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Historie vánočního stromečku
Ozdobený vánoční stromeček představuje dnes
jeden z hlavních symbolů Vánoc.
Jeho tradice je však poměrně mladá. V hluboké
historii, ještě před narozením Ježíše, zdobili
větve ovocných stromů koledníci, kteří s nimi
obcházeli po osadách. Počátek tradice zdobení
vánočního stromečku tak, jak to známe dnes,
se datuje do období 16. století na území
Německa, kdy začali stromky původně zdobit
řemeslníci ve svých cechovních domech. Jednu
z nejstarších písemných zpráv o tom můžeme
nalézt v brémské kronice z roku 1570. Až
v polovině 17. století se začal ozdobený
vánoční stromeček objevovat i v soukromých
obydlích, nejprve ve městech a postupně i na
venkově. Za hranice Německa se tradice
zdobení vánočního stromečku rozšířila až v 19.
století.

V Českých zemích se nazdobený stromeček
prý úplně poprvé objevil o Vánocích roku
1812, kdy jej připravil ředitel pražského
Stavovského divadla Jan Karl Liebich v
libeňském zámečku jako vánoční překvapení
pro své přátele. Tento u nás dosud neznámý
zvyk si pan Liebich přivezl z rodného
Bavorska.
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Až v polovině 19. století se zdobení stromečku
začalo více prosazovat, a to hlavně v rodinách
bohatých pražských měšťanů. Později se
stromečky také stavěly v sirotčincích, útulcích
a v nemocnicích. Na vánočních trzích se začaly
objevovat umělé stromečky vyřezávané z
tenkých prkének či kartonu, které byly
dovážené z Německa. Nesetkaly se však s
přílišným zájmem.
Vánočnímu stromečku u nás celkem dlouho
trvalo, než se dostal do širšího podvědomí.
Hlavně na vesnicích se tvrdohlavě drželi
ozdobených
jehličnatých
větviček,
kterým
se
říkalo chvojka.
Do domů ji
přinášeli
koledníci s koledou. Chvojka byla symbolem
zdraví a měla chránit dům před zlou mocí.
Původně se vánoční stromečky zdobily velice
skromně tím, co bylo obvyklé a dosažitelné pro
danou domácnost. U nás to obvykle bývalo
sušené ovoce, hrušky, červená jablíčka a
vlašské ořechy, dále pestrobarevné papírové
růže, fáborky a mašle. Na vrchol stromečku se
vždy dávala třpytivá vánoční hvězda. První
svíčky se na vánočním stromku v Čechách
rozsvítily roku 1860. V druhé polovině 19.
století se pak začaly tisknout třpytivé obrázky,
které se stříhaly a lepily na cukroví, perníčky a
čokoládové bonbóny. Později byly vánočních
ozdoby odlévány z vosku, nejčastěji včelího.
První skleněné koule a zvonečky se objevily až
na přelomu 19. a 20. století. Tyto ozdoby byly
velice drahé, a proto byly na venkově
neobvyklé ještě i po druhé světové válce.
Dnes už si nedokážeme oslavu Vánoc bez
stromečku představit. Ať již je zdobený
tradičně nebo podle nejnovějších trendů,
vždycky zůstane nejdůležitější ten okamžik,
kdy se u něho sejdeme se svými nejbližšími.

ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA

Zastupitelstvo 25.10.2012 v klubovně v Rosnicích a 22.11. 2012 na OÚ ve Všestarech
Velký problém v našich obcích začíná být s kapacitou školky a školy pro naše místní děti. Na obou zastupitelstvech
se řešilo toto téma. Jelikož ale doposavad nikdo přesně neví, kolik žáků nastoupí od 1. 9.2013 do MŠ a ZŠ, je
předčasné dělat ukvapené závěry. Nejspíš by s musely najít prostory na II. stupni ZŠ, jako prostory knihovny, dílen
apod. Nemůžeme se ale divit, že rodiče mají strach, že jejich děti se nebudou vejít do našich vzdělávacích institucí.
Nějak se to určitě řešit dá. Po zápisu budeme vědět více.
Střecha na obecním domě ve Bříze se dočká oprav hned na jaře, nepřihlásil se totiž dostačující počet firem, aby
mohlo být uskutečněno výběrové řízení. Tentýž problém s poškozenou střechou se bude muset řešit na obecní
budově v Rosnicích ( hospoda) a také na Lípě - budova hasičské zbrojnice, kde jsme koupili pozemek, na němž
budova stojí ( 366 000,- Kč - bylo schváleno zastupitelstvem) . Co se týče obecních budov, v červnu by se mělo začít
s podřezáním I. stupně ZŠ Všestary.
Jak na zastupitelstvu zaznělo, někteří spoluobčané mají námitky k údržbě prostranství v obcích. Měli bychom si
všichni uvědomit, že je mnoho ploch k údržbě a není možné, aby vše bylo upraveno najednou. Jakmile je akce
v našich obcích, TS nastoupí a pomohou prostory maximálně upravit. Zato jim patří velký dík. Pokud bude mít
někdo pocit, ať v zimě či v létě, že je potřeba někde úpravy více, oznamte to na OÚ.
Vznesena byla také prosba občanů z obce Lípa o označení hranic této obce v místech rozhledny. Budeme se snažit
vyhovět.
Od listopadu je znovu provoz v opravené MŠ na Chlumu. Kdo má děti v této školce, určitě mi dá za pravdu, že děti
jsou opět v krásném a zdravém prostředí.
Určitě jste si všichni všimli, že máme podřezanou budovu OÚ ve Všestarech a nyní se jen dodělají vnitřní úpravy
prostor. Snad se najdou finance v příštím roce na venkovní úpravu.
Na žádost o dotaci z programu obnovy venkova bylo navrženo prostranství před kostelem ve Všestarech, aby se toto
místo nezměnilo postupem v nedůstojné.
Ke schváleným fakturám: Za posekání příkopů a krajnic, které neupravují TS, ale jsou v péči obce, se zaplatilo
51 480,- Kč oproti loňsku jsme značně ušetřili ( loni 99 000,-Kč), firmě M - STAV s.r.o.za část prací na MŠ Chlum necelý milion korun. Opravily se místní komunikace v obci Chlum za 226 000,-Kč, atd. - menší částky.
Marika Čapková, zastupitel

