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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2018
Každý rok začátkem ledna vyráží do ulic
skupinky koledníků a chodí od domu k domu
s koledou a přáním všeho dobrého do
Nového roku. Díky dlouholeté tradici je již
Tříkrálová sbírka mezi lidmi známá a
většinou se koledníci setkávají s vlídným
přijetím. Tříkrálová sbírka je o našem
dávání ... je největší dobrovolnickou akcí u
nás, kterou každoročně pořádá Charita
Česká republika.
V našich obcích tentokráte probíhala ve
dnech 5. – 6. 1. 2018
Výtěžek Tříkrálové sbírky 2018 pro
Královéhradecko bude rozdělený mezi
ranou péči Sluníčko, která poskytuje zdarma
služby rodinám pečujícím doma o dítě s postižením (r. 2016 – v dlouhodobé péči 109 rodin), domácí
hospicovou péči, která umožňuje umírajícím
trávit poslední chvíle společně v domácím
prostředí (r. 2016 – v péči 134 pacientů) a
odborné sociální poradenství prostřednictvím
Poradny Domácí hospicové péče a Poradny pro
lidi v tísni, které nabízí podporu, doprovázení a
sdílení v těžkých životních situacích. Pět
procent tvoří krizový fond charit pro rychlou
pomoc při mimořádných událostech např. při
povodních. Třetina výtěžku je tradičně určena
na humanitární pomoc Charity Česká republika
v zahraničí i u nás a na další charitní projekty na
pomoc lidem v nouzi.
V našich obcích se sbírka uskutečnila ve
Všestarech, ve Bříze, v Rozběřicích a na
Chlumu. Celkem bylo v našich obcích osm skupinek dětí a do kasiček vybrali 32 161,00 Kč, a to i
včetně sbírky na Tříkrálovém koncertě v kostele ve Všestarech v sobotu 6. 12. 2018.
Děkujeme

Bříza 6. 1. 2018:
s Romanem Rufferem chodili Anička a Jirka Novotný, Honza Prouza a
vybrali ….. 6 198,00 Kč

Chlum 6. 1. 2018:
se Zuzkou Fialovou chodili Eliška a Míša Hednrychovi, Terezka Zacklová a
vybrali … 5 705,00 Kč

Rozběřice 6. 1. 2018:
skupina z Charity Hradec Králové a děti
Michal, Eliška a Magdaléna Hrnčiarykovi
z Rozběřic vybrali … 3 527,00 Kč

Všestary 5. a 6. 1. 2018:
s Romanou
Novou
chodila
Anička
Došelová, Adélka Kovalská a Klárka Nová a
vybrali …. 5 788,00 Kč
s Marikou Čapkovou chodili Vojta a Ondra
Doležalovi, Jára Holubec, a Vašek Jech a
vybrali …. 5 004,00 Kč
se Šárkou Doležalovou chodila
Holubcová, Terka Havlíčková a
Bártlová a vybrali … 3 309,00 Kč

Míša
Beata
Petra Rufferová

____________________________________________________________
SLOVO STAROSTY
Milí spoluobčané, milí sousedi,
rok 2017 je již historií a kalendář nám odpočítává první týdny roku nového. Věřím, že přes vánoční
svátky jste si v rodinné pohodě dokázali odpočinout od všedních starostí, odložili tíži celého roku a
společně s Vašimi blízkými prožili čas vzájemné lásky a úcty.
Přeji Vám, abyste v nastávajícím roce 2018 dokázali v sobě
vzájemně nalézt lidi dobré a laskavé, lidi ochotné nabídnout
svou službu druhým. Dovolím si vzpomenout na moji babičku,
která k přání pevného zdraví ještě přidávala „ … a aby nás Pán
Bůh při zdravém rozumu zachovati ráčil“.
Ing. Michal Derner – starosta obce
Ohlédnutí za koncem roku 2017
 Chodník Lípa
V loňském roce jsme v lednu podali žádost o dotaci na stavbu
chodníku na Lípě podél silnice I/35 Jičín - Hradec Králové. Na
financování stavby chodníku v celkové výši 1 235 663 Kč se
podílela dotace ze SFDI (Státní fond dopravní infrastruktury)
částkou 504 000 Kč.
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Současně se stavbou nového chodníku došlo i k výměně
staré čekárny na autobusové zastávce za novou moderní
prosklenou, která přispěje občanům nejen na Lípě
k většímu komfortu i ochraně před nepřízní počasí při
čekání na autobus.
 Sběrný dvůr
Na konci října 2017 jsme otevřeli nový sběrný dvůr ve
Všestarech pod mostem silnice I/35 HK – Jičín.
Stavba dvora včetně vybavení byla pořízena díky dotačním
zdrojům z Operačního programu životní prostředí (OPŽP) a
z Královéhradeckého kraje. Přehled nákladů a dotací je v následující tabulce:
Rekapitulace nákladů a dotací:
Celkové výdaje na projekt:
3 350 319 Kč
dotace OPŽP
2 520 085 Kč
dotace od Královéhradeckého kraje 197 000 Kč
Dotace na sběrný dvůr celkem: 2 717 085 Kč
Vlastní podíl obce celkem
633 245 Kč
Při zahájení provozu, kdy do Vánoc bylo
otevřeno vždy v úterý a v sobotu, se na
zájmu o jeho využití jasně ukázalo, jak
toto zařízení v obci chybělo. Úvodní
období také napovědělo, že občané mají
zájem o jeho provoz především o
sobotách, zatímco úterý zůstalo téměř
nevyužito. Proto od Nového roku je
otvírací doba každou sobotu od 9:00
do 11:00 hod.
Odpady přijímané ve sběrném dvoře:
Nebezpečný odpad
 Zářivky
 Akumulátory a baterie
 Nebezpečné kapaliny (barvy, lepidla, oleje, chladící a nemrznoucí směsi)
 Tuhý nebezpečný odpad (obaly, hadry a oděvy znečištěné od nebezpečných kapalin)
Elektroodpad
 Elektrozařízení - TV přijímače, PC, monitory, chladničky, vysavače a ostatní elektro (jen kompletní
zařízení)
Velkoobjemový odpad
 Koberce, matrace, nábytek
Stavební odpad (není komunálním odpadem - uložení je zpoplatněno)
 Stavební suť z drobných stavebních úprav
(jen v malém množství – do 100 kg na osobu měsíčně)
Sběrný dvůr je určen obyvatelům obcí Bříza, Chlum, Lípa, Rosnice, Rozběřice a Všestary.
Sběrný dvůr neslouží pro právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání!
Sběrný dvůr nepřijímá:
 PNEUMATIKY – zpětný odběr zajišťuje zdarma jejich prodejce
 Materiály obsahující AZBEST
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 Kanalizace a čistírna odpadních vod
Od září 2016 do loňského srpna probíhalo výběrové řízení na zhotovitele stavby, ve kterém bylo
posuzováno celkem 38 nabídek. Po jeho ukončení obec požádala o kontrolu správnosti průběhu
řízení, ze které vyplynulo doporučení výběrové řízení pro nedostatky v zadávací dokumentaci i v
hodnocení nabídek zopakovat a nedostatky napravit. V opačném případě by došlo ke snížení dotace
o 25%.
Zastupitelstvo proto rozhodlo dopracovat zadávací dokumentaci, odstranit kontrolou zjištěné
nedostatky a vypsat nového výběrového řízení. To proběhne již podle nového zákona o zadávání
veřejných zakázek a jeho ukončení lze očekávat na přelomu měsíců května / června 2018. I přes toto
zdržení patří projekt „ČOV a kanalizace Všestary a místní části“ i nadále mezi projekty, které jsou
v OPŽP vybrány k poskytnutí dotace. K zahájení stavby by tak mohlo dojít ve Všestarech v létě
letošního roku. Počátkem roku 2019 se připojí Rosnice a Rozběřice, na které dalším rokem navážou
Lípa s Břízou.
Podrobnější informace jsou v zápisech ze zasedání zastupitelstva z 19. listopadu a 14. prosince 2017
na webových stránkách obce.
Pokračují i další projekty
 ZŠ Všestary – nástavba a přístavba budovy 2. stupně
Pro tento projekt již proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby a samotný projektový záměr byl
posuzován v několika kolech Řídícím výborem ITI Hradecko – pardubické aglomerace s kladným
výsledkem. Z celkových nákladů 13,6 mil. Kč jsme od Královéhradeckého kraje již obdrželi dotaci 1,0
mil Kč a z IROP (Integrovaný regionální operační program) by měla být dotace ve výši 5,4 mil. Kč.
V půdní vestavbě se objeví nové odborné učebny výpočetní techniky, fyziky a chemie a uvnitř budovy
bude vestavěný výtah, který propojí dílny v suterénu s novými učebnami v podkroví. Projekt počítá i
s přístavbou šatnového traktu, který by měl vyřešit nedostatečné a nevyhovující podmínky zázemí pro
žáky.
 Garáž HZ Rosnice
Po provedené demolici staré garáže hasičské zbrojnice, která byla na základě doporučení ve
statickém posouzení zbourána, započala stavba garáže nové. V loňském roce byly provedeny
základy a podkladní deska a vlastní vrchní stavba bude dokončena do konce května 2018. Kromě
nových prostor pro požární i soutěžní techniku vznikne protažením střechy do boku místo pro kryté
posezení, které kromě hasičů bude sloužit i ostatním občanům Rosnic při jejich společenských
akcích.
Ing. Michal Derner – starosta obce

