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Kde se Vánoce vzaly?
Křesťané zavedli svátek – Adventus Domini neboli Příchod Páně. Poprvé ho slavili v roce 354.
Vánoce jsou svátky, které v křesťanské tradici představují oslavu narození Ježíše Krista. V Česku je však
za vrchol Vánoc považován především nevěřícími omylem Štědrý den, 24. prosinec,
coby předvečer samotné slavnosti, do Vánoc je někdy zahrnována i doba adventní, která Vánocům
předchází. K Vánocům se pojí nejrůznější tradice, k nimž se řadí vánoční stromek, jesličky (betlém),
vánoční dárky, které nosí Ježíšek, či vánoční cukroví

Betlémy
Tradici vánočních betlémů založil v roce 1223
Svatý František z Assisi v italské Umbrii. Se
svými přáteli přivedli do jeskyně, kterou přeměnili
na kapli, živého osla i vola a zinscenovali betlém,
v němž pak kněz sloužil první vánoční půlnoční
mši.

Vánoční jmelí
Jmelí patří vedle stromečku také k Vánocům. Této
věčně zelené rostliny si povšimli již naši
předkové. Připadala jim tajemná – vždyť roste
vysoko v korunách stromů a její plody, bílé
bobule, se podobají perlám a dozrávají právě
v prosinci. A protože bylo tajemné, mělo i kouzelné účinky. Věřilo se tedy, že chrání před ohněm a
zavěšovalo se do domů, aby bránilo v přístupu čarodějnicím a zlým duchům.

Advent
Je dobou očekávání – původně očekávání příchodu Spasitele na svět, z latinského „advent“, které
znamená „příchod“.
Počátek adventu, trvajícího 22 až 28 dní může připadnout na jakoukoliv neděli mezi 27. listopadem a 3.
prosincem.

Adventní věnec
Živé adventní věnce symbolizovaly věčný život, který věřícím přislíbil Ježíš Kristus. Kruhový tvar věnci
vyjadřoval jednotu společenství lidí a Boha, plamen svíček připomínal Krista jako světlo ozařující
plamenem lásky každého člověka. Poněvadž adventní čas začíná čtvrtou nedělí před Vánocemi, ustálil se
počet svící na adventním věnci na čtyřech. Každou adventní neděli se jedna z nich zapálí.
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Zprávy ze zastupitelstva
ZáĜí 2013
HĜbitovní zeć Chlum- PĜed zahájením oprav hĜbitovní zdi byly osloveny obce ýistČves a StĜezetice s informací o
plánované opravČ a prosbou o finanþní pomoc. Celková náklady budou þinit 689.028,50 Kþ. Obec StĜezetice nám
pĜislíbila pomoc 5 000,- Kþ, za což jí dČkujeme. Také obec ýistČves nám pĜislíbila pomoc. ýást zdi od cviþištČ je
již opravena a vzhledem k nepĜíznivému poþasí se bude na opravČ pokraþovat na poþátku jara.
ěíjen 2013Rozvoz obČdĤ ze školní jídelny- Zastupitelstvo obce zrušilo þást usnesení zastupitelstva obce ze dne 22.09.2005,
která znČla že obČdy se rozváží na podkladČ objednávky za poplatek 5,- Kþ. Jelikož je nyní již tolik obČdĤ na
rozvoz, že se obČdy dostanou k posledním kolem 12.30 hod., je usnesení nahrazeno novým:
Návrh usnesení þ. 110/2013: Zastupitelstvo obce schvaluje službu – rozvoz obČdĤ pro seniory (obþany obce
pobírající starobní dĤchod), obþany pobírající invalidní dĤchod bez ohledu na stupeĖ pĜiznaného zdravotního
poškození, oproti pĜíspČvku 5,- Kþ za dopravu na jeden obČd.- bylo schváleno. Prosíme obþany v produktivním
vČku o pochopení, že obČdy budou rozvezeny pouze dĤchodcĤm a invalidním dĤchodcĤm.
Listopad 2013
Informace o probíhajících projektech: Zateplení a výmČna oken MŠ Chlum je již od konce prázdnin hotovo (plnČ
uhrazeno, dotaci jsme již obdrželi).
Zateplení a výmČna oken tČlocviþna ZŠ Všestary- práce probíhají v termínu pĜes zjištČní o poruše statiky budovy a
nČkolika pojistných událostí. Byla úplnČ uzavĜena tČlocviþna jak pro TJ Sokol, tak pro výuku školy – špatná
podlaha. Zatím má škola vymyšlen náhradní program, jak trávit tČlesnou výchovu ( bČžky, brusle, Nordic Walking
(chĤze), cviþení ve školních chodbách, aj.. . Bude nutné, co nejdĜíve zadat realizaþní projekt na opravu podlahy v
tČlocviþnČ (požádali jsme o prĤbČžné financování a þást dotace jsme již obdrželi).
Zateplení a výmČna oken budovy obecního úĜadu probíhají dle plánu. Je nemožné si nevšimnout, jak se obecní úĜad
mČní pĜed oþima, je témČĜ hotová stĜecha a v pĤdních prostorech se zaþíná rýsovat prostor pro budoucí nové malé
„byteþky“. Jenom kdyby se poþasí umoudĜilo, aby šla práce více od ruky (požádáme po novém roce o prĤbČžné
financování).
Rozpoþet obce na rok 2014, rozpoþtový výhled 2015-2017
Rozpoþet obce byl opČt pĜipraven za spolupráce s finanþním výborem. Rozpoþet byl zveĜejnČn v souladu se
zákonem na úĜední desce v listinné i elektronické podobČ. ProbČhla i e-mailová diskuze.
Rozpoþtové pĜíjmy na rok 2014 jsou pĜedpokládány ve výši 19,225.000,- Kþ. Výdaje jsou pĜedpokládány ve výši
25,965.000,- Kþ. Schodek þiní 6,740.000,- Kþ, je kryt a bude uhrazen finanþními prostĜedky minulých let.
Paní Zlatohlávková: „Obec hospodaĜila v minulém roce s provozním pĜebytkem, a to díky žádostem o dotace z
fondĤ EU. Proto je možné plánovat použití naspoĜených finanþních prostĜedkĤ pro investiþní akce v rozpoþtu pro
rok 2014“, více na www.rozpocetobce.cz, www.rozpocetverejne.cz, http://www.vsestary-obec.cz
Platby za odvoz tĜídČného odpadu
Ráda bych upozornila naše obþany na nutnost si uvČdomit, kolik financí obec roþnČ investuje na odvoz odpadĤ,
které po sobČ zanecháváme. Bohužel ne vždy ani na místech tomu urþených. Myslím, že 2x do roka odvoz
nadmČrného i nebezpeþného odpadu musí všem staþit. Tento svoz je urþen pro obþany a ne pro živnostníky, kteĜí
potom naplní kontejnery bČhem hodiny až po okraj. Prosíme proto o pochopení a uvČdomČní si problému. A zde
samotná rekapitulace plateb za odvoz: jaro + podzim: velkoobjemový odpad odvezen za celkem 216 088,-Kþ a
nebezpeþný odpad za 35.137,-Kþ, þili si uvČdomme, že to jsou nemalé þástky.
Pokud chcete vČdČt více z jednání zastupitelstva, tak je možno buć ve vývČskách, nebo na http://www.vsestaryobec.cz
Marika ýapková - zastupitelka
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Utrácíme nebo spoĜíme?

Cílem bylo v maximální možné míĜe využít
dotaþních titulĤ a peníze obce použít pouze na
spoluúþast , která je vždy vyžadována. Rozsáhlé
opravy tak velkých budov by bez dotaþních penČz
nemohly být realizovány, peníze by staþily na dvČ
nebo tĜi menší budovy, nikoliv na budov osm.
Oprava budov v majetku obce, na které obec dotaci
žádat nemĤže napĜ. hospoda v Rosnicích, budovy
hasiþských zbrojnic musely poþkat, jejich stav byl
popsán a postupnČ projdou také svou údržbou, u
tČchto budov se Ĝešily dosud pouze stavy havarijní.
NejvČtší investicí, která obec ještČ dĜíve þi pozdČji
þeká, je vybudování splaškové kanalizace. Škoda, že
se nepodaĜilo alespoĖ prodloužit veĜejné osvČtlení v
Rosnicích a na Chlumu, jistČ by to usnadnilo
obþanĤm život v zimních mČsících.

