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Velikonoce jsou svátky, v nichž se snoubí
křesťanské
i
předkřesťanské,
respektive
pohanské prvky. Tyto svátky jsou spojeny s
řadou symbolů ze světa zvířat a rostlin. Typický
je velikonoční beránek, symbol pramenící z
magie jarních obřadů pohanských pasteveckých
národů, kdy se přírodním božstvům obětoval
mladý beran. Z Německa k nám přišel další
zvířecí symbol – velikonoční zajíc, který je
symbolem mnohem modernějším – poprvé se
objevuje v 17. století. Naopak velikonoční vejce

jako prastarý symbol plodnosti a probouzejícího
se života je velmi starý, z historického hlediska
představuje křesťanské vzkříšení.
Pestrými barvami a ornamenty se zdobila vajíčka
už před více než 5000 lety, jak to dokládají
archeologické nálezy na starosumerských,
egyptských, etruských, řeckých či římských
pohřebištích. Obarvením a zdobením se
zvyšovala jejich nadpřirozená moc. Ke zdobení
se používala zejména bílá slepičí vejce z jarní
snůšky, jen výjimečně se zdobila vejce husí,
kachní a holubí.
V Čechách běžně užívané označení kraslice
pochází ze slova ,,krásný", což v překladu
znamená červený. Vajíčka se totiž původně
barvila zásadně na červeno. Dokládá to i nález

13. číslo občasníku

nejstaršího zdobeného vajíčka u nás pocházející
z pohřebiště ve Velkých Hostěrádkách na
Břeclavsku, datovaný do let 1020 – 1030.
Zajímavé je, že nejstarší dochovaná česká
vajíčka z doby před sto lety postrádala ornament,
zato byla zdobena různými veršíky, obrázky
květin a světských i náboženských postav.
Postupně se ze symbolu stal dárek pro koledníky
a dekorační prvek. Vyfouknutá, malovaná nebo
barvená vejce jsou typickou velikonoční
ozdobou.
V různých oblastech naší země se můžeme setkat
i s dalšími názvy. V okolí Chrudimi a Plzně se
kraslicím s vyškrabovaným vzorem říká
,,rejsky". Na Chodsku dělají voskem malované
,,straky", na Hané ,,slaměnky", které jsou
ozdobeny slámou. Jedná se o jednu z
nejnáročnějších
technik
zdobení
vajec.
Polepování slámou - intarzování. Používá se
přitom sláma ovesná či ječmenná. Stébla se
stříhají od kolínka ke kolínku a musí být silná,
aby se dala nařezat na široké proužky. Nejprve

se musí namočit, aby změkla, potom podélně
rozřezat, očistit a opatrně přežehlit. Takto
připravená sláma se může dále rozstříhat na
kosočtverečky, trojúhelníčky, kolečka a další
potřebné tvary. Poté se vyfouknuté vajíčko
nejdříve obarví tmavou barvou (červená, černá,
hnědá) a postupně se na něj pomocí pinzety
nalepují připravené kousky slámy.
1

Ze Zasedání zastupitelstva obce Všestary
Leden: 16. 01. 2014
Určitě si nešlo nepovšimnout, jak dostala budova Obecního úřadu, stejně jako jiné obecní budovy, nový
kabát. Stihlo se to ještě do nového roku a tak se stala již třetí plně opravenou budovou za rok 2013.
Zůstatek na účtu k 31. 12. 2013: + 6,983.933,37 Kč (předpoklad pro rozpočet 2014 byl 6,740.000,- Kč) a
je to po zaplacení všech faktur za zateplení úřadu i tělocvičny,
Zůstatek na účtu k 16. 1. 2014: + 8,000.853,56 Kč.
Prodloužení veřejného osvětlení Rosnice, Chlum
Jedná se o cca 3 lampy v Rosnicích a 1 na Chlumu. V Rosnicích je to pří výjezdu na Břízu, nebo Žižkův
stůl. Na Chlumu to je při cestě na Neděliště. Problém je v tom, že Obec si nemůže dovolit stavět něco bez
stavebního povolení a zároveň v obou lokalitách nejsou sloupy ČEZu, na které by se šlo případně
připojit. - ZO žádá Ing. Nováka o urychlené dokončení projektové dokumentace na prodloužení veřejného
osvětlení v místních částech Rosnice a Chlum.
Mostek u Zámečnictví Došel
Prochází zde stoka, která odvádí veškeré vody ze tří směrů. Vedle silnice je díra, kde se sbíhají
kanalizace. Rada pověřila starostku k zajištění projektové dokumentace u Ing. Jana Maurera, a to variantu
bez rozebrání cesty, když k rozebrání cesty měla závažné výhrady Správa silnic Královéhradeckého kraje
a poté ZO schvaluje zadání projektové dokumentace ke stavebnímu povolení včetně projednání
s dotčenými orgány státní správy a organizacemi na propustek pod silnicí č. 3535 u „Zámečnictví Došel“
Ing. Janu Maurerovi za nabídnutou cenu 28.000,- Kč.
Tělocvična základní školy
V roce 2012 v rámci přípravy žádosti o dotaci do Programu obnovy venkova 2013 byl zpracován projekt
na opravu podlahy v tělocvičně. Předpokládaná cena díla činí cca 3,000.000,- Kč (cena bez DPH). Jedná
se o stěrkovou podlahu s vytápěním - Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k zajištění projektové
dokumentace pro zhotovení stavby na opravu podlahy v tělocvičně Základní školy ve Všestarech. Poté
také zastupitelstvo obce pověřuje Ing. Šanderu zajištěním technického řešení opravy osvětlení tělocvičny
ZŠ Všestary.
Informace o dotacích
a) MŠ Chlum
Peníze v souladu s akceptací a smlouvou o poskytnutí dotace připsány na účet obce. Termín fyzické
kontroly dosud nestanoven.
b) Tělocvična základní školy
Peníze v souladu s akceptací a smlouvou o poskytnutí dotace připsány částečně (žádáno o průběžné
financování) na účet obce. Termín fyzické kontroly dosud nestanoven. Tělocvična – smlouva o dílo byla
na 6,350.000,- Kč a zaplaceno bylo o 451.000,- Kč méně, z rezervy se čerpala pouze část.
c) Budova obecního úřadu
Dosud nebyl zaslán návrh smlouvy o dotaci, nebylo možné požádat o průběžné financování, faktury
uhrazeny, dílo i staveniště převzaty. Na obecní úřad byla uzavřena smlouva o dílo, kdy smlouva o dílo
byla na částku 3,214.968,- Kč včetně DPH. Zaplaceno bylo 3,061.873,70 Kč, což je bez rezervy. Toto
jsou částky, které jsou již zaplaceny.
d) Budova školy 1.stupně u kostela
Žádost o dotaci byla podána, dosud není akceptována, bylo zadáno zpracování realizačního projektu Ing.
Hroudovi. V případě přiznání dotace je nutné, aby zastupitelstvo označilo projekt za investici roku 2014.
e) Splašková kanalizace
Ministerstvo zemědělství ČR vrátilo žádost o dotaci s komentářem, že jsou pouze vyřizovány žádosti
přijaté v r. 2010, tzv. zásobník žádostí, o možnosti podat žádost o dotaci nás bude ministerstvo
informovat. Ministerstvo životního prostředí ČR bude vypisovat dotace na splaškovou kanalizaci pro
obce do 2000 obyvatel. Vypsání dotačního titulu je třeba zajistit, stejně jako podání žádosti o dotaci.
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f) Žádost o dotaci na opravu prostranství před kostelem ve Všestarech do Programu obnovy venkova
byla podána. Žádost o opravu podlahy v tělocvičně základní školy do Nadace ČEZ byla podána.
g) dotace na hasiče
Na základě schválené smlouvy o dotaci byla obci Královéhradeckým krajem poskytnuta dotace na činnost
jednotek ve výši 107.080,- Kč.
Únor: 13. 02. 2014
Územní studie V-Z7 a V-Z8 (lokalita nad školkou Všestary) - Zadání přišla za pořizovatele představit
Ing. arch. Jana Marečková. Stavební zákon jednoznačně nespecifikuje proces pořizování a projednání
územní studie. Územní studie má obsahovat hlavně to, co obec očekává. Studie vychází z ÚPO (územní
plán obce). Přesto je územní studie důležitá, stavební úřad se jí musí řídit. Je potřeba říci, co obec
očekává, co zastupitelé nechtějí. Předpokládá se tam čisté bydlení s veřejným prostranstvím, zelení a
protierozním opatřením. Dopředu se říká, co se tam předpokládá a co se nepředpokládá a projektant by to
měl zohlednit.
ZO se dohodlo, že se na začátku musí udělat protierozní opatření a navrhnout etapizace zástavby. Dále
byly dohodnuty podmínky, za kterých se bude možno stavět, odtokové poměry, míra zeleně, cesty, aj.

