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

prosinec 2014

16. číslo občasníku

VÁNOČNÍ ZVYKY A TRADICE
S vánočními svátky se v minulosti pojila celá řada tradic, zvyků a pověr. Mnoho z nich je již
téměř zapomenuto, ale některé přežily a staly se neodmyslitelnou součástí našich Vánoc.
24. prosinec - Štědrý den
Množství křesťanských zvyků a pověr je spojeno se Štědrým
dnem.
Někteří od časného rána dodržovali přísný půst, který trvá až
štědrovečerní večeře a věřili, že vydrží-li nejíst - uvidí zlaté
prasátko.
Při slavnostní večeři na stole nesměl chybět talíř navíc, který
měl sloužit pro nečekaného hosta.
Další vysvětlení je, že u štědrovečerní večeře, má být vždy
sudý počet osob.
Pod každým talířem
nesměla chybět rybí šupinka, která zajišťovala dostatek peněz po celý
následující rok. Vstávání od stolu během večeře bylo zakázáno, kdo vstal,
tomu byla předpovídána nemoc v následujícím roce.
Po večeři bylo zvykem zpívat koledy a dodržuje se také řada tradičních
zvyků.
Svobodné dívky házely střevíc přes hlavu. Pokud střevíc ukazoval špičkou
ke dveřím, věřily, že se provdají
a odejdou z domova. Jestliže
střevíc ukazoval patou ke
dveřím, dotyčná dívka zůstala doma.
Mezi další zvyklosti patřilo
pouštění lodiček. Komu
lodička nejdéle vydržela nad
vodou - toho čekal dlouhý a
šťastný život. Koho lodička se
dostala do středu - půjde do
světa. Koho lodička se drží při
kraji - zůstává další rok doma.
Rozkrajování jablka - Jestliže byl jádřinec ve tvaru křížku - ohlašovalo to
příchod nemoci nebo smrti. Byl-li jádřinec plný červů - znamenalo to
nemoc. Krásná hvězdička znamenala zdraví a štěstí. Ke Štědrému
večeru patří i Půlnoční mše, kde se hraje nejznámější Mše vánoční od Jakuba Jana Ryby.
25. prosinec - Boží hod vánoční
Boží hod vánoční - je dnem oslavy narození Ježíše Krista.
V tento den měli lidé zbožně rozjímat a bývalo zvyklostí zajít do některého z kostelů na mši, které se říkalo hrubá. V tento den se také podával typicky český pokrm - pečená husa, nebo kachna se zelím a knedlíky. Doma
se neuklízelo, postele se nestlaly, pokoje ani zápraží se v tento den nezametaly, nechodilo se ani po návštěvách.
A přišel-li přeci někdo - měl přinést koledu a popřát veselých a šťastných svátků narození Pána Krista
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26. prosinec - Svatý Štěpán
Už v 19. století chodívali koledníci na Svatého
Štěpána s malým Betlémem uspořádaným ve skříňce,
nebo s velikou hvězdou na hůlce koledovat.
Podle tradice by se v tento den měly také vzájemně
navštěvovat rodiny přátel a známých, vyměňovat si dárky a
přát mnoho úspěchů a zdaru.
Ještě v nedávné době bývalo zvykem na svátek Svatého
Štěpána chodit od domu k domu a koledovat.
Posláním koledníků bylo obejít se zpěvem a v průvodu všechny
domy a v každém popřát do Nového roku zdar v hospodářství i
osobním životě.
1. leden – Nový rok
Na Nový rok se nedělaly žádné nepříjemné práce.
Protože se věřilo, že co se bude dělat na Nový rok, to bude po celý