Za co obec utrácí
V minulém čísle zpravodaje byla zveřejněna tabulka – přehled investic v jednotlivých místních částech, byla to
však jen čísla, za kterými se skrývají jednak režijní náklady, jednak výdaje pro jednotky sborů dobrovolných hasičů
obce, ale i opravy.
V roce 2008 byla proplacena projektová dokumentace na opravu cesty (hřbitovní) ve Všestarech – 80 tis. Kč,
zaplacena projektová dokumentace na chodník (u kostela) ve Všestarech – 59 tis. Kč, zaplacena projektová
dokumentace za chodník ke Střezeticím - 37 tis. Kč, pro základní školu byl zpracován projekt na přístavbu budovy
2. stupně, který stál 333 tis. Kč, opraven úsek kanalizace za 23 tis. Kč, byly pořízeny ukazatele rychlosti v místní
části Lípa (rychlostní komunikace I/35) – 121 tis. Kč, osázen neudržovaný břeh za hasičskou zbrojnicí tamtéž za
30 tis. Kč, opravena deska u chlumského hřbitova za 30 tis. Kč. V Rozběřicích byla započata oprava zvoničky za
148 tis. Kč, také tam byla u rybníka opravena kanalizace za 54 tis. Kč a provedena oprava čekárny za 25 tis. Kč,
byl uhrazen projekt na přístavbu zbrojnice za 34 tis. Kč. Největší investicí z prostředků obce, protože na žádnou
z akcí nebyla získána dotace, však byla oprava návsi ve Bříze za 5 mil.340 tis. Kč.
V roce 2009 byly ve Všestarech vydlážděny zastávky autobusu za 264 tis. Kč, byl opraven mostek přes Melounku
za 58 tis. Kč. V tomto roce byla realizována izolace proti vlhkosti budovy školy 2. stupně za 1 mil.500 tis. Kč,
která předcházela zateplení a výměně oken na této budově. Ve Bříze bylo na opravu hasičské zbrojnice, lavičky v
obci a úpravu prostoru okolo hasičské zbrojnice vynaloženo 58 tis. Kč. Na chlumském hřbitově byla provedena
oprava čelní hřbitovní zdi, opravena vrata, vyměněn elektrický kabel na hřbitov vše za 600 tis. Kč. V Rozběřicích
byla provedena hrubá stavba – přístavba požární zbrojnice za 451 tis. Kč (na přístavbu obec získala dotaci od
Královéhradeckého kraje ve výši 135 tis. Kč) a ještě byla opravena část kanalizace u rybníka za 54 tis. Kč.
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V roce 2010 obec investovala do projektové dokumentace na kanalizaci, připravována byla projektová
dokumentace jednak pro územní rozhodnutí (Bříza 190 tis. Kč, Chlum 335 tis. Kč, Lípa 211 tis. Kč), jednak
dokumentace pro stavební povolení (Všestary, Rozběřice Rosnice, následně Bříza, Lípa) na tyto projektové
dokumentace obdržela obec dotace Královéhradeckého kraje v celkové výši 1 mil.365 tis. Kč. Lze tedy obecně
říci, že na převážnou část projektové dokumentace obec finanční prostředky získala. V Rozběřicích byla nákladem
obce dokončena přístavba hasičské zbrojnice za 200 tis. Kč. Ve Všestarech byl opraven hřbitovní domek za 723
tis. Kč a na ten obec získala od Královéhradeckého kraje dotaci 363 tis. Kč. Zejména však byly zahájeny práce na
budovách školy, a to na budově školy 2. stupně, výměna oken a provedeno zateplení za 1 mil.500 tis. Kč ( dotace
1 mil.190 tis.), realizováno zateplení a výměna oken budovy mateřské školky a školní jídelny ve Všestarech za
4 mil.566 tis. Kč (dotace 3 mil.120 tis. Kč).
V roce 2011 na Chlumu bylo opraveno veřejné osvětlení za 79 tis. Kč, na Lípě opraven po dopravní nehodě
přechod na I/35 za 100 tis. Kč (plně uhradila pojišťovna), v Rosnicích opravena část obecní cesty za 364 tis. Kč,
v Rozběřicích opraveno prostranství u Šrámova kříže za 204 tis. Kč (dotace 153 tis.Kč), ve Bříze byly zahájeny
práce na opravě bytového domu, provedena izolace proti vlhkosti a oprava sociálního zařízení v jednom ze čtyř
bytů za vše uhrazeno celkem 680 tis. Kč, ve Všestarech byly zahájeny práce na izolaci proti vlhkosti budovy
1.stupně, školy u kostela, tím, že se od budovy odvedly povrchové vody (260 tis. Kč), v práci na budově však
bude třeba pokračovat, její stav není dobrý a přes letošní zimu se připravuje projekt na izolaci proti vlhkosti této
budovy.
V roce 2012 v prostoru bývalého písníku mezi Chlumem a Lípou, poblíž Ossaria, byla provedena rekultivace a
provedena výsadba za 49 tis. Kč, v Rozběřicích byla provedena oprava střechy hasičské zbrojnice za 33 tis. Kč, ve
Bříze byla provedena oprava části kanalizace za 70 tis. Kč. Největší investicí bylo letos zbavení vlhkosti budovy
mateřské školky na Chlumu za 2 mil.500 tis. Kč. Na tyto práce by mělo navazovat zateplení a výměna oken za
1mil.500 tis. (dotace 950 tis. Kč), zároveň se připravuje projekt na opravu střechy. Ve Všestarech probíhají dosud
práce na izolaci proti vlhkosti budovy obecního úřadu za 1 mil.500 tis. Kč.
Lze shrnout, že toto je rekapitulace za dobu pěti let, starostkou jsem od roku 2009. Investiční výbor zmapoval
potřebu oprav budov v majetku obce (součástí této práce byla i prohlídka hřbitovních zdí obou hřbitovů) a jako
nejvíce postižené vlhkostí je označena budova bývalé hospody v Rosnicích (voda z okolních cest stéká do sklepa)
a škola 1. stupně u kostela. Systematicky bude třeba zahájit opravy všech střech na budovách v majetku obce a na
příští rok se plánují opravy hřbitovních zdí na obou hřbitovech a také úprava prostranství před kostelem ve
Všestarech.
Závěrem bych ráda poděkovala všem občanům, kteří přispěli na péči o obecní majetek finančně, či vlastní prací,
děkuji všem, kdo se nezištně starají o prostory kolem památek místního významu, které obvykle bývají označovány
jako boží muka. Ráda bych poděkovala všem spolkům za práce při odklízení sněhu a pomoc při péči o vzhled
našich obcí. Děkuji za spolupráci členům zastupitelstva a také všem členům výborů. Děkuji rovněž všem
spolupracovníkům zabezpečujícím chod obecního úřadu a technickým službám obce pod vedením pana Jana
Martínka.
JUDr. Zuzana Zlatohlávková

