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červen 2014

14. číslo občasníku

Obec Všestary leží vzdálena asi 12 km severovýchodně od Hradce Králové. Ze všeho nejvíce připomíná
rozkvetlou kytku s pěti okvětními lístky a středem symbolizujícími místní části obce.
Naše putování, ve kterém Vám představíme všechna zajímavá místa, začneme ve Bříze na nově
zrekonstruované návsi, třeba rovnou u božích muk nebo památníku padlým v 1. světové válce. Ze Břízy
na jejímž konci míjíme pomníky z prusko - rakouské války roku 1866, pokračujeme podél dalšího
pomníku připomínajícího tuto válku směrem ke vsi Rosnice. Zde se zastavíme, stejně jako Jan Žižka roku
1423 po vítězně svedené bitvě u Hořic, na místě zvaném Žižkův stůl u památníku, který zde v upomínku
této události stojí od roku 1886.
Pokračujeme-li pak dál Rosnicemi podél
kulturních památek místního významu a
pomníku prusko - rakouské války roku
1866. Tyto pomníky budeme potkávat
v podstatě na každém kroku až do další
místní části Všestar, vždyť jich je po našich
obcích rozeseto na čtyři stovky. Ve
Všestarech se zastavíme u kostela
Nejsvětější trojice založeného roku 1384,
který je kulturní památkou. Pokud jsme již
putováním unaveni, můžeme se osvěžit
v krytém bazénu s celoročním provozem.
Občerstveni navštívíme blízký Archeopark
pravěku. Ze Všestar, kde nás jistě zaujmou
zrekonstruované budovy obou stupňů
základních škol, školky, tělocvičny a
obecního úřadu, všechny s nádhernými fasádami, pokračujeme do Rozběřic. Aby se vše tak neblýskalo
novotou, vždyť vedení obce v současném volebním období získalo
v dotacích na tyto opravy takřka 18 milionů korun. V Rozběřicích u
rybníku můžeme obdivovat nejkrásnější figurální pomník vystavěný
jako připomínka padlých ve válce roku 1866, jde o pomník
Deutschmeistra z tepaného bronzu. Na konci návsi u božích muk se
rozhodneme pro jednu ze tří tras, která nás dovede na Chlum. První
trasa podél skupiny pomníků války 1866 na Hejcmance vede dále po
státní silnici R35, druhá z tras vede Úvozem mrtvých, který ústí u
pomníku války 1866 rakouského 1. armádního sboru. Třetí trasa
začíná u Šrámova kříže a vede po panelové cestě mezi poli místními
zvané „panelka“. Všechny tři trasy se setkávají u kostela Proměnění
páně ze 14. století. To už jsme se ocitli v centru památkové zóny
války prusko - rakouské 1866. Po cestě k novému muzeu pruskorakouské války 1866 míjíme vlevo pruský vojenský hřbitov. Po
prohlídce válečného muzea 1866 a monumentálního pomníku
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věnovaného baterii mrtvých s krásnou sochou Austrie vejdeme do posledního okvětního lístku naší
pomyslné květiny, kterým je vesnice Lípa. Z Lípy pochází jeden z nejbohatších šlechtických rodů naší
historie páni Trčkové z Lípy. Vedle muzea, hned za novým informačním centrem, které vzniklo
z původního strážního domku bojiště, se do výšky 56 metrů tyčí rozhledna. Poslední zastávkou nechť je
Ossarium (kostnice)- unikátní stavba zhotovená kamenickou školou v Hořicích, vedle pak Fürstenberský
kříž a ještě o kus dál mauzoleum s kaplí, kde se již rok po válce, tj. v roce 1867, sloužila mše svatá za
všechny padlé.
Že Vás již bolí nohy?! Nevadí. Pojďte se posadit do amfiteátru. Amfiteátr Chlum je obnovené přírodní
divadlo, kde se v chrámu přírody můžete nechat unášet melodiemi některého vystoupení.
Aleš Zlatohlávek

Lesní divadlo Chlum
Historie Lesního divadla na Chlumu sahá až do roku 1896. Primární účel tohoto prostoru bylo vystoupení
ochotnických divadel. V průběhu času se k této základní náplni přidalo i vystupování profesionálních
divadel ( Národní divadlo ) , zábavných vystoupení ( Vlasta Burian ), koncerty kapel a vystoupení
zpěváků ( Eva Pilarová ). Areál byl zpravován nejprve sdružením ochotníků, posléze dobrovolnými
hasiči, později Sokolem ( oficiálně převedeno na TJ Sokol Chlum v roce 1928 ) a osvětovou besedou.
Aktivity, ať již organizované kýmkoliv, byly
z politických důvodů ukončeny v roce 1974.
Poté následovalo období úpadku. Během
tohoto období bylo několik pokusů o
navrácení tohoto areálu zpět k životu.
Rozpětí nápadů bylo od naprosto jiného
využití v podobě motokrosové dráhy pod
hlavičkou Svazarmu až po multikulturní
prostor s letním kinem. Nápady však zůstaly
více méně na papíře a areál nadále chátral.
Asi největší škody byly napáchány požárem
domečku sloužícího jako zázemí pro
účinkující a jako sklad lavic a materiálu pro
pořádání akcí. V této době již nefungovala
přípojka elektrické energie (vedená v zemi
kabelem) do prostoru pódia, domečku a
sloupku nad hledištěm, přívodní dráty do
areálu byly již dávno strženy. Na počátku
90-tých let v období euforie ze změny režimu
byl areál několikrát využit pro pořádání
kulturních akcí, bohužel to však nemělo
dlouhodobého trvání, mimo jiné i právě díky
nevyhovující infrastruktuře ( nepřítomnost
přípojky elektrické energie, žádné zázemí
atd). I přes výše uvedená fakta bylo velkým
štěstím areálu, že se v pravidelných
periodách ( cca 5-8let ) od doby zrušení
aktivit v tomto prostoru konaly pravidelné
brigády místních občanů, které zbavily
prostor náletových dřevin a přerostlé trávy
čímž zabránily úplnému zániku tohoto prostoru. Po jedné z takovýchto brigád vznikl nápad
s provozováním tohoto areálu a navrácení jeho původnímu účelu. Pět lidí společně založilo v roce 2010
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neziskovou organizaci Amfiteátr Chlum, pod jejíž hlavičkou a s podporou mnoha dalších dobrovolníků se
snaží tento prostor navrátit původnímu účelu. Obracíme se tímto na Vás s prosbou, zda byste se
nepodívali do svých archivů a pokud máte dobové fotografie nebo plakáty či vzpomínky mapující činnost
tohoto prostoru, budeme rádi za jejich zapůjčení.
Za období poslední etapy provozování Lesního divadla se v těchto prostorech vystřídalo mnoho
účinkujících. Z hudební sféry jmenujme Pavla Dobeše, Nadoraz, Kantoři, Nešlapeto, ze sféry zábavné
například Vladimíra Hrona, amatérskou divadelní scénu reprezentují ochotníci z Rovenska pod Troskami
(Marc Camoletti – Na správné adrese), ochotníci z Hořiněvsi ( F.R.Čech – Dívčí válka ), ochotníci ze
Ztracené existence a jejich autorské divadlo Dentální rapsodie, profesionální divadelní scénu zastupoval
divadelní soubor s představeními Dívčí válka, Můžu k Tobě, Tři v háji se známými herci ( např. Miroslav
Šimůnek, Václav Upír Krejčí, Vanda Karolyi, Michaela Kuklová ), rockovou muziku zastupuje Řemen,
Vaťák, Jaws, a dalších cca 20 kapel, které se za poslední dva roky vystřídaly na našem minifestiválku
ChlumFest, za dechovkovou muziku pak Táboranka a Podzvičinka a v neposlední řadě také rádi
spolupracujeme s Hradeckými ZUŠ ( ZUŠ Habrmanova, ZUŠ Střezina resp. jejich hudební tělesa ).
Programově se tedy jedná o velice široký záběr.
V letošním roce máme již za sebou minifestiválek
ChlumFest 2014 a vystoupení amatérského
autorského divadla Nakafráno a jejich představení
Božský řízek. A co Vám můžeme ještě v letošním
roce nabídnout.
11. července 2014 Vladimír Hron - One Man
Show - asi není nutné nic dodávat, kdo by neznal
tohoto českého baviče, tentokrát bude obohacen o
živou kapelu UšiBand
26. července 2014 Divadlo Háta - Světáci - klasika
českého filmu v provedení českých 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 zahrají Cocktail
.....ala Motejl a Není zač
Jakub Zvěřina

