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3. číslo občasníku

ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA A OBCE
Na zastupitelstvu dne 1. 9. 2011 se projednával znovu územní plán, protože by v budoucích letech
mohlo dojít k pochybnostem. Tomu se snažíme předejít.
• Cesta v Rosnicích od hospody se v obou částech konečně dočkala opravy.
Cesta bude opravena během měsíce.
• Dům č.p. 129 ve Všestarech byl pronajat manželům Hofmanovým
po nejvýhodnější nabídce pronájmu.
• Dům č.p. 2 v Rozběřicích má nadále v pronájmu pan Rak, který prostor používá k podnikání.
Obecní úřad přispěl též na opravu kostela Nejsvětější Trojice ve Všestarech částkou 30 000,-Kč

Oznámení o odpadech

Svoz nebezpečného odpadu bude 5. 11. 2011- svozový plán bude vyhlášen pro jednotlivé obce
Svoz nadměrného odpadu bude od 7. 11. 2011 do 11.11. 2011- datumy pro jednotlivé obce budou
vyhlášeny rozhlasem



Šrámův kříž v Rozběřicích
Když v červnu roku 1867 nechali zbožní manželé František a Kateřina Šrámovi z Rozběřic postavit sochu Krista na kříži Ke cti a chvále Boží, jak se můžeme dočíst na pomníku, jistě netušili, že
jejich investice přetrvá tak dlouho a že se důkladné opravy dočká až po 144 letech. Tato památka
místního významu byla postavena po ničivé bitvě roku 1866 jako dík Bohu za to, že statek rodiny
Šrámových nelehl popelem, ani nebyl
příliš zdevastován, i když o úrodě na
polích se to již říci nedá.
Opravit Šrámův kříž, jak se památce
říká, chtěl Obecní úřad Všestary již
dlouho, ale scházela jedna podstatná
věc, a to, že památka nebyla v majetku
obce. Po narovnání majetkových
vztahů začal obecní úřad konat. Nejprve si nechal vypracovat odborný projekt
s restaurátorským záměrem včetně
cenové rozvahy a na jeho základě vypsal veřejné výběrové řízení. Mezitím
však čile sháněl peněžní prostředky,
čili někoho, kdo se bude spolupodílet
na financování rekonstrukce památky.
Velká snaha byla nakonec korunována
úspěchem a Šrámův kříž v Rozběřicích
byl v maximální možné míře, tedy v devadesáti procentech spolufinancován Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a programem Rozvoje venkova ČR.
Pomník byl očištěn, vyspraven, doplněn o kamenné sloupky s kovovým zábradlím a o sochu
Panny Marie. Celé prostranství bylo nově osázeno keříky a lípou. Aby si případný návštěvník mohl
odpočinout, byly instalovány i dvě stylové lavičky. To, že celé místo tak „prokouklo“ je především
zásluhou prováděcí firmy Kamenoprůmysl Hradec Králové s. r. o. a nám nezbývá než doufat, že to
tak zůstane dalších sto padesát let.						
Aleš Zlatohlávek

Základní škola a mateřská škola Všestary
Do plné práce jsme se vrhli počínaje 1. zářím. Přivítali jsme prvňáky, kteří jsou i letos rozděleni
do dvou tříd. Zástupci obce jim předali dárky a děti odešly s šerpou – Prvňáček 2011/2012. Na I.st.
jsou I. – III. tř., čtvrťáci a obě páté třídy přesídlily na hlavní budovu.
V podzimním období nás čeká, kromě vzdělávání, celá řada zájmových kroužků a aktivit, které se již stávají tradičními. Mezi prvními to je sběr papíru, různé exkurze, vzdělávací projektové
dny, projekt Školy pro venkov aj. Opět se
všichni těšíme na dýňové slavnosti, Dny s EU,
návštěvy divadel a výchovné koncerty, napjatě
očekáváme výsledky našich florbalistů, kteří pod
vedením Vojty Hynka vyrážejí letos poprvé do
krajských soutěží. Chtěli bychom mu poděkovat
za obětavé vedení našich sportovních kroužků
a doufáme, že také spolupráce s TJ Sokol
Všestary bude nadále úspěšná. Zkusíme otevřít
i nové kroužky – stolní tenis, rybářský, drhání a
háčkování.
D. Frízlová, zástupkyně ředitele


KULTURNÍ VÝBOR
KNIHOVNA

Po prázdninách, kdy měla knihovna otevřeno pouze 18.7 a 15. 8., začala od září
opět pravidelná otevírací doba, a to každé pondělí od 16 - 19 hodin.
V měsíci říjnu bude dovezen další výměnný soubor knih z knihovny v HK.
Přijďte, určitě si vyberete.
Plánovanou akcí knihovny bude v listopadu den pro DĚTSKOU KNIHU, kdy
v knihovně proběhne prodejní výstava knížek zaměřená na dětskou literaturu
spojená s PŘEDVÁNOČNÍ DÍLNOU.
Datum bude ještě upřesněn na stránkách knihovny: www.knihovnavsestary.webz.cz a vyhlášen místním rozhlasem.
Těší se na Vás Hana Šanderová - knihovna Všestary

