místní zpravodaj obcí Bříza, Chlum, Lípa, Rosnice, Rozběřice, Všestary
místní zpravodaj obcí Bříza, Chlum, Lípa, Rosnice, Rozběřice, Všestary

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2016
ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2016

21.21.
číslo
občasníku
číslo
občasníku
21. číslo občasníku

MATEŘSKÁ ŠKOLA VE VŠESTARECH
MATEŘSKÁ ŠKOLA VE VŠESTARECH
V září přivítala školka všechny děti v nové podobě. Zmizela stará akumulační kamna a nahradilo je
V září
děti v novénapodobě.
Zmizela
stará akumulační
kamna –a vše
nahradilo
je
novépřivítala
plynovéškolka
topení.všechny
Velké překvapení
děti čekalo
v umývárnách
a záchodcích
bylo nové.
nové
topení. Radost
Velké překvapení
na iděti
čekalo
v umývárnách
a záchodcích
– vše bylo nové.
Dětiplynové
byly nadšené.
s dětmi sdíleli
rodiče.
Atmosféru
čistoty dodala
nová výmalba.
Děti byly nadšené. Radost s dětmi sdíleli i rodiče. Atmosféru čistoty dodala nová výmalba.

Touto cestou děkujeme Obci Všestary zastoupenou Ing. Michalem Dernerem a panu řediteli Základní
Touto
cestou
děkujeme
Obci
Všestary
zastoupenou
Ing. Michalem
Dernerem
a panu řediteli Základní
školy
a mateřské
školy,
Všestary
PaedDr.
Petru Fikejzovi
za investované
peníze.
školy a mateřské školy, Všestary PaedDr. Petru Fikejzovi za investované peníze.
Nesmíme zapomenout na spol. K+K top CZ, spol. s.r.o. ze Světí, která vše realizovala a na pana
Nesmíme
na vymaloval.
spol. K+K top CZ, spol. s.r.o. ze Světí, která vše realizovala a na pana
Michalazapomenout
Lášu, který vše
Michala Lášu, který vše vymaloval.
Děkujeme.
Děkujeme.
Kolektiv MŠ Všestary
Kolektiv MŠ Všestary

1

1

SLOVO STAROSTY
Kanalizace a čistírna odpadních vod opět o krok blíže
Na červencovém zasedání schválilo zastupitelstvo zadávací dokumentaci pro výběrové řízení na
zhotovitele stavby. Ta byla zaslána ke kontrole a připomínkování na Státní fond životního prostředí
(SFŽP), který je poskytovatelem dotace na výstavbu.
Proces výběrového řízení na zajištění dodavatelů stavby byl zahájen v červnu zákonem požadovaným
oznámením předběžných informací do Věstníku veřejných zakázek, v září pak zveřejněny schválené
zadávací podmínky. Vzhledem k velikosti celé investiční akce předepisuje zákon o veřejných
zakázkách na zpracování a podání nabídek dlouhé lhůty, proto výsledek výběrového řízení můžeme
očekávat nejdříve koncem roku 2016. Výstavba by pak měla být zahájena v dubnu 2017 ve
Všestarech, v lednu 2018 v Rozběřicích a Rosnicích a poslední etapy v Lípě a Bříze jsou plánovány na
rok 2019.

Co se povedlo během léta?
 Mateřská škola Všestary – změna vytápění – v období letních prázdnin byla nahrazena
akumulační kamna novým plynovým topením s radiátory a děti dostaly nové sociálky. Nové
topení bude nejen komfortnější, ale současně i úspornější.
 Mateřská škola Chlum – oprava podlah v 1. patře – realizace proběhla během letních
prázdnin.
 Rozdělení kotelny pro ZŠ + bazén – společná plynová kotelna bazénu a základní školy byla
po 20 letech provozu na pokraji životnosti. Při rozdělení kotelny pro každý objekt zvlášť byly
instalovány kondenzační kotle s vyšší účinností a pro ohřev teplé vody přibyly na střeše
sluneční kolektory. Ekonomika provozu se tím výrazně zlepší a do budoucna přinese úspory.
 Bazén Všestary – rekonstrukce sociálních zařízení bazénu a sauny – stavba byla zahájena
1. 6. 2016. Dokončení stavebních prací a otevření bazénu je v plánu na přelomu září a října
letošního roku.
 Sběrný dvůr Všestary – o prázdninách proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby, kterým
se stala společnost MATEX HK za nabídkovou ceu 2,355 mil Kč. Zhotovitel převzal staveniště
a termín dokončení díla je do prosince 2016. Věříme, že se podaří získat dotaci ve výši cca
90% celkové ceny.
Ing. Michal Derner – starosta obce

