místní zpravodaj obcí Bříza, Chlum, Lípa, Rosnice, Rozběřice, Všestary

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Červen 2013

10. číslo občasníku

ŽIŽKŮV STŮL

Nad městečkem Hořice v Podkrkonoší se vypíná do výšky 353 m.n.m. vrcholek Gothard. Právě na tomto místě se
před 590 lety opevnil husitský vojevůdce Jan Žižka z Trocnova s orebským vojskem, a dne 20.4.1423 tam svedl
vítěznou bitvu s kališnickou šlechtou vedenou Čeňkem v Vartenberka. V té době již slepý Žižka se svými 120
bojovými vozy zde vybojoval první velké vítězství nad domácími nepřáteli.
Z Hořic Žižka táhl dál do Hradce Králové a na malé vyvýšenině před Hradcem Králové nechal svému vojsku
odpočinouti a sám poobědval, jak zaznamenali historikové. O tom že obědval na zlatém stole, který spolu se zlatým
štítem a kalichem na místě zakopal, se již historikové nezmiňují, ale pověst žije dál. Pravdou naopak je, že ono
místo, které se stalo poutním místem pro nejrůznější účely, se nachází v katastru obce Všestary, místní části Rosnice,
a je známé pod názvem Žižkovec, či správněji Žižkův stůl. Na tomto místě se nachází pomník z hořického pískovce
ve tvaru stély s nápisem na čelní straně „Na místě tomto tábořil Jan Žižka z Trocnova roku 1423“, který památnou
událost připomíná. Na zadní straně pomníku je nápis „Pořízen péčí „Sokola“ nechanického. Odhalen 29. srpna
1886“. Jedná se o památku velkého místního významu.
Kolem pomníku stály čtyři lípy, nyní zde najdeme pouze tři, protože jedna vzala za své při nedávné vichřici. Okolí
památky je, bohužel, velmi zanedbané. Památka je ve vlastnictví Tělovýchovné jednoty Sokol Nechanice, nikoli
obce Všestary, která již dříve provedla první kroky k narovnání tohoto vztahu a k získání památky pod ochranná
křídla.
Aleš Zlatohlávek

Pozn.:
uvnitř toho
čísla
Zpravodaje
naleznete
ještě bližší
informace,
jak byla tato
událost
oslavena
v jedné
z našich
obcí, viz
přiložené
foto.
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ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA
Zastupitelstvo 21.3.

komunikace z jedné a druhé strany budoucí
dálnice a vyvolaná změna projektu rychlostní
komunikace R35, kdy občané Břízy jsou na
jedné straně znevýhodněni stavbou nové, dosud
neplánované cesty, ale na druhé straně na Jičín
by nemuseli jezdit přes Všestary a do Hradce
Králové přes Svobodné Dvory. - Občané
preferovali v místní části Bříza podjezd.
Informace
Obci se podařilo vydražit kroniku Rosnic z roku
1923 za cca 2.880,- Kč. Je domluveno
s archivem v Třesovicích, že to obci digitalizují a
kniha by se uložila v archivu, ale Rosnice mají
zase kousek na dosah něco ze své historie.
Dne 6.3.2013 byly podány žádosti o dotace na
zateplení a výměnu oken:
Budova Obecního úřadu ve Všestarech – celková
cena cca 2,352.000,- Kč ( dotace 1,690.000,- Kč,
prostředky obce 662.000,- Kč).
Budova tělocvičny u budovy 2. stupně základní
školy – celková cena 5,292.000,- Kč (dotace
4,330.000,- Kč, prostředky obce 961.000,- Kč).
Oba projekty úspěšně prošly první kontrolou a
jsou již předloženy Státnímu fondu životního
prostředí v Praze. Součástí žádosti bylo
prohlášení, že obec má dostatek prostředků na
realizaci v roce 2013. Zároveň obec podala na
katastrálním úřadě žádost na změnu způsobu
využití obecního úřadu z dosavadního bydlení na
občanskou vybavenost s bytem.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozhodnutí
rady obce a schvaluje podání žádostí „Snížení
energetické náročnosti budovy Obecního úřadu
ve Všestarech“ a „Snížení energetické náročnosti
objektu tělocvičny ZŠ Všestary“ v XIV. výzvě
OPŽP.

Rada obce na svém jednání dne 28.2.2013
odsouhlasila podání žádosti na opravu střechy,
zateplení a výměnu oken budovy tělocvičny u
základní školy, schválila mandátní smlouvu pro
zpracovatele žádosti firmu Energy Benefit
Centre, a.s., na částku 84.700,- Kč.
Rada obce vzala informaci školy na vědomí,
odsouhlasila výjimku v počtu dětí ve třídě z 24
na 28 a s touto přijatou výjimkou byly
zveřejněny počty přijatých dětí do obou školek,
nyní jsou informováni zastupitelé.
Mateřská škola Chlum přijímá po navýšení 10
dětí (8 ze Všestar + 1 z Čištěvse + 1 z Máslojed)
Mateřská škola Všestary přijímá po navýšení 16
dětí (všechny ze Všestar)
Poznámka: ze Všestar – myšleno z obce
Všestary – tedy ze všech 6 místních částí
Stav bude takový:
Chlum celkem 55 dětí (1 volné místo rezerva)
1. třída Chlum – 27 dětí
2. třída Chlum – 28 dětí
Všestary celkem 54 dětí (2 volná místa rezerva)
1. třída Všestary- 27 dětí
2. třída Všestary – 27 dětí
Celkem 109 dětí umístěných ve školce + 3 volná
místa pro případně přistěhované předškoláky,
tímto způsobem jsou přijaty děti, které dovrší do
konce roku 2013 tří let, dalšímu dítěti budou tři
roky koncem února 2014, to již přijato není
stejně jako děti mladší, v příštím roce by mělo
nastoupit do 1. třídy 20 dětí z každé MŠ.
Nájemní smlouva na pronájem místností
v budově ZŠ - Zastupitelstvo obce schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na nebytové prostory
v objektu tělocvičny základní školy, které dosud
byly užívány jako posilovny uchazeči V.
Došelovi za měsíční nájemné 1.000,- Kč +
úhrada energií.
Dálnice D11 – Křižovatka u Břízy- zástupce
investora (Ředitelství silni a dálnic) –předložil
obci plánovaný návrh na změnu územního
rozhodnutí dálnice D11 - křižovatky u Břízy,
plánované snížení násypu, na kterém má být
silniční těleso umístěno a chce znát názor obce
na přístup k pozemkům, když v úvahu přichází
podjezd, či několikakilometrová obslužná

Dne 15.3.2013 vedení obce zjistilo, že je možné
podat další žádost na zateplení, zastupitelé ze
Břízy byli požádáni o předání projektu na
zateplení budovy hasičské zbrojnice ve Bříze,
v případě, že nejpozději do 17.3.2013 projekt
předají, je vedení obce schopno zařídit
zpracování energetického auditu, zpracování
žádosti o dotaci, zajistit další dokumenty.
Je vypsána výzva na výměnu zdroje, o tuto
výzvu se obec chtěla ucházet pro budovu
Obecního úřadu ve Všestarech.
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Zastupitelstvo 16.4.

bylo vypsáno jako podlimitní, na místě otevřeny
obálky, zjištěny zákonné náležitosti. Po
prověření právních souvislostí může následovat
druhé kolo a v něm bude vybrán zhotovitel díla.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku podpisem
smlouvy s vítězem výběrového řízení na Snížení
energetické náročnosti budovy MŠ Chlum.
Informace
Audit obce
9.4.2013 proběhl audit obce, nyní nám běží lhůta
pro námitky. Nesrovnalosti jsou tam dvě, vše
ostatní je účetně srovnané. Po dlouhé době je
Obec s auditem spokojená, podařilo se
zinventovat i majetkové účty.
Starý nábytek ze školky Chlum
Bude nabídnut starý nábytek ze školky na
Chlumu. Škola je povinna nabídnout v první řadě
zřizovateli.
Výběrová řízení
Mateřská škola Chlum – dokončován výběr
zhotovitele díla, investiční výbor se sešel a
připravil zadávací podmínky pro technický dozor
investora a bezpečnost ochrany zdraví při práci.
Nicméně je také připraven projekt na podřezání
školy u kostela, což chceme stihnout během
letních prázdnin. Zastupitelstvo obce ukládá
investičnímu výboru vypracovat zadávací
podmínky pro výběrové řízení na zhotovitele díla
„Stavební úpravy základní školy č.p. 2
ve Všestarech, provedení izolace obvodového a
vnitřního zdiva proti zemní vlhkosti“ - již se na
tom pracuje. Na prostranství před kostelem
nebudou asi nyní peníze, ale mohlo by se začít
s řešením hned v lednu.