Výlet seniorů do Polska

Kulturní výbor obce Všestary uspořádal 23. června 2011 výlet pro seniory do Polska. Původně plánovaná zastávka na tržnici v Kudowa Zdroj nevyšla, takže se první zastávkou stalo Muzeum lidové
kultury Sudetského pohoří. Skanzen dřevěných lidových staveb se rozkládá v malebném údolí obce
Stružné. Každý objekt je zařízen původním nábytkem, nástroji a ostatním zařízením.
Opouštíme Polsko a míříme do Muzea
stavebnice Merkur v Polici nad Metují.
Na vlastní oči jsme viděli největší stavbu
postavenou z Merkuru „Ocelové město“.
Současně jsme mohli navštívit výstavu
panenek a dětských kočárků. Všichni si
mohli zavzpomínat na svá dětská léta.
Poslední zastávkou byla Jiráskova turistická chata, která se vypíná v místě krásných výhledů nad městem Náchod.
Děkujeme všem za účast a shovívavost..
Foto z výletu seniorů do Polska
			
Aleš Zlatohlávek

Připravované akce kulturním výborem:
Dne 14. 10. 2011 pořádá kulturní výbor s farností zájezd do divadla do Prahy
do hudebního divadla Karlín na muzikál

Jesus Christ SUPERSTAR.
Cena dle místa v divadle je Kč 414,-- a Kč 294,--. Přihlásit se můžete již dnes na OÚ u M. Kutálkové,
kde dostanete bližší informace. Zájezd je určen především pro seniory
Nástupní časy do autobusu dle jednotlivých obcí:
15.05 hod - Lípa – u hasičské zbrojnice
15.10 hod – Chlum – autobusová zastávka na návsi
15.20 hod – Rozběřice – zastávka u rybníka
15.25 hod – Všestary – Obecní úřad
15.30 hod – Rosnice – autobusová zastávka
15.35 hod – Bříza – autobusová zastávka


Kulturní výbor Obecního úřadu Všestary pořádá v sobotu dne 12. 11. 2011 od 13.30 hod .

SPOLEČENSKÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY

v pohostinství U DVOU LIP ve Střezeticích, kde vystoupí Václav Postránecký v programu „Jak se
učí herectví“.
Po skončení bude následovat volná zábava – k poslechu a tanci zahrají Duo Iveta a Dáša
Dne 24. 11. 2011 zveme všechny seniory na „Adventní výlet“ do baziliky ve Vambeřicích a na
předvánoční trhy do města Kudowa Zdroj. Bližší informace budou vyhlášeny místním rozhlasem
nebo při přihlášení na Obecním úřadě ve Všestarech u M.Kutálkové. Těšíme se na vaši hojnou
účast a přihlásit se můžete již nyní.
Svoz autobusem bude následující:
8.00 hod - Lípa – u hasičské zbrojnice
8.05 hod – Chlum – autobusová zastávka na návsi
8.15 hod – Rozběřice – zastávka u rybníka
8.20 hod – Všestary – Obecní úřad
8.25 hod – Rosnice – autobusová zastávka
8.30 hod – Bříza – autobusová zastávka

Z HISTORIE NAŠICH OBCÍ
Profesor Rudolf Pros
V letošním roce uplynulo 130 let od narození dalšího ze zdejších významných rodáků malíře,
pedagoga, publicisty a kurátora galerijních sbírek prof. Rudolfa Prose.
Narodil se 3. 7. 1881 v obci Rosnice a po studiích působil jako docent metodiky kreslení na
ČVUT v Praze. Byl odborným inspektorem kreslení na českých středních školách a krátce působil
i v Podřipském muzeu a ve Švagrovského galerii v Roudnici. Byl členem mezinárodní kreslířské
federace v Curychu. Vedle pedagogické činnosti se věnoval krajinomalbě. Je autorem řady odborných studií a článků z dějin a vývoje české kresby Založil odborný časopis „Český malíř“, kde často
zveřejňoval své studie.
Byl to zřejmě on, kdo ukázal malebnou oblast Hradecka svým vrstevníkům, kteří zde vytvořili nejedno úchvatné dílo. Známé jsou například Kavanovy dřevoryty Rosnických chalup. Rosnický rodák
prof. Rudolf Pros zemřel 19. 9. 1955.						
Aleš Zlatohlávek
Vzpomínky na válečnou dobu německé okupace v letech 1939 – 1945
Druhou světovou válku někteří starousedlíci Lípy zažili na vlastní kůži a její hrůzy si pamatují
dodnes. Také na Lípě lidé přišli do styku s německým Gestapem a že to nebyly chvíle pěkné, o tom
svědčí vzpomínky lipského rodáka, pana V.M. z Lípy.
V době německé okupace byli zemědělci vázáni odvodem plodin a dobytka. Směli si ponechat
jen malou část úrody pro vlastní potřebu, která byla přísně hlídána. Odváděli se i koně pro vojenské
účely. Kdo vlastnil automobil, měl nárok na přidělení benzínu, ale i ten byl velmi přísně limitován,
proto lidé využívali pohon na dřevoplyn.
Večer, když se setmělo, musela být zatemnělá okna, aby nebylo vidět světlo z domu ven. Nesvítilo ani pouliční osvětlení. Lidé čelili častým kontrolám doma, kontrolám automobilů i koňských
povozů na silnicích. Panoval strach. Kryty proti náletům poskytovaly sklepy statku u Kučerů v čp. 14.
Obilí se mlelo ve mlýně v Čistěvsi. Mletí bylo přísně hlídáno a dopředu hlášeno. V Předměřicích nad
Labem pan Horák ve mlýně KIDLINOV mlel obilí „načerno“, lidem tak pomáhal, nechával si pouze
otruby, pro něho i jeho blízké to bylo velice nebezpečné.


