenšené v poměru
1:25. Sněžka (1 602 m n.m.) byla 50x menší
než originál. Miniatury jsou vyrobeny
nejnovějšími modelářskými technikami, které
jsou odolné vůči nepříznivým povětrnostním
vlivům.
A celý náš výlet jsme zakončili při příjemném
posezení v místní kavárně.
Krásný, idylický výlet? Ano, pokud bychom
také neočekávali, že si zase v Polsku výhodně
nakoupíme. V Jelenie Gore jsme navštívili
tržnici. Tržnice byla menší a stánky měly
většinou sezónní zboží a nebylo zde možné
nakupovat za české koruny. A tak nám byla
udělena lekce, že Poláci nejsou jen trhovci, ale
i kulturní národ, kde je spousta kulturních a
přírodních památek.

Petra Rufferová
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Odpoledne pro seniory
Kulturní výbor ve spolupráci s OÚ
Všestary uspořádal v sobotu 21. listopadu
2015 „Společenské a taneční odpoledne
pro naše seniory“. Tato akce se konala v
hospůdce „U Monči“ ve Všestarech, kde
paní hostinská připravila společenskou
místnost, aby si mohli naši senioři
pohodlně sednout a vnímat předvánoční
atmosféru. Každý návštěvník obdržel při
vstupu malý dáreček - domácí medovinu
a nádherná vánoční přáníčka, která
vyrobili žáci místní základní školy. K
zakousnutí byly chlebíčky a zákusky, k
pití čaj nebo kafíčko. K dobré náladě
hrála již pro nás známá a osvědčená
kapela „Duo Dáša a Iveta“.
Pan starosta Michal Derner všechny návštěvníky srdečně přivítal, popřál příjemnou náladu a zážitky.
Kapela začala hrát známé písně a lidé si mohli zazpívat. Aby pan starosta zpestřil vyčkávání
pražského hosta, prokládal písně mluveným slovem a předčítal krásné a vtipné úryvky z knížky
Františka Nepila, které se velmi líbily a pobavily.
Očekávaná návštěva Pavlíny Filipovské
na sebe nenechala dlouho čekat a tato
známá pražská herečka a zpěvačka se
objevila na jevišti. Povídala o svém
dětství, rodině, zážitcích z divadla, vtipné
příběhy s kolegy, vzpomínala na dětství
a
na
svého
tatínka
Františka
Filipovského – známého herce. Své
vyprávění zpestřila písněmi z různých
období svého působení v různých
divadlech, a tak jsme mohli zaslechnout
např. známou píseň „Včera neděle byla“,
kterou jsme si spolu s ní zazpívali.
Pavlína Filipovská na závěr všem
popřála krásné Vánoce a hlavně zdraví.
Rozloučila se a na pódiu se opět objevilo
„Duo Dáša a Iveta“. Tyto dvě ženy umí
publikum rozezpívat, ale i roztančit. A to
se podařilo i v tuto sobotu. Lidé zpívali a
tančili, dokázali se krásně bavit a
zapomenout na každodenní starosti.
Pavlínu Filipovskou jsme mohli ještě zastihnout při odchodu z hospůdky. Nespěchala, povídala si s
námi, zůstala s námi ještě v hospůdce mimo pódium. Tato žena má stále co povídat, na co
vzpomínat. Ochotně se s námi vyfotografovala a podepsala se nám na památku. Překvapil nás její
elán a optimismus.
Po skončení celé akce byl připraven autobus, který rozvezl návštěvníky do svých domovů. Děkujeme
za návštěvu, přejeme všem hlavně zdraví a těšíme se na další akce s vámi, které nás čekají v příštím
roce.
Lenka Nožičková
_________________________________________________________________________________
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Předvánoční setkání v Dampi
V neděli 20. prosince navštíví členové kulturního výboru společně s panem starostou klienty žijící
v chráněném bydlení Dampi v bazénu ve Všestarech. Nejdříve se dáme do výroby jednoduchých
vánočních ozdob, které potom využijeme při zdobení vánočního stromečku. Pod něj předáme drobné
dárky, na jejichž nákup finančně přispěla Obec Všestary. A určitě bude dost času i na příjemné
povídání, zpívání vánočních koled a ochutnávání cukroví. Věřím, že to bude, stejně jako vloni,
příjemné odpoledne.
Zdenka Macháčková

Připravujeme zájezd na divadelní představení
Dovolujeme si vás, všechny naše občany,
pozvat na divadelní představení VSTUPTE! do
Divadla na Vinohradech v Praze, a to na
čtvrtek 18. února 2016. Je to představení o
dvou hercích – komicích, kteří celou kariéru
bavili společně publikum, jež je vnímá pouze

jako dvojici, nikoli jako dvě rozdílné osobnosti.
Po letech odloučení dostávají možnost si
znovu společně zahrát v televizní show svůj
slavný
skeč. Zvítězí
profesionalita
nad
nevraživostí?

Divadelní hra amerického dramatika a scenáristy Neila Simona byla uvedena na Brodway v roce
1972 a v Divadle na Vinohradech hned v roce 1974. Nyní se Divadlo na Vinohradech ke hře, jež je
jeho „rodinným stříbrem“, vrací s hereckou dvojicí Viktorem Preissem a Tomášem Töpferem.
Vstupenky jsou v hodnotě Kč 390,- a přihlásit se můžete na OÚ ve Všestarech v lednu 2016 po
vyhlášení v místním rozhlase, kde budou uvedeny i bližší organizační informace.
Petra Rufferová
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KNIHOVNA
Naše knihovna mezi oceněnými
Dne 14. listopadu 2015 ve Státní
vědecké knihovně v Hradci Králové byl
pod záštitou hejtmana udělen paní Haně
Šanderové, knihovnici obecní knihovny
ve Všestarech, titul Knihovnice roku 2015
královéhradeckého kraje.
Děkujeme za práci v naší knihovně a
k udělenému
ocenění
srdečně
gratulujeme.
Ing. Michal Derner

Den pro dětskou knihu
Je za námi akce Den pro dětskou knihu, která se i
přes nepřízeň počasí opět vydařila. Děkuji Všem,
kteří jste si zakoupili knihy a tím podpořili naší
knihovnu. Se zapůjčením knih na prodej nám opět
vyšlo vstříc knihkupectví KOSMAS v Hradci
Králové. Děkuji jim za ochotu při vybírání knížek na
prodejní výstavku.