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VE VŠESTARECH
Na naší základní škole jsme si adventní čas
připomněli spoustou zajímavých akcí.
V pátek 1. prosince se dveře základní školy
1. stupně otevřely nejen pro děti, ale i pro
rodiče. Školní družina si pro ně připravila
tvořivé dílny. Po přivítání předvedly děti
rodičům krátký program k nadcházejícímu
adventu. S pomocí rodičů si vyráběly anděly ze
šišek, zvonečky z květináčů, hvězdy z
papírových sáčků, stáčely svíčky z voskových
plátů a zdobily perníčky.
O pár dní později poslal Mikuláš dětem do
školní
družiny
dárek
prostřednictvím
loutkového
divadla
KOZLÍK.
Čertovská

pohádka O Luciáškovi byla veselá a dětem se
líbila. Po představení si prohlédly loutky a
mohly si s nimi i pohrát.
V úterý 5. 12. zavítal do základní i mateřské
školy Mikuláš se svou družinou. Za připravené
básničky nebo hudební vystoupení odměnil
spolu s andělem každého drobnou sladkostí. I
když ani letos nechyběl ďábelský doprovod,
čerti se opět vrátili do pekla s prázdnou. O toto
zpříjemnění předvánočního času se postarali
žáci devátého ročníku.
Ve čtvrtek 7. 12. žáci 1. A, 1. B a 2. A
vyrazili do Chlumce nad Cidlinou na vánoční
exkurzi s názvem „Vánoce letem světem“. Pro
4

žáky byl připraven krásný a poučný program o
tom, jak se slaví Vánoce v různých zemích
světa, dozvěděli se, kdo v těchto zemích nosí
dárky pod vánoční stromeček, které jídlo se jí
při štědrovečerní večeři, jaké barvy a
ozdobičky převládají na vánočním stromečku.
Exkurze dokázala navodit příjemnou adventní
náladu a děti se dozvěděly spoustu zajímavých
informací.
Poslední akcí prvního prosincového týdne
bylo páteční vánoční tvoření. Děti z druhého
stupně si vyráběly vánoční dárek pro někoho
blízkého. Na jednotlivých stanovištích byly
připraveny pomůcky, polotovary, vzory.
Z výuky se děti na jednu hodinu přesunuly do
vánoční dílny, kde si z donesených pomůcek a
zakoupeného materiálu vytvořily dárek. Nálada
v dílně se nesla v duchu Vánoc, hrály se
koledy.