V r. 1945 přes Lípu přecházely transporty zajatců různých národností. Nejvíce jich bylo národnosti ruské a ze všech národností byli ruští zajatci v nejubožejším stavu - hladoví, otrhaní a bosí.
Byli tak vyhladovělí, že se vrhli i na shnilé jablko, které uviděli v příkopě. Před zraky ostatních byli
zbiti pažbami zbraní německých dozorců. Němečtí dozorci dostávali pro zajatce malé příděly potravin, ale ani ty jim nedávali. V místní kronice se píše: ,,Němečtí žoldnéři hnali ruské zajatce jako
dobytek“.
Takto přes Lípu přešlo za tři týdny asi 25 tisíc zajatců. Spali po různých stodolách, ve kterých nocovalo až 500 zajatců najednou. Někteří se snažili uprchnout, za což byli trestáni a zabíjeni. Jeden
ze vzpomenutých trestů byl: stání bez bot v blátě a dešti až do ranních hodin bez hnutí. Lidé tomuto
trestu přihlíželi a takto potrestaným vojákům vařili kafe s koňakem, bylo jich celkem 15.
Obyvatelé Lípy zjišťovali, kam transporty směřují a zásobovali je jídlem, oblečením a obuví. Dokonce zajatcům, kteří již neměli silu, pomáhali v přesunu různými povozy. V obci Lípa se pro zajatce
i vařilo, a to v č.p. 15 a u Matějků. Zajatci tak dostávali teplou polévku.
Pan V.M. vzpomíná, jak byl svědkem přechovávání dvou zajatců v jejich doškové stodole. Jmenovali se Ivan a Žanko. Žanko se po válce vrátil domů a ozval se prostřednictvím dopisů rodině
Matějků.
Během okupace projevili občané Lípy statečnost, přátelství a pomoc lidem, kteří si jistě sáhli na
dno svých sil, někteří se konce války, bohužel, nedožili.
Ze vzpomínek V.M. z Lípy

Z plánu činnosti spolků obcí
Bříza, Chlum, Lípa, Rosnice, Rozběřice, Všestary
BŘÍZA
V minulém čísle Zpravodaje došlo k tiskařské chybě, kdy nebyl otištěn celý článek Nohejbalového
klubu ve Bříze. Tímto se omlouváme a chybu „tiskařského šotka“ napravujeme. Přinášíme doplnění
a současně nové zprávy z činnosti.

NOHEJBAL KLUB BŘÍZA
V dubnu jsme z vlastních prostředků zakoupili velký „párty stan“, který bude k dispozici na pořádaných
akcích naším klubem, tak i pro společné akce pořádané v obci Bříza – pálení čarodějnic, dětský
den, aj.
Letošní hráčskou sezónu jsme zahájili 26. 3. 2011 na turnaji trojic v hale v N.Bydžově a 7. 5. 2011
na turnaji trojic v Chudeřicích.
14. 5. 2011 jsme společně se Sokolem Všestary uspořádali 1. ročník Trojboje, a to v tenise,
nohejbalu a stolním tenise za účasti 6 týmů. Vše se odehrálo ve sportovním areálu ve Všestarech.
Akce se vydařila a pohár pro vítěze si odvezli „borci“ ze Smiřic. Příští rok bude pro velký zájem akci
opakovat.
Dne 28. 5. 2011 jsme uspořádali již 3. ročník turnaj trojic. Turnaj se uskutečnil na místním hřišti ve
Bříze, který dopadl nad naše očekávání. Poprvé si odnesli hlavní cenu místní borci ve složení Kocián Tomáš, Přibyl Jiří, Klouček Jan a nejmladší člen Černý Patrik. Přípravu turnaje nám komplikovalo špatné počasí, které se odrazilo po skončení turnaje na kvalitě naší travnaté plochy.


19.6. 2011 se uskutečnila brigáda na zatravnění poškozených míst po turnaji pomocí zatravňovacích
pásů. Tímto chci poděkovat Obecnímu úřadu ve Všestarech za uvolnění požadované částky.
V termínu 25. 6. 2011 jsme odehráli 2 turnaje, a to ve Světí a v Barchově.
Turnaj ve Světí odehrál junior tým ve složení – Černý Patrik, Štastný Miroslav, Macháček Miloš.
V tomto případě nebylo důležité konečné umístění, ale
fakt, že si kluci zahráli a měli dál chuť do hry. To neplatilo o turnaji v Barchově, na umístění nám záleželo
a ve velmi těžké konkurenci jsme uhráli 2. místo s týmem ve složení Klouček Michal, Černý Martin a Holohlavý Radek.
2. 7. 2011 se uskutečnil turnaj v Kunčicích za účasti
20-ti týmů. Základní skupina se nám povedla vyhrát,
a to nám pomohlo v dalších vyřazovacích kolech.
Konečné 5.místo vybojovali borci ve složení – Kocián
Tomáš, Přibyl Jiří , Černý Martin a Černý Patrik.
Na turnaj do Lupenic 27. 8. 2011 jely dva týmy. Tento
turnaj bereme spíše jako příjemný výlet díky dobré atmosféře.
Na turnaj v Těchlovicích
3. 9. 2011 jsme přivezli dva
týmy. Oba dva shodně vyhrály
své skupiny. Dále prošly první
vyřazovacím kolem, který znamenal stop pro tým Bříza A.
Tým Bříza B vybojoval celkově
velmi pěkné 4. místo