Informace
Žádost na zateplení hasičské zbrojnice ve Bříze
bude podána v dalším vyhlášeném programu
k 30.6.2013, energetický audit se dokončuje.
Druhou možností je připravit zateplení
z prostředků obce na jaro roku 2014, je třeba
znovu brát v úvahu stanovisko investičního
výboru – vlhkost budovy.
SDH Chlum navrhuje připravit na zateplení
ještě budovu hasičské zbrojnice Chlum,
znamenalo by to však patrně demontáž a novou
montáž pergoly. Po zralém uvážení a podle
informací energetického auditora, bych
navrhovala zateplit z prostředků obce, a to pouze
ze stran, které jsou přístupné, mohlo by se
naplánovat hned na jaro příštího roku a plánovat
s tím již v rozpočtu.
Zastupitelstvo 23.5.
Hřbitovní zdi Chlum a Všestary
Na zasedání ZO v březnu bylo požadováno, aby
se ke zdem sehnalo stanovisko statika. V příloze
je uvedeno, že v havarijním stavu je zeď na
Chlumu. Oprava je nezbytně nutná. Od OÚ
Střezetice je přislíben příspěvek 5.000,- Kč. Není
to žádná závratná částka, ale i za ni děkujeme.
Přední část byla opravena v roce 2009 za cca 330
tisíc Kč. Nejen já navrhuji pokračovat dále (ze
strany od cvičiště) a uvidíme, na co budeme mít
finance, třeba to vyjde na celou opravu.
Hřbitovní zeď ve Všestarech je sice v lepším
stavu, ale i tak pokud se nezbytné opravy
neudělají teď, v budoucnu budou náklady
mnohem vyšší. Opravdu už není na co čekat. Na
hřbitovní zdi na Chlumu ze strany od cvičiště byl
proveden návrh na řešení. Na radě zazněl názor,
že by se s opravou mělo začít v nejbližší době.
Na straně od cvičiště by oprava měla vyjít na
600.000,- Kč .
Zastupitelstvo obce pověřuje vedení
obce zajištěním cenové nabídky na opravu
západní části hřbitovní zdi na Chlumu v k.ú.
Lípa a ve Všestarech.
Energeticky úsporná opatření budovy MŠ
ChlumDne 15.5.2013 proběhlo 1. kolo
výběrového řízení na zakázku, výběrové řízení

Změny vyhlášek
Vyhláška na zábor veřejného prostranství značky - Po poradě se společností INKA bylo
umístěno několik dopravních značek, které by
nejkřiklavější případy mohly řešit. Několik lidí
se ozvalo, že nemají kde parkovat. Někomu
značky nevadí a parkuje vesele dál, i když
porušuje dopravní předpisy. - Zastupitelstvo
obce zrušuje vyhlášku obce Všestary č. 3/2004 –
o místním poplatku za využívání veřejného
prostranství.
Marika Čapková
3
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Vítání občánků
V sobotu, dne 4.května 2013 proběhlo v obřadní
místnosti Obecního úřadu Všestary slavnostní
vítání nových občánků do života. Paní starostka
uvítala novorozené občánky našich obcí – ze
Všestar Andreu Došelovou, Vojtěcha Neumanna,
Amálii Venosovou a z Lípy Michala Kudra a
Viktora Šťastného.
Monika Kutálková

Základní škola Všestary
V červnu skončil projekt Školy pro venkov, ve kterém žáci a učitelé vytvořili menší regionální učebnici s
pracovními listy. V rámci tohoto projektu jsme navštívili jižní Čechy – Novohradsko. Tamější školy byly také v
tomto projektu zapojeny, a tak jsme se vypravili do jedné z nich – do ZŠ a MŠ Rapšach. Škola leží necelý kilometr
od rakouské hranice, v dřívější době byl tento prostor vojenským územím se vstupem na propustky. Prohlédli jsme
si jihočeská blata, obdivovali jsme Český Krumlov a těšili jsme se, jak Jihočechy přivítáme u nás.
To se stalo koncem května. Na uvítanou je čekal výborný oběd v naší jídelně a pak vyrazili do Hořiněvsi. Druhý
den byli s námi na vycházce po Chlumu, v muzeu a
na rozhledně. Měli jsme štěstí – nepršelo. Myslíme
si, že se hostům u nás líbilo. Po návštěvě
Archeoparku odjížděli spokojeni a nabiti novými
zážitky.
Jinak konec školního roku je klasický, šturmuje se,
všichni bychom chtěli pěkné známky.
Všechny třídy absolvují za odměnu školní výlety, i
když trochu v jiném termínu, ten původní nám
překazily povodně (foto – 5. tř. na výletě). Zvládli
jsme také povinné testování žáků 5. a 9. ročníku,
písemky a zaběhli jsme si Ligu škol – orientační
běh.
Nyní už „finišujeme“ ke konci června, vyhlížíme sluníčko a práááázdniny.
4
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foto – úspěšná účast Nikoly Mádlové ve finále Miss panenka 2013 a práce s pedigem – výroba kočárku
Mateřské školy – Všestary, Chlum
Obě mateřské školy měly také v jarních měsících velmi bohatý program.
Se zimou se školky rozloučily tradičním karnevalem. V květnu vytvářely dárek pro maminky, pořádaly různé
besedy, např. s Policií ČR, jely na výlet do ZOO ve Dvoře Králové, děti spaly ve školce, čeká je slavnostní
rozloučení s předškoláky. To jsou v kostce aktivity naší organizace a další podrobnosti najdete pravidelně na
www.zsvsestary.cz
Na závěr přejeme všem krásné léto a plno odpočinku.
Vedení školy

MŠ Chlum

Naše mateřská škola na Chlumu se
nachází v krásném a zdravém
přírodním prostředí . Tuto výhodu
využíváme k rozvíjení citlivého
vztahu dětí k živé i neživé přírodě.
Motto naší školky je: „Svět kolem
nás“. Podněcujeme v dětech touhu

poznávat okolní svět, rozvíjet hluboký a
trvalý vztah k úctě k životu ve všech jeho
formách. Vedeme děti k lásce a ochraně
přírody, k pochopení vztahů a souvislostí
v životním prostředí. Jsme zapojeni do
projektu
„Recyklohraní“, jehož cílem je naučit děti
třídit odpad, který je dále využitelný.
Učitelky připravily na jaře pro děti řadu
zajímavých akcí, např. nacvičily besídku ke
Dni matek, zajistily ukázku cvičení psů a koček pro canisterapii a felinoterapii. Každoročním
vyvrcholením školní docházky pro předškoláky je spaní ve školce, letos motivované hrou na piráty.
Připravujeme ještě hledání pokladu, návštěvu muzea a rozloučení s předškoláky.
5
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Oblastní charita nabízí pomoc lidem dožít doma
Sestry z Charitní ošetřovatelské služby poskytují
domácí zdravotní péči nemocným, žijícím v
Hradci Králové a v okolí do 20 km. Dochází i k
pacientům v konečné fázi onemocnění. Jejich
častá přání, někdy i přání poslední, byly
impulzem k vzniku Domácí hospicové péče
Hradec Králové. Lidé touží dožít své poslední
dny doma. Ve svém milovaném domově a s
milovanými lidmi.
Domácí hospicová péče je komplexní odborná
péče o
nemocného
v jeho
domácím
prostředí,
kdy léčba již
nezabírá a
příchod
smrti se
nezadržitelně blíží. Je založená na 24 hodinové
dostupnosti zdravotních sester a lékaře paliativní
mediciny a na ordinaci ošetřujícího lékaře. V
případě zájmu je doplněná o pomoc pečovatelské
služby, sociálního pracovníka, psychologa,
duchovního a dobrovolníka. Aby bylo možné
tuto službu nemocnému poskytnout, je nutná
aktivní spoluúčast alespoň jednoho člena rodiny.
„Hospicová péče nevede k uzdravení pacienta.
Jejím smyslem je vytvoření podmínek pro klidné

