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5. číslo občasníku

Březen 2012

Velikonoce jsou nejvýznamnější z křesťanských svátků a to především proto, ţe
připomínají zmrtvýchvstání Jeţíše Krista, k němuţ podle víry křesťana došlo
třetího dne po ukřiţování. Dnes uţ víme i přibliţný rok, kdy k této události došlo:
30 či 33. Velikonocům předchází čtyřicetidenní přípravná doba - tzv. Postní doba.
Boţí hod velikonoční se slaví první neděli po prvním jarním úplňku. Velikonoční
neděli předcházejí tři dny, které symbolicky zaznamenávají události
křesťanského příběhu zrady a zázraku:
Zelený čtvrtek představuje den, kdy Jeţíše zradil přítel, který s ním krátce předtím seděl u stolu při − poslední
večeři Páně.
Na Velký pátek byl Jeţíš ukřiţován.
Během Bílé soboty věřící rozjímají, po velkém smutku se blíţí Velikonoční noc a s ní Kristovo vzkříšení.
Kristus vstal z mrtvých v neděli za svítání. Velikonoční neděli je vyhrazena sváteční hostina, Boţí hod
velikonoční.
Velikonoční pondělí je jiţ dnem veselých lidových oslav a hodování, svátkem jara, znovu se probouzející
přírody, naděje na dobrý hospodářský rok, dobrou úrodu, zdravý a šťastný ţivot.
V roce 2012 připadá
Zelený čtvrtek na 5. dubna,
Velikonoční pondělí na 9. dubna

150. výročí vzniku Sokola

Letošní rok 2012 je pro naši vesnici Chlum
významný dvěma letopočty - r. 1352 a r. 1862.
Rok 1352 je vzpomínán v historických dokumentech
jako první dochovaná písemná zmínka o vesnici
Chlum. Na základě průzkumů a archeologických
nálezů byl Chlum jiţ osídlen v době kamenné, z níţ
se dochovaly některé nálezy, jako střepy z nádob,
kamenné nástroje a pazourkové noţe, které jsou
uloţeny v Muzeu města Hradce Králové.
Rok 1862 je významný nejen pro obec, ale pro celou
Českou republiku. Vzpomínáme zaloţení České obce
sokolské, o níţ se zaslouţili Miroslav Tyrš a Jindřich
Fügner.
Myšlenka Sokola spočívá nejen ve sportovní
činnosti, ale v prvopočátcích to byla především
myšlenka vlasteneckého smýšlení a boje proti
národnímu útlaku. V současné době je obnova tradice
Sokola zaměřena nejen na pěstování tělesné zdatnosti
členů i občanů našeho regionu, ale také se snaţí jít

Petra Rufferová
příkladem k čestnému jednání, k národnostní, rasové
a náboţenské snášenlivosti, k demokracii,
humanismu, k osobní skromnosti a ukázněnosti, k
lásce k rodné zemi a úctě k duchovnímu dědictví
našeho národa.
Sokol má své pevné místo mezi zájmovými
občanskými sdruţeními. Program Sokola je
provázaný
souborem sportovních, pohybových,
kulturních a společenských aktivit, které se
uskutečňují v tělocvičných jednotách. V roce 150.
výročí zaloţení Sokola je třeba připomenout i 15.
všesokolský slet v Praze, který se uskuteční v
červenci 2012.
V naší vesnici se tradicím Sokola věnovali naši
předkové, zejména v období první republiky a v
období po druhé světové válce pod hlavičkou
Osvětové besedy. S nadšením se zúčastňovali nejen
tradičních všesokolských sletů v Praze, ale také
organizovali tělocvičná setkání a kulturní vystoupení.
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Odkaz, který pro nás zde zanechali jsou nejen určité

ideály a vzory, ale také velké materiální zázemí,
které bylo TJ Sokol Chlum za první republiky
vybudováno a to zejména lesní divadlo a cvičiště.
Myšlenka Sokola nebyla v minulosti vţdy
podporována a ctěna. Politický reţim od roku 1948
do roku 1989 potlačoval veškeré dění Sokola, coţ
vyvrcholilo dne 28. 7. 1978, kdy byly oba pozemky,
cvičiště a lesní divadlo, tou dobou jiţ pod hlavičkou
ČSTV, „dobrovolně“ převedeny na místně příslušný
MNV a tímto se jeho činnost utlumila zcela. Aţ po
roce 1989 začíná Česká obec sokolská obnovovat
svoji činnost a poté následně také TJ Sokol Chlum.
Dne 8. března 1991 se sešli občané s vůlí obnovit
původní Sokol. Dne 23. května 1991 pak byl
chlumský Sokol oficiálně zaregistrován jako TJ

Sokol Chlum a začal pomalu budovat svoji základnu
a navazovat na dřívější tradice.
Zásluhu na této obnově mají
paní Helena Budayová a
Bohumil Urban. Současná
generace, která převzala
veškerou činnost od předchozí
generace se snaţí pokračovat v
tradicích a myšlenkách Sokola
a také se starat jako dobrý
hospodář o majetek TJ Sokol
Chlum a podporovat kulturní a
společenské akce . Domnívám
se, ţe na tomto místě je třeba
zmínit obětavou práci bratra
Jakuba Zvěřiny, který se
zaslouţil mimo jiné o převod
nemovitého majetku (cvičiště a
lesní divadlo) z České obce sokolské na TJ Sokol
Chlum. Dále je třeba připomenout obětavou práci
bratrů Ivana Budaye, Petra Zíba, Radka Dvořáka,
bratrů Jana a Petra Urbanových a Jana Kolovratníka,
kteří se intenzivně podílejí na aktivitách Sokola.
Nesmím ani zapomenout na pomoc mnohých nečlenů
Sokola, kterým tímto také děkuji
Přejme TJ Sokol Chlum k jeho významnému výročí,
aby se nám dařilo i nadále rozvíjet jeho činnost, ctít a
chovat se v souladu s jeho duchovním odkazem tak,
abychom zde mohli jednou zanechat dědictví pro
budoucí generace, na které bychom mohli být hrdi
my i generace příští. Sokolský dorost na jevišti sálu
chlumské hospody je na fotografii z cca roku 1930.
Zdeňka Zvěřinová
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Magistrát uţ vydává nové elektronické občanky

První kusy zcela nového typu občanských průkazů si uţ na
královéhradeckém magistrátu vyzvedávají jejich majitelé. Takzvané
elektronické občanské průkazy (e-OP) vešly v platnost 1. ledna
2012. Průkaz má strojově čitelnou zónu a za poplatek 500 korun
můţe být opatřen podle rozhodnutí klienta i kontaktním
elektronickým čipem, který slouţí jak k identifikaci, tak k nahrání
některých dalších dat, například elektronického podpisu. Podat si
ţádost nebo vyzvednout hotový doklad si mohou lidé bez objednání
nově kaţdý všední den. Vyuţít lze také elektronický rezervační
systém na internetových stránkách města, kde se objednají na termín, který jim nejlépe vyhovuje.