DLUHOVÁ PORADNA s.r.o
Společně víme, že spousta našich spoluobčanů se potýká s dlouhodobými finančními problémy. Kolotoč půjček,
exekutorů a jiných problémů se splácením zatěžuje náš denní život. Spousta lidí se z tohoto důvodu trvale
přihlašuje k pobytu na OÚ. Naše poradna se jim snaží z těchto krizových situacích pomáhat. Naše poradenství je
pro naše spoluobčany zcela zdarma. Naše firma Dluhová poradna se zabývá insolvencí a oddlužením. Je jedinečná
tím, že je založená na základě osobního přístupu, ke každému klientovi přistupujeme samostatně. Poskytujeme
celkové finanční poradenství v oblasti oddlužení. Připravíme pro Vás komplexně celou dokumentaci. Zajistíme
komunikaci s věřiteli. Nenahlížíme do registrů, vše probíhá velmi rychle a neplatíte žádné poplatky dopředu.
Zpracování dokumentací až po podání na soud cca do 2 týdnů. Na míru Vám připravíme splátkový kalendář.
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Řešíme exekuce, vyplácíme exekuce a řešíme exekuční řízení a jednání. Stačí, abyste nám napsali své jméno a
telefonní číslo a my se Vám co nejrychleji ozveme! Telefon: 773 001 009 Email: hradeckralove3@doporadny.cz.
Po dohodě možnost Vás navštívit i u Vás doma (víkend možný).
Pozor na zloděje nejen o vánočních nákupech
Vzhledem k blížícímu se období předvánočním nákupům se policisté každoročně setkávají s nárůstem počtu
krádeží. Především se jedná o krádeže spáchané vloupáním do motorových vozidel, které jsou zaparkované u
hřbitovů, nákupních center, kdy ovšem ani na běžných parkovištích nejsou vozidla v bezpečí, zejména tedy věci
v autech uložené. Dále policisté řeší případy krádeží odložených věcí, jako například kabelky v nákupních
vozících, či kapesní krádeže. Vzhledem k tomu hradečtí policisté v daných lokalitách zvýší svou činnost a zaměří
se na dohlížení dodržování veřejného pořádku a dále například na výskyt podezřelých osob. Všechno však policisté
ochránit nesvedou.
A proto veřejnosti nejen v uvedeném období hradecká policie doporučuje:
 využívejte přehledných parkovišť, neparkujte na opuštěných místech
 nenechávejte na viditelných místech ve vozidlech cenné věci, ovšem ani zdánlivě bezcennou věc, (prázdná
taška, kabela) jelikož ta může pachatele nalákat
 pokud je to alespoň trochu možné, cennosti ve vozidle nenechávejte vůbec
 vozidlo řádně uzavřete a uzamkněte, a pokud máte, tak aktivujte zabezpečovací zařízení
 buďte pozorní i při nakládání či vykládání věcí, kdy v určitých momentech se pohybujete u zadních dveří, leč
kabelka, či jiné cennosti můžete mít odložené u otevřených dveří řidiče, či spolujezdce
 nebuďte lhostejní a všímejte si podezřelých osob i u ostatních vozidel na parkovištích, při důvodné obavě nám
výskyt takových osob sdělte na tísňovou linku 158
 noste s sebou jen tolik finanční hotovosti, kolik nutně potřebujete a ostatní věci minimalizujte na nutné
minimum
 využívejte bezhotovostní platební styk – platební karty. PIN kód mějte uložen jen v hlavě, nikde a natož
v okolí karty jej neukládejte
 vyhýbejte se návalům mnoha lidí, tlačenice nahrává zlodějům a krádež může proběhnout bez povšimnutí
TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY CHARITY
V každém ročníku Tříkrálové sbírky je předem
určeno, které služby či projekty finančně podpoří.
„Díky velkorysosti a vstřícnosti dárců jsme mohli
letos zakoupit služební vůz pečovatelkám domácí
péče, které dojíždí za seniory, umírajícími a
tělesně postiženými do jejich domovů. Poradkyně
Střediska rané péče Sluníčko, jež pomáhají
rodinám pečujícím o dětmi s postižením, využily
částku na jízdné za těmito rodinami s postižením,
účastnily se odborných vzdělávacích kurzů a
další.“

K velkým akcím Charity ČR patří bezesporu
tradiční lednová Tříkrálová sbírka. Každý rok se
této akce účastní více než 50 tisíc dobrovolníků,
zástupců pedagogů duchovních a mnoho dalších
z mnoha měst a obcí z celé republiky.
Od roku 1999 se vydávají na Tři krále do ulic
skupiny koledníků. Vytvořili model koledování se
zapečetěnými kasičkami ve spolupráci s úřady a
farnostmi, který se používá dodnes. S kasičkami
chodí především děti, které si oblékají kostýmy
králů s korunou na hlavě. Zpívají koledy, hrají na
hudební nástroje, rozdávají drobné dárečky.
V duchu původních myšlenek je zdůrazňovaná
stále aktuální podstata koledování, kterou je dar
chudým a potřebným. Koledníci zpěvem a
tříkrálovým přáním navazují na hřejivé poselství
Vánoc a prostřednictvím služeb Charity předají
dary mnoha lidí těm, které potkala nouze či
životní těžkosti.

