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

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

Září 2013

11. číslo občasníku

Během letošního roku
došlo a ještě dojde
k velkým opravám na
nemovitostech obce.
Podařilo se opět obci
ušetřit nemalé finance při
opravách a
rekonstrukcích.
Jak jste si určitě všichni
chlumáci a ti, kdo jezdí
přes Chlum všimli,
budova mateřské školy se
změnila k nepoznání.
Díky dotacím, Obecnímu
úřadu ve Všestarech, paní
starostce, která shání

peníze ze všech stran, kde je to možné a za plné podpory
zastupitelstva se opravila střecha budovy, okna i celá fasáda. Loni se
budova izolovala proti vlhkosti a částečně se zrenovovaly vnitřní
prostory. Letos se dokončil
celkový vzhled školky. Nyní
je zase na mnoho let
vystaráno. Dětem se hned
lépe začíná start do nové
etapy života, kdy se poprvé
odpoutají od svých rodičů.
Další peníze putovaly do
budovy 1. stupně ZŠ
Všestary, kde se bojovalo mnoho let s vlhkostí zdiva jak v šatnách, tak ve
školní družině. Celá budova je odizolována proti vlhkosti a přízemí se
změnilo k nepoznání. Šatny jsou čisté a suché. Družina se pohledově
zvětšila. Probouráním stěny vznikl velký světlý prostor. I na tuto akci se
podařilo vedení obce sehnat nemalé finanční prostředky, jak z dotace, tak
z obecních peněz.
Marika Čapková
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Také je nemožné si nevšimnout, že se opravuje hřbitovní zeď na Chlumu, která byla celá již stářím pobořena.
Nebude hotová asi letos celá, ale z velké většiny se podaří letos opravit.
Ještě teď v září se začalo s opravou tělocvičny u školy 2. stupně. Do tělocvičny zatékalo, byla tam špatná okna a
fasáda již dlouho volala o pomoc. Ve třídě nad tělocvičnou bylo již učení v zimě za trest. Díky penězům, které se
podařilo zřizovateli sehnat, se i tato budova změní opět na spoustu let.
Ještě letos se začne opravovat budova obecního úřadu, která je také již ve špatném stavu. Loni došlo na podřezání
celé budovy a tím byla zbavena vlhkosti. Nyní se vymění okna, zateplí a dostane novou fasádu.
Takto se to zdá až nemožné, kolik práce a peněz se sehnalo a zainventovalo do majetku obce. Ale uvědomme si, že
tak činíme pro další generace, jak pro jejich pohodlí, tak pro reprezentaci obce. Sehnat potřebné plány, povolení a
hlavně finance stálo nemalé úsilí vedení obce. Kéž by se dařilo i v dalších letech takto pokračovat. Obecního
majetku je dost a dost.
Dále z obce: Obec zadala dendroložce, vypracování posudku na veškerou vzrostlou zeleň na pozemcích ve
vlastnictví a spoluvlastnictví. Cílem zadání je rozpracování komplexní péče o vzrostlou zeleň do pětiletého období
s rozdělením na nejakutnější péči a popis péče. Tímto obec získá přehled o stavu svých stromů a úřad konečně
odborný podklad pro svá rozhodnutí ve věci kácení stromů. Díky tomuto plánu se již některé stromy pokácely, u
jiných se pouze upravují koruny či odstraňují proschlé větve a vše co by mohlo ohrožovat zdraví občanů. Na toto
téma se bude hovořit stále, protože bohužel škůdce nelze jen tak zastavit.
Marika Čapková Dohnalová
Proč zrovna lípy
Málokdo z občanů nezaznamenal, že byly, a to velmi rychle pokáceny lípy u kostela Proměnění Páně na Chlumu.
Stromy s latinským názvem Tilia cordata (lípa malolistá) nebyly pokáceny z rozmaru, dokonce ne s výmluvou, že
musí ustoupit stromům mladším. Všechny pokácené stromy byly napadeny kořenovou hnilobou – dřevomorka
kořenová (Ustulina deusa).
Obec nechala v létě tohoto roku zpracovat plán péče o stromy situované na veřejných prostranstvích a v tomto
plánu péče byly dendroložkou právě tři lípy označeny jako maximálně nebezpečné s upozorněním, že tento druh
kořenové hniloby napadá strom tak, že ten se jeví jako zdravý a poté náhle bez výstrahy padá, „vyloupne se jako
hříbek v lese“. Okamžitě obec nechala zpracovat od jiného dendrologa posudek, který mohl potvrdit či vyvrátit
posudek stávající. Bohužel i druhý dendrolog se plně shodoval s předchozím nálezem a výslovně doporučoval, aby
obec nečekala na období vegetačního klidu a ke kácení přistoupila okamžitě.
Všichni máme v paměti pád stromu na děti na autobusové zastávce ve Zlíně v lednu roku 2009, kdy se jako první
hledal viník, primátor a odpovědný úředník. Následně bylo zjištěno, že ani při vynaložení veškeré péče nebylo
možné tutéž kořenovou hnilobu jakou trpěly lípy na Chlumu zjistit. Na Chlumu by byla situace jiná, obec věděla a
měla činit. Nezbývalo Obecnímu úřadu ve Všestarech než z havarijního důvodu vydat rozhodnutí a lípy obratem
nechat pokácet. Nyní je na občanech, patrně nejvíce chlumských, aby řekli, zda si přejí stromy, které tvořily
malebnou dominantu nahradit novými lipami, či zda to chtějí jinak. Období sázení stromů je na dosah, jistě
pomohou hasiči i děti, aby někdy všichni mohli vyprávět svým dětem, vnoučatům a pravnoučatům jak byli u
toho, když sázené stromy připomínaly pouhé proutky.
JUDr. Zuzana Zlatohlávková

Základní škola a mateřská škola, Všestary
Organizace školního roku 2013/2014
Období školního vyučování ve školním roce 2013/2014 začalo v pondělí 2. září 2013. První pololetí bude
ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2014. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 27.
června 2014.
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Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu 30. října 2013.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 21. prosince 2013 a skončí v neděli 5. ledna 2014.
Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2014.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2014.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou pro Hradec Králové od 3.3. 2014 do 9. 3. 2014.
Již tradičně jsou noví prvňáčci přivítáni paní starostkou.
Však je to pro ně úplně nová životní zkušenost.

