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

září 2014

15. číslo občasníku

POSVÍCENÍ
Původ a historie.
Podle legendy slavil první posvícení Šalamoun,
když světil svůj chrám v Jeruzalémě. Každý rok
v ten stejný den pak pořádal hostinu pro své
přátelé na počest vysvěcení chrámu.
Jak již tato legenda naznačuje, posvícení byla
výroční slavností, která se slavila v neděli před
nebo po svátku světce, jemuž byl zasvěcen
místní kostel.
Posvícení bývalo jedním z nejoblíbenějších
svátků prostého venkovského lidu, kterým
zároveň oslavovali ukončení polních prací. Posvícení v Čechách a hody na Moravě se slavívaly na
podzim, tedy v období, kdy již byl nový mák do buchet, zásoba čerstvé mouky a vajec, zralé švestky na
povidla a vykrmené husy na pekáč, zkrátka ideální doba na posvícení.
Za starých časů se posvícení slavilo téměř v každé farnosti v jinou dobu. Lidé chodili na posvícení
konaná v okolních obcích nejen aby navštívili své
příbuzné a přátelé, nebo aby něco utržili
prodejem různého zboží, ale také proto, že se jim
díky této slavnosti naskýtala možnost dobrého
jídla a zároveň odpočinku od práce. A tím, jak se
lidé bavili, pracovní morálka trpěla. Císař Josef
II. Chtěl nějakým způsobem sjednotit oslavy
v celé zemi, a proto roku 1787 vydal nařízení,
kterým lidem nařídil slavit posvícení v jeden čas.
Termín stanovil na neděli po svátku svatého Havla. Poslušní poddaní přijali toto nařízení velice nadšeně.
Od té doby slavili třetí neděli v říjnu tzv. „ císařské hody nebo také havelské posvícení“ a mimo nich dál i
svoje místní posvícení tzv. „ naše posvícení“.
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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Červen 2014 - Počet zastupitelů na volební období 2014 – 2018 – odsouhlaseno zastupitelstvem
15 členů (původní).
Září 2014 – na účtu obce aktuálně k 11.9. 2014 - 13 929 088,- Kč
Výběrové řízení " tělocvična ZŠ Všestary“ - stavební úpravy – přišly 3 nabídky, z nichž byla vybrána
firma Matex - za cenu 4 068 000,- vč. DPH, tato cena je i s podlahovým topením. Práce se zahajují ihned
a ukončeny budou 30.12. 2014.
Vozovka v obci Všestary – silnice této třídy nepatří do kompetence OÚ Všestary a je to práce a
iniciativa pouze správy silnic a proto se nemůžeme k této situaci vyjadřovat. Sami nejsme s novým
stavem vozovky spokojeni a požadujeme jako obec od správy silnic nápravu.
Informace o dotačních titulech a realizovaných investičních akcích
- zateplení budovy 2. stupně – závěrečná monitorovací zpráva
- zateplení MŠ Všestary – závěrečná monitorovací zpráva
- zateplení MŠ Chlum – bez aktuálních informací
- zateplení tělocvičny – bez aktuálních informací
- zateplení obecního úřadu – v suterénu se objevila plíseň, nyní se vysouší zdivo po dlouholetém
přemokření
- zateplení budovy 1. stupně –právě probíhá, končit bude max. na konci října, oprava po 90 letech na této
budově si vyžádala více investic, což je pochopitelné. Viz níže vysvětleno
- hřbitovní zeď Chlum – ukončeny 3 strany, zbývá pouze levá strana od vchodu- pokračování asi v r.
2015
- hřbitovní zeď Všestary – ukončeny 3 strany, pouze od archeoparku dodělat( udržitelnost projektu)
- oprava střechy hasičské zbrojnice Lípa – dokončeno
- zateplení hasičské zbrojnice Chlum – při prohlídce místa zjištěno, že budou méněpráce (zdravotechnika)
a vícepráce (vybudování žumpy) - připraven dodatek č. 1
- výměna oken hasičské zbrojnice Bříza – dokončeno
-elektroinstalace ZŠ - 1. stupeň – hotovo, zapojovat se bude až po vymalování
- výměna světel v tělocvičně – dokončeno
- kanalizace u SFŽP neakceptováno – opět jsme nedosáhli na dotaci, ale je vše připraveno na jaře má být
zřejmě vyhlášen opět dotační titul.
Funkční světla z tělocvičny – Výbojková světla budou nabídnuta na prodej za zůstatkovou cenu.
Výbor pro neziskovky a sport předal vyčíslení nároků jednotlivých spolků. Není vypracován
mechanismus čerpání. Jak rozdělit výtěžek z loterií, který zatím činí 33.038,81 Kč - rozděleno dle klíče
spolkům na sport.
Byt v č.p. 35 Všestary na obecním úřadě – schváleno vyhlášení záměru na pronájem - opět na 3 roky.
členka zastupitelstva Marika Čapková