Žáci 6. B si vyzdobili třídu vlastnoručně
vyrobenými betlémy. Ve třídě jich bylo celkem
17, každý byl originální a bylo opravdu složité
vybrat
v závěrečném
hodnocení
ten
nejkrásnější.
O týden později pak vánoční atmosféra
zavládla
v restauraci
U
Dvou
lip ve
Střezeticích. Děti z mateřské školy a prvního
stupně si pro rodiče připravily vánočně laděné
představení. Po úvodním přivítání paní

ředitelkou vystoupili naši nejmenší ze školky,
poté následovala kolekce koled a básniček dětí
z prvních a druhých tříd, třeťáci změřili síly
s maminkami v rychlosti zdobení stromečku,
čtvrťáci zahráli krásné divadlo a děvčata z páté
třídy tančila v rytmu Jingle Bells. Na závěr si
všichni společně zazpívali písničku Veselé
Vánoce. Celým programem vtipně provázeli
moderátoři z páté třídy. Nechyběla ani prodejní
výstava výrobků našich žáků.
I poslední předvánoční týden byl plný akcí.
Prvňáci, druháci a třeťáci vyjeli do zoologické
zahrady ve Dvoře Králové. Ozdobili zde
několik stromků ozdobami, které vyrobili ve
školní družině. Zbytek času v ZOO věnovali
samozřejmě
návštěvě
zvířátek
v jejich
dočasných zimovištích a pavilonech. I když
bylo mrazivo, výlet se vydařil.
Žáci 7., 8., a 9. tříd se o den později vydali na
delší cestu. Jejich cílem byla adventní císařská
Vídeň. V rámci zahraničního zájezdu navštívili
jeden z nejhonosnějších zámků na světě
Schönbrunn. Dozvěděli se zde podrobnosti ze
života císařské rodiny. Obdivovali zdobené
sály s českými křišťálovými lustry, místnosti
Františka Josefa a Sissi. Nahlédli do
císařských zahrad s letohrádkem Gloriette.
Odpoledne je čekala procházka Vídní a
návštěva zimního sídla Habsburků –
císařského Hofburgu. Vše krásné i mrazivé
bylo doplněno zážitky z vánočních trhů.
Předposlední den ve škole se žáci z budovy 2.
stupně ZŠ sešli ke společnému zpívání.
Zazněly vánoční písně a koledy, které si
všichni rádi zazpívali. Tradiční vánoční pískání
a zpívání připravila také paní učitelka
Beránková s dětmi, které učí hrát na flétnu.
Budovou 1. stupně se rozléhaly odpoledne
tóny koled, Vánoce už byly za dveřmi.
Poslední den před vánočními prázdninami
nejmladší žáci věnovali besídkám, tvoření a
povídání o vánočních tradicích. Ti starší si
předvánoční čas užili v kině na představení
Kráska a zvíře.
Anna Tichá

______________________________________________________________
KOUPALIŠTĚ VŠESTARY

Již třetí rok je na koupališti ve Všestarech čistička, díky které v něm máme celé léto blankytně
modrou, krásně čistou vodu. Všichni, kdo máme rádi vodu a koupání, můžeme i letos využívat
koupaliště. Mrzí mě, že ačkoli jsme za to, abychom měli koupaliště opět v provozu, bojovali,
koupaliště je jen málokdy plně využívané. A proto – od léta do podzimu „ SPORTU ZDAR“.
Marika Čapková
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VŠESLIČKY
První Vánoce ve Všesličkách
Celý podzim 2017 se nesl ve znamení zážitků a výletů. Nejprve se sešli rodiče a děti v parku u
hřbitova ve Všestarech a rodiče se pokusili pouštět draky a děti je povzbuzovaly. Bohužel vítr byl
v nedohlednu a tak přišel na řadu padák a další připravené aktivity.
Děti v listopadu navštívily ZOO Park Stěžery, kde sice vládlo sychravé počasí, ale i přesto děti
neváhaly a krmily velbloudy, koně, kozy a další zvířata. Také měly možnost seznámit se
s chameleonem a želvou, některé děti nalezly i odvahu a zvířata si pohladily. Zpočátku nedůvěřivé
návštěvníky si nakonec jednoznačně získal ježeček.
Jelikož se podzim nesl v duchu klasické rýmičky, rozhodli jsme se pro další výlet, a to do solné
jeskyně, kde děti měly možnost inhalovat speciální solné výpary. Kluci i holky si pohráli, rodiče
popovídali a všichni nakonec i krátce zatančili a zazpívali. Zážitkem byla i cesta MHD a vlakem zpět
do Všestar.
V prosinci jsme měli také možnost například navštívit MŠ Všestary u příležitosti pořádání divadla pro
děti, nebo také představení žáků ZŠ Pouchov pro malé děti v tamním krásném divadelním sále. Žáci
nám předvedli, jak vypadá hodina dramatické výchovy, zazpívali jsme si koledy a poslechli jsme si
vánoční variaci na pohádku Perníková chaloupka.
Rok 2017 jsme zakončili vánočním setkáním s rodiči a dětmi. Program byl bohatý a kromě
ochutnávky cukroví se konalo i zpívání koled s doprovodem piána. Děti se s pomocí rodičů seznámily
s některými vánočními tradicemi, jako například rozkrajování jablka, lití olova nebo posílání svíčky ve
skořápce po vodě. Děti odcházely nejen se spoustou zážitků, ale i s vytvořenou lucerničkou na svíčku
a dárečkem od svého kamaráda. Protože jsme měli ve Všesličkách i opravdový stromeček, nemohla
chybět ani nadílka, a tak děti rozbalovaly i dárečky do Všesliček. Nakonec jsme se v podvečer
rozloučili se zapálenými prskavkami a přáním krásných Vánoc a šťastného nového roku 2018.
V lednu děti přivítaly nový rok pravidelným tvořením na téma Co se nosí v zimě a Zimní sporty. Plánů
na tento rok máme spoustu a už se nemůžeme dočkat rozzářených očí při dalším objevování.
Mgr. Michaela Chládková

______________________________________________________________
KNIHOVNA
NOC S ANNDERSENEM 2018
Jako již tradičně, i letos se můžou děti z naší školy těšit na zážitkové odpoledne a noc v knihovně.
Kulturní výbor společně
s knihovnicí
připraví
zábavné,
výtvarné,
naučné, a tak trochu
strašidelné zážitky. Děti
dostanou včas informace
ve škole, kdo a jak se
může zúčastnit. Je to akce
pro
určité,
vybrané
ročníky.
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KULTURNÍ VÝBOR
Uskutečnilo se