Tříkrálová sbírka 2013 je plánovaná pro region
Královéhradecko plánovaná v rozmezí 4. – 9.
ledna 2013.
Děkujeme předem za všechny dary, děkujeme za
vlídné přijetí koledníků, děkujeme za důvěru
v naše dobročinné poslání.
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KULTURNÍ VÝBOR
Kalendáře
Kulturní výbor obce Všestary upozorňuje občany, pokud mají zájem o kalendář s motivy jednotlivých místních
částí, je k vyzvednutí na obecním úřadě. Počet výtisků je omezen, takže kdo dřív přijde …

Společenské a taneční odpoledne pro naše seniory
Kulturní výbor obce Všestary dne 20. 10.
2012 uspořádal v pohostinství ,,U dvou lip“
ve Střezeticích společenské odpoledne
s názvem ,,Možná přijde i kouzelník“. Setkání
zahájili svými projevy paní starostka Z.
Zlatohlávková a místostarosta Vladimír Fof.

Účast z řad seniorů byla skutečně velká a kouzelník Pavel Kožíšek,
rodák z nedalekých Hořic, opravdu přišel a předvedl své kouzelnické
umění a se seniory o své práci, která je i jeho koníčkem, rád a se
zájmem pohovořil. Zodpovídal dotazy hostů, zavzpomínal na své
kouzelnické začátky a s chutí ukázal některé ze svých kouzelnických triků.
Po skončení vystoupení kouzelníka Pavla Kožíška k poslechu
a tanci zahrálo ,,Duo Dáša a Iveta “. Tančilo se až do večera.
K chuti přišel zákusek i chlebíček, však při zpěvu a tanci
hostům vytrávilo. Plni dojmů si hosté odnášeli domů nejen
zážitky, ale také kalendář na rok 2013, hořické trubičky
připomínající kouzelníka a krásná vánoční přáníčka z dílny
žáků ZŠ Všestary. Odvoz domů byl zajištěn autobusem ze
Střezetic do jednotlivých obcí. Škoda jen, že více hostů
nevyužilo pozdější odvoz. Odpoledne se vydařilo a my se
budeme těšit na další setkání našich spoluobčanů. Však si naši
senioři zaslouží zastavit se při svých každodenních
povinnostech a starostech, pobavit se se svými přáteli a
zavzpomínat.
Lenka Nožičková
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Zájezd do Polska a Náchoda
Uskutečněný zájezd do Polska 25. 10. 2012 na
trhy se tentokráte vydařil. Všichni si nákupů užili
a nakoupili vše potřebné. Při zpáteční cestě jsme
navštívili avizovaný náchodský zámek, který je
na návrší a zdaleka viditelný. Původně gotický
hrad ze 13. stol. byl v letech 1566-1614 přestavěn
na renesanční zámek, rozšířen a koncem 17. stol.
barokně upraven. V 18. stol. byly upraveny
interiéry, založena francouzská zahrada a
vybudována jízdárna. Čtyřkřídlému patrovému
komplexu dominuje válcová věž s ochozem, v
příkopu jsme mohli vidět i chované medvědy. Po
prohlídce zámku zbyl ještě čas na malou zastávku
v Náchodě na náměstí - na oběd nebo jen na
příjemné posezení u kávy.
Petra Rufferová

Zájezd na divadelní představení

Na svatého Martina 11. 11. jsme se vydali do Prahy na divadelní
představení „LUCERNA“ Aloise Jiráska. Počasí se nám celkem vydařilo, a
tak jsme si udělali procházku na Vyšehrad. Většina z nás navštívila hřbitov,
kde jsou pochovány známé osobnosti. Představení bylo nádherné, v dobrém
obsazení, v původním znění. Sice jsme neobsadili plný autobus, ale i tak
jsme jeli v hojném počtu.
Budeme se těšit společně s vámi na další podobnou akci.
Marika Čapková - Dohnalová

Srdečně vás tímto zveme na tradiční:

Tříkrálový koncert
který se koná v neděli 6. ledna 2013 od 16,00 hodin
v kostele Nejsvětější Trojice ve Všestarech
Vystoupí VOKÁLNÍ HARMONIE – ženský komorní sbor
pod vedením Mgr. Jaroslava Schejbala
Vstupné dobrovolné – výtěžek bude věnován na projekt „Adopce na dálku“
Koncert se koná za podpory Obce Všestary
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KNIHOVNA
Již podruhé knihovna ve VŠESTARECH se ZŠ VŠESTARY uspořádala
akci "DEN PRO DĚTSKOU KNIHU". Knihy nám opět zapůjčilo
knihkupectví KOSMAS v Hradci Králové a poskytlo slevu z prodeje.
Všichni, kteří si knihy koupili, tak přispěli na nákup nových knih do
místní knihovny, mimo částku, kterou každoročně poskytuje OBECNÍ
ÚŘAD VŠESTARY. Velice děkuji Všem, kteří se na akci podíleli.