OTEVÍRACÍ DOBA KNIHOVNY VE
VŠESTARECH
PO 18:00 – 19:30 hod
ČT 18:00 – 19:30 hod
Těším se na pravidelné návštěvníky knihovny. Ráda uvítám každého nového čtenáře. Služby
knihovny jsou pro každého čtenáře zdarma.
https://www.facebook.com/knihovna.vsestary
http://www.knihovnavsestary.webk.cz/

Hana Šanderová
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Z ČINNOSTI SPOLKŮ Z OBCÍ
BŘÍZA, CHLUM, LÍPA, ROSNICE, ROZBĚŘICE, VŠESTARY
______________________________________________________________________
BŘÍZA
NOHEJBAL KLUB BŘÍZA
Naše činnost se ke konci roku soustředila na
datum 12. září 2015, kdy jsme na našem
hřišti pořádali již tradiční posvícenský turnaj
trojic s hlavní cenou pro vítěze - tzv. Březská
husa.
Turnaj, kterému přálo počasí, proběhl v dobré
atmosféře, při které bylo možno vidět velmi
dobré herní výměny hrajících týmů. Celkem
se turnaje zúčastnilo 7 týmů – Kunčice, HKMontas, Holohlavy, Předměřice a pořádající
borci z Břízy, kteří měli zastoupení ve dvou
týmech, a Třebechovice. Vítězství z celého
turnaje si odnesl posledně zmíněný tým,
který byl považován od začátku za favorita
turnaje a odnesl si hlavní cenu - dozlatova
upečenou husičku s červeným zelím. Pro
příští rok si místní nohejbalisté dávají za úkol
tento turnaj vyhrát.
Poslední brigáda na hřišti proběhla 17. října 2015, při které jsme připravili naši klubovnu na zimní
období. Dále byla provedena úprava terénu okolo hřiště, na kterou jsme si sehnali mechanizaci, která
se ukázala jako velký pomocník.
Na konci listopadu, konkrétně 28. 11. 2015, jsme se zúčastnili turnaje v Chlumci n/Cidlinou ve složení
Klouček, Kocián a Černý senior. Následoval postup ze skupiny a souboj s týmem z Nového Bydžova,
který byl považován za favorita turnaje. Hrál se vyrovnaný zápas, ale za stavu 1:1 na sety a 9:9 ve
třetím setu nakonec rozhodl jediný míč v náš neprospěch. To pro nás znamenalo vyřazení z turnaje,
ale i tak jsme byli spokojeni, protože jsme zahráli nejlepší zápas na turnaji. Celkově se nám ale turnaj
vydařil a se svými výkony můžeme být spokojeni.
Konečné zhodnocení naší činnosti v tomto roce se plánuje na 16. ledna 2016, kdy se uskuteční
výroční schůze klubu. Na závěr bych chtěl za nohejbalový klub Všem občanů popřát hezké prožití
vánočních svátků a do nového roku pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenost.
Tomáš Kocián
_________________________________________________________________________________

FLORISTICKÁ DÍLNA
Podzimní floristickou dílnu jsme pojali trošku netradičně.
Připravili jsme si stromky, které nám ozdobí naše příbytky až
do vánočního času. Vytvořili jsme základní stromek, který
pouze přízdobami měníme od podzimu až do zimy.
Petra Rufferová
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SDH Bříza
Letošní sportovní sezóna je již za námi a já bych vám chtěl nabídnout krátké shrnutí našeho
úspěšného zápolení. Sportovní družstvo se letos zúčastnilo několika soutěží, na kterých se nám velmi
dařilo, dvakrát si naše družstvo přivezlo zlato a dvakrát stříbro.
V říjnu jsme uspořádaly brigádu, při
které byla nově položena dlažba v
prostotu
mezi
zbrojnicí
a
obchodem.
Pátého prosince, tak jako každým
rokem, navštívila naše nejmenší
spoluobčany známá parta, a to
Mikuláš s čerty a andělem. Děti
byly obdarovány balíčky, které
připravila již tradičně prodejna
potravin ELÁN ve Bříze, které
bychom tímto chtěli poděkovat.

Na příští rok sbor plánuje opět mnoho akcí. V
nejbližším termínu tj. 9. 1. 2016 se bude
konat výroční valná hromada sboru, na únor
připravujeme další ročník bowlingu, pro měsíc
březen je plánován tradiční hasičský ples.
Termíny a informace k připravovaným akcím
naleznete na našem webu
www.sdhbriza.estranky.cz.
Závěrem bych vám chtěl jménem celého
sboru popřát krásné prožití Vánočních
svátků, mnoho zdraví, štěstí a pohody v
novém roce.
Lukáš Dufek

______________________________________________________________________

PRODEJNA POTRAVIN ELÁN VE BŘÍZE NABÍZÍ :
tradiční smíšené zboží a prodej sudového vína
Prodejní doba:
v pondělí, ve středu a v pátek ….. od 7:00 do 17:00 hod
ve čtvrtek …. od 7:30 do 10:00 hod
v sobotu …. od 7:30 do 10:00 hod
11

