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Prosinec 2019

26. číslo občasníku

ADVENT
Samotné slovo advent z latinského adventus znamená příchod, myšleno příchod Spasitele. Je to
období čtyř neděl, doba radostného očekávání, doba zklidnění, doba rozjímání a dobročinnosti, doba
duchovní přípravy na Vánoce. Dříve to znamenalo také půst, zákaz svateb, zábav a hodování. Stopy
adventu nacházíme již v 5. století n. l. v Raveně. Také doba adventu byla různá, a to čtyři až šest týdnů.
Papež Řehoř Velký stanovil advent na 4 neděle. První adventní neděle tedy připadá na dobu mezi
27. listopadem až 3. prosincem a čtvrtá může připadnout na 24. prosince. Vánoční doba, na kterou
advent navazuje, začíná po západu slunce Štědrého večera.
Označení adventních nedělí jako železná, bronzová, stříbrná a zlatá nemá s církevní tradicí nic
společného, jde pouze o obchodní trik
starý několik desítek let.
Jedním ze symbolů adventu je
věnec ozdobený čtyřmi svícemi, z nichž
jsou tři fialové jako adventní církevní
roucha a jedna růžová. Fialová značí
pokání, ztišení a čekání.
Na první adventní neděli
zapalujeme fialovou svíci proroků, kteří
předpověděli narození Ježíše Krista.
Druhou neděli zapalujeme také fialovou
svíci, betlémskou, která představuje
lásku a Ježíškovy jesličky. Třetí neděli
zapalujeme růžovou svíci pastýřskou,
která vyjadřuje radost z blížícího se
konce adventu a začátku Vánoc. Na
čtvrtou adventní neděli zapalujeme
fialovou svíci andělskou, představující
mír a pokoj.

K dalším adventním tradicím patří svátek svaté Barbory s řezáním větviček stromů, které mohou
do Vánoc vykvést, obdarovávání dětí v předvečer svatého Mikuláše, zdobení domovů jmelím, pečení
vánočního cukroví, vánoček, stavění betlémů, zdobení vánočního stromečku. A když je všechno hotovo,
je 24. prosince, zapadne slunce, skončil advent a Vánoce začínají.
Aleš Zlatohlávek
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Zprávy ze zastupitelstva
Ohlédnutí za rokem 2019
Kanalizace a čistírna odpadních vod (ČOV)
Stavba kanalizace a ČOV byla v roce 2019 nejdůležitějším bodem našeho snažení. Díky svému objemu
financí se jedná bezesporu o největší investiční akci obce v její historii. Na stavbu ČOV, kanalizačních
stok a veřejných částí domovních přípojek je uzavřena smlouva na 185 mil. Kč, soukromé části přípojek
budou stát asi 22 mil. Kč. Na stavbu jsme obdrželi dotaci ze SFŽP (Státní fond životního prostředí)
necelých 115,3 mil. Kč a od Královéhradeckého kraje jsme získali další 3 milióny Kč. Zbývající finance
musíme zajistit sami. Proto má obec bankovní úvěr ve výši 65 miliónů Kč, který budeme příštích 12 let
splácet, na zbytek použijeme naspořené prostředky z minulých let.
Stavba kanalizace byla zahájena předáním staveniště 29. března 2019 a ke konci roku jsou položeny
všechny stoky v hlavních komunikacích ve Všestarech a Rosnicích, v Rozběřicích pro příští rok zbývá
úsek od návsi ke Šrámovu kříži. Ve Bříze (kromě úseku na návsi) a Lípě se pak práce soustředily
především na vedlejší cesty.
Období výstavby kanalizace v každé naší obci s sebou přináší mnohá omezení v dopravě, trpí
i naše pohodlí a komfort. Zejména za mokrých a deštivých dnů nás rozkopané silnice provázejí
nepříjemným a všudypřítomným blátem, dočasné zásypy výkopů zhoršují průjezdnost komunikací.
Vzhledem k tomu, že případné provizorní zaasfaltování výkopů na zimu, které by na jaře muselo být
odstraněno, by obec stálo kolem 7 mil. Kč, dojde na definitivní opravu silnic ve Všestarech, Rosnicích
a Rozběřicích až v období od dubna do černa roku 2020, ve Bříze a Lípě pak do října téhož roku. Do té
doby tedy prosím občany, aby byli shovívaví při řešení případných potíží a aby při styku se stavbou
mysleli především na vlastní bezpečnost. Do doby opravy živičných povrchů komunikací totiž zůstávají
silnice součástí staveniště. I proto jsou na nich umístěny dopravní značky se sníženou rychlostí 30 km/h
spolu s tabulí „PROJÍŽDÍTE STAVBOU“. Domácí řidiči většinou toto omezení respektují, větší potíže
nám však dělají někteří neukáznění projíždějící řidiči. O kontrolu dodržování omezené rychlosti proto
byla požádána Policie České republiky, která tak opakovaně činí. Věřím, že složité období výstavby se
nám společně podaří úspěšně zvládnout. Snaha o omezení alespoň nákladní dopravy bohužel nebyla
vyslyšena.

Čistírna odpadních vod, která vyrůstá mezi novou halou ZD Všestary a Melounkou, má dokončeny
betonové nádrže a na nich se dokončuje hrubá stavba nadzemních objektů. Do zkušebního provozu má
být uvedena na začátku letních prázdnin 2020 a kolem tohoto termínu budou také přepojovány domovní
přípojky do kanalizační sítě.
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Základní škola - přístavba a oplocení
V budově 2. stupně ZŠ byly dokončeny 3 nové učebny v nástavbě, v přístavbě do nádvoří mají žáci nové
šatny a pro bezbariérové řešení je v budově od sklepu až po nástavbu výtah.
U národní školy vedle kostela je nové oplocení a chodníček ke školní družině získal povrch ze zámkové
dlažby.
U pramene Všestarky - chodník a hrací prvky
Od kostela ve Všestarech byl vybudován nový chodník, který po mnoha letech obnovil možnost
průchodu zahradou kolem bývalého zdroje minerálky k novému pítku v parku Všestarka. Na koci roku
díky daru firmy fischer EAST center s.r.o. byly v parku osazeny hrací prvky pro dětské hřiště.
Zastupitelstvo obce poskytnutý dar pro naše děti s díky přijalo.
Kromě výše uvedených máme radost i z mnoha menších projektů, mezi které patří např. nová zvonička
na Chlumu, zrestaurované pomníky (tzv. morový sloup u panelky na Chlumu a centrální kříž na hřbitově
ve Všestarech), výměna oken ve školní jídelně, veřejné osvětlení u hřbitovní komunikace a podél
chodníku ke Všestarce.

Co plánujeme do příštích let?
Chodníky Rozběřice
Na chodníky v Rozběřicích byla na rok 2020 podána u SFDI (Státní fond dopravní infrastruktury) žádost
o dotaci. Z celkových nákladů cca 10,3 mil Kč by dotace měla činit 6,6 mil. Kč, zbývající necelé 4 miliony
pak musí uhradit obec sama. Pokud bude naše žádost o dotaci úspěšná, pak stavba chodníku
i s úpravou tvaru křižovatky u zvoničky bude provedena v koordinaci s opravou povrchů komunikace po
kanalizaci.
Chodníky Chlum
Na stavbu chodníku přes celou obec je od března 2019 podána žádost o stavební povolení (SP).
Stavební úřad díky zahlcení v dopravních stavbách dosud nezahájil stavební řízení. Teprve po vydání
SP bude možné žádat o dotaci.
Zastávka v Rosnicích
-

má vydané stavební povolení a po dokončení kanalizace může být realizována

Na chodníky ve Všestarech s napojením do Rosnic je zadáno zpracování projektové dokumentace,
žádost o stavební povolení by měla být podána na jaře roku 2020.
Mezi další akce, na které se zpracovávají projektové dokumentace, patří projekty:
•

kořenová čistírna odpadních vod Chlum

•

zkapacitnění komunikace kolem ZŠ, MŠ a bazénu, které má vyřešit nedostatek parkovacích míst
kolem tohoto areálu, zlepšit průjezdnost komunikací a doplnit chybějící veřejné osvětlení

•

přístupová komunikace k ČOV Všestary, která bude současně sloužit jako nástupní cesta na
budoucí cyklostezku vedenou podél Melounky do Hradce Králové

Milí spoluobčané, milí sousedi,

jako každý rok, tak i letos se adventem postupně přibližujeme k vánočním svátkům. A každou
nedělí na našich adventních věncích přibývá se zažehnutím další svíce také více světla, které se
naplno rozzáří u vánočního stromu. Přeji Vám všem, aby radostná zvěst Vánoc stejně ozářila Vaše
domovy a naplnila všechna srdce ve Vašich rodinách pokojem a láskou. Tak jako mudrci do Betléma
přinesli dary, buďte i Vy sami vzácným darem svým blízkým.
Do jubilejního roku 2020 roku Vám přeji pevné zdraví a hodně štěstí.