rok.
Zpěváci dostávali odměnu, hospodář obdarovával čeledíny a děvečky,
rodiče děti.
Farníci dávali výslužku svému faráři a přáli mu zdraví a Boží
požehnání.
V obcích chodila ulicemi koledující mládež.
Nesmělo se sušit prádlo, nesmělo se nic vynášet, ani vymetat z
místnosti.
Chodili pekařští koledníci a peroutkami ometali za drobné pohoštění
nebo odměnu prach.
Někde chodily na koledu i ženy v šátku s husím křídlem a s hrnečkem kolomazi, kterou umazaly nepozorného
hospodáře. Jako výslužku dostávaly pálenku a nějakou pochoutku…, avšak většina těchto zvyků už byla
zapomenuta.
Nynější oslavy Nového roku...
Dnešním základem oslavy Nového roku - je setkání celé rodiny u bohatého oběda. Neměla by chybět čočka nebo
polévka s drobnou krupicí tzv. milionová - aby se člověka držely peníze. Většinou se podává vepřové. Nepřípustný
je zajíc či drůbež - aby štěstí neuteklo nebo neulétlo. Před Novým rokem si přátelé a rodiny posílají blahopřejné
novoročenky, s hezkým či vtipným obrázkem a s přáním zdraví a štěstí v nadcházejícím roce. Na novoročenkách
někdy bývá francouzská zkratka P.F. (pour féliciter - pro štěstí).
Novoroční den ve čtvrtek 2015 - mírná zima, větrné jaro, parné léto, krásný podzimek, mnoho ovoce a hojnost
obilí. 1. leden je také státním svátkem: Den obnovy samostatného českého státu.
6. leden - Tři králové...
Je lidovým označením pro mudrce, kteří podle novozákonních evangelií navštívili krátce po narození Ježíše
v Betlémě.
Přinesli mu zlato, kadidlo a myrhu.
Bible však vůbec neříká, kolik jich bylo.
I jména Kašpar + Melichar + Baltazar jim byla přisouzena
až na základě středověké legendy.
V západní liturgické tradici je svátek Tří králů ztotožněn
se slavností Zjevení Páně.
Tři králové nebyli nikdy oficiálně svatořečeni, avšak jsou
uctíváni jako - patroni poutníků a hříšníků.
V katolických zemích se o svátku Zjevení Páně 6. ledna, píše posvěcenou křídou na dveře domů a chlévů
zkratka K + M + B.
Tato zkratka K + M + B se tedy vykládá jako iniciály Tří
králů:
Původní text zní "Christus mansionem benedicat"... "Kristus žehnej tomuto domu" ...
Ať Kristus požehná tomuto příbytku (po celý rok – proto se za třetí křížek píše letopočet).
Tři křížky symbolizují Nejsvětější Trojici, tj. - Otce, Syna a Ducha Svatého.
Tříkrálový den znamená v Evropě faktický konec Vánoc.
6. lednem končí dvanáctidenní období Vánoc.
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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 6. 11. a 20. 11. 2014
Na prvním ustavujícím zasedání 6. 11. 2014 byli odsouhlaseni :
Starosta:
Ing. Michal Derner
Místostarosta:
Ing. Vladimír Fof
Zastupitelstvo: 15 členů
Marika Čapková Dohnalová DiS.
Ing. Pavel Černý
Ing. Michal Derner
Jaroslav Došel
Radovan Dvořák
Ing. Vladimír Fof
Ing. Radek Jásenský
MUDr. Michal Kovalský
Josef Macháček
MVDr. Michal Novák
Stanislav Novák
Ing. Petr Pleschinger
Ladislava Rezková
Ing. Pavel Šandera
JUDr. Zuzana Zlatohlávková