Proč se pod nadjezdem nesvítí?
Letos těsně před prázdninami začal ČEZ s demontáží vrchního distribučního vedení ve směru od pošty
na Střezetice. Na jejich sloupech byla také umístěna naše světla veřejného osvětlení. Spolu s
demontáží sloupů nám ČEZ pochopitetně demontoval i svítidla. Pro obnovu veřejného osvětlení
v tomto úseku je však nutno získat stavební povolení na stavbu nových stožárů a k tomu jsme ihned
zadali zpracování prokektové dokumentace. Bohužel, některé termíny se zkrátit nedají (geodetické
podklady, vlastní vypracování projektu, vyjádření správců sítí a dotčených orgánu stástní správy …
všichni mají svoje lhůty). Prosím tedy o Vaši trpělivost a pochopení.
Ing. Michal Derner – starosta obce
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KULTURNÍ VÝBOR
Uskutečnilo se
Prázdninový výlet na zámek Žleby a do Národního hřebčína Kladruby
Zdá se, že nám zatím výběr termínu z pohledu počasí pro naše výlety s kulturním
výborem obce Všestary, vychází a i tentokrát se na nás od rána koukalo sluníčko
a nebe bylo bez mráčků. Po obvyklé okružní cestě po našich obcích jsme se
všichni úspešně nalodili a vyrazili za krásami naší země. V autobusu to příjemně
bzučelo hovory účastníků zájezdu a to je vždy dobré znamení. První zastávkou
byl zámek Žleby, o kterém nacházíme první zmínku roku 1289. Zakladateli
gotického hradu byli nejspíše páni z Lichtenburka. Jeho budovatelem byl
pravděpodobně ve 3. čtvrtině 13. století Jindřich z Lichtenburka, i když původ
hradu je s největší pravděpodobností ještě starší. Roku 1356 hrad koupil císař
Svaté
říše
římské a český
král Karel IV.
V následujícím
období jej pronajímal (zastavoval)
různým nájemcům panského či
rytířského původu, kteří se zde v
poměrně rychlém sledu střídali. Při
obléhání roku 1427 se hrad vzdal
husitům, kteří ho z části pobořili a
vypálili.
Rozsah
dnešního
zámeckého komplexu je nepochybně
dílem následné, pozdně gotické
obnovy a přestavby hradu Janem z Vízmburka v polovině 15. století. Následně byly Žleby jednou z
opor královské moci Jiřího z Poděbrad ve východních Čechách. V 16. století se tu vystřídala řada
zástavních držitelů, z nichž nejvýznamnější byli Bohdanečtí z Hodkova a Václav Chotouchovský z
Nebovid. Za jejich držení došlo asi ve 2. polovině 16. století k přestavbě starého středověkého hradu
na čtyřkřídlý renesanční zámek s arkádovým nádvořím tak, jak se v jádru dochoval dodnes. V
rozjitřené době třicetileté války, která nepřála
stavebnímu podnikání, vlastnil zámek Heřman
Černín či Rudolf Trčka. Z dalších majitelů je
třeba zmínit alespoň ty nejvýznamnější, jakými
byli
Kaisersteinové,
Schönfeldové
či
Auerspergové. Za těchto majitelů byla
realizována barokní přestavba zámku, při které
byly vybudovány v té době módní risality na
hlavním průčelí a náznak čestného dvora.
Na západní straně předzámčí bylo zbudováno
hospodářské stavení se stájemi v přízemí a byty v
patře. Roku 1754 se Žleby dostaly do majetku
starého tyrolského rodu Auerspergů, v jehož
rukou zůstaly až do 20. Století. Po roce 1845 se
Auerspergové pustili do úprav hradu. Při
romantické přestavbě se neomezili pouze na
exteriérovou úpravu zámku a jeho okolí, ale
stejně tak proměnili i jeho vzhled zevnitř.
Interiéry vybavili množstvím různorodých sbírek
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zbraní, nábytku, kožených tapet, obrazů, vitráží, rukopisů, knih a luxusního nádobí. Východní křídlo
zámku tzn. dnešní I. prohlídkový okruh sloužil již od konce 19. století jako prohlídková trasa pro
veřejnost a tuto jedinečnou atmosféru si interiéry zámku v nezměněné podobě dochovaly dodnes.
Rodině Augspergů byl zámek Žleby odebrán na základě dekretu prezidenta republiky č. 12/1945 Sb.
Další naší zastávkou během výletu byl Národní hřebčín v Kladrubech nad Labem, státní příspěvková
organizace, který patří mezi nejstarší velké hřebčíny na světě. Leží v Polabské nížině nedaleko
Pardubic, pro chov koní v příznivých půdních podmínkách. Koně Národního hřebčína v Kladrubech
nad Labem jsou v současné době chováni jednak v Kladrubech samotných (bělouši) a dále
ve Slatiňanech (vraníci).
Přímo v Kladrubech nad
Labem jsou starokladrubští
bělouši ustájeni v několika
objektech. Jsou to koně
základního stáda – plemenní
hřebci
a chovné
klisny,
hříbata do odstavu, koně
ve výcviku, sportovní a koně
určení
k prodeji.
Do nedalekého „Padocku“
přicházela
většinou
odstavená hříbata, která
bývala
v jednom
roce
přemístěna
do odchovny
v Selmicích. Dnes jsou zde většinou teplokrevné klisny. Na vzdálenějším Josefově jsou ustájeny
chovné klisny nízkobřezí nebo jalové. Odchovna Selmice je s hřebčínem spojena čtyři kilometry
dlouhou lipovou alejí, jež přímočaře protíná pastviny. V Selmicích jsou v oddělených stádech
hřebečků a klisniček odchovávány tři ročníky mladých koní – ročci, dvouletci a koně tříletí.
V současnosti chová Národní hřebčín Kladruby nad
Labem, s.p.o., téměř 500 koní.
Starokladrubští bělouši byli původně využíváni
pro ceremoniální účely, starokladrubští vraníci
pro církevní
hodnostáře.
Ještě
dnes
působí
starokladrubští
bělouši
z Národního
hřebčína
v původní funkci u švédského a dánského královského
dvora. V současnosti reprezentují starokladrubští
bělouši a vraníci Národní hřebčín především
v soutěžích spřežení, ale můžeme je shlédnout také
v klasické drezúře, v ukázkách předvedení prvků
vysoké španělské školy nebo ve službách jízdních
policistů
v Praze,
Pardubicích
a Ostravě.
Starokladrubští koně jsou pro svůj vyrovnaný
charakter používáni také pro hippoterapii a rekreační
ježdění.
Společně jsme si prošli zdejší stáje, kde jsme potkali ty nejlepší hřebce chovu, které si dokonce někteří
z nás i tajně poplácali, zastřešenou jízdárnu, porodny a viděli jsme i nahánění koní z výběhu do stáje.
Tou dobou se již začínaly stahovat mračna na obloze, ale jak tomu už bylo letošní téměř tradicí,
z těchto mraků nezapršelo.
Jakub Zvěřina
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Připravujeme
Na sobotu 19. listopadu 2016 připravujeme tradiční setkání seniorů, tentokrát v krásném prostředí
nového pivovaru Lindr ve Mžanech. Těšit se můžete na příjemné posezení s cimbálovkou. Drobné
pohoštění bude zajištěno. Pozvánky obdržíte včas do svých schránek.
Zdenka Macháčková