Obþané nepochybnČ vidí sami, že obec investuje do
budov v majetku obce, tj. do sedmi budov školy,
obecního úĜadu, bytového domu ve BĜíze, tedy
utrácíme, byĢ zateplení a výmČna oken probíhá za
pomocí dotací od Státního fondu životního prostĜedí.
Dotaci tvoĜí pĜevážnČ o evropské peníze, když podíl
ýeské republiky je 5%. Šest z budov školy je
zatepleno a jsou vymČnČna okna, je opravena stĜecha
na bytovém domČ ve BĜíze, nový kabát obléká obecní
úĜad.
Vypoþtené úspory ze zateplení þiní 4,096.675,- Kþ v
prĤbČhu 5 let, tedy roþnČ okolo 820.000,- Kþ. Tyto
peníze obec nemusela, nemusí a nebude muset
vynaložit na vytápČní budov a mohla za takto
ušetĜené peníze napĜíklad zaþít opravovat hĜbitovní
zdi, sekat trávu mezi našimi obcemi apod..

JUDr. Zuzana Zlatohlávková

Obec Všestary pĜijme do trvalého pracovního pomČru zamČstnance pro péþi o zeleĖ
Požadavky: Ĝidiþský prĤkaz skupiny B, organizaþní schopnosti, flexibilita
Uchazeþe žádáme, aby své pĜihlášky podávali písemnČ od 2. 1. 2014 do 31. 1. 2014
na Obecní úĜad Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary
PĜihláška uchazeþe musí obsahovat:
1. Jméno, pĜíjmení

4. ýíslo obþanského prĤkazu

2. Datum narození

5. Telefonické spojení, popĜ. e-mail

3. Místo trvalého pobytu

6. Datum a podpis uchazeþe

VÍTÁNÍ OBýÁNKģ

3

-3-

Na podzim dne 19.Ĝíjna 2013 jsme
tradiþnČ v obĜadní síni Obecního
úĜadu ve Všestarech pĜivítali do
života
6
našich
nejmladších
spoluobþánkĤ.
Ze Všestar: Františka Bramboru, Jana
ŠimánČ, Tomáše PĜerovského a
Tomáše Volejníka, z RozbČĜic Elenu
ýapkovou a z Lípy Jakuba Ježka.

_____________________________________________________________________________________
Základní škola a mateĜská škola, Všestary
Škola i školky v podzimních mČsících pracovaly podle svých
vzdČlávacích programĤ, realizovaly bČžné akce – divadla,
exkurze, kroužky, vánoþní besídky i zpívání pod
rozsvČcovanými stromky v období adventu.
Radost jsme všichni mČli ze zdaĜilé akce – DÝNċ. TČší nás
trvalý zájem veĜejnosti a krásná díla autorĤ. ChtČli bychom
tímto podČkovat školní kuchyni, která pĜipravila úžasné
zákusky.
V pĜedvánoþním þase se nejvíce tČšíme na to, že ustane stavební
ruch okolo tČlocviþny a my si budeme užívat pČkné prostĜedí.
Leden pro nás bude pĜedevším pracovní, neboĢ se pololetnČ
úþtuje, žáky þeká vysvČdþení
30. 1. 2014 a jeden den
pololetních prázdnin 31. 1. 2014
Podrobné zprávy vþetnČ fotografií ze života školy i MŠ naleznete na www.zsvsestary.cz.

vedení školy
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FARNOST VŠESTARY
Sbor pĜátel kostelního zpČvu spĜátelených obcí ýistČves, Chlum a Hradec Králové vás zvou na pĤlnoþní
mši se zpČvy, která se bude konat 24. 12. 2013 od 22:00 hod v kostele PromČnČní PánČ na Chlumu.
PoĜad bohoslužeb ve farnosti Všestary bČhem vánoþních svátkĤ:
Všestary

Chlum

NedČlištČ

24:00
08:00

22:00

22:00

24. 12. ŠtČdrý den
25. 12. Slavnost Narození PánČ
27. 12. Svátek sv. Jana,
28. 12.
29. 12.
01. 01.
04. 01.
05. 01.

SvČtí

16:30

apoštola a evangelisty
Svátek sv. Mláćátek, muþedníkĤ
Svátek Svaté Rodiny
Ježíše, Marie a Josefa
Slavnost Matky Boží,
Panny Marie
Sobota po oktávu Narození PánČ
Slavnost Zjevení PánČ

15:30
08:00
08:00
15:30
08:00

Zaþátkem ledna se pĜipravuje TĜíkrálový koncert v kostele ve Všestarech

KULTURNÍ VÝBOR
USKUTEýNILO SE …..
I když bylo cílem celodenního výletu pro seniory, který se konal
30.10.2013, broumovsko, pĜesto byla první zastávka takĜka plného
autobusu, tržnice Kudowa Zdroj v Polsku. Zde se jistČ naplnily
touhy všech koupČchtivých úþastníkĤ zájezdu, o þemž svČdþily i
nadité tašky nejrĤznČjším zbožím z tohoto v širokém okolí
nejvČtšího obchoćáku „pod širákem“. Krátce po dvanácté hodinČ
jel již autobus do centra broumovského výbČžku - mČsteþka
Broumov. Po zaparkování a krátké procházce po romantickém
námČstí, kterému vévodí barokní Mariánský sloup se sochou
Madony s Ježíškem, jsme stanuli pĜed cílem naší výpravy,
Broumovským klášterem. Klášter
zbudovali bĜevnovští
benediktíni, kterým toto území daroval roku 1213 PĜemysl Otakar I.
Nebyl snad nikdo, komu by se nelíbila monumentální stavba
s nezamČnitelným rukopisem barokního architekta Kryštofa
Dientzenhofera a jeho syna Kiliána Ignáce. Prohlídková trasa,
kterou nás vedl jeden z obyvatelĤ kláštera, byla velmi zajímavá a vyvrcholila pĜedstavením unikátní kopie
Turínského plátna z roku 1651. Rozlouþili jsme se s klášterem a autobus nás zavezl do restaurace Za kostelem, kde
jsme poobČdvali. Kdo mČl zájem, mohl si po obþerstvení prohlédnout blízký hĜbitovní celodĜevČný kostel Panny
Marie postaven benediktiny roku 1449, který je na místČ pĤvodního, z roku 1177 a je také kulturní památkou.
Rychlé stmívání nás upozornilo, že je nejvyšší þas ubírat se k domovu. Všem se výlet líbil a nikomu nevadilo, že
jsme pĜijeli domĤ za úplné tmy.
Aleš Zlatohlávek
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Odpoledne pro seniory
V sobotu
23.
listopadu 2013 se
konalo odpoledne
pro
seniory
v hostinci
na
Chlumu.
Úþast
z Ĝady
seniorĤ
byla veliká. PĜi
pĜíchodu každý
návštČvník
obdržel dáreþek
od OÚ Všestary a
vánoþní pĜáníþko,
které vyrábČli žáci
ze ZŠ Všestary.
Obþerstvení
zajišĢoval
Amfiteátr Chlum
a každý senior si
mohl pochutnat
na zákuscích a
chlebíþcích, kávČ a þaji.
Slibovaná návštČva þeské zpČvaþky Yvetty Simonové se
opravdu vydaĜila. Nejprve zpČvaþka vzpomínala na zaþátky své
pČvecké dráhy. RozhovoĜila se i o soukromém životČ,
vzpomínala na své kolegy a rĤzné zážitky pĜi svém
koncertování. V druhé þásti svého vystoupení se vČnovala
VánocĤm - vánoþním zvykĤm, tomu, jak Vánoce slavila doma
v rodinném kruhu a mezi kolegy. BČhem svého vystoupení
zazpívala písnČ z rĤzných období svého života a také písnČ
s vánoþní tematikou. PopĜála všem krásné Vánoce a zdĤraznila,
že nejdĤležitČjší je opravdu zdraví, které pĜeje všem.