Základní škola Všestary

Celé léto se pilně pracovalo v budově I. stupně u kostela. Podřezávaly se zdi, upravovaly se podlahy včetně
podlahových krytin v přízemí, v prostoru školní družiny. Byly zabudovány nové vchodové dveře a položena nová
dlažba. Všechny práce by měly odstranit vzlínající vlhkost a zpříjemnit pobyt dětem i vyučujícím.
Vše proběhlo ve svižném tempu, takže školní rok jsme zahajovali v termínu a 2. září jsme přivítali ve škole nejen
žáky druhé a třetí třídy, ale i 20 nových prvňáčků. Věříme, že ve vylepšeném prostředí jim půjde školní práce
pěkně od ruky. Čtvrtá a pátá třída je i letos v hlavní budově.
V průběhu seznamování se se školními povinnostmi stihly děti vyrazit do divadla Drak. Postupně se budou žáci
přihlašovat do celé řady zájmových kroužků, které začínají od října. Nové prostředí si bude moci veřejnost
prohlédnout při již tradičních dnech s dýněmi, které připravujeme na polovinu října, a očekáváme opět hojnou účast
tvůrců i diváků. Kromě mimoškolních aktivit se všichni vrhli pilně do školní práce v duchu rčení “co můžeš udělat
dnes, neodkládej na zítřek.“
V listopadu navštíví divadlo i žáci 4. – 8. ročníku, deváťáci se půjdou podívat na výstavu středních škol do Hradce
Králové. A v pracovním duchu budou pokračovat všechny podzimní dny. Ty nám trochu zkomplikuje zateplování
pláště a výměna oken i oprava střechy na budově tělocvičny. Bude to ku prospěchu všech, tak to bereme sportovně
a situaci zvládneme.
O jednotlivých aktivitách najdou zájemci informace na www.zsvsestary.cz.

Mateřské školy - Chlum, Všestary

Také mateřské školy zahajovaly tradičně, pouze chlumská s týdenním zpožděním. Tam se celé prázdniny pilně
pracovalo. Budova je zateplena, má krásnou oranžovou fasádu, nová okna, vchodové dveře a novou střechu.
Interiér doznal drobných úprav – jiný koberec, několik šatních skříněk a jiné drobnosti. Nic nebrání tomu, aby se
dětem i personálu ve školce líbilo.
Obě školky začaly podzimní práci tradičně – budou jezdit do solné komory, aby si děti upevňovaly zdraví, za
pěkného počasí chodí na vycházky, jezdí za nimi divadelní soubory aj. Také o činnosti MŠ se dozvíte ze stránek
www.zsvsestary.cz.
Nesmíme opomenout školní jídelnu, která se vzorně stará o naše zažívání. Stále máme na výběr ze dvou jídel a
úsměv kuchařek a kuchaře nám zpříjemňuje obědovou pauzu. Pochvalou je také narůstající počet strávníků.
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Na závěr všem zaměstnancům organizace ZŠ a MŠ Všestary patří za jejich práci poděkování a věříme, že se nám
bude dílo dařit i nadále.
Vedení školy
Kontakt škola
Všestary 57; tel.: 495 458 158; e- mail: hospodarka@zsvsestary.cz

Školní jídelna

Kontakt školní jídelna
Zdenka Macháčková, tel.: 495 458 048; e-mail: jidelna.vsestary@seznam.cz
Nabídka služeb: Nabízíme k odběru v pracovní dny obědy.
Denní menu: polévka, hlavní jídlo, doplněk – ovoce, salát, moučník
Ceny stravování:
děti MŠ celý den: do 6 let: ….. Kč 30,- / nad 6 let: ….. Kč 32,žáci ZŠ oběd: 7 – 10 let: ….. Kč 22,- / 11 – 14 let: ….. Kč 24,- / nad 15 let: ….. Kč 25,
konečná cena oběda pro cizí Kč 54,- / pro důchodce Kč 37,- (příspěvek 17,- Kč od Obce Všestary).
Obědy lze odebírat přímo ve školní jídelně.