CHLUM
SDH Chlum
Výjezdy, požární asistence
Dne 2.10 2015 naše výjezdová jednotka
asistovala při požáru kamionu na R35. Po
uhašení požáru pomáhali hasiči při
překládce a uklízení kartonů se sklem,
které kamion převážel. Začátek října
přinesl ještě asistenci při dopravní nehodě
osobního automobilu na R35, které
skončilo po nehodě v příkopu.
V sobotu 5.12. zajišťovali naši hasiči
technickou
pomoc
obci
Všestary
spočívající v propláchnutí propustí pod
cestou. Konec roku je spojen také
s přípravou techniky na zimní výjezdy.
Mladí hasiči
I v letošním roce se naši mladí hasiči účastnili několika soutěží, kde dosáhli mnoha úspěchů. Nadále
se při pravidelných schůzkách připravují na soutěže příštího roku. Při svém setkávání „nepilují“ jen
své dovednosti a znalosti, ale tráví čas společnými hrami a zábavou.
Prosinec se nese ve znamení čertů,
Mikuláše a blížících se Vánoc. Sladkou
nadílku přinesl Mikuláš v sobotu 5.
prosince. Děti si zatancovaly, zasoutěžily
a pak po krátké písničce nebo básničce
dostaly od andílka sladkosti s ovocem.
Naštěstí si nikoho čert neodnesl a my se
můžeme těšit na příští rok.
Téhož dne se konala výroční schůze
SDH Chlum, kde členové sboru byli
seznámeni s jeho činností a poté mohli
posedět v přátelském kruhu.
Nový rok přinese další akce. Chtěli bychom vás
pozvat do restaurace Na Bojišti na tradiční hasičský
ples, který se koná 23. ledna 2016 od 20.00 hod,
k tanci a poslechu zahraje skupina Labyrint, nebude
chybět dostatek dobrého moku a možnost vyhrát
něco pěkného.
Nezapomínáme ani na děti. Dětský karneval plný
nádherných masek se uskuteční v neděli 20. března
2016 od 14.00 za opětovného doprovodu skupiny
Labyrint. Děti se mohou těšit na písničky, tanec,
soutěže a krásné dárečky.
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem členům
sboru za pomoc při akcích SDH, Obecnímu úřadu ve
Všestarech, Zemědělskému družstvu Všestary i těm, kteří nám pomáhají a podporují naši činnost.
Přejeme všem hezké prožití vánočních svátků, bohatého Ježíška a především úspěšný rok 2016.
kolektiv SDH Chlum
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AMFITEÁTR
Vánoce jsou již za dveřmi a konec stávajícího roku se kvapem blíží. Pokud nepropadneme
předvánočnímu šílenství nákupů a úklidů a necháme si tam trochu prostoru pro sebe, je to i vhodná
doba na rekapitulaci a bilancování toho, co nám tento rok přinesl. Dovolte mi tedy taktéž trochu
zamyšlení nad přírodním divadlem a přidat malou rekapitulaci toho, co se nám povedlo a co nás ještě
možná čeká ….
Lesní divadlo a s ním spojená ochotnická
činnost byla v dobách, kdy rádio ani televize
nebyly myslitelnými prvky zábavy, velmi
rozšířená společenská aktivita. První lesní
divadlo, možná obecněji divadlo přírodní, je
datováno do roku 1723 a situováno
v prostorách pražského hradu, to však bylo
postaveno pro účely předvedení opery
Constanza e Fortezza a fungovalo pouze
jeden rok. Počátek většího rozšíření přírodních
divadel pak spadá zhruba do období přelomu
19. a 20. století, odkud pochází i první zmínka
o Lesním divadle na Chlumu (1896). Velký
rozmach výstavby lesních divadel pak nastal
po vystavění přírodního divadla v pražské
Šárce, které pojmulo až 10 000 diváků.
Bohužel však příliš dlouhou historii nemělo,
jelikož po roce 1922 již zájem o toto divadlo
velmi ochabl. Bylo ale impulsem pro stavbu
dalších, např. v roce 1919 v Praze Krči a Brně
u sv. Antoníčka, v roce 1914 v Plzni,
v Německém (Havlíčkově) Brodě a v Chocni,
v roce 1922 v Přerově nad Labem, v roce 1924

v Piešťanech a v roce 1925 v Olomouci, atd.
Stavělo se i dále, i když již ne tak intenzivně,
například nedávno tolik mediálně probírané
krumlovské divadlo bylo postaveno v 50. letech
20. století. Využití lesních divadel taktéž prošlo
vývojem.
Nejprve
to
byla
ochotnická
představení o relativně malém počtu
účinkujících, která přerůstala v mohutná
výpravná představení, kde se vyskytovalo i
několik set účinkujících. Některá ochotnická
divadla zvala na hostování i velké hvězdy
tehdejší scény nebo si přímo pořadatelé
pozvali profesionální divadelní spolek. Koncem
50. let začíná být častější hudební vystoupení,
pro která je prostor lesních divadel ideální. A
asi nejslavnější z oblastí českých luhů a hájů je
pořádání folkových port (např. Plzeň –
Lochotín). Některé venkovní scény jsou
adaptovány pro letní kina. Do dnešních dob se
dochovala jen část těchto krásných venkovních
scén a některé z nich se ještě stále používají
pro pořádání kulturních akcí.

Tak to by byla taková mini-exkurze do historie venkovních
scén a teď se vraťme na tu naší. Máme za sebou již
šestiletou historii, a tak můžeme trochu bilancovat. Dle
vašich reakcí jsou zdá se
nejoblíbenější divadelní
představení.
Letošní
rekordní
účast
na
představení
Filumena
Marturano se Simonou
Stašovou a Svatoplukem
Skopalem činila 1400
diváků!
Pan Sypal s Kšandou obsadil krásné druhé místo s téměř 800
návštěvníky, ochotníci z Ochozu Smiřice a jejich Měsícem nad
řekou pak se 400 návštěvníky krásné třetí místo.
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Jsou to krásná čísla, která vynásobením ceny
vstupenky generují značně vysokou částku,
pokud ale od ní odečteme náklady na každé
představení a ztráty z představení, která tak
úspěšná nebyla, pak je výsledek podstatně
jiný….
Za těch šest let se nám podařilo provést jen
nejnutnější úpravy prostoru tak, abychom
připravili alespoň základní podmínky pro
zábavu a pohodlí našich diváků a nejnutnější
zázemí pro účinkující, byť zůstáváme velmi
limitováni co do výběru, typu a množství
jednotlivých představení. Z vlastní činnosti
mnoho prostředků nezůstává a o dotační tituly
žádat nejde, neb je již čtvrtým rokem na daný
prostor stavební uzávěra. Doufáme proto, že