Po krásném zážitku s paní Yvetou Simonovou jsme si mohli
poslechnout hudbu, kterou již tradiþnČ zajišĢuje „Duo Dáša a
Iveta“. Duo hrálo k poslechu, ale také k tanci. SenioĜi se
roztanþili, zavzpomínali na þasy minulé, zkrátka na chvíli
zapomnČli na své každodenní starosti
a spolu s ostatními se ponoĜili do
témČĜ adventní atmosféry. Po
skonþení celé akce byl pĜipraven
autobus pro dopravu domĤ do
jednotlivých obcí. Setkání skonþilo,
ale spousta akcí nás þeká v pĜíštím
roce.
Lenka Nožiþková
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KNIHOVNA
Jsou za námi dvČ úspČšné akce. "DEN PRO DċTSKOU KNIHU“ se velice vydaĜil. DČkuji Všem zúþastnČným,
kteĜí podpoĜili naší knihovnu zakoupením knížek. Se zapĤjþením knih na prodej, nám opČt vyšlo vstĜíc
knihkupectví KOSMAS v Hradci Králové. DČkuji jim za ochotu pĜi vybírání knížek na prodejní výstavku. Na
prodané knihy nám poskytlo slevu, za kterou mĤžeme nakoupit nové knihy nebo uspoĜádat v pĜípadČ zájmu nČjaké
menší akce.
Další akcí byla: "VÁNOýNÍ FIMO DÍLNA"
Úþast nebyla nijak velká, pĜesto se sešlo nČkolik maminek s dČtmi, aby se v þase skoro adventním na chvilku se
svými ratolestmi zastavily a vyrobily si VÁNOýNÍHO ANDċLÍýKA. Na radu a pomoc tu byla paní Míša
Maisnerová, které moc dČkuji, že si ve svém volnu udČlala þas a byla tam s námi. TČším se na NOVÉ ýTENÁěE,
kterých v roce 2013 nČkolik pĜibylo.
VýpĤjþní doba je každé PONDċLÍ od 16 – 19 hod; www.knihovnavsestary.webk.cz

Hana Šanderová
_____________________________________________________________________________________________

Z ýINNOSTI SPOLKģ Z OBCÍ
BěÍZA, CHLUM, LÍPA, ROSNICE, ROZBċěICE, VŠESTARY
BěÍZA
Titul Miss aerobik 2013 získala LENKA KOCIÁNOVÁ
Letošní vítČzkou již 17. roþníku Miss aerobik ýR se stala Lenka Kociánová ze BĜízy, která se do finále probojovala
z 350 dívek ve vČku 18-22 let z celé ýR.
Cesta do finále byla nároþná. Lenka se v regionálním kole
v Hradci Králové umístila jako 2. a postoupila na semifinále do
Prahy. Tam bojovala ve tĜech disciplínách spoleþnČ s dalšími 80
úþastnicemi o postup do finálové 12 nejlepších. První disciplínou
bylo spoleþné cviþení s JiĜím Gruntorádem. Druhou disciplínou
byl rozhovor s moderátorem Petrem Vojnarem a ve tĜetí
disciplínČ se dČvþata pĜedstavila v promenádČ v plavkách. Zde už
vše probíhalo za úþasti þeské televize, která vše natáþela a
posléze byl odvysílán 30 minutový sestĜih.
PĜed závČreþnou soutČží o titul Miss aerobik finalistky
absolvovaly 4 tréninková soustĜedČní v rĤzných místech celé
ýeské republiky (TOP Hotel Praha, Wellness hotel Vista - Dolní
Morava, Zámecký areál CtČnice), kde se pĜipravovaly na
finálové disciplíny. Z každého soustĜedČní natoþila ýT Sport
dokument ze zákulisí pĜíprav finalistek a medailonky finalistek
Miss aerobik 2013, které jsou stále k dispozici ke shlédnutí na
stránkách www.missaerobik.cz
Napínavé finále Miss aerobik 2013 se uskuteþnilo v TOP Hotelu
Praha v nedČli 24. listopadu za úþasti kamer ýeské televize
Sport. Celým veþerem provázeli Mgr. Barbora ýernošková, Petr Vichnar a Petr Vojnar. Ve finále se Lenka utkala
s ostatními dívkami ve þtyĜech soutČžních disciplínách (aerobik, konverzace s osobnostmi, promenáda v plavkách a
promenáda ve spoleþenských šatech). Pro disciplínu „aerobik“ si Lenka vhodnČ zvolila jako jediná sestavu s pom
pomy (tĜásnČ). Pro finálovou konverzaci s osobností si pak vylosovala úspČšného sportovce Antonína Panenku a
oba to zvládli excelentnČ. PĜi promenádČ ve spoleþenských šatech byla Lenka úžasná a tak není divu, že tuto
disciplínu vyhrála.
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Titul Miss aerobik 2013 získala ve finále Miss aerobik LENKA
KOCIÁNOVÁ, 19letá dívka z BĜízy u Hradce Králové, studentka
obchodní akademie.
Lence touto cestou ještČ jednou moc gratulujeme a dČkujeme za
perfektní reprezentaci naší malé vesniþky.

Šárka Mlezivová

NOHEJBAL KLUB BěÍZA
Zpráva o þinnosti nohejbalového klubu v mČsících záĜí - prosinec za rok 2013
Poslední víkend v záĜí, kdy jsme poĜádali turnaj o BĜezskou husu, je pro nás brán jako zakonþení venkovní
nohejbalové sezony. Na tuto akci se vždy peþlivČ
pĜipravujeme, aby pĜítomní úþastníci turnaje byli náležitČ
spokojeni. Poþasí nám opČt vyšlo, a to i pĜes to, že hĜištČ
v brzkých hodinách pĜipomínalo spíše kluzištČ, jak byla
tráva pokryta ranní zmrzlou rosou. PostupnČ dalo sluníþko
o sobČ poĜádnČ vČdČt a celý den nám pĜálo krásné
podzimní poþasí. Celkem se turnaje zúþastnilo 9 týmĤ,
které byly rozdČleny do tĜí základních skupin. Po celý den
se odehrávaly na hĜišti pČkné souboje, vždy v duchu „fair
play“. Do finále se po zásluze dostaly týmy PĜedmČĜice a
Vonka tým. Nakonec pro sebe první místo, a tím pádem i
hlavní cenu, uhrál tým z PĜedmČĜic (O. Vyletal, M. Tyl a
R. Holohlavský). Pro vítČze se servírovala výborná domácí
upeþená husiþka s knedlíkem a se zelím. Po koneþném
vyhlášení turnaje jsme si všichni posedČli u dobrého pivka
a do pozdního veþera probírali, jak jsme si dnes dobĜe
zahráli. (viz foto)
Tímto dČkuji všem, co se na turnaj pĜišli podívat a
povzbuzovali tak své favority.
Dále jsme na podzim úspČšnČ dokonþili regionální hradeckou nohejbalovou soutČž, do které jsme se na jaĜe
pĜihlásili. Naše výsledky odpovídaly pozici nováþka, který postupnČ sbíral vzácné zkušenosti. Na základČ toho
jsme pĜipraveni se znovu pĜihlásit do dalšího roþníku. PevnČ vČĜíme, že další roþník bude bohatší na získané body.
Také jsme se rozhodli posunout náš domácí hrací den na nedČli.
A jako poslední, ale i pĜesto velmi dĤležitá vČc, která se musela udČlat, bylo zazimování naší hrací plochy, vþetnČ
zázemí – buĖky.
Co se týþe hraní v zimním období, tak jsme nadále pilnými hráþi, dojíždíme každé úterý a pátek do haly
v PĜedmČĜicích.
V plánu je absolvování nČkolika halových turnajĤ, kam jsme se již pĜihlásili – PĜedmČĜice, JaromČĜ a také
Pardubice.
Celkové zhodnocení a rozluþka s rokem 2013 je naplánována na sobotu 1. února 2014 v hasiþské zbrojnici v BĜíze.
Tomáš Kocián
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SDH BĜíza
Sportovní družstvo SDH BĜíza
Jako již každý rok - jsme 30. 11. pĜipravili rozsvícení vánoþního stromu
na návsi. Hasiþi navČsili na strom vánoþní osvČtlení a pĜipravili zázemí
pro obþerstvení a pČvecký sbor. Naše nejmenší ratolesti navštívil opČt
Mikuláš s þerty a andČlem. Pochvala patĜí také Richardu Lánovi, který
letos pĜipravil opravdu bohaté balíþky. Pro letošní rok je již kalendáĜ
akcí vyþerpán. Do nového roku chystáme hasiþskou výroþní schĤzi a
tradiþní ples.
Lukáš Dufek
V obci BĜíza svítí strom
Magický, oþi pĜecházející úkaz zaplavující v tomto sváteþním þase obce
po celém kraji zaznamenali v hojném poþtu také obþané malebné vísky
BĜíza u Hradce Králové.