Pro doklady na úřad do dvou hodin i v úterý a ve čtvrtek

Nejenom pondělky a středy mohou občané vyuţít k návštěvě magistrátu kvůli
vyřízení záleţitostí týkajících se občanského průkazu či pasu. Pracovníci
úřadu jsou klientům k dispozici i v úterý a ve čtvrtek vţdy do 14 hodin. První
dny ostrého provozu systému s nástupem nové legislativy nastartovaly několik
drobných, leč důleţitých, úprav. Cestovat se zapsaným dítětem v pase rodiče
je moţné do 26. června 2012, poté zápisy pozbývají platnost. Pas rodiče
zůstává v platnosti do doby v něm vyznačené. Od tohoto data bude muset mít
pas jiţ kaţdý občan, který hodlá vycestovat mimo území EU. Pro vycestování
do států EU postačí občanský průkaz, který mohou mít i děti před dovršením 15 let.

Invalidní vozík slouţí nově imobilním klientŧm magistrátu

S praktickým nápadem přišli pracovníci královéhradeckého magistrátu a
zakoupili pro potřeby imobilních občanů invalidní vozík. Ten bude k zapůjčení a
díky bezbariérovým vjezdům do budovy úřadu se tak klienti dostanou na
všechna pracoviště v obou křídlech.

DOMÁCÍ NÁSILÍ NENÍ NORMÁLNÍ

Máte pocit, ţe se Vás nebo někoho z Vašich
blízkých týká problematika domácího násilí?
Nemlčte a nenechte se umlčet. Nikdo nemá
právo jiného týrat psychicky či fyzicky.
V Královéhradeckém kraji podle statistik za
loňský rok bylo nahlášeno 44 případů oproti
roku 2009 s 16 případy. Intervenční centrum
pro osoby ohroţené domácím násilím v Hradci
Králové je jedním z Oblastní charity Hradce
Králové . Touto problematikou se zabývá její
tým sloţený ze zkušených odborníků a funguje
jiţ od roku 2007. Pracovníci centra si se
slzami , bolestí a trápením týraných lidí umí
poradit. Poskytují krizovou intervenci,
podpůrnou psychoterapii, právní poradenství
v oblastech
rodinného,
občanského
,
přestupkového a trestního práva, přičemţ
nejen, ţe poradí, ale i třeba sepíší právní

návrhy a ţádosti. Kontaktovat či navštívit
informační centrum mohou ohroţené osoby
buď sami , nebo prostřednictvím Policie ČR.
Ostych, nedůvěra, či naivní představa , ţe se
problémový vztah vyřeší sám od sebe nejsou
na místě. Nic se nezmění a nikdo nepomůţe,
kdyţ o pocitech, strachu a bolesti nebude nikdo
jiný vědět!!!
Sociální sluţba je bezplatná, určená osobám
starším 18 let, ţijících na území celého
Královéhradeckého kraje.
Intervenční centrum pro osoby ohroţené
domácím násilím, Kotěrova 847, 500 03
Hradec Králové, tel: 495 530 033, mobil
774 591 383,
e-mail:
intervencni.centrum@hk.caritas.cz,
www.charitahk.cz
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ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Všestary ze
dne 19. 1. 2012
Místo konání: Zasedací místnost Obecního úřadu
ve Všestarech
Bod 2: kontrola usnesení: AUDIT provedený v ZŠ
Všestary paní Ing. Marií Sukovou. Z auditu
nevyplynuly závaţné chyby, ale pouze drobné
chyby, které byly po auditu postupně odstraňovány.
Byla doplněna směrnice. Z peněz vyhrazených pro
školu se opravilo schodiště uvnitř budovy.
Bod 3: Paní Hofmanová předala písemnou ţádost
na opravu koupelny- kdyţ se dům čp. 129
pronajímal, jedna z úvah byla taková, ţe aţ si dům
začne vydělávat, budou z tohoto výdělku hrazeny
opravy. Bohuţel se špatně posoudil stav a jiţ nyní
se musí opravovat nejenom koupelna, ale také
kuchyň a chodba, kde se drţí stále plíseň asi
z důvodu toho, ţe se vyměnila okna a byt se skoro 2
roky pravidelně nevětral.
Bod 4:
Poţadavky osadního výboru Lípa,
předkladatel: Josef Štefanka, Radovan Dvořák a
Jaroslav Matějka. Osadní výbor se domluvil a
poprosil, ţe by rád dal do pořádku místo u pí.
Hejnové po levé straně v okolí pomníčku /1866/.
Pomníček měl být součástí projektu na odvodnění
komunikace a je to ošklivé zákoutí a na jaře by
z něho chtěli udělat lepší kout.
Bod 6. Rozpočet - Základní škola a mateřská škola,
Všestary obsah: Pan ředitel provede seznámení
s rozpočtem školy na rok 2012. V rámci rozpočtu
obce byla schválena částka 2,200.000,- Kč, tato
částka byla následně škole oznámena. PaedDr. Petr
Fikejz - Jelikoţ se jedná o stejnou částku, jako
v loňském roce, na letošní rok jsme k poloţkám
přiřazovali čísla podobně jako v loňském roce.
Jediná změna je v energiích, kde je o cca 100.000,Kč méně, předpokládá se, ţe se projeví zateplení
budovy - schváleno
Bod 8. Schválení podání ţádosti o dotaci na opravu
hřbitovní zdi v k.ú. Lípa Dne 12. 12. 2011 byla
podána ţádost o dotaci z Programu obnovy venkova
„Hřbitovní
zeď
Chlum.
Podmínky

Královéhradeckého kraje určují povinnost doloţit
schválení podání ţádosti zastupitelstvem obce.
Zastupitelé jsou tedy ţádáni o přijetí usnesení, které
podpoří usnesení rady obce a vysloví souhlas
s podáním ţádosti.
Bod 10.
Ţádost základní a mateřské školy
PROINTEPO . Základní a Mateřská škola
PROINTEPO s.r.o. podala ţádost o finanční
příspěvek pro rok 2012 na neinvestiční výdaje
jednoho ţáka s trvalým bydlištěm v naší obci. Jedná
se o ţáka se specifickými vzdělávacími potřebami
Bod11. Ţádost JSDHO Chlum –JSDHO poţádalo o
nákup kominické sady, jako nedílné součásti
vybavení jednotky, kdyţ při posledním zásahu
(hospoda
Chlum)
nebylo
toto
zařízení
bezprostředně k dispozici. Komín chytil nad
půdním prostorem aţ ke střeše. V komíně bylo 620
C. – schváleno
12. Úhrada faktur. Na základě smluv o dílo byly
vystaveny tyto faktury:
M – STAV HK s.r.o., IČ: 26003589,
Lochenice 65, Předměřice n. Labem – „Okapový
chodníček u budovy MŠ a ŠJ Všestary, oprava
bytového domu ve Bříze čp. 54“, částka 94.487,Kč,
Lubomír Fidranský - FINE, IČ: 44416113, J.
Košťála 32, Neděliště – „Servis plynového kotle a
dopojení plynového sporáku ve Bříze čp. 54“,
částka 2.453,- Kč,
Jaromír Dobeš, IČ: 65721454, Všestary 16,
Všestary – „Oprava utrţené střechy na bazénu“ –
ţivelná pohroma, částka 46.320,- Kč,
Ing. Jaroslav Štěchovský, aut. ing., IČ:
71225897, K Sokolovně 427/18, Hradec Králové –
„Novelizované energetické audity pro budovy OÚ
Všestary a MŠ Chlum“, částka 26.000,- Kč.
– bylo schváleno
Jaromír Bartoš, IČ: 16277538, Zelená 712,
Česká Skalice – „Nový plynový kotel v Rozběřicích
čp. 2“, částka 43.800,- Kč. - zamítnuto