Archeopark pravěku ve Všestarech
Je to už více než rok, kdy byl Archeopark otevřen veřejnosti, bylo to v únoru 2013. Od té doby se hodně
proměnil. Přibyly další „pravěké stavby“ ve venkovní části expozice (muzeum v přírodě), ale hlavně
mimo školních exkurzí v pracovní části týdne koná Archeopark i akce pro veřejnost nazývané jako „dny
živé archeologie“ (více na www.archeoparkvsestary.cz). Tři z nich se konají v létě (viz dále). Protože
čtyři takové dvoudenní programy se už v tomto roce konaly, můžeme je obecněji přiblížit. Jde vlastně o
„živou expozici“, která se vždy mění dle daného tématu nebo období. Program tvoří povídání s projekcí
v kinosále, jednotlivá stanoviště v areálu přibližující život lidí v daném období, včetně výrobku pro děti.
Na některých stanovištích je možné setkat se i s archeologickými experimenty, nebo zkušenými
„pravěkými řemeslníky“ ze zahraničí. Na počátku července to budou kolegové z Francie a Belgie.
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Mimo tyto víkendové akce je Archeopark v červenci a srpnu
otevřen od středy do neděle vždy od 9 do 17 hodin.
Mimo výše uvedené dobudoval Archeopark i archeologickou
cyklotrasu ze Všestar do Smiřic, takže celková trasa umožňuje
vyrazit např. ze Všestar do Smiřic, odtud po Labské cyklotrase
přejet do Hradce a odtud (od zimního stadionu) se po
archeocyklotrase přes Svobodné Dvory a Břízu dostat zpět do
Všestar.
Návštěvníkům přijíždějícím do Archeoparku ze všech koutů
naší republiky se v Archeoparku líbí. Při květnové akci Lovci
mamutů nám kolegové z Francie řekli, že takhle pojatý
archeopark nemají ani u nich. Tak to jsme moc rádi.
Radomír Tichý
Letní programy – prázdninové víkendy:
5. – 6. 7. 2014 Zručnost Keltů - víkend řemesel
(5. stol. př. n.l. – 25 př. n.l.)
 výroba kamenných a hliněných forem k odlévání
 lití bronzu
 občerstvení v rondelu
 komentovaná redukce (tavba) železa v peci
 psaní na voskové destičky
 pečení a ochutnávka placek
 tkaní na vícebrdém stavu
 výpal keramiky v keltské peci a výroba keramiky
 výrobek pro děti: ražba keltských mincí
2. – 3. 8. 2014 Oslněni bronzem - doba obchodníků a
kovolitců (2000 – 800 př. n.l.).
 výroba kamenných forem a forem na ztracený vosk
 lití bronzu
 hmatová ukázka a zkoušení bronzových nástrojů
 výpal keramiky
 ochutnávka teplé medoviny
 pečení a ochutnávka placek
 výroba šperku z měděného drátku
 psaní na hliněné destičky; šifra
 spřádání vlny a barvení
 tkaní na karetkách
 výrobek pro děti: výroba keramických
chrastítek
30. – 31. 8. 2014 Dožínky v pravěku
 výroba neolitických drtidel z ryolitu
 drcení obilí na drtidlech
 sklizeň obilí
 ochutnávka: medovina, možná i pivo
 vaření v nádobě
 placky, chleba
 sušení ovoce v peci
 výroba sýra s ochutnávkou
 výrobek pro děti: výroba keramického picího rohu