_____________________________________________________________________________________
FARNOST VŠESTARY
Benefiční koncert
Rád bych vás pozval na chvíli do kostela Nejsvětější Trojice ve Všestarech, kdy se budete moci zaposlouchat do
zvuku místních varhan. Důvodem konání koncertu je jak státní svátek sv. Václava, tak výročí posvěcení kostela,
které připadá právě na konec září. Vstup je volný, případný výtěžek bude použitý na výmalbu kostela. J. Clarke, G.
F. Händel, Jan Křtitel Kuchař: to jsou jména některých autorů, jejichž skladby uslyšíte v podání Zuzany Janákové.
Těším se tedy na setkání v neděli 29. září 2013 v 18.00.
Modlitba za zemřelé
Začátkem listopadu vzpomínáme častěji než jindy během roku na naše zemřelé. Proto vás chci pozvat na společnou
modlitbu, která bude v neděli 3. listopadu 2013 v 15.00 hodin na hřbitově ve Všestarech.
Listopadový státní svátek
Podobně jako v minulých letech připomeneme si i letos státní svátek Dne boje studentů za svobodu a demokracii.
Srdečně vás zveme na program, který vzniká ve spolupráci s místní základní školou. Přijďte tedy ve čtvrtek 21.
listopadu 2013 do kostela Nejsvětější Trojice ve Všestarech. Začínáme v 17.30 hodin.
Jan Šlégr, farář
Informace oblastní charity Červený Kostelec
Nový projekt zajistí místa lidem se změněnou pracovní schopností. V obcích, kam nedosahuje pečovatelská služba
ani agentury domácí péče, chceme vytvořit pracovní místa pro lidi se změněnou pracovní schopností (nejlépe
místní obyvatelé), kteří by byli schopní a ochotní několik hodin denně vykonávat pečovatelské úkony u potřebných
obyvatel obce. Naše organizace zaměstnává desítky osob se změněnou pracovní schopností a spokojenost je
oboustranná (v Žirči u Dvora Králové n.Labem a v Červeném Kostelci). Nejdříve potřebuji vytipovat oblast, kde je
třeba pomoci. Jedná se o (péče o seniory v domácnosti - pomoc při zajištění chodu domácnosti, pomoc při zvládání
péče o vlastní osobu, pomoc s hygienou atd.).
Je možno se ptát blíže na adrese a telefonu: Adéla Zelbová (bydlím v Hradci Králové), adela.l@email.cz, tel.: 776
077 235, 495 433 192
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Čipová karta IREDO platí od 1. září 2013 a plně
nahradí stávající měsíční a devadesáti denní jízdenky
všech typů (celé, žákovské, studentské atd.) v
Královéhradeckém a Pardubickém kraji. Od 1. října
2013 nahradí také sedmidenní jízdenky.
Přestupní papírové jízdenky se budou uznávat do 31.
prosince 2013. Od 1. září 2013 půjde na čipovou
kartu IREDO nahrát časové jízdenky pro všechny
cestující, studenty a žáky, kteří využívají jízdné:
sedmidenní, třicetidenní a devadesátidenní
Nová čipová karta se postupně stane výhradním
nosičem vícedenního jízdného tzn. že při koupi výše
uvedených typů jízdenek, vám již tato jízdenka
nebude vydána v papírové podobě jako doposud, ale
bude vám nahrána na vaši čipovou kartu.
V papírové podobě budou uznávány jízdenky:
sedmidenní do 6. 10. 2013, třicetidenní do 29. 10.
2013, devadesátidenní do 28. 12. 2013
Použitelnost nové čipové karty IREDO a karty
ostatních dopravců
Nová čipová karta bude platit ve všech autobusech a
vlacích na území Královéhradeckého a Pardubického
kraje zapojených do Integrovaného dopravního
systému IREDO.
Dříve vydané čipové karty jednotlivých dopravců
zůstanou v platnosti do konce roku 2013. Nebude je
možné využívat pro nahrávání vícedenních nebo
přestupních jízdenek. Využívat je můžete pouze u
dopravce, který vám tuto kartu vydal.
Výjimku tvoří dopravce OSNADO spol.s r.o., kde
budou karty tohoto dopravce akceptovány do

odvolání. Karty dopravců bude také možné využít
pro platbu jízdného mimo IDS IREDO (kilometrické
jízdné - například při cestě do Prahy, Brna, Liberce
atd.)
Vydání čipové karty IREDO
O novou kartu IREDO žádejte osobně od 1. srpna
2013 na kontaktních místech. Karta pro vás bude
připravena do dvou týdnů od podání žádosti. Žádost
vyplníte přímo na kontaktním místě případně si ji
stáhněte z našich stránek. Spolu s ní vás pracovník
kontaktního místa požádá o předložení občanského
průkazu a jedné průkazové fotografie (35 × 45 mm).
Žáci a studenti navíc předloží potvrzení o studiu pro
školní rok 2013 / 2014.
Při vyzvednutí karty se prokážete původní žádostí o
vydání. Žádost můžete také podat v obsluhovaných
stanicích Českých drah.
Cena a životnost karty
Cena nové čipové karty IREDO je 150,- Kč. Děti,
žáci a studenti zaplatí v rámci slevy za pořízení
čipové karty 80,- Kč. Životnost čipové karty je 6 let.

KULTURNÍ VÝBOR
USKUTEČNILO SE …..
Dne 10. července 2013 jsme
uspořádali pro seniory společně
s dětmi výlet do Harrachova.
Panovalo nádherné slunečné počasí
a my jsme se vydali autobusem,
který byl zaplněn do posledního
místečka, na prázdninový výlet.
Cesta pěkně ubíhala, i když před
Harrachovem se na silnici pracovalo.
Návštěvu rekreačního střediska
Harrachov jsme zahájili prohlídkou
Mumlavských vodopádů, které se
nachází na řece Mumlava na okraji
Mumlavského dolu pod Ptačincem.
Měli jsme radost, že všichni
návštěvníci se vydali na krátkou
procházku k tomuto nejbohatšímu
vodopádu. Cesta vedla lesem a procházka byla velmi příjemná. Po
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této sportovní aktivitě jsme navštívili pivovarskou restauraci, ve které jsme se naobědvali a ochutnali místní
kvasnicové pivo. Následovala prohlídka sklárny Novosad & syn, která je nejstarší soukromou sklárnou v Čechách.
Obdivovali jsme výrobu skla přímo před očima, prošli celou sklárnou až po prodejnu těchto sklářských výrobků.
Návštěvu Harrachova jsme zakončili prohlídkou Muzea skla. Do odjezdu zbývala ještě chvilka času, návštěvníci si
zakoupili místní pivo domů, někteří ho vychutnali znovu ve stínu stromů sklárny. Cesta domů netrvala dlouho a my
plni dojmů jsme dorazili opět do svých domovů. Výlet se vydařil a my se můžeme těšit na některou z dalších
plánovaných akcí. A které to budou?
PŘIPRAVUJEME …