Vánoční posezení ve Střezeticích
V sobotu dne 18. listopadu 2017 se konalo ve Střezeticích od 14 hodin Vánoční posezení pro seniory.
Při vstupu do sálu každý návštěvník obdržel malý dáreček k zakousnutí (klobásky) a přáníčko, které
vytvořili žáci základní školy ve Všestarech.
Sál byl krásně vyzdoben a pro každého již
čekalo na stole chutné občerstvení –
chlebíčky a zákusek, káva nebo čaj. Celé
posezení zahájil pan starosta ing. Michal
Derner, který popřál krásné svátky a hlavně
zdraví v novém roce. Společně s panem ing.
Vladimírem
Fofem
předali
přítomným
kalendář na příští rok s fotografiemi
významných míst v našem regionu.
Následovalo vystoupení žáků ZŠ ve
Všestarech , kteří uspořádali malý koncert
v hraní na flétny pod vedením paní učitelky
Beránkové.
Koncert
navodil
skvělou
atmosféru. Lidé si známé
písně rádi za doprovodu
fléten zanotovali. Na závěr
celého svého koncertu
zazpívali oblíbenou píseň
s kytarou.
Lidé
si
vystoupení rádi a se
zájmem poslechli,
se
žáky si
zazpívali a
srdečně jim zatleskali.
Vystoupení bylo srdečné a
dojemné.
Následoval
koncert
hudební skupiny Kantoři,
kteří byli již toužebně a se

zájmem očekáváni.
Členové této
skupiny velmi
příjemně zahráli a zazpívali písně, které navodily
atmosféru pohody a klidu. I s touto kapelou si lidé
některé písně rádi zanotovali. Celé vystoupení bylo
odměněno velikým potleskem.
Po této skupině zahrála a zazpívala kapela Diesel.
Zahrála k poslechu a tanci.

Posezení se vydařilo, lidé se sešli, popovídali si,
zavzpomínali a navodili vánoční atmosféru. Děkujeme
všem, kteří pomohli s uspořádáním celého posezení a
budeme se těšit na posezení i v tomto kalendářním roce.
A s kterou osobností to bude tentokrát? To si zatím necháme jako překvapení.
Lenka Nožičková
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Připravujeme

Zájezd do divadla
V sobotu 24. února 2018 se uskuteční
zájezd do Prahy do Divadla na Vinohradech
na divadelní představení Bytná na zabití…..
V typickém anglickém domě, jehož statiku
narušují věčně projíždějící vlaky, žije
svérázná stará dáma paní Wilberforceová.
Jedinou společnost jí dělá už po léta
churavý a ráčkující papoušek. Jednoho dne
na její dveře zaklepe tajemný elegantní
muž, který se představí jako profesor hudby
Marcus a shání se po podnájmu…… a to je
právě začátek příběhu, ve kterém hlavní role
ztvární Libuše Švormová, Ivan Řezáč,
Václav Vydra, Filip Blažek, Martin Zahálka a
Lukáš Příkazký.
Cena zájezdu je 390,00 Kč, doprava autobusem je zajištěna a přesný rozpis odjezdů z tradičních
zastávek obdržíte po přihlášení a zaplacení. Začátek představení je ve 14:00 hod a chtěli bychom do
Prahy přijet tak, aby byl časový prostor na procházku a poobědvání v blízkem okolí divadla.

Jarní výlet
Na začátek dubna připravujeme tradiční jarní výlet.
Navštívíme Muzeum řemesel Letohrad a Muzeum krajky
ve Vamberku.
Při cestě domů nechceme opomenout naši tradici, kdy
jsme při našich jarních
výletech
navštěvovali
zahradictví
nebo
výstaviště, tak tentokrát
to bude Zahradnictví
Fleglovi ve Vamberku.
Cestou si určitě najdeme
čas i na oběd v některé z místních restaurací. Bližší infomace budou
vyhlášeny místním rozhlasem a upřesněny na plakátech.
Petra Rufferová

Letní prázdninový výlet
O prázdninách pro vás a vaše děti připravujeme zajímavý výlet po našem blízkém i vzdáleném okolí.
Co navštívíme? Nechte se překvapit, jedná se totiž o tajný výlet, který zakončíme u dobrého jídla.

______________________________________________________________________

SERIÁL
První světová válka
Pro náš seriál hledáme pamětníky, kteří mají ve své pozůstalosti zajímavé materiály po svých
předcích, kteří se účastnili první světové války. Deníky, fotografie, zápisky i hmotné předměty bychom
rádi využili při psaní podobných článků. V případě, že budete ochotni nechat do nich nahlédnout,
prosím, volejte 602 229 837 nebo pište na ja.necas@seznam.cz.
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LÍPA
Začátek války znamenal pro Lípu zrekvírování zvonu z dřevěné sloupové zvonice. Nový zvon byl na
opravenou zvonici slavnostně zavěšen až roku 1921.
Do války bylo povoláno 14 záložníků, z nichž čtyři padli, ale jmen uvedených na pomníku nového
hřbitova na Lípě je pět, a to:
Josef Dědek, František Matějka, Ladislav Skalický, Oto Skalický, Josef Škvrna.
Na svého příbuzného připojuje vzpomínky pan Václav Matějka starší z Lípy. „František Matějka
studoval na obchodní akademii, kde mu bylo umožněno v předčasném termínu dokončit školu
maturitou, aby mohl být poslán do rakouské armády. Dostal se na italskou frontu jako důstojník, kde
Bohu žel, padl. Po jeho smrti armáda poslala rodičům na Lípu jeho vycházkovou uniformu, dlouhý
kabát a šavli.“
Němým svědkem vzpomínek je i náhrobek u paty kostela
Proměnění Páně na Chlumu, kde je nápis:
DRAHÉ PAMÁTCE
VÁCLAVA SKALICKÉHO,
SEDLÁŘE A ROLNÍKA Z LÍPY č. 26.
ZESNUL 21. VI. 1918. VE VĚKU 70 LET
A JEHO SYNA
OTY
JEJŽ MU A RODINĚ VZALA VELKÁ VÁLKA
A KTERÝ ODPOČÍVÁ NA HŘBITOVĚ V OMSKU
V SIBIŘI.
NEDOČKALI SE SVOBODY.
MILOVALI JI VŠAK
A PRACOVALI PRO NI.
Další vzpomínka je na lipského rodáka Aloise Kudrnu, který
narukoval v červenci 1918 do Vídně. Po měsíci před odjezdem
na frontu s kamarádem dezertovali. Ukradli nákladní auto a
s padělaným jízdním příkazem se dostali až do Brna a odtud pěšky (šli jen v noci) do Čistěvsi, kde se
schovávali u tetičky až do konce války.
I Lípa měla své legionáře, byli to:
Jan Bělina, narozen 18. 11. 1888, rodák, povoláním zedník byl ruským legionářem a působil ve
zdravotním vlaku. Zemřel 23. 4. 1934 v Hradci Králové.
Josef Horáček, narozen 8. 5. 1891, rodák, rolník, v ruských legiích byl zařazen v 1. Samostatné
technické rotě.
Jaroslav Nálevka, rodák, narozen 4. 5. 1892, pracoval jako berní úředník a v ruských legiích pracoval
v týlovém zabezpečení.
PhDr. Jan Skalický, narozen 29. 4. 1890, rodák, byl ve francouzské legii a pracoval na ČSNR v Paříži.
Po válce působil v diplomatických službách. Zemřel 9. 9. 1967 v Praze.

