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7. číslo občasníku

Archeopark pravěku ve Všestarech se blíží
svému otevření
Výstavba Archeoparku se chýlí ke konci. Ke konci září bylo
dokončeno interiérové vybavení budov, zbývá nastěhovat
expozici a dokončit venkovní stavby dvou pravěkých domů.
Mezi významnými partnery projektu (Královéhradecký kraj
spolufinancoval budovy s evropskými fondy pro rozvoj
cestovního ruchu, Univerzita Hradec Králové mimo rámec
projektu dodává expozici) je i obec Všestary, která poskytla
tolik důležité pozemky v místech předchozího Centra
experimentální archeologie.
K úplnému otevření pro veřejnost dojde někdy v průběhu první poloviny prosince, tedy zhruba za dva měsíce. Co
přinese tato skutečnost obci Všestary? Jde o zařízení specializované na poučení nejširší veřejnosti o pravěku,
podobně jako před lety sem tedy zřejmě zavítají exkurze školních dětí v dopoledních hodinách pracovních dnů a
nově rodiny z celé republiky o nedělích či víkendech nebo o
letních prázdninách. O samotný provoz Archeoparku se bude
starat (nezisková) veřejně prospěšná společnost financovaná ze
svých příjmů, tedy vstupného, a nevelké (i když důležité)
dotace Královéhradeckého kraje. Budoucnost Archeoparku tedy
závisí na počtu návštěvníků. Prvním cílem je zaměstnat lidi,
kteří nejen expozici připravovali a s provozem mají zkušenosti
z předchozích deseti let, ale kteří budou realizovat pro
návštěvníky program. A podílet se na praxích studentů hradecké
univerzity, které by provozu měly také pomoci.

Jistě přijedou návštěvníci nejen z Čech, ale i ze zahraničí.
Důležité je, co se u nás ve Všestarech tito lidé dozví. O
dějinách Čech a Moravy tak starých, že se o nich dozvídáme
jen z kusých zpráv archeologů. O lidech, se kterými se
nesetkal nikdo z nás, ani archeologové.
Nevíme, kolik návštěvníků to bude. Projekt pro ně opravil
přístupovou cestu po okraji obce s možností parkovat přímo
u Archeoparku. Ale jistě budou doma vyprávět o obci na
Hradecku, která pomohla udělat něco pro lidi.
Občané ze Všestar a přidružených obcí, přijďte se podívat,
jeden z prvních dnů po otevření bude pro vás. Rádi vám
dáme předem vědět.
Radomír Tichý, Filozofická fakulta, Univerzita Hradec
Králové
www.archeoparkvsestary.cz
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ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA
6. 9. 2012
Místo konání: Hostinec U Kudrnů, místní část Bříza, obec Všestary
- Jako jeden z dotazů občanů bylo svícení v lokalitě ,,Vít ve Všestarech“ ze Všestar na Světí. Jedná se o pozemky
pana Víta (mimo silnici). Veřejné osvětlení by zřejmě měla provozovat obec. Znamenalo by to převzít veřejné
osvětlení, provést revizi – to vše za podmínek, že je geometricky zaměřené vedení kabelů. – zatím v řešení
- Mgr. Šotolová – požádala o opravu lampy v Rozběřicích dole u státní silnice. - Samozřejmě, že lampa se opraví.
Mechanismus je nastavený tak, že se zavolá na obecní úřad, zapíše se a pan Srdínko to posléze opraví. Není třeba
čekat příliš dlouho. Stejný princip je i u rozhlasu.
p. Petr Šandera – kanalizace u zámečnictví Došel ve Všestarech - Prochází tam stoka, která odvádí veškeré vody ze
tří směrů. Vedle silnice je díra, kde se sbíhají kanalizace. Problém je obsáhlejší, protože pod silnicí není vyřešen
průchod. Na druhé straně je šachta, která je vyzděná, ale bohužel, není dokončená. V šachtě na druhé straně
přitékáním velkého množství vody jsou vyvalené kameny a mostek pod cestou je celý rozpadlý. A protože propustek
pod takovouto silnicí by měl být téměř průlezný, navrhuje se pro to udělat maximum, protože každý si umí
představit, co by nastalo, kdyby se cesta propadla.. Musí se udělat projekt, aby byla známa cena.
Přehled investic v místních částech S ohledem na průběh jednání zastupitelstva 28.06.2012 je předkládán přehled
investic v jednotlivých místních částech.
rok
Bříza
Chlum
Lípa
Rosnice
Rozběřice
Všestary