2

Základní škola a mateřská škola Všestary
Zpráva o situaci ve škole
Možná si mnozí z vás četli na webových stránkách informace vedení školy, jiní si pouze všimli, že se
kompletně začala opravovat budova školy u kostela ve Všestarech ke konci prázdnin.
Samozřejmě není vhodné, když se s opravou školy začíná těsně před začátkem školního roku, ale
okolnosti se k tomu přiklonily. Většina z Vás si všimla, že bylo ke konci prázdnin postaveno lešení u
budovy 1. stupně ZŠ. Celá tato budova projde v následujících měsících velmi náročnou rekonstrukcí
( od roku 1924 -1926 – kdy byla postavena). Bude se vyměňovat střešní krytina, dojde k výměně oken,
montáži venkovních žaluzií a zateplení budovy. Uvnitř pak k výměně stoupaček a kompletního
elektrického rozvodu.
Nikdo nečekal, že nabídky z firem, které měly zájem se přihlásit do soutěže o tuto rozsáhlou zakázku, se
nevejdou do finanční hranice, která byla na tento projekt vyhlášena ( 6 000 000,- bez DPH). Bohužel se
tedy nepodařilo na konci června vybrat zhotovitele. Celá soutěž o zakázku se musela ukončit, poté
vyhlásit znovu, a to vše v určitém časovém rozpětí. Tedy nebylo ani v kompetenci obce tuto akci více
uspíšit. Buďme ale rádi, že dostaneme na tento projekt "Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ
Všestary č.p.2" dotaci a kompletně se budova opraví po skoro 100 letech provozu. Jistě to děti vydrží a
budou se moci vrátit do úplně nové a čisté budovy 1. stupně ZŠ Všestary.
Musíme samozřejmě velice poděkovat vedení školy za rychlé vyřešení celé problematické a nelehké
situace s navýšením míst ve škole na 2. stupni ZŠ a všem učitelům za vstřícný přístup k celé situaci.
http://www.zsvsestary.estranky.cz/ , Marika Čapková Dohnalová - zastupitel
MŠ Chlum
Plán divadelních představení pro rok 2014 -2015
16.9.2014 - Loutková pohádka: ,,Jejda strašidýlka" v 10:30 hod.
8.10.2014 - ,,Sůl nad zlato" v 10:30 hod.
11.12.2014 - ,,Vánoce s rolničkou" v 9 hod.
30.1.2015 - Hudební pohádka ,,Jak šli muzikanti do světa" v 10 hod.
12.2.2015 - Hudební představení ,,Na farmě" v 10:30 hod.
22.4.2015 - ,,Alenka, krásná panenka" v 10:30 hod.
http://www.ms-chlum.estranky.cz/
MŠ Všestary
Měsíční plán ZÁŘÍ 2014
01.09.- 05.09. - Týden KAMARÁDSTVÍ
08.09.- 12.09. - Týden BEZPEČNOSTI
10.09. - Schůzka rodičů - začátek v 16:00 hod.
24.09. - Sběr papíru, od 7:00 hod.
25.09. - DIVADLO "O přátelství"
http://www.msvsestary.estranky.cz/
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ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014 - 2015
Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne ve všech základních školách, středních
školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 1. září 2014. Vyučování bude
v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 29. ledna 2015. Období školního vyučování ve druhém pololetí
bude ukončeno v úterý 30. června 2015.
Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 27. října a středu 29. října 2014. Vánoční prázdniny budou
zahájeny v pondělí 22. prosince 2014 a skončí v pátek 2. ledna 2015. Vyučování začne v pondělí 5.
ledna 2015.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 30. ledna 2015.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:
9. 3. - 15. 3. 2015 - Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník,
Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín
www.zsvsestary.estranky.cz

I LETOS SE USKUTEČNÍ v druhé polovině října

DÝŇOVÉ SLAVNOSTI
na ZŠ VŠESTARY
Všichni jste vítáni!
Římskokatolická farnost Všestary
pořádá

BENEFIČNÍ KONCERT
na výmalbu zdejšího kostela

neděle 28. září 2014 v 17:30 hodin
kostel Nejsvětější Trojice ve Všestarech
Pod vedením Zuzany Janákové uslyšíte na místní varhany tato díla:
JOHN ALCOCK – Voluntary in D
WOLFGANG AMADEUS MOZART – Ave Maria
JOHANNES BRAHMS – Valčík
GIUSEPPE GIORDANI – Caro mio Ben
ANONYMUS – Voluntary in A minor
JACOBUS GALLUS HANDL – O salutaris
JOHANN SEBASTIAN BACH – Ave Maria
GEORG FRIDRICH HÄNDEL – Xerxes – Ombra mai fu
GEORG FRIDRICH HÄNDEL – Sarabanda
LUIGI BOCCHERINI – Menuet
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
SRDEČNĚ VÁS ZVEME
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KULTURNÍ VÝBOR
USKUTEČNILO SE ….
MĚLNÍK

Ve středu 9. července se uskutečnil prázdninový výlet nejen pro
seniory s cílem Mělník. Byli jsme překvapeni mimořádným
zájmem o tento zájezd, a tak jsme museli objednat velký
autobus, který by pojmul všech 55 účastníků.
Návštěvu královského města Mělníka jsme zahájili společnou
procházkou k vyhlídce nad soutokem Labe s Vltavou. Pak
následovala prohlídka zámku, na jehož nádvoří někteří z nás
potkali i jeho majitele Jiřího Lobkowicze, který v současné době
obývá se svou rodinou levé křídlo zámku.
Až do 14. hodiny si pak každý mohl zvolit program podle svého
zaměření. Někteří navštívili kostnici v kostele sv. Petra a Pavla,
jiní sestoupali do historického podzemí. Zejména dámská část
obdivovala expozici starodávných i moderních kočárků
v městském muzeu. Příjemná byla rovněž procházka po
nedávno opraveném náměstí Míru, které je centrem historické
části města.
Program zájezdu
byl završen ve
sklípku
městského muzea,
kde proběhla
ochutnávka sedmi
druhů vín
z mělnické,
litoměřické,
roudnické a
žernosecké
vinařské oblasti.