4

Bojiště Chlum 1866
148. výročí bitvy u Hradce Králové 1866
Projekt vzpomínkových akcí na jednu z největších bitev 19. století, prusko-rakouskou bitvu u Hradce
Králové v roce 1866, začíná ve čtvrtek 3. července 2014.
Na programu bude mezinárodní setkání klubů vojenské historie, slavnostní přehlídky ve městě i v
okolních vesnicích, koncerty historických muzik, kulturní program, interaktivní odborné předváděcí akce.
Rekonstrukce bitevních událostí na autentických místech bojů proběhne s profesionální dramaturgií a
komentářem. K vidění bude dobové polní ležení, ukázky střetů jezdectva, bodákové útoky pěchoty,
dělostřelectvo, pyrotechnické efekty.
Podrobný program akce Bitva 1866
3. července 2014 | čtvrtek | Hradec Králové
15:00 | Masarykovo náměstí "dostaveníčko s rokem 1866"
• slavnostní zahájení vzpomínkových akcí
• historická muzika
• prezentace jezdectva a pěchoty
• historické odívání
• zvonění zvonu Augustin na Bílé věži
• možnost návštěvy Muzea východních Čech,
historického centra a dalších pamětihodností města
Hradce Králové a bojiště Chlum 1866
18:00 | zádušní mše za padlé z bitvy 3.7.1866 v kostele
Proměnění Páně na Chlumu
4. července 2014 | pátek
• 10:00 - pochod historických jednotek bojištěm s
bitevními šarvátkami
• 23:00 - pochodňový průvod obcí Chlum, pietní akt na
pruském hřbitově.
5. července 2014 | sobota | Bojiště Chlum 1866
• 10:30 - pochod historických jednotek bojištěm
• 11:00 - pietní akt u baterie mrtvých
• 12:00 - promenádní koncerty historických muzik
• 14:00 - bitevní scéna „hindenburg" na motivy skutečných historických událostí z bitvy u
Hradce Králové v roce 1866
• 16:00 - kulturní program do večerních hodin
Po celý den možnost návštěvy Muzea války 1866 a rozhledny v areálu bojiště
Vstupné na všechny akce v Hradci Králové a na bojišti Chlum 1866 je zdarma.
_____________________________________________________________________________________

Základní škola a mateřská škola, Všestary
Liga škol v OB – 4. Kolo
Závěrečné 4. kolo ligy škol v orientačním běhu se konalo 14. května 2014 u Stříbrného rybníku
v Malšovicích.
Téměř 35 závodníků z naší školy se vydalo na trať lesem, někteří to zvládli ve výborném čase, někteří
trošku bloudili, ale to už k běhu podle mapy patří. Na stupních vítězů jsme měli jen jednoho běžce –
Lubomír Tichý obsadil 2. místo v kategorii H2. V celkovém hodnocení škol jsme obsadili 3. místo
s celkovým počtem 657 bodů.
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Den s EU – Rakousko
30. 4. 2014
Při dalším putování zeměmi EU jsme navštívili sousední Rakousko. Žáci 2. stupně se po celý den střídali
na stanovištích, které pro ně připravili učitelé. Věnovali se těmto tématům: W. A. Mozart, Rakousko a
sůl, ferraty v teorii i praxi, M. B. Braun, F 1 a Niki Lauda, rakouská hudba, císařovna Sisi,
architektura Hundertwasserhaus ve Vídni.
Vybíjená 6. tříd
Ve středu 2. dubna se družstvo našich chlapců
z 6. třídy (posilněných o tři borce z 5. třídy)
vydalo bojovat na turnaj ve vybíjené
do Hradce Králové.
Zájezd do Francie a Velké Británie
V úterý 29. dubna odjela skupina žáků
na zahraniční zájezd do Francie a Anglie.

Barevné dny 2014
Ve škole se pořádají každoročně barevné dny,
kdy děti chodí oblečeny v určitých barvách a za
to dostává třída body, které jim pomáhají
v další soutěži. Dobrá parta ve školní jídelně
nezkazila srandu a obědy vydávali v barvách
dne.
Poprvé spolu – 2014

2. 5. 2014 naši předškoláci strávili sobotní dopoledne ve
školních lavicích. Dva adaptační sobotní bloky jsou již tradičně
součástí přípravy budoucích prvňáčků. Děti se seznámí se
svými spolužáky, „okouknou“ paní učitelky, pochutnají si na
svačince, zazpívají si a také se něco nového naučí. Předškoláků,
které jste v sobotu mohli poznat podle velké papírové čepice, se tentokrát sešlo 27. Po druhé zasedli do
lavic 17. 5. 2014. Budeme se těšit v září!
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Ze zasedání zastupitelstva obce Všestary
Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne: 15.05.2014
- Po rezignaci na mandát zastupitele pana
Ing. Radka Jásenského prosím
náhradníka pana Martina Dufka o složení
slibu. Slib složen a stvrzen podpisem na
písemném vyhotovení.
Statutární město Hradec Králové – dodatek č. 1
k veřejnoprávní smlouvě č.j. OS1/33/2003
uzavřené 19.11.2003 - Město informovalo obec, že
agenda přestupků je administrativně náročná, a proto
zastupitelstvo města odsouhlasilo navýšení částky za
projednání přestupku. Dosud činila částka 500,- Kč,
nová částka 1.500,- Kč. Za rok 2013 se pro naši obec
projednávalo 7 přestupků (uhrazeno 3.500,- Kč),
předpokládaný nárůst by byl 7.000,- Kč ročně. Paní
starostka navrhuje 1.500,- a poslala zpět k vyjádření.
Připomínky občanů
p. Pešek – Rosnice - žádost o výměnu čekárny –
občané z obce si přejí novou zastávku, tato je již
v žalostném stavu – na jednání příště, nejspíš oprava
nebo jako v jiných obcích skleněná.
p. Štefanka – Lípa - Střecha na Lípě Střecha na
hasičárně hnije a stále tam zatýká – momentálně jsou
2 nabídky, na Lípě se také řeší situace s dopravou od
Hradce Králové ( Všestar).
Mgr. Frízlová ZŠ Všestary – dotaz na zahájení prací
na škole. Práce budou probíhat o prázdninách, aby
nebyl narušen chod školy. Zadávací řízení má
připravené, může se soutěžit, jakmile bude projekt.
V tělocvičně se uvažovalo o podlahovém topení,
jinak podlaha jistě. Na prvním stupni se bude dělat
zateplení, výměna oken a střecha, na to je dotace.
Výměna elektřiny - v revizní zprávě je řečeno, že
elektřina je původní a je třeba s tím rychle něco
udělat.
p. Stejskal – Zpracování studie ohledně snížení
rychlosti – Rozběřice – důvod snížení rychlosti u
Hejcmanky. Bohužel to není v kompetenci obce,
podnětů bylo již zasláno více a zatím se nic neděje.
Pošle se na kraj opětovná žádost.
Žádost o dotaci na kanalizaci
Na základě 61. výzvy Ministerstva životního
prostředí vyhlášené prostřednictvím Státního fondu
životního prostředí z Operačního programu Životní
prostředí prioritní osa 1, je připravována žádost o
dotaci na projektovou dokumentaci pro čističku
Všestary, splaškovou kanalizaci Všestary, Bříza,
Lípa, Rosnice, Rozběřice). Pro úplnost se uvádí, že
povolením k vypouštění splaškových (přečištěných)
vod do dešťové kanalizace se obec stává
provozovatelem kanalizace s právy a povinnostmi
z toho vyplývajícími (jednou z povinností je placení
stočného, a to i bez vybudování oddělené splaškové