Rozpočet a investice roku 2014
Obsah: S ohledem na usnesení 125/2013 a s ohledem na přijatý rozpočet nutné stanovit investice
2014, které starostka rekapituluje takto: pokračování v opravě zadní hřbitovní zdi Chlum,
pokračování v opravě hřbitovních zdí Všestary (obojí se navrhuje zadat jako specifickou práci tzv. z
volné ruky), oprava morového sloupu na Chlumu, dokončení opravy topení MŠ Chlum, výměna
topení a elektřiny ve škole u kostela, oprava stoupaček a elektřiny v domě č.p. 54 Bříza, chodníky
Rozběřice, Lípa, oprava prostranství před kostelem Všestary, zastávka Bříza, Rosnice, Chlum,
oprava zvoniček Bříza, Chlum, vyřešení vlhkosti č.p. 7 Rosnice, zateplení hasičské zbrojnice
Chlum, výměna oken v hasičské zbrojnici Bříza, oprava stropu a práce na odvodnění budovy
hasičské zbrojnice Rozběřice, oprava střechy hasičské zbrojnice Lípa, oprava mostku u Zámečnictví
Došel.
-Další akcí na obecních budovách je Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Všestary č.p. 2.
Žádost obce o dotaci na „Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Všestary č.p. 2“ byla
akceptována, realizační projekt pro zadávací řízení – zhotovitel díla je zpracováván, zadávací řízení
je v hlavních rysech připraveno. Tato akce je Investicí roku 2014.
-Hradecký venkov o.p.s. – členství v místní akční skupině – zastupitelstvo odsouhlasilo zůstat členy
pod podmínkou že budeme členy ve výkonných orgánech MAS.
Výběrové řízení
-Komise pro výběrové řízení na zaměstnance technických služeb obce Všestary se sešla dne
11.2.2014 vyhodnotila došlé přihlášky, bodově ohodnotila uchazeče. Byli vybráni 3 a z nich byli
zvoleni na zastupitelstvu p.Michal Hendrych a p. Petr Šandera.
členka zastupitelstva Marika Čapková
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Kriminalita v roce 2013 v teritoriu OOP Holohlavy
Je začátek roku 2014 a opět tedy můžeme
rekapitulovat bezpečnost a kriminalitu v obvodu PČR
OO Holohlavy za rok 2013. Trestná činnost v počtu
177 trestných činů je o 12 trestných činů nižší než
v roce 2012.
Rozdíl je však markantní v objasněnosti trestných
činů, jenž je za rok 2013 51,40% oproti 38,10% v roce
2012. Policistům pracujícím na zdejším obvodním
oddělení se podařilo ve spolupráci se sousedními
obvody a kriminální policií objasnit krádeže vozidel,
vloupání do objektů a novodobou trestnou činnost
podvodů a zpronevěr prostřednictvím komunikačních
prostředků.
Trendem letošního roku je internetová kriminalita,
krádeže nafty z nákladních vozidel a krádeže vozidel
zejména domácí značky ŠKODA OCTÁVIA.
Částečně zde byla potlačena i drogová scéna a to
nejen kouření marihuany. Marihuana, pervitin i heroin
se objevil ve střediskových obcích a byl též zajištěn.
Drogy byly po zajištění odborně zkoumány a použity
jako důkazní prostředek a dále k likvidaci. Několik
jedinců je vzhledem k množství a nebezpečnosti
vazebně stíháno. Je to však boj na dlouhou trať.
Nejzajímavější trestnou činností byly a jsou podvody
na internetu, kdy existuje stále velký počet
vydražitelů, kteří posílají ne malé částky za věci, jenž
neviděli a bohužel již nikdy neuvidí. Poškození byli
schopni posílat takto částky v EURO i do Anglie,
Irska a Španělska. Bohužel zde je objasnění věci pro
policii ještě náročnější. Většinou končí odložením
případu z důvodů neznámého pachatele. Policisté
prostřednictvím televize i novin neustále na tuto
kriminalitu upozorňují. Též snaha si tzv. sáhnout do
tržeb se objevuje častěji než jindy a půjčovat si s tím,
že nebudu mít čím splácet je častým jevem – pro
exekutory jistým zaměstnáním. Tato hospodářská
trestná činnost v roce 2013 tvoří téměř 20% veškeré
kriminality na OOP Holohlavy a bylo z této objasněno
přes 70 % všech spáchaných trestných činů.
Nejvíce protiprávních jednání bylo pácháno v lokalitě
Smiřice, Černožice, Holohlavy a dále ve
střediskových obcích Hořiněves, Předměřice nad
Labem a Všestary. Při šetření přestupkové a trestné
činnosti spolupracujeme s Městskou policií ve
Smiřicích. Můžeme místo řešení místních přestupků
v oblastech dopravy a veřejného pořádku se více
věnovat kriminalitě. Informace s činnosti městské
policie jsou potom využity i pro naši činnost a
k objasňování protiprávních jednání totéž funguje i
opačně, zveme strážníky k informačním schůzkám ve
spolupráci s vedením města. To, že ani policisté

nejsou ušetření zákeřných a brutálních útoků opilců
demonstruje nedávný případ napadení strážníků ve
Smiřicích a policistů v Chlumci nad Cidlinou.
Pachatelům hrozí až šest let odnětí svobody za zranění
způsobená strážníkům a policistům. Agresivita občanů
se zvyšuje se stoupající hladinou alkoholu v krvi.
Z občana ,,beránka“ je pak jiná obdoba zvířete, které
by se však při srovnání muselo urazit.
Vzhledem k výše uvedenému je tedy důležité, aby
existovala nejen stálá denní služba PČR , ale i silná
služba noční. Krom trestné činnosti řešíme přestupky
dopravní, občanská soužití a majetkové přestupky. Do
dnešního dne v počtu 298 přestupků , což je navýšení
v evidenci OOP Holohlavy o 20 přestupků proti roku
2012.
Všechny tyto aktivity tvoří značnou administrativní
zátěž, bez které nelze postupovat dále. Pomoc nám
poskytuje i Správní orgán ve Smiřicích konzultacemi,
součinností a proškolením z přestupkové agendy.
OOP Holohlavy má teritorium 117 km2 o počtu
13.500 občanů a 30 obcí. V roce 2014 bude fyzicky
naše oddělení oslabeno o jednoho policistů , jenž
ukončil služební poměr. Snažíme se doplnit stav, ale
výcvik nového policisty trvá více než rok a na
venkovské oddělení je třeba zkušeného a
samostatného policistu.
Mohl bych zde rozebrat další činnost, ale na toto zde
není prostor. Policisté budou částí společnosti vždy
chápáni, jako perzekuční složka do doby než jí budou
opravdu nutně potřebovat. Chci tímto také vyzvat
všechny seniory, aby nepodléhali lákavým nabídkám
zboží a nevpouštěli si neznámé osoby do bytů a pokud
mohou, ať raději volají policii či příbuzné nebo mladší
sousedy. Nákupčí na internetu, aby neposílali peníze
dopředu za nabízené zboží.
Z lidského hlediska, tak jako v posledních letech i
letos nás trápí krádeže kovů na hřbitovech. Jde spíše o
neúctu než vysoké škody. Nemáme však dostatek
svědků nebo zachovalých stop. V této době nás proto
povzbudila zpráva z Městského úřadu ve Smiřicích,
kde projednávají budování kamerového systému
v ohrožených lokalitách, což pomůže nejen
bezpečnosti občanům, ale i nám policistům při
objasnění protiprávních jednání.
Děkuji všem poctivým občanům, kteří nám pomáhali i
byť jen svoji pozorností a příkladnou ochranou
vlastního majetku.
npor. Bc. Telecký Petr
vedoucí oddělení OOP
Holohlavy
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Základní škola a mateřská škola, Všestary