Kdo měl zájem, mohl si své
oblíbené víno za příznivou
cenu zakoupit.
Domů jsme tak odjížděli nejen
s veselou náladou, ale snad i
s příjemnými pocity, že jsme
mohli poznat něco z krás
města Mělníka.
Zdenka Macháčková
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PŘIPRAVUJEME ….
Zájezd pro seniory do Polska a Nového Města nad Metují
Ve středu 29. října 2014 pořádáme zájezd pro seniory do Polska na tržnici ve městě Kudowa Zdroj
spojenou s návštěvou zámku v Novém Městě nad Metují. Tímto si vás dovolujeme pozvat na tuto akci a
zájemci se mohou hlásit na OÚ u M. Kutálkové. Cena zájezdu je Kč 180,-. Přesný rozpis odjezdu
autobusu bude předán při placení..
A něco z historie zámku: v roce 1908 si
novoměstský zámek jako své rodinné sídlo vybral
a koupil Josef Bartoň, majitel textilní továrny v
Náchodě, dědeček dnešního majitele. Přestavba
zámku byla svěřena vynikajícím architektům té
doby - D. Jurkovičovi a P. Janákovi. Ze zámku se
stalo moderní sídlo ve stylech secese, art deco,
kubismu a funkcionalismu. Zámek byl také
vybaven technickými vymoženostmi, jako je
vodovod, ústřední topení, elektřina, telefon a jídelní a osobní výtah. Díky tomu dnes novoměstský zámek
slouží jako ukázka adaptace historického objektu na moderní bydlení, stejně jako kvalitní příklad spojení
historické a novodobé výzdoby a zařízení. Bartoňovi zámek vlastnili do r. 1948. Tehdy byl znárodněn a
do roku 1991 ho spravoval stát. Od r. 1992 je zámek znovu majetkem rodiny Bartoň-Dobenín.
Petra Rufferová

Kulturní výbor obce Všestary
pořádá v sobotu 22. 11. 2014 od 14:00 hodin

Odpoledne pro
seniory
jako každoročně se známou osobností letos
s

JOSEFEM

ZÍMOU
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KNIHOVNA
Nejstarší knihovnice
Nejstarší knihovnice vede již 30 let knihovnu v Rozběřicích.
Pozdní zářijové odpoledne jsem navštívila jednu z
nejstarších občanek naší obce, a to paní Kvasničkovou
z Rozběřic, a vyzpovídala ji. Mé otázky směřovaly
k místní knihovně, kterou paní Kvasničková vede již 30
let.
Až do roku 1984 se o knihovnu v Rozběřicích starala
dcera pan Kvasničkové, ta se ale v té době vdala a
odstěhovala do Rosnic, knihovnu tak převzala paní
knihovnice.
Posledních 30 let každou sobotu odpoledne mezi 16:00
a 17:30 očekává paní Kvasničková v knihově čtenáře.
Těch je, dle slov knihovnice, stále méně. Dříve prý
chodívalo pro knihy mnoho lidí, nyní jsou stálé
čtenářky pouze dvě. To jediné paní knihovnici při
ohlédnut zpět rmoutí, že čtenářů ubývá. Jinak vypráví o
svém poslání s úsměvem:
Jaké knihy jsou u čtenářů nejoblíbenější?
Zcela určitě detektivky, a také pohádky.
Jak vzpomínáte na dobu, kdy chodilo do knihovny nejvíce lidí?
Ráda vzpomínám, to jsem v té době celou hodinu a půl, kdy je knihovna otevřena, jen vypisovala
výpůjčky a ani jsem se nezastavila. Někteří čtenáři chodili každý týden a brali knihy i pro další členy
rodiny. Když třeba některá knížka v knihovně nebyla, zavolala jsem do střediskové knihovny a knížku
vyžádala. Do druhého dne mi ji většinou doručili k dceři a ta mi ji pak dovezla. Čtenářům jsme tak
dokázali sehnat vyžádanou knížku do druhého dne. V té době jsme byli nejlepší obecní knihovnou
v okrese.
Stalo se někdy, že byste v knihovně v sobotu odpoledne nebyla?
To se stalo určitě, někdy jsem byla třeba nemocná nebo to počasí nedovolilo, ale to je za celou tu
dobu tak maximálně pětkrát.
Co Vás na práci knihovnice těší?
Že jsem si v knihovně vždy mohla s lidmi popovídat, a taky že jsem jim mohla sehnat knížky, které se
jim líbily.
Jak trávíte čas v knihovně?
Dříve jsem sotva stihla vyřídit výpůjčky, pak když bylo méně lidí, jsem si četla.
Děkuji Vám, že jste si na mne udělala čas a ochotně se se mnou podělila o vzpomínky i aktuální
informace.
Paní Kvasničkové z Rozběřic rovněž náleží obrovské poděkování za to, že se tak obětavě již 30 let
stará o to, aby čtenáři v Rozběřicích měli co číst. Děkujeme.
V Rozběřicích dne 19.9.2014
Mgr. Zuzana Zlatohlávková
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Z ČINNOSTI SPOLKŮ Z OBCÍ
BŘÍZA, CHLUM, LÍPA, ROSNICE, ROZBĚŘICE, VŠESTARY
BŘÍZA
NOHEJBAL KLUB BŘÍZA
Činnost nohejbalového klubu v období prázdnin je zaměřena především na objíždění turnajů v našem
okolí. Možnosti účasti na turnajích se nabízela např. v Nechanicích, Lupenicích, ale bohužel z důvodů
dovolených nebo pracovního vytížení, se podařilo sestavit týmy pouze do Všestar.
Naše prezentace na tomto turnaji byla po sportovní a společenské na nejvyšší úrovni. O tom svědčí
pozdní bujarý odjezd do našich domovů. Celkově jsme na tomto turnaji obsadili 3. a 4. místo.
Další turnaj jsme odehráli 6. září v Těchlovicích, kam zajíždíme tradičně každý rok. Postavili jsme 1 tým,
který odehrál 10 zápasů. Konečné 4. místo z 16 mužstev bereme jako celkem dobré umístění.
Našim hlavním úkolem v tomto období je uspořádání domácího turnaje v termínu 13. září. Počasí nám
přálo, turnaje se zúčastnilo 7 týmů a první místo zůstalo doma, tzn. i krásně propečená husa s knedlíkem a
zelím.
V říjnu, jako každý rok touto dobou, je naplánovaná poslední brigáda na hřišti, při které se snažíme hřiště
a buňku zazimovat tak, aby byla připravena na nadcházející rok.
Co se týče regionální hradecké soutěže, tak v období prázdnin se žádná utkání nesehrávají. Začíná se
začátkem září a zbývá nám odehrát v domácím prostředí mistráky se Sloupnem, Novým Bydžovem a
týmem z Humburk.
Od října budeme dojíždět každé úterý a pátek do tělocvičny v Předměřicích nad Labem. Stále jsou mezi
nás zváni další zájemci. V současné době dokážeme do soutěží postavit i 3 týmy.
Tomáš Kocián
SDH Bříza
Se sportovním družstvem se aktivně zúčastňujeme hasičských soutěží, kde nám nejvíce pomohly společné
tréninky s družstvem z Mokrovous. Prozatím náš polek dosáhl několika umístění na stupních vítězů.
Vedlejší, ale minimálně stejně důležitou činností jako jsou
závody, byly v průběhu uplynulého půl roku a zejména
prázdnin, opravy, které jsou spojeny s fungováním hasičské
zbrojnice (oprava zasedací místnosti s kuchyní, vymalování,
nátěr vrat … ) a renovace stávající hasičské soupravy. Jedná se
o aktivitu zcela dobrovolnou, a o to víc nás těší, že se nám
zatím vše daří dotáhnout do zdárného konce i v malém počtu
nadšenců. Nejdříve jsme začali zrekonstruováním přívěsného
vozíku za automobil, který jsme již využili i při soutěžích. Po
jeho úspěšném dokončení jsme byli namotivováni pro
rekonstrukci automobilu, kterou provádíme i za přispění obce
Všestary. S blížícími se oslavami 125. výročí založení SDH
Bříza jsme finišovali, tak abychom mohli kompletní soupravu
v celé její kráse předvést.
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V sobotu 20. září 2014 jsme si společně s místními obyvateli a hosty připomněli výročí založení
hasičského sboru, který již 125 let
dobrovolně v obci dohlíží nejen na požáry.
V současné době je to ale také spolek,
který se stará o společenský život ve Bříze.
Tak tomu bylo i v tu sobotu, kdy se na
místním
hřišti
uskutečnila
soutěž
sportovních požárních družstev o pohár
starostky. Naše družstvo se umístilo na
skvělém 3. místě.
Počasí nám navzdory předpovědím přálo, a
tak bylo možné po celý den sledovat
zápolení hasičských družstev dětí, žen a
mužů v požárním útoku, pochutnat si na
párku v rohlíku, klobáse nebo kýtě,
posedět a popovídat se sousedy … a navíc byly po celý den ve stanech vystaveny černobílé fotografie ze
života hasičů a obyvatel naší obce, které nám připomněly nejen to, jak čas rychle utíká, ale také, že ve
Bříze nebyla a není nuda. Ti starší vzpomínali, k tomu jim odpoledne hrála country kapela KANCI, a ti
mladší si vyzkoušeli, jaké to je sedět a projet se renovovaným hasičským autem nebo jaké to je
„vykoupat“ se v pěně. Odpoledne bylo zpříjemněno vystoupením taneční skupiny CHEEKY CHEERKY
a večer jsme si stále v hojném počtu zatančili na improvizovaném tanečním parketě se skupinou BONUS,
která nás bavila až do pozdních nočních hodin.
Myslím, že to pro nás jako organizátory, ale i pro sousedy byla nezapomenutelná akce.
Na konec roku připravujeme tradiční akce - rozsvícení stromu na návsi (opět s kulturním příspěvkem a
dětskou dílnou) a určitě k našim dětem přijde Mikuláš i s čerty a andělem.
David Bělohoubek