Dne 24. 9. 2011 od 8.00 hod. pořádáme již 2. ročník turnaje „O Březskou husu“ na místním
hřišti ve Bříze. Všichni jste srdečně zváni. Občerstvení je zajištěno. Těšíme se na hojnou diváckou,
sportovní kulisu.
Náš Nohejbal klub Bříza se pravidelně schází v neděli od 16.00 hod. Přivítáme každého dalšího
zájemce, který má zájem o tuto hru. Přijďte mezi nás buď v neděli na místní hřiště ve Bříze nebo
kontaktujte Tomáše Kociána, tel. 720 533 951, e-mail: kocian.briza@seznam.cz.
Tomáš Kocián, předseda klubu

Dne 11. 6. 2011 se na místním hřišti konal
DĚTSKÝ DEN.
Pro děti místní i přespolní byly připraveny individuální soutěže na stanovištích, ale také hromadné
pro skupiny, kde děti sbírali body. Získané body vyměnili za zajímavé ceny.
Samozřejmě nechyběly ani tradiční velké koláče z cukrárny „Sladký ráj“ ve Všestarech, kterými se
děti prokousaly k malé finanční odměně.

Součástí odpoledne bylo divadelní představení ochotnického divadelního souboru T. J. Předměřice
n. L. pod širým nebem „Jak byla čertům v pekle zima“.					
Roman Ruffer



Naše účast v soutěžích požárního sportu
Většiny soutěží se za SDH Bříza účastní družstvo ve složení David Bělohoubek, Lukáš Dufek,
Jakub Dufek, Martin Bělohoubek, Tomáš Václavík, Ivan Novotný, Lukáš Čapek. Družstvu se daří a
domů vozí celkem dobrá umístnění.

SDH Všestary uspořádalo dne 28. 5. 2011 soutěž požárních družstev na Chlumu, odkud jsme
přivezli pohár a 1.místo
Při soutěži v Hoříněvsi dne 3. 6. 2011 jsme měli smůlu a z důvodu prasklé hadice B jsme soutěž
nedokončili
Ve Smiřicích 18. 6. 2011 jsme se umístili na 4. místě, v Sověticích jsme skončili třetí.
Na 1. místě jsme se umístili na soutěži v Rosnicích, která byla pořádána u příležitosti 666 let obce
Rosnice
Dne 17.9. 2011 se konala soutěž o Pohár starostky na Chlumu. Vybojovali jsme krásné 4. místo
v silné konkurenci účastníků se silnějšími stroji. Náš čas byl 23,94 vteřiny a 3. místo nám uniklo
o 0,3 vteřiny
David Bělohoubek

A co nás ještě čeká do konce roku:
Soutěž požárních družstev dne 24. 9. 2011 v Černožicích
26. 11. 2011 – 3. ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU k zahájení adventu. Akce se již tradičně
uskuteční na návsi a opět bude připraveno pásmo vánočních písní a koled, vánoční punč a malé
občerstvení aj.
5. 12. 2011 přijde za našimi dětmi až domů Mikuláš s čerty a andělem.
Pro vyhodnocení činnosti v letoším roce připravíme malé společenské posezení.
Josef Václavík

CHLUM

Amfiteátr Chlum
Dívčí válka na Chlumu 20.8.2011
Díky aktivitě Hořiněveských ochotníků se podařilo, po více než čtyřicetileté přestávce, uspořádat
představení amatérského divadla v areálu lesního divadla na Chlumu. Divadelníci použili předlohu
F.R. Čecha který je širšímu publiku spíše znám jako hudebník (Olympic, Rogers Band, Shut Up,
Metronom). Základní dějovou linkou je motiv dívčí války který, ač zasazen do dobových kulis doby
po smrti kněžny Libuše, je aktuální i pro dnešní dobu. Možná právě to společně s velkým nasazením
Hořiněveských ochotníků stálo za velkým úspěchem tohoto představení a závěrečný potlesk více
než 450 diváků byl nádhernou odměnou za nelehký úkol nastudování tohoto dílka. Doufáme že
Hořiněveští ochotníci vytrvají ve své činnosti a potěší nás další hrou i v příštím roce.
Amfiteátr Chlum