a důstojné prožití posledních dní života, bez
bolesti, úzkosti, strachu a dalších nepříjemných
zdravotních symptomů, které obvykle na konci
přichází. Tyto vypjaté dny jsou velice psychicky
náročné i pro nejbližší členy rodiny. Naše
přítomnost a podpora je nesmírně důležitá i pro
ně. Dojíždíme v dojednaných časech, přijedeme i
kdykoliv jindy, kdy je potřeba a rodina cítí, že se
zdravotní stav zhoršuje. Pohotovost má stále i
lékař.“ říká Bc. Viera Ivanovová, vrchní sestra
domácí hospicové péče.
O službu lze zažádat u praktického lékaře, nebo
přímo u Domácí hospicové péče Hradec Králové
v ulici Na Kropáčce 30/3. Sepsáním smlouvy se
specifikují potřeby nemocného, rodiny a
možnosti týmu.
Poplatek za poskytování péče činí 150 Kč na
den. Pomůže pokrýt náklady, které nejsou
hrazeny zdravotní pojišťovnou. Jedná se o
dostupnost péče lékaře a zdravotních sester 24
hodin denně, konzultace s lékařem, sociální
poradenství, psychoterapeutickou péči a zajištění
pomoci dobrovolníků.
„Je důležité, aby člověk odcházel ze života v
klidu a nejlépe v laskavém prostředí milující
rodiny. Čas loučení je v některých rodinách i
příležitostí k usmíření a odpuštění“. říká Bc.
Viera Ivanovová .
Více na tel.: 775 442 405, www.charitahk.cz.

FARNOST VŠESTARY
ČERVENEC-PROSINEC
03. 07. Mše svatá v kostele Proměnění Páně na Chlumu (18.00 hod.)
05. 07. Slavnost svatých Cyrila a Metoděje, patronů Evropy
03. 08. Pouť v kostele Proměnění Páně na Chlumu (16.30 hod.)
10. 08. Pouť v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Nedělištích (16.30 hod.)
28. 09. Slavnost svatého Václava, hlavního patrona českého národa
27. 09. Posvícení v kostele svatého Ondřeje ve Světí (16.30 hod.)
29. 09. Posvícení v kostele Nejsvětější Trojice ve Všestarech (08.00 hod.)
26. 10. Posvícení v kostele Proměnění Páně na Chlumu (16.30 hod.)
02. 11. Posvícení v kostele v Nedělištích (15.30 hod.)
03. 11. Modlitba za zemřelé na hřbitově ve Všestarech (15.00 hod.)
29. 11. Pouť v kostele svatého Ondřeje ve Světí (16.30 hod.)
01. 12. První neděle adventní – žehnání adventních věnců
25. 12. Slavnost Narození Páně

Jan Šlégr, farář
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KULTURNÍ VÝBOR
František Polívka (1. 8. 1860 - 2. 7. 1923)

V tomto roce je tomu 110 let, co zemřel náš rodák, významný přírodovědec
František Polívka. Co víme o Františku Polívkovi?
Z Ottova slovníku naučného (1903) se dozvíme, že se narodil 1. srpna 1860 ve
Bříze u Hradce Králové (dnes Bříza 11, Všestary). Vystudoval gymnázium v
Hradci Králové a přírodní vědy na filozofické fakultě UK v Praze. Od roku 1884
byl vychovatelem v Nasavrkách u Chrudimi a od roku 1886 působil jako
suplující učitel na českém gymnáziu v Olomouci. V roce 1902 se stal ředitelem
české reálky v Olomouci a byl jmenován okresním školdozorcem pro české
školy obecné městského okresu Olomouckého. Středoškolský profesor
publikoval články v časopisech a vydal knihy: "Etymologický slovníček
latinského názvosloví přírodopisného" (Praha, 1883), "Pod drobnohledem,
prostonárodní výklady přírodovědecké" (Olomouc, 1888), "Cizopasné rostliny
jevnosnubné", učebnice: "Rostlinopis pro nižší třídy škol středních"(Olomouc,
1896) , "Živočichopis pro nižší třídy škol středních" (Olomouc, 1897), "Klíč k
určování naších nejrozšířenějších rostlin jevnosnubných" (1898)," Užitkové a
pamětihodné rostliny cizích zemí" (1908). Polívkovo největší dílo bylo: "Názorná květena zemí koruny České",
obsahovala přes 3000 původních vyobrazení, měla 2 490 stran a vycházela v letech 1900 až 1904, později vydal
"Klíč k úplné květeně zemí koruny české" (1912, 2. vyd. 1928).František Polívka zemřel 2. července 1923.
Pohřben je v Olomouci, zde je postavena českému botanikovi, v roce 1933, socha, její tvůrcem je Julius Pelikán. V
dnešní době se stále publikují Polívkoví reprinty a jeho knihy citují současní botanikové.
Ludmila Hrnčířová

USKUTEČNILO SE …..
Dne 11. 4. 2013 se uskutečnil zájezd pro seniory na jarní
prodejní výstavu TRŽNICE ZAHRADY ČECH
Litoměřice. Během návštěvy výstaviště nám počasí moc
nepřálo, pršelo, stejně jako celé letošní jaro, ale to nám
nezabránilo nakoupit či jen zjistit, jaké jsou novinky
v pěstování
nebo v péči o
naše zahrady.
Při zpáteční
cestě jsme se
zastavili
v Loučni, kde
je v zámku
zpřístupněna
expozice s
památkami
na rod Thurn-Taxisů a v parku zřízeno unikátní labyrintárium. Zde se na
nás již smálo sluníčko a současně jsme si užili příjemnou prohlídku
zámku s manažer zámku Mgr. Jiří Senohrábkem, který nám přiblížil
nejen historii zámku, ale dokonce umožnil i zkusit, jaké to je, jen tak si
na zámku posedět. Dozvěděli jsme se tak nikoli suchá fakta plná nezáživných letopočtů a nic neříkajících jmen, ale
zajímavé příběhy života na zámku zhruba před sto lety. Zámek obklopuje rozlehlý anglický park. V parku nejsou
pouze vzácné dřeviny, např. chráněný liliovník tulipánokvětý, ale i jedenáct zahradních labyrintů a bludišť na
jednom místě. Největší jednotkou mezi loučeňskými bludišti a labyrinty je tisové bludiště, kde tisy v bludišti
dokážou skrýt i postavu dospělého člověka. Jistě se jedná o dobrý tip na rodinný výlet.
Petra Rufferová
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PŘIPRAVUJEME VÝLET DO HARRACHOVA
Zveme vás tímto ve středu 10. 7. 2013 na výlet do Harrachova.
Společně navštívíme Mumlavské vodopády, které se nacházejí
poblíž rekreačního střediska Harrachov, na řece Mumlava na
okraji Mumlavského dolu pod Ptačincem. Jedná se o krátkou
procházku po asfaltové cestě k nejbohatšímu vodopádu, který se
řítí po celé šířce koryta řeky do hloubky asi 10 metrů. Nedaleko
vodopádů se nachází Mumlavská bouda - původně harrachovská
hájovna, dnes výletní restaurace. Po této sportovní aktivitě
navštívíme sklárnu a Minipivovar Novosad & syn s možností
občerstvení. Minipivovar byl postaven v roce 2002 přímo v areálu
sklárny a sousedí s hlavní hutní halou sklárny. Z restaurace je
možné sledovat prosklenou stěnou výrobu skla a zajít z restaurace
do hutní haly na ochoz nad pecemi. V restauraci je umístěna
„várna". Je to součást pivovaru, kde se přímo před očima hostů
vaří místní kvasnicové pivo. K jeho výrobě se používají pouze přírodní suroviny (slad, chmel) a voda z vlastní asi
100 let staré studny. Před očima hostů tak probíhá první fáze výroby piva - vaření. Proces pak pokračuje o patro níž
v pivovarnickém sklepě kvašením a zráním. Tam je možno nahlédnout pouze přes sklo z hutní haly. Vyrábí se zde
dva druhy světlého piva - 8% Huťské výčepní, 12% ležák František (podle majitele) a černé pivo 12% Čerťák.