Pronájem pergoly a sálu hospody ve Bříze
Nabízím krátkodobý pronájem (1denní - víkend,
popřípadě dle dohody) zděné pergoly či sálu
hospody pro soukromé akce v obci Bříza. Pergola
je vybavena grilem, chlazením. Hlavní vstup je z
přilehlého parkoviště. Kapacita pergoly 35 osob,
kapacita sálu 90 osob. Lze zajistit občerstvení,
přípravu kýty. Dřevo na zátop lze dodat, pokud
nebude přivezeno vlastní. Místnost výčepu není
součástí pronájmu pergoly ani sálu, pokud nebude
dohodnuto jinak s provozovatelem pohostinství.
Úklid po akci bude proveden provozovatelem
pohostinství a je zahrnut v ceně. Zájemci volejte
na tel. 604 951 635 nebo facebook - hospoda ve
Bříze-Všestary.
Ladislav Kudrna
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CHLUM
SDH Chlum
Prázdniny utekly jako voda, připomeňme si naše akce.
Červenec přinesl již tradiční asistenci při oslavách bitevních bojů z roku 1866. Zde bychom chtěli
poděkovat nejen členům sboru, ale také Sokolu Chlum, panu F. Skalickému, za poskytnutí pozemku na
parkoviště, Obecnímu úřadu ve Všestarech a Radku Balcárkovi.
Konec prázdnin je spojen s dětským dnem a sousedským posezením. Náš sbor připravuje pro děti
odpoledne plné her a soutěží o sladké i věcné odměny. Obyvatelé obce mohou strávit pohodové
odpoledne a večer při dobrém jídle i pití a přátelském popovídaní doprovázeném příjemnou hudbou.
Letos se rozloučení s prázdninami konalo 30. srpna 2014. Dětský den se vydařil, našim nejmladším
přálo i počasí , jejich soutěžení bylo doprovázeno sluncem, a tak děti mohly po celou dobu soutěžit o
mnoho krásných cen. Odpoledne přineslo dešťovou spršku, ale ani ta nezkazila přítomným náladu a
celé posezení mělo nádech příjemné atmosféry.
Dále nesmíme zapomenout na asistenci při kulturních akcích organizace Amfiteátr Chlum.
Ani výjezdová jednotka v létě nezahálela. Dne 25. července 2014 byli naši hasiči přivoláni k požáru
pole s obilím v Máslojedech a 13. srpna 2014 zasahovali při požáru skladových prostor v Lochenicích.
A co nám přinese podzim?
Po dvouměsíčním oddychu se začínají mladí hasiči na pravidelných schůzkách připravovat nejen na
soutěžní klání, ale i na kulturní akce spojené s jejich vystupováním.
Dne 20. září 2014 nás čeká účast na soutěži „O pohár starostky obce Všestary“ , který bude letos
pořádat SDH Bříza a 11. října 2014 se mladí hasiči zúčastní Závodu požárnické všestrannosti mladých
hasičů a dorostu ve Smržově.
Prosinec se nese ve znamení čertů, Mikuláše, nadílky pro děti a blížících se Vánoc. I letos naši hasiči
připraví pro děti odpoledne plné veselí, sladkých překvapení a objeví se i čerti.
Na prosincové výroční schůzi SDH Chlum budou členové sboru
seznámeni s jeho činností,
proběhnou volby do výboru SDH a zároveň se mohou přítomní těšit na hudební vystoupení
nejmladších členů a posedět v přátelském kruhu.
Kol. SDH Chlum
AMFITEÁTR Chlum
Sezónu jsme úspěšně uzavřeli první zářijový pátek
s Vaťáky a Cocktail ala Motejl, areál je zazimován a my
již pomalu plánujeme rok příští. Pojďme si tedy projít
tento rok a zavzpomínat na letošní akce.
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Čarodějnice na Chlumu : Tato akce má již na Chlumu dlouholetou historii a my jsme se k této tradici
na několik let pouze přidali. Byl připraven pestrý program pro děti a po zapálení ohně nám zahrálo
Duo Jirka a Jirka, které připravilo skvělou diskotéku. Počasí nám přálo. Rozcházeli jsme se až
v pozdních nočních hodinách.
Chlumfest 2014 : Již druhým rokem byl
dán prostor mladým kapelám s osobitým
stylem. Na rozdíl od minulého roku jsme
měli pouze jedno podium přímo v lesním
divadle, ale počet kapel zůstal téměř
stejný a počet návštěvníků byl větší. Pro
připomenutí, hráli nám : GroteSka, Není
zač! ,W.A.F. , Euphonix, Creedence
revival, By The Way, Ulrychovo náměstí,
ETC &
Krausberry revival, Online
session, Moment, Cocktail alá Motejl , K2,
Betonovej septik.
Nakafráno – Božský řízek - První letošní divadlo bylo opravdu povedené. Autorský ženský kvintet
nám předvedl svůj náhled
na to, co se může stát
v porodnici, když se na
jednom
pokoji
sejde
pětice naprosto odlišných
povah, byť se stejným „
problémem“ . Dnes již
mohu prozradit, že to
společné pojítko byl jeden
otec. Skvěle vymyšlená
zápletka se spoustou
vtipných hlášek.
Vladimír
Hron – tento
bavič má již na
našem
pódiu
tradici dlouho,
téměř jako je
historie
znovuoživení
tohoto areálu.
Tentokrát jsme
jeho vystoupení
posunuli
o
úroveň
výše,
živou kapelou
UšiBand.
Pokud
mohu
něco prozradit ze zákulisí, vystupovali spolu poprvé a před tím se ani jednou osobně neviděli. Na místě
však předvedli vystoupení, jako by spolu vystupovali již léta. Zkrátka profesionálové jedna radost!
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Divadlo Háta – Světáci – Taky jste si kladli otázku, jak se podaří převést tuto filmovou klasiku s herci
jako byli Jiří Sovák, Vlastimil
Brodský, Jan Libíček, Jiřina
Bohdalová, Jiřina Jirásková,
Iva Janžurová, Oldřich Nový,
Vladimír Menšík a dalších,
do
podoby
divadelního
představení ? Myslím si, že
toto divadelní představení
rozptýlilo
veškeré
pochybnosti a obecenstvo se
bavilo skvěle celý večer.
Koho jiného si představit
z dnešních herců jako učitele
tance profesora Dvorského,
než Jana Přeučila ? Hrál
úžasného
distingovaného
postaršího profesora společenské etikety s naprostou přesvědčivostí a skvěle evokoval dobu lepších
podniků z doby první republiky. Doplněno výkony ostatních účinkujících, například Martinem
Zounarem, Ivanou
Andrlovou, Miriam
Kantorkovou a dalšími, nebo zpěvem Pavla
Vítka,
vytvořili
společně
nádherné
představení, které zhlédlo téměř vyprodané
lesní divadlo. Na hercích bylo patrno, jak si
váží velké návštěvnosti a hráli s o to větší
radostí. Po představení bylo odměněno
představení bouřlivým potleskem, po kterém
ještě
následovala
improvizovaná
autogramiáda se společným focením herců a
fanoušků. Ale závěrečným potleskem se tento
večer skončil jen zdánlivě. V okamžiku, kdy
se velká část publika zvedla a odcházela, zazněly lesním divadlem první akordy na kytaru. Dav
opouštějící hlediště se najednou zastavil a s úžasem zaregistroval anglicky zpívajícího kytaristu Mike
Cole. Ten zahrál několik písniček jen sám, a poté se k němu přidala i
jeho skupina JazzPolice. Spousta návštěvníků si za zvuku nádherné
muziky rozmyslela odchod a zůstala ještě na toto hudební vystoupení.
Jistě nelitovali.
Putování za pokladem lesních skřítků: Děti i rodiče si vyzkoušeli
své znalosti o přírodě, ekologii a prověřili svou zručnost a hbitost.
Zúčastnili se malí i velcí, někteří dokonce i se sádrou.  Všichni
odvážní byli odměněni pokladem a táborákem, kde si sami opekli
buřtíka.
Katapult : Co dodat k této akci ? Bigbeatová klasika téměř čtyřicet
let. Z organizačních důvodů byla akce přesunuta na sokolské
cvičiště. Počasí nám sice příliš nepřálo, ale téměř tisícovka fanoušků
si akci nadmíru užívala. Tříhodinový průřez tvorbou Katapultu
nenechal nikoho chladným a „kotel“ byl mohutný. Během akce
naštěstí nepršelo, až s posledním tónem se na naše hlavy začal snášet
drobný déšť. Naštěstí netrval dlouho.
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Putování za světýlky: Dobrodružné putování nočním lesem bylo kouzelné, krásné teplé počasí,
odvážné děti i dospělí si to náramně užili!
Máme za sebou další rok v Lesním divadle na Chlumu. Děkujeme všem příznivcům, kteří nelitují
svého volného času a přiloží ruku k dílu. Děkujeme sponzorům za jejich podporu finanční i materiální,
bez které by realizace oživení lesního divadla na Chlumu byla nereálná. Nemalý dík patří také Sokolu
Chlum, který poskytuje prostor a SDH Chlum za jejich asistence při konání pořadů.
A největší poděkování je pro Vás, diváky, kteří i přes ne úplně ideální podmínky v prostoru lesního
divadla přijdou a těší se společně s námi s představeními, které jsme připravili. A proto bychom rádi i
příští rok pro vás připravili taková představení či skupiny, na které bude za to stát se přijít podívat.

