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BĜezen 2013

9. þíslo obþasníku

VELIKONOýNÍ KRASLICE
Velikonoþní kraslice je natvrdo uvaĜené nebo vyfouknuté,
duté vejce ozdobené rĤznými výtvarnými technikami.
Slouží ženám a dívkám o Velikonocích jako odmČna pro
koledníka za vyšlehání pomlázkou.
Velikonoþní vajíþka pro koledníky si vČtšinou barvíme
doma sami. NejþastČji vaĜením v cibulových slupkách.
NahnČdlá lze použít jen k barvení v cibulových slupkách,
vajíþka s bílými skoĜápkami se pak dají uvaĜit v odvarech
rĤzných bylin.
ýervená barva - þervenou barvu kraslic získáte, když namoþíte bílé vejce do odvaru ze slupek þervené cibule a
octa, þerveného zelí nebo šĢávy z þervené Ĝepy. ýervenou barvu velikonoþních kraslic mĤžete také získat pomocí
šĢávy z borĤvek nebo bezinek
TmavČ zelená barva - tmavČ zelené barvy docílíte pomocí odvaru z mladého žita, vody ze špenátu, odvaru z olšové
kĤry nebo odvaru z kopĜiv.
SvČtle zelená barva - svČtle zelenou barvu velikonoþních kraslic vykouzlíte pomocí odvaru z lipového kvČtu,
kmínu nebo šafránu.
Žlutá barva - Pro získání žluté pĜírodní barvy velikonoþních kraslic postaþí odvar z cibulových slupek (vejce v nČm
ale povaĜíme jen krátce). Také mĤžeme získat žlutou barvu s pomocí odvaru z šafránu, rozdrcené bobule jalovce
nebo kurkumy.
Fialová barva - Pomocí odvaru z lipového kvČtu, kmínu, šafránu nebo þerného bezu získáte velikonoþní kraslice
zbarvené do fialova.
HnČdá barva - odvar z cibulových slupek a þaj vám vytvoĜí nádhernČ hnČdé, pĜírodnČ nabarvené velikonoþní
kraslice.

ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA
Od zaþátku roku se na zastupitelstvech jedná hodnČ o nedostaþující kapacitČ našich vzdČlávacích zaĜízeních, což je
MŠ a ZŠ Všestary. Jak bylo rozhodnuto po zápise dČtí do školky bude navýšen od záĜí 2013 poþet žákĤ na tĜídu
v MŠ. Tím bude situace MŠ vyĜešena a škole zĤstanou místa pro žáky 1. – 9. tĜ.
Kontrolují se obecní vyhlášky, zda jsou dostaþující þi u nČkterých, zda jsou vĤbec potĜeba.
Na OÚ byla zaslána Petice za vybudování chodníku v obci Všestary v úseku od domu þ. 73 po dĤm þ. 192 ve
smČru na StĜezetice: Rádi bychom se také „ hnuli již z místa“, ale bohužel skuteþnost zní, že chodníky v místní
þásti Všestary nemají dosud vydáno ani územní rozhodnutí. Nejde zatím nic jiného dČlat.
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Stávající automobil na rozvoz obČdĤ pĜestává kapacitnČ staþit na narĤstající množství strávníkĤ a také na službu
jídelny. Obec dováží rovnČž obČdy a svaþiny do MŠ Chlum, není tedy þasovČ reálné ani dlouhodobČ hospodárné
dovážet jídla zvlášĢ. S ohledem na shora uvedené je tĜeba uvažovat o koupi automobilu.: Zastupitelstvo obce
schvaluje nákup užitkového vozu na rozvoz obČdĤ v max. výši 360.000,- Kþ vþetnČ DPH.
Na bĜeznovém zastupitelstvu se jednalo o nutné opravČ hĜbitovní zdi na Chlumském hĜbitovČ. Je potĜeba vyjádĜení
statika. Obsah: Oprava je nezbytnČ nutná. ýást zdi spadla a ze tĜí stran se jedná o havarijní stav. PĜední strana byla
opravena v roce 2009 za cca 330 tisíc Kþ. PĜední strana je moc hezky opravená, ale je potĜeba pokraþovat dále.
Dálnice D11 – byl pĜedložen obci plánovaný návrh na zmČnu územního rozhodnutí dálnice D11 - kĜižovatky u
BĜízy, plánované snížení násypu, na kterém má být silniþní tČleso (tzv. brýle). ěeditelství silnic a dálnic chce znát
názor obce na pĜístup k pozemkĤm, když v úvahu pĜichází podjezd, þi nČkolikakilometrová obslužná komunikace
z jedné a druhé strany budoucí dálnice a vyvolaná zmČna projektu rychlostní komunikace R35, kdy obþané BĜízy
jsou na jedné stranČ znevýhodnČni stavbou nové, dosud neplánované cesty, ale na druhé stranČ na Jiþín by nemuseli
jezdit pĜes Všestary a do Hradce Králové pĜes Svobodné Dvory. Jsou tyto varianty: a) úþelovými komunikacemi
podle dálnice – pĜejezd u Svobodných DvorĤ , :b) podjezdem v místČ stávající komunikace. Pokraþovat se o tomto
tématu, bude na dalším zastupitelstvu, opČt ve BĜíze dne 2. 4. 2013 od 17:00 hod v HospodČ u KudrnĤ.
Marika ýapková