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Všestary ze dne 23. 2. 2012
Bod 3. Připomínky a ţádosti občanů: Obec nebyla úspěšná v ţádosti o dotaci na kanalizaci, (vytvoření
hlavní stoky a vybudování čističky) – dotaci získala Obec Dřevěnice a Obec Lochenice. Ţádost o dotaci z
Programu obnovy venkova (SZIF) – oprava hřbitovní zdi v k. ú. Lípa , rozhodnuto bude po 22. 3 .2012.
Ţádost o dotaci na prostranství před kostelem – projektant (p. Stejskal) vyprojektoval chodník tak, ţe
výrazně zasahoval do vlastnických práv občanů. Musíme dát za pravdu majitelům sousedícího pozemku.
Projektant tvrdí, ţe na připomínky dokáţe dát takové odpovědi, které povedou k úspěšnému řešení
projektu.
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Ohledně zapůjčování stanů pro spolky Všestary - je zde 6 stanů +pivní sety - p. Šefanka uvedl, ţe by je
chtěli na 16.6. zapůjčit.Tento datum zamluveno , dále pak na 3.6. 2012 SDH a Sokol Všestary.
Bod 6. Záměr na pronájem budovy prodejny č.p. 2 v Rozběřicích. K 1.5.2012 končí nájemní smlouva na
dobu určitou s panem Martinem Rakem. ZO schvaluje vyhlášení záměru na pronájem prodejny čp. 2
v Rozběřicích s nejniţším podáním 5.000,- Kč/měsíčně bez energií na dobu určitou 3 let.
Bod 7. Všestarské neziskovky Jako kaţdoročně byly zpracovány ţádosti o příspěvek od obce pro
organizace, které vyvíjejí činnost na území obce. Rámec pro dotace spolkům zůstal v podstatě nezměněn,
jenom byl posunut termín podání ţádostí do konce ledna a byla provedena větší kontrola členské základny
z hlediska placení příspěvků. V rozpočtu obce byla vyčleněna částka 160.000,- Kč.
Přehled příspěvků je následující:
počet členů
Neziskovky
místních celkem
1 TJ Sokol Chlum
19
29
2 SDH Lípa
29
33
3 ŠK Lípa
3
40
4 TJ Sokol Všestary
180
390
5 Nohejbal klub Bříza
17
19
6 SDH Všestary
43
47
7 Centrum pro rodinu Beránek
96
103
8 SDH Bříza
37
39
9 SDH Rosnice
50
55
10 SDH Chlum
66
77
11 SDH Rozběřice
39
71
12 Myslivecké sdr. při ZD Všestary 12
12

příspěvek
na organizaci
na členy
celkem
5 333,3
3 086,3
8 419
5 333,3
4 710,7
10 043
5 333,3
487,3
5 820
5 333,3
29 238,6
34 571
5 333,3
2 761,4
8 094
5 333,3
6 984,8
12 318
5 333,3
15 593,9
20 927
5 333,3
6 010,2
11 343
5 333,3
8 121,8
13 455
5 333,3
10 720,8
16 054
5 333,3
6 335,0
11 668
5 333,3
1 949,2
7 282
příspěvky
12 celkem členů
591
celkem
159 994
Jaroslav Došel - Zámečnictví, IČ: 10468510, Všestary 56 – „Sloupky s drţákem na koše, poklop u
1.st. ZŠ, oprava korby na multikáře“, částka 9.758,40 Kč,
Energy Consulting – Project, s.r.o., IČ: 26113317, Přemyšlenská 484/28, Praha 8, Kobylisy –
„Stanovisko energetického auditora k realizované akci a dosaţeným přínosům-MŠ Všestary“, částka
5.000,- Kč,
Landsmann s.r.o., IČ: 25924737, U Náhona 511/23, Hradec Králové – „Hliníkový ţebřík“ – JSDHO
Bříza, částka 9.300,- Kč,
Srdínko Ladislav Montáţ elektro, IČ: 43477194, Rozběřice 74, Všestary – „Oprava vrchního vedení
veřejného osvětlení v obci Všestary“, částka 8.964,- Kč,
Ing. Eduard Ţaluda, IČ: 73580872, Ţelezná 493/20, Praha 1 – „Územní plán Všestary – úpravy po
společném jednání a veřejném projednávání, částka 31.200,-Kč,
Ing. Zdeněk Hrouda, IČ: 67480659, Všestary 199 – Úprava projektové dokumentace „Energeticky
úsporná opatření MŠ Chlum“, částka 15.600,- Kč. - schváleno
Dne 17. 2. 2012 byla zveřejněna výzva na zateplení. Obec jiţ předla veškeré podklady zpracovateli
ţádosti Energy Benefit Centre a.s., IČ: 29029210, se kterým obec uzavřela mandátní smlouvu na
zpracování ţádosti. V této souvislosti bylo potřeba provést změnu v projektu a v energetickém auditu, bylo
nutné vyţádat změnu stavebního povolení. Ţádosti se budou podávat od 29. 2. 2012 do vyčerpání
peněţních prostředků. - Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním ţádosti o dotaci na akci „Energeticky
úsporná opatření MŠ Chlum“.
Bod 17. Dne 17. 2. 2012 byla zveřejněna výzva na zateplení. Obec jiţ předla veškeré podklady
zpracovateli ţádosti Energy Benefit Centre a.s., IČ: 29029210, se kterým obec uzavřela mandátní smlouvu
na zpracování ţádosti. V této souvislosti bylo potřeba provést změnu v projektu a v energetickém auditu,
bylo nutné vyţádat změnu stavebního povolení. Ţádosti se budou podávat od 29. 2. 2012 do vyčerpání
peněţních prostředků. Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním ţádosti o dotaci na akci „Energeticky
úsporná opatření MŠ Chlum“.
Marika Čapková, zastupitel
5

Občanské sdruţení Diakonie Broumov vyhlašuje

SBÍRKU POUŢITÉHO OŠACENÍ ,

která se uskuteční ve středu 11. 4. 2012 jako obvykle v garáţi obecního úřadu ve Všestarech v čase
od 16,00 do 18,00 hodin. Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, tak aby se
nepoškodily transportem.