Další uspořádanou akcí byla " ADVENTNÍ DÍLNA ", která se konala v úterní
podvečer 27. 11. 2012. V čase skoro adventním jsme se sešli při výrobě
„ZÁVĚSNÉ HVĚZDY NA DVEŘE ". Pod vedením lektorky paní Kateřiny
Novákové se hvězdy povedly všem.
Pro rok 2013 připravujeme:
První akce se již začíná plánovat. Naše třetí "NOC S ANDERSENEM" se bude
konat 5. 4. 2013.
Veškeré informace sledujte na nových webových stránkách : www.knihovnavsestary.webk.cz

Hana Šanderová

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

BŘÍZA
NOHEJBAL KLUB BŘÍZA
Naše činnost v období září – prosinec 2012 na datum 29. září, kdy jsme na našem hřišti pořádali již třetí ročník
turnaje trojic s hlavní cenou pro vítěze tzv.
Březská husa. Turnaj, kterému přálo počasí,
proběhl v dobré atmosféře, při které bylo možno
vidět někdy velmi dobré herní výměny týmů.
Celkové vítězství a tím pádem hlavní cenu si
uhrál tým z Kunčic, který byl považován od
začátku za favorita. Druhé místo, velké
překvapení turnaje, vybojoval domácí tým z
Břízy ve složení Bělohoubek David, Černý
Patrik a Tomášek Dan. Třetí místo zůstalo také
ve Bříze. Dále se účastnily týmy z Lupenic,
Světí, Těchlovic a Holohlav. Pro příští rok si
dáváme za úkol tento turnaj vyhrát. Doufám, že
se nám to už konečně povede.
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14. 10. 2012 se uskutečnila brigáda na hřišti, při které jsme připravili naši klubovnu na zimní období. Dále jsme na
hřišti provedli „zadrnování“ poškozených míst po celoročním hraní v celkovém rozsahu 10m2. Na závěr byla
provedena úprava terénu okolo hřiště mechanizací, která se ukázala jako velký pomocník.
Na začátku prosince jsme si jeli zahrát na turnaje do Chlumce n. C. a Předměřic n. L.
Konečné zhodnocení naší činnosti v tomto roce se
plánuje na 19. 1. 2013, kdy se uskuteční výroční
schůze klubu. Celkově můžeme s jistotou říci, že se
nám tento rok povedl. Na první místo bych uvedl
dobrou spolupráci s místním SDH , dále podepsání
nájemní smlouvy o pronájmu buňky (klubovny)
s Obcí Všestary. Po sportovní části jsme odehráli
zatím nejvíce zápasů. Celkově jsme se zúčastnili 17ti turnajů a v domácím prostředí uspořádali dva. Dále
nesmím zapomenout na pořádání prázdninového
sportovního odpoledne pro děti nebo také brigády na
úklid příkopů .

Tímto bych Vás také všechny rád pozval na karetní turnaj v P R Š Í , který se koná 29. 12. 2012 od 14:00 h
v místní hasičárně ve Bříze. V případě zájmu je nutná rezervace do 27. 12. 2012 na tel. 720 533 951 nebo pište na
email: kocian.briza@seznam.cz.
Na závěr bych chtěl za nohejbalový klub Všem občanů popřát hezké prožití vánočních svátků a do nového roku
pevné zdraví hodně štěstí a spokojenosti.
Tomáš Kocián
SDH Bříza
Předvánoční těšení
V sobotu 1. 12. 2012 byl ve
Bříze na návsi slavnostně
osvícen „předvánoční“ strom.
Nejznámější české, slovenské a
přeshraniční koledy v podání
nejmenších i větších za
doprovodu komorního
orchestrionu obohaceného o
housle, kytaru a klarinet potěšily
všechny zúčastněné posluchače.
K zahřátí a posilnění posloužily
horké nealkoholické i
alkoholické nápoje a vánoční
cukroví tradičně originálně
ozdobené dětmi a jejich milými maminkami v půlce listopadu. Při
zdobení potěšilo všechny přítomné i překvapení v podobě dílny na výrobu nezvyklých vánočních ozdob. Všem,
kteří se na přípravách zpříjemnění počátku adventu ve Bříze podíleli a těšili se na něj, patří dík.
Strom na návsi se dnes každý večer krásně rozsvítí a připomíná přátelský podvečer s vánočními koledami na
počátku prosince a nynější adventní období – předzvěst blížících se svátků radosti, klidu, míru a odpuštění, na které
se těší nejen všichni malí, ale také velcí. Proto již za oknem pomalu vyhlížejme Ježíška a těšme se na Štědrý večer!
Radostné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok.
Roman Ruffer
8



Mikuláš
I letos, jako každý rok,
místní hasiči uspořádali pro
naše
ratolesti
tradiční
mikulášskou
nadílku.
Průběh
byl
klasický.
Mikuláš, anděl a dva čerti
navštívili doma okolo 50-ti
dětí.
Všechny děti jejich příchod
netrpělivě
očekávaly,
připravily si básničky,
písničky a dokonce i
obrázky.
Některé podle
rodičů
zlobily
méně,
některé více, každopádně i
ten největší hříšník si
odměnu ve formě balíčku
zasloužil. Balíčky, jako
každý
rok,
ochotně
připravil pan Lán z místního obchodu.
Pro příští rok si Mikuláš i čerti pečlivě zapsali poznámky a opět 5. prosince půjdou děti (možná v novém) navštívit.
David Bělohoubek
Floristická dílna
Ve středu 19.12. 2012 se uskutečnila v Hasičské zbrojnici SDH
Bříza Floristická dílna s Katkou Novákovou. Každý kdo přišel, si
odnesl vlastní aranžmá svícnu na vánoční stůl.
Petra Rufferová

Připravujeme:

HASIČSKÝ PLES
v sobotu 8. února 2013 od 20:00 hod v hostinci „U Kudrnů“ ve Bříze
Připravena je bohatá tombola