2008

2009

2010

2011

2012

celkem

94.026

54.962

190.612

58.616

140.736

538.952

133.269
258.078

374.104
355.873
51.485
519.952
385.923

335.828
211.403
59.602
196.287
1,010.121

172.671
161.196
442.092
251.035
366.486

14.914
49.363
18.815
52.583
45.600

1,030.786
1,035.913
571.994
1,292.169
2,480.925

272.312
699.795

MŠ Chlum – (informace o postupu díla)
Oprava školky se nám trochu protáhla, protože jak každý ví, do staré stavby se ,,šťouchne“ a rázem se najde další
závada. V budově byla provedena izolace zaražením plechů ve spáře mezi pískovcovými bloky u obvodových zdí,
izolace příček, příčky v přístavbě kuchyně popraskaly zásadním způsobem, bylo rozhodnuto o změně projektu, byly
vyzděny nové příčky. Tyto nepředpokládané výdaje budou tvořit vyvolanou změnu projektu (se stavebním
povolením) v maximální ceně 370 tis. Kč. Dále byly dokončeny izolace vnitřních příček a podlah, vybudována
sprcha pro děti (dříve nebyla k dispozici). Podlahy následně byly izolovány proti úniku tepla, provedeny betony,
které před zakrytím musí dosahovat pouze určité vlhkosti. Termín ukončení díla 22.10.2012.
Zajištění voleb do zastupitelstev krajů (informace). Volby do zastupitelstev krajů proběhnou ve dnech 12.10.2012 –
13.10.2012.
Kupní smlouva
Paní starostka byla pověřena uzavřením smlouvy na koupi pozemku parcelní číslo 95 od paní Jitky Klingerové za
200,- Kč/m2. Právním nástupcem paní Klingerové se stal pan Günter Klinger, a proto je zastupitelstvu předložen
návrh kupní smlouvy na předmětný pozemek, kupní cena činí: 200,- Kč za m2, tj. celkem 286.200,- Kč. - bylo
schváleno.
Oprava střech na budovách v majetku obce
Střechy obecních budov jsou celkově všechny ve špatném stavu. V současné době zatéká do obecního domu ve
Bříze, dále zatéká do tělocvičny ZŠ a MŠ Všestary. Je otázka, zda se to má jen nějak poopravit, nebo už udělat
řádnou opravu a mít na desítky let vystaráno. ZO schvaluje nabídku na opravu izolace střechy tělocvičny a pavilonu
učeben.
Izolace proti vlhkosti budovy obecního úřadu - Co s týče obecních budov , jistě jste si všimli, že se již pracuje na
opravě obecního úřadu. Budova se podřezává, protože při větších deštích, se v hasičské klubovně vždy zvedla vodou
podlaha o několik centimetrů. Do dvou měsíců by měly být práce ukončeny.
Dále se již začalo s opravou střech nad tělocvičnou u ZŠ Všestary.
Již se řeší také oprava střechy na obecním domě ve Bříze, opravu je potřeba zajistit do zimy.
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Žádosti spolků:
SDH Lípa žádá o částku 10.043,- Kč k oslavě výročí písemné zmínky o obci konané 16.6.2012,
SDH Rozběřice žádá o částku 4.964,- Kč, jako příspěvek na uspořádání Dětského dne,
ŠK Lípa žádá o částku 5.820,- Kč, jako příspěvek na nákup cen do šesti letních turnajů,
Nohejbal klub Bříza žádá o částku 3.094,- Kč, jako příspěvek na uspořádání sportovního odpoledne.
Schválení faktur:
Na základě smluv o dílo byly vystaveny tyto faktury:
M – STAV s.r.o., IČ: 26003589, Lochenice 65, 503 02 Předměřice n. Labem – provedené stavební práce na MŠ
Chlum, částka 956.287,20 Kč,
Ladislav Ludva, IČ: 42193061, Čistěves 21, 503 15 Nechanice – osekání travnatých ploch, částka 7.920,- Kč,
Jaroslav Došel, IČ: 10468510, Všestary 132, 503 12 Všestary – oprava multikáry, výroba a montáž vývěskové
skříňky, výměna kanalizační vpusti u školy, oprava vchodových dveří na OÚ, částka 19.248,- Kč,
INKA – dopravní značení Hradec Králové s.r.o., IČ: 27478866, Obránců míru 258, 503 02 Předměřice n. Labem –
dopravní značení Bitva na Chlumu, částka 5.507,- Kč,
Bc. Lenka Moravcová – BLANKET SERVIS, IČ: 75543761, Komenského 595, 463 42 Hodkovice – Insignie, částka
7.026,- Kč,
AV-AUDITING, spol. s r.o., IČ: 49285220, Tolarova 317, 533 51 Pardubice – veřejnosprávní kontrola ZŠ a MŠ
Všestary, částka 39.360,- Kč,
Ing. Zdeněk Hrouda, IČ: 67480659, Všestary 199, 503 12 Všestary – projektová dokumentace na izolaci OÚ
Všestary proti vlhkosti, částka 14.400,- Kč
Ing. Luděk Simonides, IČ: 63377586, Brzenecká čp. 13, 628 00 Brno- roční kontrola dětských hřišť 2012, částka
8.000,- Kč bylo schváleno
Oprava dešťové kanalizace
Poničení dešťové kanalizace při letních bleskových povodních, které jsou známé: na Chlumě, v Rozběřicích, ve
Všestarech. S ohledem na skutečnost, že je možné, že bude vypsán na opravu dotační titul, je třeba škodu ohlásit na
KHK a následně by bylo možné žádat o dotaci na opravu. Zatím se hlásila pouze částka 1,500.000,- Kč jako
způsobená škoda. Nevíme ani, jestli se dotační titul vyhlásí, podmínkou bylo, aby existovalo nahlášení škody v určité
částce.
Návrh na vypracování studie ve Všestarech nad školkou VZ7, VZ8
Místostarosta zaslal zastupitelům k jejich požadavku dne 29.06.2012 návrh zadání studie takřka nejrozsáhlejší
plánované lokality určené převážně pro výstavbu – Všestary - pole nad školkou, a to až téměř k Rozběřicím. Na
vypracování studie má obec 72 měsíců.
JUDr. Zlatohlávková: Ukázala zastupitelům území, o které se jedná. Na první stránce je upozornění, že „na to
máme“ 72 měsíců, pak je tam citace dopisu se špatným datem, ale to je už v řešení. Říká se tam, že se tímto zabírá