Základní škola a mateřská škola, Všestary

V uplynulých měsících ţáci ZŠ absolvovali všechny naplánované akce – kulturu, sport i vědomostní
soutěţe Leden byl více pracovní, vţdyť bylo pololetní hodnocení. V tomto měsíci jsme ještě stihli
přivítat budoucí prvňáky při zápisu do I. ročníku. Celkem jsme zapsali 35 ţáků.
V dalším období jsme navštěvovali Klicperovo divadlo, divadlo Drak i výchovné koncerty v Hradci
Králové. Prošli jsme různými soutěţemi – recitovalo se, zúčastnili jsme se florbalového turnaje
pod záštitou ministra školství, naši ţáci porovnávali s ostatními své dovednosti v okresních kolech
v matematické Pythagoriádě i v Olympiádě z českého jazyka. Absolvovali také netradiční hodinu
tělocviku se soukromou školou Timedance z Hradce Králové. Děvčata s maminkami vyrobily krásné
panenky a po hlasování celé školy byla ta nejkrásnější poslána do celorepublikové soutěţe Miss
panenka, která je realizována jako projekt Českého rozhlasu Hradec Králové a navazuje na projekt
UNICEF – „Adoptuj panenku…“
S druhým pololetím i nadále pokračují ve své činnosti zájmové krouţky. Navštívili jsme také další
zemi z EU, tentokrát Maďarsko. Děti z I. stupně si připravily karneval, aby se rozloučily se zimou.
Zrealizovali jsme jiţ tradiční sběr papíru.
V rámci projektu Školy pro venkov vytváříme pracovní listy a učebnici o našem regionu a v dalších
měsících přivítáme partnerskou školu z Chocně.

Mateřské školy - Chlum, Všestary

Obě mateřské školy měly také velmi bohatý program. Děti si nejen hrály, ale také se vzdělávaly na
besedách s hasiči, Policií ČR i s různými zástupci řemesel v našem okolí. Navštívily kovárnu, podívají
se ke včelaři. Za dětmi do školek přijela malá divadla, hudebníci a děti také zavítaly do divadla Drak.
Své kreslířské dovednosti předvedly v různých výtvarných soutěţích. Svědomitě se připravily na zápis
do I. ročníku a nyní se chystají na tradiční sobotní pobyt v I. třídě, který proběhne v dubnu a v květnu
pod názvem – Poprvé spolu.
Se zimou se školky rozloučily karnevalem a uţ se těší na výlety za pohádkou na různé zámky ve
východních Čechách.
To jsou v kostce aktivity naší organizace a další podrobnosti najdete pravidelně na www.zsvsestary.cz
Vedení školy
Obecní úřad Všestary upozorňuje občany, ţe POPLATEK ZE PSŦ za rok 2012 je splatný do
25.dubna 2012. Poplatek je moţno uhradit na účet nebo v hotovosti na Obecním úřadě Všestary.

KULTURNÍ VÝBOR
PLÁN PRÁCE KULTURNÍHO VÝBORU V ROCE 2012
Ačkoliv z roku 2012 jiţ uplynuly dva měsíce, k první akci pořádané Kulturním výborem obce
Všestary v tomto roce, se dostáváme aţ 12. 3. 2012. V tento den pojedeme do divadla v Poděbradech.
Hned o deset dní později, 22. 3. 2012, pořádáme zájezd na výstavu Zemědělec 2012, která se koná
v Lysé nad Labem. Odjezd je jako obvykle v 8.00 – 8.30 hod. Na výstavě bychom měli trávit čas mezi
10.00 a 14.00 hod. Na cestě z výstavy učiníme zastávku v Kutné Hoře, v Chrámu sv. Barbory.
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Další akci, která se ještě koná v březnu, a to 30. 3. 2012, je Noc s Andersenem, pořádaná knihovnou
ve Všestarech. Následuje výlet, který bude aţ 14. 6. 2012, a to do Králík v Jeseníku, kde navštívíme
klášter vypínající se nad městečkem Králíky, nově vybavené vojenské muzeum, a pokud nám to čas
dovolí, tak se na zpáteční cestě zastavíme i v Muzeu řemesel v Letohradě.
Období po letních prázdninách zahájíme nějakou zajímavou přednáškou.
Společenské odpoledne pro seniory, které se uskuteční 20. 10. 2012 ve 14.00 hod. v pohostinství U
dvou Lip ve Střezeticích, bude probíhat podle osvědčené receptury, plné dobrého občerstvení, výborné
muziky, drobného dárku pro kaţdého zúčastněného a hlavním bodem programu bude vystoupení
kouzelníka světového formátu pana Pavla Koţíška.
Ještě 25. 10. 2012 pojedeme do Polska, kde si na trţnici nakoupíme dušičkové zboţí a třeba i různé
pamlsky, na zpáteční cestě se jistě zastavíme na nějakém zajímavém místě.
I kdyţ dosud není stanoveno přesné datum, plánujeme zájezd na některou prestiţní divadelní scénu.
Kromě této organizační činnosti Kulturní výbor obce Všestary vydá ještě 4 čísla Zpravodaje, kde Vás
bude podrobně informovat o akcích, které jiţ proběhly, i o těch, které se teprve chystají. V případě
zájmu o podrobnější informace, týkající se kterékoli z plánovaných akcí, obraťte se na zástupce
výboru v jednotlivých místních částech.
Aleš Zlatohlávek
Dne 14. 4. 2012 od 08.00 hodin pořádá Myslivecké sdruţení Na Bojišti Chlum

JARNÍ SVOD LOVECKÝCH PSŦ MALÝCH A VELKÝCH PLEMEN
pod záštitou OMS Hradec Králové.
Akce proběhne v areálu mysliveckého sdruţení pod rozhlednou na Chlumu.
Těšíme se na návštěvníky z řad veřejnosti.

KNIHOVNA

Noc s Andersenem
Knihovna a kulturní výbor ve Všestarech pořádají
30. března 2012 již druhou

„NOC S ANDERSENEM"

Pro děti z 3. 4. a 5. tříd je připraveno vyrábění, hry, spousta zábavy,
nočního čtení a spaní mezi knížkami.
Spolupořadatelem akce je Základní škola a mateřská škola, Všestary .
Otevírací doba obecní knihovny kaţdé pondělí 16-19 hod.
Od února máme nový výměnný soubor knih. Přijďte se k nám podívat.
Hana Šanderová - knihovna Všestary
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USKUTEČNĚNÉ AKCE KULTURNÍM VÝBOREM
V pondělí 12. 3. 2012 se uskutečnil zájezd do divadla Na
Kovárně v Poděbradech na divadelním představení DIVADLA
NA JEZERCE – DIVADELNÍ SPOLEČNOST JANA
HRUŠÍNSKÉHO “Mandragora“. U této komedie jsme se
všichni moc nasmáli. Ještě před začátkem jsme měli čas si projít
město a dát si dobrou večeři v některé z restaurací v Poděbradech.
Škoda jen, ţe účast byla tak malá. Je pak ohroţeno vůbec
pořádání těchto moc hezkých akcí.