Ing. Michal Derner, MBA – starosta obce
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Vítání občánků
Vítání občánků probíhá ve Všestarech dvakrát ročně, a to na jaře a na podzim. Kulturní program zajišťují
žáci ZŠ a MŠ, Všestary. Podzimní vítání občánků se uskutečnilo v sobotu 16. listopadu 2019 a přivítáno
bylo celkem 8 dětí. Ze Všestar Jakub Kepert a Dominik Stránský, z Chlumu Petr Musil a Natálie
Zámečníková, z Břízy Zuzana Nečasová
a Michal Bakeš, z Rozběřic Šimon
Dobiáš a z Lípy Karel Vojtěch.
Spolu s dětmi přišli na tuto malou
slavnost i jejich rodiče, sourozenci
a prarodiče.
Novým občánkům zarecitovaly děti
ze 4.A a 4.B třídy základní školy ve
Všestarech pod vedením paní učitelky
Mgr. Martiny Beránkové.
Po krátkém projevu místostarosty obce
obdrželo každé miminko dárky, maminka
kytičku a oba rodiče se podepsali
do pamětní knihy obce. Příští vítání
občánků se uskuteční na jaře roku 2020.
Monika Kutálková – matrikářka
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Základní škola a mateřská škola, Všestary
Základní škola Všestary
Zima je tady a naše škola se neukládá k zimnímu spánku, naopak. Školní družina si pro vánoční čas
připravila vánoční tvoření dětí a rodičů, které proběhlo v pátek 29. 11. Malí školáci si společně s rodiči
mohli vyrobit vánoční lampičku, zvoneček a malého čertíka z kukuřičného šustí. Žáci od 4. do 9. ročníku
přivítali adventní čas vánočními písněmi, které nacvičili pod vedením paní učitelky Bisové. Zpívali při
rozsvícení vánočního stromu ve Všestarech. Mnozí žáci pak zpívali u stromečků v obcích, kde bydlí.
Žáci 7. třídy se vydali do skanzenu v Krňovicích, aby si vyzkoušeli výrobu skleněných perličkových
ozdob.

Žáci prvního stupně zavítali do ZOO ve Dvoře Králové a tam si prohlédli vánočně vyzdobené pavilony
zvířat. Deváťáci tradičně připravili mikulášskou nadílku pro své spolužáky.
13. 12. 2019 se uskutečnil vánoční
koncert ve všestarském kostele, na
kterém vystoupily děti z mateřské školy
a základní školy. Ve škole, na
vánočních dílnách, si žáci vyrobili
drobný dáreček, ozdobu nebo přání pro
své nejbližší. Na páteční den před
Vánocemi
připravuje
žákovský
parlament sportovní turnaj, výrobu
nepečeného cukroví, zpívání, vánoční
tradice aj.
Po
Vánocích
se
pozornost
přesune zase více na učení, vždyť
bude brzy pololetní vysvědčení. To už
se také přiblíží lyžařský kurz, recitační
soutěž,
návštěva
divadelních
představení a další akce.
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Zážitky z MŠ Všestary
V září naši MŠ navštívilo divadlo U dvou
sluncí s pohádkou „Jak Jeníček zlobil“ a
následně loutkové divadlo se třemi
pohádkami. Obě představení byla
zaměřena na mravní hodnoty.
10.10. třída starších dětí odjela na výlet
do skanzenu v Krňovicích, kde si
vyzkoušely výrobu mýdla a prohlédly si
starobylá obydlí.
Další akcí v říjnu byla ornitologická
přednáška o známých dravcích, která se
dětem moc líbila.
Budování kanalizační přípojky se stalo
vhodným zdrojem k exkurzi. Děti
sledovaly práci na stavbě a prohlédly si těžkou techniku.
V listopadu proběhlo
vánoční focení.
Adventní čas zahájila
návštěva pana starosty
a místostarosty, kteří
dětem předali
čokoládové adventní
kalendáře.
4.12. se děti aktivně
zapojily do vánočního
příběhu a hned další den
přišel Mikuláš s anděly,
aby dětem rozdali
mikulášské balíčky.
V prosinci nás ještě čeká
výlet na Potštejn a
divadlo „Hvězdička
Betlémská“.
Zpívání v místním
kostele, které proběhlo
13.12., nám navodilo
vánoční atmosféru.
Přejeme Vám šťastný rok 2020.
MŠ Chlum
Pokud chci přiblížit naši mateřskou školu Chlum někomu, kdo ji nezná, zdůrazním především věci, které
ji odlišují od jiných školek. K mottu naší MŠ patří zejména výchova dětí ke zdraví a k poznávání přírody.
V předškolní výchově využíváme především skutečnosti, že se naše MŠ nachází v krásném přírodním
prostředí památkového areálu bitvy u Hradce Králové 1866. V blízkém okolí školky jsou louky, pole a les
s památníkem, amfiteátrem a rozhlednou. V následujícím obsahu si vás dovolím seznámit s několika
akcemi a činnostmi, které jsme s dětmi absolvovaly v uplynulém období.
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Z konkrétních činností k podpoře zdraví dětí a výchově ke zdravému životnímu stylu využíváme zejména
časté vycházky v okolí obce, kde si děti mohou hrát na zdravém vzduchu. Ke hrám mimo budovu školky
využíváme i naši menší, ale dobře vybavenou školní zahradu. Její součástí je přírodní svah, na kterém
byla vybudována v roce 2014 z dotací ČEZ
lezecká stěna „Oranžové hřiště“. MŠ je rovněž
zapojena do projektu České obce sokolské „Svět
nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“, který si
klade za cíl motivovat děti k pravidelnému pohybu
již od předškolního věku. V září byl zahájen již
čtvrtý ročník této akce a naše MŠ se projektu
účastní již od jeho vzniku. Výchovu dětí ke
zdravému životnímu stylu rozvíjíme např. pomocí
„Recyklohraní“, kdy se děti formou hry učí třídit
odpad.
Během školního roku učíme děti také poznávání
přírody a jejích obyvatel. Díky spolupráci
s Hradeckým venkovem, který organizačně a
logisticky tuto akci zajistil, jsme navštívili Městské
lesy v HK. Další akcí, kterou pro naši MŠ
zorganizoval Hradecký venkov, byla návštěva skanzenu Krňovice. Dětem zde byla představena stará
řemesla.Děti si nyní mohou lépe představit, co se skrývá pod činnostmi jako např. výroba mýdla,
kovářství, pečení v peci apod.). Díky mysliveckému spolku se děti mohly podívat také do obory na
Chlumu a pozorovat daňky.
Mateřská škola dále využila nabídku projektu „Vědátoři“, který zahrnuje vzdělávací pořady pro děti MŠ.
V uplynulém období děti viděly celky „Vodní laboratoř“ a „Světelná laboratoř“. Příští rok je naplánován díl
„Moje tělo“. V neposlední řadě využíváme nabídky místního muzea na Chlumu a Archeoparku ve
Všestarech, které každoročně s předškolními dětmi navštěvujeme.
V rámci ochrany zdraví dětí bylo nabídnuto rodičům oční screeningové vyšetření, které slouží k včasné
diagnostice očních vad a zahájení případné léčby. Dále byla dětem domluvena instruktáž správného
čištění zubů, které zabezpečily studentky oboru zubního lékařství LF UK Hradec Králové. V neposlední
řadě bych zmínila ještě pět návštěv solné jeskyně v HK.
Z kulturních akcí připomenu např. prosincový interaktivní koncert se zapojením dětí, kdy si děti mohly
vyzkoušet hru na jednotlivé hudební nástroje. V naší MŠ proběhlo během školního roku několik
divadelních představení za účasti profesionálních herců. V uplynulém týdnu navštívil naši školku Mikuláš
a děti obdržely nadílku.
V nejbližším období nás čeká vánoční besídka pro rodiče a poté naši školku „navštíví Ježíšek“ a děti
najdou pod stromečkem množství nových hraček. Závěrem bych ráda poděkovala všem, kdo finančně
i materiálně přispěl naší MŠ.
Vedoucí učitelka MŠ Chlum, Renata Větrovcová
CHCETE ZDARMA DOSTÁVAT VŠECHNY DŮLEŽITÉ INFORMACE Z OBCE?
PŘIDEJTE SE!
Registraci provádějte v registračním formuláři na adrese https://vsestary-obec.mobilnirozhlas.cz/,
aplikaci do chytrých telefonů stahujte na: www.ZlepsemeCesko.cz/aplikace. V aplikaci naleznete
veškeré informace o obci, institucích v obci, otevíracích dobách, kontakty na lékaře, školu, obecní úřad,
atd... V archivu jsou uloženy všechny odeslané zprávy a informace, které se týkají např. pozvánek na
zasedání zastupitelstva, na akce, či jiná další upozornění. Pokud nevlastníte „chytrý“ telefon, registraci
můžete zcela jednoduše provést vyplněním písemného registračního formuláře na OÚ nebo v
obecní knihovně a následně budete zdarma dostávat informace formou sms nebo e-mailu. Formou
sms jsou odesílány zprávy pouze krizového charakteru, jako jsou např. upozornění na výpadky elektřiny,
vody, upozornění Českého hydrometeorologického ústavu, formou emailové komunikace odesíláme
pozvánky na kulturní a sportovní akce, atd...
Pokud si s vyplněním nevíte rady, nebo pokud potřebujete pomoci při instalaci aplikace, rádi Vám na OÚ
pomůžeme.
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Letos již 11. Adventní trhy
Spolupráce obce, dobrovolníků a hasičů ze Všestar funguje již
11let a vznikla z toho opravdu hezká tradice. Od roku 2008 se
již tradičně setkáváme vždy první adventní neděli, kde jsou pro
návštěvníky připraveny prodejní stánky, dobroty a občerstvení,
které zastřešují právě hasiči.
V prodejních stáncích prodávají své krásné výrobky už od
prvopočátku naši všem známí Cudlínovi, Nepilí, Terka
Neumanová, N. Bělohoubková, Vítovi a samozřejmě další
stánkaři, ale jejich jména by nám nic neřekla.
O dobroty na grilu se nám starají Khunovi.
Celé to ale stojí na perfektní přípravě, kterou zastřešují naše
technické služby OÚ. Už po několik let nám děti ze ZŠ zpívají
při rozsvěcení stromu před obchodem. Děti, které nám ozdobí
náš malý stromeček, pod kterým tradičně nechává Ježíšek
truhlu na přání, dostanou vždy něco na zub. Letošní ročník byl
za krásného počasí, tak doufám, že nám to vydrží i napřesrok a
sejdeme se na 12. ročníku. Děkuji za pomoc při realizaci.