Kdo navštívil poslední únorový čtvrtek budovu prvního stupně, nepotkal žádné žáky, ale princezny,
čarodějnice, strašidla, piráty a jiné pohádkové bytosti. Každoroční školní karneval si všichni patřičně
užívali. Po promenádě masek následoval aerobik, soutěže o bonbóny a nakonec velké mlsání. Vždyť tolik
krásných a výborných dortů se musí rychle sníst! Všem pekařkám děkujeme!!!
Projekt pro 8. ročník
Žáci 8. tříd se účastní projektu SOŠ a SOU
Vocelova Hradec Králové „Podpora
přírodovědného a technického vzdělávání
v Královéhradeckém kraji“. V rámci 5
plánovaných návštěv v areálu praktického
vyučování na Slezském předměstí HK je
připraveno pro žáky vyučování pod vedením
mistrů odborného výcviku.
Recitační soutěž 2014
Začátkem měsíce února proběhla na naší škole
třídní kola recitační soutěže. Žáci si sami vybrali
báseň či prózu k přednesu. Nejlepší
z jednotlivých tříd postoupili do školního kola,
které se konalo ve čtvrtek 13. února.
Egyptské pyramidy
Žáci 6. třídy v rámci učiva starověkého Egypta dostali za úkol
zhotovit pyramidu. Žáci si sami zvolili materiál a způsob
zpracování. Pyramidy jsou vystaveny na chodbě školy, aby se i
ostatní mohli podívat, jak jsou šesťáci zruční. Jen jedna pyramida
chybí. Na „dortové“ pyramidě, kterou zhotovil Aleš Tajchman, si
už společně všichni pochutnali.

Den s EU – Malta
V úterý 28. ledna jsme se v našem již tradičním putování zeměmi Evropské unie vydali na ostrov
Malta. Během dopoledne se tak dozvěděli mnoho zajímavého o maltské přírodě, hudbě, hlavním městě,
maltštině, historii maltézských rytířů.
Po stopách Jana Kotěry
Žáci 7. A se v úterý 10. prosince vydali v rámci předmětu výtvarná výchova do královéhradeckého
muzea, které si výstavou připomíná sté výročí otevření této budovy.
vybráno z www stránek ZŠ

KULTURNÍ VÝBOR
USKUTEČNILO SE ….
Zájezd do divadla
V sobotu 8. února 2014 uspořádal kulturní výbor zájezd do Městského divadla v Jaroměři na divadelní
představení Cena za něžnost. Tato divadelní hra, jejíž děj se pohybuje na hranici komedie a melodramatu,
vznikla podle stejnojmenného několika Oscary ověnčeného amerického filmu. Hlavním tématem je vývoj
vztahu mezi autoritativní a výstřední matkou a její dospělou dcerou. Nejen děj hry, ale i herecké obsazení
přilákalo téměř 40 zájemců, kteří se těšili na výkony Jany Janěkové, Jitky Čvančarové, Alexeje Pyška a
dalších herců. Věřím, že si každý odnesl příjemný kulturní zážitek.
Zdenka Macháčková
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PŘIPRAVUJEME ….
Výlet na výstavu Flora Olomouc a do Loštic
V pátek dne 25. dubna 2014 se uskuteční zájezd na 35. ročník
mezinárodní zahradnické výstavy a veletrhu Flora Olomouc. Jedná se o
stěžejní výstavní akci výstaviště Flora Olomouc a současně také
největší a nejstarší zahradnickou výstavu v České republice. Po
nákupech, získání inspirace na výstavišti, navštívíme původní výrobnu
tvarůžků v Lošticích, kde bylo v létě roku 1994 otevřeno Muzeum
Olomouckých tvarůžků s řadou původních a jedinečných dokladů o
výrobě této pochoutky.
Tímto si vás dovolujeme pozvat na tuto akci. Zájemci se mohou hlásit
na OÚ u M. Kutálkové. Cena zájezdu je Kč 180,-. Přesný rozpis
odjezdu autobusu bude předán při placení. Společné stravování není
zajištěno, lze využít občerstvení na výstavišti, popř. v Lošticích.

Prázdninový výlet
Po loňském úspěchu prázdninového výletu plánujeme pro letošní letní prázdniny výlet na Mělnicko.
Výlet se uskuteční v červenci a opět bude možné ho strávit i s vašimi vnoučaty.
Petra Rufferová
____________________________________________________________________________________________

Zaniklé tvrze – Lípa
První doložená zmínka o Lípě je již z roku
1160, kdy ji král Vladislav I. daroval klášteru
Hradisko u Olomouce. Roku 1339 je jejím
majitelem Jan z Lípy se synem Mikulášem. Rod
zemanů z Lípy se během 14. století rozrůstá a
bohatne. Mikuláš Trčka z Lípy, coby husitský
válečník, získává značné jmění. Trčkové se
stávají jedním z nejbohatších šlechtických rodů
v předbělohorských Čechách. Naděje rodu
Adam Erdman Trčka je spolu se svým velitelem
Albrechtem z Valdštejna zavražděn 25. února
1634 v Chebu. V témže roce umírá i jeho otec
čímž rod definitivně zaniká.

Datum založení tvrze na Lípě není dochováno,
ale místo, kde stála je. Bylo to v místech statku
č.p. 3. Tvrz měla dvůr ohrazený dřevěnou
hradbou. Základy a sklepy tvrze byly z kamene,
vrchní část ze dřeva. V tvrzi bylo několik světnic
a komor, sklep byl rozdělen na část pro pivo a pro
víno. V těch místech stávala též kontribučenská
sýpka, která měla důležitou hospodářskou úlohu.
V sýpce se ukládala sklizeň a v době neúrody se
z ní rozdělovala pomoc rolníkům. K sýpce
přiléhal dřevěný ovčinec. Kde je dnes stavení č.p.
15, stávala kaple, jež ke tvrzi náležela a k níž přes
úpad vedla lávka. Sklepy tvrze a dvě studny
fungují ještě po roce 1866.
Na pozůstatky tvrze se naráží při zemních pracích
do dnešních dnů.
Aleš Zlatohlávek
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KNIHOVNA