Těšíme se na další krásné společně strávené večery.
Váš „Amfík“
Jakub Zvěřina
__________________________________________________________________________________
LÍPA
SDH Lípa uspořádalo hned dvě akce:
21. června 2014
Sousedské posezení a
30. srpna 2014 Loučení s prázdninami.
Obě akce se uskutečnily na Lípě ,, U
zvoničky“, kde se sešla spousta lidí místních
i přespolních. Nejen že hrály kapely
k poslechu i tanci, ale také se na akcích
objevily mažoretky z Hořic, děti povozilo
hasičské auto, nejmenší návštěvníci mohli
své schopnosti ukázat ve skákacím obřím
hradu, ale nejoblíbenější atrakcí byla
sněhová pěna, do které se nahrnuly snad
všechny děti. Nebyla nouze ani o soutěže
pro děti, které byly odměněny nejrůznějšími
cenami. Dobrou náladu umocňovalo chutné
jídlo a dobré pití.
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Počasí oběma akcím přálo, sluníčko ukázalo, že nám s organizováním pomůže a my můžeme
s klidným svědomím říci, že se vše vydařilo.
Pořádání takovýchto akcí na Lípě si vždy
berou na svá bedra skalní příznivci a mají
radost, že udělali něco pro druhé. Je to
spousta fyzické práce, ale také organizování
a podporování ostatních. Ale tato náročná
práce se vyplatila. Pobavili se nejen děti, ale
i dospělí. Spokojenost na tvářích, bouřlivý
potlesk mažoretkám, veselá očka dětí
zachumlaných
v pěně,
radost
z vysoutěžených dárečků, zaplněný taneční
parket a pochvaly návštěvníků – to vše
organizátory akcí uspokojovalo a těšilo.
A že se z dobrých akcí neodchází příliš brzy,
o tom svědčí odchody těch nejvěrnějších –
vydrželi opět až do rána. Děkujeme hudebním
skupinám
Hořičanka,
Kapky,
Vypuštěný
koupaliště, Revers a naši téměř stálici zvané
DOBROTA BAND. Všechny hrály skvěle!
Děkujeme Čistěveskému dráčku za zapůjčení a
postavení stanu, Obecnímu úřadu ve Všestarech
za zapůjčení stanů a všem hasičům z SDH Lípa,
ale i ostatním občanům, za zorganizování těchto
krásných odpoledních až večerních zážitků.
Děkujeme a těšíme se na další kulturní akce!
Dne 20.9. se SDH Lípa zúčastnilo hasičské
soutěže ve Bříze „O pohár starostky obce
Všestary“, na které obsadilo krásné 7. místo.
A co plánujeme do konce tohoto kalendářního roku?
V prosinci nás čeká již tradiční Mikulášská besídka v místní hospůdce, na kterou se těší děti i dospělí.
Josef Štefanka
Turnaj ,,O pohár Jana Trčky z Lípy“ v malé kopané
V sobotu dne 6. září 2014 se uskutečnil turnaj v malé kopané
,,O pohár Jana Trčky z Lípy“ na hřišti ,,Pod Zelenou“ na Lípě
pořádaný pod záštitou firmy ,,AUTO KNB-Lípa“. Letošní turnaj byl
již třináctým v pořadí.
Turnaj začal nastoupením jednotlivých celků a prvním výkopem míče
paní starostkou Z. Zlatohlávkovou při zahajovacím utkání mužů
z Lípy - ženatí proti svobodným, ve kterém zvítězili svobodní.
Gratulujeme! Poté začala vzájemná utkání celků. Letošního ročníku se
zúčastnilo méně družstev, proto vzájemná utkání probíhala ve dvojích
zápasech.
Počasí celé akci přálo, výborné a levné pivečko, chuť soutěžit a
povzbuzování diváků – to vše se podílelo na zdárném průběhu celého
turnaje.
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Vítězem turnaje se stalo mužstvo ,,3 PROMILE“, na druhém skončilo mužstvo ,, TPE“ a jako třetí
mužstvo ,,Pivo za 10“. Bylo rozdáno celkem sedm pohárů – nezapomnělo se ani na pohár nejlepšího
střelce – hráč Kykal z mužstva ,,3 PROMILE“, pohár nejlepšího brankáře – hráč Práchenecký
z mužstva „TPE“, ceny fair play M. Beni a J. Šolce z Lípy získalo mužstvo „ženatí“ a hráč Kopta z
„TPE“ .
Předáním cen z rukou starostky JUDr. Zuzany Zlatohlávkové a společným pozdravem příštímu
ročníku byl turnaj zakončen. Děkujeme všem, kteří se podíleli na pořádání a zdárném průběhu tohoto
turnaje. Vždyť poslední návštěvníci opouštěli celou akci za úplné tmy plni dojmů a dobré nálady.