Prodejna ELÁN ve Bříze

Otevírací doba
pondělí, středa, pátek
čtvrtek
sobota

s

tradičním sortimentem potravin,
drogerie a prodejem kvalitního
sudového vína

prodejny:
... 7.00 - 17.00 hod
... 7.30 - 11.00 hod
... 7.30 - 10.00 hod

_____________________________________________________________________
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CHLUM
Lesní divadlo Chlum
Lesní divadlo na Chlumu má za sebou 2. sezónu po svém znovuotevření. Zda byla úspěšná, je na vašem posouzení.
Dle reakcí, které od Vás dostáváme, se podařilo namíchat koktejl představení tak, že potěšilo téměř všechny
věkové kategorie.
Asi největší úspěch ze strany divácké měl Vladimír Hron se
svým One man show. Jeho televizní pořady potěší každého , ale
jeho živé vystoupení v Lesním divadle bylo zatím to nejlepší ,co
jsme kdy viděli. Jeho nekonečný vodopád vtipů a gagů,
proložený zpěvem známých interpretů ,byl gradován
improvizací na momentální situaci. Jeden příklad za všechny.
Pro některé děti bylo představení poněkud delší a tak začaly
volně pobíhat před pódiem. Pan Hron nelenil a hlasem Gabo
Zelenaje seřadil děti na startovní čáru. Odstartoval jim závod a
komentoval jejich běh. Zkoprnělé děti poslušně dělaly to, co jim
tento slovenský komentátor řekl. A kdo se stal vítězem? Přeci
my všichni, protože jsme si odnesli hlavní cenu v podobě tohoto
nádherného představení a v křečích smíchu si prodloužili život
minimálně o rok.
Letošní rok se nesl v duchu původního záměru tohoto prostoru – pořádání
divadelních představení.
Amatérskou divadelní sezónu reprezentoval spolek Ztracená existence s divadlem
Dentální rapsodie.
Dalším amatérským divadlem byli ochotníci z Rovenska pod Troskami
s představením Marca Camolettiho – Na správné adrese. Dozvěděli jsme se , jak to
může dopadnout, když si čtyři dámy podají stejný inzerát, že hledají muže, ovšem
každá se zcela odlišným úmyslem.
Divadelní část sezóny završil pražský spolek Artur s divadelním představením
Hledám milence zn. spěchá. Klasická milenecká zápletka v podání známých
hereckých es – Míša Kuklová, Miroslav Šimůnek a další. Původně slibovaný Upír
Krejčí sice nedorazil, ale můžeme již nyní prozradit, že příští rok to dopadne…
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Také hudební část letošní sezóny byla bohatá.
Již klasický Vaťák, bez kterého si již sezónu
nedokážeme představit, si tentokrát pobyt u nás
prodloužil veselým večírkem. Skončil
v pozdních nočních hodinách.
Dále jsme na pódiu lesního divadla přivítali
Jaws (česky čelisti) - seskupení klasických
nástrojů (violoncella) hrajících známé rockové
skladby. I když počátek nám zvukově příliš
nevyšel, finále nemělo chybu a dalo nám to
programově námět k zamyšlení.
Klasická hudba se do prostoru lesního divadla
zkrátka hodí.

Ani letos jsme nevynechali hudební odpoledne pro naše seniory, který byl pořádán Sokolem Chlum.
Již potřetí jsme u nás
uvedli vámi oblíbenou
dechovou hudbu v podání
kapely Táboranka. Jako
mažoretka se nám tu opět
představila Johanka, která
chvílemi i zpívala nebo
nás obsluhovala ve stánku.
I přes nádherné počasí nás,
bohužel, mrzela malá
účast.

V rámci vzpomínkových akcí na bitvu 1866 jsme u nás přivítali Kantory.
Toto Hradecké
uskupení bylo pro
mě osobně
největším
kulturním zážitkem
této sezóny. Jejich
ryzí muzikantství a
pokora k písním
našich předků brala
za srdíčko.
Děkujeme.

Aby byl výčet aktivit úplný, musím zmínit ještě u nás ne příliš známou kapelu Cocktail ala Motejl. Jedná se o
uskupení Pražsko – plzeňské. I když věkový průměr je již přes třicet, mají v sobě energii náctiletých. Známí jsou
11
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z velkých českých festivalů a v letošním roce dělali předskokana MIG21. Nedávno jsme je ještě jednou mohli
slyšet v Hospodě U polních myslivců.
Na konci sezony jsme pořádali pro
děti
poznávací
dobrodružnou
výpravu po chlumském lese. Bylo
to putování za pokladem lesních
skřítků ve spolupráci s Mateřským
centrem Beránek, kde děti s rodiči
chodily po lese, plnily různé úkoly a
současně se dozvěděly mnoho
zajímavých věcí o lese, o zvířátkách
i rostlinách. Na závěr je pak čekala
sladká odměna a opékání vuřtů.
Již nyní se pilně připravujeme na
příští sezónu a pevně doufáme, že
se Vám bude líbit ještě více než v
letošním roce. Máme připraveno
několik es v rukávě a pokud byste
chtěli vědět víc, podívejte se na
naše webové stránky www.amfiteatrchlum.cz.
Děkujeme za Vaši přízeň v roce letošním a doufáme, že nám zůstanete věrni i v roce následujícím. Každý Váš
názor je pro nás důležitý. Rádi si ho vyslechneme osobně nebo prostřednictvím našich webových stránek a
facebooku. Na závěr bychom rádi poděkovali všem, kteří nás podporují, jmenovitě SDH Chlum, obci Všestary,
SDH Lípa a dalším, bez jejichž pomoci by se naše konání neobešlo.
Naši milí diváci a přátelé Lesního divadla, dovolte mi za Amfiteátr Chlum popřát klidné prožití Vánočních svátků a
vše nejlepší do roku 2013 a na viděnou !
Jakub Zvěřina