KNIHOVNA
Otevírací doba: PO 18 – 19.30 a ČT 18 – 19.30
Knihovnu sledujte na webových stránkách http://www.knihovnavsestary.webk.cz/ a
facebooku https://www.facebook.com/knihovnaIvsestary

Z ČINNOSTI SPOLKŮ Z OBCÍ
BŘÍZA, CHLUM, LÍPA, ROSNICE, ROZBĚŘICE, VŠESTARY
______________________________________________________________________

BŘÍZA
NOHEJBAL KLUB BŘÍZA
Nohejbal se po zimní sezóně opět nastěhoval do našeho letního sídla, na sportovní hřiště ve Bříze. Zde
se sházíme nepravidelně v týdnu, ale pravidelně každou neděli v 17 hodin na trénink. V 19:30 se
nohejbalové hřiště promění na volejbalové. Zahrát si může každý, kdo přijde a má chuť.
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Zúčastnili jsme se několika turnajů v nohejbale: ve střediskové obci Všestary, kde jsme obsadili 3.
místo, a v Holohlavech, kde jsme při předávání cen stáli na stupni nejvyšším.
Největším úkolem však pro nás byla příprava a organizace turnaje na domácí půdě. V sobotu 10. 9.
2016 jsme pořádali v pořadí již 7. ročník nohejbalového turnaje trojic „O Březskou husu.“ Turnaje se
zúčastnilo celkem osm družstev z okolních vesnic a z našich přátel. Počasí nám opravdu přálo.
Doufám, že všem účastníkům i divákům se akce líbila a odcházeli spokojeni.
Po ukončení turnaje na závěr dne si hráči i diváci (nejen dospělí) mohli vyzkoušet atrakci „lidský
fotbálek.“
Martin Černý