Základní škola a mateĜská škola, Všestary
Po podzimním zahájení školního roku žáci ZŠ absolvovali všechny naplánované akce. K nejzdaĜilejším
patĜily DýĖové slavnosti, s mohutnou úþastí divákĤ i tvĤrcĤ rozliþných výtvorĤ. Velice pČkný a pouþný
byl také projektový den pro dČti I.st., který v Ĝíjnu pĜipravily Lesy ýR. TradiþnČ jsme také realizovali
akci Den zvíĜat. Škola mČla na pár hodin více úþastníkĤ vyuþování, žáci si pĜinesli a pĜivedli své zvíĜecí
mazlíþky .
Vánoþní besídky a prázdniny nás posunuly do nového roku. NavštČvovali jsme výchovné koncerty,
divadlo Drak v Hradci Králové, zúþastnili jsme se vČdomostních soutČží – Olympiáda v þeském jazyce,
Pythagoriáda, matematický Klokan, recitaþní soutČž, kde máme zástupce až v krajském kole.
OpČt i letos navštČvujeme bČhem projektového Dne s EU jednotlivé státy, v bĜeznu to bylo Irsko.
NezapomnČli jsme ani na sport – chlapci i dČvþata sehráli Ĝadu utkání ve fotbalu a florbalu. Poþátkem
února se uskuteþnil lyžaĜský výcvik v Krkonoších, kterého se zúþastnili žáci 7. – 9. roþníku. Na podzim a
nyní na jaĜe pojedou naši žáci na Ligu škol – orientaþní bČh.
OpČt i letos se zúþastĖujeme soutČže Miss panenka, pod záštitou ýeského rozhlasu Hradec Králové.
Vyhodnocení soutČže bude v kvČtnu, tak autorĤm panenek držte palce.
Od podzimu aktivnČ pracuje Ĝada zájmových kroužkĤ, ve kterých dČti aktivnČ tráví volný þas.
NejvČtšímu zájmu se tČší florbal s vedoucím V. Hynkem a stolní tenis, který je provozován ve spolupráci
s TJ Sokol Všestary .
PĜed dČtmi z I.st. je bĜeznový karneval a po usilovné celoroþní práci si budou žáci s vyuþujícími
pĜipravovat v jarním období Ĝadu exkurzí a výletĤ, kterými zakonþí školní rok.
ÚspČšnČ probČhl také zápis do I. roþníku, ve školním roce 2013/2014 budeme mít jednu I. tĜídu.
PĜed žáky 9. tĜídy jsou pĜijímací zkoušky na stĜední školy a uþilištČ, tak jim pĜejeme v dalším studiu
úspČch a splnČná pĜání.
V þervnu konþí projekt Školy pro venkov, ve kterém žáci a uþitelé vytvoĜili menší regionální uþebnici
s pracovními listy, kterou budou využívat pĜi rĤzných vyuþovacích hodinách. V rámci tohoto projektu
navštívíme jižní ýechy – Novohradsko. TamČjší školy byly také v tomto projektu zapojeny, takže od
nich pĜijede v kvČtnu výprava k nám. Dalším projektem je EU peníze do škol. V rámci tohoto projektu
jsme získali vybavení do uþeben – poþítaþové a jazykové a kromČ toho uþitelé zpracovávají digitální
uþební materiály.
Nesmíme zapomenout ani na naši školní jídelnu. Od ledna se postupnČ navyšuje poþet dní v týdnu, kdy se
vaĜí dva rĤzné obČdy, mĤžeme si tedy vybírat podle chuti. Tady se patĜí podČkovat všem v jídelnČ za
nápaditou a obČtavou práci. NejvČtší pochvalou jsou prázdné talíĜe a narĤstající poþet strávníkĤ.
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Nezapomínáme na sbČrové dny, jejich pĜehled je vyvČšen na našich webových stránkách.
Pravidelní þtenáĜi zjišĢují, že nČkteré þinnosti naší školy se staly tradiþními, nČkteré zaĜazujeme novČ, aby
se“ stále nČco dČlo“. Myslíme si, že život na naší škole je pestrý.
MateĜské školy – Chlum, Všestary
ObČ mateĜské školy mČly také velmi bohatý program. DČti si hrály, vzdČlávaly se na rĤzných besedách,
chodily na vycházky, jezdily do solné jeskynČ upevĖovat své zdraví, tvoĜily v nČkolika kroužcích.
PĜedškoláci již tradiþnČ v lednu zavítali do ZŠ, aby se seznámili s prostĜedím, které je þekalo o nČkolik
dní pozdČji pĜi zápisu do I. roþníku. Nyní se chystají na tradiþní sobotní pobyt v I. tĜídČ, který probČhne
v dubnu a v kvČtnu pod názvem – Poprvé spolu.
Za dČtmi do školek pĜijela malá divadla, hudebníci a fotograf..
Se zimou se školky rozlouþily tradiþním karnevalem, v kvČtnu budou vytváĜet dárek pro maminky.
To jsou v kostce aktivity naší organizace a další podrobnosti najdete pravidelnČ na www.zsvsestary.cz
Vedení školy

KULTURNÍ VÝBOR
Jak jsme slíbili na samém zaþátku naší þinnosti s vydáváním tohoto Zpravodaje, že budeme nahlížet do historie,
listovat v kronikách nebo þerpat z vašich vzpomínek, slib plníme.
Kronika obce Rosnice
PodaĜilo se nám zajistit zajímavý dokument – kroniku obce Rosnice.
Zatím netušíme, jaké „poklady“ v kronice nalezneme, ale je vázaná
v kĤži se zlaceným znakem ýeské republiky, psaná ruþnČ, založená
v roce 1923. Popsáno je 42 stran ze 100 listĤ a obsahuje historii,
pamČtihodnosti, polohopis, demografii, seznam majitelĤ domĤ a
polností, zdobený titul, obecní razítko a podpis s datem z roku 1938.
Kronika je psána na ruþním papíĜe 290 x 255 mm. Jedná se o
velkoryse pojaté dílo, jen nevíme, kdo je autorem. Nemáte tušení?
Lenka Nožiþková
Zaniklé tvrze – BĜíza
Ves BĜíza se pĜipomíná poprvé v roce 1376 v souvislosti s dČjinami
PlotišĢ. Jejím prvním doloženým majitelem byl Prokop Roblík
z BĜízy. NČkteré prameny uvádČjí jméno Prokop Rohlík. Jisté je to, že
vybudoval tvrz a vládl z ní v letech 1383 – 1411. Byl spolupatronem
kostela v Lochenicích a ve Všestarech. NicménČ tvrz BĜíza je v pramenech uvádČna až v roce 1411, kdy vládu
pĜejímá Mikeš Roblík, snad ProkopĤv syn. Vlastníci v bouĜlivých husitských dobách nejsou známi, ale v roce 1486
ji získala Anna, vdova po Ježkovi z Lípy, avšak již v tomto roce pĜipadla tvrz BĜíza jako odúmrĢ po AnnČ králi
Vladislavu Jagellonskému a ten ji daroval Mikuláši mladšímu z Lípy. Nový majitel na ni nikdy nesídlil a tvrz poté
zanikla. Objevují se však i zprávy, že ještČ v polovinČ 16. Století vlastnil tvrz Florian Chvalkovský z Chvalkovic a
po roce 1576 Karel Chvalkovský z Chvalkovic. Tvrz BĜíza zanikla, tak Ĝíkajíc, beze stop, a proto nelze dnes ani
urþit místo, kde stála, pokud po ní pĜece jen zĤstaly nČjaké stopy, budou nejspíš v místČ dnešní požární zbrojnice a
jihozápadnČ od ní.
Aleš Zlatohlávek
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Zájezd do MČstského divadla v JaromČĜi
V pátek 15. bĜezna se uskuteþnil zájezd do
MČstského divadla v JaromČĜi na divadelní
pĜedstavení Frankie a Johnny. V titulních rolích
tohoto komorního tragikomického pĜíbČhu se
pĜedstavili Tereza Kostková a Aleš Háma, þlenové
pražského Divadla V RytíĜské. Domnívám se, že
nás všechny nadchlo jaromČĜské divadlo svou
krásou. V nedávno zrekonstruovaných interiérech
se nachází nejen divadelní sál se zázemím, ale také
restaurace a bar, kde mohli návštČvníci strávit
volný þas pĜed zaþátkem pĜedstavení. To potom
nabídlo nevšední umČlecký zážitek.
Zdenka Macháþková
Dovolujeme si vás tímto pozvat ve þtvrtek dne 11. 4. 2013 na zájezd pro seniory na jarní prodejní výstavu
TRŽNICE ZAHRADY ýECH LitomČĜice s doprovodným programem v Louþni, kde je v zámku zpĜístupnČna
expozice s památkami na rod Thurn-TaxisĤ a v parku zĜízeno unikátní labyrintárium. Zájemci o tuto akci se
mohou hlásit a þástku Kþ 170,- / osobu uhradit na OÚ u M. Kutálkové. PĜesný rozpis odjezdu autobusu bude
pĜedán pĜi placení. Spoleþné stravování není zajištČno, lze využít obþerstvení na výstavišti, popĜ. u zámku.
Petra Rufferová