se stávajícímu zastupitelstvu povede záměry
vylepšení prostoru pro návštěvníky i účinkující
zapracovat do nového návrhu územní studie a
my vám tak budeme moci v příštích letech
nabídnout ještě lepší podívanou.
Co vedlo naše předky před cca 120 lety
k založení tradice lesního divadla, již asi dnes
nezjistíme, jedno je však jisté: byla to potřeba
v jistě nelehké době najít prostor pro společná
setkávání a sdělení nadčasových příběhů,
která by pomohla ulehčit břímě každodennosti.
A tento bod je možná i tím klíčovým důvodem,
proč má tento prostor, i přes veškeré jiné
možnosti dnešní doby, stále své příznivce a
podporovatele, kterým bychom rádi touto
cestou vyjádřili své díky.

A co nás čeká příští rok? Nerad bych prozrazoval detaily, tak alespoň fotky:

Potom třeba ChlumFest 2016, který bude v poněkud větším stylu …
Těšíme se na další společně prožité chvíle v tomto kouzelném přírodním prostoru a přejeme vám
spousty krásných zážitků v novém roce, a to nejen v prostorách Lesního divadla na Chlumu.
Jakub Zvěřina
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LÍPA
Šampion je jeden z nás
David Dvořák se po několika měsíčním trénování a nabíráním nových zkušeností vrátil na konci září
z USA, kde trénoval v teamu Vanguard gym. Krátce po návratu mu začala příprava na jeho další
prosincový zápas v Pardubickém Afipaláci.
David se věnuje sportu MMA. Je to jeden z
nejexpanzivnějších
sportů
dnešní
doby.
Profesionální zápasníci zápasí v osmihranné kleci,
popřípadě ringu. Tento sport je složen z úderů,
kopů, strhů na zem. V podstatě všechny sporty
dohromady - kombinace judo, zápasu, boxu a
jiných bojových sportů. Jde v něm o to soupeře
donutit vzdát nebo dostat pod takový tlak, že
rozhodčí zápas ukončí.
Jelikož David na konci května porazil svého
soupeře v první minutě zápasu na technické KO,
stal se šampionem největší české organizace GCF
a nemá na české a slovenské scéně konkurenci.
Proto dostal nabídku na zápas s Rusem Vladimirem
Karasionovem,
který
má
za
sebou
16
profesionálních zápasů a určitě nenechá nic
zadarmo. David se na tento zápas připravoval od
začátku října a účastnil se tréninkového kempu v
Německém klubu MMA Spirit. Tento klub je
považován za jeden z nejlepších klubů v Evropě a
David tam strávil 2 týdny s jedněmi z nejlepších
evropských zápasníků. Zbytek přípravy proběhl v
domácím klubu Good Luck Gym Hradec Králové.

Po prosincovém zápase David odlétá na
tréninkový kemp do nejlepšího thajského klubu
Team Quest Thailand, kde ho čeká 10 týdnů v
městě Chiang Mai. A je to další velká
příležitost ke zlepšení. Věříme, že naváže na
úspěchyjako jsou: MMA šampion organizace
GCF, mistr ČR v Grapplingu (boj bez úderů),
2. místo na mistrovství světa v Rusku a mnoho
dalších.
Radovan Dvořák
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SDH Lípa
Zdobení perníčků na Lípě
V sobotu 28. listopadu 2015 se na Lípě mohli děti i
dospělí ponořit do předadventní
atmosféry,
protože si paní hostinská pro všechny připravila
zdobení perníčků. Napekla krásné vánoční
perníčky různých tvarů i různých rozměrů. A jelikož
má naše nová paní hostinská Blanka Červenková
dobré nápady, ale také šikovné prstíky, dětem
ukázala, jak na zdobení vyzrát. Měla přichystanou
zdobící hmotu, různé jedlé ozdůbky a předlohy pro
zdobení. Sama nám ukázala, jak již léta zdobí
perníčky. A tak děti i maminky zdobily a zdobily.
Perníčky se opravdu povedly. Děti i maminky si
mohly perníčky odnést domů, aby jim zdobily
adventní stůl. Některé perníčky ozdobila paní
hostinská,
aby
předvánočně
vyšperkovala
hospůdku na Mikulášskou besídku. Paní hostinské moc děkujeme, protože se nám tato činnost velice
líbila a hlavně nás moc a moc bavila. O to větší radost jsme měli, když jsme se dozvěděli, že pro nás
paní hostinská plánuje uspořádat spousty dalších akcí jako např.: Štěpánskou zábavu, oslavu
Silvestra, diskotéky pro děti, bude pokračovat v již tradičních pátečních šipkových turnajích a další a
další, ale to zatím nechtěla prozradit. Moc děkujeme a přejeme paní hostinské spousty takovýchto
akcí, chuť vymýšlet, neutuchající elán a spokojené návštěvníky.
Lenka Nožičková
Mikulášská besídka na Lípě
V sobotu 5. prosince se na Lípě v místní hospůdce sešli děti a dospělí, aby oslavili svátek Mikuláše.
Členové SDH Lípa pozvali děti spolu s rodiči, prarodiči a kamarády prostřednictvím pozvánek na
Mikulášskou besídku. Místní hospůdka se začínala plnit sotva se zešeřilo a děti plné očekávání
vyhlížely, kdy dorazí čerti s
Mikulášem a snad i Andělem.
Některým se na besídku příliš
nechtělo, držely se rodičů
nebo prarodičů, ale většina
dětí se už nemohla dočkat.
Vždyť se celý rok snažily,
nezlobily a přichystaly si i
básničky, písničky a hlavně
sliby do dalšího roku. Udeřila
pátá
hodina
odpolední,
zazvonil zvoneček, zarachotily
řetězy, dveře se otevřely a
Mikuláš, Anděl i čerti byli mezi
dětmi. Mikuláš děti utěšil,
Anděl se pousmál a čerti raději
poodstoupili dozadu, protože
viděli, že na Lípě jsou jen
hodné děti. Děti zpívaly
písničky, říkaly básničky, hrály
na flétnu a ujišťovaly Mikuláše,
že se polepší a budou se v
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příštím roce snažit ještě více. Andílek každému z nich předal dárky, které si pro ně členové SDH Lípa
spolu s paní hostinskou připravili. Mikuláš se rozloučil a slíbil, že za rok je tu jako na koni opět. Děti
začaly mlsat a hlavně tančit, protože pro ně byla připravena diskotéka, kterou zorganizovala paní
hostinská s panem hostinským. Tančili děti i dospělí. Děkujeme za pěkný zážitek a přičichnutí k
předvánoční atmosféře.
A co má v plánu SDH Lípa dále? Do konce tohoto kalendářního roku nás čeká výroční členská
schůze a oslava Silvestra.
Ale ani v příštím roce SDH Lípa nebude zahálet a již na jaře má pro ženy přichystanou tradiční oslavu
MDŽ, která se mohla v minulých letech pochlubit velikým úspěchem. Ženy, jste srdečně zvány. Pokud
uznáte za vhodné, vezměte s sebou i muže. Další již tradiční akcí je Pomlázková zábava, která se
bude konat v sobotu 26. března 2016, jste srdečně zváni místní i přespolní.
Přichystaných akcí je mnohem více a těšíme se na vaši účast a podporu. Děkujeme za přízeň, kterou
jste nám věnovali v tomto roce. Do roku 2016 přejeme všem zdraví, štěstí a hodně lásky.
Lenka Nožičková