SDH BŘÍZA
SDH Bříza se stále i po létu snaží být aktivním spolkem nejen v kulturním vyžití v obci, ale také ve
sportovní činnosti a zvelebování naší obce. Po prázdninovém odpočinku se náš sbor opět chystá na
soutěže v požárním sportu. Kromě těchto aktivit plánujeme do konce roku tradiční mikulášskou
nadílku, rozsvícení vánočního stromu atd. V letošním roce bohužel nejsme v účasti na soutěžích tak
aktivní jako v letech předešlých. Postupně ubývá nejen lidská síla, ale nedostatkovým zbožím je i čas,
kterého má každý skoro vždy málo. Do našich plánů přes následující chladnější měsíce bychom chtěli
zahrnout i zvelebení interiéru kuchyně v hasičské zbrojnici. V zasedací místnosti se nám již před
prázdninami podařilo ze starých a vyřazených regálů sestavit řadu polic na poháry ze soutěží. Za všemi
těmito "maličkostmi" stojí vždy lidé, kteří jsou ochotni pro náš spolek a naši obec obětovat trochu
svého času, zručnosti a dobrovolnosti. Opět nezbývá nic jiného než doufat v lepší zítřky.
A teď se ještě vrátíme k našim akcím před prázdninami:
V sobotu 28. 5. 2016 jsme uspořádali hasičskou soutěž našeho okrsku č. 16. Za účasti 8 družstev
mužů, 4 týmů dětí a 3 družstev žen jsme zápolili v hasičském klání. Tým SDH Bříza bohužel obsadil
až 6. místo, nicméně i přes tento nezdar se všichni přítomní skvěle bavili. Malé děti vždy upoutají
velkou pozornost, ale tentokráte si pozornost zasloužila i družstva žen. Vítězem mezi muži bylo
družstvo z Čistěvsi.
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Poslední akcí před prázdninami byl Dětský den, který se
uskutečnil v sobotu 4. 6. 2016. Počasí bylo úžasné a tak si
naše děti sportovní odpoledne plné her vskutku užily.
Uspořádali jsme pro ně spoustu originálních i klasických
hromadných soutěží o hodnotné ceny. Mezi hromadnými
soutěžemi si každý mohl zasoutěžit ještě na stanovištích,
kde mohl nasbírat body, které vyměnil za další velmi pěkné
ceny. Po odpoledni věnované dětem jsme se již tradičně
sešli i dospělí a užili si zbytek dne a velkou část večera.
David Bělohoubek

______________________________________________________________________

CHLUM
SDH CHLUM
Léto pomalinku končí a my bychom rádi připomněli činnost a aktivity našeho sboru.
V květnu proběhla okrsková soutěž, na které stupně vítězů obsadila všechna naše družstva – muži,
ženy i děti.
Naše dorostenky Eliška Hendrychová, Adéla Kavalíková a Eliška Staňková začaly spolupracovat
s SDH Plačice a v družstvu dorostenek nás reprezentují nejen na okrskových, ale i na krajských
soutěžích. Velkým úspěchem je 3. místo v Krajské soutěži požárních družstev.
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V červnu začaly přípravy k vzpomínkovým akcím 150. výročí bitvy na Chlumu spočívající v úpravě
okolí cest, prodejních prostor a ve spolupráci s organizátory. Hlavní asistence následovala dne 1. 7. při
slavnostním odhalení pomníku padlým koním ve Střezeticích a 3. 7. v den rekonstrukce bitvy na
Chlumu. Tímto děkujeme všem členům, kteří aktivně pomáhali při přípravách a průběhu
vzpomínkových akcí.
Pokračovala také spolupráce s amfiteátrem Chlum.
Prázdninové měsíce zaměstnaly i naši výjezdovou jednotku. Dne 5. 7. zasahovala při požáru seníku ve
Střezetích a 27. 8. při požáru stodoly ve Všestarech.
S prázdninami jsme se rozloučili v sobotu 27. srpna dětským dnem a setkáním s přáteli a obyvateli
obce. Odpoledne si děti zasoutěžily, získaly sladké i věcné odměny a zakončily svůj den dováděním
v pěně, na kterou se každoročně moc těší. Následovalo vystoupení skupiny Čokoli, která zpříjemnila
svou hrou a zpěvem pohodovou atmosféru doplněnou dobrým jídlem, pitím a přátelským posezením.
Rádi bychom poděkovali všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu dětského dne a všem, kteří
podpořili tuto akci finanční částkou či věcnými cenami a rozzářili oči dětí pestrostí a množstvím cen,
které mohly děti získat.
V září začínají opět pracovat malí hasiči, kteří své dovednosti předvedly společně s družstvy mužů a
žen dne 17. září na Chlumu při závodech o Pohár starosty obce Všestary a v měsíci říjnu se zúčastní
branného závodu hry Plamen.
Na podzim proběhne svoz železného šrotu. O termínu budeme informovat rozhlasem a na místních
vývěskách. Mezi další plánované akce patří Mikulášská nadílka pro děti a výroční schůze SDH.
SDH Chlum

AMFITEÁTR
Rok s lesním divadlem
Do konce roku zbývá ještě několik
měsíců, ale lesní divadlo se již uložilo
k zimnímu spánku. Za divadlo tedy
nemusíme čekat na Nový rok a
rekapitulaci si můzeme dovolit již
dnes. Máme za sebou již šestou sezonu
a dovolím si směle prohlásit, že
úspěšnou. Druhá šestka je ukryta v
počtu veřejných akcí, které se v divadle
uskutečnily.
Nejprve to bylo skvělé představení
Koule ochotníků z Týniště nad Orlici
pod vedením paní Evy Drábkové.
Shoda jmen s uměleckým ředitelem
hradeckého Klicperova divadla pana
Davida
Drábka
není
náhodná.
Divadelní kvalitu mají v krvi oba.
Představení mělo velký úspěch, o čemž
svědčí návštěvnost kolem 600 diváků.
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Stejně úspěšná co do počtu diváků a troufnu si odhadnout i
jejich spokojenosti bylo představení Liga proti nevěře, kde
se nám představili Ivo Šmoldas, Veronika Nová, Michaela
Kuklová a v jedné miniroli, nicméně klíčové pro osvětlení
celé situace, byl principál divadla pan Petr Macha v roli
doktora z psychiatrické léčebny.