KNIHOVNA
22. bĜezna byl dovezen z HK nový výmČnný soubor cca 100 knih.
Ve spolupráci Základní školy, MateĜské školy ve Všestarech a Kulturního výboru obce Všestary se dne 5. dubna
2013 se v prostĜedí knihovny ve Všestarech uskuteþní již tĜetí:

Veškeré informace o nákupu nových þi jinak získaných knih jsou novČ vkládány na webové stránky v rubrice
„Knižní novinky ".
Otevírací doba knihovny: pondČlí 16 - 19 hod.
Jste spokojeni s výpĤjþní dobou? Vyhovoval by Vám jiný den nebo þas? Pište, volejte, dejte mi vČdČt!
Tel: 607 701 300, knihovnavsestary@seznam.cz ; vše o dČní v knihovnČ sledujte na nových webových stránkách
www.knihovnavsestary.webk.cz
Vítáme nové þtenáĜe!

Hana Šanderová
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Plán pĜipravovaných akcí kulturním výborem OÚ pro rok 2013:
þervenec – výlet - Harrachov – Mumlavské vodopády, sklárna, pivovar
Ĝíjen – výlet - Polsko – tržnice, Broumov – klášter
listopad / prosinec – spoleþenské odpoledne pro seniory

Z ýINNOSTI SPOLKģ Z OBCÍ
BěÍZA, CHLUM, LÍPA, ROSNICE, ROZBċěICE, VŠESTARY
BěÍZA
NOHEJBAL KLUB BěÍZA
Nohejbalový klub v BĜíze zahájil letošní rok Výroþní schĤzí, která se konala 19. ledna 2013 v prostorách hasiþské
zbrojnice ve BĜíze. Zhodnotili jsme naši þinnost za rok.2012 a pĜednesli plán akcí na tento rok 2013.
V období zimních mČsícĤ probíhá nohejbal vždy každé úterý a pátek od 20:00 hod v PĜedmČĜické místní
tČlocviþnČ, která nám nabízí velmi
kvalitní zázemí.
Jako již každý rok jsme si zamluvili
v PĜedmČĜicích – bowling, který jsme
odehráli spoleþnČ s našimi drahými
poloviþkami. TradiþnČ šlo hlavnČ o
dobrou zábavu, a to se podaĜilo.
V sobotu 30. bĜezna 2013 se jako již
každý rok touto dobou organizuje
spoleþnČ s SDH brigáda
na odstranČní odpadkĤ z pĜíkopĤ
pĜíjezdových cest do BĜízy.
Na zaþátek dubna chystáme pĜípravu
našeho hĜištČ na sezónu .
A na konec jsme se naše družstvo
pĜihlásili do regionální soutČže
v nohejbale 2013 – Hradec Králové. Doufáme, že nám to pĜinese plno nových zkušeností. Domácí zápasy se
budou hrát jednou za þtrnáct dní v pátek od 17:00 hod na domácím hĜišti ve BĜíze.
Tímto bych chtČl, vás obþany, pozvat na naše domácí zápasy, kde bude možno zhlédnout borce z Nového Bydžova,
Bílé TĜemešné aj. PĜijćte nám fandit!
Tomáš Kocián
____________________________________________________________________________________________

Prodejna ELÁN ve BĜíze s
tradiþním sortimentem
potravin, drogerie a prodejem
kvalitního sudového vína

Otevírací doba prodejny:
pondČlí, stĜeda, pátek ... 7.00 - 17.00 hod
þtvrtek
…….. 7.30 - 11.00 hod
sobota
…….. 7.30 - 10.00 hod

____________________________________________________________________________________________
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SDH BĜíza
BĜízecké plesování
Plesová sezóna pĜistihla dychtivé taneþnice a
taneþníky 9. února 2013 také ve BĜíze – v místním
hostinci U KudrnĤ. V nezvykle hojném poþtu
zaplnili bĜízeþtí i pĜespolní zdejší sál, ve kterém
od pozdních veþerních do brzkých ranních hodin
vytrvale pobízela k roztanþení všech pĜítomných
hudba skupiny Uni Duo, oku v prĤbČhu veþera
zalahodil um dČvþat s tĜásnČmi pom pom
z královéhradecké taneþní skupiny Cheeky
Cheerky, které si pro diváky pĜipravily sérii
efektních pĜedstavení a samozĜejmČ nemohla chybČt
ani bohatá tombola, již pĜipravili þlenové
dobrovolného hasiþstva k potČšení pĜítomných.
Celý hasiþský ples se pronesl veþerem v pĜíjemném duchu – vše, co se dalo vypít, se vypilo, každý, kdo si chtČl
zatanþit, si jistČ zatanþil a již nyní se všichni tČší na pokraþování v pĜíští plesové sezónČ.
Roman Ruffer

Korálkové dílny
Po úspČchu s floristickými
dílnami, které se u nás
uskuteþnily, pokraþujeme a
scházíme se v hasiþárnČ ve BĜíze
tentokráte pĜi výrobČ korálkových
šperkĤ. Dílny, které se konaly
v únoru a bĜeznu mČly úspČch a
vzhledem k nadšení všech
pĜítomných (místních i
pĜespolních) pĜipravujeme
v termínu 17. 4. 2013 od 19:00
hod výrobu korálkového þtverce
s SW rivolkou. Pokud máte zájem rezervujte si místo na e-mailu:
petra.rufferova@centrum.cz
Petra Rufferová
BOWLING