OTEVÍRACÍ DOBA KNIHOVNY:
PONDĚLÍ OD 16:00 – 19:00 HOD

TĚŠÍM SE NA PRAVIDELNÉ NÁVŠTĚVNÍKY KNIHOVNY. RÁDA UVÍTÁM KAŽDÉHO
NOVÉHO ČTENÁŘE! SLUŽBY KNIHOVNY JSOU PRO KAŽDÉHO ZDARMA!
14. 2. 2014 byl dovezen z HK nový výměnný soubor knih.
Tel: 607 701 300; knihovnavsestary@seznam.cz; Knihovnu najdete i na facebooku
https://www.facebook.com/knihovna.vsestary?fref=ts
Vše o dění v knihovně sledujte na webových stránkách www.knihovnavsestary.webk.cz
Statistika knihovny za rok 2013
Stav knihovního fondu k 31. 12. 2013 5466 knih
Celkem přírůstků: 315
Odebíraná periodika: 7
Výpůjčky v knihovně: Beletrie pro děti: 1208, Naučná literatura pro děti: 314
Beletrie pro dospělé: 1342, Naučná pro dospělé: 243
Výpůjčky časopisů: 389, Výpůjčky celkem: 3496
Registrovaní čtenáři celkem: 347, čtenáři do 15 let: 108, návštěvníci celkem: 1692
Do naší knihovny zavítaly děti z místní
mateřské školky.
Nejdříve přišly malé děti – oddělení BERUŠEK
a následovalo je oddělení větších dětí –
MOTÝLKŮ.
Děti si knihovnu prohlédly a seznámily se s
uspořádáním knih – tj. řazení abecedně podle
jmen autorů (i ty nejmenší znaly písmenka),
značení naučné literatury podle MDT až po
značení dětské literatury barevnými proužky.
Knížky s červeným proužkem byly právě pro
ně. A tak si vesele prohlížely pohádkové
příběhy a
ty
zvídavější
se zadívaly
i do naučné literatury - třeba do knížek o zemi a vesmíru.
Moc se jim v knihovně líbilo a některé děti, které do knihovny ještě
nezavítaly, si chtěly knížky vypůjčit domů.
Domluvila jsem se s paní učitelkou, že seznámí rodiče s chodem
knihovny, kterou mohou s dětmi kterékoliv pondělí navštívit. Určitě
by si vybrali i oni. Děti dostaly malou sladkost, odnesly si
omalovánku a záložku do knížky. Děkuji školce, která si vypůjčila
knížky pro děti na čtení před spaním a snaží se je ke čtení vést,
protože to sehrává velice důležitou roli ve vývoji dítěte. Rozvíjí
jazykovou zásobu, rozšiřuje jeho znalosti, posiluje fantazii, trénuje
myšlení a zlepšuje paměť. Děti, kterým rodiče pravidelně čtou, se
dokáží lépe soustředit a prostřednictvím pohádek si osvojují morální hodnoty, které pak přenesou do
reálného života. Hlasité předčítání má největší význam v předškolním období, kdy se dítě seznamuje se
světem knih, ale neumí ještě číst.
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Knihovna ve Všestarech pořádá
4. dubna 2014
již čtvrtou

NOC S ANDERSENEM
Pro děti z 3., 4. a 5. tříd je připraveno vyrábění, hry,
spousta zábavy, nočního čtení a spaní mezi knížkami.
Sraz je v pátek 4. 4. 2014 v 17:00 hod v knihovně.
Ukončení v sobotu ráno 5. 4. 2014 v 9:00 hod
Spolupořadatelem akce je Základní škola a mateřská
škola Všestary a Kulturní výbor obce Všestary.
Hana Šanderová

_____________________________________________________________________________________________

Poutě a posvícení v našich obcích
OBEC
ROSNICE
BŘÍZA
VŠESTARY
ROZBĚŘICE
LÍPA
CHLUM

POUŤ
8.6.2014
15.6.2014
15.6.2014
15.6.2014
13.7.2014
13.7.2014

POSVÍCENÍ
7.9.2014
14.9.2014
5.10.2014
16.11.2014
2.11.2014
2.11.2014

HAVELSKÉ
POSVÍCENÍ
19.10.2014
19.10.2014
19.10.2014
19.10.2014
19.10.2014
19.10.2014

_____________________________________________________________________________________

Z ČINNOSTI SPOLKŮ Z OBCÍ
BŘÍZA, CHLUM, LÍPA, ROSNICE, ROZBĚŘICE, VŠESTARY
BŘÍZA
NOHEJBAL KLUB BŘÍZA
Nohejbalový klub ve Bříze zahájil letošní rok Výroční schůzí, která se konala 1. února 2014 v prostorách
hasičské zbrojnice ve Bříze. Zde došlo ke zhodnocení naši činnosti za rok 2013 a poté k přednesení plánu
akcí na tento rok 2014.
V období zimních měsíců probíhá nohejbal, vždy každé úterý a pátek od 20h. v předměřické místní
tělocvičně, která nám nabízí velmi kvalitní zázemí.
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Jako již každý rok jsme si zamluvili v termínu 29. března v Předměřicích bowling, který chceme odehrát
společně s našimi drahými polovičkami.
Na sobotu 22. března je naplánována společně s SDH Bříza jako každý rok touto dobou brigáda na
odstranění odpadků z příkopu příjezdových cest do Břízy.
Do konce března se v prostorách interiéru buňky budou montovat nové lavice a stoly.
Na začátek dubna zahájíme důkladnou přípravu našeho hřiště na nadcházející sezónu.
A na konec jsme opět naše družstvo přihlásili do regionální soutěže v nohejbale 2014 – Hradec
Králové. Doufáme, že nám to přinese plno nových zkušeností. Domácí zápasy se budou hrát jednou za
čtrnáct dní v neděli od 16h. na domácím hřišti v Bříze.
Tímto bych chtěl, Vás občany, pozvat na naše domácí zápasy kde bude možno shlédnout např. borce
z Nového Bydžova, Humburku aj.
Tomáš Kocián
SDH Bříza
Sportovní družstvo SDH Bříza
Plán na činnosti SDH Bříza na rok 2014.
V první řadě chystáme nejen pro naše spoluobčany, ale také hosty z okolních vesnic tradiční hasičský
ples konaný v sobotu 29. 3. 2014 od 20:00 hod.
Již nyní plánujeme, na jaké soutěže se sportovní družstvo vypraví. Jako reálné se nám, jako každý
rok, jeví zúčastnit se cca 8 soutěží.
Vzhledem k oslavám 125. výročí založení SDH Bříza pořádáme v sobotu 20. 9. 2014 hasičskou
soutěž o pohár starostky obce, následované sousedským odpolednem. Celé oslavy zakončíme
večerním posezením u grilované kýty. Po celé odpoledne a večer bude připraveno rozptýlení a
podobě sportu a dobré hudby zastoupené kapelou.
Mimo tyto aktivity samozřejmě chystáme Hasičský ples, 30. 4. 2014 tradiční pálení čarodějnic na
hřišti nebo v červnu Dětský den.
David Bělohoubek
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NĚCO MÁLO O KRONICE OBCE BŘÍZY, O JEJÍM KRONIKÁŘI A TAKÉ O MÍSTNÍM
DOBROVOLNÉM HASIČSKÉM SBORU, který v letošním roce oslaví 125. výročí založení.
Člověk, který vidí své dějiny, si nejen rozšiřuje
obzory svého vnímání, ale také díky dějinám
poznává pouto, které ho pojí k onomu místu a k
oné společnosti. V tu chvíli je nepodstatné, zda se
jedná o dějiny národa či o dějiny jeho rodné vsi,
jeho domoviny nebo „pouhého“ místního
hasičského sboru. Byla by škoda nepokusit se
hledat v historii naší obce, když k tomu ve Bříze
existuje primární pramen - a to kronika. S
laskavým svolením pana Ivana Novotného bytem:
Bříza č.p. 2 se nám podařilo nahlédnout do tří
svazků Kroniky obce Bříza, kterou přibližně před
sedmdesáti lety začal psát pan Václav Kovanda březský rodák a učitel. Svým poutavým
vyprávěním podloženým historickými pracemi
takových badatelů, jakým byl například Alois
Jirásek a mnozí další, nás přenese téměř do
počátků naší obce. Původním plánem bylo objevit
v
zápisech
podrobnou
historii
Sboru
dobrovolných hasičů ve Bříze od založení po
současnost, která by poté posloužila místním
hasičům a občanům. Jak se nám dařilo? Posuďte
sami. Po otevření prvního svazku kroniky, se
člověku tajil dech. S jakou pečlivostí jsou
zapsány veškeré údaje týkající se geografického
určení, počtů zvířectva, vývoje rodů a statků ve
Bříze, historických událostí… Bylo až
neuvěřitelné, čím vším naše obec prošla. Bylo
zajímavé, co vše o tak malém kousku České země
bylo nalezeno a vepsáno do kroniky. Dlouho jsme
však nenacházeli kýžené informace, které by se
týkaly místního sboru dobrovolných hasičů. Spíše
se objevovaly zprávy typu: Roku 1816 bylo
zakázáno stavěti dřevěná stavení na venkově z
důvodů bezpečnostních. (Kronika obce Břízy I.,
s. 62) Dne 27. října roku 1827 uzákoněno
pojištění proti požáru, což byla velká pomoc
majitelům velké většiny ještě dřevěných domků.
(Kronika obce Břízy I., s. 63) Po dlouhém čtení
fantastických pasáží z života naší obce a jejich
občanů se jako blesk z čistého nebe objevila
konečně zpráva o březském hasičském
dobrovolném sboru. Doslova cituji: Dobrovolný
hasičský sbor ve Bříze byl založen v roce 1889.
Při svém založení měl 15 mužů a 2 samaritáni. Za
krátko byla pořízena ruční stříkačka. Tento DHS