Veronika Nová, Michaela Kuklová, Ivo Šmoldas

Ani další divadelní představení, ať již
Charleyova teta nebo Kdo se bojí
postele s krásnou scénou s hasičem,
nezůstala pozadu, ať již z pohledu
návštěvnosti či spokojenosti diváků.
O prvním červencovém víkendu jsme si
dovolili nabídnout trochu jiný pohled na divadlo a pro návštěvníky byl připraven malý divadelní
workshop, kde se sami diváci učili základy jevištní techniky a divadelních fines. Pod vedením
režisérky ochotníků ze Smiřic se účastníci divadelního semináře učili chodit, mluvit, uvolnit se, ale
také fackovat, aniž by opravdová facka padla, z čehož měly největší radost hlavně děti a ještě dlouho
po ukončení workshopu se z různých částí lesa ozývalo tlesknutí, které je nedílnou součástí oné
divadelní facky, co nebolí. Další novinkou bylo pozvání profesionální cateringové firmy, která v
sobotu a v neděli, při vzpomínkových akcích na bitvu 1866, obsadila stánek se svými gurmánskými
delikateskami z domácí kuchyně.
No a závěr sezony byl, jako již
tradičně, opět ve znamení rockové
hudby v podání Vaťáku a jako
novinky Green Day revivalu.
Z dalších aktivit, které byly určeny
pro uzavřenou společnost, se jednalo
o zahájení školního roku, které si zde
udělalo Biskupské gymnasium z
Hradce Králové, oslava narozenin a
přenocování trempů. To a ještě
mnoho dalšího lze po dohodě se
sdružením Amfiteatr Chlum na půdě lesního divadla zažít. Děkujeme všem návštěvníkům, sponzorům,
i těm co nám fandí a těšíme se na rok příští.
Jakub Zvěřina
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TVJ SOKOL CHLUM
TVJ Sokol Chlum se v letošním roce podílel společně s neziskovým sdružením Amfiteátr Chlum
organizačně i finančně na několika akcích pro děti, které proběhly v rámci areálu lesního divadla a
přilehlého okolí.
Tou první byl víkendový indiánský minitábor (11. - 12. 6.) pro třináct dětí nejrůznějších věkových
kategorií od tří do dvanácti let. Spali jsme v lesním divadle, učili jsme se rozdělávat oheň křesadlem,
vařili jsme v kotli na ohništi, sbírali léčivé byliny, houby a borůvky. Děti se učily o přírodě, o významu
její ochrany a její prospěšnosti. Jezdili jsme na koních, řezali dříví, pískali na trávu a maskovali se v
terénu. Seznámili jsme se také s uzlováním a základy zdravovědy. Velmi oblíbenou disciplínou byla
střelba z luku a ze vzduchovky. Večer před spaním děti absolvovaly stezku odvahy po bludičkách, kde
je nikdo nestrašil a kde si mohly poslechnout noční zvuky lesa.

Další akcí bylo odpolední putování za
pokladem lesních skřítků, které se uskutečnilo
v rámci víkendového tábora, kdy se mohla
zapojit široká veřejnost. Letos byla účast nad
očekávání velká. Kolem 35 dětí s rodiči si
vyzkoušelo různé úkoly, kde si mohly procvičit
svou obratnost, fyzickou zdatnost a znalosti o
přírodě a jejích obyvatelích. Na všechny čekala
pak bohatá odměna a táborák.
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Poslední akcí bylo noční putování lesem po světýlkách, které se uskutečnilo 16. 9. od osmi hodin
večer. Byla nádherná úplňková teplá páteční noc a účast byla něco kolem dvaceti dětí a rodičů. Potěšili
nás i dospěláci s romantickou duší, kteří si s chutí prošli nasvícený les a vychutnávali s námi tu
kouzelnou atmosféru. Na trase byly čtyři úkoly, dvě znalostní otázky, chození podél lana naslepo a
zkouška odvahy sáhnout si do krabice, ve které byl skrytý roztomilý objekt. I zde děti byly odměněny
bohatě za svou statečnost, důvěru a schopnosti.
Děkujeme všem členům Sokola za podporu a pomoc, přátelům, rodičům, členům lesního divadla za
spolupráci a rozhlasu za inzerování našich aktivit, díky němuž měla možnost se o našich aktivitách
dozvědět i širší veřejnost. Těšíme se na viděnou a na další spolupráci v příštím roce.
TVJ SOKOL Chlum