Dne 23. 3. 2013 jsme pro naše þleny i neþleny
zorganizovali setkání u bowlingu. Pro celý sobotní
veþer jsme mČli v BOWLING BARU v PĜedmČĜicích
n.L. rezervované dráhy a tak všichni pĜítomní využili
možnosti hru vyzkoušet a zasoutČžit si o co nejlepší
výkon. Zábava byla výborná a akci jsme si pĜíjemnČ
užili. Je dobĜe, že se dokážeme setkat i mimo již
zabČhnuté akce ve BĜíze.
Josef Václavík
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SDH BĜíza ještČ v roce 2013 pĜipravuje:
30. 3. 2013 – úklid pĜíkopĤ u pĜíjezdových cest do BĜízy spoleþnČ s NOHEJBAL KLUBEM BĜíza
30. 4. 2013 – PÁLENÍ ûARODċJNIC na místním hĜišti
þerven 2013 – DċTSKÝ DEN na místním hĜišti
V roce 2013 se sportovní družstvo SDH BĜíza zúþastní pĜipravovaných hasiþských soutČží
V II. pololetí opČt pĜipravujeme ROZSVÍCENÍ VÁNOýNÍHO STROMU na návsi a návštČvu MIKULÁŠE
S ýERTY A ANDċLEM u našich dČtí doma
… a další
_________________________________________________________________________________

HOSPODA U KUDRNģ VE BěÍZE vás zve na:
VEPěOVÉ HODY ve dnech 29. - 30. bĜezna 2013
V pátek 29. 3. i v sobotu 30. 3. otevĜeno od 11.00 hod a podávat se budou tyto pokrmy:
Zabíjaþková prdelaþka;
VepĜový ovar, kĜen, hoĜþice, chléb;
Tlaþenka s cibulí a otcem, chléb;
Peþená jitrnice, kĜen, hoĜþice, chléb;
Zabíjaþkový guláš, houskový knedlík;
Peþené žebírko, kĜen, hoĜþice, hranolky
Peþené kroupy, zelí;
Peþený prejt, zelí;
Prodej zabíjaþkových výrobkĤ bude pĜipraven
PěEDVELIKONOýNÍ TURNAJ V ŠIPKÁCH
KDY: SOBOTA 30. 3. 2013
O CO: KÝTU + VċCNÉ CENY
STARTOVNÉ: 50,-Ký
PREZENTACE V SOBOTU OD 16:00 HOD.
PěIHLÁŠKY: DO 16.00HOD, 30.3. 2013
JÍDLO ZAJIŠTċNO

TEL. 604 591 635, FACEBOOK – HOSPODA VE BěÍZE – VŠESTARY

CHLUM
SDH Chlum
Ani v roce 2013 SDH Chlum nezahálí. Od zaþátku roku máme za sebou již nČkolik akcí:
Dne 19. ledna se konal tradiþní hasiþský ples v restauraci Na Bojišti. K tanci a poslechu hrála hudební skupina
Magnet, jež roztanþila celý sál. Ples se nesl v duchu pĜíjemné atmosféry. Ti, kteĜí mČli herní štČstí, si odnesli i
výhru z tomboly.
Hasiþi nezapomnČli ani na místní dČti a jejich kamarády, pro které pĜipravili 16. února maškarní karneval.
Odpoledne plné písniþek, her a soutČží zajišĢovala skupina Labyrint. DČti byly nadšené nejen ze zábavy a tance, ale
také ze sladkých odmČn a drobných dárkĤ. Na každého se dostalo.
K dalším þinnostem našeho sboru patĜí vzdČlávání þlenĤ, soutČže mužĤ, žen i malých hasiþĤ, brigády atd.
Dne 9. února probČhlo v Rosnicích školení ĜidiþĤ (profesní osvČdþení). Ve dnech 8. a 9. bĜezna byli v Bílých
Poliþanech školeni nejdĜíve velitelé jednotek se svými zástupci a poté strojníci. 18. bĜezna se konalo školení
týkající se obsluhy motorové pily. V sobotu 23. bĜezna se dČti zúþastnily první soutČže mladých hasiþĤ tohoto roku
v Nechanicích.
-7-

A co nás ještČ v prvním pololetí þeká?
Dne 6. dubna probČhne školení výjezdové jednotky JSDHO Chlum.
Následovat bude ve dnech 12. - 13. 4. školení nových þlenĤ na dýchací techniku pĜi požárech.
Tradicí je zajišĢování oslav pĜi pálení þarodČjnic 30. dubna.
Jako každoroþnČ je naplánován jarní svoz železného šrotu, který probČhne v mČsíci dubnu þi kvČtnu – plakáty a
termín budou vþas vyvČšeny.
Mladí hasiþi pĜedvedou své dovednosti dne 11. kvČtna v okresním kole mladých hasiþĤ v Hradci Králové na VLA a
25. kvČtna v soutČži okrsku Pod Rozhlednou v Rosnicích.
PĜejeme všem veselé Velikonoce a brzký pĜíchod jarního sluníþka!