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

BŘÍZA
NOHEJBAL KLUB BŘÍZA
Nohejbalový klub v Bříze zahájil letošní rok pravidelnou docházkou do místní tělocvičny ve
Všestarech, kde kaţdý pátek od 16-ti hod trénujeme a připravujeme se na blíţící turnajovou sezonu
neregistrovaných týmů.
Od začátku ledna se klub snaţí prostřednictvím ţádosti na obecním úřadě ve Všestarech o přidělení
uţívání buňky na hřišti v Bříze v podobě nájmu. Tento objekt pro nás znamená zázemí pro naši
činnost - klubovnu. Po dohodě s místním SDH to nenaruší kaţdoroční pořádání tradičních akcí na
hřišti (Pálení čarodějnic, Dětský den, hasičské
závody, aj.). Doufáme, ţe jednání dopadne ku
prospěchu všech zainteresovaných stran.
Náš první turnaj se odehrál v Malšovicích
v tělocvičně ZŠ Úprkova za účasti 6 týmů. Konečné
1. a 5. místo se zdá jako dobrý rozjezd do nové
sezony.
Tradiční bowlingové klání v Předměřicích nad
Labem proběhlo první sobotu v březnu, kdy jsme
společně s našimi ţenami vyzvali členy SDH Bříza.
Po prvním kole to vypadalo na vyrovnaný boj,
postupem času se projevila větší zkušenost, a proto
byl výsledek jednoznačný ve prospěch nohejbalistů.
Za zmínku stojí výborné výsledky našich ţen a zajímavá prezentace páru Procházka - Václavík ml.
Na začátek dubna chystáme přípravu našeho hřiště pro novou sezonu.
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Na sobotu 24. března se jako jiţ kaţdý rok touto dobou organizuje společně s SDH brigáda na
odstranění odpadků z příkopů příjezdových cest do Břízy.
Tomáš Kocián
SDH BŘÍZA
Hasičský ples
V sobotu 4. 2. 2012 jsme se opět v hojném počtu sešli na dalším „ročníku“ tradičního Hasičského
plesu, který jsme pro Vás připravili v sále místního pohostinství „U Kudrnů“ ve Bříze. Říkám-li my,
mám tím na mysli členy sboru dobrovolných hasičů ve Bříze.
Po celý sobotní večer nám k dobré zábavě hrála skupina UNIDUO. Pro letošní rok jsme pro přítomné
připravili pár změn. První z nich bylo zařazení originálního tanečního souboru českých muţoretů
ARTrosa z Hořic (mimo jiné měli s sebou i lékařský doprovod, tak vše bylo pod odbornou kontrolou).
Další byla změna v uspořádání půlnočního slosování vstupenek na místo tradiční tomboly.

Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se plesu v hojném počtu zúčastnili, sponzorům za poskytnuté
drobné ceny a jiţ se těšíme na příští rok, na opětovné shledání u dobré zábavy.
Co připravujeme:
V pondělí 30. 4. 2012 od 18:00 hod se uskuteční na místním hřišti ve Bříze tradiční PÁLENÍ
ČARODĚJNIC. Oheň a občerstvení je zajištěno.
V průběhu měsíce června bude na hřišti tradiční Dětský den a připravujeme další akce, o kterých
budete průběţně informováni.
Josef Václavík
Za podpory SDH Bříza se uskuteční dne 28. 3. 2012 od 19.00 hod v Hasičské zbrojnici ve Bříze
Floristická dílna Kateřiny Novákové (Kreativní floristická dílna, Roudnice 56,
www.katerinanovakova.webnode.cz)
Petra Rufferová

Prodejna ELÁN ve Bříze
Prodejna ELÁN ve Bříze rozšířila tradiční sortiment potravin, drogerie aj. o prodej kvalitního
sudového vína.
Aktuální nabídka sudového vína se mění dle nabídky.
Vína stáčíme do vámi přinesených nádob nebo do nových PET lahví 1,5 l. Všechna stáčená vína z naší
nabídky můţete před nákupem zdarma ochutnat.
Otevírací doba prodejny:
pondělí, středa, pátek ……. 7.00 - 17.00 hod
čtvrtek …….. 7.30 - 11.00 hod
sobota …….. 7.30 - 10.00 hod
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CHLUM
Amfiteátr Chlum
Nová sezóna v Lesním divadle na Chlumu
Velký zájem návštěvníků v loňské sezóně a jejich častá slova chvály a podpory nám dodalo nových
sil, a tak jsme se s vervou pustili do nového programu. Snaţili jsme se zachovat uměleckou šíři
vystoupení počínaje dechovkou, přes divadlo a rockovou muzikou konče, a proto doufáme, ţe si z naší
pestré nabídky akcí vyberete. A nyní mi dovolte představit pořady, které jsme zatím připravili:
30. 4. 2012 Čarodějnice
Není moţné nedodrţovat tradice a ani letošní rok nebude výjimkou. Společně s Hospodou u polních
myslivců, TJ Sokol Chlum a SDH Chlum pro Vás připravujeme čarodějnický rej. První část bude
patřit dětem, pro které je připraveno spousta her a muziky v podání dua Jirka a Jirka. Na všechny
soutěţící čekají sladké odměny. Druhá část čarodějnického reje bude patřit ţivé muzice v podání
kapely Vendeta rock revival. Zahraje nám směs rockové muziky českých i světových kapel. Máme se
na co těšit! Oproti minulému roku bude zdvojnásoben počet zastřešených míst k sezení, tudíţ se
deštivého počasí nemusíme bát.
12. 5. 2012 Divadelní představení Dentální rapsodie (Alexandr Guha )
Na famózní úspěch Hořiněveských ochotníků s představením Dívčí války jsme nemohli nereagovat, a
proto bude na letošní program zařazeno více divadelních představení. První z nich je autorské
amatérské divadlo Ztracená existence z Prahy, které nám zahraje hru Dentální rapsodie. Příběh vypráví
o jednom dni mladé dívky z pohledu její ústní dutiny. Budeme mimo jiné sledovat její rande
ojedinělou orální perspektivou a také shlédneme boj kazu se zubem za doprovodu kapely Rammstein.
Získáme tak zajímavý pohled (nejen) na svůj vlastní chrup. Hra má jiţ za sebou přes sto repríz.
Úspěšně se účastnila mnoha soutěţí (nominace na inscenaci roku v Divadelních novinách, Jiráskův
Hronov …), momentálně hostuje v praţské Ypsilonce kde je pravidelně reprízovaná (a také
vyprodaná).
2. 6. 2012 Váťák
Tyto stálice na naší scéně není pravděpodobně nutné představovat. Ale pro pořádek, jedná se o
revivalovou skupinu Kabát, o nichţ někteří tvrdí ţe je snad lepší neţ originál. Minulý rok jsme měli
malinko smůlu, neb nám „trochu“ pršelo. Přesto se sešlo cca 40 skalních příznivců, kteří si večer uţili.
Pevně doufáme, ţe letos to jiţ bude na 100%.
23. 6. 2012 Divadelní představení Spolku divadelních ochotníkŧ z Rovenska pod Troskami
„Na správné adrese“ (Marc Camolleti)
Vystoupení Všestarských ochotníků s Fidlovačkou dne 20. 7. 1950
První zmínka o tomto amatérském spolku je z roku
1836. V r. 1906 si zde dokonce jako host zahrál
Jaroslav Vojta. Aktivity tohoto spolku přetrvaly do
dnes a díky tomu máme tu moţnost shlédnout jejich
bláznivou francouzskou (tudíţ mírně lechtivou)
komedii o tom, jak to můţe dopadnout, kdyţ na
inzerát přijde někdo jiný, neţ koho čekáte...
Mark Camoleti se narodil roku 1923 v Ţenevě. V
šedesátých letech patřil mezi nejúspěšnější
francouzské komediální autory a svou tvorbou
zdařile navázal na francouzskou bulvární frašku,
především na svého vynikajícího učitele Georgese
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Feydeaua. Marc Camolleti píše brilantní komedie, které si nekladou jiný cíl, neţ pobavit diváka.
Kultivovaně oţivuje neselhávající principy francouzské bulvární frašky. Má mimořádný cit pro vtip,
situační a slovní komiku. Umí vytvořit zajímavou zápletku a najít vtipné rozuzlení, neobává se ani
jiného druhu pikanterie. Můţeme se tedy těšit na krásný odpočinkový a humorem protkaný podvečer.
30. 6. 2012 Vystoupení skupiny Kantoři v
rámci Vzpomínkových akcí 1866
Při výběru účinkujících v rámci této akce jsme
se snaţili o přiblíţení repertoáru dané době. A
při rešerši existujících kapel jsme se dostali i
na Hradecké Kantory. Při probírání se jejich
historií jsme narazili i na album Tam u
Královýho Hradce vydaného roku 1986, které
je celé sloţeno z tematických písní k bitvě
1866. Po konzultacích s Gardou města Hradce
Králové bylo jasno. Budou Kantoři!
Tato kapela začíná svoji historii jiţ v roce 1970
kdy se kolem dvou přátel, Jana Filipa
(kapelník) a Borise Eckerta, kteří do té doby
hráli pro radost po hradeckých hospůdkách,
14. 7. 2012 Táboranka
Po velkém úspěchu minulý rok jsme si dovolili
tuto dechovou kapelu zařadit i letos.