přes šest hektarů půdy, že tam má být nějaká plocha zeleně. Toto jsou cíle. Paní starostka upozornila na opatrnost
zastupitelů - např. požadavky na umístění a prostorové uspořádání staveb, vypracování prostorových staveb, jaká
bude výška zástavby, procento zastavění, co se myslí veřejnou infrastrukturou /tzn. technickou, dopravní, umístění
veřejné zeleně, veřejných prostranství/. Veřejná zeleň už pak dál není napsaná, kromě VZ28. Zastupitelstvo to bude
muset dostat z cílů do požadavků. Zohledňuje urbanistickou vazbu na centrum v regionu město Hradce Králové.
Neví, proč je to svazováno s Hradcem Králové. Je to přesná citace z územního plánu. Říká se tam, že to může být
hlavní využití bydlení venkovského charakteru a umístění ostatních zařízení, která podstatně neruší bydlení. Potom
jsou tam veřejná prostranství a veřejná zeleň. Hlavní využití na každé 2 ha 1.000 m2, ale dočetla se drobné vodní
plochy, vodní plochy a toky, dětská hřiště a hřiště pro míčové hry. Není si jistá, jestli tam budeme chtít zřídit další
sokolovnu. Dále plochy pro konání kulturních a společenských akcí a koncertů, divadelní představení a drobné
zpevněné plochy.
Jak vidíte, bude třeba tomuto problému vyčlenit více času.
Marika Čapková, zastupitel
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Základní škola a mateřská škola, Všestary
Mateřská škola
Obě mateřské školy pracují od září podle vlastního vzdělávacího programu. I letos mají spoustu doplňkových akcí.
Začínají kulturou, zhlédnou několik divadelních představení. Od září navštěvují děti všestarský bazén,
v podzimních měsících jezdí do solné jeskyně, absolvují tematické vycházky. Při poslední vycházce navštívily
bažantnici v Boru. Do konce kalendářního roku se jistě uskuteční řada dalších aktivit, které si pro ně připravují paní
učitelky. Všichni, včetně rodičů, měli ztížený start letošního školního roku, neboť se opravuje budova MŠ Chlum.
Děti zahájily v září v prostorách ZŠ a všestarské MŠ, takže se všichni museli uskromnit. Ale zvládli jsme to a
děkujeme všem za pochopení a vstřícnost. Poděkování patří i pracovníkům ČČK Hradec Králové – středisko
Všestary, kteří umožnili ( po dohodě s p. ředitelem M. Plecháčkem) vstup do budovy ZŠ přes vchod do bazénu.
V prosinci zavítá za dětmi Mikuláš s čerty, kteří jim donesou spoustu dobrůtek a tím jim vylepší náladu.
Teď je před nimi krásný podzim a s ním další drobná každodenní překvapení. Vrcholem bude předvánoční čas
s kouzelnou atmosférou Vánoc.
Tak všem přejeme, aby tuto dobu prožili co nejlépe, aby je neopouštěla dobrá nálada.
Základní škola
Školní rok na ZŠ se v září rozběhl bez zbytečných průtahů a pokračuje ve svižném tempu.
Od října se rozběhly zájmové kroužky, některé nově – sborový zpěv, jiné zanikly, protože děti o ně neměly velký
zájem – např. rybářský kroužek. Přesto děkujeme za obětavou práci p. Kvasničkovi, který v loňském roce s dětmi
pracoval.
Zahájili jsme sezonu předplatného do Klicperova divadla v Hradci Králové, vyslechli jsme vzdělávací koncert
v hale tělocvičny. Pod vedením p. učitelky Beránkové přispěli žáci I.st. svým vystoupením k oslavě výročí TJ
Sokol Všestary. Připravujeme vystoupení dětí v kostele ve Všestarech u příležitosti státního svátku 17.listopadu.
Tento program je naplánován na 15.11.2012 a chystá ho p. učitelka Bisová za podpory dalších kolegyň.
Škola nevynechala ani sport. Tradičně se zúčastnilo 30 jednotlivců pod vedením p. učitelky Tiché orientačního
běhu - Ligy škol- v Hradci Králové. Všichni doběhli do cíle bez ztráty bodu a na předních místech. Naši žáci se
pod vedením V. Hynka zúčastňují florbalových turnajů. Škola je zastoupena také ve sportovních soutěžích v rámci
škol Královéhradeckého kraje.
Děti se v loňském roce zapojily do výtvarné soutěže – senioři v našich srdcích a v září vyrazily na vernisáž
spojenou s touto akcí. Fotografii z tohoto dne jste mohli vidět ve školní vitríně u obchodu ve Všestarech.
Pro 1. – 5. třídy připravili pracovníci Lesů ČR z Hradce Králové projektový den plný nových informací i zážitků.
Počasí nám přálo a 3. říjen byl pro školáky dalším zajímavým dnem. Lesům ČR děkujeme za nabídnutý program.
Nesmíme zapomenout ani na již naši tradiční – Dýňové slavnosti. Letos se chystají na 16. 10. 2012. Děti pěstovaly
přes léto sazenice a teď sklidí plody svého pěstitelského umu. Všichni se těšíme na krásné výtvory, kde mnohdy
zapojí fantazii celé rodiny. Věříme, že i letos to bude zdařilá akce.
Nesmíme opomenout další aktivity – Den zvířat, Dny s EU, vánoční zpívání na schodech v budově I.st., Mikuláše
s čerty, soutěž v tvořivosti ve SOŠ Hlušice, sběr papíru a další. O všem, co se děje a bude dít, se dočtete na
www.zsvsestary.cz.
Pilně realizujeme školní vzdělávací program, pokračujeme v projektu Školy pro venkov a nově jsme zapojeni do
celorepublikového projektu Peníze EU školám.
Žáci se budou vzdělávat také na různých exkurzích – např. v Muzeu HK, v ZOO ve Dvoře Králové , v Galerii
moderního umění v HK, pojedou do divadla Drak a na výchovně vzdělávací pořady do Hradce Králové. Pro žáky