Rakousko-uherská armáda ve Francii
V minulých číslech jsme psali o účasti našich předků v kampaních na východní frontě či Itálii. Proti
Rusku stáli od začátku po boku habsburských vojáků jejich němečtí spojenci, kteří pak přispěchali
taktéž na pomoc c. a k. armádě na jižní frontu proti Italům. Společně zde pak vybojovali velké
vítězství během takzvaného průlomu u Caporetta (podzim 1917). Když ale docházel centrálním
mocnostem v létě 1918 dech, byli to naopak Němci, kdo žádal Vídeň, aby uvolnila vojenské jednotky
pro západní frontu. Až dosud zde nesli veškerou tíhu bojů pouze vojáci císaře Viléma II. (v roce 1914
se zde krátce vyznamenaly c. a k. baterie těžkých moždířů).
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A tak habsburská monarchie v létě 1918 neochotně uvolnila XVIII. sbor sestávající ze čtyř divizí a
početného dělostřelectva, který měl vyztužit německou obranu. Většina formací okamžitě zamířila na
frontu v oblasti Verdunu a Štrasburku, kde některé z nich také čekala premiéra v boji proti západním
spojencům. Po úvodním oťukávání přišla v polovině záři nejtěžší zkouška v podobě americké
ofenzivy. Rakousko-uherské zbraně sice dokázaly „hochy ze zámoří“ odrazit, ale zaplatily za to těžké
ztráty.
Neutuchající nápor sil Dohody však nutil Rakušany, aby společně s Němci ustupovali krok za krokem
na východ. Naši předkové se zde nevyhnuli ani přepadům za použití bojových plynů, což zaplatilo
životem asi 400 mužů. Ztráty narůstaly a morálka povážlivě klesala, přesto si vilémovští velitelé
nemohli
své
spojence
vynachválit. Rakušané vytrvali
v poli až do začátku listopadu,
kdy Vídeň uzavřela s nepřítelem
příměří.
Na
západní
frontě
přišla
habsburská monarchie o zhruba
10 000 padlých a raněných,
nicméně můžeme říci, že obstála
se ctí. Můžeme konstatovat, že
naši
předkové
bojující
za
podunajskou říši bojovali na
téměř všech bojištích Velké války,
od Ruska až po Francii, proti
Itálii, Rumunsku, na Balkáně či
třeba v Palestině nebo na dálném
východě.
O
účasti
našich
pradědečků na druhém konci
světa si něco povíme třeba příště.

Naši předkové se na západní frontě stávali cílem plynových
útoků, takže ochranné prostředky přišly vhod

Jaroslav Nečas
Aleš Zlatohlávek

Poutě a posvícení v našich obcích v roce 2018 připadají na následující termíny:
OBEC

POUŤ

POSVÍCENÍ

HAVELSKÉ
POSVÍCENÍ

Rosnice

20. 5. 2018

2. 9. 2018

21. 10. 2018

Bříza

27. 5. 2018

9. 9. 2018

21. 10. 2018

Všestary

27. 5. 2018

30. 9. 2018

21. 10. 2018

Rozběřice

27. 5. 2018

11. 11.2018

21. 10. 2018

Lípa

12. 8. 2018

28. 10. 2018

21. 10. 2018

Chlum

12. 8. 2018

28. 10. 2018

21. 10. 2018
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Z ČINNOSTI SPOLKŮ Z OBCÍ
BŘÍZA,
CHLUM,
VŠESTARY

LÍPA,

ROSNICE,

ROZBĚŘICE,

BŘÍZA
SDH BŘÍZA
Konec roku je již tradičně ve znamení příprav na rozsvícení stromu k zahájení adventu. Od začátku
listopadu se děti ze Břízy, které měly chuť a zájem vystoupit na návsi, scházely s Frantou P. a Luckou
H. v hasičárně a nacvičovaly pásmo koled. Tentokráte se sešlo 18
dětí, a tím pádem už můžeme říkat, že se u nás na podzim schází
„adventní“ pěvecký sbor. A jelikož každý sbor má mít stejnokroj,
nechali jsme našim dětem udělat jednotné šály, které tak budou
k dispozici i všem dalším členům.
K našim zkouškám již tradičně patří i dílnička, na které si děti

vyrábějí
vždy
něco
zajímavého
pro
vánoční
výzdobu, a tak letos to byly
lucerničky ze skleniček od
jogurtu, které jsme ozdobili
pomocí vlny a korálků.
A pak nastal den D, sobota 2.
12. 2017. Účinkující i diváci
se sešli v 16:00 hod ve Bříze
na návsi, kde bylo připravené i malé občerstvení. Teplé nápoje od čaje až po svařené víno ze stánku
jsme letos rozšířili o něco sladkého. Poprosili jsme maminky dětí, které vystupovaly, aby upekly všem
k ochutnání svůj osvědčený recept lineckého cukroví. Všem moc chutnalo. Možná začíná další
tradice…
Děti
vystoupily
s pásmem koled, který celý
měsíc nacvičovaly, a měly velký
úspěch. Celé vystoupení bylo
ještě doplněno dvěma skladbami
profesionálních
trumpetistů.
Všichni jsme se naladili na
Vánoce, protože se po roce zase
na návsi rozsvítil stromeček!
Ale ještě než jsme si mohli
rozdat dárky pod stromečkem,
rozdával
dárky
Mikuláš
s andělem a čerty, který prošel
celou Břízou a navštívil místní
děti. Děti dostávaly dárky a
balíček sladkostí a ovoce za
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básničky, písničky a někde to děti dokonce zkoušely i chlebíčky. Při této akci patří velký dík také R.
Lánovi za přípravu balíčků.
Zpráva velitele za rok 2017
V roce 2017 se sportovní družstvo SDH Bříza aktivně účastnilo hasičských závodů v Rosnicích.
V hlavní soutěži se nám moc dobře nevedlo, poprvé s námi běžel útok Patrik Černý. Vzhledem
k nedostatku lidí jsme odběhli závod pouze v 6 členech. Na rozdíl od požárního útoku se nám ve
štafetě vedlo o poznání lépe. Zde jsme skončili tuším na 1. místě.
… a co letošní rok, rok 2018?
V lednu se uskutečnila Výroční valná hromada, na 23. března 2018 plánujeme Hasičský ples, ale
tentokrát v hospodě ve Všestarech. V dubnu jsou v plánu dvě akce – bowling a již tradiční pálení
čarodějnic 30. 4. 2018 na hřišti s opékáním vuřtů. V červnu se sejdeme s dětmi opět na hřišti, kde
budou připraveny zajímavé, neotřelé soutěže. Pak se nám „přehoupnou“ prázdniny a my se budeme
opět připravovat na advent a Mikuláše. Mezi všemi těmito akcemi se určitě sejde i sportovní družstvo
a zúčastní se soutěží v požárním sportu v nejbližším okolí.
Petra Rufferová
David Bělohoubek