kanalizace). Povolení k vypouštění vod má obec
pouze do roku 2015, dne 6.5.2014 proběhla na obci
kontrola z Magistrátu města Hradec Králové – odbor
životního prostředí a bylo konstatováno, že odebrané
vzorky z některých výpustí ve Všestarech a hlavně
v Rozběřicích nevyhovují. Dále byly upřesněny
podmínky odběru vzorků.
Tento dotační titul je velmi lákavý. Dotační částka je
90%. To tu nebylo 10 let nazpět, bylo to pouze
v počátcích, takže spoluúčast obce je 10%. Problém
je v jediné věci. Tento dotační titul je vypsán pro
někoho jiného, a to pro obce nad 2 tis. obyvatel, a to
nejsme. Mohou žádat i obce do dvou tisíc obyvatel,
ale jen za zvlášť zpřísněných podmínek. Druhou
nedílnou podmínkou této žádosti je, že se musí žádat
alespoň o 5 mil. EUR. Dostala se nám do ruky
rekapitulace rozpočtu, bylo by to pro všech 5 vesnic a
bylo by to ošetřeno jednou dotací. Mělo by to být
rozděleno na fáze. Dále se tato věc projednávala na
rozšířené radě začátkem června a odsouhlasilo se
požádání o dotaci, to ale znamená přímo rychlíkovou
reakci, protože času je zatraceně málo.
I. fáze
2014-2015 ČOV a přivaděč, část
kanalizace ve Všestarech
II. fáze
2015-2020 dobudování kanalizace ve
Všestarech a místních částech.
Zprávy z rady obce
– bylo projednáno, že na základě žádosti schválil
Úřad práce dotaci na 2 zaměstnance na sezónní práce
(dotace na každého 11.000,- Kč měsíčně).
Žádost o dotaci na čistotu obce – zametací stroj.
S ohledem na výzvu Ministerstva životního prostředí
prostřednictvím Státního fondu životního prostředí je
možné ještě požádat o dotaci ve výši 90% na pořízení
komunální techniky. Obec nechala zpracovat nabídku
na zpracování žádosti o dotaci. Podíl obce 344.850,Kč, výše dotace uznatelných nákladů 90%
2,722.500,- Kč, neuznatelné výdaje - výběrové řízení
42.350,- Kč. Stále víc peněz stojí věčné opravy staré
multikáry.
-MVDr. Novák:„Za komisi životního prostředí
musím říci, že Rozběřice jsou zušlechtěny ze všech
stran, co se týče výsadby. Byla vysázena nová alej na
panelce a směrem na Světí. Budeme chtít udělat
nějaké další vesnice, ale je problém s cestami. Běžte
nebo dojeďte se podívat.“

členka zastupitelstva Marika Čapková
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KULTURNÍ VÝBOR
USKUTEČNILO SE ….
V pátek 25. 4. 2014 jsme pořádali zájezd na FLORU
OLOMOUC, kde jsme navštívili již 35. ročník
mezinárodní květinové výstavy a zahradnický veletrh.
Společně jsme navštívili pavilon s „Divotvorná
zahrada“. Zde jsme si prohlédli plovoucí květinové
záhony tulipánů, narcisů, hyacintů a modřenců,
hrnkové muškáty, voskovky a petúnie, výzdobu
záplavy řezaných lilií, frézií růží aj. K vidění byla také
ukázka aranžmá svatebních kytic společně se
stavebními šaty. V ostatních pavilonech jsme pak
nalezli inspiraci jakým způsobem použít břidlici
v zahradní architektuře, prezentaci českých,
slovenských a polských zahradnických firem, u
kterých jsme si mohli nakoupit nepřeberné množství
rostlin. K návštěvě také lákaly pavilony s hmyzími
domečky, s jezírky a rybami a sbírkové skleníky.
Zpřístupněna byla botanická zahrada Univerzity
Palackého. Domnívám se, že nebylo nikoho z našeho zájezdu, který by si nepořídil rostlinku, semínka
nebo alespoň nějakou pomůcku do zahrady nebo domácnosti. Při zpáteční cestě jsme se zastavili v Muzeu
Olomouckých tvarůžků, dozvěděli jsme se něco z historie vzniku a výroby tohoto jedinečného, původního
českého sýru. V podnikové prodejně jsme si mohli vybrat tvarůžky z úplného sortimentu výroby a
v Tvarůžkové cukrárně jsme zase ochutnali speciality vyrobené s Olomouckých tvarůžků.
Petra Rufferová
PŘIPRAVUJEME ….
Pozvánka na výlet do Mělníka

Ve středu 9. července 2014 pořádá
kulturní výbor výlet do Mělníka.
Zájezd je určen nejen seniorům, ale i
jejich
vnoučatům.
Navštívíme
zejména dominantu města – mělnický
zámek
obývaný
současným
majitelem Jiřím Lobkowiczem a jeho
rodinou. Poté si podle svého zájmu
můžete udělat krásnou procházku
zámeckými vinicemi, které se
rozprostírají nad soutokem Labe
s Vltavou. Za prohlídku také stojí
náměstní s historickými domy, jež
prošlo v roce 2010 rozsáhlou
rekonstrukcí. Nebo se můžete vydat
na dobrodružný sestup do mělnického
podzemí, jehož součástí je i nejširší
známá studna v České republice.
Závěr výletu bude patřit prohlídce vinných sklepů a malé ochutnávce vín.
Cena zájezdu: dospělí 240,- Kč, děti 120,- Kč. Přihlášky přijímá p. Kutálková na obecním úřadě.
Zdenka Macháčková
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KNIHOVNA
Tak a mohu si spokojeně říct, že čtvrté
nocování s Andersenem je za námi.
Kolem 17-té hodiny dorazily všechny
přihlášené děti. Celý letošní večer a noc se
nesly v duchu KOMISAŘE VRŤAPKY a
jeho autora Petra Morkese. Děti se
seznámily nejen s autorem, který pochází
z Hradce Králové, ale i s komisařem
Vrťapkou. Četli jsme ho dětem před
spaním.
Ten hlavní byl samozřejmě pan Andersen,
který se právě 2. dubna narodil. Na počest
tak významného pohádkáře, vymyslely
dvě české knihovnice tuto noc, která se
rozmohla již do sedmi zemí Evropy. Jestli
děti pozorně poslouchaly vyprávění o jeho
životě, to jsme zjistili po vyplnění malého
kvízu, který děti dostaly hned, co se
rozdělily do týmů. Hrály se hry, řádilo se
a soutěžilo. Děti se snažily právě pro svůj
tým získat co nejvíce bodů.
Po vydatné večeři se děti vrhly na
vyrábění – letos na téma: SKŘÍTEK
KNIHOVNÍČEK.