Adventní þas poþátku liturgického roku na
sebe nedal dlouho þekat. Po roce opČt
v plné síle dorazil do mČstských
aglomerací, vsí, lesĤ, polí, luk apod.
doprovázen nezbytným sychravým poþasím a znaþnČ zkráceným denním cyklem
vČtšiny živoþichĤ i rostlin. Neunikli ani lidé. Vedle uvykání si brzkému vše
zahalujícímu šeru a hledání teplých vlnČných svetrĤ, si tento þas pĜipomínají
rozsvČcováním všeho možného. Adventní vČnec svým symbolickým kruhovým tvarem
pĜedstavující krom jiného vČþnost þi jednotu a þtyĜmi svícemi odkazující na vČþné
svČtlo víry pĜímo nabádá k zapálení (svící). Nepsaným zvykem se mezi lidmi též
v tuto dobu stalo zdobit jiným zdrojem svČtla (elektrickým, nikoliv oxidaþnČ
exotermickým) v nalezeném svetru své pĜíbytky. A stále þastČji se objevuje rozsvČcení nejkrásnČjších stromĤ v
okolí. Takto osvícené stromy posléze i s pĜipraveným doprovodným programem pĜivádí k úžasu nejednoho
pozorovatele.

Nejinak tomu bylo letos popáté i ve
vísce BĜíza. Na návsi se v sobotu 1.
prosince
2013
v odpoledních
hodinách zaþali scházet sousedé ze
všech koutĤ obce. PĜipraven zahĜát
tČlo byl horký þaj, punþ nebo grog.
Maminkami a dČtmi za jedno
odpoledne nazdobené perníþky byly
zase pĜipraveny potČšit chuĢové
pohárky
pĜítomných a dČtmi
vyrobené
bČloskvoucí
lucerny
nejedno jejich oko. Vnést do srdcí
úþastníkĤ radost zpČvem pásma
vánoþních koled byly pĜipraveny
také samotné dČti, jež od listopadu
kudy chodily, pilnČ pracovaly na
vánoþní atmosféĜe. Za to jim,
rodiþĤm a všem, kdo se podíleli na

pĜípravách, patĜí nedrobný dík!
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Adventní koncert byl zahájen koledou „Byla cesta, byla ušlapaná“
za doprovodu elektrických houslí v rukou houslisty Petra Strejce,
zpČvu ženského tria, libého zvuku dĜevČného klarinetu a elektrické
kytary. „Nesem Vám noviny a Rolniþky,“ zpívaly dČti z plných
plic. PosluchaþĤm v tu éterickou chvíli došlo, že není, kam spČchat,
že vlastnČ není možné nikam pĜed „Tím Vánoþním þasem“ od
Vlasty Redla utéct – a pak se to stalo. Z niþeho nic zaþal strom, u
kterého shodou okolností probíhal adventní koncert, svítit
intenzivním bílým svČtlem a na malou chvíli vnesl do duší dlouho
oþekávaný klid a mír.
Pak se rozpršelo. Jako by navíc sám déšĢ chtČl smýt poslední
pochybnosti o tom, že se nezadržitelnČ blíží nejkrásnČjší svátky
v roce – svátky vánoþní, kdy se plní tajná pĜání. NechĢ se
u svítícího stromu zase nČkdy všichni ve zdraví potkají!
Roman Ruffer

Kreativní dílna

Na podzim jsme si pro naše kreativní dílny
pĜipravily pokraþování – pracovaly jsme
s fimem i s korálky. Nauþily jsme s další
postupy pĜi „fimování“ a v adventním þase
jsme vyrábČly korálkové andílky a hvČzdiþky.
Jelikož se nám tyto ruþní práce zalíbily na tolik,
plánujeme, že v nich budeme i pĜíští rok
pokraþovat. Tak navidČnou!
Petra Rufferová

CHLUM
Obec kácela, obec sázela
Dne 17. 11. 2013 na Chlumu probČhlo sázení 4 lip u kostela
PromČnČní PánČ na Chlumu. Obec zajistila þtyĜi lípy, z nichž jednu
zaplatila sama paní starostka. Sázení probČhlo pod záštitou organizací
SOKOL a SDH Chlum. Paní starostka pĜipomnČla významný den
17. 11. 2013, kdy se akce konala, podČkovala všem pĜítomným a lidé
na Chlumu a okolí se budou moci v budoucnosti tČšit ze vzrostlých
stromĤ, které nahradily stromy napadené koĜenovou hnilobou, jak bylo
uvedeno v minulém þísle zpravodaje.
Lenka Nožiþková
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SDH Chlum
Druhá polovina roku utekla jako voda a rok
2013 se chýlí ke konci.
PĜipomeĖme si , co vše se bČhem
posledních mČsícĤ událo v našem sboru.
Výjezdy , požární asistence a brigády
V letošním roce jsme mČli celkem osm
výjezdĤ. Tyto výjezdy jsou rozdČleny na
požáry, dopravní nehody, technickou pomoc
a záchranu osob. Naše výjezdová jednotka
zasahovala
pĜi
požáru,
dopravních
nehodách, likvidaci nebezpeþného hmyzu,
pĜi þerpání vody ze sklepa rodinného domku
i pĜi záchranČ dvou malých dČvþátek.
Všechny
zásahy
byly
provedeny
profesionálnČ a našim hasiþĤm patĜí za jejich nasazení a profesionalitu velký dík.
SvĤj volný þas nevČnují hasiþi pouze pomoci druhým, mnoho hodin stráví také na pravidelných školeních a
brigádách.
Po jarním svozu železného šrotu probČhly v letních mČsících úpravy sušáku na hadice, sezení pod pergolou,
údržba techniky a okolí vodního zdroje. Nového nátČru se doþkala stĜecha zbrojnice a kontejner využívaný
pro potĜeby hasiþĤ.
Kulturní akce
Prázdniny malí hasiþi pĜivítali výletem do Hradce
Králové. Zde dČti navštívily zábavní park Tongo,
kde se mohly vydovádČt na mnoha atrakcích. Pro
mnohé menší dČti byla velkým zážitkem už jízda
trolejbusem. Po návratu si dČti opekly špekáþky a
spoleþnČ zahrály vybíjenou.

Nesmíme zapomenout na asistenci pĜi kulturních
akcích organizace Amfiteátr Chlum.
Prosinec se nese ve znamení þertĤ, Mikuláše,
nadílky pro dČti a blížících se Vánoc. ýekání na
Mikuláše si dČti zpĜíjemnily loutkovou pohádkou
Ledová královna a pak již þekaly , jestli dostanou
sladkou nadílku nebo kousek pekelného uhlí.

ýervenec pĜinesl již tradiþní asistenci pĜi oslavách
bitevních bojĤ z roku 1866. Zde bychom chtČli
podČkovat nejen þlenĤm sboru, ale také Sokolu
Chlum a panu F. Skalickému za poskytnutí
pozemku na parkovištČ a Obecnímu úĜadu ve
Všestarech.

Téhož dne se konala výroþní schĤze SDH Chlum,
kde þlenové sboru byli seznámeni s jeho þinností,
mohli zhlédnout hudební vystoupení nejmladších
þlenĤ a posedČt v pĜátelském kruhu…
Tím ale þinnost našich þlenĤ nekonþí, nový rok
pĜinese další akce. ChtČli bychom Vás pozvat do
restaurace Na Bojišti dne18.1.2014 od 20.00 na
tradiþní hasiþský ples a dne 15. 3. 2014 od 14.00
hod. na dČtský karneval.