SDH Chlum

Lesní divadlo Chlum
Zimní þas nám utekl jako voda a pomalu se blíží již tĜetí rok znovuobnovené þinnosti kulturních aktivit v areálu
Lesního divadla na Chlumu. Pokusili jsme se namíchat pestrou smČs vystoupení jednak na základČ odezvy
z pĜedstavení, které se již realizovala a malinko jsme i experimentovali s novými poĜady.
Nebudu se zde pĜíliš rozepisovat a nabízím pĜehled poĜadĤ tak, jak jsou momentálnČ v plánu:
30. 4. 2013 Tradiþní pálení þarodČjnic – 18:00 zahájení pásmem her a soutČží pro dČti
20:00 zapálení ohnČ
21:00 Koncert kapely Syrovátka band a Cocktail ala motejl
10. 5. 2013 od 18:00 hod Vladimír Hron - One Man Show
Divácky nejúspČšnČjší poĜad minulého roku, Pan mistr zábavy dokázal nabité hledištČ bavit bez jediného zaváhání
po celou dobu, a z míry ho nevyvedla ani skupinka pobíhajících dČtí, které dokázal hlasem Gabo Zelenaje
vybiþovat ke sportovnímu výkonu. V letošním roce uvidíme další pásmo scének, skeþĤ a pĜíbČhĤ z natáþení, které
budou proloženy písnČmi známých interpretĤ. Zbytek veþera nás bude bavit kapela Dostavník. PĜijćte, jistČ
nebudete zklamáni.
25. 5. 2013 19:30 hod VaĢák – tak tady asi není co dodat. Stálice na scénČ lesního divadla, která nenechá nikoho
sedČt. Tentokrát si pro nás jako jednu z pĜedkapel pĜipravili mladou dívþí rockovou skupinu až z dalekého
Slovenska
1.6.2013 19:00 Divadelní pĜedstavení MĤžu k TobČ ? – dvČ scény (psychiatrická ordinace doktora Flojda a
bistro „naproti“). Vysoký politik JUDr. Troufalý, trpící stihomamem, RĤžena Nápomocná, dealerka kreditních
karet a úvČrĤ, tČžce se vyrovnávající s nevČrou svého muže, promiskuitní nymfomanka poštovní doruþovatelka
Sandra, bývalý vrcholový hokejista René, který má problémy s volným þasem a nedávný vítČz reality show Tomy,
který trpí depresemi, že o nČj již média ztratila zájem a nikdo jej už nezná – co jiného by z toho mohlo vzejít než
ztĜeštČná komedie z dnešní doby, pokud k tomu pĜidáme jména jako Lukáš Vaculík, Ivana Jirešová, Bára Mottlová,
Veronika Nová, Petr Jablonský a další. Máme tu þest u nás uvádČt tuto hru v pĜedpremiéĜe. Po pĜedstavení zahraje
skupina Yanoir (hrající napĜ. pĜevzaté písnČ od RadĤzy )
2. 6. 2013 14:00 – ZUŠ Habrmanova – tentokrát dostane prostor náš muzikantský dorost a zahraje nám smČs
dechovek nejen pro naše seniory
22 . 6. 2013 þas bude ještČ dopĜesnČn – Chlumfest – první roþník festivalu dobré muziky všech žánrĤ –
vystupující kapely ještČ nejsou úplnČ potvrzené ale malá ochutnávka: Na3je, ApartAside,Jaws,
Seiftiú,Midirabycad, Online session, Sabrage, Mothers Angels, další jsou v jednání. NemČl bych to sice dČlat, ale
pĜed závČreþným potvrzením snad mohu zveĜejnit, že hlavní kapelou by mČla být Vypsaná Fixa, no uvidíme...
5. 7. 2013 Den plný zážitkĤ – areál Lesního divadla na Chlumu bude zaĜazen do pásma programu, který se bude
konat þásteþnČ v archeoparku Všestary ( dopolední hodiny) a právČ v Lesním divadle v þase odpoledním. U nás
probČhne divadelní pĜedstavení pro dČti, kreativní dílny pro všechny vČkové kategorie a vystoupení kapely
Nadoraz. Podrobnosti budou ještČ dopĜesnČny.
6. 7. 2013 16:00 hod Nešlapeto - V rámci vzpomínkových akcí na bitvu 1866 probČhne vystoupení této skupiny.
Zaposlouchat se budeme moci do jarmareþních písní z naší hluboké minulosti.
20. 7. 2013 19:00 hod divadlo Dívþí Válka – již patrnČ nikdy se nám nepodaĜí zopakovat nádherné pĜedstavení
hoĜinČveských ochotníkĤ pĜedminulý rok, pojćme si ale pĜipomenout tuto úpravu v podání hercĤ Miluše
Bittnerové, Miroslava ŠimĤnka, Tomáše KrejþíĜe, Petra Jablonského, Veroniky Nové, Dominiky Kadlþkové a
hlavnČ excelujícího Václava Upíra Krejþího v dvojroli Vojena a ýastavy
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24. 8. 2013 19:00 TĜi v háji – Michal Viewegh, Halina Pawlowská a Iva Hercíková jako autorské trio a Karel
Janák jako režisér ( režíroval napĜíklad Snowborćáky, RafĢáky, Rock podvraĢákĤ) dávají tušit, že budeme svČdky
nevšední zábavy. Podtitulek hry “Láska verus Sex v komedii o vztazích bČhem krize stĜedním vČku“. Již dávají tušit,
že se bude jednat o dosti pestré téma. Hrají Michaela Kuklová, Jindra Kriegel, Martin Zounar/eventuálnČ alternace
Tomáš KrejþíĜ, Vanda Károlyi a Veronika Nová
7. 9. 2013 19:00 – Ukonþení sezóny – malé pĜekvapení na závČr, na kterém se mĤžete podílet i vy – napište, koho
byste v Lesním divadle chtČli vidČt a slyšet.
Výše uvedené informace vycházejí z momentálního stavu vČcí a v prĤbČhu roku se mohou mČnit. Aktuální
informace tedy prosím sledujte na www.facebook.com/amfiteatrchlum nebo na webových stránkách
www.amfiteatrchlum.cz
TČšíme se na Vaši návštČvu!
Jakub ZvČĜina

LÍPA

SDH Lípa
Co se událo v loĖském roce 2012
Dne 15. 12. 2012 se v hospĤdce na LípČ konala výroþní schĤze SDH Lípa, na které hasiþi zhodnotili þinnost za rok
2012 a naplánovali akce na rok 2013.
Sbor má více jak 30 þlenĤ. V roce 2012 bylo uspoĜádáno mnoho akcí, jmenujme napĜ.:
Oslava MDŽ dne 10. 3. 2012 v hasiþárnČ, tato akce se velmi vydaĜila, proto se plánuje další,
SbČr starého železa – 31. 3. 2012,
Pomlázková zábava dne 7. 4. v restauraci Na bojišti na Chlumu,
Sousedské letní posezení dne 18. 6. 2012, na kterém zahrály 4 kapely, akce se velmi líbila,
Louþení s prázdninami - na závČr prázdnin, dne 25. 8. 2012, i tuto akci si užily jak dČti, tak i dospČlí
a na závČr roku 2012 byla uspoĜádána Mikulášská besídka (8. 12. 2012) v místní hospĤdce, kterou v odpoledních
hodinách navštívily dČti s rodiþi a prarodiþi, dČti obdržely dáreþky od místních hasiþĤ a obecního úĜadu a pĜedvedly
své pČvecké a recitaþní umČní, v podveþer si tento den užili dospČlí až do pozdních hodin na Mikulášské zábavČ
tamtéž.
Dále se náš sbor zúþastnil nČkolika soutČží:
19. 5. to byla hasiþská soutČž ve SvČtí, 26. 5. soutČž v Rosnicích a 2. 6. soutČž v Mokrovousích. NezapomnČli jsme
ani na soutČž O pohár starostky obce Všestar, která se konala ve BĜíze.
Za celý rok jsme odpracovali více jak 300 brigádnických hodin, výbor se pravidelnČ scházel na 18 schĤzích a naši
zástupci se 4krát zúþastnili porad na okrsku.