Děti se ze všeho
nejvíce těšily na
noční hru. Po trase
byly rozmístěny
svítící náramky,
které jim
ukazovaly cestu a
hádanky, jež bylo
potřeba uhodnout
pro správné
vyluštění křížovky
s tajenkou. Nikdo
se nebál ani
neztratil a dokonce i dva odvážlivci šli sami. Po
celé trase hlídali dospělí, aby se nikomu nic
nestalo.
Po ukončení noční hry děti dostaly chvilku volné
zábavy. Pak přišla příprava spánku. Některé děti
ještě poslouchaly předčítání z knížky Komisař
Vrťapka - tajemství mahárádžova vejce, jiní, jak
už to bývá zvykem si vyprávěly strašidelné
příběhy. Postupně se usínalo a ti poslední
vydrželi až do tří hodin do rána.
Některé děti vstávaly již v sedm ráno, ale pár
ospalců vstávalo až po osmé. Taktak jsme stihli
snídani, vyhlášení vítězů, rozdání odměn a už tu
byli rodiče, kteří si přišli pro své ratolesti. Děti si
letos odnesly nejen pamětní listy, ale i knížku.
Moc děkuji obecnímu úřadu a p. starostce za
finanční podporu na nákup knížek a dalších věcí
na tuto akci, základní škole za poskytnutí
prostorů, rodičům za výborné moučníky ke
snídani a tradičnímu osazenstvu za pomoc a
nápady na letošní NSA.

Vznikaly nejrůznější nápady a krásné
výtvory byly na světě. Stačilo jen pár
papírových krabiček, korkových špuntů,
ruliček z papíru, kousků vlny, odstřižků
látek a třeba také pár větších knoflíků.
Všechny výtvory byly moc pěkné. Také
vznikl naprosto úžasný výrobek od Kačky
Kalhousové a Anežky Zemkové, který se
stal naším všestarským skřítkem
knihovníčkem. Navštívila nás i paní
starostka, která si s dětmi povídala a ony jí
nadšeně popisovaly právě svého
vyrobeného skřítka.
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Kurzy FIMO
Na kurzu FIMO šperků, většina z nás
pracovala s polymerovou hmotou poprvé.

Naučily jsme se míchat barvy (blendovat)
a po následné úpravě různým skládáním,
řezáním a tvarováním, jsme všechny
zvládly vyrobit nádherné kytičky na krk a

k tomu i ladící náušnice. Při druhém
setkání jsme vyzkoušely poskládat fimo
tak, aby nám vznikly motýlí křídla a
z nich ozdoby na krk i do uší. Všem se

šperky moc povedly a už se těšíme na
příští „ podzimní setkání“, kde se budeme
učit další techniky s použitím FIMA.
Hana Šanderová
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Z ČINNOSTI SPOLKŮ Z OBCÍ
BŘÍZA, CHLUM, LÍPA, ROSNICE, ROZBĚŘICE, VŠESTARY
BŘÍZA
NOHEJBAL KLUB BŘÍZA
Náš klub se v tomto období snaží o zdatnou účast v Hradecké regionální nohejbalové soutěži. Zatím se
nám podařilo při sehrání 7 zápasů 2x vyhrát, a to je velmi příjemné povzbuzení do dalších utkání. Trochu
nás mrzí nezájem místních občanů, ale pevně doufáme, že se to postupně zlepší.
7. června 2014 jsme pořádali 6. ročník turnaje trojic při účasti 8 týmů. Turnaj se velice povedl, přispělo
nám k tomu nádherné slunečné počasí. První dvě místa zůstaly doma v Bříze.
Náš plán v letních měsících je pokusit se vyhrát další zápasy v regionální soutěži, ve volných termínech
se zúčastnit pár vybraných turnajů v regionu, např. turnaj v Kunčicích pořádaný 21. června 2014 (pojedou
2 naše týmy).
Trénujeme každý pátek od 17.00 h a v případě vašeho zájmu si lze s námi i zahrát. Každý je vítán!
Jarní výsledky v soutěži:
1. Malšova Lhota – Bříza 4:2
2. Bříza – Bílá Třemešná

2:4

3. Sloupno – Bříza

2:4

4. Nový Bydžov – Bříza

6:0

5. Bříza - Vysoké Veselý

4:2

6. Humburky – Bříza

4:2

7. Bříza – Dvůr Králové

4:2

Tomáš Kocián
SDH Bříza
Sportovní družstvo SDH Bříza
Průběžné hodnocení aktivity SDH Bříza v
letošním roce je zcela kladné. Zatím náš sbor
úspěšně uspořádal 30. dubna pálení čarodějnic
a 31. května vydařený DĚTSKÝ DEN. Děti se
s úspěchem účastnily soutěží na stanovištích,
ale zejména společných soutěží, kde již jde o
vítězství. Vyzkoušely si např. jaké to je běžet
v hasičském oblečení, skákat v pytli,
přetahování lana a již tradiční kousání koláčů o
finanční odměnu uprostřed. V letošním roce se
sešlo dost dětí a tak některé soutěže musely být
i vícekrát, a to podle výkonnosti soutěžících.
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Vzhledem k blížícím se oslavám
založení SDH ve Bříze jsme
objevili i tuto fotku z dob
minulých. Poznáváte se?
Aktivně se účastníme soutěží v
požárním sportu, kdy nám sezóna
tradičně začala soutěží ve Světí.
Umístili jsme se na děleném 5.
místě. Dále následovaly mimo
jiné, 30. 5. 2014 noční soutěž v
Hoříněvsi, 31. 5. 2014 soutěž na

Chlumu (2. místo) a prozatím poslední soutěž 7. 6.
2014 v Mokrovousech. Soutěž v Mokrovousech
stojí za veliké zmínění, protože se nám zde poprvé
podařilo novým osobním rekordem 19:84 sekund
vyhrát 1. místo. Nic nenecháváme náhodě,
účastníme se pravidelných tréninků a naši aktivitu
dokazuje také svépomocí zrekonstruovaný hasičský
přívěs, který vystavíme i s automobilem v sobotu
20. září 2014 na místním hřišti ve Bříze při
oslavách 125 let založení SDH v obci. Součástí
oslav bude soutěž v požárním sportu, připraven
bude doprovodný program po celý den až do
večerních hodin, výstavka vašich fotografií
k historii. Děkujeme za vaše předané fotografie –
vzpomínky a těšíme se na další.