Bříza byl začleněn do I. Obvodu Hradec Králové
a do „Okresní hasičské jednoty královéhradecké
47.“ Pokud se týká přesného dne založení to
zatím uvedeno není. (…) Dnes tato základní
organizace Svazu požární ochrany spadá pod
místní výbor SPO Všestary. (Kronika obce Břízy
III., s. 173) Toto je vše, co můžeme v kronice
nalézt o založení. Podrobnější události spojené s
dobrovolnými hasiči ve Bříze nejsou v kronice
uspořádány do samostatného oddílu. Místo toho
jsou různě roztroušeny. Jen tak pro představu jak
takový úryvek o určité události vypadal a co
obsahoval (viz níže o „prádelním domku“, který
mimochodem stále stojí): L. Peterka žádá o byt
aspoň v prádelním domku u obecního domu č. 54.
Ale protože se ho používá sborem dobrovolných
hasičů při hlídkách CPO, není možno jej uvolnit.
(Kronika obce Břízy II., s. 71) O nové výzbroji a
plánech našich hasičů viz úryvek dále: Krajský
požární ředitel navrhuje, aby obec koupila novou
motorovou stříkačku s potřebným počtem hadic:
400 m B a 105 m C. Dále se opraví betonová
vodní nádrž v dolní části návsi před č. 9 a 10.
(Kronika obce Břízy II., s. 71) Velice zajímavá
situace vznikla kolem stavby nové hasičské
„kůlny“ a umístěním motorové stříkačky v letech
1946-1947. V kronice je doslova psáno: Potíže s
umístěním motorové stříkačky trvaly od jejího
opatření. Nebylo možno opatřit místo na
postavení hasičské zbrojnice, ani žádnou kůlnu.
Není divu, že v zimě 1946-7 zamrzla a byla zle
poškozena. Při ohni u Tvrdých ve Světí nebyl
také hasičský sbor ze Břízy, protože stříkačka
byla u opravy. To také popohnalo jednání o jejím
zajištění. Pozemek mimo jiné nabízí p. Kudrna
Fr. čp. 1 na poli u Hejlových, kde sousedí s
Vojtou Pečenkou. Plány na novou hasičskou
kůlnu zhotovil v Praze p. stavitel Josef Fejgl. - To
se ale se neuskutečnilo. - Nakonec se uvolil p.
Josef Hanka, rolník a velitel hasičského sboru, že
stříkačku umístí sám ve svém hospodářství.
(Kronika obce Břízy II., s. 155) A tím končí
konkrétní ukazatele k našim hasičským
„dějinám“. Kronika obce Břízy je však jinak
velice barvitým svědectvím doby, kdy žili naše
prababičky v prostředí našeho rodného kraje.
z kroniky vybral a okomentoval Roman Ruffer
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Velikonoční kreativní dílna
Jelikož se již nemůžeme dočkat jara a i když jsou Velikonoce až koncem
dubna, sešly jsme se, my pravidelné účastnice, 19. března 2014 po zimní
přestávce v hasičárně ve Bříze při vyrábění netradičních velikonočních
vajíček. Vznikla vajíčka barevná a nerozbitná, různých velikostí podle
polystyrenových korpusů, a to jen za pomoci špendlíků a nití. Při výrobě nás
napadaly další možnosti, že takto vytvořená vajíčka lze ještě doaranžovat
aplikacemi nebo již při výrobě korálky.
Petra Rufferová

____________________________________________________________________________________________

PRODEJNA POTRAVIN VE BŘÍZE NABÍZÍ :
PRODEJ KVALITNÍHO SUDOVÉHO VÍNA Z VINAŘSTVÍ VINOFOL NOVOSEDLY
Rulandské šedé, Frankovka, Modrý Portugal, Muller Thurgau, Sauvignon, Chardonay,
Tramín červený
Aktuální nabídka stáčených vín se mění dle nabídky

Vína Vám stočíme do vašich přinesených nádob nebo nových PET láhví 1,5l.
Všechna stáčená vína z naší nabídky můžete před nákupem ochutnat, samozřejmě zdarma
Prodejní doba:
v pondělí, ve středu a v pátek ….. od 7:00 do 17:00 hod
ve čtvrtek …. od 7:30 do 10:00 hod
v sobotu …. od 7:30 do 10:00 hod

______________________________________________________________________
CHLUM
SDH Chlum
Máme rok 2014 a před námi je mnoho úkolů a povinností, ale i zábava a volná činnost.
V letošním roce už jsme uspořádali ples našeho SDH, účast byla hojná, kapela se líbila a
o půlnoci se konala soutěž o ceny. Ten kdo si zakoupil los, mohl vyhrát i pěknou cenu.
Plesem to nekončí, ale začíná. V únoru máme školení řidičů. Naše děti se zúčastní, jako každý rok,
soutěže v Nechanicích. V březnu 15. 3. 2014 pořádáme karneval pro děti od 14:00 hod v místním
pohostinství.
V březnu se též uskuteční školení Výjezdového družstva. Doufáme, že účast bude i nadále velká. Už
se těšíme na jaro, na letošní další soutěže, první se už koná začátkem dubna v Březhradě.
Lesní divadlo Chlum
Tento rok opět pokračuje dění v areálu Lesního divadla a rádi bychom Vás tímto pozvali na pořady v
již 4. sezóně obnovené činnosti tohoto areálu.
30. dubna 2014 _ Tradiční pálení čarodějnic na Chlumu – již tradiční akce otvírající sezónu. První část
večera bude patřit programu pro děti s různými soutěžemi o ceny a v druhé části nás bude čekat
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diskotéka v podání u nás již dlouhodobě působícího dua Jirka a Jirka. Čekat můžeme skvělou muziku a
projekční plátno.
31. května 2014 _Chlumfest – druhý ročník festivalu skvělé muziky různých žánrů
14. června 2014 _ divadlo Nakafráno – Božský řízek – komedie autorského ženského divadla z
Turnova, prozradit můžeme, že se děj odehrává v porodnici a čeká nás velmi zajímavé rozuzlení
11. července 2014 _ Vladimír Hron – One man show – asi není nutné nic dodávat, kdo by neznal
tohoto českého baviče, tentokrát jsme ale představení obohatili o živou kapelu, která ho bude
doprovázet
26. července 2014 _ Divadlo Háta – Světáci – klasika českého filmu v podání pražských herců, těšit se
můžeme na Martina Zounara, Ivanu Andrlovou, Jana Přeučila, Pavla Vítka a další
16. srpna 2014 _ Katapult – legenda českého bigbítu v čele s Oldou Říhou, a schválně- Budou si mít
děti kde hrát ?
5. září 2014 _ Rockový večer – co by to bylo za sezónu bez Vaťáků ! Společně s nimi si pak zahrají
Není zač a Cocktail…ala motejl
Těšíme se na Vás a doufáme, že si z naší nabídky vyberete.
za Amfiteátr Chlum Jakub Zvěřina