Příští ročník tohoto turnaje se bude opět konat první sobotu v září. Všechna mužstva jsou srdečně
zvána. Dobrá nálada, chuť sejít se s přáteli a zasportovat si – to vše mluví jistě pro!
Lenka Nožičková
Šachový klub Lípa
Šachový klub Lípa uspořádal již 16. ročník letních šachových bleskovek. Po šest prázdninových pátků
se k hostinci „U polních myslivců“ pod rozhlednu sjížděli milovníci nejrychlejší disciplíny královské
hry, aby si užili několikahodinová klání na 64 polích. Domácí tentokrát nebyli štědrými hostiteli,
vítězství jim uzmul jen v druhém turnaji Jiří Doseděl z Vysokého Mýta. Svoji suverenitu potvrzovala
domácí jednička Pavel „Alois“ Jirásek, který zvítězil čtyřikrát, z toho jednou dokonce zaznamenal jen
samé výhry, což je v konkurenci, jaká se zde scházela, obdivuhodný výkon. Poslední klání bylo ve
znamení Luboše Jedličky, který celé prázdninové turnaje spolu s Petrou Tobiškovou s přehledem
soudcoval. Další z hráčů domácího áčka, Ondřej Ruda, se jako první ze všech, kteří na tyto mače jezdí,
dostal v historické tabulce přes neuvěřitelných tisíc bodů. Zpravodajství z každého turnaje vycházelo v
Hradeckém deníku, takže se o lípských šachistech dočetli čtenáři celého okresu. V říjnu začnou
mistrovské soutěže družstev, ve kterých máme jak v dospělých, tak i v mládežnických kategoriích
hojné zastoupení. V hostinci „U polních myslivců“ tak bude možno takřka každou neděli od října až
do dubna navštívit domácí zápasy Šachového klubu Lípa.
Jaroslav Balcar
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ROSNICE
SDH Rosnice
První sobotu v září si v Rosnicích připomínáme tradiční posvícení. Letos bylo navíc spojeno s akcí pro
děti - rozloučením s prázdninami. Díky Martině Pánkové, Mirce Kaplanové, Aleně Kalhousové a
rodině Peškových si děti užily odpoledne plné zábavných soutěží a hledání pokladu. To nakonec
vyvrcholilo směnou nasbíraných bodů za hračky, sportovní potřeby a jiné odměny.
S příchodem podvečera akce plynule přešla do sousedského posezení, ke kterému neodmyslitelně patří
grilované maso, čerstvý chléb a studené pivo. Všeho bylo dostatek, navíc řada občanů přispěla svými
domácími koláčky a jinými zákusky. I díky pěknému počasí se tak sousedé všech generací mohli bavit
až do pozdních nočních hodin.
Zdenka Macháčková
__________________________________________________________________________________