SDH Lípa srdeēnĢ zve na tradiēní
Pomlázkovou zábavu,
která se koná
v sobotu dne 30. 3. 2013 od 20:00 hodin
v restauraci na LípĢ, v hale ,,Kámen Lípa“
k poslechu a tanci hraje DOBROTA BAND
bohatá tombola
vstupné 80 Kē
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A co máme v plánu v roce 2013
- Oslava MDŽ v restauraci na LípČ dne 9. 3. 2013
- Pomlázková zábava v místní restauraci na LípČ v hale ,,Kámen“ dne 30. 3. 2013
- Údržba aleje k hĜíbárnČ (kontrola stromkĤ, zalévání, osekání trávy) – dle potĜeby
- Údržba pronajatého pozemku od obce – prĤĜez stromĤ, úpravy, þištČní,..) – dle potĜeby
- SbČr starého železa – jaro 2013 (termín bude upĜesnČn)
- Úþast na soutČžích okrsku (dle rozpisu okrsku)
- Školení první pomoci
- Sousedské posezení na LípČ u zvoniþky dne 15 . 6. 2013 od 13:00 hod
- DČtský výlet za dobrodružstvím (termín bude upĜesnČn pozvánkou)
- Mikulášská besídka v místní restauraci dne 7. 12. 2013
Velmi dČkuji za pomoc pĜi naší
první brigádČ dne 3. 3. 2013
rodinČ Vondrusových pĜi práci
na údržbČ aleje k hĜíbárnČ. Byly
poniþeny stromky, které tvoĜí
alej, jenž byla tak pracnČ
nedávno osázena.
PĜedem dČkuji všem za pomoc
pĜi plánovaných akcí a tČšíme se
na úþast obþanĤ z Ĝad místních i
pĜespolních na již zmiĖovaných
akcích.
Josef Štefanka
MDŽ na LípČ
Dne 9. bĜezna 2013 se uskuteþnilo setkání
lipských žen pĜi oslavČ MDŽ, které
uspoĜádalo SDH Lípa v místní hospĤdce.
Ženy si popovídaly, zavzpomínaly,
poslechly si písniþky a pĜi kafíþku nebo
þajíþku a malém chutném pohoštČní si užily
tento znovu pĜipomínající svátek. Na závČr
od pana hostinského obdržela každá z žen
kytiþku. DČkujeme.
Lenka Nožiþková

Šachový klub Lípa
dvoubodovým náskokem na druhý Hronov. Béþko je
v této soutČži sedmé se þtyĜmi body.
V krajské soutČži patĜí LípČ C tĜetí pĜíþka a sedm
bodĤ, hĤĜe si vede déþko, je poslední s jedním
bodem. Regionální pĜebor se zatím nevede podle
pĜedstav hráþĤm Lípy E, proti pĤvodním
pĜedpokladĤm mají jen tĜi body, což staþí na sedmé
místo. V soutČži se oĢukávají i naši nejmenší, zatím
získali jeden bod a jsou devátí.

Lenka Rojíková mistryní ýech
ýlenka Šachového klubu Lípa Lenka Rojíková
dosáhla dalšího velkého úspČchu. V Ĝíjnu se stala ve
Frymburku mistryní ýech v kategorii dívek do 16 let
a navázala tak na své výsledky v pĜedchozích
kategoriích. BlahopĜejeme!
Naplno se rozebČhly soutČže družstev dospČlých,
kde nám zatím dČlá nejvČtší radost výkladní skĜíĖ
našeho klubu, Lípa A.. Po þtyĜech kolech krajského
pĜeboru vede tabulku bez ztráty kytiþky s

Jaroslav Balcar
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Další dvČ družstva máme v krajské soutČži. I zde je
céþko první s 22 body, ale o postup svádí dvČ kola
pĜed koncem velký boj s JaromČĜí B, Dobruškou a
ýerveným Kostelcem. Máme ale nejlepší pozici,
JaromČĜ ztrácí jeden bod, další družstva dva. V tČžké
situaci se nachází déþko, je poslední, bod za
hradeckou Slávií D. K odvrácení sestupu je potĜeba
skonþit pĜed ní, nechme se pĜekvapit.
A dvČ družstva máme i v regionálním pĜeboru.
Éþko vstupovalo do soutČže s pĜedsevzetím prohánČt
favority soutČže, to se ale nepovedlo a kolo pĜed
koncem jsme šestí. DČtské družstvo pod hlaviþkou
Lípa F pĜíjemnČ pĜekvapilo, místo jasnČ posledního
místa jsme osmí s pĜekvapivým ziskem pČti bodĤ.
Po sedmém kole 1. ligy družstev mladšího dorostu
je naše mládež jako nováþek na krásném druhém
místČ a ztrácí tĜi body na postup do nejvyšší soutČže,
extraligy. Koneþné poĜadí bude známo v pĤli dubna.
V krajském pĜeboru žákovských družstev je Lípa B
zatím þtvrtá a v krajské soutČži je céþko tĜetí a déþko
osmé.
A pro úplnost ještČ jedna zpráva. V Železnici se
konal krajský pĜebor družstev dospČlých v bleskovém
šachu a tam jsme brali bronzovou medaili.

Jsme blízko II. lize
ŠachistĤm Lípy vrcholí sezóna ve všech vČkových
kategoriích a v každotýdenním zápĜahu je celá
þlenská základna. DĜív, než se budu vČnovat
jednotlivým družstvĤm, pĜedám þtenáĜĤm radostnou
informaci: mistrynČ ýeské republiky dívek do 16 let,
hráþka našeho klubu Lenka Rojíková byla vybrána
mezi
nejúspČšnČjší
mladé
sportovce
královéhradeckého sportu, kteĜí se sešli v sále
MČstské filharmonie na slavnostním vyhlášení.
Gratulujeme.
Pojćme se projít dosavadní bilancí našich družstev v
soutČžích. Áþko a béþko hrají s rozdílnými ambicemi
krajský pĜebor. První tým byl velkým favoritem
soutČže a je tĜeba Ĝíci, že se zatím své úlohy zhošĢuje
více než se ctí. Všech osm zápasĤ skonþilo naší
výhrou, s plným poþtem bodĤ máme na þele tabulky
tĜi kola pĜed koncem pČtibodový náskok pĜed
Dvorem Králové a velikou nadČji, že se v pĜíští
sezonČ bude podruhé v historii hrát v hostinci U
polních myslivcĤ II. liga. Druhý lipský tým má od
zaþátku soutČže jediný cíl, zachránit se. Zatím je na
sestupové jedenácté pĜíþce, ale boj o záchranu je
velmi vyrovnaný a na páté místo ztrácíme pouhé dva
body. PĜi obrovské vyrovnanosti se tady asi nic vČštit
nedá.