Na konci října – v předdušičkovém
čase, ve středu 30. října 2013
plánujeme nákupní výlet do Polska se
zastávkou v Broumovském klášteře,
který jistě stojí za podívanou.
Broumovský klášter patří k našim
nejvzácnějším národním kulturním
památkám. Byl založen v místech, kde
stával starší hrad v polovině 14. století.
V letech 1709 až 1737 prodělal klášter
rozsáhlou barokní přestavbu.
Klášterní kostel svatého Vojtěcha
byl barokně přestavěn v roce 1684 až
1694. V areálu kláštera bývalo
gymnázium, jež bylo v roce 1939
nacisty zrušeno. V 50. letech 20. století
byl klášter využíván jako vězení. Při
prohlídce si můžeme prohlédnout kostel sv. Vojtěcha, refektáře a také překrásné prostory barokní knihovny.
V rozsáhlých sklepeních tohoto kláštera je uloženo celkem 34 mumií pocházejících z krypty farního kostela sv.
Prokopa ve Vamberku. V klášterním refektáři je vystavena kopie takzvaného Turínského plátna, která byla v roce
1999 nalezena v klášterním kostele sv. Vojtěcha. Je to jedna z největších zajímavostí a zároveň kulturních památek
náchodského kraje. Občerstvení bude zajištěno v Broumově a zájemci se mohou hlásit na Obecním úřadě ve
Všestarech u M. Kutálkové, kde získají informace o odjezdu autobusu z jednotlivých obcí.
Cena zájezdu je: Kč 180,V sobotu 23. listopadu 2013 od 14.00 hod zveme všechny seniory do
hostince Na Bojišti na Chlumu na již tradiční ODPOLEDNE PRO
SENIORY, na kterém si mohou naši občané zavzpomínat spolu s Yvettou
Simonovou na dřívější časy a písně. Yvetta Simonová je česká zpěvačka,
stálice naší populární hudby.
Za svůj život nazpívala přes 500 písní, celou řadu z nich pak se svým
dlouholetým kolegou zpěvákem Milanem Chladilem. Dodnes je stále
umělecky aktivní a doposud stále veřejně vystupuje.
Po vystoupení této známé zpěvačky zahraje k poslechu a tanci „Duo Dáša
a Iveta“, které je již tradicí na našich akcích. Občerstvení je zajištěno a
každý účastník obdrží malý předvánoční dáreček.
Zájemci se budou moci hlásit u Moniky Kutálkové na Obecním úřadě ve
Všestarech.
Doprava na akci a z akce domů je také zajištěna. Jste srdečně zváni, však
si po každodenních starostech zasloužíte odpočinek a setkání s přáteli!
Lenka Nožičková
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KNIHOVNA
18. října bude dovezen z HK nový výměnný soubor knih.
Nové čtenáře vítáme! Otevírací doba: Pondělí 16 - 19 hod.
Tel: 607 701 300, knihovnavsestary@seznam.cz
Vše o dění v knihovně sledujte na webových stránkách www.knihovnavsestary.webk.cz
Knihovnu najdete i na
facebooku !
V týdnu od 25. 11. 2013 se bude konat akce“ DEN PRO DĚTSKOU KNIHU“, na které si budete moci knihy nejen
prohlédnou, ale zároveň si je i koupit. Akce končí na ADVENTNÍCH TRZÍCH 1. 12. 2013. Podpoříte tím naší
knihovnu. Knihy dodává knihkupectví Kosmas, který nám na prodané knihy poskytuje rabat, za který mohu
nakoupit další knihy do naší knihovny. Zkrátka: čím víc nakoupíte Vy – tím víc nakoupím já do knihovny. Toto je
další možnost jak rozšířit fond naší knihovny, mimo částku, kterou každoročně poskytuje Obec Všestary, ze svého
rozpočtu, na nákup nových knih.
Hana Šanderová

Z ČINNOSTI SPOLKŮ Z OBCÍ
BŘÍZA, CHLUM, LÍPA, ROSNICE, ROZBĚŘICE, VŠESTARY
BŘÍZA
NOHEJBAL KLUB BŘÍZA
Naše činnost se o prázdninách zaměřila
především na úpravu hrací plochy a herní
taktiku.
V tomto období jsme byli přizváni na turnaj do
Kunčic a to 6. července. Turnaj byl velice dobře
obsazen a tak jsme nasadili 2 týmy. Vzhledem
k tomu, že se zde hrálo na trávě, mohli jsme
předvést své umění.
Z celkového počtu 22
týmů jsme se probojovali s prvním týmem ve
složení Černý M., Černý P., Lourek na krásné 7.
místo a druhý tým ve složení Kocián, Vyleťal,
Klouček obsadil 3. místo.