LÍPA

SDH Lípa
5. prosince 2012 se Lípou procházeli Mikuláš, čerti a andílek.
Rozdávali dětem dárečky a děti jim za ně zazpívaly písničky
nebo zarecitovaly básničky. Naštěstí si čerti nikoho neodnesli!
A aby si děti i dospělí tohoto svátku užili opravdu dosyta,
konala se na Lípě v hospůdce ,,U Čendy“ Mikulášská besídka,
kterou uspořádal SDH Lípa. Již předem byly děti informovány o
besídce pozvánkou, kterou nalezly ve schránkách u svých
domů. Účast byla veliká, dorazily děti a s nimi babičky,
dědečkové a rodiče. V útulném prostředí všichni společně
přivítali Mikuláše
s čerty
a
andílkem.
V
hospůdce
se
rozezněly hlásky dětí, které s obavami zpívaly, recitovaly a hlavně
slibovaly svou poslušnost. Mikuláš s andílkem jim jako odměnu
předali balíčky plné sladkostí. Tváře dětí se zaradovaly a strach
opadl. Čerti si s sebou některé ,,průšviháře“ odnesli, ale nakonec je
vrátili. Sedělo se do večera a od 20-ti hodin se konala pro dospělé
Mikulášská zábava s živou hudbou. Domnívám se, že se odpoledne
vydařilo a děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci této zdařilé
akce.
Přejeme všem krásné Vánoce a v roce 2013 hodně zdravíčka.
SDH Lípa, Josef Štefanka
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V roce 2013 SDH Lípa plánuje tyto akce:

Pomlázková zábava (30. 3. 2013) Chlum, Hostinec „Na Bojišti“

Přednáška o první pomoci

Dětský výlet za dobrodružstvím

Sousedské posezení (15. 6. 2013) Lípa, u zvoničky

Dětský den (konec srpna) Lípa, požární zbrojnice

Mikulášská besídka (7. 12. 2013) Lípa, hospůdka „U Čendy“
___________________________________________________________________________________________

Restaurace na Lípě nabízí:

 pivo TAMBOR
 teplá jídla po celý den dle denní nabídky
 pěkné prostředí v nekuřáckém stylu
 dětský koutek
 možnost pořádání soukromých akcí – večírků (samostatný salonek)
Otevírací doba v době vánočních svátků:
24. 12. 2012 ………………. od 20:30 hod
25. – 26. 12. 2012 …………… od 15:30 hod
31. 12. 2012 zveme od 20:00 hod na oslavu Silvestra
 vstupné Kč 200,- (občerstvení formou rautu a půlnoční přípitek)
 rezervace do 27. 12. 2012 na tel. 777787995 nebo přímo v restauraci

Přijďte ,,pobejt“, jste srdečně zváni!

_____________________________________________________________________________________________

ROSNICE

SDH Rosnice
V předvánočním mrazivém čase jsme se na chvíli zastavili, zahráli a zazpívali vánoční koledy. V sobotu 8. prosince
2012 v 17.00 hodin se v Rosnicích rozsvítil vánoční strom, za doprovodu malého koncertu pod vedením Vladimíry
Holubové.
Zazněly
nejen
oblíbené vánoční koledy, ale i
několik skladbiček, které si
rosnické děti připravily. Hostující
se sešli i z okolních vesnic a ze
ZUŠ
Habrmanova.
Kromě
sólového provedení zobcové
flétny a saxofonu, se předvedl
malý orchestr složený z kytar,
houslí a kláves za doprovodu
violoncella.
Na závěr jsme si společně
zazpívali, popovídali se sousedy a
ochutnali připravené občerstvení
a horké nápoje.
Vladimíra Holubová
Připravujeme:

8. března 2013 od 20:00 hod v hostinci „U Kudrnů“ ve Bříze HASIČSKÝ PLES
13
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VŠESTARY
TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SOKOL VŠESTARY
Naší letošní největší akcí byly oslavy 100 let od založení TJ SOKOL VŠESTARY a 65 let od postavení
sokolovny. 29. 9. 2012 oslavy proběhly s bohatým programem a večerní zábavou. Po velkých přípravách se vše
nakonec povedlo. V 15 hodin se zahájil program " SOKOLSKÝM POCHODEM" a následoval proslov
proložený promítáním starých fotografií, vystoupením a ukázkami sokolské činnosti. Moderátor celého
odpoledne pan Josef Matějovský se svého úkolu zhostil na jedničku. Všichni, kdo se podíleli jak na přípravách,
tak na samotném průběhu odpoledne, si zaslouží velké díky. Večer se konala zábava, a to " POSVÍCENSKÁ ",
jelikož datum tomu odpovídal - 29. 9. 2012 Posvícení Všestary.
Celý letošní rok jsme spolupracovali s SDH
VŠESTARY
Společně jsme také uspořádali 6. 10. 2012 "
DĚTSKÝ BRANNÝ DEN ". I přes velmi pěkné
počasí mohla být účast dětí lepší. Odpoledne jsme
strávili s ČERVENÝM KŘÍŽEM, který měl na
dvou stanovištích ukázky ze zdravovědy, děti
shlédly výcvik psů a prošly si trasu, kde plnily
různé úkoly. Odměny byly letos velmi pěkné.
Nakonec jsme si opekli na hřišti u ZŠ buřty.

Na Adventních trzích, které se konaly 2. 12. 2012,
vystoupily děti ze ZŠ se svým programem. Na této akci se
zároveň na první adventní víkend rozsvítil vánoční
stromeček, a to na celý měsíc. Tyto trhy byly v pořadí již
čtvrté, ale první pro nás jako spolupořadatele. Počasí bylo
trochu mrazivé, ale přesto přišlo jako každoročně hodně
lidí. Je dobře, že si v tom dnešním uspěchaném čase
najdeme chvilku na popovídání se sousedy a přáteli.
Prodejní stánky nabízely pěkné zboží na koupi vánočních
dárků. Základní škole, dětem a p. učitelkám děkujeme za
spolupráci. Členům obou spolků a Obecnímu úřadu
taktéž.

Tradiční "MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA " se konala 8. 12. 2012. V 15 hod se děti
sešly v sále hospůdky ve Všestarech. Čas strávený čekáním na Mikuláše si užily
vyráběním škrabošek Č + M , ty starší vyráběly čerty ze svačinových sáčků.
Nechybělo ani pár pohybových soutěží, které byly odměněny drobnými cenami.
Po příchodu MIKULÁŠE, ANDĚLA A ČERTŮ děti říkaly básničky a každé z
nich dostalo pěkný balíček s ovocem a sladkostmi. Mikulášská diskotéka
probíhala po celou dobu pod vedením DJ Honzy Krušiny. Všem, kdo má zásluhu
na přípravách a průběhu " MIKULÁŠSKÉ "dík.