VŠESTARY
SOKOL a SDH Všestary
Nohejbalový turnaj - 19. července 2014
Dne 19. července 2014 uspořádala TJ Sokol
Všestary již 8. ročník nohejbalového turnaje.
Nádherný
sluneční
den
přivítal
ve
Všestarech celkem 16 mužstev. I organizátoři se
činili, aby připravili všem účastníkům příjemné
chvíle spojené se sportovními, ale i společenskými
prožitky, jednoduše řečeno relaxaci a pohodu.
Chutné občerstvení a chladné nápoje mohly
uspokojit i labužníky.
Počasí přálo milovníkům bronzu, ale i stínu bylo dostatek, a kdo chtěl, osvěžil své sportem
znavené tělo i chladnou koupelí. Vzduch příjemně chladil mírný vánek, který roznášel po areálu
sokolovny vůni grilované kýty ve směsi se štiplavým kouřem. Herní systém byl upraven tak, aby si
každý mohl zasportovat, a ne zahrát jeden dva zápasy a jít domů.
Mužstva hrála ve dvou osmičlenných
skupinách systémem „každý s každým“, aby
potom
těch
nejlepších
osm bojovalo
vyřazovacím systémem o „medaile“. Zápolení
začalo v 8:00 hodin ráno a bylo zakončeno
podvečer v 18:00 hodin předáním ceny
vítěznému mužstvu. Vítězem se stali borci z
Čestic, před týmem prozaického názvu „Plum
Bum“ a mužstvem sousední Břízy. I když
domácí mužstvo skončilo hluboko v poli
poražených, důležité bylo bojovat. A urputné
boje sváděli mladíci proti téměř svým
„dědečkům“, anebo „syn s vnukem“ v jednom
mužstvu; věk se na výkonech nepodepisoval. Dokonce Třebechovičtí „Orli“ si zavzpomínali na své
mládí a bojovali o medaile.
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Takže zase jedna povedená akce, ve které zvítězili všichni, hlavně zvítězil sport, zvítězil zdravý
pohyb, zvítězila dobrá nálada, zvítězila radost ze života.
Letní volejbalový turnaj - 30. srpna 2014
Léto vysílá přírodě své poslední prázdninové sluneční paprsky. Je pátek 29. srpna večer a ve mne se
tísní obavy ze zítřejšího volejbalového klání, neboť na kurty se snesla téměř průtrž mračen. Dopřeje
nám příroda užít si posledního prázdninového víkendu, anebo smutně „spláčeme nad
výdělkem“. Sobotní časné ráno ukazuje nejisté počasí, déšť visí ve vzduchu. Do sportovního areálu TJ
Sokol Všestary přijíždí první mužstva. Organizátoři jsou připraveni - antuka si skvěle poradila se
včerejším lijákem, na hřištích září bílé čáry, sítě čekají na první dotek míčů. Občerstvení v místní
klubovně se usmívá na první návštěvníky a na konzumenty nečeká dlouho. Před celodenní zátěží je
nutné dodat tělu náležité kalorie. A příroda začíná rozptylovat i mé obavy - mlha se pomalu zvedá, rtuť
teploměru stoupá a na tvářích všech účastníků je vidět odhodlání vítězit, i když víme, že se to vždy
vyplní jen jednomu. Blíží se jedenáctá hodina, která vše rozhodla - mlha se ztratila někde v dáli, na
obloze zazářilo krásné slunce, které provázelo účastníky téměř celý den. Jen závěr se na několik
okamžiků pokazil, aby vzápětí sluníčko vyprovodilo účastníky do svých domovů.
Do Všestar se sjelo celkem šest družstev mužů - družstva uvedu vždy v pořadí, v jakém se umístily
(Nový Bydžov, Stěžery „Stárovci“, Stěžery „Tomáškovci“, Nechanice „B“, Bůčci, Nechanice „A“) a
osm družstev žen (Třebeš, Chlumec, DJACI, Hradmily, VOLEJ BABY, Plotiště, VK HK „B“,
Dvorská Paka z Bělohradu). Muži hráli systémem „každý s každým“ v jedné skupině, ženy hrály po
základní skupině ve dvou skupinách - o 1. - 4. místo a o 5. - 8. místo. Výsledky z jednotlivých skupin
jsou uvedeny níže v tabulce. Ceny pro vítěze byly zvoleny „praktické“ - tak, aby z nich něco měly
všechny smysly těla a většinou byly „užity“ ihned na místě.