Tím se ukázalo, že jsme již dokázali něco málo pochytit od
zkušenějších soupeřů z regionální soutěže. Počasí se vydařilo a tak
jsme se zdrželi i na večerní karaoke diskotéku, kde jsme si
zazpívali naši oblíbenou píseň Jarošovský pivovar .
V září proběhl turnaj v Těchlovicích. Zde jsme obsadili 5.- 8. místo
(nedohrává se) z celkového počtu 16 týmů. Chyběl nám ve
vyřazovacím zápase pověstný „vlásek“ od postupu, kdy nás vyřadil
výherce tohoto turnaje. Bohužel, je to jen hra, a tak jsme se
uchýlili k fandění ve finálovém zápase.
V současné době také dohráváme regionální soutěž
královéhradecka, kde máme obsazenou 8. příčku z celkových 9-ti
týmů této soutěže.
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Ještě Vás tímto zveme na IV.
ročník turnaje o „BŘEZSKOU
HUSU“ 28. 9. 2013 od 8:30 hod,
který se koná na místním hřišti ve
Bříze. Přijďte podpořit domácí
týmy a shlédnout mnoho krásných
soubojů.
V případě vašeho zájmu o
podrobnější info k činnosti klubu
kontaktujte předsedu Tomáš
Kociána, tel. 720 533 951

Michal Klouček

SDH Bříza
Sportovní družstvo SDH Bříza
Od posledních akcí, jako byl například Dětský den, se moc aktivity v
našem sboru neprojevilo.
Je to dáno už jen tím, že v uplynulém období proběhly letní
prázdniny.
Ale sportovní družstvo SDH Bříza zápolí o po prázdninách.
O víkendu 14. 9. 2013 jsme se zúčastnili soutěže O pohár
starostky obce Všestary konané na Chlumu. Bohužel se opět ukázalo,
že se nás letos smůla drží na každém kroku. O pouhých 0,23 s jsme
skončili těsně pod stupni vítězů.
Celý sbor doufá, že se nám v příštím roce povede o poznání lépe a že
budeme více motivováni pro vítězství.
David Bělohoubek

Kreativní dílna

Po prázdninách se nám korálková dílna změnila. Změnila? Změnilo se
hlavně téma, od malých korálků jsme se dopracovaly k tzv.

„fimování“. Jedná se o polymerovou hmotu, ze které se vyrábí
šperky nebo ji můžeme využít v dekoraci krabiček, lžiček aj.
Pokud bude zájem, určitě budeme pokračovat i v dalším období.
Pro předvánoční čas připravíme dílnu i pro naše nejmenší,
spojenou s již tradičním zdobením perníků pro rozsvícení stromu
u nás na návsi ve Bříze.
Petra Rufferová
SDH Bříza ještě v roce 2013 připravuje:
V posledním čtvrtletí letošního roku se ještě uskuteční ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU na návsi a
tradiční
návštěva
MIKULÁŠE
S ČERTY
A
ANDĚLEM
u
místních
dětí
doma.
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LÍPA

SDH Lípa
Sousedské posezení
Dne 15.6.2013 se konalo na Lípě Sousedské posezení,
kterého se zúčastnili lidé místní, ale i ,,přespolní“.
Počasí bylo nestálé, proto se celá akce konala ve
stylové stodole statku v Lípě.
Na podiu se vystřídaly celkem tři kapely, které zahrály
hudbu různých žánrů – od dechovky, přes taneční
kapelu Kapky, až po opravdový ,,nářez“ skupiny
KODIAK ROCK. Dokonce i na tanečním parketu
jsme mohli vidět tanečníky různých věkových
kategorií – od těch nejmenších až po seniory. Hrálo se
a tančilo až do rána.

Pivečko teklo proudem a k chuti přišla i grilovaná
kýta a zelenina a vyuzené klobásy. Návštěvníkům
chutnalo a panovala dobrá nálada. Přijela nás
navštívit i paní starostka, která tuto společenskou
akci zahájila a dobrou náladu podpořila. Lidé si
popovídali s přáteli, zavzpomínali, zatančili i
zazpívali a hlavně alespoň na chvíli zapomněli na
každodenní starosti. Nezbývá, než se těšit na příští
rok, kdy by se na Lípě mělo konat sousedské
posezení v pořadí již šesté.
Děkujeme všem hasičům, ale i ostatním občanům, za přípravu a zdárný průběh celé akce. Práce to byla jistě
náročná. A jak vzpomíná jeden nejmenovaný rodák Lípy, sláva naší obce se opět připomněla.
Josef Štefanka, Václav Matějka st.