David Bělohoubek

Program oslav 125. výročí založení SDH Bříza

sobota 20. září 2014
na místním hřišti ve Bříze
dopoledne – soutěž v požárním sportu O pohár starostky obce Všestary
odpoledne – „K poslechu a tanci zahrají z Orlických hor kanci“ ve stylu country
-

vystoupení mažoretkové taneční skupiny

večer – taneční zábava s naší oblíbenou hudební skupinou BONUS
celý den – výstava fotografií z historie obce a SDH Bříza, občerstvení – klobásy, kýta, pivo, limo …
Všichni jste srdečně zváni na příjemné posezení a setkání se sousedy přes všechny generace!
Na hřišti bude vystavěn zakrytý amfiteátr. Těšíme se na vaši hojnou účast!
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… a ještě jedna předvelikonoční tvořivá dílna
Předvelikonoční doba nás ještě jednou nalákala na tvořivou dílnu, 9. 4.
2014. Sešly jsme se, ženy a dívky, jako již tradičně ve Bříze v hasičské
zbrojnici při výrobě velikonočního aranžmá. Tentokráte „vajíčka“
z papírových ruliček. Vyzkoušely jsme si výrobu papírových ruliček,
vytvořily jsme kuličky z nich a po té jsme vše použily na jednoduchou
velikonoční výzdobu.
Další tvořivou dílnu plánujeme na podzim, termín a téma bude upřesněno.
Petra Rufferová

____________________________________________________________________________________________

LÍPA
SDH Lípa
SDH Lípa od začátku kalendářního roku uspořádalo pro spoluobčany tyto akce: oslavu MDŽ v místní
hospůdce a Pomlázkovou zábavu v restauraci na Chlumu. Členové výboru se každé první úterý
v měsíci schází, aby naplánovali brigády a kulturní akce v obci. V měsíci květnu a červnu se
uskutečnily brigády na přípravu prostranství u zvoničky, kde je naplánované Sousedské posezení
na sobotu 21.června, kam zveme všechny příznivce hudby k poslechu i tanci, dobrého jídla a pivečka.
Prostranství tak bude připraveno i na Loučení s prázdninami, které se uskuteční v sobotu 30. srpna, na
kterém zahraje kapela Dobrota band. Doufáme, že vyjde počasí a obě setkání si společně užijeme.
Dále členové sdružení udržují vysázenou alej směrem k „hříbárně“ a zúčastnili se požární soutěže na
Chlumu 31.5.2014, kde obsadili 5. místo. Gratulujeme!
Josef Štefanka

SDH Lípa zve na tradiční
Sousedské posezení
v sobotu dne 21. 6. 2014 od 14:00 hodin
pod širým nebem u zvoničky na Lípě
k poslechu a tanci hrají: 1. dechová hudba Hořičanka
2. Kapky
3. Vypuštěný koupaliště
4. REVERS

Dále: zahrají ochotníci z Hořic a svým vystoupením nás pobaví mažoretky
občerstvení za „lidovku“
grilované speciality
vstup zdarma
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SDH Lípa zve na tradiční

Loučení s prázdninami

v sobotu 30. 8. 2014 od 14 hodin
Kde: na Lípě u zvoničky
Hraje: DOBROTA BAND
Pro děti: hry, soutěže o ceny a překvapení
Pro dospělé: tanec, zábava a zase tanec
Jídlo a pití zajištěno
Přijďte „pobejt“ místní i přespolní

Šachový klub Lípa
Skončila šachová sezóna 2013 – 14 a tak přináším konečnou rekapitulaci ŠK Lípa.
1. liga mladšího dorostu
1. Polička
2. Bohemians Praha B
3. Sokol Praha Kobylisy
4. ŠK Lípa
5. Jičín
6. Lanškroun
7. Rychnov n. Kněžnou
8. Ústí n. Orlicí
9. Polabiny Pardubice C
10. OAZA Praha B
11. Liberec B
12. 1. Novoborský ŠK

31 bodů
28
25
24
22
13
11
10
10
7
6
6

Krajský přebor dospělých
1. Jičín C
25
2. ŠK Lípa B
24
3. Náchod A
23
4. Dvůr Králové
20
5. Hořice
18
6. Hronov
16
7. Broumov
15
8. Jaroměř A
14
9. Třebechovice p. Orebem 12
10. Sobotka
11
11. Jaroměř B
7
12. Náchod B
2
Region přebor dospělých
1. Ortex Hradec Král. B
2. Nový Bydžov B
3. ŠK Lípa E
4. Sokol Hradec Král. D
5. Sokol Hradec Král. C
6. ŠK Lípa D
7. ŠK Lípa F
8. Dubenec
9. Ortex Hradec Král. C

20
19
15
15
12
10
4
3
2

2. liga dospělých
1. Rychnov n. Kněžnou
2. Jičín B
3. ŠK Lípa
4. Velké Losiny
5. Polabiny Pardubice C
6. Vysoké Mýto
7. Slavie Hradec Král. B
8. AKIS Pardubice
9. Polička
10. Ústí n. Orlicí
11. Havlíčkův Brod
12. Polabiny Pardubice B
Krajská soutěž dospělých
1. Vrchlabí
2. Hořice B
3. Jičín D
4. Lomnice n. Popelkou
5. Trutnov
6. Dvůr Králové B
7. Lázně Bělohrad
8. Nový Bydžov
9. ŠK Lípa C
10. Nová Paka
11. Sokol Hradec Král. B
Krajská soutěž žáků
1. Třebechovice p. Orebem
2. Ortex Hradec D
3. Jičín B
4. Jaroměř
5. Ortex Hradec Král. C
6. ŠK Lípa C
7. Podzvičínská šach. škola B
8. Broumov
9. ŠK Lípa D

29 bodů
28
21
21
20
17
13
11
11
10
4
3

21
21
20
19
17
16
16
16
7
4
1

20
16
15
14
13
8
6
6
4
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Krajský přebor žáků
1. Ortex Hradec Král.
13
2. Podzvičínská šach. šk. 11
3. Trutnov
5
4. ŠK Lípa B
4