Šachový klub Lípa
Šachová sezona začala v říjnu, a tak přináším průběžný stav po čtvrtině
odehraných mistrovských zápasů.
Druholigové áčko dvakrát vyhrálo a dvakrát prohrálo, což v tabulce stačí
se šesti body na sedmé místo. Porazili jsme Polabiny Pardubice B
4,5:3,5 a Rapid Pardubice B 6:2, s Litovlí B jsme prohráli 3:5 a s Pandou
Rychnov 3,5:4,5.
Béčko má v krajském přeboru 5 bodů a je na šestém místě. Remízy 4:4
si připsalo s Třebechovicemi a Lázněmi Bělohrad, porazilo Broumov 5:3
a prohrálo 3:5 s Jaroměří.
V krajské soutěži východ hraje naše céčko a po čtyřech kolech je třetí se
ziskem devíti bodů. Porazilo Jaroměř B 5,5:2,5, stejně tak i Červený
Kostelec, Spartak Rychnov 5:3 a jedinou porážku si zapsalo s Českou
Skalicí 3:5.
Déčko hraje v krajské soutěži západ a je na desátém místě s třemi body.
Podlehlo Slavii Hradec C 3:5 a Jičínu E 2,5:5,5. Do hostince U polních
myslivců si pro nejtěsnější prohru přijeli Hořice B.
V regionálním přeboru se daří éčku, s třemi výhrami a jednou prohrou je zatím třetí. Porazilo Sokol
Hradec C 5:0, Ortex Hradec B 3,5:1,5 a Ortex Hradec C 4:1 a vyzrála na něj jen Slavie Hradec D 4:1.
V první lize mládeže jsme se ziskem tří bodů
osmí. Vyhráli jsme s Ústím nad Orlicí 4:2 a
prohráli s Lanškrounem 0,5:5,5, Hlinskem
2,5:3,5 a s Poličkou B zrovna tak.
Naši žáci bojují v krajském přeboru a se
ziskem čtyř bodů obsazují pátou příčku.
Porazili Ortex Hradec B 4:2, remízovali s
Hronovem 3:3, podlehli Sokolu Hradec
2,5:3,5 a Jičínu B 1,5:4,5.
Již z tohoto výčtu je zřejmé, že soutěže jsou
v plném proudu a šachové neděle pod
rozhlednou jsou plny zajímavých mačů.
Nemáte chuť se někdy přijít podívat?
Jaroslav Balcar
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ROSNICE
SDH Rosnice
V podzimních měsících se událo několik zajímavých akcí, které náš sbor pořádal. Vše vyvrcholilo
vánočním zpíváním, které nás všechny naladilo na příjemnou atmosféru Vánoc.
Závody o pohár starosty obce Rosnice
V letošním roce se u nás pořádala soutěž v požárním sportu O pohár starosty Obce Všestary, která
se konala 11. září 2015 u hasičské nádrže. Náš sbor se zhostil pořádání, jak nejlépe uměl a mohl.
Celý den zahájil starosta obce pan Michal Derner. Pro závodníky i diváky bylo připraveno pohoštění
v podobě uzenin z naší udírny a také chlazených i teplých nápojů. Hlavní náplní však nebylo jen
občerstvení, ale soutěžení ve sportu nám nejbližším. Ve výsledkové listině si všichni našli své místo a
každé družstvo si odneslo diplomy a ty nejlepší i poháry. Mezi dětmi se staly nejlepšími mladší i starší
děti z Chlumu, v kategorii žen se na prvním místě umístila děvčata ze Sendražic a na druhém místě
z Chlumu.
V kategorii mužů mohla družstva vyzkoušet
štafetu. V požárním útoku zvítězily Všestary,
které neuvěřitelným výkonem 28:03 získaly
primát za letošní rok. Na druhém místě
skončila Bříza a pohár za třetí místo si
odnesly Sendražice, čtvrtí skončili domácí a
páté místo vybojovali chlumští muži, kteří
přijeli v dost omezené sestavě díky
povinnostem
požárního
dozoru
ve
Všestarech. Ve štafetě zvítězil domácí sbor
a díky tomu zůstal pohár za první místo
v domácím prostředí, na druhém místě o
pouhé 2 vteřiny skončily Sendražice a na
třetím družstvo ze Všestar. Po celé závody
bylo krásné počasí, zranění nebylo žádné a
snad všichni odjížděli spokojení.
Sousedské posezení
Den před svátkem svatého Václava naši hasiči uspořádali pro spoluobčany sousedské posezení. Byla
připravena grilovaná kýta, dostatek nápojů i dobré nálady pro všechny. Celé odpoledne a večer se
povídalo, jedlo a pilo, vzpomínalo a smálo.
Vánoční zpívání
Již tradičně se u nás pořádalo vánoční
zpívání, které všechny naladilo na
vánoční
náladu.
Děti
společně
s Josefem Macháčkem ml. pod
vedením Jany Karlíkové zazpívaly a
zahrály
vánoční
koledy,
mnozí
přítomní si je pobrukovali s nimi při
popíjení svařáku. Po zpívání si mohly
děti jít ozdobit perníčky, které pro ně
připravily naše hasičky, tatínkové si
během toho, co děti zdobily, povídali o
tom, co jim přinese letos Ježíšek. Celý
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večer se vydařil, na všechny dýchla klidná atmosféra času vánočního a díky tomu vše proběhlo
v příjemném duchu.
Chtěl bych také poděkovat panu Josefu Macháčkovi st. za zapůjčení dřevěného betlému, který sám
vyřezal, a všem hasičům a hasičkám, kteří pomohli při organizaci akce.
Brigády
Vánočnímu zpívání předcházelo také několik brigád,
na kterých hasiči museli zasadit nový stromeček, ten
původní ustoupil při rekonstrukci zvoničky. Dále
museli navěšet na stromek žárovičky a připravit
výzdobu před zpíváním. Všem, kteří se podíleli na
kterékoliv brigádě, případně jakékoliv pomoci při
organizaci, přípravě, nebo úklidu kterékoliv akce
SDH Rosnice, děkujeme a doufáme, že v příštím
roce se budeme scházet nejen na konzumaci, ale i
na práci.