LÍPA
SDH LÍPA
V sobotu 18. 6. 2016 se na Lípě konalo Sousedské posezení pod záštitou SDH Lípa. Páteční příprava
celé akce byla velmi nejistá, protože pršelo. V toužebném očekávání jsme vzhlíželi k nebi a přáli si,
aby sobotní odpoledne proběhlo ve slunečné atmosféře. Přání se vyplnilo a my jsme mohli zažit krásné
odpoledne, na kterém nám zahrála dechová kapela Živaňanka, Dobrota band a rocková kapela
ATLANTIS. Navštívily nás i mažoretky z nedalekých Hořic a přispěly k dobré náladě. Akci si užili
děti i dospělí a teprve ráno opouštěli prostranství u zvoničky. Děkujeme všem za organizaci a
návštěvníkům za účast.

V sobotu 27. 8. 2016 jsme se na Lípě rozloučili s prázdninami. Zahrála nám k tomu kapela REFLEX a
večer rocková kapela ATLANTIS. Počasí nám přálo, sluníčko hřálo, proto vůbec nevadilo, když se
děti svlékly a naskákaly do pěny, kterou si pro ně připravili hasiči. Následovalo překvapení v podobě
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vodních balónků. První balónky byly v rukou dětí nejisté, ale postupem času si děti zvykly a neustále
čekaly na další a další naplněné balónky vodou a se šibalskými úsměvy přemýšlely, na koho právě ten
svůj hodí. Dospělí jen přihlíželi, ale
postupně děti zapojily i dospělé, a když byl
hozen poslední míček, téměř všichni
návštěvníci byli mokří. Ještě že sluníčko
trička osušilo a večer nebyla zima. Děti si
také zasoutěžily v několika disciplínách a
domů si odnesly krásné ceny. Nově se
objevilo i malování na obličej a této služby
využily děti, dokonce i někteří dospělí.
Tančilo se až do rána a nevadilo, že už za
chvíli bude svítat. Děkujeme všem členům
i nečlenům SDH Lípa za pomoc při
přípravě a organizaci akce a samozřejmě
všem návštěvníkům, kteří vytvořili fajn
atmosféru.
Josef Štefanka

Ze vzpomínek pamětníků
V červenci letošního roku jsme si připomněli 150. výročí bitvy u Hradce Králové 1866. Oslavy byly
opravdu velkolepé a proběhly akce na různých místech. Není se čemu divit, vždyť 150 let po bitvě je
kulaté výročí. A lidé to tak cítili, proto se organizátoři snažili a připravili opravdu bohatý program.
Pan Václav Matějka, pamětník z Lípy,
nám připomněl, jak probíhaly oslavy 100.
výročí této krvavé bitvy v roce 1966: „
V tento den bylo pěkné slunečné počasí.
V den před „oslavou“ v 9 hodin ráno
jsem šel na Chlum a u hřbitova zastavily
dvě limuzíny s rakouským vyslancem a
jeho doprovodem. Přivezli opravdu velký
věnec, který nesli k Ossáriu –
k památníku rakouských vojínů. Ale
tehdejší pracovník Muzea války 1866 na
Chlumu bydlící v malém domku u muzea
ho ještě týž večer odnesl a uschoval do
muzea. V den 100. výročí bitvy přijelo na
„oslavy“ velké množství lidí na kolech
(aut v té době bylo mezi lidmi ještě málo), bylo jich několik set a to z poměrně vzdáleného okolí. Ale
pro všechny turisty i místní lidi nastalo velké překvapení, když místní hostinec měl zavřeno (ani jinde
nebylo pivo ani jiné nápoje) a nehrála ani vojenská kapela, která na tomto místě hrávala každý týden
k poslechu i tanci. Důvod tohoto jednání byl jasný – zákaz KSČ. A tak si okolní vesnice tuto oslavu
neměly připomínat, prý se nás tato válka netýkala. Ale pravda dle mého názoru je taková, že
v rakouské armádě byli též vojáci moravských a českých útvarů. A tak lidé znechucení tímto jednáním
a zneuctěním této památky se vraceli do svých domovů. Zkrátka tato „oslava“ proběhla ve smutečním
tichu, kdy lidé chodili sem tam s myšlenkami - proč?“
Lenka Nožičková
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Oprava památek
Mám radost, že se opravují a restaurují památky v našich
obcích k radosti spoluobčanů i návštěvníků ze širokého
okolí. Vždyť památky na Chlumu připomínající bitvu
1866 představují zajímavou kolekci válečných památek
evropského významu. Mezi nejvýznamnější patří v obci
Chlum např. Ossárium (kostnice), Baterie mrtvých a
monumentální mauzoleum s kaplí. V letošním roce jsme
si připomněli 150. výročí této bitvy, kdy oslavy
připomínající tuto krvavou bitvu byly velkolepé. Svědčí o
tom i velké množství návštěvníků, které se oslav
zúčastnilo. Velice mě potěšilo, když jsem na konci letních
prázdnin navštívila parčík s Ossáriem, kde jsem zastihla
při restaurátorských pracích manžele Lucii a Martina
Štefankovi z Lípy, kteří získali tuto restaurátorskou
zakázku, a opravdu pečlivě se věnovali restaurování
kovových prvků Ossária. Není to první práce na
památkách Chlumu, protože již restaurovali kovové prvky
mauzolea. Práce jim šla pěkně od ruky a pro mě jako
diváka to byla velmi zajímavá podívaná, s jakou
opatrností, citlivostí a pečlivostí práce probíhá. Vypadá
to, že tato památka rozkvete do původní krásy a my se
můžeme již brzy z této krásy těšit.
Lenka Nožičková