Marika Čapková Dohnalová

FARNOST VŠESTARY

PŮLNOČNÍ MŠE 24.12.2019
VE VŠESTARECH 24:00 hodin
KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

__________________________
NA CHLUMU SE ZPĚVY 21:00 hod
KOSTEL PROMĚNĚNÍ PÁNĚ
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VÝBOR PRO SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
Rok 2019 uběhl jako voda, a vy jste se společně s námi vydali na několik akcí, které jsme pro vás
všechny během roku připravili. Shrnuto od jara do zimy:
Divadlo Bez zábradlí, Praha - představení „Kvartet“ o tom, že se dá stárnou i s humorem a grácií.
Cestopisná přednáška o Východní Indonésii s Jiřím Skořepou.
Lysá nad Labem – ve čtvrtek 11. 4. proběhl jarní výlet nejen do Lysé nad Labem. Kromě ministryně
Aleny Schillerové a Jiřinky Bohdalové bylo k vidění množství cibulovin, představení regionů, výstava
módy, doplňků a šperků, sladkostí a pochutin. Další zastávka byla v Polabském muzeu Poděbrady
a následovala zastávka na památném místě
Libici, rodišti sv. Vojtěcha, kde byl 28. 9. 995
vyvražděn Přemyslovci rod Slavníkovců, čímž
byly položeny základy ke vzniku českého
státu.
Velikonoční jarmark ve spolupráci se ZŠ
Všestary – první ročník s rozsáhnou výstavou
velikonočních pohlednic a kraslic a současně
s rozmanitým sortimentem zboží v prodejních
stáncích. Děti od mateřské školky až po
deváťáky prodávaly svoje výtvory. V nabídce
ostatních stánků bylo spousta jarního zboží –
košíky, pomlázky, bylinky, keramika, kraslice
a jiné.
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Josefov - v nejteplejším dnu v roce 2019, 25. 7. jsme vyrazili na blízká místa od naší obce, kterými byli
pevnost Josefov, vojenský hřbitov, Jakubův Nový Dvůr, Muzeum motocyklů a hraček v Šestajovicích,
Muzeum M. Frosta a Muzeum Waldemara Matušky. V neposlední řadě také restaurace Beseda, kde
jsme výborně poobědvali.
Podzimní výlet do Kutné Hory – výlet jsme zahájili prohlídkou hospodářského zázemí na zámku Kačina.
Po krátké občerstvovací zastávce v zámecké kavárně následoval přesun do Kutné Hory.

Komentovaná prohlídka začala na vinici u sv. Barbory. Průvodkyně nás provedla zákoutími města
a seznámila nás vtipnou formou s historií. Prohlídka byla ukončena v areálu Vinařství Kutná Hora, které
se nachází v nedokončené budově Kláštera řádu sv. Voršily, kde se podával oběd spojený s degustací
vína. Po výborném obědě, posilněni výborným vínem jsme se vydali na poslední zastávku naší cesty,
a tou byla rozhledna Kaňk.
Poslední akcí v letošním roce bylo společenské
odpoledne pro seniory s Petrem Kostkou
a Carmen Mayerovou. Tentokrát se konalo
v neděli 3. 11. v Naší hospůdce ve Všestarech a
každý z účastníků obdržel při příchodu vánoční
ozdobu ze Dvora Králové n. L. společně s ručně
vyrobeným přáním od dětí ze ZŠ. Vystoupení
našich hostů, které bylo povídáním o jejich
profesním i rodinném životě, bylo doplněno i o
naše zvídavé otázky. Odpoledne bylo tradičně
zakončeno hudební produkcí dua Iveta a Dáša,
kde byl prostor si zatancovat.
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Připravované akce Výboru pro společenský život na rok 2020:
- zájezd na divadelní představení
- přednáška z pásma „ Habsburkové“ v knihovně ve Všestarech (s kávou), a to 3. 2. nebo 13. 2.
- od 18:00 hod
- jarní výlet za jarními nákupy do Častolovic s návštěvou zámku a okolí
- ll. ročník velikonočního jarmarku připravovaný společně se základní školou Všestary
- prázdninový / podzimní výlet za poznáním i vzděláním
- opět připravíme akci pro seniory s programem a nějakou zajímavou cestopisnou přednášku
___________________________________________________________________________________

VZPOMÍNKA
Na konci listopadu jsme se rozloučili s panem
Josefem Macháčkem
bývalým starostou obce Všestary,
dlouholetým členem obecního zastupitelstva
a starostou SDH Rosnice, který zemřel náhle
23. 11. 2019 ve věku 55 let.
Jen těžko se hledají slova, která by vyjádřila
význam jeho práce pro život v našich obcích,
protože se na většině akcí sám aktivně
podílel.
Děkujeme, že jsi byl !
____________________________________________________________________________

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Tři králové na mnoha místech pomáhají i stmelují
Jako již tradičně v našich všech obcích proběhne od pátku 3. 1. 2020
do neděle 5. 1. 2020 tříkrálová sbírka od Charity, pro dobrou věc.
Děkujeme všem, kteří takto pomáhají.