NOHEJBAL KLUB BŘÍZA
Sezóna 2017 pro náš klub nebyla ničím výjimečná. Počasí nám přálo a tak se nestalo, že bychom
vynechali jedinou neděli, kdy byste nás neviděli hrát nebo jen trénovat na hřišti ve Bříze. Zúčastnili
jsme se několika turnajů, odpracovali několik brigádnických hodin, pořádali nějakou tu sportovní či
společenskou akci.
Naše travnaté sportoviště na místním hřišti ve Bříze bylo po celou sezónu udržováno. Přesto po
turnaji o Březskou husu bylo hřiště v okolí sítě značně zdevastováno. Vykopáním zničené trávy a
položením nového travnatého koberce bylo hraní pro sezónu 2017 tzv. odpískáno.
Aktivita nohejbal klubu v zimních měsících spočívá účastí na vybraných turnajích, trénincích a
různých společenských akcí, které jsou v plánu činnosti klubu nebo ostatních místních spolků.
Přesné zhodnocení činnosti klubu za rok 2017 a plán činnosti na rok 2018 bude hlavním programem
naší výroční členské schůze v sobotu dne 27. 1. 2018 ve Bříze, v budově SDH. Ale už nyní si
můžeme slíbit, že v letních měsících nás opět najdete každou neděli odpoledne na hřišti ve Bříze.
Martin Černý

__________________________________________________________________________________

CHLUM
Vážení čtenáři zpravodaje, po devíti letech jsme opět doputovali k letopočtu, který končí osmičkou.
Připomínat zde vše, co se v dějinách bezprostředně dotýkajících Zemí Koruny české v minulosti
kolem osmičky odehrálo, není cílem těchto řádků, neboť to bude jistě letos mnohokráte připomenuto
na různých úrovních a při mnoha příležitostech.
Mým úkolem je vzpomenout na účastníky posledního velkého konfliktu, do kterého byla
prostřednictvím svých mužů vtažena téměř každá česká rodina. Ano, jedná se o velkou válku, od
jejíhož konce si letos připomeneme sto let. Z českých zemí rukovalo do C. a k. armády přes milion
mužů, kteří bojovali na haličské, italské a srbské frontě. Krom útrap, které jim způsobovaly samotné
bojové operace, museli přežívat v nelidských podmínkách (tuhé mrazy, povodně, tropická horka,
nedostatek potravin, vody a o lékařské péči ani nemluvě). Pro současného člověka asi těžko
představitelné. Mnozí z nich jak se tehdy říkalo „tam zůstali“. Ti, co přežili, se vraceli domů bez
slavobrán a ve velmi zbědovaném stavu, že je často ani jejich nejbližší nepoznávali. A ani potom
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neměli „vyhráno“, neboť mezi hladem oslabenými lidmi, ať se již vraceli z fronty nebo civilisty, zle
řádila španělská chřipka, která si vzala více lidských životů než vlastní válka.
Chtěl bych touto cestou vzpomenout na ty, kteří věrni přísaze, kterou dali, vytrvali až do konce.
Nebylo by dobře, kdyby se v záplavě letošních oslav na jejich památku zapomnělo. Nebyli to zrádci,
nebyli to švejci, byli to vojáci.
Martin Hájek

SDH Chlum
Dne 16. září se chlumští hasiči zúčastnili soutěže O pohár starosty obce Všestar. Muži se umístili na
4. místě, ženy a děti shodně na 3. místě.
V říjnu se konal branný závod „Plamen“ ve Smržově, kde se předvedli i naši mladí. Moc malým
hasičům gratulujeme a přejeme úspěchy v nadcházejících soutěžích, na které se připravují
při pravidelných schůzkách.
Od posledního vydání zpravodaje asistoval sbor v roce 2017 při několika výjezdech:

4. 10.
5. 10.
19. 10.

Požár dílny v Čistěvsi
Technická pomoc v obci Lípa
Dopravní nehoda silniční R35 u Břízy

21. 10.

Dopravní nehoda silniční R35 u kruhového
objezdu

6. 11.

Dopravní nehoda silniční R35 Všestary

14. 11.

Dopravní nehoda silniční u obce Hořiněves

Prosinec se nesl ve znamení čertů, Mikuláše a anděla. Mikulášskou zábavu hasiči připravili na sobotu
2. prosince
2017.
Děti si zatancovaly,
zasoutěžily a po
krátké
písničce
nebo
básničce
dostaly od andílka
sladkou nadílku.
Téhož
dne
se
konala
výroční
schůze
SDH
Chlum. Členové se
seznámili s činností
sboru za rok 2017
a s programem pro
rok 2018. V závěru
schůze byli oceněni
dlouholetí členové
a členové, kteří se
aktivně
podílejí
na chodu
SDH.
O příští
valné
hromadě nás čekají volby do jednotlivých funkcí.
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Co nás čeká v roce 2018:
27. 1.

Hasičský ples v hostinci Na Bojišti

Únor

Školení řidičů

25. 2. v 15 hod.

Dětský karneval v hostinci Na Bojišti

Březen

Školení výjezdového družstva

Duben

Sběr železného šrotu

30. 4.

Asistence - Čarodějnice

26. 5.

Soutěž okrsku – Rosnice

30. 6.

Asistence „Bitva na Chlumu“

15. 9.