ROSNICE
SDH ROSNICE
V jarních a letních měsících naši hasiči nezaháleli a tak se v naší obci událo hned několik velice
povedených akcí.
Bowling
V sobotu 23. 4. vyrazili naši hasiči na
bowling do Předměřic nad Labem.
Turnaje se zúčastnilo celkem 25 hasičů,
hasiček nebo rodinných příslušníků.
Celé odpoledne se všichni dobře bavili a
hlavně se všichni řídili heslem „není
důležité vyhrát, ale zúčastnit se“.
V několikahodinovém souboji byli
nakonec všichni vítězi, protože výhra
bylo dobře strávené odpoledne.
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Pálení čarodějnic
V sobotu 30. 4. byl plán na večer samozřejmě v Rosnicích jasný a
to tradiční pálení čarodějnic. Děti svou šikovností a nápaditostí
vytvořily 3 povedené čarodějnice, které nemohly skončit jinde,
než na kupě dřeva, která pak celý večer plápolala a postupně
čarodějnice pohlcovala. Pro všechny byly připraveny buřty a
párky k opečení. A kdo vydržel až do rána, mohl si užít krásný
první máj.

Pouť
A uběhly pouhé dva týdny a rosničtí hasiči již chystali
pro své spoluobčany, bratry a sestry další akci, tentokrát
pouťové posezení. Květnové počasí nám přálo a tak bylo
připraveno posezení venku spolu s grilovanou kýtou a
dobrou náladou.

Závody Bříza
Naši hasiči se zúčastnili také okrskové soutěže
v požárním sportu ve Bříze, která se konala v sobotu
28. 5. S dobrým tréninkem a výborným strojem naši
hasiči dosáhli pěkného výsledku 8. místa a jistě ničím
nezklamali.

Rozloučení s létem
Na první zářijový víkend si naši
hasiči připravili více akcí, které
následovaly v rychlém sledu za
sebou. Začněme sobotním
odpoledním
rozloučením
s létem pro děti, které si
připravily především rosnické
hasičky. Děti celé odpoledne
soutěžily v několika různých
disciplínách a ukazovaly své
sportovní dovednosti. Odměnou
pro každého soutěžícího byla
nejen sladká medaile, ale také
několik cen.
Celé odpoledne završilo vyhlášení autorů nejlepších obrazů z akce Požární ochrana očima dětí.
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Posvícení
Po zábavě pro děti, následovala zábava
pro dospělé a tou bylo posvícenské
posezení. K jídlu byla připravena
grilovaná kýta, v 19 hodin proběhlo
uložení našeho odkazu pro další generace
do základů nové zvoničky a od 20 hodin
následovala taneční zábava pod širým
nebem s kapelou Bonus. Počasí přálo a
tak se venku jedlo, pilo, tancovalo a také
zpívalo až do ranních hodin.
Posvícenský fotbal
Po protancované a prozpívané
noci přišel na řadu v neděli
v 10
hodin
již
tradiční
fotbalový
souboj
mezi
svobodnými
a
ženatými.
Letošní souboj byl ve znamení
jasného vedení ženatých, ale
svobodní se nedali snadno a tak
celé utkání stále dramatizovali.
Hlavní je, že jak se všichni
účastníci ve zdraví sešli, také
ve zdraví se rozešli.
Výhled
Rychlým výhledem bych chtěl nastínit plány rosnických hasičů, a to především závody O pohár
starosty Obce Všestary na Chlumu, které se uskuteční po uzávěrce tohoto čísla, dále jistě
zorganizujeme zpívání s dětmi před Vánocemi a již nyní máme informaci, že naši vesnici navštíví také
Mikuláš se svým doprovodem čertů a anděla.
Jiří Novák