LÍPA

Turnaj ,,O pohár Jana Trčky z Lípy“ v malé kopané
Dne 3.9.2011 se uskutečnil turnaj v malé kopané ,,O pohár Jana Trčky z Lípy“ na hřišti ,,Pod
Zelenou“ na Lípě pořádaný pod záštitou firmy ,,AUTO KNB-Lípa. Turnaj se konal již po deváté a
zúčastnilo se ho šest družstev. Družstva, která mezi sebou vyzkoušela své síly, taktiku a smysl pro
hru :
Probluz, Auto KNB-Lípa, Mužstvo 1866, DUNDEE, Všestary a Brazilci z Dohalic.
Hlavní organizátor pan Josef Štefanka přivítal hráče, hosty, starostku obce p. Zuzanu Zlatohlávkovou a majitele KNB p. Kverka již v 9 hodin ráno.Turnaj měl začít tradičním utkáním mužů z
Lípy ženatí proti svobodným, ale z důvodu opoždění některých hráčů se zápas přesunul déle. Paní
starostka odpískala začátek turnaje a začaly vzájemné souboje jmenovaných družstev o krásný
pohár z ruční výroby místního kováře p. Martina Štefanky. Ten se opravdu zdařil a hráče motivoval
k vítězství. Všechny zápasy proběhly v duchu fair play.
Počasí celé akci přálo, na obloze se neobjevil ani mráček a sluníčko ukázalo, že ještě sílu má.
Turnaj však neměl pouze sportovního ducha, ale zdařil se i jako společné setkání hostů, sportovců
i seniorů, kteří si rádi popovídali i s p. starostkou a zavzpomínali na doby minulé. Občerstvení
zajišťovala děvčata z Lípy k plné spokojenosti účastníků.
Vítězem turnaje se stalo mužstvo ,,Všestary“, na druhém skončilo mužstvo ,,KNB Lípa“ a jako
třetí mužstvo ,,DUNDEE“. Byly uděleny poháry nejlepšího střelce, pohár nejlepšího brankáře a
nezapomnělo se ani na cenu fair play .
Předáním cen z rukou p. starostky a společným pozdravem příštímu ročníku byl turnaj zakončen.
Akce se zdařila a nám nezbývá než se těšit na další ročník tohoto již tradičního turnaje.
L. Nožičková, Lípa
Šachový klub Lípa
Již 12. ročník letních šachových zápolení v bleskové hře připravil v hostinci U polních myslivců
Šachový klub Lípa. Během čtyř turnajů si sem našlo cestu 50 vyznavačů královské hry z 16 oddílů
královéhradeckého, libereckého, pardubického a středočeského kraje. Ve dvou kláních zvítězil
prvoligový hráč hradecké Slávie Martin Vacek, jednou jeho kolega Ondřej Kořínek a čtvrtý primát
připadl našemu Ondrovi Rudovi. V akci zde bylo možno sledovat extraligového pardubického Aleše
Jedličku, mnohé prvoligové a druholigové hráče, jakož i šachisty těch nejnižších soutěží, kterak


mezi sebou svádí líté boje. Neboť na našich turnajích je celkové pořadí jen vedlejším produktem
milých setkání lidí se společným koníčkem. Za těch dvanáct let přijelo pod rozhlednu 194 hráčů
a hráček z dvaačtyřiceti oddílů Čech, Slovenska, Německa a Ruska. Z největší dálky sem zavítal
moskevský Kireev. To je pěkná bilance.
Na mistrovství České republiky čtyřčlenných družstev v Pardubicích se naše družstva umístila
na 41., 59. a 67 ze 111 týmů.
V krajském přeboru jednotlivců v Janských Lázních nejlépe skončil Martin Kaisler na 13. místě.
Před námi je losování soutěží družstev nové sezony, opět přihlašujeme 5 týmů; Lípu A a B do
krajského přeboru, Lípu C a D do krajské soutěže a Lípu E do regionálního přeboru, takže o zimních
nedělích bude v hostinci „U polních myslivců“ rušno.
Z kulturních akcí jsme uspořádali ve všestarské hospodě „U Benyho“ Show orientálních tanečnic.
Probíhá řada pořadů z historie československé populární hudby Hluboká brázda; ve Všestarech v
motorestu Piccolo a pod rozhlednou v hostinci „U polních myslivců“. Jejich termíny hlásí místní
rozhlas. Pokud máte v některé obci zájem o tyto pořady, ozvěte se na emailovou adresu balcarjaroslav@seznam.cz.
Více o činnosti Šachového klubu Lípa se dozvíte na www.sklipa.com.
Jaroslav Balcar

SDH Lípa
Tak jme to zvládli.
O sobotách a nedělích dopoledne jsme položili zámkovou dlažbu pod pergolou u hasičské zbrojnice. Jsem velice rád, že se nám to povedlo dodělat před naší tradiční akcí

,,SOUSEDSKÉ POSEZENÍ“.
18.června jsme uspořádali již tradiční ,,SOUSEDSKÉ POSEZENÍ‘‘.
Po čtrnácté hodině se rozezněla skupina pana ing. Kosiny a pozdě do noci nám zahrála rocková skupina Revers. Mezi těmito hudebními kapelami nám zatančily orientální tance krásné dívky
z taneční skupiny Sahar. Před večerním vystoupení skupiny Revers dětem ale i dospělým zahrála
reprodukovaná hudba. Poslední víkend v srpnu jsme uspořádali pro děti rozloučení s prázdninami.
Po přivítání všech účastníků této akce se děti s doprovodem vydaly na naučnou stezku, kde
děti plnily různé úkoly. Tato naučná stezka končila u hasičské zbrojnice, kde děti měly připravené
občerstvení a dále pokračovaly plněním různých her a soutěží. Následovala diskotéka, kterou nám
nemile přerušil veliký lijavec. Doufám, že i tak se akce dětem líbila. V měsíci prosinci plánujeme již
tradiční ,,Mikulášskou besídku“ s čerty, Andělem a hodným Mikulášem.
Na závěr chtěl bych poděkovat všem hasičům a občanům z Lípy, kteří se dobrovolně podíleli na
pořádání těchto akcí. 									
Roman Krejčí