Turnaj ,,O pohár Jana Trčky z Lípy“ v malé kopané
V sobotu dne 7. 9 .2013 se uskutečnil turnaj v malé kopané ,,O pohár Jana Trčky z Lípy“ na hřišti ,,Pod Zelenou“
na Lípě pořádaný pod záštitou firmy ,,AUTO KNB-Lípa“. Turnaj se konal již podvanácté a zúčastnilo se ho osm
družstev:
TPE, Auto KNB-Lípa, AC 1866, Brazilci z Dohalic , 3 PROMILE, Střezetice, BANDA a Hostinec 13.
Hlavní organizátor - pan Josef Štefanka přivítal hráče, hosty a majitele KNB p. Kverka v 9 hodin ráno. Turnaj
začal nastoupením jednotlivých celků, prvním výkopem míče paní starostkou Z. Zlatohlávkovou a pokračovalo již
tradičním utkáním mužů z Lípy - ženatí proti svobodným, ve kterém zvítězili svobodní. Gratulujeme! Poté začala
vzájemná utkání jmenovaných celků. Družstva si zasoupeřila, změřila síly a všechny zápasy proběhly v duchu fair
play.
Počasí celé akci přálo, sluníčko si vzalo hlavní slovo při pořádání turnaje a dobrá nálada, chutné uzené
specialitky z udírny pana Z. Pejchy, výborné pivečko, chuť soutěžit a povzbuzování diváků – to vše se podílelo na
zdárném průběhu celého turnaje. Občerstvení zajišťovala děvčata z Lípy k plné spokojenosti účastníků, pivečko
teklo proudem a pomáhalo hasit žízeň divákům i sportovcům.
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Vítězem turnaje se stalo mužstvo ,,3
PROMILE“, na druhém skončilo
mužstvo ,, TPE“ a jako třetí mužstvo
,,Střezetice“. Bylo rozdáno celkem sedm
pohárů – nezapomnělo se ani na pohár
nejlepšího střelce – hráč Kykal z mužstva
,,3 PROMILE“, který za celý turnaj
nastřílel 10 gólů, pohár nejlepšího
brankáře – nejlepším brankářem se stal
Tomáš Dvořák z mužstva „3 PROMILE“,
který za celý turnaj pustil pouze jednu
branku a ceny fair play získalo mužstvo
„BANDA“ a hráč P. Brabenec z mužstva
„TPE“ .
Předáním cen z rukou p. starostky JUDr.
Zuzany Zlatohlávkové a společným pozdravem
příštímu ročníku byl turnaj zakončen.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na pořádání a
zdárném průběhu tohoto turnaje. Akce se
zdařila a nám nezbývá, než se těšit na další
ročník.
Lenka Nožičková

Loučení s prázdninami na Lípě
V sobotu dne 31. srpna 2013 se na Lípě ,, U
zvoničky“ rozloučily děti s letošními
prázdninami formou her a soutěží díky
zorganizovanému odpoledni místním
sdružením SDH Lípa. Děti si zasportovaly,
pobavily se a odnesly si domů spousty
krásných cen, které obdržely za své výkony.
Soutěže si připravily p. Beňová s p.
Vondrusovou. Po soutěžích následovala
diskotéka, skákání v obřím skákacím hradu a
několik úžasných vystoupení mažoretek

z Hořic. Počasí této prázdninové akci přálo,
sluníčko ukázalo, že s ukončením prázdnin
svoji sílu ještě nevzdává a bude celé akci
přihlížet. Pobavili se nejen děti, ale i dospělí.
Spokojenost na tvářích, bouřlivý potlesk
mažoretkám a chuť k jídlu a pití organizátory
celého odpoledne uspokojovaly.
10
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A aby se neodcházelo z dobře zahájené akce, následovala večerní taneční zábava, na které hrála skupina
„DOBROTA BAND“, která pobavila dospělé nejen Lípy, ale i ,,přespolní“ návštěvníky. Taneční parket se zaplnil
a zůstal zaplněn ať šlo o jakýkoliv hudební žánr. Tanec, dobrá nálada a krásné počasí vydřely do ranních hodin.
K chuti přišlo pivečko i grilované speciality. Akce se zdařila!
Děkujeme všem hasičům, ale i ostatním občanům, za zorganizování tohoto krásného odpoledne. Práce to byla jistě
náročná. Odměnou nám byly spokojené tváře a děkovná slova přítomných. A nám nezbývá, než se těšit na rok
příští.
Josef Štefanka, Lípa
A co plánujeme do konce tohoto kalendářního roku?
V prosinci (7. 12. 2013) nás čeká již tradiční Mikulášská besídka v místní hospůdce, na kterou se těší děti i
dospělí.

ROSNICE
SDH Rosnice
Během prázdninových měsíců se místní hasiči dvakrát zúčastnili vzpomínkových akcí v okolních vesnicích.
Nejprve se se svojí historickou stříkačkou Smékal z roku 1899 předvedli v sobotu 24. srpna v Třesovicích u
příležitosti 120. výročí založení zdejšího dobrovolného hasičského sboru. To, že je stará „kejklovačka“ stále
provozuschopná, předvedli hasiči všem přihlížejícím návštěvníkům.

O týden později 31. srpna se zúčastnili oslav 120. výročí založení SDH v Čistěvsi, kde se stříkačka stala součástí
přehlídky historické hasičské techniky.
Již tradiční akcí je sousedské posezení jako připomínka rosnického posvícení, které se drží první zářijovou neděli.
Pro všechny příchozí bylo v sobotu 31. srpna kromě výborné grilované kýty připraveno na stolech také překvapení
– domácí posvícenské koláče. Poděkování patří všem, kteří se na zajištění této zdařilé akce podíleli.
Zdenka Macháčková
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Zaniklé tvrze -ROZBĚŘICE
Rozběřice se poprvé připomínají v roce 1371, kdy zde měl majetek hradecký měšťan Mikuláš řečený Policský. Ve
vlastnictví se vystřídalo později několik hradeckých občanů, nakonec se ves stala v polovině 15. století majetkem
města Hradce Králové. V roce 1547 byla ves městu za protihabsburský odboj zkonfiskována. Od vladaře ji
zakoupil Jan z Pernštejna a o rok později ji prodal Adamovi Sadovskému ze Sloupna. V roce 1553 došlo k dělení
sadovského panství mezi Adamovými syny a Rozběřice připadly jako samostatný statek Janu Sadovskému ze
Sloupna, který jej záhy postoupil svému bratrovi Mikuláši Sadovskému. Mikuláš byl zakladatelem rozběřické
tvrze, která se poprvé připomíná v jeho poslední vůli z roku 1576, po jeho smrti ji získal jeho bratr Jan a připojil
k sadovskému panství. Tvrz přestala být obývána a po roce 1623 zřejmě zanikla. Stopy opevnění tvrze se však
zachovaly až do druhé poloviny 19. století, kdy byly jej zbytky rozebrány a použity na stavby místních vesničanů.
Místo, kde stávala tvrz je na západní straně vsi a nazývá se Na Vohradě. Dnes jsou na místě jen pole a nic
nenasvědčuje tomu, že zde stávala tvrz.
Aleš Zlatohlávek