-4-

9. ročníku je podzimní čas dobou důležitých rozhodnutí. Chystají se na Úřad práce v Hradci Králové, aby si ujasnili
představu o budoucím oboru.
Všem čtenářům přejeme pohodový podzim.
Vedení školy

16. 10. 2012 od 18.00 hod se uskuteční

Dýňové slavnosti
před budovou I.stupně ZŠ

KULTURNÍ VÝBOR
Tradiční společenské odpoledne pro naše seniory pod názvem „Možná přijde i kouzelník“ se uskuteční 20. 10.
2012 od 14:00 h v pohostinství U DVOU LIP ve Střezeticích, kde vystoupí se svým programem kouzelník Pavel
Kožíšek. Po skončení vystoupení k poslechu i tanci zahraje Duo Iveta a Dáša (známe již z loňského roku).
Občerstvení a svoz autobusem je zajištěn. Svozový rozpis se dozvíte při rezervaci na OÚ u M. Kutálkové, odjezd
autobusu z místa konání je zajištěn ve dvou časech, a to v 17:00 h a 19:30 h. Prosíme tímto o přihlášení v termínu
do 15. 10. 2012.
Dne 25. 10. 2012 pro vás pořádáme zájezd do Polska na podzimní nákupy spojené s prohlídkou zámku v Náchodě.
Odjezd autobusu bude z našich obcí dle rozpisu, který obdržíte na OÚ při placení zájezdu. Příjezd do Polska na
tržnici předpokládáme cca v 9:30 h. Od 13:00 h je zajištěna prohlídka zámku v Náchodě a následně individuální
občerstvení na náchodském náměstí v některé z restaurací. Příjezd cca 16:30 h. Cena zájezdu je Kč 150,- / osobu.
Kulturní výbor obce Všestary vás tímto zve 11. 11. 2012 do pražského divadla NA FIDLOVAČCE na divadelní
představení LUCERNA od Aloise Jiráska. Odjezdy autobusu z jednotlivých obcí jsou v době od 9:00 do 9:30 hod.
Divadelní představení začíná v 15:00 hod, tzn. že po příjezdu do Prahy je možné dle uvážení uskutečnit procházku
nebo příjemně posedět v některé z restaurací. Cena divadelního představení je Kč 400,- / osoba. Zájemci o tuto akci
se mohou hlásit a částku uhradit na OÚ u M. Kutálkové. Přesný rozpis odjezdu autobusu obdržíte při placení.
Odjezd z Prahy je plánován po skončení představení.
____________________________________________________________________________________________
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Z ČINNOSTI SPOLKŮ Z OBCÍ
BŘÍZA, CHLUM, LÍPA, ROSNICE, ROZBĚŘICE, VŠESTARY