ROSNICE
Sousedské odpoledne u příležitosti 666.výročí od první písemné zmínky o obci
V sobotu 3.září jsme se v naší obci sešli s rosnickými
rodáky na sousedském odpoledni, které bylo v letošním
roce připraveno u příležitosti 666.výročí od první písemné
zmínky o obci.
Samotnému sousedskému odpoledni předcházela
hasičská soutěž, která byla vypsána pro hasičské zásahové
jednotky a které se zúčastnily pouze družstva z Břízy, Chlumu, Rosnic a Světí. Do zápolení se zapojila i družstva dětí z
Chlumu a Světí a své umění ještě předvedly ženy z Chlumu.
V hlavní soutěži, kde byl požární útok rozšířen o štafetu, zvítězilo družstvo ze Břizy.
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Ve 14.30 hodin zahájil starosta SDH Josef Macháček
a velitel Josef Pešek sousedské odpoledne, ve kterém
bylo ponecháno dostatek prostoru pro besedování mezi
občany a rodáky, např. v prostoru galerie pod širým nebem, ve které bylo k prohlédnutí na 200 historických fotografii. To, že sbor disponuje stoletou technikou, která
je neustále zásahu schopná, předvedli místní hasiči.
U příležitosti výročí byla vysazena lípa u pomníků z války
1866. Pro děti byl připraven „Rosnický sedmiboj“, na
jehož konci čekala na všechny účastníky nejenom sladká
odměna. Dále vystoupily pod vedením Vlaďky Holubové děti, které se věnují hře na hudební nástroje. Mimo
kytary bylo slyšet el. piáno, housle a saxofon. Posledním
bonbónkem pro děti bylo kousání velkých posvícenských
koláčů s překvapením uprostřed. Vyvrcholením celého
odpoledne byla taneční zábava, na které zahrála skupina Bonus, s tradiční tombolou, která se však konala
netradičně již ve 21 hodin.
Samozřejmě nechyběl posvícenský fotbal, bez kterého by posvícení nebylo posvícením. Družstva svobodných a ženatých proti sobě nastoupila v neděli
v 10 hodin. Ve 12 hodin bylo dohráno. Svoji převahu
opět potvrdilo družstvo ženatých, které vyhrálo
20 : 17.
Zatím jsem se nezmínil o tom co v rámci konání oslav
nebylo vidět. Myšlenkou oslav 666. výročí jsme se začali
zabývat v polovině června. Následně se každý týden
uskutečnila krátká pracovní schůzka všech, kdo se do
příprav chtěl zapojit. V polovině srpna byla připravena brigáda na úklid a úpravy obce, které se zúčastnilo celkem
26 občanů. Následovala i příprava paliva pro grilování
a uzení, instalace galerie, položení tanečního parketu a montáž pódia. V sobotu pak byl ještě zajištěn
přesun materiálu, který byl použit při hasičské soutěži. V neděli jsme vše, co jsme postavili, museli
rozbourat. Jediným zklamáním při přípravách byl (i přes upozornění) přístup všestarských služeb
k údržbě zeleně, které posekaly pouze plochy které zvládne sekací traktor.
V závěrečné fázi roku nás ještě čeká Vánoční zpívání, které se uskuteční v druhou adventní
sobotu tj. 3.prosince a vzápětí mikulášská nadílka. 		
Josef Macháček, starosta SDH

ROZBĚŘICE
SDH Rozběřice
Sbor dobrovolných hasičů Rozběřice pořádal
dne 20.8.2011 na místním hřišti a v prostoru před
hasičskou zbrojnicí Dětský den. Zvány byly nejen
děti , ale i jejich rodiče, kteří si mohli posedět při
skleničce vína, půllitru pivka nebo šálku kávy a popovídat si, zatímco jejich ratolesti řádily na trampolíně,
kterou nám na tuto akci zapůjčili manželé Jiřina
a Petr Stejskalovi z Rozběřic.
Po absolvování soutěžních disciplín, dostali
malí návštěvníci za odměnu balíček plný dobrot
a občerstvení. Kromě trampolíny všichni využili
i možnost, dát si namalovat na obličej jimi vy11

braný motiv, který jim pak až do večerních hodin
speciálními barvami vytvářela na obličejích Tereza Šotolová, která ostatně vymyslela i všechny
soutěžní disciplíny, neboť je učitelkou v Dohalicích
a s dětmi to zkrátka umí!
Během prázdnin zvelebili okolí hasičské zbrojnice především muži ze soutěžního družstva za pomoci dalších členů SDH Rozběřice, za což jim patří
obrovský dík, neboť zde odpracovali nepočítaně
brigádnických hodin!!!
SDH Rozběřice by chtěl během podzimu
uspořádat sběr železného šrotu a drakiádu, která
se loni velice vydařila, takže chystejte draky a jiné
létací „stroje“, protože podzim se nezadržitelně
blíží a tudíž nastává čas pouštění draků…