Mikuláš
I letos všechny děti v naší vesnici navštívil Mikuláš
s andělem a čerty. Pro ty hodné měli připravené
balíčky s odměnou. Zlobivých letos bylo jen málo a
všechny slíbily, že se do příštího roku polepší, takže
čerti odešli s prázdnou. Dle slov jednoho z čertů byly
úplně ty nejmenší nejodvážnější, asi proto, že ještě
nestíhají zlobit. Za rok se děti mohou těšit na
návštěvu zase.
Závěrem bych vás rád pozval na ples našeho sboru, který se bude konat 30. ledna 2016 v hospodě
U Monči ve Všestarech. Samozřejmostí je běhací půlnoční slosování o ceny a dobrá zábava až do
rána! Za sbor dobrovolných hasičů Rosnice Vám všem přeji do nového roku jen to dobré, mnoho
štěstí a zdraví a připojuji naději, že alespoň některé z Vás uvidíme na našich akcích v roce příštím.
Jiří Novák

ROZBĚŘICE
SDH Rozběřice
Rok 2015 se překulil a jsme v samém závěru. Období
adventu nás nutí ohlédnout se za uplynulým rokem a
zrekapitulovat si jej. Výbor SDH Rozběřice a členové
sboru si dali za cíl tento rok připravit pro své
spoluobčany nějaké kulturní akce, nadále se starat o
majetek SDH a také zajistit pravidelné služby pro
občany (sběr železa apod.). Svůj cíl splnili.
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Hned v úvodu roku bylo pro děti, rodiče a všechny ostatní zájemce připraveno bruslení na zimním
stadionu v Novém Bydžově. Toto sportovní vyžití se stává pro rozběřské hasiče tradicí a má mezi
spoluobčany veliký úspěch. Pravidelně se jej zúčastní velké množství lidí a je velice kladně
hodnoceno.
Ihned po bruslení bylo uspořádáno Sousedské posezení k příležitosti MDŽ. Také tato akce se těšila
velkému zájmu. Místní děti měly pro své rodiče a ostatní přítomné připraveny písničky, básničky a hru
na flétnu a všem se odpoledne moc líbilo.
První sobotu v březnu hasiči připravili tradiční hasičský ples. Oblíbená kapela Andante zahrála
hudební doprovod k tanci i poslechu a o půlnoci byla tažena bohatá tombola.
V květnu se mužské družstvo zúčastnilo soutěže ve Světí, odkud si odvezlo stříbrné medaile.
Začátkem října si plný autobus
zájemců vyjel na zájezd do vinného
sklípku v Kutné Hoře. Akce sice
nesplnila očekávání, ale i tak si to
účastníci zájezdu  v partě dobrých
lidí užili.
V listopadu následoval první ročník
Rozběřského bramboráku. Deset
týmů připravilo svůj nejlepší recept na
domácí bramborák a utkalo se o
přízeň diváků – ochutnávačů. I přes
nepřízeň počasí se na malém
prostranství před hasičárnou sešly
téměř celé Rozběřice a užily si
příjemně
strávené
chvíle
se
spoluobčany.
5. 12. 2015 byly rozběřské děti
navštíveny čerty, Mikulášem a
andělem. Pěknými básničkami
a písničkami obměkčily srdce
čertů
a
Rozběřice
nezaznamenaly žádný přesun
dětských občanů do pekla.