BŘÍZA
NOHEJBAL KLUB BŘÍZA
Činnost nohejbalistů ze Břízy v období tohoto léta spočívala v objíždění turnajů v našem okolí – Nechanice,
Barchov, Kunčice.
Očekávaného vítězství v celém turnaji jsme se dočkali až ve Světí , kde jsme 30. června 2012 za účasti 8 týmů
potvrdili roli favorita a celý turnaj vyhráli ve složení (Kocián , Přibyl, Tomášek).
Další turnaj, který se nám letos výsledkově povedl se uskutečnil 21. července 2012 ve Všestarech. Z 10-ti týmů,
které hrály na dvou antukových hřištích se náš 1. tým ve
složení ( Kocián, Přibyl, Tomášek ) dostal na pomyslnou –
bednu – a konečné 3. místo je dobrá vizitka našeho klubu.

Finále proběhlo v perfektní atmosféře , první set
se ještě podařilo vyhrát , ale postupně nás začal
favorit a obhájce turnaje přehrávat. Konečné
druhé místo je pro nás obrovský úspěch, který se
musel řádně oslavit.
25. 8. 2012 jsme na místním hřišti ve Bříze
pořádali sportovní den pro děti. Byla pro ně
připravena řada soutěží (basket, paintball,
trampolína, jízda na kole , skákací hrad a jiné),
za které byly po zásluze odměněny viz foto 3.
Pro dospělé jsme připravili soutěž v přetahování
lanem mezi nohejbalisty a místními hasiči, tento
souboj vyhráli opět nohejbalisté a dále
následoval volejbal.
Celé sportovní odpoledne se vydařilo i díky

Zatím letošní největší úspěch byl vybojován 1. září
v Těchlovicích , kde se sešlo 16 týmů.
My jsme postavili dva týmy - Bříza/Rabačov (Klouček M,
Černý M, Černý P) – postup ze skupiny - vyřazení
Těchlovic – prohra s Kunčicemi - celkově 7. místo
Druhý tým Břízy (Kocián T, Kocián R , Tomášek D) –
postup ze skupiny – vyřazení Pod Strání z HK - vyřazení
Barchov/Ježci - vyřazení Barchov/Zlatáci = finále Bříza vs.
Znalci.

pěknému počasí a bylo zakončeno opékáním vuřtů a posezením u
ohně až do pozdních hodin.
Dne 29. září 2012 se uskutečnil turnaj ve Bříze o tzv. Březskou
husu.
Kdo by měl zájem si u nás nebo s námi zahrát, prosím
kontaktujte –Tomáš Kocián tel. 720 533 951
Od října se budeme scházet a hrát v tělocvičně.
Předseda klubu Tomáš Kocián
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SDH BŘÍZA

Hodnocení soutěžního roku 2012
Za rok 2012 se družstvo SDH Bříza zúčastnilo celkem 6-ti
soutěží. Letošní rok, oproti minulému, byl z hlediska
úspěšnosti o něco slabší, ale i přes to náš tým získal dvě 2.
místa a jedno 1. místo. Zejména na první místo jsme
náležitě pyšní, jelikož jsme ho vybojovali na naší domácí
soutěži ve Bříze.
Na příští rok 2013 plánujeme vyrazit minimálně na 8
soutěží a doufáme, že
se nám povede alespoň
tak dobře jako
v poslední době.

David Bělohoubek

Připravujeme:
Adventní čas za dveřmi
Také ve Bříze se nám již dny krátí a noci ochlazují, ráno se stále tíž vstává a večer snadněji ulehá pod deku ke
krbu, ke knize anebo k televizním přijímačům. Toto vše je předzvěstí blížícího se času dlouhých zimních večerů.
Nicméně dříve než toto chladné a potemnělé období obklopí naše obydlí, spadne ještě velká kopa listí z korun
okolních a do dnes stále relativně zelených stromů. A především stihneme opět vše připravit pro v pořadí již čtvrté
adventní rozsvícení stromu na břízecké návsi.
Jako již tradičně proběhne slavnostní rozsvícení vánočního stromu v sobotu, a to 1. 12. 2012 v podvečerních
hodinách (přesný čas bude včas upřesněn) za zpěvu vánočních koled v podání našich nejmenších spoluobčanů.
Těšit se můžeme nejen na líbezné melodie nebo opětovná sousedská setkání, ale také na teplé nápoje a zdobené
vánoční cukroví, o které se postarají maminky za bedlivého dohledu svých dětí. Zdobení proběhne 17. 11. 2012
v místní hasičské zbrojnici při jedné ze zkoušek vánočních koled a zúčastnit se ho mohou všechny zájemkyně i
všichni zájemci. Součástí tohoto odpoledne bude i „dětská dílna“ pro kreativní práci s barevnými sklíčky. Nechte se
mile a adventně překvapit!
Roman Ruffer
5. 12. 2012 projde v podvečerních hodinách obcí Bříza Mikuláš s andělem a čerty, aby obdaroval místní děti.
19. 12. 2012 se uskuteční v Hasičské zbrojnici SDH Bříza Floristická dílna s Katkou Novákovou na téma: Aranžmá
ze živých květin na vánoční stůl.
Josef Václavík, Petra Rufferová
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CHLUM
Chlumské oslavy