Po obědě je plánovaná exkurze do sklárny Novosad & syn, která je nejstarší soukromá sklárna v
Čechách. Byla založena před rokem 1712 na jilemnickém panství hrabat Harrachů. Zachoval se zde
tradiční způsob výroby. Sortiment výroby tvoří luxusní nápojové sklo, užitkové sklo a křišťálové lustry,
které lze zakoupit v místní prodejně v areálu.
Jelikož se jedná o výlet v průběhu letních prázdnin, nabízíme možnost vzít s sebou i děti (vnoučata).
Zájemci se mohou hlásit na Obecním úřadě ve Všestarech u M. Kutálkové. Odjezd autobusu
z jednotlivých obcí dle rozpisu na OÚ Všestary.
Petra Rufferová
KNIHOVNA
Noc s Andersenem
Již potřetí jsme se sešli s dětmi v knihovně
na NOCI S ANDERSENEM. Měli jsme
připravený bohatý program. Ještě
dopoledne zavolal redaktor Českého
rozhlasu Ondřej Vaňura, zda by mohl z naší
knihovny odvysílat živý vstup do rádia.
Strávil mezi námi skoro dvě hodiny. Začali
jsme jako každý rok seznámením s panem
pohádkářem Andersenem. Pro děti, které
pozorně poslouchaly, určitě nebyl problém
vyplnit kvíz o tomto spisovateli . Ještě před
tím, se děti rozdělily do týmů, které si
pojmenovaly. Abychom je poznaly, tak se
označily barevnými páskami z krepového papíru. Následovalo na střídačku malování triček a hraní
různých her! Po večeři k nám dorazila paní starostka s manželem. Pan Zlatohlávek dětem vyprávěl o
znamení zvěrokruhu a každé dítě si vybralo právě ten svůj kámen. Ještě dostaly čínské penízky pro štěstí.
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Z obou si vyrobily přívěsky na krk. Všem se to
moc líbilo. To nejlepší na nás teprve čekalo - noční
hra s hledáním otázek a vyplňováním tajenky.
Taková procházka potmě okolo hřbitova, byla
jenom pro odvážné. A to byly nakonec všichni.
Menší děti byly docela unavené a tak si začaly
chystat karimatky a spacáky. Ty větší si ještě hrály
ping - pong, řádily a povídaly si strašidelné
příběhy. Trochu nás mrzí, že nějak nevyšel čas na
čtení knížek, které děti mají oblíbené a měly si je
donést. Tak snad příště! Poslední děti usnuly ve
3:00 hod. ráno. V sedm hodin jsme vstávali
unavení, ale spokojení. Po snídani si děti vybraly
odměny podle pořadí v bodování a rozdaly se pamětní listy. Odnesly si namalovaná trička a také dárky od
letošního sponzora McDonald's, který části knihoven, které se do akce přihlásily, dodal mimo pitíček,
mufinů, nafukovacích balónků i poukázku v hodnotě 50 Kč. Děkuji hlavně Obecnímu úřadu, Základní
škole, manželům Zlatohlávkovým, rodičům za výborné buchty ke snídani a mým pomocnicím za to, že se
noc Andersenem mohla vůbec uskutečnit. Hurááá, příští rok na čtvrtou NSA. J
Hana Šanderová
… reakce rodičů na tuto akci. . .

V pátek 5. dubna v 17. hodin, se děti sešly v
knihovně ve Všestarech. Proběhlo rozdělení
do týmů. Každý tým měl svou přidělenou
barvu. Věkově týmy byly namíchané.
Z vyprávění syna vím, že hrály hry a
malovaly trička. Každé tričko bylo
originální a nápadité. Akce se zúčastnili
manželé Zlatohlávkovi, kteří obohatili
program povídáním o znamení zvěrokruhu.
Pan Zlatohlávek vybral každému kámen,
dle jeho znamení zvěrokruhu, který si děti
mohly pověsit na krk. Děti byly nadšené
doplňujícím programem.
Nakonec na odvážlivce čekala večerní
strašidelná cesta za dobrodružstvím. Po
cestě byly připraveny úkoly, za které byly v
závěru celé akce účastníci odměněny.
Do spacáků děti ulehly až v brzkých ranních hodinách. Usínaly mezi knížkami a povídaly si o svých zážitcích ještě
dlouho. Ráno si nadšené děti vyzvedli rodiče. Celé akce se zúčastnil i muž, což bylo velmi milé a pro chlapce
přínosné.
I vy si můžete prohlédnout fotografie z této originální akce na webových stránkách knihovny Všestary. Tímto
děkuji všem, kteří se na této akci podíleli. Jsem si vědoma, že to obnáší mnoho starostí a zodpovědnosti, mít na
starost děti přes noc.
Děkuji všem, Simona Cudlínová

Otevírací doba knihovny o prázdninách:
15. 7. 2013 ……….. od 16.00 – 19.00 hod
12. 8. 2013 ……….. od 16.00 – 19.00 hod

Kontakt : tel. 607 701 300; knihovnavsestary@seznam.cz; www.knihovnavsestary.webk.cz
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Z ČINNOSTI SPOLKŮ Z OBCÍ
BŘÍZA, CHLUM, LÍPA, ROSNICE, ROZBĚŘICE, VŠESTARY
BŘÍZA
NOHEJBAL KLUB BŘÍZA
Činnost našeho spolku se v tomto období zaměřuje hlavně na odehrávaní soutěžních zápasů v okresním přeboru
v nohejbalu na Hradecku. Naší první a doufáme, že ne poslední sezonu bereme jako poznávací, kde se snažíme
přiučit a odkoukat od lepších týmů nohejbalové dovednosti. Věříme, že se nám to vyplatí. Jistě je lepší hrát
pravidelně proti dobrým nohejbalistům a zdokonalovat se, než usnout na „vařínech“.
Odehrané zápasy : Vysoké Veselí – Bříza 4:2, Bříza - Nový Bydžov 1: 5, Humburky – Bříza 4:2, Bříza- Bílá
Třemešná 0:6 , Librantice – Bříza 6:0.
Zbývá odehrát : 13.6. 2013 Dvůr Králové n/L – Bříza
14.6. 2013 Bříza- Sloupno
21.6. 2013 Bříza - Malšova Lhota
Po odehrání základní části se bude hrát play off o 1. – 4. místo a dále o 5. – 9. místo.
Všichni jste srdečně zváni na každé domácí utkání, které se koná na místním hřišti ve Bříze, místním rozhlasem a
aktuálně vyvěšovanými plakáty. Za vaši diváckou kulisu jsme a budeme rádi.