Podíleli jsme se také svou úþastí a ukázkami ze
zásahu pĜi dopravní nehodČ pĜi výroþí SDH
v TĜesovicích a v ýistČvsi.
Konec prázdnin je spojen s dČtským dnem a
sousedským posezením. Náš sbor pĜipravuje pro
dČti odpoledne plné her, soutČží, sladkých i
vČcných odmČn. Obyvatelé obce mohou strávit
pohodové odpoledne a veþer pĜi dobrém jídle i pití
a pĜátelském popovídaní, doprovázeném pĜíjemnou
hudbou.

Na závČr bychom chtČli podČkovat všem þlenĤm
sboru za pomoc pĜi akcích SDH , Obecnímu úĜadu
ve Všestarech, ZemČdČlskému družstvu Všestary i
tČm, kteĜí nám pomáhají a podporují naši þinnost.
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SoutČže
Náš sbor reprezentují ženy, dČti i muži. Nejvíce soutČží absolvovali mladí
hasiþi a úspČšnČ navázali na první pololetí roku.
Po výborném umístČní v krajském kole, které se
konalo 9. þervna v TrutnovČ, hájil Adam Braun
náš sbor ve dnech 6. – 7. þervence na Mistrovství
republiky dorostu v Jablonci nad Nisou. Jeho píle
a odhodlání byly zúroþeny krásným 16. místem.
Dne 14. záĜí probČhla soutČž O pohár starostky
obce Všestary konaná u nás na Chlumu. Za velmi
chladného poþasí pĜedvedli na sokolském hĜišti
své dovednosti kromČ hostĤ muži, ženy i dČti.
Naši obec zastupovalo pČt družstev, þímž jsme
mČli

nejvČtší

poþet

soutČžících.

MČsícem záĜí zaþal nový
soutČže dorostu. V rámci této hry se 12. Ĝíjna
celodenní branný závod. Tomu pĜedcházela dĤkladná
pĜíprava. Mladí hasiþi opakovali topografii, základy
požární ochranu, stĜelbu ze vzduchovky a pĜi cviþném
ruþkování na lanČ.

roþník hry Plamen a
uskuteþnil
v Libþanech
teoretická
i
praktická
zdravovČdy, druhy uzlĤ,
tréninku v lese šplh a

V Libþanech nás reprezentovaly tĜi hlídky. Díky
v rámci dorostu zde mČli premiéru i naši noví
V kategorii mladší dorost obsadila Andrea
JeštČ úspČšnČjší byli získáním 1. místa Alex Paleþek
Alena Braunová v kategorii starší dorost. Tím ale
prvenství pĜivezla Michala Hendrychová, která
doplĖující disciplínČ branného závodu.

úpravČ vČkových kategorií
dorostenci
jednotlivci.
Stasiaczeková 2. místo.
v kategorii stĜední dorost a
ocenČní neskonþila. Další
zvítČzila v bČhu na 60 m,

KaždoroþnČ se úþastníme soutČže POOD, kde dČti pĜedvedou své výtvarné a literární schopnosti. Letos
získala zvláštní ocenČní za literární pĜíspČvek SoĖa StaĖková.
O všestrannosti všech našich dČtí se mĤžeme pĜesvČdþit nejen na soutČžích, ale také pĜi pravidelných
schĤzkách þi hudebních vystoupeních bČhem kulturních akcí.
Marcela Hlávková
Leoš Válek

Sokol Chlum

Sokol Chlum uspoĜádal dne 23. 11. 2013 v restauraci Na Bojišti taneþní zábavu. Hudební rej zaþal sice až
v 21:00 hod v návaznosti na kulturní akci Obecního úĜadu Všestary pro naše seniory, pĜesto se sál rychle
zaplnil místními i obyvateli okolních obcí. Celý veþer byl doprovázen hudební kapelou Kapky, která svými
herními i pČveckými výkony nalákala na parket mnoho taneþníkĤ a pĜispČla k pĜíjemné atmosféĜe. K dobré
náladČ patĜí nejen pĜíjemní lidé, kvalitní hudba, ale dozajista také chutné jídlo a správnČ vychlazené pití.
Všeho bylo dost a každý si mohl vybrat v pestré nabídce.
Oþekávaným okamžikem byla pĤlnoc, která pĜinesla napČtí, jestli vyhrajeme cenu, která nás potČší þi pobaví,
jestli budeme mít štČstí a zda jsme vybrali to správné þíslo. Cen byl opravdu dostatek a nikdo neodešel bez
menší þi vČtší radosti z výhry. Tombola byla novČ zpestĜena o dražbu jedné z hlavních cen, kdy pĜítomné
dámy pĜedvedly rovnocenný souboj.
Doufáme, že pĜítomní s námi strávili pohodové chvíle a za rok se znovu tČšíme.
DČkujeme všem, kteĜí pĜispČli svou pomocí, darem þi podporou.
Alena Zacklová
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Amfiteátr Chlum
Lesní divadlo má za sebou tĜetí úspČšnou sezónu, dovolte mi tedy malou bilanci našeho letošního poþínání.
Tento rok byl pro nás rokem hledání. Ani ne tak co se programu týká, jako spíše prostorĤ, kde jsme pĤsobili.
StĜídání prostorĤ nebylo nijak dopĜedu plánováno, ale bylo vynuceno poþasím, které našim akcím ze zaþátku
sezóny pĜíliš nepĜálo. Doþasným náhradním prostorem byla nádherná stodola na LípČ. Její stav je vzhledem
k jejímu stáĜí témČĜ zázraþný, vyžadoval jen minimum investic a bylo možno realizovat i poĜady, které by se
jinak vzhledem ke špatnému stavu areálu lesního divadla musely rušit. Díky vstĜícnosti majitele, kterému
bychom rádi touto cestou ještČ jednou podČkovali, jsme mohli slyšet kapelu VaĢák, shlédnout pražské
divadlo nebo slyšet dČtskou kapelu. V þervnu nám již poþasí umožnilo pĜesunout se zpČt do areálu lesního
divadla, kde jsme již zĤstali po zbytek sezóny, vyjma divadelní pĜedstavení, jež se odehrálo v sále
restaurace Na bojišti.

BČhem uplynulé sezóny 2013 se v našem Lesním divadle vystĜídalo 33 úþinkujících, z toho 27 kapel, 5
divadel a jeden baviþ - Vladimír Hron. Hladký prĤbČh kulturních akcí vyžaduje každoroþnČ velkou dávku
pracovního nasazení a realizovat vše pouze v šesti lidech, což je souþasný poþet þlenĤ Amfiteátru Chlum, by
bylo témČĜ nemožné. Máme však veliké štČstí, že Lesní divadlo má nejen velkou diváckou základnu, ale i
veliký poþet pĜíznivcĤ, kteĜí dobrovolnČ pomáhají pĜi organizování akcí. Vyjmenovat všechny by zabralo
velkou þást þlánku a protože bychom neradi na nČkoho zapomnČli, dovolte nám alespoĖ podČkovat všem,
kteĜí se se na chodu Lesního divadla podílejí a díky kterým se s Vámi, našimi diváky, mĤžeme setkávat.
Hlavní motor naší þinnosti jste Vy, naši diváci. DČkujeme Vám za vaši pĜízeĖ v letošním roce. VČĜte, že
Vaše spokojenost je pro nás to nejdĤležitČjší. Budeme se na Váš rostoucí zájem tČšit i v pĜíštím roce.
Jakub ZvČĜina
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ýistČveský dráþek
vás zve na PLES s pĜekvapeními a soutČží o ceny
který se koná 24. 1. 2014 od 20:00 hod v sále restaurace Na Bojišti na Chlumu
k tanci a poslechu zahraje UNIGENA