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

SDH Bříza
Výroční valná hromada SDH Bříza se připravuje na 11. 1. 2020 a programem bude zhodnocení našich
uskutečněných akcí za rok 2019. Hasiči ve Bříze tradičně pořádají hasičský ples. Již podruhé se letos
konal v březnu v Naší hospůdce ve Všestarech. V Předměřicích n. L. jsme uspořádali turnaj v bowlingu.
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Na to navazují tradiční akce na místním hřišti pro děti i dospělé pálení čarodějnic a dětský den.
V letošním roce jsme doplnili park na návsi o nové břízy, které byly také nově vysazeny při příjezdu na
začátku naší obce od Rosnic. Provedli jsme sběr železa. Sportovní družstvo se zúčastnilo hasičských
soutěží v Rosnicích a ve
Všestarech. Na podzim
se už několik let scházejí
v hasičárně děti a pilně
nacvičují
písničky
a
básničky pro rozsvícení
adventního
stromu.
Jednu ze svých zkoušek
mají
doplněnou
o
dílničku, na které si letos
vyrobily
papírovou
hvězdu a sovu nebo stromeček ze šišek.
V sobotu 30. listopadu jsme
s velkou slávou už po jedenácté
rozsvítili na návsi ve Bříze
společně
s místním
sborem
Břízáček adventní stromeček. F.
Pácal, tak jako poslední roky,
zase s dětmi secvičil známé i
méně známé vánoční koledy a
přizval několik svých dobrých
známých muzikantů. Vedle koled
jako jsou Nesem vám noviny a
Starý havlík vymazuje, zazněly i
skladby Už z hor zní zvon a Let it
snow! Let it snow! Let it snow!
s českým
textem.
Jedním
z dojemných okamžiků bylo, když
se přidaly se svou písničkou
i děti, které už vlastně malými dětmi nejsou, ale byly to ti, kteří byli na začátku této milé tradice. Již na
návsi bylo připraveno malé občerstvení se svařákem a cukrovím od našich příznivců a pak jsme se
v hojném počtu sešli ještě společně v hasičárně k sousedskému posezení.
Poslední
akcí,
kterou
uspořádali
členové
SDH
Bříza, je návštěva Mikuláše
s čerty a andělem u našich
dětí doma, kde rozdávali
balíčky za pěknou básničku a
někde i sliby, které daly děti
čertům, že budou hodné a
budou poslouchat rodiče a
psát úkoly do školy …
A na co se připravujeme
v příštím roce? Vlastně to
budou zase naše tradiční
akce ples, „čarodějnice“,
dětský den, „advent“ a
Mikuláš …
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Hasičský ples SDH Bříza se koná 25. 1. 2020 od 20:00 hod v Naší hospůdce ve Všestarech

Tímto si dovolujeme popřát za SDH Bříza krásný zbytek roku a do nového roku 2020 přejeme jen to
dobré.
David Bělohoubek
Petra Rufferová

NOHEJBAL KLUB BŘÍZA
Činnost nohejbal klubu Bříza v roce 2019 se výrazně nelišila od předchozích ročníků.
Jarní brigáda na celém sportovišti, udržování chodu naší základny - buňky spojené s drobnými prácemi,
opravami a údržbou, každonedělní odpolední hraní, zářijový turnaj trojic, zakončení sezóny se
sportovním odpolednem spojené s degustací mezinárodního jídla, podzimní brigáda a zazimování
celého sportovního zázemí.
Bohužel letošní rok provázelo zranění několika členů, což se projevilo nejen na celkovém výkonu na
turnaji, ale i na počtu hrajících hráčů každou neděli. Byli i tací, kterým zdravotní problémy nedovolily ani
jednou se proběhnout po hřišti.
Organizace jubilejního desátého turnaje o pečenou Březskou husu byla dle hodnocení všech
zúčastněných družstev opět na výbornou.
Za velmi zdařilou akci považujeme zorganizování promítnutí filmu v letním kině na naší travnaté ploše
dne 4.7. Jsme pyšní nejen na sebe za zdařilou organizaci, ale i na počet diváků, kterých bylo více, než
v sousední obci, která ten samý film promítala o několik dní dříve. Pochopitelně velký dík patří
Obecnímu úřadu ve Vesttarech, bez kterého bychom tuto akci a ani chod našeho klubu nebyli schopni
zvládnout.
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem našim příznivcům za přízeň a popřát (nejenom jim) hodně
štěstí, zdraví, lásky a spokojenosti v roce 2020.
Předseda nohejbal klubu Martin Černý

CHLUM
Nová zvonička na Chlumu
Při příležitosti požehnání nové zvoničky na Chlumu
přednesl projev pan Martin Hájek. Tento projev
přetiskujeme v plném znění:
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás přivítal při
této příležitosti, která se v naší obci koná „již podruhé“ za
uplynulých sto let. Úvodem tedy krátké připomenutí
událostí, které předcházely tomuto dni.
Na tomto zvonku je nápis „Válka vzala, láska dala“. Tedy
válka, ta, kterou ve své době nazývali Velkou, neboť
lidstvo do té doby nic strašnějšího nezažilo. Válka, jejíž
kořeny můžeme vystopovat až sem na královéhradecké
bojiště. Válka, která brala životy, ale i statky materiální a
kulturní, tedy i duchovní, byť vlastní bojiště byla na první
pohled vzdálena.
Za své tehdy vzaly tři zvony ze zdejšího
se o tyto zvony: Umíráček, o hmotnosti
zavěšen v sanktusníku, odlitý roku
Hlaváčem z Hradce Králové. Další zvon

kostela. Jednalo
32 kg, který byl
1540 Divišem
o hmotnosti 238kg odlitý roku 1698 Antonínem Schönfeldem
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z Prahy a posledním zvonem byl poledník z roku 1552 od Václava Faráře Konváře z Hradce Králové,
který pukl a v roce 1871 byl přelit na náklady setníka Ignáce Nováka Karlem Paulem z Hradce Králové.
Zůstal tedy jediný zvon z roku 1541 zhotovený rovněž Václavem Farářem Konvářem z Hradce Králové,
který vážil
535 kg a dodnes visí a zvoní ve zdejší věži. Cínové píšťaly ze zdejších varhan vyly pobrány všechny.
Po válce se lidé složili na současný zvonek, který máme před sebou. Do kostela se již nevrátil a v roce
1924 byl umístěn do nové zvoničky, která byla na obecním pozemku za školou. V roce 1934 byl
pozemek prodán Karlu Hrdinkovi. Služebnost přístupu na pozemek nebyla pro obec písemně zajištěna a
nebyla zaknihována. Po necelých 100 letech konstrukce zvoničky dosloužila a bylo pro zvoničku třeba
najít nové místo. Po diskusi, která se rozpoutala, bylo vybráno toto místo před vstupem na starý hřbitov.
Náklady na zbudování a přemístění zvoničky byly následující: trámy 8 612,-- Kč, stříška 9 726,--Kč,
truhlářské a tesařské práce 17 303,-- Kč, kovářské práce (včetně materiálu) 44 770,-- Kč a jeřábník pan
Lorenc si za usazení zvoničky vyúčtoval 2 517,-- Kč. Celkem tedy 82 928,-- Kč. Práce zaměstnanců
obecního úřadu a jimi použitý materiál zde vyčísleny nejsou.
Nyní si ještě dovolím vrátit k Velké válce, která se našich předků a potažmo i nás dotkla. Do války
narukovalo ze Zemí koruny české přes jeden a půl milionu mužů, z nichž se jich domů nevrátilo přes dvě
stě tisíc. Z těch, co se vrátili, jich bylo na dvě stě deset tisíc zmrzačeno. Zmrzačena byla celá Evropa,
v níž nastal rozvrat a úpadek, čímž byla uvolněna cesta různým „izmům“, ať již hnědým nebo rudým,
s jejichž následky se potýkáme dodnes. Z Chlumu, který měl před válkou 311 obyvatel, narukovalo do
Rakousko-Uherské armády 49 mužů včetně dvou učitelů. Z těchto mužů se jich nevrátilo pět.
Vzpomeňme na ně nejen dnes vpředvečer 101. výročí konce tohoto konfliktu. Tito muži věrni své přísaze
vytrvali až do konce. To nebyli zrádci, to nebyli švejci, to byli vojáci.
Z dostupných pramenů sestavil a při příležitosti požehnání zvoničky na Chlumu, kterého se ujal pan farář
Brožek, přečetl dne 10. listopadu 2019 Martin Hájek.