VŠESTARY
SDH VŠESTARY
Akce
Dne 3. 9. proběhlo na hřišti u 2. stupně ZŠ Všestary tradiční loučení s prázdninami. O zajímavé ceny
přišlo soutěžit mnoho dětí. Dalšími plánovanými akcemi do konce roku 2016 jsou:
24. 9. 2016 9:00 – Sběr starého železa
27. 11. 2016 – Adventní trhy
4. 12. 2016 – Mikulášská nadílka
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Od široké veřejnosti rádi přijmeme nabídky na pomoc s přípravami na tyto dětské, kulturní,
společenské a brigádní akce. Kdo by měl zájem se připojit do realizačního týmu, může se obrátit na
Moniku Plecháčovou nebo jiného člena SDH. Děkujeme.
Soutěže
V seriálu našich soutěží jsme
pokračovali i nadále. Další, pro
nás úspěšná, soutěž byla 16. 7.
2016 v obci Račice nad Trotinou.
Zde jsme se muži i ženy umístili
na krásných prvních místech.
Předposlední soutěž této sezóny
jsme navštívili v Plačicích. I přes
velkou konkurenci se družstvo
mužů probojovalo na osmé místo
a družstvo žen skončilo na místě
druhém.
Poslední letošní soutěž se konala na Chlumu O pohár starosty obce Všestary. I na této soutěži jsme
bojovali o nejlepší výsledky. Muži ve velké konkurenci obsadili 4. příčku a ženy vybojovaly krásné 1.
místo. Letošní sportovní sezóna byla velmi úspěšná. Z celkem 6 soutěží jsme si přivezli 10 pohárů.

výbornou reprezentaci na soutěžích.

Na začátku sezóny byla
slíbená malá odměna pro
tým s více poháry
(muži vs. ženy).
Muži za sezónu
získali 4 poháry,
tudíž
slíbenou
odměnu
dostalo
družstvo žen, které
získalo celkem 6
pohárů. Děkujeme
soutěžním
družstvům
za

JPO Všestary
Dne 28. 8. 2016 mohli všichni spoluobčané zaslechnout zvuk sirény, který zazněl ráno v 1:30. I naše
jednotka vyjela zasahovat k požáru stodoly. Tímto patří dík členovi SDH – Štěpánovi Novákovi. Díky
jeho všímavosti a duchapřítomnosti byla zachráněna velká část majetku. Jmenovaný požár zahlédl a
rychle upozornil majitele objektu, ten neváhal a začal majetek hasit zahradní hadicí. Mezitím dorazily
jednotky z Hradce Králové a z obce Chlum. Jelikož byl oheň pravděpodobně založen úmyslně, šetření
převzala policie ČR. Úkolem naši JPO bylo na tomto místě pohlídat, aby nedošlo ke znovuvznícení a
zabránit případnému zničení důkazních materiálů. Všem zúčastněným děkujeme.
SDH Všestary
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SDH A SOKOL VŠESTARY VE SPOLUPRÁCI S
OBECNÍM ÚŘADEM POŘÁDAJÍ JIŽ

8. ADVENTNÍ TRHY
VE VŠESTARECH PŘED OBCHODEM

DNE 29.

11. 2016 OD 14 HODIN.

PŘIJĎTE NAKOUPIT OPĚT DÁRKY PRO SVÉ BLÍZKÉ
NEBO SI JEN ZPESTŘIT ZAČÁTEK ADVENTU.
OPĚT BUDE MNOHO STÁNKŮ S VÁNOČNÍM
ZBOŽÍM, OBČERSTVENÍ U VÁNOČNÍHO PUNČE,
SVAŘÁKU, MEDOVINY A NEBUDE CHYBĚT ANI
VÁNOČNÍ KÝTA, RYBA NEBO STEAKY NA GRILU.
K TOMU VŠEMU SI POSLECHNEME VÁNOČNÍ PÍSNĚ
A KOLEM 17:00 HODINY OPĚT
ROZSVÍTÍME VÁNOČNÍ STROM.
DĚTI, PŘIJĎTE NÁM OZDOBIT STROMEČEK
SVÝMI OZDOBAMI A PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI S SEBOU.
POKUD CHCETE PRODÁVAT SVÉ ZBOŽÍ,
OBRAŤTE SE NA P. ČAPKOVOU TEL: 724 668 163
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FARNOST VŠESTARY

OBEC

POUŤ

POSVÍCENÍ

HAVELSKÉ
POSVÍCENÍ

ROSNICE

15. 5. 2016

4. 9. 2016

16. 10. 2016

BŘÍZA

22. 5. 2016

11. 9. 2016

16. 10. 2016

VŠESTARY

22. 5. 2016

2. 10. 2016

16. 10. 2016

ROZBĚŘICE

22. 5. 2016

13. 11. 2016

16. 10. 2016

LÍPA

10. 7. 2016

30. 10. 2016

16. 10. 2016

CHLUM

10. 7. 2016

30. 10. 2016

16. 10. 2016

Pokud chcete čímkoliv přispět do zpravodaje nebo otisknout reklamu, napište nám na e-mail adresu
zpravodaj.vsestary@seznam.cz. Za kvalitu fotografií zodpovídají jejich autoři.
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. 12. 2016
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