LÍPA

SDH Lípa
Mikuláš,Mikuláš až veþer pĜijde k nám,
Mikuláš,Mikuláš já mu zazpívám,
Mikuláš,Mikuláš má nĤši velikou,
já ho znám, chodí k nám s velkou nadílkou.
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V obci Lípa Mikuláš skuteþnČ nezapomnČl pĜijít a vzal si s sebou kamarády – þerty a Andílka. SDH Lípa
uspoĜádalo Mikulášskou besídku v místní hospĤdce, kam Mikuláš se svými kamarády zamíĜil. Vítali je dČti,
rodiþe a prarodiþe. NČkteré dČti se tČšily, ale nČkteré mČly veliké obavy z þertĤ, aby je náhodou neodnesli do
pekla.
Ale vše dobĜe dopadlo.
ýerti žádné poĜádné
zlobivce
neobjevili,
Andílek byl s dČtmi
spokojen a spoleþnČ
s Mikulášem si poslechli
krásné
básniþky
a
písniþky, dokonce i hru
na flétnu. Za odmČnu
každé dítko obdrželo
balíþek s pĜekvapením.
Když
þerti
odešli,
spoustČ dČtem se velmi
ulevilo a mohly se
vČnovat zábavČ – tanþilo
se a zpívalo až do veþera.
VĤnČ Vánoc na nás
opravdu zapĤsobila. HospĤdka vonČla jehliþím, lidé se opČt sešli a dČti si zadovádČly. Mikulášská besídka je
za námi a Vánoce pĜede dveĜmi.
Josef Štefanka

Šachový klub Lípa
Šachový klub Lípa zahájil sezónu 2013 – 14 neþekanými, o to milejšími, úspČchy. Na mistrovství ýech
hochĤ do 10 let vybojoval Viktor Pražák bronzovou medaili a probojoval se do jarního mistrovství ýR.
Do 1. ligy mladšího dorostu vkroþilo naše mládí bez báznČ a hany a v prvních þtyĜech kolech si zapsalo tĜi
vítČzství a jednu prohru. Prohra s Bohemians Praha nebolí, je to jeden z nejlepších týmĤ, výhry nad
Libercem, Novým Borem a Sokolem Praha Kobylisy naopak potČšily.
Velice zvČdaví jsme byli, jak si povede družstvo dospČlých coby nováþek v 2. lize. O takovém startu se
nám ani nesnilo, nejprve jsme porazili AKIS Pardubice, pak následovala hladká výhra v HavlíþkovČ BrodČ a
také Ústí nad Orlicí odjelo z hostince „U polních myslivcĤ“ s porážkou. A tak máme po tĜech kolech plný
poþet 9 bodĤ a pĜed námi je díky lepšímu skóre jen Jiþín.
Béþko si vede dobĜe v krajském pĜeboru a se ziskem 6 bodĤ je druhé, naopak se nevede céþku v krajské
soutČž, tam jsme bez bodu na poslední pĜíþce. DaĜí se ale všem tĜem družstvĤm v regionálním pĜeboru, éþko
je první se ziskem 7 bodĤ, déþko tĜetí se þtyĜmi a efko šesté s tĜemi body.
Všechny aktuální výsledky a tabulky jsou vyvČšovány na nástČnku klubu v hostinci „U polních myslivcĤ“,
tamtéž jsou k nahlédnutí k dispozici kroniky ŠK Lípa, podrobnČjší referáty a fotky lze najít na webové
adrese www.sklipa.com.
Šachový klub Lípa ve spolupráci s hostincem „U polních myslivcĤ“ bude pokraþovat už devátou sezónou
v cyklu z historie þeskoslovenské populární hudby Hluboká brázda. V pĜíštím roce oslavíme již stý díl a na
své posluchaþe þekají tyto poĜady:
10. 1. Paní v þerném Karla Kahovce
15
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31. 1. Start a návrat Mefista
14. 2. 70. léta þs. popu
28. 2. Maminka Boba Frídla
21. 3. Rusalky Viktora Sodomy
4. 4. 70. léta þs. folku
25. 4. JeštČ jednou si vrznout Jan Spálený
7. 5. Žeravé znamenie Tublatanky
23. 5. 70. léta þs. country
13. 6. Nebeská brána Petra Kalandry
12. 9. Mary Lou NezmarĤ
3. 10. HospĤdka Jaromíra Mayera, Džulija JiĜího ŠtČdronČ
24. 10. Kým pri mne spíš Pavol Habera
14. 11. 70. léta þs. rocku
5. 12. Málo mČ znáš Miroslav Dudáþek
19. 12. Vyšla hvČzda jasná ýechomor
Programy zaþínají v 19 hodin, po nich hraje ke zpČvu i k tanci pĜíležitostná hudební sešlost Brázda Band.
Jaroslav Balcar

ROSNICE

SDH Rosnice
Karnevalový rej
Kdo jel v nedČli 27. Ĝíjna 2013 kolem rosnické
vinárny, nevČĜil svým oþím. Kde se vzala, tu se
vzala, zaþala se tu po 13. hodinČ scházet
roztodivná stvoĜení a bytosti. Slétlo se tu hned
nČkolik þarodČjnic s þerticemi, pestrobarevných
motýlích víl, pĜijeli i kovbojové s kolty proklatČ
nízko. Mezi prvními pĜiplul rudý korzár
doprovázený mladým karatistou, objevil se i
maliþký tygĜík nebo veliký trpaslík. NechybČl tu
ani patron zábavy, roztomilý šašek, na poĜádek a

klidný prĤbČh dohlížel ostĜížím zrakem pan
policista.
Pro všechny byly pĜipraveny
nejrĤznČjší soutČže, jako napĜíklad: tref medvČda
do bĜíška, braĖ svĤj balón pĜed dupaly, utíkej tak,
abys neztratil vajíþko, nebo tancuj kolem židlí,
dokud hudba hraje, ale pak si sedni, jen tak židle
tvá je.
Na vítČze, ale nejenom na nČ, þekaly odmČny
v podobČ sladkostí i drobných dáreþkĤ. A nebyl
by
to
karnevalový
rej
bez
hudby,
dobrého
jídla a pití.
Za
vše
chceme
podČkovat
rosnickým
hasiþĤm a
už teć se
tČšíme
na
pĜíštČ.
Martina
Kalousková
16
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Adventní zpívání
V sobotu 30. listopadu se uskuteþnilo již tradiþní adventní zpívání spojené s rozsvČcením vánoþního stromu.
Program sestavený ze známých koled a vánoþních písní navrhla a s místními dČtmi nacviþila uþitelka hudby
Jana Karlíková. Aþkoli na zkoušení celého programu nebylo mnoho þasu, pĜedstavily se dČti nejen zpČvem,
ale i hrou na klávesy, flétny a rytmické nástroje, za což byly odmČnČny potleskem. Jako obvykle se sešlo
nČkolik desítek posluchaþĤ, kteĜí se bČhem akce mohli zahĜát svaĜeným vínem a ochutnat nČco
z pĜipraveného sladkého i slaného obþerstvení. Kdo nepospíchal domĤ, mohl ještČ posedČt ve vánoþnČ
vyzdobené klubovnČ a pobavit se
se svými sousedy. Pro dČti bylo
ještČ
pĜipraveno
zdobení
vánoþních perníþkĤ.
PodČkování patĜí všem, kdo se
podíleli na pĜípravČ a organizaci
akce i na výzdobČ. Zvláštní dík
patĜí paní Marii Kalouskové,
která mimo jiné napekla pro
všechny úþinkující dČti krásné
perníkové chaloupky. Snad se
nám spoleþnČ podaĜilo aspoĖ
trochu navodit tu správnou
pĜedvánoþní náladu.
Zdenka Macháþková

Další plánované akce:
14. 12. 2013
PĜedvánoþní
kuleþníkový turnaj
15. 12. 2013
Turnaj
v bowlingu, Bowling Bar
PĜedmČĜice nad Labem
11. 1. 2014
hromada