Pohár starosty obce Všestar – Čistěves

Červen – září

Asistence – Amfiteátr Chlum

Děkujeme všem členům sboru, Obecnímu úřadu Všestary, Zemědělskému družstvu Všestary
a jednotlivcům, kteří nám pomáhají a podporují nás.
SDH Chlum

____________________________________________________________________________

LÍPA
SDH LÍPA
V sobotu 2. prosince 2017 se konala již tradiční Mikulášská nadílka, kterou uspořádal spolek SDH
Lípa. Konala se v hostinci „Pod Zelenou“. Měli jsme obavy z nevelké účasti, ale obavy se nenaplnily,
účast
byla
hojná.
Atmosféra byla vynikající.
Zúčastnili se děti, rodiče i
prarodiče. Veselí přestalo,
jakmile
vstoupili
čerti
s Mikulášem a Andělem.
Děti přednesly básničky,
zpívaly a hrály na flétny.
Čerti byli tak divocí, že
přivedli některé děti až
k pláči.
Poté
Mikuláš
rozdal dětem balíčky a
s čerty a Andělem se
rozloučili. Nastala volná
zábava, kde opět děti
řádily. Takže sliby, jak
budou hodné, byly ty tam
během půl hodiny. Přesto
se těšíme na příští rok.
Tímto
chci
poděkovat
všem za přípravu akce a
také
poděkovat
panu
hostinskému za trpělivost.
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V sobotu 20. 1. 2018 se konala Valná hromada SDH Lípa,
na které se zhodnotil rok 2017, přednesla se zpráva o
hospodaření spolku za uplynulý rok a naplánovaly se akce
na rok 2018.
V plánu jsou již s termíny tyto významné akce:
 sobota 3. 3. 2018 oslavy MDŽ pro naše ženy
v hasičárně Lípa
 sobota 31. 3. 2018 Pomlázková zábava v Čistěvsi
 sobota 16. 6. 2018 Sousedské posezení na Lípě u
zvoničky
 sobota 1. 9. 2018 Loučení s prázdninami na Lípě u
zvoničky
 středa 5. 12. 2018 od 17:00 hod Mikulášská nadílka
a budou i další:






Sběr starého železa
Generální úklid hasičárny
Obnova a údržba aleje k hříbárně
Účast na soutěžích
Výroční valná hromady SDH Lípa

Děkujeme Obci Všestary za vybudování chodníku a čekárny v horní části obce Lípy. Tato stavba byla
již delší dobu netrpělivě očekávána. Jsme rádi, že jsme se dočkali, protože šlo o bezpečnost našich
spoluobčanů.
Josef Štefanka

_____________________________________________________
ROSNICE
SDH ROSNICE
Vánoční zpívání
V sobotu 25. listopadu 2017 připravili
hasiči a hasičky ve spolupráci s dětmi
příjemný vstup do předvánoční nálady
pro
všechny
spoluobčany.
V improvizovaném
přístřešku
v prostranství před klubovnou vystoupily
děti pod vedením Jany Karlíkové a za
doprovodu Josefa Macháčka a Michala
Dernera zazpívaly několik vánočních
koled a písní. Na zahřátí byl připraven
svařák a drobné občerstvení od
místních hospodyněk, kterým tímto
děkujeme.
Večer
pokračoval
v klubovně, kde děti zdobily perníčky a
dospělí ujídali zásoby občerstvení a
utužovali sousedské vztahy. Děkujeme
všem, kteří se na přípravě podíleli.
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Mikuláš s čerty a andělem

Jako každý rok i letos naši vesnici
navštívil Mikuláš s čerty a andělem,
aby zkontrolovali, zda zlobivci
dodrželi loňský slib, že se polepší.
Hodné děti dostaly od anděla
balíček
s dobrotami.
Několik
lehkých prohřešků i tentokráte
vyřešil Mikuláš domluvou, a tak se i
letos vraceli čerti do pekla
s prázdnou.

Výroční valná hromada sboru
V sobotu 13. 1. se uskutečnila výroční valná hromada našeho sboru. Nejprve jsme zavzpomínali na
ty, kteří s námi již bohužel nemohou být, poté jednotliví zástupci z výboru sboru shrnuli rok
v obrazech i číslech, představili plány a vize pro rok letošní i roky další. Starosta Obce Všestary, který
přijal naše pozvání, poděkoval hasičům za práci, kterou zejména pro život v obci dělají a objasnil
přítomným aktuální situaci ohledně rekonstrukce hasičské zbrojnice, kanalizace i prostoru za
zastávkou
v Rosnicích.
Protože u takové práce
vyhládne, v průběhu volné
diskuze se na všechny dostal
guláš.
Děkujeme
všem
hasičům a hasičkám za
pomoc jak fyzickou, tak
psychickou,
zejména
při
organizaci akcí a pevně
věříme, že se ten letošní rok
ponese v minimálně stejně
úspěšném duchu.
Pozvánky
V sobotu 17. února proběhne tradiční ples SDH Rosnice, na který jste srdečně zváni. Přijďte se
s námi pobavit od 20 hodin do hostince ve Všestarech. K poslechu a tanci hraje skupina OK-STYL.
Připraveno bude slosování o ceny. Vstupné 100 Kč.
Jiří Novák
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VŠESTARY

SDH VŠESTARY
Od podzimu, kdy se psaly poslední zprávy do
zpravodaje, se konaly na zahájení adventu již
9. ADVENTNÍ TRHY.
Chtěla bych touto cestou poděkovat za krásné
vystoupení dětí z naší základní školy. Zboží,
které je prodáváno, je čím dál krásnější a
zajímavější a je až zarážející, co vše dokáží
šikovné ruce. Ještě před Vánocem jsme
pomáhali s občerstvením na VÁNOČNÍM
ZPÍVÁNÍ, kde jsme si zazpívali společně
krásné vánoční písničky a k tomu nám krásně
hrála živá hudba. Tak, a Vánoce máme za
sebou a začal opět nový rok.

13. 1. 2018 se konala Výroční valná hromada, na které jsme si upřesnili plán na celý rok 2018.