20

Těsně před uzávěrkou čísla je připravována výroční valná hromada. Následující den je v plánu konání
Čertího bruslení v Novém Bydžově. A v jednání a částečných přípravách je již tradiční hasičský ples,
který se bude konat první sobotu v březnu.
Mimo tyto společenské akce se hasiči, jako každý rok, starali o svoji techniku, opečovávali svůj
majetek, udržovali hasičárnu a prostranství před hasičárnou a uspořádali sběr železa.
Tímto chci za hasiče popřát pěkný advent, příjemně strávené vánoční svátky a mnoho štěstí a zdraví
v roce 2016.
Kateřina Netušilová

VŠESTARY
Pozvání na návštěvu Beránka
Vstupem do blížícího se nového roku se připojujeme s přáním všeho dobrého. Jako
centrum pro rodinu přejeme především harmonii, lásku a porozumění v kruhu
nejbližších, protože kvalitní zázemí v rodině je pro každého člověka důležitým
útočištěm zvláště v době nejrůznějších zatěžkávacích zkoušek a v dobách pohody
zdrojem naší zdravé identity.
Dovolte nám také malé ohlédnutí do činnosti Beránku v uplynulém roce 2015.
V našem centru probíhá pravidelný program, jako jsou kurzy angličtiny, kluby pro školáky, klub pro
maminky s batolaty nebo mezigenerační setkávání s názvem Hovory pod klenbou. Dále podnikáme
tzv. „jednorázovky“, jako je např. drakiáda, příměstské tábory, pobyt na horách s názvem Speaking
and Skiing, velikonoční slavnost s názvem Hod beránka, Adventní slavnost, tvořivé dílny nebo
vzdělávací semináře.
Z nejbližších událostí:
ART klub neboli tvořivé dílny. Aktivní odpočinek spojený
s hmatatelným výsledkem, to je jistě příjemné zpestření
hektického života. Nebojte se tedy trhnout od svých
každodenních povinností a přidejte se ke společnému tvoření.
V měsíci lednu a únoru se opět klubovna Beránka promění
v ateliér výtvarné tvorby, a to každé úterý odpoledne od 16:00
do 18:00. Na programu bude kresba, malba a grafika. Velmi
uvítáme, když účastníci budou prezentovat své kreativní koníčky
a svým umem inspirují i ostatní.
Vzdělávání
V zimních měsících nám přislíbila návštěvu MUDr. Magdalena Blažková, která nám zodpoví na
otázky z oblasti psychiatrie. Čas bude upřesněn.
Speaking and Skiing - tento pobyt rodin je sice už plně obsazen, ale předpokládáme, že v lednu
2017 se opět bude konat.
Mnohé z celoročních akcí se budou opakovat i v následujícím roce a vy na nich budete srdečně
vítáni. Pokud máte zájem dostat informaci včas, můžete se přihlásit k odběru informačních mailů na
adresu beranek@beranek-vsestary.cz. Také vás zveme na naše stránky www.beranek-vsestary.cz,
nebo na náš facebook.
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Na závěr bychom vás chtěli přizvat ke spolupráci. Stojíme o to, aby prostřednictvím CPR Beránek k
lidem přicházely kvalitní podněty, inspirace, dobré tipy a rady. Rádi bychom také podpořili
sousedskou výpomoc a služby v našich obcích. Důležité je pro nás i zmapování poptávky, abychom
podle ní mohli přemýšlet o realizaci nabídky. Konkrétně vám tedy nabízíme např. zveřejnění vaší
reklamy a inzerátů. A těšíme se na vaše podněty k rozšíření činnosti Centra pro rodinu Beránek.
Šárka Doležalová

Peníze z Tříkrálové sbírky pomáhají celý rok
Tříkrálové koledování nese své plody po
celý rok. Co všechno se za peněžní dary
podařilo Oblastní charitě Hradec Králové
pořídit a jak hodlá naložit s finančními
příspěvky v následujícím roce?
Přesně 761 678 korun. Právě takový
obnos v roce 2015 vybrala Oblastní
charita Hradec Králové při Tříkrálové
sbírce. Peníze, kterými lidé přispěli do
zapečetěných kasiček, pomáhají po celý
rok. Konkrétně je díky nim možné
dovybavit charitní zařízení rehabilitačními
či
didaktickými
pomůckami,
zajistit
průběžné
kvalifikované
vzdělávání
odborných pracovníků, částečně mohou
být hrazené i provozní náklady.
Do ulic v lednu vyrazí tisíce dobrovolníků
Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou akcí u nás - do ulic vychází se zapečetěnou kasičkou
každý rok kolem 50 tisíc lidí. Sbírku každoročně pořádá Charita České republiky ve stovkách obcí a
měst. Letos se bude konat už po šestnácté v řadě. Skupinky koledníků, doprovodné akce i distribuci
pokladniček pak organizují jednotlivé místní Charity, často ve spolupráci s farnostmi, školami či
různými mládežnickými organizacemi.
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Systém rozdělení výtěžku Tříkrálové sbírky je tradičně nastavený tak, že v dané místní charitě
zůstává 65 procent z celkového lokálního výtěžku. Zbytek získá Charita Česká republika a Diecézní
katolická charita Hradec Králové pro své humanitární projekty u nás i v zahraničí a také na režii
Tříkrálové sbírky. V lednu 2016 budou skupinky ve složení Kašpar, Melichar a Baltazar v ulicích na
Královéhradecku prosit o dary do kasiček pro Středisko rané péče Sluníčko, Domácí hospicovou péči
Hradec Králové a Charitní pečovatelskou a ošetřovatelskou službu.
Zdroj:
http://hradecky.denik.cz/zpravy_region/penize-z-trikralove-sbirky-pomahaji-cely-rok20151014.html
Tentokráte se Tříkrálová sbírka uskuteční i ve Všestarech, a to v termínu od 2. do 10. ledna 2016.

________________________________________________________________________
A co říkáte těmto obrázkům?
Paní Jaroslava Horáčková ze Všestar č. p. 13
nám poslala fotografie její letošní úrody
hroznového vína.

Na to, že panovala celé léto velká vedra a nebylo moc
vláhy, jedná se úctyhodně velkou úrodu. Určitě zajímavý
příspěvek.
Těšíme se i na další takové. Děkujeme za dobrý tip.
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Farnost Všestary
Pořad bohoslužeb ve farnosti Všestary během vánočních svátků:
Den

Datum

Bohoslužba

čt

24. 1 2.