Muzeum války 1866
Muzeum války 1866 –
což je nový název
platný od 1.1 2019
z důvodu odkazování
se
k celé
pruskorakouské válce, nikoliv
pouze bitvě u Hradce
Králové, jenž vychází
z teze
„v
místě
rozhodujícího střetnutí
by
mělo
fungovat
muzeum pojímající celý
konflikt“ – se nachází
ve stádiu svého dalšího
vývoje. Muzeum bylo
organizačně
osamostatněno jakožto
jediná pobočka Muzea
východních
Čech
v Hradci Králové a nyní probíhá proces vývoje jeho nové expozice. Tato expozice by měla nejen
poskytnout návštěvníkovi informace o dění v celé válce – tedy např. na jižní frontě, námořních bitvách,
apod. – ale i zohlednit dva zásadní významy války roku 1866: technologický skok, tzn. použití raketových
zbraní, železnice, telegrafu v evropském vojenství a pokrok ve vojenské medicíně, ale i zdůraznit
historickou roli konfliktu coby prologu pro rozpad habsburské monarchie r. 1918, konce ideologie
Rakouska jakožto nástupce Svaté říše římské, s tím spojenou transformaci rakouského císařství do
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Rakousko-Uherské říše se všemi svými problémy vyvolanými pominutím federalizačního principu,
rozmachem destruktivního německého nacionalismu a obranného nacionalismu českého.

Foto – pohled od památníku padlých vojáků
Commonwealthu, Francouzské armády a
polské exilové armády upomínající na
námořní bitvy a pozemní boje v okolí Narviku
mezi 9.4. a 8.6. 1940 na Narvikfjord
Nová expozice je financována z investičního
programu tzv. norských fondů. Partnerskou
institucí je Válečné muzeum v Narviku, které
se zaměřuje na německou invazi na jaře 1940 a na válku jako takovou coby filozofický a sociologický
fenomén. Zástupci MVČ se vydali do Norska v červnu letošního roku, norští kolegové návštěvu včetně
prohlídky Muzea války 1866 a areálu bojiště oplatili v září. Realizace expozice je tak pravděpodobná v r.
2021, do té doby nabídne Muzeum války 1866 výstavní projekty připravované ve spolupráci
s Vojenským historickým ústavem Praha a katedrou archeologie Filozofické fakulty Univerzity Hradec
Králové. Je rovněž plánována revitalizace nedaleké rozhledny. Kromě toho se návštěvníci mohou těšit
na tradiční zahájení sezony, Muzejní noc a rekonstrukci bitvy. Mimo jiné dojde i k opakování
přednáškového cyklu, určeného především příznivcům prusko-rakouské války z řad vojenskohistorických klubů a dalším zájemcům. Pro školy Muzeum války 1866 nabízí nově zpracovaný muzejněpedagogický program určený pro 2. stupeň základních škol a pro gymnázia. Během ledna a února 2020
však bude budova uzavřena z důvodu montáže nového ventilačního a klimatizačního systému.
Z personálního hlediska se Muzeum války 1866 obrací na veřejnost s výzvou:
Muzeum války 1866 přijme průvodce
Požadujeme: středoškolské vzdělání s maturitou, aktivní zájem o vojenskou historii, ideálně členství ve
vojensko-historických klubech zaměřených na prusko-rakouskou válku, časovou flexibilitu, dobré
vystupování a příjemné jednání. Řidičský průkaz skupiny B výhodou
Nabízíme: práci v prostředí a místě největší polní bitvy na území ČR v celé její historii a to na dohled od
krajského města
V případě zájmu pište na e-mail: j.hrubecky@muzeumhk.cz nebo volejte 731 562 419.

SDH Chlum
Hasičské ohlédnutí SDH Chlum 2019
Na sklonku roku bychom rádi čtenářům připomněli činnosti a
aktivity našeho sboru, které proběhly a které nás do konce
roku ještě čekají.
Nový rok 2019 chlumští hasiči zahájili hasičským plesem
dne 26. 1. za hudebního doprovodu skupiny Magnet.
Děkujeme všem přispívajícím do tomboly. Zábava
pokračovala. Členky sboru Soňa Palečková a Petra Mourou
ve spolupráci s Amfiteátrem Chlum uspořádaly odpolední
dětský karneval a večer karneval pro dospělé. Jako host byl
přizván moderátor, komik a imitátor Vladimír Hron. Věříme,
že se tohoto úkolu členky zhostí i v příštím roce a karneval
pro dospělé se stane tradicí.
Na jaře proběhl svoz železného šrotu. Za asistence našich členů pak proběhlo pálení čarodějnic.
V květnu se hasiči účastnili prvního kola soutěže okrsku Pod Rozhlednou v Rosnicích.
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V červnu sbor přispěl k bezproblémovému průběhu vzpomínkových akcí 153. výročí bitvy na Chlumu. Na
těchto akcích naši hasiči zajišťovali parkování, umístění a chod stánků a především bezpečnostní dohled
během samotné bitevní ukázky a následné odklízení odpadků. Sbor se také mimo jiné podílel na
asistenci při divadelních představeních v Amfiteátru Chlum.
S prázdninami jsme se rozloučili v sobotu 24. 8. 2019 dětským dnem a setkáním s přáteli a obyvateli
obce. Pro děti byly od 14 hod. připraveny soutěže o zajímavé ceny. Od 18 hod. proběhla volná zábava,
kterou zpříjemnila skupina Čokoli. Hasiči i nečlenové připravili pro všechny přítomné chutné občerstvení.
Počasí přálo k plné spokojenosti.
V sobotu 7. září se hasiči podíleli na zajištění „Oslav Všestarské
cibule a mléka“. Akce se uskutečnila v areálech Zemědělského
družstva Všestary. I přes nepřízeň počasí se vše vydařilo
na výbornou.
V září se zúčastnila družstva chlumských hasičů soutěže „O pohár
starosty obce Všestar“, pořádanou SDH Všestary.
Své dovednosti děti zúročily v sobotu 12. října na branném závodě
v Hoříněvsi, kde probíhala podzimní část celostátní hry Plamen.
Hodnotily se výkony družstev i jednotlivců. Náš sbor získal
v jednotlivcích tři 3. místa: Kristýna Kalašová, Leoš Válek ml. a Eliška
Hendrychová ml.. Gratulujeme ke krásnému umístění a naší
reprezentaci.
Dne 10. 11. chlumští hasiči asistovali při vysvěcení nové zvoničky u kostela v naší obci.
V sobotu 7. prosince přinesl sladkou nadílku pro děti Mikuláš. Děti se před jeho příchodem zabavily
tancem a soutěžemi. Téhož dne se bude konala od 18 hod. výroční schůze SDH Chlum, kdy byli
členové sboru informování nejen o činnostech celého roku 2019, ale i plánech a programu na rok 2020.
Součástí valné hromady byly volby.