Jaroslav Balcar

__________________________________________________________________________________________

Restaurace na LípĢ nabízí:






pivo TAMBOR
teplá jídla po celý den dle denní nabídky
pĢkné prostƎedí v nekuƎáckém stylu
dĢtský koutek
možnost poƎádání soukromých akcí – veēírkƽ (samostatný salonek)
Tel.: 604 163 349

_____________________________________________________________________________________________
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Hluboká brázda
Již osmým rokem bude v hostinci U polních myslivcĤ pokraþovat pod patronací Šachového klubu Lípa cyklus z
historie þeskoslovenské populární hudby Hluboká brázda. PĜinášíme vám program premiér na rok 2013:

11. 1.
1. 2.
22. 2.
15. 3.
5. 4.
26. 4.
17. 5.
7. 6.
13. 9.
4. 10.
25. 10.
22. 11.
13. 12.

Dohrála hudba AG Fleku
Pivní pČna Jitky Molavcové
60. léta þeského popu (2. þást)
Kytarový král Jardy Balcara
Sluneþný hrob Blue Effectu
Nebe Anny K.
Hurikán Dalibora Jandy
70. léta þeské country (2. þást)
Gentleman JiĜí Korn
ýierna ruža Mariána Vargy
Proudy Petra KoláĜe
70. léta þeského bigbítu
Modlitba za vodu HradišĢanu

PoĜady zaþínají v 19:00 hodin a po jejich skonþení hraje ke zpČvu i k tanci pĜíležitostné hudební
seskupení Brázda Band. Hostinec U polních myslivcĤ pod rozhlednou zve všechny zájemce k
pĜíjemnému posezení v nekuĜáckém prostĜedí.

Jaroslav Balcar

ROSNICE
SDH Rosnice
V úvodu letošního roku se rosniþtí hasiþi sešli na výroþní valné hromadČ, kde byl zhodnocen uplynulý rok a pĜijat
plán práce na rok 2013. KromČ tradiþních akcí bychom si letos chtČli pĜipomenout legendu, která se váže ke
zdejšímu Žižkovu stolu. Podle ní zde totiž pĜi svém tažení v roce 1423 poobČdval se svým vojskem Jan Žižka
z Trocnova.
9. bĜezna probČhl v hostinci u KudrnĤ ve BĜíze tradiþní hasiþský ples. Pro všechny pĜítomné byla jako vždy
pĜipravena bohatá tombola a jedno neobvyklé pĜekvapení – taneþní þíslo se psem, které si získalo sympatie a
potlesk pĜihlížejících. Za doprovodu hudebního dua BONUS se tanþilo až do rána.
Zdenka Macháþková

VŠESTARY
TċLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SOKOL VŠESTARY
25. prosince se sešla spousta lidí na ŠġċPÁNSKÉ ZÁBAVċ. Jsme
rádi, že se lidé v þase vánoþním zastavili a pĜišli se pobavit se sousedy
a známými. K tanci nám zahrála skupiny TRITON.
Letos se DċTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL konal 16. února 2013,
hned po tradiþním hasiþském plese. DČtí se sešlo okolo 40. V pČkných
maskách se vydovádČly jak pĜi tanci, tak u rĤzných soutČží, na které se
tČší každý rok. Rozdala se spousta odmČn, vyhlásily se nejhezþí
masky, i když krásné byly všechny. Hodnotily se kostýmy s nápadem
a spíše domácí výrobou. Kolem šesté hodiny se pomalu konþilo, ale
mnohým se domĤ ještČ nechtČlo.
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23. 3. 2013 jsme uspoĜádali zábavu, o jejímž názvu jsme dlouho pĜemýšleli. UdČlat Josefovskou nebo
Pomlázkovou? Tak vznikl " JOSEF S POMLÁZKOU " ! K tanci a poslechu nám zahrála skupina TRITON.
30. 4. 2013 se budou tradiþnČ pálit " ýARODċJNICE". Úþast na této akci bývá vždy hojná a tak si budeme
pĜát jen pČkné poþasí.
V mČsíci kvČtnu se (datum ještČ upĜesníme) bude hrát 17. roþník jarního volejbalového turnaje.
1. 6. 2013 se pro dČti uskuteþní DċTSKÝ DEN, letos na téma "……….", trocha pĜekvapení je potĜeba, aĢ je
na co se tČšit.
Všechny kulturní akce poĜádáme ve spolupráci s SDH VŠESTARY.
Další sportovní turnaje nejsou vylouþeny.
Dále probíhají všechna pravidelná cviþení. a jen pro informaci a pĜipomenutí aktuální rozpis cviþení pro
veĜejnost.:
AQUA-AEROBIC bazén ve Všestarech ÚT 18:30-19:30 hod.; ST 19-20 hod.; ýT 19-20 hod.
PILATES a cviþení s míþi na sokolovnČ PO 18-19 hod.; ýT 18-19 hod.
NOHEJBAL v tČlocviþnČ ZŠ Všestary ST 18-19 hod.
P-CLASS v tČlocviþnČ ZŠ Všestary PO 19-20 hod.; ýT 19-20 hod.
CVIýENÍ RODIýģ S DċTMI v tČlocviþnČ ZŠ Všestary ýT od 16-17 hod.
MALÁ KOPANÁ v tČlocviþnČ ZŠ Všestary ýT 20-21 hod.
FLORBAL v tČlocviþnČ ZŠ Všestary PA 19,30-21 hod.
Veškeré informace najdete na novém webu TJ SOKOL VŠESTARY www.sokolvsestary.wz.cz
TJ SOKOL VŠESTARY