Renáta Rybová

VŠESTARY
SDH VŠESTARY - VŠESTARSKÁ POUŤ 2011

Byli jste ve Všestarech 18.6.2011, když se tam konala první „VŠESTARSKÁ POUŤ“? Jestli ne,
o hodně jste přišli. Horská dráha, kolotoč i motokáry jezdily už několik dní předem a děti i dospělí
se mohli pěkně vydovádět. Již v pátek si lidi za poslechu hudby kolotočářů dobře zatancovali. Na
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sobotu byl připraven bohatý program v podání žáků z naší mateřské školky, dětí z prvního stupně
ZŠ, aerobic a také našich větších žáků. Poté následovalo vystoupení tanečnic skupiny Sahar.
Někteří návštěvníci si přišli vystřelit růži, jiní přišli na trhy, které k této události jistě patří , nebo se
podívat na své děti a vnoučata . Ale jistě všichni odcházeli spokojeni a dobře naladěni . Všichni co
se zúčastnili , si jistě při znění tónů hudby , která celý program doprovázela zatancovali nebo se
jen zaposlouchali a zazpívali si. Od večera zněla taneční hudba, a to až do rána. Celý víkend se
spolky staraly, aby bylo co k snědku v podobě kýty, řízků a jiných dobrot , k tomu vínečko , a co nemohlo chybět bylo české pivíčko. Všem dětem, kteří zpestřily program moc děkujeme. Děkujeme
také za zapůjčení nákladního auta autodopravci p. Novákovi a fi. Astraprint p. Sakařovi za tisk
plakátů. Na akci spolupracovali spolky Sokol a Hasiči. Těšíme se na další pouť zase za rok.
Marika Čapková SDH Všestary
Rozloučení s prázdninami
Tak máme za sebou další čtvrtletí, které bylo pro
SDH velmi aktivní a to jak po stránce pořádání akcí, tak i
po stránce brigád na vedení sboru. Mezi pořádané akce
každoročně patří rozloučení s prázdninami, které se letos konalo dne 28.8.2011 na hřišti před bazénem. Před
prázdninami se společně se sokoly pořádal 1. ročník
Všestarské poutě, která nadchla jak děti, tak i dospělé
večerní zábavou. A co plánujeme na další dekádu? Jako
každý rok bude pro děti připravena Mikulášská nadílka
a navíc se bude konat divadlo pro malé diváky. Dne
8.10. 2011 bude opět sběr starého železa. Železo opět
připravte před své domovy, my se o něj postaráme.
Jak již bylo výše zmíněno, členové SDH pořádali brigády, které se týkaly malování a úklidu klubovny, proto čtenáře upozorňujeme, že mohou využít pro oslavu narozenin, výročí a podobných
akcí naši klubovnu. Stačí si pouze domluvit pronájem s naším členem Honzou Krušinou.
Od měsíce října se otvírá kroužek malých hasičů, kdo se chce přihlásit, tak u p. Špitálové (na
bytovce).Den bude upřesněn na vývěsce hasičů. 		
SDH Všestary - Jana Volejníková
Sbor dobrovolných hasičů ve Všestarech vás zve již
na 3.

ročník Adventních trhů

Trhy se budou konat jako každý rok před obchodním střediskem ve Všestarech
dne 27. 11. 2011 od 14.00hod.
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TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA VŠESTARY
Letošní dětský INDIÁNSKÝ DEN se nám opět vydařil. Indiánů se nám sešlo opravdu hodně
(něco kolem 80 dětí). Přes veškeré obavy vyšlo i počasí.
Ve dvě hodiny se děti začaly na „ Sokolovně „ scházet. Byla pro ně tradičně připravena stanoviště,
letos 10, na kterých dostaly po splnění úkolu razítko do hrací karty a mohly si vyzvednout zaslouženou
odměnu. Největší úspěch mělo stanoviště č. 2 LOV BIZONŮ. Neustálá fronta a zájem dětí o střílení
z luků vypovídalo o všem. Zpestřením dne byla INDIÁNSKÁ DÍLNA, kde si děti vyráběly indiánské
čelenky a náhrdelníky. Samozřejmě, že i náš SOKOLSKÝ TÝM byl oblečen do indiánského. Užili
jsme si skvělé odpoledne, děti se vyfotily u indiánského týpí a již se těšíme na příští rok, který bude
pod názvem…									
TJ Sokol Všestary

SDRUŽENÍ PETANQUE

Turnaj v Petanque
Dne 29. 5. 2011 se uskutečnil turnaj v petanque.
Turnaj se konal na hřišti u základní školy. Účast
byla hojná, můžeme se pochlubit, že turnaj byl
mnohonárodnostní. Celý den panovalo výborné
počasí. Hrdla hráčů se mohla zchladit vychlazeným pivem a břicha zaplnit klobásami. Zápasu
se zúčastnilo 17 družstev, z toho 4 reprezentovala Všestary. Všestarské týmy se umístily na 2.,
6., 8. a 12. místě. Hráčům gratulujeme a doufáme, že i příště se jim bude dařit. O ceny se postarali sponzoři, kterým tímto děkujeme. Kdo si
najde chvíli, za příznivého počasí trénujeme každou středu a neděli od 17,00 hod. na hřišti u školy.
Pavla Vargová