Výroþní valná

25. 1. 2014
Tradiþní
hasiþský ples, hostinec ve
Všestarech
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VŠESTARY
SDH a SOKOL Všestary
BRANNÝ DEN
Byl krásný podzimní den 12. Ĝíjna 2013. SDH a TJ Sokol Všestary se rozhodly v tento den uspoĜádat dČtský
branný den. Od 14:30 do 15:00 se prezentovalo celkem 32 dČtí. PĜesnČ úderem 15-té hodiny je vpuštČn první
startující na „traĢ“. Jako první stanovištČ absolvují zdravovČdu, která je zamČĜena na zvládnutí „teoretických
znalostí“. Dále následuje provČĜení znalosti dopravních znaþek. Jako tĜetí stanovištČ je malá provČrka fyzické
kondice - dČti absolvují skákání v
pytli. Potom následují dvČ
stanovištČ k ovČĜení obratnosti a
šikovnosti - skákání v pneumatikách
a prolézaþka doplnČná házením
kroužkĤ na cíl. OrganizátoĜi
nezapomnČli ani na bezpeþnost dČtí.
Místa, kde se kĜíží „závodní traĢ“ s
veĜejnou komunikací, jsou
zabezpeþena „dospČlými
regulovþíky“ a silnice se pĜechází
zásadnČ na pĜechodu pro chodce.
Dalším stanovištČm je opČt
zdravovČda, tentokráte ale s
praktickým ošetĜením ranČného.
Následuje „jízda zruþnosti“ na
kolobČžce. Takto „rozpumpovaní
borci“ vzápČtí ulehají k první
„opravdové“ branné disciplínČ stĜelby s vzduchovky. Potom
následuje „hod granátem na cíl“.
Místo granátu se však hází koulemi na pétanque. Posledním stanovištČm je poznávání stop rĤzných zvíĜat. Po
odevzdání soutČžních kartiþek v cíli dostávají dČti zaslouženou odmČnu - sladký balíþek, limonádu a pĜi ohníþku si
mohou opéct „buĜta“. Všechny dČti dorazily úspČšnČ do cíle, nikdo se neztratil ani nezranil. OrganizátoĜi pĜipravili
pro dČti pČkné a zábavné odpoledne.
ing. Benedikt Buþík
5. ADVENTNÍ TRHY VE VŠESTARECH
Je nedČle 1. prosince 2013. Zaþíná období adventu a ve svých domovech jsme na adventním vČnci zapálili první
svíþku. NČkteré hospodyĖky rozbalily vály a z kuchyní se zaþala šíĜit omamná, neopakovatelná vĤnČ vánoþního
cukroví. KomerþnČ nazýváme 1. nedČli adventní též jako „železná nedČle“. Prodejci si mnou ruce a pĜi pohledu na
obchody plné zákazníkĤ se jim rozzáĜily oþi v oþekávání tuþných výdČlkĤ po dlouhém období komerþního pĤstu.
Advent má však pĤvod nČkde jinde - jeho pĤvod je v kĜesĢanských tradicích a lze jej nalézt již nČkdy kolem 5.
století; v té souþasné duchovní podobČ existuje nČkdy od 11. století. PĤvodnČ byl obsah adventu þistČ duchovní a
jeho obsah byl chápán jako pĜíprava na slavení Narození PánČ. V prostĜedí tČchto tradic znamenal advent jako
období zklidnČní a v nČkterých náboženstvích to bylo postní období, které konþilo až s ukonþením adventu po
západu slunce ŠtČdrého veþera. V dnešní dobČ, kdy je advent hojnČ komerþnČ využíván, nemĤže být o nČjakém
zklidnČní ani Ĝeþi. Na mnoha místech jsou organizovány rĤzné akce spojené s nákupy a rozsvČcováním bohatČ
ozdobených vánoþních stromĤ. Tak tomu bylo i v naší obci, kde TJ Sokol Všestary spolu s SDH pod záštitou
Obecního úĜadu Všestary zorganizovaly adventní trhy, v poĜadí již s pČtiletou tradicí.
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Od brzkých odpoledních hodin zaþali u pĜipravených stánkĤ plných rĤzného zboží, pĜevážnČ s vánoþní tématikou,
postávat první návštČvníci. V celém prostoru na návsi se linula neodolatelná vĤnČ skoĜice smísená s dalším
koĜením svaĜeného vína, doplnČná vĤní punþe, které dráždily
chuĢové smysly návštČvníkĤ. Po soustu chutné, šĢavnaté
grilované šunky pĜišly tyto dobroty jistČ vhod. DČtské oþi si
žádostivČ prohlížely rĤzné lákavé ozdoby a hraþky a žadonily
u všelijakých sladkých pochutin, kterým vévodila cukrová
vata. Celému prostoru „tržnice“ dominoval stánek knihovny
Všestary, který nabízel všechny dostupné knižní novinky.
NepĜehlédnutelný byl betlém postavený pod vánoþním
stromem, ve kterém „sv. Josef s pannou Marií“ hlídali
nerušený spánek „Jezulátka“ a hned vedle se u krmelce mlþky
hostila senem živá oveþka se svými dvČma mláćaty. Jejich
hostinu a pohodu nemohla vyrušit ani zvČdavost
kolemjdoucích, zejména dČtí.
Zaþíná se stmívat a po 16-té hodinČ se rozsvČcuje
místní veĜejné osvČtlení. Když tma definitivnČ
pĜevzala svou nadvládu nad dnem, Petr Šandera
vítá všechny návštČvníky, kterých se sem do této
doby sešlo „požehnanČ“. Všichni se zaþínají
stČhovat od stánkĤ s obþerstvením pĜed stánek s
knížkami. Moderátor vítá dČtský pČvecký soubor
z místní základní školy. Do chladného temného
veþera zaznČly z dČtských hrdel libé zvuky
vánoþních koled. Stojím opodál a slyším, jak si
zaþínají tyto melodie pobrukovat i ostatní
úþastníci. ZĜejmČ to bylo impulzem k rozdání
nČkolika desítek listĤ papíru s obsahem textu
dalších známých vánoþních koled. Potom zaznČla
z reproduktorĤ hudba a mnČ pĜipadalo, že stojím
uprostĜed hlavní lodi kostela, kde zpíval skoro
každý.
KoneþnČ se blíží 17-tá hodina a po pČkném kulturním úvodu náhle do prostoru návsi zazáĜí svČtýlka ozdobené
vánoþní borovice. Ani jsem si nevšiml, þí ruka sáhla na hlavní vypínaþ. Všichni jsme zatleskali, ale volnou zábavu
to nijak nepĜerušilo. Hlavní úkol dne byl naplnČn - vánoþní strom svítí, ale ještČ dlouho do veþera bylo na návsi
cítit vĤni svaĜeného vína a punþe a hlouþky diskutujících hodnotilo dnešní odpoledne - jednou vČtou, bylo to
pĜíjemné odpoledne.
Ing. Benedikt Buþík
ChtČla bych obzvlášĢ podČkovat
poĜadatelĤm, obci, a hlavnČ dČtem ze
Základní školy, které nám zpestĜily
zpČvem krásnou vánoþní atmosféru
pod vedením Tomáše Bálka. DČkuji
moc Šitlerovým za pĤjþení oveþek
k našemu betlému. Jsem ráda, že jsme
se sešli v tak hojném poþtu a že si lidé
uvČdomují tradice, které je tĜeba
dodržovat, snad si je
zaþneme
postupnČ
více
uvČdomovat.
NezapomeĖte, že Vánoce jsou svátky
klidu, pohody a štČstí.
Marika ýapková
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MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Do období adventu spadá nČkolik významných svátkĤ, a protože v minulosti byl advent ve znamení pĤstu a klidu,
byly tyto svátky spojovány s urþitým odlehþením a pobavením. Jedním z tČchto svátkĤ je i svátek sv. Mikuláše.
Mikuláš se narodil nČkdy kolem roku 250 - 300 n.l. v
Ĝeckém mČstČ Patara do rodiny bohatých rodiþĤ. JeštČ když
byl velmi mladý, osiĜel a zdČdil velký majetek. Z tohoto
majetku pak štedĜe rozdával chudým, nemocným a
potĜebným. V pozdČjší dobČ pĜi cestČ do Svaté zemČ byl
Mikuláš ve mČste Myra zvolen biskupem, zĤstal však vždy
dobrého srdce, pomáhal chudým, zĤstal þinným v oblasti
dobroþinnosti a byl velkým zastáncem spravedlnosti.