Již nyní Vás zve SDH Chlum na tradiční ples konaný 25. 1. 2020
Výjezdy SDH Chlum 2019:
29.1.
10.3.
14.6.
6.7.
8.7
15.7.
26.8.
14.9.
19.9.
26.10
2.11.
18.11.
V průběhu roku

Požár drůbežárny Mžany
Technická pomoc Střezetice - odklízení větví
Dopravní nehoda obec Lípa - převrácený kamión
Dopravní nehoda u Lípy hl. silnice
Technická pomoc - likvidace obtížného hmyzu (sršni na školce Chlum)
Dopravní nehoda v obci Sadová
Technická pomoc - spadlé stromy, vozovka Máslojedy - Neděliště
Dopravní nehoda motocyklisty - st. silnice, odbočka na Chlum
Dopravní nehoda - Všestary most
Dopravní nehoda - Chlum, zatáčka u Vecků
Dopravní nehoda - Máslojedy
Dopravní nehoda - odbočka Hejcmanka
Školení výjezdového družstva

Děkujeme všem, kteří se podíleli na zabezpečení a chodu jednotlivých akcí. Těšíme se na další
spolupráci s Gardou 1866 i Amfiteátrem Chlum. Děkujeme dále Obecnímu úřadu Všestary
a Zemědělskému družstvu Všestary za podporu.
Přejeme všem veselé Vánoce a v novém roce hodně zdraví a spokojenosti.
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Amfiteátr Chlum – 10. sezóna lesního divadla na Chlumu
Počátky našeho snažení před deseti lety nebyly příliš jednoduché.
Všichni, co se pohybujeme kolem lesního divadla, a možná i vy, naši diváci, máme v živé paměti tu
neveselou podívanou na trosky kdysi tak známého a navštěvovaného místa. Vždyť poslední představení
v okamžiku, kdy jsme se rozhodli v této tradici pokračovat, se odehrálo před dlouhými 35 lety….
Situace by asi byla možná ještě horší, pokud by se nenašlo čas od času pár dobrovolníků z řad lipských
a chlumských obyvatel, kteří o areál pečovali pravidelným průklestem, jenž zabránil náletovým dřevinám,
aby zde vytvořily džungli. A aby bylo historii učiněno zadost, je třeba ještě zmínit využití areálu při
prvních vzpomínkových akcích na bitvu 1866 počátkem devadesátých let.

Co se nám tedy podařilo za těch deset let společného snažení? Vystřídalo se u nás za tu dobu hodně
známých tváří nejen z oblasti divadelní, ale i z řad hudebníků.
Přesně to spočítáno nemáme, ale za tu dobu se u nás událo kolem 100 akcí různého zaměření a naším
areálem prošlo bezmála 30 000 návštěvníků…Snažíme se dodržovat tradici tohoto místa i z pohledu
primárního určení divadelní scény pro ochotnická představení, která standardně zařazujeme do našeho
repertoáru.
Podařilo se vytvořit alespoň to
nejzákladnější zázemí pro umělecké
soubory, která nás navštěvují. Bylo
opraveno a zastřešeno pódium,
postaven stánek pro občerstvení při
představeních,
opraven
přívod
elektriky a vody a opravena
příjezdová cesta…. A spousta dalších
„drobností“,
které
zlepšují
návštěvnický komfort a celkovou
využitelnost daného prostoru.
Ve spolupráci s TJ Sokol Chlum
již čtvrtým rokem pravidelně
připravujeme 2-3 akce pro děti.
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Jednou z nich je „Putování za pokladem lesních skřítků“, což je odpolední procházka lesem, kde děti plní
nejrůznější úkoly, procvičují si své znalosti o přírodě i svou zručnost, za což jsou odměněni podílem na
společném sladkém pokladu. Druhou akcí je pak zářijové „Putování nočním lesem“, což je velmi
oblíbené a hojně navštěvované putování po bludičkách se zábavnými úkoly pro malé i velké odvážlivce.
A třetí akcí bývá víkendový pobyt v areálu Lesního divadla, kde děti okusí něco z tábornických
dovedností, zahrají si různé hry, mají noční bojovku a po dvě noci mají možnost spát v lese.
No a ještě jedna věc nás těší: areál Lesního divadla se stal cílem procházek pro spoustu lidí, kteří
mohou posedět na verandě stánku a užívat si prostředí lesního divadla. Takže divadlo nezahálí ani
mimo sezónu.
Momentálně intenzivně objíždíme divadelní představení a vybíráme ta, která by u vás, diváků mohla mít
velkou šanci na úspěch. Držte nám palce, ať je naše volba tou pravou a my si to budeme moci opět
společně v příštím roce užít.
Děkujeme za vaši přízeň a doufáme, že se u nás budete skvěle bavit i v nadcházejícím roce 2020.
Děkujeme i všem dobrovolníkům, kteří nám pomáhají bez nároku na honorář a bez nichž by to nešlo.
Příjemné prožití Vánočních svátků a vše nejlepší do nového roku Vám přeje Váš „Amfik“.

LÍPA
Turnaj v malé kopané
V sobotu 28. září 2019 se na sokolském hřišti „Pod zelenou“ uskutečnil tradiční fotbalový turnaj v malé
kopané a jako vždy mu předcházel zápas lipských mužů ženatí proti svobodným, který vyhráli svobodní.
Turnaj se konal po přeložení termínu až na Svatého Václava, což pomohlo navodit sváteční atmosféru a
počasí se tentokrát také vyvedlo. Přihlásilo se na turnaj 5 družstev: AC 1866, Balíkáři, MFK Městec,
DUARIG a Pivo za 10. Celý turnaj proběhl v přátelském a sportovním duchu, účastníci si zasportovali a
zdravě zasoutěžili. Ve stánku s občerstvením obsluhovaly dvě Terezky, které se staraly o uhašení žízně
a zahnání hladu. A protože to byl sváteční turnaj, bylo zajištěno i dobré jídlo – opékala se kýta, kterou

sponzoroval hostinský Petr a opékal Aleš, který kromě výtečně opečené kýty přinesl pro sportovce i
domácí sekanou. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem zúčastněným a všem těm, kteří pomohli při
organizaci a zdárném průběhu turnaje.
A jak celý turnaj dopadl? Tady jsou výsledky: 1.místo Balíkáři, 2. místo AC 1866, 3. místo DUARIG.
Nejlepší brankář: Špitál, nejlepší střelec: Bitarovec. Ceny fair play: Podrazil (za jednotlivce) a MFK
Městec (za týmy). Již nyní se těšíme na další ročník tohoto turnaje. Přijďte si zasportovat, zasoutěžit a
zafandit.
Josef Štefanka

18

SDH Lípa
Spolek SDH Lípa v roce 2019 nezahálel. Hasiči se zúčastnili hasičské soutěže, kde obsadili bronzové
místo a šesté místo. Uspořádali jsme
několik společenských akcí – sousedské
posezení,
loučení
s prázdninami,
pomlázkovou zábavu, oslavu MDŽ,
mikulášskou nadílku,…dále proběhlo
několik brigád na úklid hasičárny a
ošetření aleje ke hříbárně. Uspořádali
jsme také sběr železa. Děkujeme všem,
kteří se těchto akcí zúčastnili a pomohli
s organizací.
Předposlední
společenskou
akcí
konanou na Lípě byla mikulášská
nadílka. Ve čtvrtek 5. 12. 2019 Lípou
procházel Mikuláš spolu s čerty a
andělem. Děti čekaly doma plné
rozpaků. Odnesou si mě do pekla, nebo
neodnesou? Zlobil jsem, nebo nezlobil?
Některé měly strach, jiné se těšily, ale všechny děti si připravily své malé vystoupení, které skupince
návštěvníků předvedly. Mikuláš je odměnil balíčkem sladkostí a ovocem. Zlobivci slíbili, že se polepší
a napraví své nedostatky, a tak si čerti do pekla nikoho neodnesli. Dětem se ulevilo, měly radost
z nadílky a rodiče mohou plánovat, co v příštím roce na své ratolesti čertům prozradí za hříchy. Věříme,
že žádné nebudou!
Poslední plánovanou akcí hasičů z Lípy bude
Výroční členská schůze, která se uskuteční
v sobotu 14. 12. 2019 „Pod zelenou“.
A co má naplánován spolek SDH Lípa v roce
2020?
Brigády na údržbu aleje a úklid hasičárny,
oslavu MDŽ v hasičárně na Lípě,
pomlázkovou zábavu v Dílně v Čistěvsi,
sběr starého železa, sousedské posezení na Lípě
u zvoničky, loučení s prázdninami na Lípě u
zvoničky, mikulášskou nadílku, výroční členskou
schůzi. Přesná data společenských akcí budou
upřesněna a zveřejněna. Na všechny naše akce
jste srdečně zváni. Již nyní se na Vás těšíme.
Přejeme všem krásné Vánoce, klidné svátky a pohodový rok 2020.
Josef Štefanka, starosta SDH Lípa