Dne 1.9.2012 si obec Chlum připomněla dvě
významná výročí. Uplynulo 660 let od první
písemné zmínky obce a SDH slavil 110 let od
svého založení.
Slavnosti začaly v kostele Proměnění Páně,
kde pan farář Jan Šlégr posvětil hasičský
prapor za přítomnosti všech členů sboru,
zástupců obce i místních obyvatel. Dalším
významným aktem bylo zasazení pamětní lípy
na návsi.
Průvod vyšel od kostela za doprovodu
mažoretek, dechové hudby, hasičů a
veřejnosti.

Poté, co byla lípa společnými silami zasazena, pokračoval průvod k hasičské zbrojnici. Po vyčerpávajícím
fotografování všichni uvítali občerstvení za doprovodu dechové hudby. Slavnostní odpoledne zahájily projevy
zástupců obce a hasičů . Příjemnou atmosféru navodila hudba a zpěv kapely Chlum band a vystoupení místních
dětí.
Od tří hodin čekalo na všechny děti překvapení . Společnost Swobi s r.o. je vtáhla do světa pirátů a mořských
dobrodružství. Děti zažily chvíle her, soutěží, zábavy a také sladkých odměn. Ti nejmenší využili skákacího hradu.
Ve večerních hodinách vystřídala Chlum band skupina Magnet, která hrála k tanci i poslechu až do ranních hodin.
Po celou dobu měli zájemci možnost nahlédnou do prostor hasičské zbrojnice a zhlédnout nejen úspěchy místního
sboru, ale také fotografie, jež připomínaly historii obce a SDH.
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Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě oslav a přispěli svou pomocí, darem či dobrou radou.
Marcela Hlávková

____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
Prodejna ELÁN ve Bříze
s tradičním sortimentem potravin, drogerie a prodejem kvalitního
Otevírací doba prodejny:
pondělí, středa, pátek ……. 7.00 - 17.00 hod
čtvrtek
…….. 7.30 - 11.00 hod
sobota
…….. 7.30 - 10.00 hod

-9-

sudového

vína.

LÍPA
SDH Lípa
Loučení s prázdninami na Lípě
Dne 25. srpna 2012 se na Lípě ,, U zvoničky“ rozloučily děti s letošními prázdninami formou her a soutěží díky
zorganizovanému odpoledni místním sdružením SDH Lípa. Děti si zasportovaly, pobavily se a odnesly si domů
spousty krásných cen, které obdržely za své výkony. Počasí této prázdninové akci přálo, sluníčko ukázalo, že
s ukončením prázdnin svoji sílu ještě nevzdává.
Následoval recitál Petra Nováka, který pobavil dospělé nejen Lípy, ale i ,,přespolní“. Taneční parket se zaplnil a
zůstal zaplněn i při vystoupení skupiny ,,Chlum band“, která vystřídala předešlý program. Tanec, dobrá nálada a
krásné počasí vydržely do ranních hodin. K chuti přišlo pivečko i grilované speciality. Akce se zdařila!
Děkujeme všem hasičům, ale i ostatním občanům, za zorganizování tohoto krásného odpoledne. Práce to byla jistě
náročná. A nám nezbývá, než se těšit na rok příští.
Josef Štefanka
SDH Lípa již tradičně organizuje v obvyklém čase Mikulášskou besídku v hospůdce na Lípě, jsou srdečně zváni
děti i dospělí. Pro děti, které nezlobily, je připravená u Mikuláše nadílka. Všichni budou včas informováni o
přesném termínu konání této akce.