Ilustrační foto – Javoranka 2011

27. 7. 2012 19:00 hod Vladimír Hron – One
Man Show

seskupila skupina, která si dala jméno Kantoři.
Tento název nebyl zvolen náhodně, neb
zakládající členové byly novopečení „kantoři“.
Na počátku hrají country inspirovanou
Greenhorns, ale jiţ brzy začínají hrát lidové
písně v aranţmá Jaroslava Huebnera. Jak šel
čas, sloţení kapely se obměňovalo, takţe v
současné době máme moţnost slyšet jiţ čtvrtou
sestavu, nicméně tajemný duch středověké
hudby spojený s krásnými českými lidovkami
zůstal do dnes a my budeme mít moţnost
strávit dvě hodiny s nádhernými písničkami v
prostředí, které si takovéto účinkující přímo
ţádá.
Šance, Abeceda hvězd, One man show, a další.
Posledním televizním počinem byla role v
seriálu Vyprávěj. Při návštěvě u nás nám
nabídne hudebně zábavnou show, ve které se
objeví imitace nejvýznamnějších představitelů
různých hudebních ţánrů a stylů v konfrontaci
s českou pop scénou. Nebudou chybět veselé
historky z natáčení a veřejných vystoupení,
vtipné gagy i glosy vzpomínek uspěchané
současnosti.
V jednání jsou ještě další akce, ale nechceme
předbíhat, dokud to nebude, jak se říká jisté.
Aktuální informace můţete sledovat na
www.amfiteatrchlum.cz (snad jiţ brzy na
našem obnoveném webu).
Změna programu vyhrazena
Jakub Zvěřina

Kdo by neznal moderátora, baviče, textaře,
zpěváka, imitátora, aj. z televizních pořadů

LÍPA
Příbuzní a známí atentátníkŧ, kteří
přeţili…

Brzy se bude měnit zimní čas na letní. My
sedíme s panem Václavem Matějkou starším
z Lípy v obývacím pokoji a vzpomínáme, jak
to se změnou času bylo v minulosti. Letní čas
byl zaveden za války A. Hitlerem z důvodu

šetření elektrické energie. Po válce byl zrušen
a v dubnu roku 1979 opět zaveden.
Od změny času se dostáváme myšlenkami do
doby okupace a pan Matějka se rozhovořil o
tom, ţe osobně poznal známé a příbuzné
atentátníků, kteří provedli atentát na
Heydricha dne 27. 5. 1942.
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Osobně poznal paní Skalickou na svatbě
v Radostově, která bydlela v Praze ve starém
pivovaře. Ta měla tetičku, u které atentátníci
bydleli, ta jim obarvila vlasy a starala se o ně.
Paní Skalická tetičce pomáhala, např. jim
zajišťovala nákupy a koupila mimo jiné
aktovku, plášť a kolo – to byly věci, které byly
nalezeny na Pankráci po atentátu. Při
vyšetřování byly právě tyto věci vystavené
k identifikaci na Václavském náměstí, kde je
úplnou náhodou uviděla i paní Skalická, a tak
se vlastně dozvěděla, komu pomáhala a za
jakým účelem se tito lidé v Praze objevili.
Tetička paní Skalické se konce války
nedočkala, při příchodu Gestapa k nim domů
se otrávila. Manţel a syn byli zatčeni a
popraveni.
Další, koho pamětník z Lípy poznal osobně,
byl pan Gavčík z Dlouhých Dvorů. Atentátník
Gabčík byl synovcem tohoto pána. To, ţe pan
Gavčík se svou rodinou přeţil válku, za to
vděčí panu faráři, který mu při křtu zaměnil
písmeno b za v. Syn pana Gavčíka v Dlouhých

Dvorech ţije doposud. (Pozn. Děkujeme mu za
souhlas zveřejnit tuto informaci.)
Dále vzpomínáme, ţe 10. 6. 1942, kdy hořely
Lidice jako odplata za spáchání atentátu, byl
oheň vidět z letiště Ruzyně v Praze. V tu chvíli
lidé v Praze zdaleka netušili, co se v Lidicích
stalo. (Nedávno jsme mohli vidět v kinech
film Lidice, který se problematikou Lidic a
atentátu zabývá). Jako reakce na spáchání
atentátu byli popravováni nevinní lidé. Jejich
jména byla zveřejňována a vystavována. Na
Lípě byla jména popravených k přečtení ve
vývěsní skříni u Antošů.
Doba to byla jistě nelehká. Změna zimního
času na letní letos jiţ brzy proběhne, jako tomu
bylo tehdy za války. Ale čas okupace bychom
jistě za čas nynější měnit nechtěli. Se zájmem
však můţeme na tuto dobu zavzpomínat
s místním pamětníkem panem Václavem
Matějkou starším z Lípy. Za jeho vzpomínky
děkujeme a jsme vděčni. Však se s nimi ve
Zpravodaji setkáváme jiţ poněkolikáté a
doufáme, ţe ne naposledy.
L. Noţičková