LÍPA
SDH Lípa
Dne 25. 1. 2014 se v hospůdce na Lípě konala výroční schůze SDH Lípa, na které hasiči zhodnotili činnost za rok
2013 a naplánovali akce na rok 2014.
V roce 2013 bylo uspořádáno mnoho akcí, jmenujme např.:
Oslava MDŽ v místní hospůdce, tato akce se velmi vydařila, proto se plánuje další,
Sběr starého železa,
Pomlázková zábava dne 30. 3. 2013 v hale Kámen – Lípa. Tuto akci považujeme za jednu z nejzdařilejších, i když
stála místní hasiče spoustu úsilí. Ale tato dřina se vyplatila. Hala byla krásně vyzdobena, návštěvnost byla veliká a
hudba hrála skvěle. Pochvaly přítomných mluvily za vše.
Sousedské letní posezení dne 15. 6. 2013, na kterém zahrály 3 kapely, akce se velmi líbila,
Loučení s prázdninami - na závěr prázdnin, dne 31. 8. 2013, i tuto akci si užili jak děti, tak i dospělí. Děti si
zasoutěžily, zasportovaly a odnesly domů spousty krásných výher. Večer si dospělí vychutnali taneční zábavu, na
které vydrželi do ranních hodin.
Na závěr roku 2013 byla uspořádána Mikulášská besídka (7. 12. 2013) v místní hospůdce, kterou v odpoledních
hodinách navštívily děti s rodiči a prarodiči. Děti obdržely dárečky od místních hasičů a obecního úřadu a předvedly
své pěvecké a recitační umění, večer si dospělí při poseděli s přáteli.
V úplný předvečer Štědrého dne (23. 12. 2013) uspořádal SDH Lípa soutěž „O nejchutnější vánoční bramborový
salát“. Bylo těžké vybrat nejlepší, protože všichni zúčastnění přinesli chutné saláty. Nakonec nejlepší tři kuchaři byli
odměněni, i když konkurence byla veliká.
Od října roku 2013 začal pod SDH Lípa pracovat dětský kroužek Všeználek, na kterém se scházejí děti, které se
věnují sportu, vyrábění, stolním i společenským hrám, ale také místní historii.
Dále se náš sbor zúčastnil několika soutěží.
Za celý rok jsme odpracovali více jak 300 brigádnických hodin, výbor se pravidelně scházel na 19 schůzích a naši
zástupci se účastnili porad na okrsku.
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Oslava MDŽ na Lípě
A že na sebe nenechala první akce
pořádaná SDH Lípa dlouho čekat, se
potvrdilo 8.3.2014, kdy SDH Lípa
uspořádalo oslavu MDŽ pro místní ženy
v lipské hospůdce. Ženy přivítal starosta
hasičů J. Štefanka spolu s velitelem P.
Vondrusem a každé ženě předali květinu.
K dobré náladě přispěla káva a
občerstvení, které připravili ženy spolu s
hasiči. Ženy si popovídaly, společně se

zasmály a tuto již tradiční oslavu MDŽ
na Lípě si vychutnaly až do večera.
Dokonce i někteří muži si tuto oslavu
nenechali ujít a vydrželi spolu s ženami
slavit až do pozdních hodin.
Lenka Nožičková

SDH Lípa srdečně zve na tradiční
Pomlázkovou zábavu,
která se koná
v sobotu dne 19. 4. 2014 od 20 hodin
v restauraci Na Bojišti na Chlumu,
k poslechu a tanci hraje LABYRINT

bohatá tombola
příjemné prostředí
občerstvení zajištěno

Srdečně zveme místní i přespolní
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A co máme v plánu v roce 2014?
Naplánováno je:












Pomlázková zábava v restauraci na Chlumu (19. 4. 2014)
Údržba aleje k hříbárně (kontrola stromků, zalévání, osekání trávy) a úvozu– dle potřeby
Údržba pronajatého pozemku od obce – průřez stromů, úpravy, čištění,..) – dle potřeby
Jarní úklid hřiště, lesa, okolí obcí Chlum a Lípa ( společně s Amfiteátrem Chlum – akci pořádá
Amfiteátr Chlum, SDH Lípa se připojuje s pomocí)
Sběr starého železa – jaro 2014 (termín bude upřesněn)
Účast na soutěžích okrsku (dle rozpisu okrsku)
Školení první pomoci
Sousedské posezení na Lípě u zvoničky dne 21.6.2014
Loučení s prázdninami - 30. 8. 2014
Mikulášská besídka v místní restauraci (6. 12. 2014)
Soutěž „O nejchutnější vánoční bramborový salát“ ( 2. ročník) - 23.12. 2014

Velmi děkuji všem, kteří se zúčastnili brigád v minulém roce. Děkuji všem, kteří pomáhali při
pořádání zmiňovaných akcí, protože práce je to nelehká. Zároveň předem děkuji za pomoc při akcích
plánovaných. Na všechny jmenované akce zveme naše spoluobčany místní i přespolní. Jste srdečně
zváni.
Josef Štefanka

Šachový klub Lípa
Do posledních tří kol finišují soutěže šachových družstev. Ve 2. lize naše áčko stále bojuje o postup do
prvoligové soutěže, i když si situaci zkomplikovalo nečekanou prohrou s Poličkou.
ŠK Lípa – Rychnov n. Kn. 4:4; Slavie Hradec Král. B – ŠK Lípa 2:6;
ŠK Lípa – Polička 3,5:4,5; Velké Losiny – ŠK Lípa 3:5.
1. Jičín B 21 bod; 2. Rychnov n. Kn. 20; 3. ŠK Lípa 19; 4. Vys. Mýto 16.
I krajský přebor má zajímavou zápletku s naší účastí.
ŠK Lípa B – Jaroměř A 4:4; ŠK Lípa B – Sněžka Náchod 6:2; Jičín C – Lípa B 4:4.
1.Jičín C 16 bodů; 2. ŠK Lípa B 14; 3. Hořice 13; 4. Náchod 13.
V krajské soutěži zaznamenalo cenné bodové zisky naše céčko a hrozba sestupu mizí.
ŠK Lípa C – Nová Paka 7:1; Lázně Bělohrad – ŠK Lípa C 5:3; ŠK Lípa C – Sokol Hradec Král.
5,5:2,5; Trutnov – ŠK Lípa C 4:4.
1. Jičín D 17; 9. ŠK Lípa C 7.
V regionálním přeboru máme tři družstva, která si zatím vedou takto:
3. ŠK Lípa E; 6. ŠK Lípa D; 7. ŠK Lípa F.
První liga mladšího dorostu také pokročila, naši mladí prohráli v Jičíně a jsou coby nováček na 5.
místě s 12 body.
A v krajském přeboru mládežnických mužstev je ŠK Lípa na 4. místě.
Tolik aktuální zprávy ze Šachového klubu Lípa.
Jaroslav Balcar