V sobotu 25. května 2013 jsme pořádali 5. ročník turnaje trojic. Jako již každý rok, a letos obzvlášť, je pro nás
nejdůležitější dobré počasí, které nám tedy se štěstím vyšlo - druhý den pršelo. Přihlášeno bylo 9 týmů, těsně před
zahájením nám byly doručeny dvě omluvenky. Celý turnaj nakonec proběhl v domácí režii, kdy první tři místa
zůstala zaslouženě doma.
V letošní sezóně máme snahu zúčastnit se i několika vybraných turnajů v Kunčicích, Lupenicích a Barchově
V případě vašeho zájmu o podrobnější info kontaktujte předsedu Tomáš Kociána, tel. 720 533 951
Tomáš Kocián
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SDH Bříza
Sportovní družstvo SDH Bříza i letos, stejně jako každý rok, má sportovní družstvo hasičů ze Břízy
naplánováno zúčastnit se přibližně 8-mi soutěží v hasičském sportu. Už jsme se zúčastnilili tradiční
soutěže na zahájení sezóny ve Světí, kam přijelo nevídané množství sborů. Bohužel byl náš útok o pár
vteřin pomalejší než útok SDH Všestar, takže jsme obsadili 4. místo. O týden později se zápolilo v
Rosnicích. Zde se ukázala naše volba stroje pro sání jako fatální. Obsazení předních příček se proto
tentokrát obešlo bez našich jmen.
Na další období roku 2013 plánujeme tyto soutěže:
15.6. 2013 … Sovětice
22.6. 2013 … Neděliště
31.8. 2013 ….Čištěves
14.9. 2013 … Chlum
21.9. 2013 … tradiční závěrečná soutěž v Černožicích
Současně se aktivně zapojujeme do všech akcí pořádaných SDH Bříza, kdy jsme 30. 4. 2013 uskutečnili
tradiční pálení čarodějnic.
David Bělohoubek

Korálkové dílny
Od února, kdy se scházíme jednou za měsíc na KORÁLKOVÉ
DÍLNĚ v hasičárně ve Bříze, víme, co to jsou korálky rocail,
dvoudírkové korálky twin, jak vypadá korálek podle velikosti č.15
aj. Současně můžeme tvrdit, že jedná o úžasný relax, z kterého si
vždy něco odneseme, ať je to výrobek – korálkový čtverec se SW
rivolkou nebo twinový náramek, spirály, kostičku nebo jen to, že
jsme se mohly sejít a vyzkoušet si něco nového. Všechny zúčastněné
se tak těšíme na další setkání, protože každá přinese ukázku svých
dalších výrobků, a to nejen šperků (viz foto). Do prázdnin ještě
předpokládáme jedno setkání a těšíme se, že se naučíme háčkované
spirály z korálků. A po prázdninách? Něco určitě připravíme.
Petra Rufferová
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Dětský den
Uskutečněný Dětský den 1. 6. 2013 na hřišti ve Bříze můžeme zcela jistě
považovat na mimořádně vydařenou akci. I přes nepřízeň počasí, kdy
proud deště nenabral celý den konce, se díky úsilí pořadatelů podařilo
vytvořit příznivější podmínky – improvizovanou „suchou“ arénu pro
příchozí účastníky, kde bylo možné zasoutěžit si při rozličných
soutěžích, oblíbeném chytání rybek, kuželkách, sbírání brambor, skákání
v pytli aj. Nápojový lístek byl připravený a párek v rohlíku byl
samozřejmostí. Děti se deště nezalekly – nazuly holiny a oblékly
pláštěnky – a
soutěže
absolvovaly
s velkým
nadšením.
Na konci si
mohly vybrat
pěkné ceny a
dokonce si
prokousáním
tradičními
povidlovými
koláči „vydělat“. A ještě jednu odměnu si mohly
všechny děti odnést – obrázek na obličej. Motýla,
kytičku pro slečny a pro kluky pirátskou pásku přes oko
nebo make-up rockové hvězdy. Kdo přišel, nelitoval a
celé odpoledne si řádně užil. A že nás tam bylo!
Roman Ruffer
SDH Bříza ještě v roce 2013 připravuje:
V II. pololetí 2013 připravujeme zářijové sportovní překvapení, ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU na návsi
a návštěvu MIKULÁŠE S ČERTY A ANDĚLEM u místních dětí doma.

CHLUM
SDH Chlum
Druhé čtvrtletí uteklo jako voda a nechalo za námi mnoho akcí. Nejdříve bychom rádi připomněli soutěže, které
jsou nedílnou součástí činností našeho sboru.
Dne 23. 3. 2013 se uskutečnila pohárová soutěž v Nechanicích, kde družstvo mladších hasičů obsadilo 1. místo
z devíti družstev a starší hasiči 5. místo z deseti zúčastněných.
Zcela stejné umístění si zopakovali naši mladí za čtrnáct dní při Memoriálu M. Pekárka dne 6. 4. 2013 v Březhradě.
Dne 11. 5. 2013 se konalo Okresní kolo mladých hasičů na VLA v Hradci Králové. Zde nás reprezentovalo pouze
družstvo mladších. Závody probíhaly celý den a děti se umístily na 6. místě.
Na tento závod navazovalo o týden později Okresní kolo dorostu na VLA v Hradci Králové. V kategorii
jednotlivců skončil Adam Braun celkově na 2. místě, čímž si zajistil účast na krajském kole konaném 9. 6. 2013
v Trutnově a Martin Kadečka obsadil 10. místo. Dívky reprezentovala Alena Braunová, která vystoupala na
stupně vítězů a 2. místem potvrdila svoji účast v Trutnově.
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Největší počet zástupců jsme
měli na Okrskovém kole dne
25. 5. 2013 v Rosnicích. SDH
Chlum počtem svých
družstev převálcoval všechny
přítomné, protože nás zde
reprezentovala dvě družstva
dětí, mužů a jedno družstvo
žen. Chlumští hasiči opět
přivezli ocenění. Mladší
hasiči za 1.místo , starší děti
za 2. místo , také ženy získaly
vítězný pohár a muži skončili
na 4. a 5. místě.
Kromě soutěží se stalo
nedílnou součástí sboru
asistování při pořádání akcí
společností Amfiteátr Chlum.
Dne 30. 4. 2013bylo
zajišťováno tradiční „Pálení čarodějnic“ a ve dnech 11. 5., 25. 5. a 1. 6. 2013 jsme měli své členy při kulturních
akcích v přírodním divadle a na Lípě.
Dne 6. 4. 2013 proběhlo školení výjezdového družstva, jehož pohotovosti a dovedností bylo využito již po pár
týdnech při výjezdu v obci Chlum. Dne 8. 5. 2013 zde spadly dvě malé děti do studny. Naštěstí vše dobře dopadlo a
naši hasiči předvedli svoji profesionalitu.
Na konci května proběhl slibovaný svoz železného šrotu.
Ani o prázdninách nebudou hasiči zahálet. Kromě asistence při kulturních akcích Amfiteátru Chlum nás čeká
zajištění bitevní scény dne 6. 7. 2013 a poslední víkend v srpnu tradiční dětské odpoledne se sousedským
posezením.
Přejeme všem pohodové prázdniny, dovolenou a slunečné počasí!
SDH Chlum
Lesní divadlo Chlum
V letošním roce máme za sebou již čtyři úspěšné akce. Tradiční pálení
čarodějnic bylo tentokrát s obměněným týmem účinkujících a dle
Vašich reakcí, byla odezva pozitivní. Labyrint připravil pro děti
zábavu na profesionální úrovni a rodiče dostali vzácnou chvilku, kdy
mohli pouze pozorovat své šťastné děti, které byly plné nadšení ze
všech her a soutěží. V osm hodin došlo k zapálení ohně, které přilákalo
téměř všechny návštěvníky, neb přineslo možnost malinko se ohřát
v ne příliš teplém podvečeru. Zábavu pro naše nejmenší vystřídala
Syrovátka band, která pomalu rozehřívala diváky směsí známých
skladeb nejen domácí, ale i zahraniční provenience. Vyvrcholením
večera bylo pak vystoupení pražských Cocktail…Alá Motejl, kteří
dokázali rozproudit krev velké části návštěvníků, jež se jim odměnili
nádherným kotlem.
Další akcí bylo vystoupení pana Vladimíra Hrona. I přes déšť, který
nám padal na hlavu téměř celé představení, se necelá stovka diváků
náramně bavila a pan Hron, i přes velmi ztížené podmínky, předvedl
naprosto dokonalý výkon a profesionalitu spojenou se skromností a
civilním přístupem mimo pódium. Dovolil bych si připomenout
alespoň dvě glosy, první z nich byla : „ Je to úžasné, ještě nikdy jsem neviděl smějící se deštníky“ a druhá z nich
nazvala tuto akci „Bahna 2013“. Ta druhá z nich krásně popsala, jaké nám příroda připravila podmínky a pevně
doufáme, že v příštím roce nám příroda připraví takové podmínky, aby si tuto jedinečnou akci mohlo užít co
nejvíce návštěvníků.
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poskytl jednu přípojku elektriky,
další druhou, jiný zařídil odvoz
zázemí z areálu Lesního divadla,
další pomohl na stánku atd. atd. Je to
jasný příklad toho, že Amfiteátr
Chlum není jen spolek 6 nadšenců,
ale že se jedná o všechny, kteří rádi a
nezištně přidají pomocnou ruku a
díky kterým může idea Lesního
divadla žít dál. Díky.