Hluboká brázda
Hudební cyklus z historie československé populární hudby Hluboká brázda pořádá Šachový klub Lípa
v hostinci U polních myslivců pod rozhlednou.
Premiéry budou v těchto termínech: 27. dubna 60. léta českého rocku, 18. května Rybitví Yo Yo
Bandu, 8. června Dávná zem Petra Muka a 15. června 60. léta českého popu.
Kaţdý pátek pak probíhá v hostinci U polních myslivců repríza některého z pořadů tohoto cyklu.
Začátky jsou v 19 hodin a po skončení programu hraje a zpívá Jaroslav Balcar se svými hosty.
Jaroslav Balcar

Šachový klub Lípa
Ţáci ŠK Lípa postoupili do I. ligy ţákovských druţstev !
Naše mladé naděje suverénně zvítězily v krajském přeboru ţákovských druţstev a v příští sezoně si
zahrají v první lize. Na tomto nevídaném úspěchu se podíleli: Matyáš Szücz, Lenka Rojíková, Vojtěch
Kořínek, Lukáš Kratěna, David Gloser a Otakar Šafka.
Lenka Rojíková byla jmenována mezi dvacítkou Nadějí královéhradeckého sportu, jejichţ vyhlášení
se konalo na slavnostním večeru v sále hradecké Filharmonie. Lenka se téţ podílela na vítězství
čtyřčlenného šachového druţstva královéhradeckého kraje na 5. zimní olympiádě dětí a mládeţe
v Ostravě, kde byl jako trenér náš člen Jaroslav Šmíd.
Šachový klub Lípa uspořádal Hradeckou šachovou ligu mládeţe a naši mladí byli hodně vidět.
Kategorii hochů do 10 let vyhrál David Gloser, hochy do 8 let Viktor Praţák; stejné kategorie dívek
sestry Kateřina a Radka Hrochová. Velkou cenu Trutnova hochů do 10 let vyhrál Vojtěch Kořínek, do
8 let skončil Viktor Praţák třetí. V krajském přeboru jednotlivců v rapid šachu se přebornicí kategorie
dívek do 10 let stala Kateřina Hrochová, Matyáš Szücz skončil druhý mezi čtrnáctiletými hochy. Naše
mládeţ se opravdu má čím pochlubit. Poděkování patří i trenérům Pavlu Praţákovi, Luboši Jedličkovi,
Ondřeji Rudovi, Bedřichu Fiedlerovi, Jaroslavu Šmídovi i dalším, kteří nezištně pomáhají.
Jiţ 20. ročník Vánočního turnaje pro příchozí se konal na Štěpána v hostinci U polních myslivců pod
rozhlednou a stal se kořistí našich hráčů, kteří se seřadili na bedně v tomto pořadí: 1. Jedlička; 2.
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Ruda; 3. Jirásek. Zúčastnili jsme se krajského přeboru v bleskovém šachu, kde jsme dosáhli na 3.
místo. Finišují téţ soutěţe druţstev, v krajském přeboru je dvě kola před koncem Lípa A druhá těsně o
bod za Sněţkou Náchod, Lípa B je pátá. V krajské soutěţi je Lípa D na čtvrtém místě, Lípa C osmá a
v regionálním přeboru je Lípa E na pátém místě. O konečném pořadí poreferuji příště.
Jaroslav Balcar

SDH Lípa
V průběhu loňského roku 2011 jsme na hasičské zbrojnici a v obci Lípa odpracovali 335
brigádnických hodin. Naším hlavním cílem bylo vybudování zámkové dlaţby pod pergolu u hasičské
zbrojnice. Dále jsme zvelebovali okolí vesnice vyhrabáním kamenů, odstraněním náletu dřevin a
rostlin.
V dubnu jsme pořádali pomlázkovou zábavu, kde nám pěkně zahrála
hudební skupina Magnet.
Od května jsme se připravovali na naše tradiční Sousedské posezení,
které se koná kaţdou třetí sobotu v červnu.
Úvodem nám zahrál soubor pana ing. Kosiny. Zatančily nám krásné
tanečnice orientální tance.
Pro děti jsme měli disko a na závěr nám zahrála oblíbená rocková

hudební skupina Revers.
Na konci prázdnin jsme pro děti uspořádali Loučení s prázdninami. V prosinci jsme po loňském
úspěchu zopakovali Mikulášskou nadílku. I letos se sešlo hodně dětí a čertů. Tento rok jsme zakončili
pořádáním Silvestrovské noci. V zasedací místnosti ve zbrojnici se nás v tento poslední den v roce
sešlo na třicet lidí.
Dne 14. ledna letošního roku proběhla v hostinci U Čendy
výroční valná hromada , kde jsme zhodnotili činnost za
celý loňský rok a naplánovali akce na rok
letošní. V letošním roce se k nám přihlásilo dalších 6
členů. Odešli nebo přestoupili od nás 3 členové.
Do letošního kalendářního roku vstupuje náš hasičský
sbor se 34 členy.

Jako letošní první
společenskou akci jsme uspořádali
v hasičské
zbrojnici téměř jiţ zapomenutou oslavu MDŢ. Lipské ţeny se
oprostily od všedních starostí a poseděly tak spolu u kávy,
sladkých moučníků a jiných pochoutek, které si samy napekly a
připravily.
Přijela
je
navštívit
i
paní
starostka
JUDr.Zlatohlávková. Akce se velice líbila a budeme si přát, aby
měla i v příštím roce pokračování.
.

Mezi nejbliţší plánované akce v letošním roce jsme zařadili:
Pomlázkovou zábavu – 7. 4. 2012 v hospŧdce Na Bojišti v obci Chlum
Sousedské posezení – 16. 6. 2012 na Lípě pod širým nebem
Loučení s prázdninami – srpen 2012
O dalších akcích budeme včas informovat.

Roman Krejčí
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ROSNICE
SDH Rosnice
V lednu proběhla jako kaţdoročně výroční valná hromada zdejšího SDH. Kromě členů se jí zúčastnili
také starostka obce JUDr. Zlatohlávková a místostarosta ing. Fof. Během schůze došlo na zhodnocení
činnosti sboru za uplynulý rok, především úspěšně zvládnutých zářijových oslav 666. výroční první
písemné zmínky o naší obci. Dále byl schválen plán práce na rok 2012, v kterém nechybějí jiţ tradiční
akce jako sběr ţeleza, pálení čarodějnic či sousedská posezení v rámci pouti a posvícení. Součástí
programu valné hromady byly také doplňující volby do výboru za odstoupivší členy.
V sobotu 3. 3. 2012 proběhl v hostinci u Kudrnů ve
Bříze tradiční hasičský ples. K poslechu i tanci zahrála
skupina Bonus, která podpořila výbornou náladu v sále.
O půlnoci samozřejmě došlo na losování vstupenek o
spoustu zajímavých cen.