Krejčovství
Dana Matějková
Šití, úpravy a opravy oděvů,
šití záclon, závěsů a povlečení
Lípa 24; Tel.: 739288506
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SDH Lípa srdečně zve na tradiční
Sousedské posezení,
které se koná
v sobotu dne 21.6.2014 od 14 hodin
pod širým nebem u zvoničky na Lípě
k poslechu a tanci hraje DOBROTA BAND
občerstvení za „lidovku“
grilované speciality
vstup zdarma

Srdečně zveme místní i přespolní

ROSNICE
SDH Rosnice
Ples rosnických hasičů
Bezpochyby jedna z nejmrazivějších nocí letošní zimy byla ve znamení tance. Tedy alespoň to platilo
pro dobrovolné hasiče z Rosnic a všechny ty, kteří oblékli taneční botky a šaty a zavítali na tradiční
hasičský ples pořádaný SDH Rosnice dne 25. ledna 2014. Stálí návštěvníci rosnických plesů se mohli
těšit na oblíbenou hudební dvojici Bonus, která má pestrý repertoár. Na své si přišli jak milovníci
společenských tanců, tak zastánci diskotékových rytmů. Mnozí si zavzpomínali na taneční kurzy a
oprášili kroky např. mazurky, letkisu nebo ptačího tance. O půlnoci nemohla chybět soutěž o ceny,
která vyžadovala bystré oko a hlavně rychlé nohy a pohotové ruce. Kromě příjemného prostředí a
obsluhy se o malé hudební zpestření postarala sama paní hostinská hospůdky „U Monči“, která
„vystřihla“ naživo a bez přípravy jednu ze svých oblíbených písní. Pak už se tančilo a zpívalo až do
brzkých ranních hodin. Královna krásy se sice jako v jednom slavném filmu nevolila, ale věřím, že jí
byla každá z přítomných dam pro svůj pánský doprovod.
Martina Kalousková
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VŠESTARY
SDH a SOKOL Všestary

Masopustní rej ve Všestarech
Masopust nebo-li karneval je třídenní svátek a
celé slavnostní období mezi Vánocemi a Postní
dobou. Jeho počátek nastává po svátku Tří
králů (6. ledna) a končí v úterý před Popeleční
středou, kterou začíná 40-ti denní postní období
před Velikonocemi. Popeleční středa připadá
na 46. den před Velikonoční nedělí (40 dnů
půstu + 6 neděl, které se do půstu
nezapočítávají), letošní rok to bude 5. března.
Název Popeleční středa pochází ze zvyklostí
pálit palmy či kočičky z Květné neděle
minulého roku. Takto získaného popela se
užívá při bohoslužbě Popeleční středy, kdy jsou
věřící znamenáni popelem, tzv. popelcem, na
čele. Protože s koncem masopustu začíná
dlouhé období půstu, byl masopust obdobím
hodování, kdy se lidé měli dosyta najíst. V
době masopustu se na královském dvoře konaly
hostiny, ve městech tancovačky, na vesnici
vepřové hody. Těm, kdo se oslav nezúčastnil,
posílali bohatou výslužku. Výslužka většinou
obsahovala zbytky s
hostiny, huspeninu,
klobásy, jelítka,
jitrnice, ovar a
škvarky. Obyčejů a
zvyků vážících se na
poslední masopustní
dny bylo mnoho,
každá vesnice,
každý kraj byl
něčím odlišný a měl
svá specifika. Všude
se ale toto období
uzavíralo taneční
zábavou, někde
spojenou s
„pochováváním
basy“. Období
masopustu končilo
veselou obchůzkou
průvodu
dovádějících
maskovaných postav.

Připomeňme si hlavní postavy tohoto průvodu.
Hlavní postavou, který celý průvod vede,

vyjednává se starostou a hospodáři, je Laufer
(biřic). V průvodu nesměli chybět ženich a
nevěsta. Důležitými postavami byli také ras,
kobyla, smrtka a medvěd, jehož vodil žid.
Nezbytnou součástí průvodu bývali také Turci
(vojáci), kominík a cikánka. Zvláštní postavení
v průvodu měl slaměný, který přinášel do domů
úrodu a válel se s přihlížejícími ženami, aby se
na ně přenesla plodivá síla slámy, která je
symbolem plodnosti. Masopustní maska byla
často prostředkem výsměchu a kritiky
některých lidských vlastností a neřestí. Při
návštěvách domů se zpívalo, tancovalo,
přednášely se vinše, žertovalo se na úkor
hospodáře a hospodyně. Masky byly všude
pohoštěny něčím k zakousnutí a především
pálenkou a pivem, které ještě zvyšovalo veselí
a rozpustilost. Maškarády také dostávaly
výslužku - peníze, mouku, vejce a pod.. Za tuto
výslužku chasa pila večer v hospodě. Po
celodenní obchůzce průvod zakončil svou cestu
na předem domluveném místě, kde „porazil“
kobylu nebo pochoval basu. Toto symbolizuje
konec tanečních a hudebních veselic až do
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Velikonoc. A tak dnes, když je období
masopustu v plném proudu, rej masopustních
masek navštívil i Všestary, alespoň v jeho
dětské formě. Krátce před patnáctou hodinou se
to začíná v sále vařit. U vchodu se schází řady
dětských masek s doprovodem dospěláků, až se
jich nashromáždilo celkem 45. S doprovodem
tak sál zaplnila více jak stovka účastníků, což
svědčí o zájmu o tento druh zábavy pro naše
ratolesti. A i obsluha se měla co otáčet. Ani na
tomto karnevalu nechyběl Laufer neboli biřic. I
když to nebyla maska, ale někdo program
musel uvádět, a byl jím předseda TJ pan
Šandera. Masky nečekaly na nějakou výzvu a
ihned po příchodu do „karnevalově“
vyzdobeného sálu, začalo jejich dětské řádění.
Při příchodu obdržela každá maska „foukačku“,
které potom při „hromadném nasazení“
dokázaly téměř přehlušit i doprovodnou hudbu.
Krátce po patnácté hodině jsou všechny masky
vyzvány k „seznamovacímu“ kloboučkovému
tanci. Každá vypadnuvší maska je odměněna
sladkým lízátkem. Pak je chvilku opět volná
zábava, aby vzápětí zahoukala mašinka. A
tančící had se ihned začal formovat. Jak by ne,
když řízení se ujal zkušený „mašinfíra“, pan
Martínek a na karnevalu nechyběl ani výpravčí.
Když mašinka přijela do cílové stanice, začaly
pro účastníky další hry. Nechyběly ani
omalovánky, skákání v pytli, či „motocyklový“
slalom. Za každý splněný úkol byla nějaká
sladká laskomina. A jako každoročně, tak i
letos vyvrcholil karneval „židličkovým

tancem“. A zde se projevil jeden vojevůdce, i
když ne v masce generála - vyhlédl si jednu
židli, klidně pochodoval, a když došlo na
zasednutí židliček, tak přistoupil ke své
vyhlédnuté židličce a vykázal zasednuvší
masku slovy „běž pryč, to je moje židle!“.
Nakonec se mu ale dostalo patřičné vysvětlení
a tanec byl úspěšně završen. Pečlivě jsem
sledoval jednotlivé masky a porovnával s
tradičním karnevalem. Napočítal jsem celkem
38 druhů masek, ale ani jedna tradiční. Ale
nakonec se ani vlastně nejednalo o masopustní
karneval, ale o karneval dětský a tomu výběr
masek také odpovídal. Pro hodnocení
nejlepších masek vyzvali organizátoři samotné
účastníky - doprovody masek. A každá z masek
obdržela alespoň jeden hlas - hlas svého
doprovodu. Ale přece jenom celkové hlasování
bylo celkem jednoznačné a největší počet hlasů
obdržel „vodník“ (celkem 18 ze 45-ti hlasů)
následovaný „indiánkou s černými vlasy“,
„Sněhurkou“, „malou beruškou“, „Batmanem“
a dalšími. Nejlepších deset masek bylo
odměněno plyšovým mazlíčkem.
Co říct závěrem. Nic jiného, než „že nám ten
rok 2014“ začal hezkou akcí, za kterou je
potřeba poděkovat všem organizátorům.
Bohužel jejich řady letos nějak prořídly, snad
to bylo tím „hasičským bálem“, který den
předtím tomuto karnevalu předcházel.
Ing. Benedikt Bučík