VŠESTARY

SOKOL Všestary
Nohejbalový turnaj
Dne 20. 7. 2013 proběhl ve Všestarech 7.
ročník nohejbalového turnaje tříčlenných
družstev. Turnaje se zúčastnilo celkem 12
družstev: Březhrad, Náplavy, THC, Všestary,
Bříza, Průstřel hlavy, Keporkaci-Černčice,
Čestice, Průstřel břicha, Diamant Sadová,
Vlčkovice a Máslojedy. Domácí reprezentovali
hráči Jaromír Dobeš, Roman Neumann a Petr
Mecerod. Turnaji přálo počasí a nálada hráčů,
organizátorů a všech ostatních účastníků byla
výborná. Turnaj vyhrálo družstvo Čestic před
Keporkaci a THC. Domácí družstvo se
umístilo na 5. místě.
Roman Zadrobílek
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Dne 31. 8. 2013 se uskutečnil ve Všestarech již 19. ročník letního volejbalového turnaje. Po nepřízni počasí
z minulých ročníků, se tentokrát počasí umoudřilo a vysvitlo i sluníčko. Účast byla až nad očekávání hojná,
přijelo osm týmů mužů a sedm týmů žen. Dorazili i nováčci, které jsme na turnaji přivítali poprvé a velmi rádi,
jednalo se o týmy z Nové Paky a ze Dvora Králové. Spolu se stálými účastníky, vytvořily týmy skvělou sobotní
atmosféru na sportovišti. Ženská skupina byla rozlosována systémem každý s každým, což bylo
nejspravedlivější a zaslouženým vítězem se staly hráčky z Nechanic. Mužská část turnaje se hrála ve dvou
skupinách po čtyřech týmech, z nichž první dva týmy se utkaly křížem v semifinále a vše vyvrcholilo
finálovým utkáním, které vyhrál tým Sokola Pražské Předměstí Hradec Králové. Za zmínku stojí i 3. místo
domácích borců ze Všestar. Turnaj skončil po šesté hodině a týmy se rozjely do svých domovů.
Jan Svoboda

Dne 7. 9. 2013 pořádal tenisový oddíl TJ Sokol Všestary, jako každý rok,
tenisový turnaj ve čtyřhrách. Turnaje se zúčastnilo deset dvojic, z toho
sedm z místního oddílu, dvě hradecké a jedna stěžerská. Hrálo se za krásného letního počasí ve dvou skupinách
po pěti párech. Turnaj vyhráli J. Beneš s P. Bilkem, druzí byli L. Trojan s P. Vlčkem/všichni z Hradce/ a tří
místo vybojovali J. Havrda a Vl. Hybský / z TJ Sokol Všestary /. Turnaj měl velkou kvalitu, jak po stránce
sportovní ve vyrovnanosti zápasů, tak po stránce společenské, kde po ukončení turnaje pokračovalo posezení s
živou hudbou.
Milan Svíčka
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Rozpis cvičení pro veřejnost:
Pondělí - PILÁTES na sokolovně 18:00 - 19:00 hod
Úterý
- AQUA-AEROBIC bazén ve Všestarech 18:30 - 19:30 hod
Středa - NOHEJBAL v tělocvičně ZŠ Všestary 18:00 - 19:00 hod
- AQUA-AEROBIC bazén ve Všestarech 19:00 - 20:00 hod
Čtvrtek - CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI v tělocvičně ZŠ Všestary od 16:00 - 17:00 hod
- JÓGA na sokolovně 16:30 - 17:30 hod
- CVIČENÍ S MIČI na sokolovně 18:00 - 19:00 hod
- AQUA-AEROBIC bazén ve Všestarech 19:00 - 20:00 hod
- P-CLASS v tělocvičně ZŠ Všestary 19:00 - 20:00 hod
- MALÁ KOPANÁ v tělocvičně ZŠ Všestary 20:00 - 21:00 hod
Pátek
- FLORBAL v tělocvičně ZŠ Všestary 19:30 - 21:00 hod

SDH Všestary
Spolu se Sokolem, jsme připravovali více akcí pro děti, ale o nich jsme psali již v minulém čísle zpravodaje.
Nyní v krátkosti o tom co se týká hasičů a to jsou hasičské soutěže. Celý rok se trénovalo na soutěže a proto
jsme se také asi umístili na celkem dobrých místech v soutěžích.
Na začátku léta jsme se zúčastnili 18.5. pohárové soutěže k výročí založení SDH Světí a umístili jsme se zde na
3. místě z 11-ti týmů. Hned o týden poté jsme na okrskové soutěži v Rosnicích obsadili 2.místo z 13-ti týmů a
soutěž mikroregionu dopadla stejně, taktéž na 2. místě z 13-ti týmů.

31. 8. 2013 jsme nechyběli na oslavách v Čistěvsi a na pohárové soutěži ke 120. Výročí založení SDH jsme se
umístili na 2. místě z 10 týmů, které se této hezké akce účastnily. Taktéž již na začátku září, kdy jsme na poháru
starostky obce Všestary konaného 14. 9. 2013 skončili na 2. místě. Myslím, že můžeme být s tímto výsledkem
spokojeni a těšit se na další hasičské soutěže.