V sobotu 24. března 2012 se uskuteční sběr starého ţeleza a autobaterií.
Zdenka Macháčková

VŠESTARY
SDH Všestary

Je jaro roku 2012 a tak jako vţdy, se na jaře začínají rozjíţdět akce. Hned z kraje roku jsme měli výroční
schůzku, na které byl zvolen nový velitel SDH - dlouholetý člen sboru David Špitál. Jinak plány stanovené pro
loňský rok jsme splnili, naplánovali jsme akce do nadcházejícího roku a pak jsme mohli volně diskutovat.
V únoru jsme pořádali
„Hasičský ples“, který se
vydařil. Nesešlo se sice
mnoho lidí jako loni (kolem
80), ale dobře se tancovalo.
Jako předtančení nám na
plese zatančila děvčata
navštěvující
krouţek
aerobiku při místní ZŠ pod
vedením
Renáty
Ledvinkové, bylo to moc hezké a tímto jim děkujeme za
zpestření večera. Tombola byla bohatá a snad kaţdý něco vyhrál.
Jiţ třetí rok spolupracujeme dohromady se Sokolem Všestary a myslím si, ţe spolupráce se daří, a proto jsme
se rozhodli akce dále rozšiřovat nejen o zábavné akce, ale i o akce potřebné a prospěšné.
17. 3. 2012 pořádáme společně „BURZU“ jaro, která kdysi byla tradicí zaţitou a myslím, ţe v minulé tak v
dnešní době potřebnou.
Hned další akcí je „Dětský Maškarní Karneval“, konaný 31. 3. 2012 od 13.00 hod v hospůdce „U Benyho“
ve Všestarech, na který jste zváni s vašimi ratolestmi.
Dále se bude konat v sobotu 7. 4. 2012 „Pomlázková zábava“ v hospůdce „U Benyho“ ve Všestarech od
20.00 hod.
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Poté bude jiţ Tradiční pálení čarodějnic 30. 4. 2012 opět na sokolovně ve Všestarech doplněný o soutěţe a
lampiónový průvod po naší obci.
Mezitím v měsíci březnu opět bude „Sběr starého ţeleza“ (datum bude upřesněn).
Poté následuje „Dětský den“ 26. 5. 2012 na sokolovně a poté jiţ 2. - 3. 6. 2012 připadá letošní Pouť ve
Všestarech. Opět vás chceme pozvat na tuto akci, která se bude konat v prostorách sokolovny ve Všestarech,
za spolupráce spolků a dobrovolníků opět s houpačkami, trhy, programem a večerní zábavou. Včas se o všem
dozvíte více.

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SOKOL VŠESTARY
V poslední době se objevily zvěsti, ţe si jen tak sportujeme a ostatní společenské a kulturní dění v obci nás
nezajímá. Mrzí nás tyto informace, ale jediné co s tím můţeme dělat, je nechat za nás hovořit činy. Mezi
tradiční nesportovní akce jiţ patří Pomlázková zábava, dětský den, či Štěpánská zábava.
V letošním roce se plánuje rozvíjení větší spolupráce s SDH Všestary. V současné době není mnoho lidí, kteří
by byli ochotni svůj volný čas obětovat pro kvalitní přípravu a zdárný průběh pořádaných akci. Pevně
doufáme, ţe vzájemná spolupráce bude ku prospěchu všech.
Seznam plánovaných akcí do počátku června 2012:
10. března – 3. ročník halového volejbalového turnaje; 17. března – Jarní burza; 31. března – Dětský maškarní
karneval; 7. dubna – Pomlázková zábava; 30. dubna – Čarodějnice; 12. května – Jarní volejbalový turnaj muţů
a ţen (16. ročník); 26. května – Dětský den; 1. – 3. června – Pouť
V současné době dokončujeme rekonstrukci místnosti na cvičení v Sokolovně (při výročí 650 let obce
Všestary tam byla expozice fotek). Bude tam probíhat Pilates a cvičení na balónech, pro které je velký prostor
v tělocvičně ZŠ nevyhovující. Prostor si bude moţno i pronajmout pro další případná cvičení.
Jen pro informaci a připomenutí aktuální rozpis cvičení pro veřejnost (maximálně do června)
AQUA-AEROBIC bazén ve Všestarech PO 19-20 hod.; ST 19-20 hod.; ČT 19-20 hod.
PILATES a P-CLASS v tělocvičně ZŠ Všestary PO 18-19 hod. PILATES , 19-20 hod. P-CLASS ; ČT 19-20
hod. P-CLASS
CVIČENÍ RODIČŦ S DĚTMI v tělocvičně ZŠ Všestary ČT od 16-17 hod.
FLORBAL v tělocvičně ZŠ Všestary ČT 20-21 hod.
MALÁ KOPANÁ v tělocvičně ZŠ Všestary PA 19,30-21 hod.
Všechna cvičení a akce, které pořádáme, jsou pro veřejnost a rádi mezi sebou přivítáme nové zájemce o sport.
Sledujte naše webové stránky www.tjsokolvsestary.wz.cz
Vladimír Fof
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FARNOST VŠESTARY
Stanovit, na které datum připadne ve které obci pouť a posvícení není nijak sloţité. Vše se odvíjí od
svátků světce, kterému je zasvěcen kostel.
OBEC

POUŤ

POSVÍCENÍ

Rosnice
Bříza
Všestary
Rozběřice
Lípa
Chlum

27. 5. 2012
3. 6. 2012
3. 6. 2012
3. 6. 2012
8. 7. 2012
8. 7. 2012

2. 9. 2012
9. 9. 2012
30. 9. 2012
18. 11. 2012
4. 11. 2012
4. 11. 2012

HAVELSKÉ
POSVÍCENÍ
21. 10. 2012
21. 10. 2012
21. 10. 2012
21. 10. 2012
21. 10. 2012
21. 10. 2012

INZERCE
Autodoprava J & K

HOSPODA ve BŘÍZE

Nabídka mezinárodní expresní autodopravy
do 1,8 t, do 8 europalet po celé ČR i
Europe. Přeprava materiálu, zboţí,
stěhování, vyklízení sklepů, půdních
prostor, bytových a nebytových prostor,
odvoz starých praček, lednic, koberců,
nábytku, vyklízení nemovitostí. Odvozy do
sběrných dvorů nebo na skládku. Délka
nákladního prostoru 4,2 m, šířka 2 m.
Kontakt mob. 604 951 635

Zajišťujeme společenské akce jako jsou Rodinné oslavy - Promoce - Svatební
hostiny - Smuteční hostiny - Firemní
večírky – Plesy – Zábavy - s ţivou hudbou,
opékáním masa (kýty, kuřat aj.)
Sledování sportovních přenosů, aktivní
vyuţití - kulečníkový stůl, Ping-pong stůl,
karetní hry. Moţnost uspořádání turnajů.
Kontakt na tel. 604951635
Facebook.- Hospoda ve Bříze-Všestary.

Za kulturní výbor vám přejeme příjemné prožití Velikonoc
Petra Rufferová (pro obec Bříza)
Jakub Zvěřina (pro obec Chlum)
Mgr. Lenka Noţičková (pro obec Lípa)
Zdenka Macháčková (pro obec Rosnice)
Aleš Zlatohlávek (pro obec Rozběřice)
Marika Čapková (pro obec Všestary), tel.č.: 724668163

Pokud chcete čímkoliv přispět do zpravodaje, napište nám na e-mail adresu zpravodaj.vsestary@seznam.cz, nebo můţete
svůj poţadavek, či námět donést kterémukoli členu kulturního výboru.
Uzávěrka příspěvkŧ do příštího čísla je do 8. 6.2012
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