FARNOST VŠESTARY
Harmonogram na rok 2013
16. 05. Svátek svatého Jana Nepomuckého, knČze a muþedníka,
hlavního patrona ýech
26. 05. PouĢ v kostele NejsvČtČjší Trojice ve Všestarech (08.00 hod.)
ýERVENEC-PROSINEC
03. 07. Mše svatá v kostele PromČnČní PánČ na Chlumu (18.00 hod.)
05. 07. Slavnost svatých Cyrila a MetodČje, patronĤ Evropy
03. 08. PouĢ v kostele PromČnČní PánČ na Chlumu (16.30 hod.)
10. 08. PouĢ v kostele Nanebevzetí Panny Marie v NedČlištích (16.30 hod.)
28. 09. Slavnost svatého Václava, hlavního patrona þeského národa
27. 09. Posvícení v kostele svatého OndĜeje ve SvČtí (16.30 hod.)
29. 09. Posvícení v kostele NejsvČtČjší Trojice ve Všestarech (08.00 hod.)
26. 10. Posvícení v kostele PromČnČní PánČ na Chlumu (16.30 hod.)
02. 11. Posvícení v kostele v NedČlištích (15.30 hod.)
03. 11. Modlitba za zemĜelé na hĜbitovČ ve Všestarech (15.00 hod.)
29. 11. PouĢ v kostele svatého OndĜeje ve SvČtí (16.30 hod.)
01. 12. První nedČle adventní – žehnání adventních vČncĤ
25. 12. Slavnost Narození PánČ

- 13 -

S vírou a vzkƎíšením a vĢēný život oznamujeme, že byl
Nejvyšším VeleknĢzem 20. Února 2013 na vĢēnost povolán

p. Norbert Josef Zeman, o. Praem.
Narodil se 10. 7. 1941 v DušejovĢ na VysoēinĢ. \eholní sliby složil v ŽelivĢ 30.4. 1970 a na knĢze byl vysvĢcen
26.6.1971 v Praze. Na Hradecké diecézi pƽsobil ve farnostech Hadec Králové, Všestary, Probluz, Ruprechtice,
Broumov a okolí. Od roku 2007 vykonával úƎad okrskového vikáƎe náchodského vikariátu.
S našim spolubratrem a knĢzem se jsme se rozlouēili v dĢkanském kostele sv. Petra a Pavla v BroumovĢ
v sobotu dne 2. 3. 2013 v 11 hod. Byl uložen na místním hƎbitovĢ , kde oēekává slavné vzkƎíšení .
Jan Šlégr, faráĜ

PĜehled svátkĤ v našich obcích:
OBEC
Rosnice
BƎíza
Všestary
RozbĢƎice
Lípa
Chlum

POUe
19. 5. 2013
26. 5. 2013
26. 5. 2013
26. 5. 2013
7. 7. 2013
7. 7. 2013

POSVÍCENÍ
1. 9. 2013
8. 9. 2013
29. 9. 2013
17. 11. 2013
3. 11. 2013
3. 11. 2013

HAVELSKÉ POSVÍCENÍ
16. 10. 2013
16. 10. 2013
16. 10. 2013
16. 10. 2013
16. 10. 2013
16. 10. 2013

OZNÁMENÍ – otevírací doby
Praktický lékaĜ – dospČlí ZS Všestary
MUDr. R. Kovalská
Po, Út, ýt, Pá - 7:00 – 13:00 hod
návštČvy od 15:30 hod
St
- 12:00 – 18:00 hod
Tel: 495 458 196

Lékárna Všestary
Lékárník PharmDr.M. Pospíšil
Lekarnc.vsestary@email.cz
Po, Út, ýt, Pá 7:15 – 15:30 hod
St
- 10:00 – 18:00 hod
Zubní ordinace Všestary
MUDr. L. KošĢálová
Po
7:30 – 16:00 hod
St
6:00 – 13:00 hod
ýt
6:00 – 15:00 hod
Pá
6:00 – 12:00 hod
Tel: 605 744 578

Praktický lékaĜ – dČti a dorost ZS Všestary
MUDr. J. Janeþková
Po, St
7:30 – 14:00 hod
Út
7:30 – 14:30 hod
ýt
7:30 – 15:00 hod
Pá
7:30 – 13:15 hod
Nemocní 7:30 – 11:00 hod
PozdČji objednaní + prevence
Tel: 495 458 151

Obecní ÚĜad Všestary
Po, Út, ýt - 7:00 – 12:00 hod
13:00 – 15:30 hod
St
- 7:00 – 12:00 hod
13:00 – 17:00 hod
Pá
- zavĜeno
urad@vsestary-obec.cz
vsestary-obec.cz
Tel : 495 458 028

Pošta Všestary
Po, St
8:00 - 11:00 hod
13:00 - 17:00 hod
Út
8:00 - 11:00 hod
ýt, Pá
8:00 - 11:00 hod
13:00 - 16:30 hod
Tel.: 495 458 021
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INZERCE

KOCIÁN TOMÁŠ
Gips Interiér
¾

MONTÁŽ SÁDROKARTONU

¾

PĩDNÍ VESTAVBY

¾

BYTOVÁ JÁDRA

¾

PġÍÿKY – STROPY

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

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 18

Finanþní poradenství a
zprostĜedkování pojištČní

 Informace o penzijní reformĢ
 Finanēní zvýhodnĢní vašich stávajících
smluv
O schƽzku ZDARMA volejte nebo SMS
tel. 734 860 307
Chládková M. – finanēní poradce
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Autodoprava J & K

Nabídka mezinárodní expresní autodopravy do 1,8 t,
do 8 europalet po celé ýR i EvropČ
PĜeprava materiálu, zboží, stČhování, vyklízení sklepĤ,
pĤdních prostor, bytových a nebytových prostor, odvoz
starých praþek, lednic, kobercĤ, nábytku, vyklízení
nemovitostí.
Odvozy do sbČrných dvorĤ nebo na skládku.
Délka nákladního prostoru 4,2 m, šíĜka 2 m
Kontakt :
604 951 635

G
G
wşGçGŧGçïGHG
Petra Rufferová (pro obec BĜíza)
Jakub ZvČĜina (pro obec Chlum)
Mgr. Lenka Nožiþková (pro obec Lípa)
Zdenka Macháþková (pro obec Rosnice)
Aleš Zlatohlávek (pro obec RozbČĜice)
Marika ýapková (pro obec Všestary), tel.þ.: 724668163

Pokud chcete þímkoliv pĜispČt do zpravodaje, napište nám na e-mail adresu zpravodaj.vsestary@seznam.cz,
nebo mĤžete svĤj požadavek, þi námČt donést kterémukoli þlenu kulturního výboru.

ٻٻٻٻٻٻٻٻٻٻٻٻٻٻٻٻٻٻٻٻٻٻٻٻٻٻٻٻٻٻٻٻ
UzávČrka pĜíspČvkĤ do pĜíštího þísla je do 9. 6. 2013

- 16 -