Štědrý den

pá

25. 1 2.

Slav nost Narození Páně

so

26. 1 2.

Sv atý Štěpán

ne

27 . 1 2.

Sv átek Sv até Rodiny

út

29. 1 2.

pá

01 . 01 .

Sv
atého
Becketa
Slav
nost Tomáše
Matky Boží,
Panny
Marie

so

02. 01 .
03. 01 .

Sv atý ch Bazila a Řehoře
Slav nost Zjev ení Páně

ne

Všestary
23:00

Neděliště

Světí

21:30

8:00
1 5:30
8:00
1 6:30
8:00
1 5:30
8:00

Srdečně vás zveme na oslavu Kristova narození do Všestarského kostela během půlnoční mše
tentokrát již ve 23:00. Mši svatou doprovodí mj. i hudebníci a zpěváci z Chlumu.
Tomáš Enderle - administrátor farnosti

SDH Všestary a Sokol Všestary
Jako již každoročně jsme s TJ Sokol a ve spolupráci s OÚ pořádali
první adventní neděli 7. ADVENTNÍ TRHY.
Sice nás letos potrápilo počasí, ale i tak se sešlo hodně lidí, kteří si
přišli nasát vánoční atmosféru. Jako vždy bylo u stánkařů z čeho
vybírat. Od různých věnečků, vánočních dekorací, dětského a
kojeneckého oblečení,
proutěné a háčkované
dekorace do bytu, svíčky
a
jiné
drobnosti.
Nechyběly ani koše na
houby (snad se příští rok
urodí více), v nabídce
byly i vánočky, trubičky,
pstruzi, klobásy, kýta,
svařák a punč a při takovém množství dobrot se těm z nás,
kdo se na první advent vypravili ven, jen těžko šlo zase
domů. Zkrátka, ačkoli počasí nebylo valné, i tak jsme si
všichni se starostou zazpívali vánoční písničky a rozsvítili
vánoční strom ve Všestarech a děti nám ozdobily vánoční
stromeček u betléma. Přání Ježíškovi jsme předali do
pravých rukou. Tak zase za rok…
6. 12. 2015 přišel do Všestar Mikuláš a Andělem a čerty!
Jako předešlé roky do hospůdky u Monči přišlo hodně dětí,
které si užily celé odpoledne u soutěží a počkaly si do 17.
hodiny, kdy za nimi přišel Mikuláš s Andělem, a všechny
pozdravili. Už se asi přestaly obávat nejhoršího, když
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v tom do sálu vtrhli dva čerti, kteří atmosféru natotata změnili. Je pravda, že děti byly hodné, a proto
se nemusely bát a čerti odešli s nepořízenou a prázdnými pytli. Děti prý budou zase celý rok hodné.
Připravované akce:

SDH VŠESTARY POŘÁDÁ

TRADIČNÍ HASIČSKÝ PLES
KTERÝ SE BUDE KONAT 20. 2.2016 OD 20:00 HOD
V HOSPŮDCE „ U MONČI“ VE VŠESTARECH
LOSOVAT SE BUDE BOHATÁ TOMBOLA
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TÝDEN PO PLESE (NEJSPÍŠ TEDY 27. 2. 2016)
OD 15:00 HOD V HOSPŮDCE „ U MONČI“

DĚTSKÝ KARNEVAL

PRODEJNA VŠESTARY
Otevírací doba:
Po – Pá 7.00 - 17.30 hod
So
7.00 - 12.00 hod
Ne
7.00 – 10.30 ho
tel. +420 495 458 18

OZNÁMENÍ – otevírací doby:
Praktický lékař – dospělí, Všestary, MUDr. R. Kovalská, tel: 495 458 196
Po, Út, Čt, Pá 7:00 - 13:00, 13:00 - 15:30 návštěvní služba
St 12:00 - 18:00
__________________________________________________________________
Praktický lékař – děti a dorost, Všestary, MUDr. J. Janečková, tel: 495 458 151
Po, St 7:30 – 14:00 hod
Út 7:30 – 14:30 hod
Čt 7:30 – 15:00 hod
Pá 7:30 – 13:15 hod (nemocní 7:30 – 11:00 hod, později objednaní + prevence)
___________________________________________________________________
Lékárna, Všestary, Lékárník PharmDr. M. Pospíšil Lekarnc.vsestary@email.cz
Po, Út, Čt, Pá 7:15 – 15:30 hod
St 10:00 – 18:00 hod
___________________________________________________________________
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Zubní ordinace, Všestary, MUDr. L. Košťálová, tel: 605 744 578
Po 6:00 – 16:00 hod
St, Pá 6:00 – 12:00 hod
Čt 6:00 – 15:00 hod
____________________________________________________________________
Pošta Všestary, tel.: 495 458 021
Po, St 8:00 - 11:00 hod 13:00 - 17:00 hod
Út 8:00 - 11:00 hod
Čt, Pá 8:00 - 11:00 hod 13:00 - 16:30 hod
_________________________________________________________________
Obecní Úřad Všestary, urad@vsestary-obec.cz vsestary-obec.cz, tel.: 495 458 028
Po, Út, Čt 7:00 – 12:00 hod, 13:00 – 15:30 hod
St 7:00 – 12:00 hod, 13:00 – 17:00 hod
Pá zavřeno

Pokud chcete čímkoliv přispět do zpravodaje nebo otisknout reklamu, napište nám na e-mail
adresu zpravodaj.vsestary@seznam.cz
Svůj požadavek či námět můžete také donést kterémukoli členu kulturního výboru:
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)

Uzávěrka příspěvků do příštího čísla je do 9. 4. 2016
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Společně se zaměstnanci OÚ Všestary
přejeme krásné prožití svátků vánočních
a do nového roku 2016 hodně štěstí,
zdraví
a osobní spokojenosti.
Kulturní výbor
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