Poněkud komornější vystoupení pana Hrona bylo při další
akci vystřídáno pořádným rockovým nářezem v podání
Vaťáků a jejich předjezdců. Jednalo se o premiéru v našem
novém prostředí, a musím přiznat, že o premiéru povedenou.
300 spokojených návštěvníků je toho dobrým důkazem.
Tímto bych chtěl poděkovat těm, díky kterým můžeme tento
prostor využívat, jejich flexibilitě a ochotě prostory propůjčit
k těmto aktivitám, ale i občanům Lípy, kteří jsou k těmto
aktivitám velmi nakloněni a snášejí všechny „nepříjemnosti“
s tímto spojené, s nadhledem a velkorysostí. Dovolte mi
malinko poodkrýt zákulisí příprav. Ve stodole jsme byli
poprvé ve čtvrtek kolem půl desáté večer, a již v sobotu se v
daném prostoru realizovala akce s Vaťáky. Toto bylo možné
nejen díky 100% nasazení členů Amfiteátru Chlum, ale i
díky spoluobčanům, kteří tyto aktivity podporují. Jeden

Další Akcí bylo vystoupení
pražského divadelního spolku
„Artur“ a jejich divadelním
představení Můžu k Tobě ? Jednalo
se o předpremiéru, ale představení
samotné šlapalo, jako kdyby se
jednalo o minimálně 100. reprízu.
Diváci odcházeli se značně
namoženou bránicí a scéna
hokejisty u psychologa nebo jízda
rallye se skokem přes horizont
byly jen zlomkem toho, co nás
v tomto představení bavilo.
A velkou radostí i velkým
kulturním zážitkem pro nás, byla
možnost přivítat v prostoru Stodola
v Lípě dechový orchestr Základní
umělecké školy Habrmanova.
Jejich 28mi členný soubor, v němž
mimo jiné vystupují i děti
některých našich spoluobčanů, byl
krásným završením víkendu. A
pomohl bych si slovy jednoho
z návštěvníků, „Znělo to jak
v chrámu“.
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A nyní mi již dovolte jen shrnout program na následující měsíce :
22.6.2013 13:00 Chlumfest – První ročník festivalu dobré muziky všech žánrů
Malá ochutnávka : Na3je, ApartAside, Jaws, Seiftiú, Mydy rabycad, Sabrage, Breaking the cycle, Cate,
Coolers, Vagyny Dy Praga, Cocktail Ala Motejl, Enter, Mothers angels, Online. A pro zpestření
programu přidáme i několik divadelních skečů divadelního souboru Ztracené existence. Podrobnosti
včetně času vystoupení jednotlivých kapel je již upřesněn v samostatné sekci Chlumfest na stránkách
www.amfiteatrchlum.cz kde se dozvíte nejaktuálnější informace.
5.7.2013 Den plný zážitků – Kulturní odpoledne pro všechny generace
Areál Lesního divadla na Chlumu bude zařazen do pásma kulturního programu, který se bude konat
částečně v archeoparku Všestary (dopolední hodiny) a právě v Lesním divadle a přilehlých lokalitách v
čase odpoledním.
13:00 - 16:00 dětské dílny - výtvarná dílna, modelování z balónků, hry a soutěže pro děti, kostýmované
pozvánky na pohádkovou stezku do Chlumce nad Cidlinou, možnost prohlídky muzea a rozhledny
16:00 pohádka Les vypráví ochotnického souboru Ochos ze Smiřic
18:00 koncert skupiny Nadoraz
Vstupné dobrovolné
6.7.2013 16:00 Nešlapeto – Jarmareční hudební těleso
V rámci vzpomínkových akcí na bitvu 1866 proběhne vystoupení této skupiny. Zaposlouchat se budeme
moci nejen do jarmarečních písní z naší hluboké minulosti.
20.7.2013 19:00 Divadelní představení Dívčí Válka – Divadelní sobor Artur
Již patrně nikdy se nám nepodaří zopakovat nádherné představení hořiněveských ochotníků předminulý
rok, pojďme si ale připomenout tuto úpravu v podání herců: Miluše Bittnerové, Miroslava Šimůnka,
Tomáše Krejčíře, Petra Jablonského, Veroniky Nové, Dominiky Kadlčkové a hlavně excelujícího
Václava Upíra Krejčího v dvojroli Vojena a Častavy.
24.8.2013 19:00 Tři v háji – Divadelní sobor Artur
Michal Viewegh, Halina Pawlowská a Iva Hercíková jako autorské trio a Karel Janák jako režisér
(režíroval například Snowborďáky, Rafťáky, Rock podvraťáků) dávají tušit, že budeme svědky nevšední
zábavy. Podtitulek hry “Láska verus Sex v komedii o vztazích během krize středního věku“, již dávají
tušit, že se bude jednat o dosti pestré téma. Hrají Michaela Kuklová, Jindra Kriegel, Martin
Zounar/eventuálně alternace Tomáš Krejčíř, Vanda Károlyi a Veronika Nová. Po vystoupení proběhne
afterpárty s kapelami C-4 Limited a M-city blues band.
7.9.2013 19:00 – Ukončení sezóny– malé překvapení na závěr na kterém se můžete podílet i vy –
napište na info@amfiteatrchlum.cz, na koho byste se do lesního divadla přišli rádi podívat.
Výše uvedené informace vycházejí z momentálního stavu věcí a v průběhu roku se mohou měnit.
Letošní počasí doposud příliš nepřálo otevřeným scénám a tak jsme byli nuceni hledat alternativní prostor
k nádhernému prostoru Lesního divadla na Chlumu. To se nám podařilo v podobě staré „stodoly“ v areálu statku v
Lípě. Stodola je přibližně z počátku minulého století a je mimořádně dobře zachovalá. Vnitřní plocha je cca 15
metrů x 60 metrů a pojme cca 500 návštěvníků při sezení na lavicích. Děkujeme tímto všem, kteří nám využívání
tohoto prostoru umožnili a těšíme se na Vás, naše diváky v tomto novém prostoru a pevně doufáme, že již brzy
bude možné navrátit náš program do původních prostor Lesního divadla. Pro aktuální informace o umístění akcí
prosím sledujte náš web www.amfiteatrchlum.cz nebo se přidejte k přátelům na našem facebookovém profilu.
Dobrodružství na Chlumu V tomto roce jsme připravili pro malé i velké milovníky přírody, kteří mají rádi
zábavu a dobrodružství, tři akce v příjemném prostředí chlumského lesa.
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První byla k příležitosti Dne matek, které organizovali
členové Sokola Chlum, Amfiteátru Chlum a Všestarského
centra pro rodinu Beránek. Společně jsme připravili
hudební, kreativní, sportovní a hravé odpoledne v prostorách
Lesního divadla, kde si děti měly možnost vyzkoušet své
dovednosti a získat sladké odměny spolu s kytičkou pro
svou maminku. I přes nepřízeň počasí a rozbahněné pole
působnosti si rodiče i děti odpoledne moc užili a na závěr si
společně u táboráku opekli své buřtíky.
Druhá plánovaná akce se předběžně chystá na poslední
červnovou sobotu (29.6) od 15hodin. Sokol ve spolupráci
s Amfiteátrem Chlum zde v prostorách Lesního divadla a
okolí připravuje poznávací a dobrodružně zábavné putování
kde si kdokoli od 1 do 100let může vyzkoušet své znalosti,
důvtip a schopnosti při řešení drobných úkolů na cestě za
pokladem lesních skřítků.
Prozatím třetí plánovaná akce Sokola pro všechny věkové
kategorie se uskuteční některý zářijový víkend v horním lese
na Chlumu. Datum upřesníme podle počasí prostřednictvím
místního rozhlasu. Jedná se o noční putování lesem (hned
jak se setmí), kdy si můžete společně se svými dětmi
prohlédnout a poslechnout náš les v noci. Vydáme se podél
bludiček na cca půlhodinovou procházku, kde na vás bude
čekat několik drobných úkolů a zajímavostí. Jde nám
především o to, aby si to děti s rodiči užili a v lese se nebáli, proto vám můžeme předem slíbit, že tento večer budou
mít Hejkal, bludičky a jiná strašidla volno a pro každého je připravena sladká odměna a svítící náramek.
Moc se na vás těší a srdečně vás zve za Sokol Chlum Zuzka Zvěřinová