Z dalších našich
výsledků:
ŠK Lípa A vyhrála
krajský přebor v rapid
šachu, což je disciplína
se zkráceným časovým
limitem; šachista má na
celou partii 30 minut.
ŠK Lípa B skončila na
jedenáctém místě.
V krajském přeboru
jednotlivců mužů skončil Luboš Jedlička třetí, v
krajských bleskovkách byl stříbrný. Ten samý hráč se
stal už počtvrté krajským přeborníkem ve Fischerových šachách, kde mu zdatně sekundoval další náš
šachista, který je též předsedou královéhradeckého šachového svazu, Jaroslav Šmíd, čtvrtou příčkou.
V krajském přeboru žen stály na stupních vítězek hned dvě naše dívky. Zlato si odnesla Lenka
Rojíková, bronz Petra Tobišková,
A ještě jednu medaili jsme si z krajských přeborů přivezli: v kategorii seniorů se umístil Václav
Portych na třetím místě.
Lenka Rojíková jako mistryně České republiky dívek do 16 let reprezentovala naši vlast na
mistrovství světa ve Spojených arabských emirátech v Al-Ainu. Ve vyrovnané soutěži se ziskem 4,5
bodu z jedenácti možných obsadila 91. místo ze 116 účastnic. To, že se dívka z našeho oddílu
probojovala na mistrovství světa, je úžasné.
Lenka byla také vyhlášena nadějí královéhradeckého sportu spolu s dalšími sedmnácti mladými
sportovci.
Na závěr pro čtenáře dost možná překvapivá zpráva. V šachové ročence královéhradeckého
šachového svazu jsme uvedeni jako oddíl s největším počtem aktivních hráčů v celém kraji; máme 51
členů. Ještě bych jako radosta Šachového klubu Lípa chtěl poděkovat Obecnímu úřadu ve Všestarech
za podporu naší činnosti, velmi si toho vážíme.
Jaroslav Balcar

ROSNICE
SDH Rosnice
Rosničtí hasiči uspořádali v minulých týdnech pro občany dvě sousedská posezení – nejprve 30. dubna
2014 v rámci Čarodějnic a další potom v předvečer rosnické pouti 7. června 2014. Jako tradičně byl
pro všechny připraven dostatek dobrého jídla a pití. A vzhledem k tomu, že oběma akcím přálo počasí,
mohl si každý užít příjemný večer.
Zdenka Macháčková
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VŠESTARY
SDH a SOKOL Všestary
„Pomlázka s Josefem“
Taneční zábava, pořádaná dne 5. dubna místními
organizacemi TJ SOKOL a SDH ve Všestarech. V době
ještě nedávno minulé praskaly naplněné sály v
samostatných „Josefovských“ a „Pomlázkových“
tanečních zábavách. Dnes již poněkolikáté donutila
ekonomická situace spojit obě akce do jedné pod