Ing. Benedikt Bučík
__________________________________________________________________________________

PRODEJNA VŠESTARY
Otevírací doba:
Po – Pá 7.00 - 17.30 hod
So
7.00 - 12.00 hod
Ne
7.00 – 10.30 hod
tel. +420 495 458 18
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SDH A SOKOL VŠESTARY VE SPOLUPRÁCI S OBECNÍM ÚŘADEM
POŘÁDAJÍ JIŽ

6. ADVENTNÍ TRHY
ve Všestarech před obchodem dne 30.11. 2014 od 14 hodin.
Přijďte nakoupit opět dárky pro své blízké nebo jen zpestřit
začátek adventu a tím celých vánočních svátků.
Opět bude mnoho stánků s vánočním zbožím, občerstvení
u vánočního punče, svařáku, medoviny a nebude ani chybět
vánoční kýta na grilu či steaky. K tomu všemu si poslechneme
vánoční písně a kolem 17. hodiny opět rozsvítíme vánoční strom.
Pokud chcete prodávat na trhu své zboží, obraťte se na p. Čapkovou tel: 724 668 163

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

Prodejna ELÁN ve Bříze s tradičním sortimentem potravin, drogerie a
prodejem kvalitního sudového vína
Otevírací doba prodejny:
pondělí, středa, pátek ... 7.00 - 17.00 hod.
čtvrtek
….. 7.30 - 11.00 hod.
sobota
…… 7.30 - 10.00 hod.
Aktuální nabídka stáčených vín se mění dle nabídky
Vína Vám stočíme do vašich přinesených nádob nebo nových PET láhví 1,5l
________________________________________________________________________________
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KOCIÁN TOMÁŠ
Gips Interiér


MONTÁŽ SÁDROKARTONU



PŮDNÍ VESTAVBY



BYTOVÁ JÁDRA



PŘÍČKY – STROPY

Bříza 83
503 12 Všestary
e‐mail: kocian.briza@seznam.cz
mobil: 720 533 951

Zámečnictví – Došel – Všestary
zakázková atypická zámečnická kovovýroba:
výroba kontejnerů, výroba mříží, ocelových dveří, vrat s
otočnými křídly, vrat posuvných, zábradlí, schodů,
plotových dílců, stavební buňky, zateplování buněk,
mobilní buňky, stavební zámečnictví, strojní
zámečnictví atd.

Došel J.
602 583 199
Došel M.
606 912 151
dosel@centrum.cz, www.dosel.cz
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Volby 2014
Ve dnech 10. 10. a 11. 10. 2014 se uskuteční komunální volby. Je jen na nás,
abychom si zvolili takové zastupitelstvo, které bude pracovat pro naše občany.
Nenechte to na druhých, i vy si zvolte své zastupitele.

Kulturní výbor obce
Všestary vám přeje
krásný
podzim
Petra Rufferová (pro obec Bříza)
Ing. Jakub Zvěřina (pro obec Chlum)
Mgr. Lenka Nožičková (pro obec Lípa)
Zdenka Macháčková (pro obec Rosnice)
Aleš Zlatohlávek (pro obec Rozběřice)
Marika Čapková Dohnalová DiS. (pro obec Všestary)
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