Plán akcí TJ Sokol a SDH Všestary na rok 2014:
16. února - dětský maškarní karneval
5. dubna – jarní zábava
30. dubna – čarodějnice
10. května – jarní volejbal
31. května – dětský den
13. – 15. června – POUŤ ve Všestarech s kolotoči, kouzelnickou šou a divadelním představením
+ večer Pouťová zábava
červenec – nohejbal
30. srpen – letní volejbal
září/říjen – dětský branný den
30. listopadu – adventní trhy
6. prosince – mikulášská nadílka
24. prosince – vánoční fotbal
25. prosince – štěpánská zábava
Není vyloučeno pořádání dalších sportovních a kulturních akcí.
Petr Šandera
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TJ Sokol Všestary a SDH Všestary
pořádají dne 30. dubna 2014 od 18,00 hod.

PÁLENÍ ČARODĚJNIC u koupaliště
Čeká nás
vyhlášení nejstrašidelnějších čarodějnic a čarodějů,
soutěže o lampiony, průvod s hledáním čarodějnice
Občerstvení zajištěno

Pořadatelé se těší na Vaši účast.
Co je to krizová intervence a komu je určena?
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Stává se vám čas od času, že se necítíte
psychicky dobře a máte pocit, že vám všechno
přerůstá přes hlavu? Nebo máte strach o někoho
z vašich blízkých, protože se chová zvláštně?
Dozvěděli jste se závažnou informaci o vašem
zdraví či o zdraví někoho blízkého? I u vás či u
vašich blízkých se může objevit krizová situace.
V těchto případech jistě uvítáte konkrétní pomoc
odborníka, ale jak jej najít a koho vlastně hledat?
Modré dveře nabízejí službu krizové intervence,
tedy akutní psychickou pomoc lidem, kteří se
dostali do nepříznivé životní situace. Jsme
otevřeni lidem v nejrůznější zdravotní kondici (s
výjimkou akutně intoxikovaných a agresivních
klientů) - v šoku z nové zprávy, v psychické
krizi, ve fázi rozhodování aj…Jedná se o
konzultaci s odborníkem, který vám pomůže při
hledání řešení a poradí ohledně dalších služeb,
které klient může využít (návazné sociální a
zdravotnické služby, psychoterapie, sociální
dávky, psychiatrie atd.).
Pomáháme např. se stavy, kdy zasáhla živelná
pohroma nebo kdy se člověk dostal do náročné
životní situace: např. ztráta zaměstnání, domácí
konflikty, rozpad partnerství či rodiny, vážné
onemocnění vlastní nebo blízkého člověka, úmrtí

v rodině, zážitek potratu, traumatu apod. To
může spustit stresovou reakci, jejíž zvládnutí
vyžaduje odbornou pomoc.
Dále tato služba určena těm, u nichž vlivem více
faktorů propukají psychické potíže. Mezi ně patří
například deprese a úzkostné poruchy včetně
strachu z lidí, záchvatů paniky a nutkavých
poruch. Mohou se přijít poradit i ti, u nichž je
podezření na rozvoj vážnějších duševních poruch
(např. schizofrenie) a jejich příbuzní.
V
neposlední řadě poskytujeme akutní pomoc
lidem, kteří již duševní poruchou trpí a došlo k
jejímu zhoršení a je třeba neprodleně zasáhnout.
Kontaktovat nás můžete
objednání v pracovní dny
(Terapeutické centrum Modré
Smiřických 39, Kostelec nad
nebo na telefonu 725 830 830.

osobně bez
8:00 - 16:30
dveře, náměstí
Černými lesy)

Služba je anonymní, bez omezení věku a zcela
zdarma.
PhDr. Andrea Hlubučková
Psycholog
Terapeutické centrum Modré dveře

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.
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

Uzávěrka příspěvků do příštího čísla je do 20. 5. 2014

Přejeme všem krásné jaro 2014
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VELIKONOČNÍ JIDÁŠKY
Typický velikonoční moučník z kynutého těsta má většinou tvar provazů, které mají symbolizovat to, že se
Jidáš oběsil. Původ jidášů je však mnohem starší. V pohanských dobách představovaly jakési obřadní pečivo,
jež symbolizovalo plodnost a hojnost.
Ingredience:
150 ml mléka
40 g droždí
100 g krupicového cukru
300 g hladké mouky
100 g másla
2 žloutky
2 vejce
150 g hrubé mouky
špetka soli
1 sáček vanilkového cukru
1 lžička nastrouhané citrónové kůry
1 lžíce rozinek
1 vejce na potření
Postup:
Do části vlažného mléka rozdrobíme droždí, přidáme lžičku cukru, 2 lžíce hladké mouky a vše rozmícháme. Kvásek
necháme na teplém místě vzejít. Změklé máslo se zbylým cukrem, žloutky a vejci utřeme v míse do pěny. Přidáme
vykynutý kvásek, zbylé mléko, prosetou hladkou i hrubou mouku, špetku soli, vanilkový cukr a citrónovou kůru. Ze
všech přísad vypracujeme hladké nelepivé těsto, které necháme na teplém místě asi 30 minut kynout. Pak těsto znovu
prohněteme a necháme ještě 20 minut na teplém místě kynout. Těsto nakrájíme na kousky a rozválíme je na dlouhé
tenké válečky, které stáčíme podle vlastní fantazie. Dozdobíme je rozinkami, rozložíme na plech a necháme 15 minut na
teplém místě kynout. Vejce rozšleháme a jidášky jím potřeme. Pečeme v předehřáté troubě při 180 °C asi 20 minut. Po
upečení necháme na kovové mřížce vychladnout. Hotové jidáše můžeme potírat medem.

MAZANEC
Jedná se o nejstarší doložené velikonoční pečivo u nás, které se peče na Bílou sobotu z téměř stejného těsta
jako vánočka, jen se do něj dává více vajec, aby byl žlutý a lehký.
Ingredience:

750 g mouka polohrubá
150 g cukr moučkový
1 sáček cukr vanilkový
380 m mléko l
40 g droždí
2 žloutky
150 g tuku (HERA)
1 lžička kávová rovná citronové kůry
1 lžíce polévková vrchovatá rozinek
1 hrst vlašských ořechů
1 špetka soli
vejce na potření
Postup:
Všechny ingredience smícháme a uhněteme těsto. Hněteme tak dlouho, až bude těsto hladké a nebude se lepit. Necháme
asi 1–1,5 hodiny vykynout. Poté uděláme bochánek, nebo více malých bochánků, potřeme rozšlehaným vejcem,
uprostřed nařízneme křížek a pečeme v horkovzdušné troubě při 170°C asi 35–45 minut. Kdo chce mazanec nazdobit

malovaným vajíčkem, dá doprostřed mazance malou brambůrku zabalenou ve fólii. Po upečení vyměníme
brambůrku za vajíčko.
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