ROSNICE
SDH Rosnice
Rosnice na přelomu desetiletí
Rok 2019 byl v naší obci opět plný akcí. Od začátku roku místní hasiči připravovali řadu událostí, které
začaly tradičním plesem a symbolickým ukončením společenských setkání u nás bylo vánoční zpívání.
Největší akcí byly jednoznačně oslavy 120 let SDH Rosnice, které proběhly v rámci hasičských závodů a
pouťového posezení v květnu. Během celého dne nechybělo dobré jídlo, zábava a večer živá hudba.
Sbor také připravil odměnu pro všechny členy, kteří byli za svoji věrnost, odhodlanost, pracovitost a
podporu sboru odměněni půllitrem s gravírovaným výročím a pýchou našeho sboru - koňskou stříkačkou
z roku 1899, tedy stejného roku, jako je rok založení našeho sboru.
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Kromě zmíněných oslav proběhlo také posezení pro spoluobčany v dubnu u příležitosti čarodějnic, které
zahájilo venkovní akce, a v září, kdy jsme slavili rosnické posvícení, kterým jsme završili letošní krásné
léto. V průběhu roku proběhlo taky několik sportovních zápolení, kterými byl turnaj v kulečníku, společný
bowling a také nelítostný souboj svobodných proti ženatým v posvícenském fotbalovém střetnutí.
I děti se dočkaly akcí, které byly hlavně pro ně, a to malování v soutěži Požární ochrana očima dětí a
mládeže, dětské odpoledne a rozloučení s létem. Zúčastnily se samozřejmě také dalších akcí, včetně
bowlingu. Všechny rosnické děti navštívil 5. prosince Mikuláš s čerty a andělem, pokáral ty, co zlobily, a
odměnil ty, které byly hodné.
Další důležitou událostí bylo zahájení stavby splaškové kanalizace, která by již příští rok měla být v naší
obci dokončena.
V příštím roce bude opět připravena řada akcí, které budou pořádat naši hasiči a bez kterých si již rok
skoro neumíme představit. Konkrétní plán akcí bude znám po výroční valné hromadě, která se uskuteční
11.1. od 20 hodin.

Hned v prvních dnech nového roku naší obcí budou procházet Tři králové, kteří pod hlavičkou Oblastní
charity Hradec Králové navštíví vaše domovy s prosbou o drobný dar, popřejí do nového roku vše
nejlepší a napíší na vaše dveře formulku K+M+B 2020.
Další akcí s již známým datem je tradiční ples, který se uskuteční v sobotu 8. 2. 2020 v Naší hospodě ve
Všestarech. Připraveno bude bohaté slosování o ceny a samozřejmě živá hudba. Přijměte prosím naše
pozvání na tuto akci.
Chybět by neměly ani tradiční sousedská posezení, kde najdete dobré jídlo a hudbu, dále sportovní akce
– turnaje v kulečníku, bowlingu či bruslení na zimním stadionu a v neposlední řadě počítáme také s
oslavou MDŽ, veselými odpoledni pro děti či vánočním zpíváním.
Konkrétní termíny naleznete vždy na stránkách sboru sdhrosnice.webovky.cz, na facebookové stránce a
plán akcí je také vyvěšen ve vitríně vedle autobusové zastávky.
I přes řadu radostných událostí, které jsme v tomto roce prožili, bohužel přišly i ty smutné. Velmi nás
zasáhlo úmrtí tří členů našeho sboru, včetně tragického skonu našeho starosty Josefa Macháčka, který
byl důležitou součástí naší hasičské rodiny a podílel se jak na přípravě akcí, tak na vnitřním fungování
sboru, za což mu již nestihneme poděkovat.
Všem spoluobčanům, kteří se podíleli na organizaci či přispěli drobným občerstvením na jakékoliv akce
v letošním roce, upřímně děkujeme. Věříme, že se na našich akcích budeme i nadále střetávat s co
největším počtem z vás. Do nového roku přejeme jen to nejlepší, aby zdraví pevně sloužilo, aby štěstí
po ruce bylo a aby dobrá nálada celý rok provázela.
Jiří Novák
SDH Rosnice
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ROZBĚŘICE
SDH Rozběřice
Podzimní čas jsme v naší obci již
popáté zahájili akcí nazvanou
„Rozběřický bramborák“. 26. 10.
jsme objednali krásné počasí,
poprosili 14 týmů soutěžících a
pozvali přátelé a kamarády z obce a
okolí. Soutěžilo se ve třech
kategoriích: o nejlepší bramborák, o
nejlepší nápoj a o nejlepší masku.
Soutěžní týmy byly velice šikovné a
nápadité, tak jste u nás mohli potkat
například členy skupiny Kiss,
Santovu
rodinku,
Podhoubáky,
hokejisty,
Karkulky
a
vlky,
Mexikánce a další. Z kulinářských
receptů jste mohli ochutnat tedy
nejen české bramboráky se zelím,
se slaninou, se škvarkama nebo
třeba s marmeládou, ale bramboráky z Hawaje nebo z Mexika  A týmy také projevily svou kreativitu při
přípravě nápojů, které hrály různými barvami a chutěmi. Hezké počasí vylákalo mnoho návštěvníků a tím
se naplnila naše myšlenka „stmelit občany na malém prostoru, aby byli v blízkém kontaktu“.
Zimní čas jsme v obci zahájili rozsvěcením stromečku. Vedle hasičárny nám vyrostl krásný stříbrný
smrk, na který členové SDH zavěsili světelný řetěz. 29. 11. se stromeček poprvé rozsvítil za zvuků
vánočních koled. Pod stromečkem se sešli lidé a děti z obce, zavoněl svařák, čaj a medovina.

Další již tradiční zimní akcí, která proběhla, bylo „Čertí bruslení“. 8. 12. jsme pronajali zimní stadion
v Novém Bydžově a pozvali spoluobčany, přátele a kamarády, aby si přijeli v adventním čase
zasportovat. Přijelo asi 50 malých a velkých příznivců tohoto zimního sportu. Po hodině a půl čekalo na
děti překvapení v podobě balíčků se sladkostmi.
Do konce roku již není v plánu žádná akce. Hned po Novém roce zahájíme Výroční valnou hromadou a
na 1. 2. 2020 připravujeme hasičský ples.
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VŠESTARY
SDH VŠESTARY
Obecní úřad ve Všestarech ve spolupráci s dobrovolnými hasiči ve Všestarech pořádal již 11. adventní
trhy, které se konaly tradičně před nákupním střediskem v obci. Přípravy započaly již v sobotu, kdy se
chystalo zázemí pro stánky. Akce odstartovala v neděli od 14:00, kde byla možnost si nakoupit dárky pro
své blízké a kamarády. Dobrovolní hasiči se ujali prodeje domácího svařáku, vánočního punče
a dětského punče s tajemnou recepturou. Vánoční strom se rozsvítil za zpěvu dětí ze ZŠ Všestary
v 17:00 hodin.

Další akce pořádaná dobrovolnými hasiči byla mikulášská nadílka, která se uskutečnila v sobotu 7.12.
v místní hospůdce. Nejdříve se děti zúčastnily v týmech společných her, mezi které patřila balónková
bitva, poslouchej pohádku a odpovídej na otázky. Poslední hrou v týmech bylo „hledej a přines“. Tvoření
pro děti na letošní mikulášské nadílce zahrnovalo zdobení vánočních ozdobiček různých tvarů.
Vyvrcholením dětského odpoledne byla
návštěva Mikuláše, anděla a čertů, kteří
odměnili hodné děti mikulášskou nadílkou.
Odměny i nadílku pro děti připravili členové
SDH Všestary za finanční pomoci Obecního
úřadu Všestary.