A právČ zde má pĤvod mikulášská tradice a i když nikdy
nebyl prohlášen za svatého, jeho uctívání se stalo souþástí
víry širokých vrstev a šíĜilo se zejména v EvropČ. Podle
staré lidové víry sestupuje Mikuláš každý rok 5. prosince
z nebe na zem, spolu s andČlem a þertem obchází lidské
pĜíbytky a obdarovává hodné dČti rĤznými pamlsky.
Ne jinak tomu bylo i letos. I obec Všestary navštívil ve
þtvrtek naveþer Mikuláš se svým „nebeským“ a „pekelným“
doprovodem a setrval zde ještČ i v sobotu 7. prosince, kdy
TJ Sokol Všestary a SDH ve Všestarech poĜádaly pro dČti
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pČknou mikulášskou nadílku. A tak od 15-ti hodin se hospĤdka u „Monþi“ zaplnila dČtmi od tČch nejmenších, které
ještČ nechtČjí ani nohy poslouchat, které snad ještČ pĜed nČkolika týdny v nebi s Mikulášem veþeĜely, až po ty,
které by chtČly být nejradČji dospČláky. DČtský smích, zpČv a vĜava se šíĜily do širokého okolí hospĤdky. VždyĢ
co mĤže srdce rodiþe více potešit, než radostný smích a veselé oþi svých milovaných dČtí. A sešlo se jich dnes
požehnanČ. NejdĜíve byly pro všechny pĜipraveny drobné úkoly, po jejichž splnČní následovala sladká odmČna.
Prvním úkolem byly skládaþky puzzle, a to od tČch nejjednodušších po ty složitČjší. U druhého stolu mČly dČti za
úkol vyrobit vánoþní ozdobu z jablíþka, vČtviþek a dalších drobnĤstek. A zde projevovaly svoji fantazii nejen dČti,
ale i maminky, které se zapojily do výroby se stejnou chutí jako jejich ratolesti.
Poslednímu „pracovišti“ vládly omalovánky. Na všech „pracovištích“ bylo možné pozorovat nezmČrnou vĤli dČti
po dosažení co nejlepšího výsledku. A u tČch nejmenších, u kterých jejich ruþiþka ještČ nezvládne ani uvázat
tkaniþku u botiþky, pomohla ruka starostlivé maminky þi tatínka, která vedla tĜesoucí se dČtskou ruþiþku po
omalovánce. JeštČ jsem se nezmínil
o jedné aktivitČ, byla jí
„pĜekážková dráha“ s míþkem na
lžíci, kterou ty starší absolvují
s lehkostí baletky, ty nejmenší opČt
s pomocnou rukou všudy pĜítomné
maminky.
A když dČtským fantaziím a
výtvorĤm byl konec, tu do
reproduktorĤ, které do této doby
jen tiše podbarvovaly krásnou
vánoþní atmosféru, ráznČ Ĝízne
hudba, v sále se ozve silné „húúú“
a již se formuje celým sálem
klikatý had a „jede, jede mašinka“!
Potom se ještČ vystĜídaly rĤzné
žánry, ale
ve vzduchu
bylo stále cítit silné napČtí. A najednou se to stalo - do sálu vlítli tĜi þerti, co þerti, þertiská;
a zaþali Ĝádit a vybírat si své obČti. TČm vČtším trochu spadly brady, u tČch menších objevila se i slziþka strachu na
tváĜi a silnČ se tulí k maminþinČ þi tatínkovČ hrudi. Jen tČm nejmenším, které ještČ neumí rozeznat mezi dobrem a
zlem, tČm jen oþiþka trochu zasvítily, neboĢ takovou podívanou ještČ nevidČly. Potom sál zvážnČl a dokoĜán
otevĜenými dveĜmi vstupují do dČjištČ sám svatý Mikuláš doprovázený líbezným andČlem. To najednou tyto dvČ
bytosti pĜevzaly nadvládu nad dČním v sále; dostaly þestné místo uprostĜed sálu a dČti se stĜídají na jejich klínČ.
Všechny, od nejvČtších po ty nejmenší „drobata“. Recitují jim jednu báseĖ hezþí jak druhou. NČkteré pČknČ,
dĤstojnČ a s úsmČvem ve tváĜi, jiné se slziþkou v oku a slyšel jsem i úpČnlivý pláþ, jako by nastal soudní den.
Nakonec vše dobĜe dopadlo, všechny dČti byly štČdĜe obdarovány a nadpozemské bytosti opouštČjí scénu. A
jakýpak by to byl „Mikuláš“ bez „židliþkové soutČže“. Vše dopadlo bez zranČní a vítČz byl sladce odmČnČn. Ale
nejen vítČz, pro každého vypadnuvšího se nČco v dárkovém koši našlo. Potom nastala veselá zábava, která by
pokraþovala dlouho do noci, kdyby rodiþe nemuseli do postýlek. Nebo že by dČti?
Mezitím, co zde probíhalo toto úchvatné divadlo, nČkteĜí z rodiþĤ si dodávali odvahy ve výþepu. A
potĜebovali jí. I pro nČ byla pĜipravena „židliþková soutČž“, pĜi níž se smazával rozdíl mezi dČtskou hravostí a
dospČláckou opatrností. A svČte div se! Do finále soutČže dospČlákĤ postoupily dvČ dČti!!! Ale tak to má být,
vždyĢ to bylo odpoledne pro dČti a tak nakonec zvítČzily všechny dČti. Bylo to opČt jedno krásné odpoledne.
DospČláci ze Sokola, dospČláci-hasiþi a hlavnČ hasiþky, dČkujeme Vám a slibujeme, že až budeme my dospČláci,
budeme to dČlat se stejnou láskou pro naše dČti!
Ing.Benedikt Buþík
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Rozhodnutí Ĝeditele školy o uzavĜení prostor školní tČlocviþny pro žáky a zájmové skupiny.
ěeditel PaedDr. Petr Fikejz na základČ posouzení technického stavu parketové podlahy v tČlocviþnČ ZŠ Všestary
uzavĜel prostor tČlocviþny od 21. 11. 2013 do doby odstranČní závad. Z tohoto dĤvodu se všechna nasmlouvaná
cviþení v tČlocviþnČ ruší do odvolání. Je velká pravdČpodobnost, že bude zrušena celá sezona 2013/2014.
Pro pĜipomenutí:
souþasný rozpis cviþení pro veĜejnost (bez tČlocviþny)
PondČlí - PILÁTES na sokolovnČ 18:00 - 19:00 hod
Úterý - AQUA-AEROBIC bazén ve Všestarech 18:30 - 19:30 hod
StĜeda - AQUA-AEROBIC bazén ve Všestarech 19:00 - 20:00 hod
ýtvrtek - JÓGA na sokolovnČ 16:30 - 17:30 hod
- CVIýENÍ S MIýI na sokolovnČ 18:00 - 19:00 hod
- AQUA-AEROBIC bazén ve Všestarech 19:00 - 20:00 hod
Hana Šanderová

SDH Všestary poƎádá 15. 2. 2014

SPOLEENSKÝ PLES
ve Všestarech v hospƽdce „ U MONI“
od 20:00hod
Bohatá tombola, skvĢlá hudba a obēerstvení je
zaruēeno.

Otevírací doba prodejny Hruška ve Všestarech o vánoþních svátcích:
23. 12. 2013

7:00 – 17:30 h

24. 12. 2013

7:00 – 12:00 h

25. 12. 2013

zavĜeno

26. 12. 2013

7:00 – 10:00 h

27. – 30. 12. 2013

7:00 – 17:30 h

31. 12. 2013

7:00 – 13:00 h

1. 1. 2014

zavĜeno
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VEDENÍ OBCE, ZASTUPITELÉ A
ZAM4STNANCI OBECNÍHO ÚaADU VÁM
VŠEM PaEJÍ KRÁSNÉ A POHODOVÉ VÁNOCE
A MNOHO ZDRAVÍ, ŠT4STÍ, PRACOVNÍ I
RODINNOU POHODU V ROCE 2014

K PaÁNÍ SE PaIDÁVÁJÍ ,LENOVÉ
KULTURNÍHO VÝBORU OBCE VŠESTARY A
,LENOVÉ MÍSTNÍCH SPOLKr

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

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

ٻٻٻٻٻٻٻٻٻٻٻٻٻٻٻٻٻٻٻٻٻٻٻٻٻٻٻٻٻٻٻٻ
UzávČrka pĜíspČvkĤ do pĜíštího þísla je do 15. 2. 2014
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