Turnaj ,,O pohár Jana Trčky z Lípy“ v malé kopané

V sobotu dne 1.9.2012 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 podesáté a zúčastnilo se ho šest družstev:
TPE Čeperka, Auto KNB - Lípa, Mužstvo 1866, ACS 1893, Brazilci z Dohalic a 3 PROMILE.
Hlavní organizátor pan Josef Štefanka přivítal hráče, hosty a majitele KNB p. Kverka v 9 hodin ráno. Turnaj začal
již tradičním utkáním mužů z Lípy ženatí proti svobodným, ve kterém zvítězili svobodní. Gratulujeme, ale příštím
rokem se ženatí již těší na odvetu! Poté začaly vzájemné souboje jmenovaných družstev o originální pohár z ruční
výroby místního kováře p.
Martina Štefanky. Pohár se zdařil
a účastníky motivoval k jeho
získání. Družstva si zasoupeřila,
všechny zápasy proběhly v duchu
fair play.
Počasí celé akci přálo, po
deštivých dvou dnech přišel
krásný den, nespadla ani kapka
deště a sluníčko celé akci
přihlíželo. Občerstvení zajišťovala
děvčata z Lípy k plné spokojenosti
účastníků, pivečko teklo proudem
a pomáhalo hasit žízeň divákům i
sportovcům.
Vítězem turnaje se stalo mužstvo
,,3 PROMILE“, na druhém
skončilo mužstvo ,,Brazilci z
Dohalic“ a jako třetí mužstvo
,,TPE Čeperka“. Bylo rozdáno
celkem sedm pohárů – nezapomnělo se ani na pohár nejlepšího střelce – hráč Kykal z mužstva ,,3 PROMILE“,
pohár nejlepšího brankáře a cenu fair play - letos poprvé i pohár fair play památce p. Josefa Šolce z Lípy.
Předáním cen z rukou p. starostky JUDr. Zuzany Zlatohlávkové a společným pozdravem příštímu ročníku byl
turnaj zakončen. Děkujeme všem sponzorům a organizátorům za uskutečnění tohoto turnaje.
Lenka Nožičková
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ROSNICE
SDH Rosnice
Již tradičně si první zářijový víkend připomínáme rosnické posvícení, při jehož příležitosti pořádají hasiči
sousedské posezení. Letos této akci, připadající na 1. září, předcházelo soutěžní odpoledne pro děti. Děti si mohly
vyzkoušet střelbu vzduchovkou nebo kuší do připravených terčů, chůzi na chůdách a třeba i kriket. Bylo připraveno
i několik dalších her a soutěží, které byly vždy odměněny drobnou sladkostí. V rámci tohoto dětského odpoledne
došlo také k předání čestného uznání, které SDH Rosnice získalo v okresním kole soutěže Požární ochrana očima
dětí 2012. Pochvalu si tak zaslouží všechny děti, které se této výtvarné soutěže zúčastnily.
Po 18. hodině se již začali scházet dospělí. Pro všechny byla připravena grilovaná kýta. Piva i dalších studených a
teplých nápojů byl dostatek a tak i přes celkem chladné počasí se akce vydařila. V neděli na ní pak navazoval také
již tradiční dopolední fotbálek.
Zdenka Macháčková

VŠESTARY
SDH Všestary
Prázdniny jsou za námi a tak opět SDH chystá ve spolupráci s TJ Sokol Všestary akce pro děti, které jsou již
několik let velmi oblíbenými a hojně navštěvovanými dětmi s rodiči. První takovou akcí po prázdninách je
branný den, kde se ukáže všestrannost dětí a někdy i rodičů. Na této akci nám pomohli členové Červeného kříže,
kteří si připravili lékařskou pomoc při úrazu a další zajímavé věci, které se dětem určitě hodí znát. Další
chystanou akcí je Mikulášská nadílka a adventní trhy, na které vás srdečně zveme.
Jana Volejníková

SDH VŠESTARY A OÚ VE SPOLUPRÁCI SE ZŠ VŠESTARY
POŘÁDAJÍ JIŽ TRADIČNÍ

4. ADVENTNÍ TRHY,
2. 12. 2012

KTERÉ SE KONAJÍ
- PRVNÍ ADVENTNÍ NEDĚLI OD 14:00 H PŘED NÁKUPNÍM STŘEDISKEM. DĚTI NÁM OPĚT OZDOBÍ
VÁNOČNÍ STROMEČEK A V 17:00 H PŘI VYSTOUPENÍ DĚTÍ Z NAŠÍ ZŠ ROZSVÍTÍME VÁNOČNÍ
STROM.
PŘIJĎTE NAKOUPIT VÁNOČNÍ DÁRKY, DOPLŇKY A JINÉ. PŘI DOBRÉM OBČERSTVENÍ, GROGU,
SVAŘÁKU, PUNČE A JINÝCH DOBROT OSLAVÍME PŘÍCHOD VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ.
TĚŠÍME SE NA VÁS
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TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SOKOL VŠESTARY
Dne 1.8.2012 se na hřišti ZŠ Všestary uskutečnil turnaj ve hře pétanque. Tento turnaj pořádaný domácím
družstvem této, pro některé stále ještě exotické hry, byl turnajem mezinárodním. Zúčastnilo se ho, kromě
domácího pořadatelského týmu, i řada
dalších profesionálních družstev z okolí
Všestar, a na jejich pozvání i řada
neprofesionálních týmů z Francie. Členové
hostujících francouzských družstev byli
v době konání turnaje v České republice na
pravidelném
výměnném
pobytu,
uskutečňovaném v rámci aktivit Občanského
sdružení pro mezinárodní partnerství v
Libčanech. Toto sdružení vyvíjí aktivní
činnost již více než dvacet let a jeho aktivní
členové, mezi které patří i řada občanů obce
Všestary, se díky ní mohli zúčastnit nejen
řady výletů, společenských aktivit, ale i
návštěv ve francouzských rodinách. Turnaj
byl vítaným zpestřením celého výměnného
týdne, a to nejen pro všechny francouzské
členy, ale i pro členy české, a snad i pro
všechny hráče a účastníky tohoto turnaje.
V závěru si dovolím využít této příležitosti a poděkovat touto cestou všem, kteří se na přípravě i úspěšném
průběhu turnaje podíleli, a to jak organizačně, tak i v rámci hry, zejména pak pořadatelskému týmu hráčů
pétanque pod vedením pana Vargy, realizačnímu týmu pod vedením pana Martínka, rovněž tak i obci Všestary,
všem zastupitelům, paní starostce a panu místostarostovi za laskavé poskytnutí zázemí a záštity nad touto akcí.
Mgr. Zuzana Zlatohlávková