Sdružení dobrovolných hasičů děkuje všem
spoluobčanům za celoroční přízeň
a přeje klidné prožití vánočních svátků
a úspěšné vykročení do nového roku 2020.
SDH VŠESTARY
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HASIČSKÝ PLES SDH Všestary
se uskuteční v sobotu 22. 2. 2020 od 20:00 hod
v NAŠÍ HOSPŮDCE ve Všestarech
K tanci a poslechu hraje skupina Bylo nás pět
________________________________________________________________________

Tajemství chlumské hrobky
Vesnici Chlum již od 11. století
vévodí
kostelíček. Během století
prošel mnoha proměnami až do
dnešní podoby.
Do zdí kostela jsou zazděny staré
náhrobní kameny, z nichž jeden je
přičítán Martinu Fruweinovi z Podolí.
Tento pražský měšťan, pocházející ze
Slezska, působil od roku 1597
v Praze jako advokát. Ve službách
Petra Voka z Rožumberka přijal
českobratrskou víru a po roce 1600 je
považován
za
nejvýznamnějšího
mluvčího Jednoty bratrské. Jeho
hvězda stoupá, je členem komisí,
třeba té, která dohlíží na dodržování
náboženských svobod. Od roku 1618
se stává spoluorganizátorem pražské
defenestrace a stává se členem
stavovské vlády (DIREKTORIA). O
rok později je králem Fridrichem
Falckým povýšen do řad nižší šlechty
a jmenován vrchním správcem
královských měst.
Po bitvě na Bílé hoře je 20. února
1621 uvězněn, vyslýchán, mučen a
odsouzen k trestu smrti. Dne 7.
června 1621 páchá sebevraždu
skokem z Bílé věže Pražského hradu,
která sloužila jako vězení, což však
nebránilo tomu, aby jeho mrtvé tělo 9.
červa 1621 kat Jan Mydlář rozčtvrtil a
hlavu přibil na šibenici, nacházející se na dnešním Václavském náměstí.
Asi před 140 lety byla jedna hrobka chlumského kostela otevřena a v ní nalezena kostra bez lebky.
Komise v zápise usoudila, že se jedná o Martina Fruweina z Podolí. Zda je pravda, že v chlumském
kostele Proměnění Páně spí svůj věčný sen jedna z obětí staroměstské exekuce z června roku 1621, je
asi na dalších výzkumech a bádáních, i když mnohé nasvědčuje tomu, že ano.
Aleš Zlatohlávek
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ARCHEOPARK VŠESTARY VE SVĚTĚ, DÍKY doc. PhDr. TICHÉMU Ph.D.
doc. PhDr. RADOMÍR TICHÝ Ph.D. , vysokoškolský učitel, ROZBĚŘICE
Koncem května 2019 se česká námořní expedice ze Všestar vydala na plavbu, kterou nikdo
neuskutečnil 8000 let
Ředitel Archeoparku pravěku ve Všestarech u Hradce Králové docent Radomír Tichý
z Katedry archeologie Univerzity Hradec Králové. Občan naší obce Rozběřice a
manžel paní učitelky na ZŠ a MŠ Všestary Anny Tiché. Velký propagátor takzvané
experimentální archeologie, která ověřuje historické domněnky a hypotézy v praxi.
„Pravěká vesnice“ je v obci Všestary budována od roku 1997, a to pod záštitou a z
iniciativy
pracovníků
Centra
experimentální
archeologie (CEA). Toto občanské sdružení vzniklo
mimo rámec UHK, avšak v úzké personální součinnosti s pracovníky
tehdejší Vysoké školy pedagogické. Po celou dobu existence projekt
vede dnešní vedoucí Katedry archeologie FF UHK doc. PhDr. Radomír
Tichý, PhD. On a jeho žáci (dnešní spolupracovníci) získávali
zkušenosti při každoročních stážích v archeoparcích v zahraničí, ale i
při realizaci projektu neolitické sídelní jednotky „Borek“.
PAN TICHÝ - „NÁČELNÍK“ – duchovní otec projektu Monoxylon, hlavní
organizátor expedice Monoxylon III, účastník expedic Monoxylon I
v roce 1995 a Monoxylon II v roce 1988.
Na počátku všeho byla otázka doc. PhDr. Radomína Tichého Ph.D., na
jakých plavidlech se lidé přepravovali v nejstarším období zemědělského pravěku. A tak se zrodila
představa využívání dřevěných lodí, které byly vydlabané z jednoho kusu kmene (tzv. monoxyly). Jelikož
je nutné v rámci experimentální archeologie hypotézy ověřovat, vznikla idea expedic Monoxylon.
EXPEDICE MONOXYLON III

Experimentální archeologická expedice Monoxylon III má za sebou úspěšnou misi. Východočeští
mořeplavci se vypravili do Egejského moře, kde otestovali možnosti šíření zemědělství v pravěku a také
zkoumali, jakým způsobem se tehdy osídlovalo Středomoří. Do plavidla vytesaného do dubového kmene
usedli členové expedice po dlouhých 21 letech. Expedice Monoxylon III vyrazila na svoji misi 25. května
2019 z řeckého Lavria a do svého cíle na ostrov Kréta doplula 9. června. Za 15 dní zvládli východočeští
mořeplavci ve vlnách Egejského moře více než 400 kilometrů dlouhou trasu. Na řeckém ostrově Milos
naložili do člunu valouny obsidiánu, ze kterého se v době kamenné vyráběly kamenné sekery.
Zdroje: http://www.monoxylon.cz/
https://www.facebook.com/monoxylon3/
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Krásné, pohodové vánoce a hodně štěstí a zdraví v novém roce 2020
přejí

vedení a zastupitelé obce Všestary
společně s dalšími členy výborů
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Svozový plán popelnic pro rok 2020
Všestary, Rosnice,
Rozběřice, Lípa, Chlum

Bříza
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DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA A SPOJENÍ A INFO V ROCE 2020
HASIČI 150
POLICIE 158
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155, 112
Praktický lékař - MUDr. KOVALSKÝ 495458196
Dětský lékař - MUDr. JANEČKOVÁ 495458151
Zubní lékař - MUDr. KOŠŤÁLOVÁ 605744578
LÉKÁRNA VŠESTARY 495432097
POŠTA – info@cpost.cz

954250312

ZVĚROLÉKAŘ MVDr. STAŇKOVÁ - LÍPA 607510567,
ZVĚROLÉKAŘ MVDr. NOVÁK - ROSNICE

602150839

OBECNÍ ÚŘAD - urad@vsestary-obec.cz, starosta@vsestary-obec.cz, místostarosta@vsestary-obec.cz,
495458027 , 495458115, 495458028
BAZÉN VŠESTARY – skvlnka@seznam.cz

608989599, 75690307

ARCHEOPARK VŠESTARY – archeoparkvsestary@seznam.cz 731541960
MUZEUM CHLUM – chlum@muzeumhk.cz 495447058
ZŠ A MŠ VŠESTARY - arsakuni@zsvsestary.cz,

hospodarka@zsvsestary.cz

720983690

MATEŘSKÁ ŠKOLA VŠESTARY – rezkova@zsvsestary.cz 725840147
MATEŘSKÁ ŠKOLA CHLUM - vetrovcova@zsvsestary.cz 725840146
JÍDELNA VŠESTARY – skolnijidelna@zsvsestary.cz 722935930
VŠESLIČKY VŠESTARY – vseslicky@gmail.com 702003490
KNIHOVNA VŠESTARY - knihovna.vsestary@seznam.cz 607701300

HAVELSKÉ

VÝROČÍ

VÝROČÍ

POSVÍCENÍ

VESNICE

HASIČI

6.9.

18.10.

675

121

7.6.

13.9.

18.10.

644

131

VŠESTARY

7.6.

4.10.

18.10.

660

103

ROZBĚŘICE

7.6.

15.11.

18.10.

649

123

LÍPA

12.7.

1.11.

18.10.

681

138

CHLUM

12.7.

1.11.

18.10.

662

118

OBEC

POUŤ

POSVÍCENÍ

ROSNICE

31.5.

BŘÍZA

DALŠÍ VÝROČÍ

Sokol 108

Lesní dovadlo 124

Pokud chcete čímkoliv přispět do zpravodaje (i zpravodaj mikroregionu 1866), napište nám na e-mail adresu
zpravodaj.vsestary@seznam.cz, nebo můžete svůj požadavek či námět donést kterémukoli členu Výboru pro
společenský život:
Petra Rufferová (pro obec Bříza)
Jakub Zvěřina (pro obec Chlum)
Mgr. Lenka Nožičková (pro obec Lípa)
Zdenka Macháčková (pro obec Rosnice)
Aleš Zlatohlávek (pro obec Rozběřice)
Marika Čapková (pro obec Všestary), tel.č.: 724668163
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