Hasiči ve Všestarech si vás dovolují s dětmi pozvat na odpoledne plné zážitků, plnění úkolů ze zdravotnictví,
vědomostí a sportu
na
BRANNÝ DEN
dne 12. 10. 2013, tradičně od 15:00 hod.
Místo startu bude upřesněno na plakátu.
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Chceme také nabídnout možnost, pronajmout si na vaši soukromou akci klubovnu SDH, která je ve sklepních
prostorech obecního úřadu.
Kontakt : Petr Volf, Mail: volf.pe@seznam.cz, Tel.: 737 427 842
Pomalu se blíží podzim a s ním přípravy na ADVENT a již tradiční adventní trhy. Letos připadají na neděli 1.
prosince. S touto akcí je již tradičně také prodejní výstava knih v místní knihovně. Pokud někdo víte o někom,
kdo má chuť nabídnout své výrobky ostatním a udělat tak radost svým blízkým, je možno se přihlásit
s prodejním stánkem u M. Čapkové osobně v obchodně Hruška ve Všestarech nebo na tel: 724 668 163
Marika Čapková

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

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 – 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

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

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
Názory a postřehy našich občanů:

Jedná se o názor občanů, za který Kulturní výbor nenese zodpovědnost
Dětský den, který se konal 22. 6. 2013, proběhl na sokolovně ve Všestarech. Původně se měl Dětský den
konat 1. 6. 2013, ale bylo dobře, že tato akce byla přesunuta na pozdější datum. K radosti všech se totiž
vydařilo počasí. Byla škoda, že jen pár dětiček přišlo v převlecích na téma „ Tenkrát na západě“. Zato se našlo
pár jedinců z dospělých, kterým musím poděkovat za krásné kostýmy a milé zpestření. Našlo se i několik
jedinců, kterým to udělalo takovou radost, že se s dospělými kovboji nutně chtěli vyfotit. Moc jim to slušelo,
díky.
Děti celé odpoledne soutěžily, některé soutěže se tak vydařily, že se děti několikrát vracely a soutěžily znovu.
Každý soutěžící si odnesl domů dárečky a spousty zážitků.
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Krásné odpoledne zpestřil také povoz s koníky, který využily spoustu lidí už od dopoledních hodin. Projížďka
s koníky byla po naší vesnici a každý si to hezky užil. Této akce se zúčastnili také spoluobčané z Dampi. Na
sokolovně měli prodejní stánek se svými výrobky. Je dobře, že se zapojují k dění v naší obci.
Děkuji všem, kteří připravili dětem příjemně strávené odpoledne. Vím, že je za tím mnoho práce, příprav,
zařizování a starostí. Bylo to milé a budeme se těšit na příští rok.
Děkuji, Simona Cudlínová
Požární nádrž – „KOUPALIŠTĚ“
Letošní horké dny přilákaly mnoho lidí k vodě asi všude, kde to šlo. Koupání ve Všestarech bylo sice na
vlastní nebezpečí, ale zato super. Pár jedinců se staralo o čistotu vody a úklid kolem. Myslím, že to rádi lidi
přivítali. Zaplavat si přišlo za den i kolem 100 lidí. V horkých dnech to bylo příjemné osvěžení. Trochu se
vrátil čas zpět, kdy „ místní koupaliště“ bylo plné jako kdysi. Díky za to.
Simona Cudlínová
Děkuji za názor a k tématu koupaliště bych se ještě ráda vrátila, protože i já jsem byla jedna z těch, která jsem
využívala koupaliště k osvěžení po dobu prázdnin Tímto nabádám všechny, kdo by chtěli pomoci hasičskou
nádrž zachránit, aby mohla fungovat dál jako koupaliště. Ráda se s vámi podělím o váš názor.
Marika Čapková

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
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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

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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FIT-CENTRUM Všestary

• posilovna
• možnost pronájmu celé
posilovny
• sestavení cvičebního plánu a
jídelníčku
• konzultace
• po domluvě možnost cvičit s
trenérem (nebo bez) i mimo otevírací dobu!
www.fitko.webnode.cz , tel: 723 562270
Pondělí …………. 18:00 – 21:00 h
Úterý ………………18:00 – 20:00 h
Středa ……………. 18:00 – 20:00 h / 20:00 – 21:00 pouze ženy
Čtvrtek …………… 18:00 - 21:00 h
Pátek / Neděle …. 18:00 – 20:00 h
__________________________________________________________

AUTO-PNEU-SERVIS KULHÁNEK
Jiří Kulhánek
Všestary 24
503 12 Všestary
Kontakt: Tel.: 775 688 0830 / Email: pneukulhanek@seznam.cz
_________________________________________________________________________________

Zámečnictví – Došel-Všestary
Garáže, obytné buňky, Zámečnické práce, kovovýroba, Vrata
dveřní systémy, Ploty, schody, zábradlí,Obrábění Hračky výroba

a

Došel J. 602 583 199
Došel M. 606 912 151
dosel@centrum.cz, www.dosel.cz
18
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Všem občanům
přejeme krásný
podzim

Petra Rufferová (pro obec Bříza)
Jakub Zvěřina (pro obec Chlum)
Mgr. Lenka Nožičková (pro obec Lípa)
Zdenka Macháčková (pro obec Rosnice)
Aleš Zlatohlávek (pro obec Rozběřice)
Marika Čapková (pro obec Všestary), tel.č.: 724668163

Pokud chcete čímkoliv přispět do zpravodaje, napište nám na e-mail adresu zpravodaj.vsestary@seznam.cz,
nebo můžete svůj požadavek, či námět donést kterémukoli členu kulturního výboru.
Uzávěrka příspěvků do příštího čísla je do 9. 12. 2013
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