CENTRUM PRO RODINU BERÁNEK

Pozvánka do Centra pro rodinu Beránek

www.beranek-vsestary.cz, beranek@beranek-vsestary.cz, mob.: 775 727 714

Po dvou letech existence Mateřského centra Beránek jsme se rozhodli pro změnu
názvu na „Centrum pro rodinu Beránek“, protože toto více vystihuje naše vize. Chceme, aby už z názvu bylo patrné, že naším cílem je podpora rodinných vazeb. Způsobů,
jak podpořit úlohu rodiny, je mnoho. Kromě odborných přednášek to jsou zážitkové
akce, pobyty, nebo jednoduše poskytnutí místa pro setkávání.
Rádi bychom také upozornili na možnost prodeje a nákupu dětského oblečení,
kočárků, sportovních potřeb apod. prostřednictvím Bazárku, který oproti minulým
letům bude probíhat po celý školní rok. Každé úterý ráno budeme obměňovat zboží. Maminky, které
by chtěly prodat přebytečné věcičky, se mohou domluvit na tel: 775 727 714.
Těšíme se na viděnou v CPR Beránek.						
Mgr. Šárka Doležalová
statutární zástupce
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Praktický lékař – děti a dorost ZŠ Všestary
MUDr. J. Janečková
Po, St			
7.30 – 14.00
Út			
7.30 – 14.30
Čt			
7.30 – 15.30
Pá			
7.30 – 13.15
Nemocní 		
7.30 -- 11.00
Později objednaní +prevence
Tel: 495 458 151

Lékárna Všestary
Lékárník PharmDr.M. Pospíšil
e-mail: lekarna.vsestary@email.cz
Po, Út,Čt,Pá		
7.15 – 15.30
St		
10.00 – 18.00
Zubní ordinace Všestary
MUDr. L. Košťálová
Po			
7.30 – 16.00
ST			
6.00 – 13.00
Čt			
6.00 – 15.00
Pá			
6.00 – 12.00
Tel: 605 744 578

Bazén Všestary
e-mail: bazen@vsestary-obec.cz
www.vsestary-obec.cz
Tel: 495 458 326

Praktický lékař – dospělí ZŠ Všestary
MUDr. Renata Kovalská
Po,Út,Čt,Pá		
7.00-13.00 /15.30 návštěvy
St			
12.00 – 18.00
Tel: 495 458 196

Pošta Všestary
Po, St		
8.00 - 11.00 a 13.00 – 17.00
Út		
8.00 - 11.00
Čt, Pá		
8.00 - 11.00 a 13.00 - 16.30

Obecní Úřad Všestary
Po,Út ,Čt
7.00 – 12.00 a 13.00 – 15.30
St		
7.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00
Pá		
zavřeno
e-mail: urad@vsestary-obec.cz
www.vsestary-obec.cz
Tel : 495 458 028
Pokud chcete čímkoliv přispět do zpravodaje, napište nám na e-mail adresu :
zpravodaj.vsestary@seznam.cz, nebo můžete svůj požadavek, či námět donést kterémukoli
členu kulturního výboru. Uzávěrka příspěvků do příštího čísla je do 5.12. 2011
Petra Rufferová (pro obec Bříza)
Zdenka Macháčková (pro obec Rosnice)
Jakub Zvěřina (pro obec Chlum)
Aleš Zlatohlávek (pro obec Rozběřice)
Mgr. Lenka Nožičková (pro obec Lípa)
Marika Čapková (pro obec Všestary), tel.č.: 724668163
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INZERCE
MONTÁŽ SÁDROKARTONU
PŮDNÍ VESTAVBY
BYTOVÁ JÁDRA
PŘÍČKY - STROPY

KOCIÁN TOMÁŠ
- Gips Interiér
Bříza 83
503 12 Všestary
e-mail:
kocian.briza@seznam.cz
mobil: 720 533 951

Všestary 53
503 12 Všestary
p. Zuzana Vaisová
Tel.: 774 379 973

www.cukrarnavsestary.cz
E-mail: info@cukrarnavsestary.cz
Otevírací doba:
Po – Út
7.00 – 16.00 hod
Středa
7.00 – 18.00 hod
Čt – Pá
7.00 – 16.00 hod
Neděle
13.00 – 17.00 hod

Nabízíme:
- velký výběr originálních
zákusků
- zhotovení dortů pro všechny
příležitosti
- chlebíčky, obložené mísy,
jednohubky a další výrobky
studené kuchyně
- novinka – výrobu domácích
svatebních koláčků
- studené a teplé nápoje
- nanuky, zmrzlinu
a zmrzlinové poháry

Cestovní agentura
DUO

půjčovna motorových lodí, vodních lyží a vlečných hraček

Radan a Radana
Vilímovi
Lípa 44, 503 12 Všestary
Tel. 602425470, 495221855, www.duomarine.cz
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