LÍPA

SDH Lípa
Pomlázková zábava na Lípě se
vydařila. Zábava na Lípě byla
naplánována na 30.3.2013 a plán byl
splněn. Předcházelo tomu velké
stěhování, dřina a hlavně ohromná
chuť hasičů SDH Lípa, neboť taneční
zábava se po padesáti letech opět
konala přímo v obci Lípa. Musela se
vystěhovat celá hala Kámen Lípa, ve
které se prodávají pískovcové sochy,
a nastěhovat stoly, židle a spousty
dalších potřebných věcí
k zorganizování této akce.
Ale dřina se vyplatila! Místa
k sezení byla zamluvena ještě před
začátkem zábavy, hala byla nádherně
vyzdobena, pivečko teklo proudem,
k zakousnutí byla jídla jak teplá, tak i studená a k pití bylo možné objednat, co hrdlo ráčilo. Děkujeme za zajištění
jídla a pití personálu hospody U Čendy(rodina Pejchových). K poslechu i tanci hrála skupina DOBROTA BAND,
která od prvních tónů hrála skutečně k tanci, neboť od první písně byl taneční parket zaplněn. Hostů se dostavilo
velké množství, což nás velmi potěšilo.
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Návštěvníky byli lidé
z blízkých obcí – např. Čistěves,
Probluz, Chlum, Rozběřice,
Sadová, Libišany…,ale také
vzdálenějších – např. Trutnov,
Česká Skalice, Praha,…a jiných.
K velkému potěšení se dostavilo
velké množství lipských občanů
a to i těch z řady starší generace
a vydrželi s námi na zábavě do
pozdních hodin. Panovala dobrá
nálada a lidé si zábavu doslova
užili. Zkrátka se na Lípě opět
něco vydařilo! Hurá!
Děkuji touto cestou všem,
kteří se na zorganizování této
kulturní akce podíleli, protože
práce to byla nelehká. Ale
odměnou nám byla chvála
návštěvníků a spokojené pohledy všech zúčastněných. Těšíme se na Vaši účast na některých z našich akcí, které na
sebe nenechají dlouho čekat.

Josef Štefanka,SDH Lípa
A co plánuje SDH Lípa v nejbližší době?
SDH Lípa Vás srdečně zve
na tradiční Sousedské posezení
dne 15. 6. 2013 od 13.00 hod
v Lípě ve stodole statku

Program:
od 13.00 hod. Dechová kapela
16.30 hod. Taneční kapela Kapky
21.00 hod. KODIAK ROCK
(AC/DC, Horkýže Slíže, Judas Priest, Kabát, Katapult, Harlej,…)

Občerstvení za „lidovku“; vstup zdarma
A na závěr prázdnin něco pro děti i dospělé:
SDH Lípa Vás co nejsrdečněji zve v sobotu 31. 8. 2013
již tradiční Loučení s prázdninami od 13.00 hod
místo konání dle počasí: Lípa … na prostranství „u zvoničky“
za nepříznivého počasí: Lípa … ve stodole statku
Program: hry a soutěže pro děti
večer – taneční zábava pro dospělé,
k tanci a poslechu hraje Recitál Petra Nováka
Zveme místní i přespolní; jídlo a pití zajištěno

17
- 17 -

Šachový klub Lípa
ŠK Lípa slaví postup do II. ligy Šachová sezóna 2012 – 2013 je ukončena a
tak se můžeme projít konečnými výsledky všech soutěží. Lípa A vyhrála
bezkonkurenčně s nevídaným náskokem 14 bodů krajský přebor, když
dokázala vyhrát všech jedenáct zápasů a získat plný počet 33 bodů. Podruhé v
pětadvacetileté historii klubu se tedy bude v hostinci „U polních myslivců“
pod rozhlednou hrát II. šachová liga. Béčko zvládlo záchranářské práce v té
samé soutěži a skončilo na devátém místě s 13 body.
V krajské soutěži bylo jen krůček od postupu céčko, ale nezvládlo poslední
zápas v Kunvaldu a postup do krajského přeboru mu utekl o jediný bod. Lípa
D se nezachránila a se ziskem pouhých 5 bodů sestupuje do regionálního
přeboru. V něm skončila Lípa E na šestém místě se ziskem 12 bodů a Lípa F
osmá se šesti body.
Výtečně si vedl mladší dorost, který coby nováček I. ligy mladšího dorostu
obsadil druhé místo v konkurenci tří pražských družstev, dvou pardubických,
Lanškrouna, Liberce, Rychnova, Poličky, Nového Boru a vítěze soutěže,
Ortexu Hradec Králové. Mládežnické béčko sestupuje z krajského přeboru do
krajské soutěže, kde skončilo céčko třetí a déčko sedmé.
V soutěžích jednotlivců si skvěle vedla na mistrovství České republiky v kategorii dívek do 16 let Lenka Rojíková
a po zásluze si odvezla titul přebornice ČR. Ovšem i sedmé místo v republice Matyáše Szücze v kategorii hochů do
14 let je velkým úspěchem.
Proběhly i krajské přebory dospělých a ani tady jsme neodešli s prázdnou. Přeborníkem kraje ve Fischerových
šachách se stal Jaroslav Šmíd, v seniorské kategorii byl stříbrný Vasilis Tsapanidis a bronzový Václav Portych. V
hlavní kategorii obsadil třetí místo zcela překvapivě mladičký Matyáš Szücz.
Lípští šachisté se mohou i za touto sezónou ohlédnout s hrdostí na dosažené výsledky a s optimismem hledět
vstříc dalším bojům na čtyřiašedesáti polích.
Jaroslav Balcar

Hluboká brázda
V hostinci U polních myslivců pokračuje pod patronací Šachového klubu Lípa cyklus z historie československé
populární hudby Hluboká brázda. Přinášíme vám program premiér pro II. pololetí 2013:
13. 9. Gentleman Jiří Korn
4. 10. Čierna ruža Mariána Vargy
25. 10. Proudy Petra Koláře
22. 11. 70. léta českého bigbítu
13. 12. Modlitba za vodu Hradišťanu
Pořady začínají v 19:00 hodin a po jejich skončení hraje ke zpěvu i k tanci příležitostné hudební seskupení Brázda
Band. Hostinec U polních myslivců pod rozhlednou zve všechny zájemce k příjemnému posezení v nekuřáckém
prostředí.
Jaroslav Balcar