názvem „Pomlázka s Josefem“. A tak ani
„hojnost“, jenž je atributem jména Josef, ani
"život", jenž je atributem Velikonoc,
nezabránily menší účasti na zábavě. Hudební
skupina „Bonus“ dokonale pobavila všechny
její účastníky. Nálada byla velmi dobrá a
dostatek prostoru na tanečním parketu umožnil
všem tanečním párům prokázat své pohybové
umění. Jako vždy, nezklamal ani obsluhující
personál.
Ing. Benedikt Bučík
Pálení čarodějnic ve Všestarech.
Tak jsme si 30. dubna 2014 ve Všestarech opět
připomněli jeden z hezkých zvyků našich předků.
Činovníci z místních organizací TJ Sokol a SDH
připravili pro děti pěknou zvykovou akci „Pálení
čarodějnic“. Odkud vlastně tato tradice vzešla? Víra
v nečisté síly je stará jako lidstvo samo. Tato víra
postupně v lidech vyvolávala přesvědčení, že ďábel
může svou moc na zemi uplatňovat pouze
prostřednictvím lidí - čarodějnic a čarodějů (i když tento
název je až výsledkem inkvizičních procesů). Proto
začali vymýšlet před těmito silami, zlými duchy a
démony, různou ochranu. Před vrata domů a chlévů se
pokládaly nasypané drny, stavení se kropila svěcenou vodou, před vrata a na dvůr se zapichovaly pruty
s pichlavými trny a podobně. Na ochranu před čarodějnicemi se na vyvýšeninách zapalovaly ohně,
zapalovala se košťata, která mládež vyhazovala do výšky, což mnoho lidí považovalo za to, že viděli
letět čarodějnici na hořícím koštěti. Lidé věřili, že v noci z 30. dubna na 1. května v povětří poletuje
spousta čarodějnic, které se slétaly na sabat (odtud Noc čarodějnic, Filipojakubská noc, Valpuržina noc
nebo Beltine). A tak se veškerá ochrana dobytka a úrody soustředila na tuto noc, které byla
přisuzována magická síla; postupně se začal rodit tento prastarý zvyk, kterému zůstal ve vínku název
„Pálení čarodějnic“. Popel z ohňů měl mít zvláštní moc pro zvýšení úrody. Někdy se rozhrnutým
popelem vodil dobytek k zajištění plodnosti. Přeskakování ohně mělo zajistit mládí a plodnost. Z toho
lze usuzovat, že smyslem tohoto starého lidového zvyku byla pravděpodobně i oslava plodnosti. To by
však bylo na delší povídání.
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Hodina „H“ - začátek sletu ve Všestarech,
byla ohlášena na 18-tou hodinu. Tomu však
předcházela náročná příprava celého areálu
sokolovny, příprava různých soutěží pro děti a
v neposlední řadě i občerstvení, a to nejenom pro
„zúčastněné čarodějnice“, ale i pro jejich
doprovod. Úderem 18-té hodiny to vše vypuklo.
Soutěžilo se v jízdě zručnosti na koloběžce (pro ty
nejmenší na tříkolce), slalomová dráha
z pneumatik, skákání na míči, střelba ze
vzduchovky a nakonec slalom v „sedmimílových
botách“, kde zejména těm nejmenším dělal velký
problém udělat i jen „sedmicentimetrový krůček“.
Po skončení dostal od organizátorů každý, kdo
úspěšně absolvoval všechny soutěže, pěkný lampión. A potom „HURÁ“, jde se hledat, kam se letos
ukryla „vrchní čarodějnice“. Cesta k místu úkrytu byla značena nenápadnými fáborky, které však
bystrému dětskému oku neunikly. A tak tempo čela průvodu bylo až závratné, že jsem mu málem
nestačil ani já a vůdčí čarodějnice musela průvod několikrát zastavit, aby ti nejmenší příliš nezaostali.
Průvod doputoval až do parku za místním hřbitovem, když mé staré a již ne moc poslušné oko
zpozorovalo v houšti vystrkovat hlavu vrchní čarodějnice. Otočil jsem se a za sebou jsem spatřil
desítky světýlek a jiskřiček, kterak vyzařovaly z očí dětí. Takovou upřímnou radost člověk nevidí
často. Čarodějnice se v rukou malých dětí vrátila na sokolovnu. Místní hasič připevnil čarodějnici na
vrchol hromady, škrtl zápalkou a ohnivé jazyky vyšlehly směrem vzhůru. Po chvilce již plameny
začaly olizovat její vlasy, z ruky a z pod čepice začal stoupat kouř. Za chvíli se celá smažila v ohnivém
pekle, až se nakonec celá propadla za svými loňskými, předloňskými ... V rámci této zábavy byly
vyhodnoceny i tři nejsympatičtější a „nejšerednější“ čarodějnice. O kulturní vložku se postaraly i
samotné děti. Oslava „upálení čarodějnice“ se rozrostla do rozměrů, že i míst k sezení bylo málo.
A oslava to byla i hezká, dlouhá a jakoby jí byla nakloněna i nebesa a seslala nádherné, téměř
letní počasí. I děti měly prodlouženou a po jejím skončení si poslední dospělí účastníci mohli rozdávat
již prvomájové políbení pod rozkvetlou třešní - jen kde ji letos najít. Nadešel nám První máj, svátek
zamilovaných, nadešel máj, měsíc lásky, lásky čas.
Ing.Benedikt Bučík
Dětský den ve Všestarech
Mezinárodní den dětí patří k novodobým významným dnům. V našich podmínkách je tento den
chápán jako radostná přehlídka her, zábavy a různých soutěží. Na Dětský den ve Všestarech
organizují dobrovolníci z místních TJ Sokol a SDH pestré, zpravidla sportovní odpoledne. Ne jinak
tomu bylo i letošní rok, kdy celému názvu akce propůjčili
jméno svého sídla sami bohové z Olympu - „Olymparádní
hry“. Původně se měl uskutečnit 31. 5. 2014. Počasí tomu
však nepřálo, a proto bylo rozhodnuto o jeho přeložení na 7.
6. 2014. A bylo to prozíravé rozhodnutí. V tento den, když
sluníčko zahnalo chmáry a déšť a začínal krásný, teplý letní
den, organizátoři od časného rána připravovali areál místní
sokolovny k důstojné oslavě svátku dětí. A připravovat bylo
co, celkem na deseti stanovištích byla připravena celá řada
sportovních disciplín; nejrozsáhlejší byl běh „s překážkami na
dráze“, který obsahoval víc jak deset překážek. Na 14:00 byla
pro všechna stanoviště vyhlášena „pohotovost“. Na 15:00
hodinu byl ohlášen poslední běžec, který přinášel oheň naší
„Olymparády“ do Všestar. Přesně v 15:00 vzplál slavnostní
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oheň „Olymparády“, a nad sloupem vyšlehly plameny sportovního zápolení. Celkem se registruje 109
(!!!) dětí. Když připočteme jejich doprovod, je areál zaplněný nade všechna očekávání.
Na každém stanovišti dostal každý
účastník potvrzení do hrací karty a na
závěr všichni, co absolvovali celou
„Olymparádu“, mohli si vybrat malou
odměnu - od sladkostí po hračky.
Poslání dne dětí bylo naplněno - hry,
zábava, soutěž. Myslím, že pro děti to
má i velký výchovný efekt - určitě si
zapamatují, jak se mají v budoucnu
věnovat svým dětem. A na závěr si
dovolím jménem všech zúčastněných
dětí prohlásit: „Bylo to hezké,
děkujeme“!
VOLEJBAL

Dne 10. května 2014 přivítalo účastníky 18. ročníku
„Jarního volejbalového turnaje“ čerstvé, až chladivé
ráno. Organizátoři nezaháleli a pro soutěžící a jejich
doprovody připravili kvalitní občerstvení. Chladné
ráno vedlo první kroky všech družstev do místního
„baru“
v chatě
„Sokolík“.
Nejdříve
něco pro
zahřátí,
potom se
trochu
posilnit před
zápasy. Do
Všestar
dorazilo celkem 5 družstev mužů a 11 družstev žen. Muži hráli
v jedné skupině systémem „každý s každým“ a ženy byly
rozlosovány do 3 skupin, jejíž vítězná družstva se utkala o 1. 3. místo, další o 4. - 6. místo a 7. - 9. místo. Hrálo se celkem na
4 kurtech a poslední hvizd sudího zazněl až podvečer před
devatenáctou hodinou.
U mužů vyšlo z turnaje vítězně družstvo Nechanic, na druhém místě skončilo kombinované družstvo
místního Sokola Všestary a jako třetí skončilo družstvo „VOKURČÁKŮ“ z Bělohradu.
U žen postoupily do finále družstva Pouchova, „MARIÁNKY“ a VK Hradec Králové „B“. A v tomto
pořadí skončily i v celkovém umístění. Čestné 10. místo obsadila shodným počtem bodů družstva
DJACI a Plotiště.
Soutěžilo se o poháry a pěkné ceny, které byly z větší části ihned po turnaji zkonzumovány.
Ing. Benedikt Bučík
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Přejeme krásné a pohodové
léto, prázdniny a dovolené

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 15. 9. 2014
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Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00015

Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti
Jak pomohla Evropská unie
a Evropský sociální fond naší obci?

V letech 2012 - 2013 jsou vytvářena pracovní místa veřejně prospěšných prací (VPP)
také v rámci projektu Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti, který je v rámci
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost financován z Evropského
sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

V období od 1. 5. 2013 do 30. 4. 2014 bylo v obci Všestary v rámci projektu podpořeno
1 pracovní místo na VPP za 29 628,- Kč, z toho výše příspěvku z Evropského
sociálního fondu činila 85%, tj. 25 183,80 Kč a ze státního rozpočtu České republiky
činila 15%, tj. 4 444,20 Kč.
Pracovní místo podpořené v rámci VPP bylo zaměřeno na úklid obce a úpravu veřejné
zeleně.
Na toto místo byl umístěn uchazeč, kterému je věnována zvýšená péče při
zprostředkování zaměstnání.
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