_____________________________________________________

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ VE VŠESTARECH
POŘÁDÁV HOSPŮDCE VE VŠESTRECH

9. 3. 2018

TRADIČNÍ HASIČSKÝ PLES
A TO OD 20:00 HODIN
BOHATÁ TOMBOLA JE JASNÁ. ZA DOBROU ZÁBAVOU
BY SE MĚLO CHODIT PRAVIDELNĚ, TAK VŠICHNI
VYRAZÍME, AŤ MÁME NABITO.
_______________________________________________________________________
Jako již tradičně bude na jaře DĚTSKÝ KARNEVAL, který se bude konat opět v hospůdce ve
Všestarech, a to 24. 3. 2018 od 15:00 hodin. Tvořivosti a fantazii se meze nekladou a za cokoli se
mohou převléknout nejen děti, ale i jejich doprovod.
Během léta je plánovaný dětský den. Datum, čas a další podrobnosti se každý dozví včas.
Na jaro se samozřejmě chystá slet ČARODEJNIC, tak připravit vozítka a košťata, ať to lítá 30. 4.
2018 na sokolovně ve Všestarech.
Marika Čapková
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Vánoční PIG-PONGOVÝ turnaj
Ve středu 27. prosince se v hospodě ve Všestarech uskutečnil Vánoční turnaj ve stolním tenise, který
měl motto: „není důležité zvítězit, ale zúčastnit se“. Do soutěže se přihlásilo celkem 13 hráčů,
konkrétně 12 mužů a jedna žena. Suverénním vítězem se stal nejstarší účastník turnaje pan Bárta ze
Střezetic, který ve všech odehraných
zápasech ztratil jediný set a všem
mladším ukázal, že se mají ještě hodně
co učit. Na stupních vítězů za ním
skončili Tomáš Kocián (2.) a Jaromír
Dobeš st. (3.), kteří předvedli, že si umí
poradit i s míčkem jiné velikosti, než
které běžně prohání.
Naše poděkování za uspořádání turnaje
patří Janu Hofmanovi jako hlavnímu
organizátorovi. Všichni hráči si díky
tomu tak mohli dopřát radost z pohybu,
a kromě ceny si odnesli i zážitek
z příjemně prožitého dne. Již dnes se
těšíme na příští ročník.
Šimon Derner

__________________________________________________________________________________

Pokud chcete čímkoliv přispět do zpravodaje nebo otisknout reklamu, napište nám na e-mail
adresu zpravodaj.vsestary@seznam.cz.. Děkujeme všem, kteří přispívají články a fotografiemi
za spolupráci a zároveň prosíme o lepší kvalitu vámi dodávaných fotografií. Fotografie se
sníženou kvalitou je technicky nemožné publikovat. Za kvalitu fotografií zodpovídají jejich
autoři.
Svůj požadavek či námět můžete také donést kterémukoli členu kulturního výboru:
Petra Rufferová (pro obec Bříza)
Martin Hájek (pro obec Chlum)
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 11. 6. 2018.
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INZERCE

PEDIKÉRSKÝ SALON
„J a n k a“





základní ošetření nohou
mokrá pedikúra
lakování běžné
lakování Striplac

 Ceny od 180,-. Návštěva možná i u Vás doma.
 Objednávky na tel. : 736 125 370

 Více informaci na www.salonjanka.cz

 Salon „J a n k a“, Rosnice 56, Všestary 503 12
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Šestý den nového roku – Tři králové
Šestý den nového roku se správně nazývá svátek Zjevení Páně, většina ho však zná jako svátek Tří
králů.
Tehdy se narozenému Ježíškovi přišli poklonit tři mudrcové a přinesli mu dary. Tento den - 6. leden,
je také považován za přijetí nebo uznání Krista.
Symbolické jsou i tři dary, které Ježíšovi přinášejí. Zastupují všechna skupenství, která se na planetě
vyskytují. Zlato jako kov je symbolem pevného skupenství, kadidlo plynného a kapaliny
zastupuje myrha - mast užívaná při pohřbech. Proto ji nese černý král.
V současnosti si lidé spojují svátek Tří králů hlavně se slavnostními pochody, humanitárními sbírkami
a také třemi písmeny K+M+B. Vysvětlení, že jde o iniciály jmen Tří králů - Kašpara, Melichara a
Baltazara, je však špatné. Písmena znamenají Pán (nebo Kristus) žehnej tomuto domu. K zastupuje
Krista, nebo také řeckou podobu pána Kurios, M je obydlí - latinsky mansionem a B ať žehná =
benedicet. Jak se stalo, že prvou literou je C, není dost jasné. Může to být odsunutím h z písmene ch,
může to být latinský přepis řeckého k. Mnoho na tom nezáleží.
Hluboký smysl svátku Zjevení Páně nám
přibližují obrazy gotických malířů. Je jich
mnoho, jsou možná nejčastějším vánočním
malířským tématem. Na obrázku je hlavní
oltář s obrazem Petra Brandla "Klanění tří
Králů" a sochařskou výzdobou od Jiřího
Pacáka v zámecké kapli Zjevení Páně ve
Smiřicích
Svátek Zjevení Páně, lidově zvaný sv. tří
králů, je svým obsahem téměř totožný se
svátkem Narození Páně. V obou jde o to, že
se Bůh zjevuje jako člověk, dokonce jako
právě narozené dítě. K tomuto dítěti nejprve
přiběhnou prostí pastýři, kteří slyší jásající
anděly ohlašující slávu Boží na výsostech a
dobrou vůli a pokoj lidem na Zemi. K témuž
dítěti o něco málo později dorazí i králové mudrci, kteří z pohybu a postavení hvězd
neomylně vyčtou, že se narodí velký král, a to
v Izraeli. Mudrci se mu chtěli poklonit a přinést
mu dary. Naložili proto největší drahocennosti
své doby – zlato, kadidlo a myrhu - na
velbloudy a slony a vydali se na dalekou
cestu. Ve dne pražilo horké slunce, karavana
proto putovala i v noci a mudrci hledali cestu
podle postavení hvězd na noční obloze. Nová
hvězda, která oznamovala narození velkého
krále, zazářila náhle velmi jasně nad velikým
městem Jeruzalémem, jako by je vedla. Vstoupili do města, domnívali se, že právě v nich by mohli
narozeného krále najít. Hvězda však nezůstala stát, ale vedla je dál. Opustili tedy Jeruzalém a v něm
i zlého krále Heroda. Ten byl jejich příchodem velmi znepokojen, a jakmile zaslechl, že hledají nového
krále, začal okamžitě přemýšlet o tom, jak se ho zbavit. Mudrci mezitím putovali dál za hvězdou.
Vedla je k městu Betlému. Ale zastavila se až v polích za městem. Zářila nad místem, kde Josef s
Marií našli útočiště a kde teď společně opatrovali narozeného Ježíše. Kašpar, Melichar a Baltazar byli
u cíle. Vešli dovnitř, do obyčejné stáje, padli na zem a klaněli se maličkému dítěti v jeslích, protože
věřili, že bude velikým králem.
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