SDH A SOKOL VŠESTARY POŘÁDAJÍ

MIKULÁŠSKOU NADÍLKU
8. 12. 2012 OD 15:00 HOD
V POHOSTINSTVÍ U BENIHO VE VŠESTARECH
DĚTI, KTERÉ MOC NEZLOBILY, SE MOHOU TĚŠIT NA MIKULÁŠE S NADÍLKOU A ČERTY
OBČERSTVENÍ A ZÁBAVA ZAJIŠTĚNO, VŠECHNY DĚTI JSOU ZVÁNY
_____________________________________________________________________________________________
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FARNOST VŠESTARY

Všestarský kostel Nejsvětější Trojice slavil na
Svatého Václava nejen tento svátek. Na benefičním
koncertě, na který přišlo mnoho diváků, se slavilo
také výročí prarodičů jedné z nadaných houslistek
kvarteta, který na této oslavě svatých koncertoval. A
ne ledajaké, oslavenci v tento den s námi ostatními
slavili 55 let společného života. Přeji jim mnoho
zdraví a životního elánu do dalších let.
Finance, které byly při této akci darovány kostelu, se
přidají k penězům na výmalbu kostela Nejsvětější
Trojice ve Všestarech.
Myslím, že mohu hovořit za všechny,
kteří na této akci nechyběli, že skladby
vážné hudby , některé ze známých
pohádek či filmů, potěšily každého.

Marika Čapková Dohnalová

INZERCE

PRODEJNA VŠESTARY
Otevírací doba
Po – Pá 7.00 - 17.30 hod
So
7.00 - 12.00 hod
Ne
7.00 – 10.30 hod
tel. +420 495 458 186
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Zveme Vás do znovuotevřené restaurace na Lípě
RESTAURACE NABÍZÍ:
- pěkné prostředí v nekuřáckém stylu
- zcela obměněný sortiment
- něco dobré k zakousnutí, plánujeme teplou kuchyni
- tři druhy točeného piva ,,Tambor“
- možnost pořádání večírků, oslav, hostin,…
- dětský koutek
Přijďte se podívat a ,,pobejt“, jste srdečně zváni!

Autodoprava J & K

Nabídka mezinárodní expresní autodopravy do 1,8 t, do 8 europalet po celé ČR i Europe.
Přeprava materiálu, zboží, 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 :

604 951 635

HOSPODA ve BŘÍZE
Zajišťujeme společenské akce :
Rodinné oslavy - Promoce - Svatební
hostiny -Smuteční hostiny - Firemní
večírky – Plesy – Zábavy - s živou
hudbou, opékáním masa (kýty, kuřat aj.)
Sledování sportovních přenosů
Aktivní využití - kulečníkový stůl, Pingpong stůl, karetní hry
Možnost uspořádání turnajů
Kontakt:
tel. 604951635
Facebook.- Hospoda ve Bříze-Všestary
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OZNÁMENÍ – otevírací doby

Praktický lékař – děti a dorost ZS 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
Lekarnc.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

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
urad@vsestary-obec.cz
vsestary-obec.cz
Tel : 495 458 028

Praktický lékař – dospělí ZS Všestary
Mudr. R. 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

________________________________________________________________________________________________

Finanční poradenství a zprostředkování pojištění
 Poslední šance na penzijní připojištění za stávajících podmínek
 Informace o penzijní reformě
 Finanční zvýhodnění vašich stávajících smluv
O schůzku ZDARMA volejte nebo SMS

734 860 307 - Chládková M. – finanční poradce
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Všem občanům přejeme krásný podzim

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
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 9. 12. 2012
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