Marika Čapková - Dohnalová
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Jen pro informaci a připomenutí aktuální rozpis cvičení pro veřejnost:
AQUA-AEROBIC bazén ve Všestarech ÚT 18:30-19:30 hod.; ST 19-20 hod.; ČT 19-20 hod.
PILATES a cvičení s míči na sokolovně PO 18-19 hod.; ČT 18-19 hod.
NOHEJBAL v tělocvičně ZŠ Všestary ST 18-19 hod.
P-CLASS v tělocvičně ZŠ Všestary PO 19-20 hod.; ČT 19-20 hod.
CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI v tělocvičně ZŠ Všestary ČT od 16-17 hod.
MALÁ KOPANÁ v tělocvičně ZŠ Všestary ČT 20-21 hod.
FLORBAL v tělocvičně ZŠ Všestary PA 19:30-21 hod.
Veškeré informace najdete na novém webu TJ SOKOL VŠESTARY www.sokolvsestary.wz.cz
Nejbližší akce 2013:

Dětský maškarní karneval
Jarní volejbal
Pálení čarodějnic
Další sportovní akce nejsou vyloučeny

Hana Šanderová

SDH Všestary
SDH Všestary pořádalo několik akcí společně s TJ Sokol Všestary a o těchto událostech se blíže dočtete
v článku spolupořadatele TJ Sokol. Já bych zde chtěla pouze upozornit na akce, které se budou konat na začátku
nového roku. Jedná se hlavně o tradiční hasičský ples, který je plánován na 15. února a pro děti se
připravuje opět karneval.
Závěrem chce SDH Všestary popřát všem krásné prožití svátků vánočních a v novém roce pevné zdraví a
mnoho osobních úspěchů. Zároveň doufáme, že se v příštím roce budeme stále scházet na akcích v tak hojném
počtu.
Jana Volejníková
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FARNOST VŠESTARY
Vánoční bohoslužby
Vážení a milí, nabízíme Vám přehled vánočních bohoslužeb ve všestarské farnosti:
24. 12. 2012

22:00

kostel Proměnění Páně na Chlumu

22:00

kostel Nanebevzetí Panny Marie v Nedělištích

24:00

kostel Nejsvětější Trojice ve Všestarech

25. 12. 2012

08:00

kostel Nejsvětější Trojice ve Všestarech

28. 12. 2012

16:30

kostel sv. Ondřeje ve Světí

29. 12. 2012

15:30

kostel Nanebevzetí Panny Marie v Nedělištích

30. 12. 2012

08:00

kostel Nejsvětější Trojice ve Všestarech

01. 01. 2013

08:00

kostel Nejsvětější Trojice ve Všestarech

05. 01. 2013

15:30

kostel Proměnění Páně na Chlumu

Přijďte si spolu s námi zazpívat několik koled. Na viděnou se těší
Jan Šlégr, farář

OZNÁMENÍ – otevírací doby
Lékárna Všestary
Lékárník PharmDr.M. Pospíšil
Lekarnc.vsestary@email.cz
Po, Út, Čt, Pá 7:15 – 15:30 hod
St
- 10:00 – 18:00 hod

Praktický lékař – dospělí ZS Všestary
MUDr. R. Kovalská Po, Út, Čt, Pá - 7:00 –
13:00 hod
návštěvy od 15:30 hod
St
- 12:00 – 18:00 hod
Tel: 495 458 196

Zubní ordinace Všestary
MUDr. L. Košťálová
Po
7:30 – 16:00 hod
St
6:00 – 13:00 hod
Čt
6:00 – 15:00 hod
Pá
6:00 – 12:00 hod
Tel: 605 744 578

Praktický lékař – děti a dorost ZS
Všestary
MUDr. J. Janečková
Po, St
7:30 – 14:00 hod
Út
7:30 – 14:30 hod
Čt
7:30 – 15:00 hod
Pá
7:30 – 13:15 hod
Nemocní 7:30 – 11:00 hod
Později objednaní +prevence
Tel: 495 458 151

Obecní Úřad Všestary
Po, Út, Čt - 7:00 – 12:00 hod
13:00 – 15:30 hod
St
- 7:00 – 12:00 hod
13:00 – 17:00 hod
Pá
- zavřeno
urad@vsestary-obec.cz
vsestary-obec.cz

Pošta Všestary
Po, St
8:00 13:00 Út
8:00 Čt, Pá
8:00 13:00 -

11:00 hod
17:00 hod
11:00 hod
11:00 hod
16:30 hod

Tel : 495 458 028

16

16

INZERCE

KOCIÁN TOMÁŠ
Gips Interiér
 MONTÁŽ SÁDROKARTONU
 PŮDNÍ VESTAVBY
 BYTOVÁ JÁDRA
 PŘÍČKY – STROPY

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

HOSPODA ve BŘÍZE
Zajišťujeme společenské akce :

Rodinné oslavy
Promoce
Svatební hostiny
Smuteční hostiny
Firemní večírky
Plesy; Zábavy - s živou hudbou
Opékání masa (kýty, kuřat aj.)
Sledování sportovních přenosů
Aktivní využití - kulečníkový stůl,
Ping-pong stůl, karetní hry
Možnost uspořádání turnajů
Kontakt:
tel. 604951635
Facebook.- Hospoda ve Bříze-Všestary
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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
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Finanční poradenství a zprostředkování pojištění
 Informace o penzijní reformě
 Finanční zvýhodnění vašich stávajících smluv
O schůzku ZDARMA volejte nebo SMS

734 860 307 Chládková M. – finanční poradce
PRODEJNA VŠESTARY

tel. +420 495 458 186

Otevírací doba
Po – Pá 7.00 - 17.30 hod
So
7.00 - 12.00 hod
Ne
7.00 – 10.30 hod
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Všem občanům přejeme příjemné
prožití vánočních svátků a do
nového roku 2013 hodně štěstí a
zdraví

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 4. 3. 2013
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