Přehled svátků v našich obcích:
OBEC

Rosnice
Bříza
Všestary
Rozběřice
Lípa
Chlum

POUŤ

POSVÍCENÍ

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

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
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ROSNICE
SDH Rosnice
18. května 2013 se uskutečnila vzpomínková akce na tažení husitských vojsk, která pod vedením Jana Žižky
z Trocnova před 590 lety
hodovala na návrší nad
Rosnicemi, na dnes řečeném
Žižkovci. V 16.00 hod
výstřelem z hákovnic byla akce
za účasti starostky obce JUDr.
Zlatohlávkové zahájena.
Samotné připomenutí bylo
rozděleno na dvě části, kdy
v první byly připomenuty
historické souvislosti přímo na
místě samém a kdy zazněl
v podání Dětského kroužku
historického šermu Tesák
husitský chorál Ktož jsú boží
bojovníci. Po přesunu ze
Žižkovce na prostranství před
hasičskou zbrojnicí sehráli
členové kroužku Tesák pod
vedením Daniela Richtery
pásmo Jak bojovali husité, do kterého byli vtaženi i někteří z přihlížejících, a to i do role Jana Žižky. Celá
vzpomínková akce byla zakončena taneční zábavou pod širým nebem, a ač je to k nevíře, ještě nám přálo i počasí.
Hned další sobotu, tj. 25. května 2013 se do Rosnic k vodní nádrži Na Bejkovce sjely hasičské sbory z našeho
mikroregionu a bojovali
v požárním sportu O pohár
okrsku a o putovní Pohár
mikroregionu OPZ 1866.
Soutěž byla vyhlášena
v kategoriích děti ml. a st.,
ženy a muži, které naplnili
členové sborů z Břízy,
Čistěvsi, Chlumu, Lípy,
Maslojed, Nedělišť, Rosnic,
Sendražic, Střezetic, Světí a
Všestar. Zahájení soutěže se
zúčastnila předsedkyně
mikroregionu Jana
Kuthanová, která popřála
zúčastněným družstvům
hodně štěstí. A kdo si
odvezl poháry vítězů?
V kategorii mladších dětí to bylo družstvo z Chlumu a v kategorii starších družstvo ze Světí. V další kategorii
předvedly své umění, za které dostaly také pohár, ženy z Chlumu. Kategorie mužů byla vyhlášena ve dvou
úrovních, a to v úrovni okrsku a mikroregionu. I přesto byla pohárová místa obsazena stejnými družstvy: jako třetí
skončilo družstvo ze Světí, druhé místo obsadilo družstvo ze Všestar a nejlepších časů dosáhlo a tím pádem si
odvezlo nejenom Pohár okrsku, ale i putovní Pohár mikroregionu OPZ 1866 družstvo z Čistěvsi. Soutěž samotná
se těšila i značnému zájmu našich spoluobčanů, kteří přijeli podpořit svá družstva.
Obě akce podpořila obec Všestary zapůjčením mobiliáře, který byl zakoupen pro potřeby místních spolků.
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Co připravujeme dále? Vzhledem k tomu, že jsme rosnickou pouť zvládli v rámci vzpomínkových oslav
na Jana Žižku, tak nás až po prázdninách čeká posvícení, které bude již tradičně spojené nejenom se
sousedským posezením, ale hlavně i s dětským dnem. Součástí bude také vyhodnocení soutěže Požární
ochrana očima dětí, které se náš spolek prostřednictvím výtvarných prací rosnických dětí již několik let
účastní.
Josef Macháček

VŠESTARY
SDH a SOKOL Všestary
ČARODĚJNICE 30. dubna 2013 ve Všestarech

Letos podruhé jsme byli spolupořadateli s
SDH Všestary na pálení čarodějnic. My se
věnovali občerstvení a hasiči čemu jinému,
než ohni a soutěžím. Pro děti byla
připravena stanoviště, kde po splnění
všech úkolů dostaly lampion, se kterým šly
na tradiční průvod s hledáním čarodějnice.
Vše se povedlo, čarodějnice byla upálena,
pivo se vypilo, kýta snědla a i přes docela
chladné počasí se lidé sešli, za což jsme
moc rádi, protože bez zájmu lidí, by
pořádání akcí nemělo smysl.

SDH Všestary se od letošního roku může
radovat z nově opravené klubovny, která
byla zrekonstruována v rámci akce
„Izolace OÚ Všestary proti vlhkosti“.
Výbor SDH při této příležitosti odsouhlasil nákup „staronového“ vybavení do klubovny a kuchyně. Zejména
byly nakoupeny skříně,
stoly a židle. Do
kuchyně byla zakoupena
nová lednice a v co
nejbližší době se
chystáme vyměnit i
kuchyňskou linku. Díky
těmto změnám se stala
klubovna ideálním
místem na pořádání
soukromých akcí, jako
jsou například oslavy
narozenin, promocí a
jiných oslav. Proto
neváhejte a kontaktujte
na tel: 737 427 842
našeho správce
klubovny pana Petra
Volfa a využijte této
možnosti.
Zpět k činnosti SDH, které od letošního roku pořádalo ve spolupráci s TJ Sokol Všestary již několik akcí.
Většinu již zmínila TJ Sokol, ale od minulého Zpravodaje proběhlo „Pálení čarodějnic“, které se i přes nepřízeň
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počasí konalo na koupališti a hřišti u Staré
sokolovny. Naštěstí nás trápilo jen studené počasí,
ale déšť se nám vyhnul. V podvečer děti soutěžily
o lampióny a následně v lampionovém průvodu
hledaly čarodějnici. Fatra byla jako každoročně
veliká, a tak se všechny děti radovaly z velkého
ohně. Bohužel, počasí zasáhlo i do další chystané
akce. „Dětský den“, který se měl konat 1. 6. 2013,
se přesunul až na konec června, připomínáme datum
22. 6. 2013. Snad se počasí už umoudří a my si to
pořádně užijeme.
Jana Volejníková, jednatelka SDH Všestary

OZNÁMENÍ – otevírací doby
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
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
Pošta Všestary
Po, St
8:00 - 11:00 hod
13:00 - 17:00 hod
Út
8:00 - 11:00 hod
Čt, Pá
8:00 - 11:00 hod
13:00 - 16:30 hod
Tel.: 495 458 021

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
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
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
Tel : 495 458 028
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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

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
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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)
Tel.: 604 163 349

HOSPODA U KUDRNŮ VE
BŘÍZE vás zve k návštěvě:
 Zajišťujeme společenské akce
 Sledování sportovních přenosů
 Možnost uspořádání turnajů

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

Prodejna ELÁN ve Bříze s
tradičním sortimentem
potravin, drogerie a prodejem
kvalitního sudového vína

Otevírací doba prodejny:
pondělí, středa, pátek ... 7.00 - 17.00 hod
čtvrtek
….. 7.30 - 11.00 hod
sobota
…… 7.30 - 10.00 hod
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PROGRAM 147. VÝROČÍ BITVY U HRADCE KRÁLOVÉ 1866
Garda města Hradec Králové vás opět srdečně zve na vzpomínkové akce ke 147. výročí bitvy u Hradce Králové
1866. Vzpomínkovým akcím předchází pochody historických jednotek pořádaný KVH Gardekorps a Komitétem
1866 viz. www.koniggratz1866.cz
středa 3. července 2013– bojiště Chlum 1866
18.00 - Zádušní mše za padlé z bitvy 3.7.1866 v kostele proměnění Páně na Chlumu
pátek 5. července 2013
10.00 - Pochod historických jednotek bojištěm- trasa: Mokrovousy- Třesovice
13.30 – Bitevní srážka u obce Třesovice
Hradec Králové
15.00 - 19.00- Masarykovo náměstí- "Dostaveníčko s rokem 1866"
- slavnostní zahájení vzpomínkových akcí
- historická muzika
- prezentace jezdectva a pěchoty
- historické odívání
- koncert skupiny Nešlapeto
- zvonění zvonu Augustin na Bílé věži
bojiště Chlum 1866
18.00 - Amfiteátr Chlum- koncert skupiny Nadoraz
23.00 - Pochodňový průvod obcí Chlum, pietní akt na pruském hřbitově.
sobota 6. července 2013 – bojiště Chlum 1866
10.30- Pochod historických jednotek bojištěm
11.00- Pietní akt u Baterie mrtvých
12.00- Promenádní koncerty historických muzik
14.00- Bitevní scéna „Baterie mrtvých 1866" na motivy skutečných historických událostí z bitvy u Hradce
Králové v roce 1866
16.00- Amfiteátr Chlum- koncert skupiny Nešlapeto

Přejeme vám krásné prožití
letních prázdnin a dovolených!
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 15. 9. 2013
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