Rada:
Ing. Michal Derner - starosta
Ing. Vladimír Fof - místostarosta
Josef Macháček
Stanislav Novák
Ladislava Rezková
Finanční výbor:
Předseda - Ing. Petr Pleschinger.
členi finančního výboru: Mgr. Součková
Ing. Mlezivová
Kontrolní výbor :
Předseda - Josef Macháček
členi kontrolního výboru: Mgr. Roman Balada
Milan Žídek
Investiční výbor:
Předseda - Ing. Pavel Šandera
členi investičního výboru - Ing. Radek Jásenský,
Ing. Jarmila Ratajová, Josef Pešek,
PhDr. Mgr. Luboš Holeček
Kulturní výbor
Předsedkyně - Marika Čapková Dohnalová, DiS.
Osadní výbor v místní části Rosnice
Předseda - Josef Pešek ml.
Osadní výbor v místní části Lípa
Předseda - Josef Štefanka

INFORMACE O DOTAČNÍCH TITULECH
Dotační titul „Snížení energetické náročnosti
budovy ZŠ Všestary č.p. 2“ je na konci,
neboť dílo je vyúčtováno, faktury jsou
uhrazeny a děti se již učí v nové budově. “
Snad se jim líbí.
U dotačního titulu „Snížení energetické
náročnosti objektu tělocvičny ZŠ Všestary“:
Na budově byly vady, které se odstraňují.
Podle předmětné firmy vyjádření, že
poškrábaná okna budou vyměněna a
oprava marmolitu a prasklin dle posudku je
možné provést až za příznivých klimatických
podmínek. I tělocvična se v této chvíli
dodělává a v novém kalendářním roce již
bude dětmi plně využívaná.
Rekonstrukce zpevněných ploch v centru
obce - u kostela ve Všestarech Zastupitelstvo KHK vyhlásilo 3. 11. 2014
v rámci POV podmínky dotačního programu „Komplexní úprava nebo dovybavení veřejných prostranství a místních
komunikací, infrastruktura“ (č. programu 15POV02). V tomto dotačním programu lze požádat o dotaci na úpravu
prostranství před kostelem ve Všestarech.
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ZO Všestary prohlašuje projekt „Oprava zpevněných ploch v centru obce – u kostela ve Všestarech“ investicí roku
2015. ZO Všestary pověřuje radu obce rozhodnutím o podání žádosti na dotaci do Programu obnovy venkova na
rok 2015 na projekt „Oprava zpevněných ploch v centru obce – u kostela ve Všestarech“
Zpráva o přezkoumání hospodaření obce dílčí za rok 2014, žádost o mimořádné přezkoumání - Lze plně shrnout,
že nedostatky zjištěné při přezkoumání hospodaření za rok 2013 týkající se účetních vazeb byly odstraněny,
proto NAPRAVENO.
Záměr na pronájem bytu v čp. 35 Všestary
ZO rozhodlo o vyhlášení záměru na pronájem obecního bytu v domě čp . 35. Doručeny byly 4 žádosti (1. Nikola
Volfová; 2. Vladimír Šolc a Lenka Oláhová; 3. Adéla Bártová; 4. P. Petr Volf) a byly otevřeny radou obce. Jak
bylo uvedeno v záměru obce, o přidělení bytu rozhodne ZO podle následujících kritérií:
·
1. Sociální potřebnost
·
2. Výše nájemného
·
3. Odůvodnění žádosti
Rada obce požádala zastupitelstvo o radu v hodnocení uchazečů tak, že každý ze zastupitelů stanoví pro každé
kritérium pořadí žadatelů.
Rada obce Všestary rozhodla o uzavření nájemní smlouvy na byt v čp. 35 ve Všestarech s panem Vladimírem
Šolcem a Lenkou Oláhovou s výší nájemného 4.000,- Kč měsíčně, na dobu určitou tři roky.

_________________________________________________________________
Slovo starosty………..
Vážení spoluobčané, milí sousedi,
komunálními volbami v říjnu tohoto roku skončilo volební období minulému zastupitelstvu. Vy jste svými hlasy
rozhodli o složení zastupitelstva nového. Výzva kolegů, abych kandidoval na post starosty, byla pro mě docela
oříškem. Rozhodnutí opustit práci, kterou mám rád, která mě baví a naplňuje, za kterou mi dokonce nikdo
nenadává, tak takové rozhodnutí opravdu nebylo jednoduché.
Na ustavujícím zasedání zastupitelstva 6. listopadu 2014 jsem tedy byl zvolen starostou. Tuto službu pro
obec a její občany přijímám s pokorou a s vědomím, že jsem jen člověk, tvor chybující, proto jsem připraven taky
naslouchat. Věřím, že zastupitelé ve volebním období 2014 - 2018 odvedou stejně velký kus práce, jako to dokázali
naši předchůdci, a že dokážeme splnit alespoň z části očekávání Vás, našich spoluobčanů, sousedů a doufám i
přátel.
Přeji tedy zastupitelům do jejich práce tvůrčího ducha a hodně dobrých nápadů. Vám všem pak klidné a
milostiplné prožití Vánoc a do roku 2015 hodně zdraví, úspěchů v osobním životě a velkou dávku vzájemné
tolerance a hřejivé lidské srdce.
V úctě
Ing. Michal Derner
Michal Derner
starosta obce

_____________________________________________________________________
FARNOST VŠESTARY
Pořad bohoslužeb ve farnosti Všestary během vánočních svátků:
Den

Bohoslužba

Všestary Chlum

Neděliště

24. 12. 2014

Štědrý den

24:00:00

22:00

25. 12. 2014

Slavnost Narození Páně

8:00

26. 12. 2014

Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka

27. 12. 2014

Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty

28. 12. 2014

Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa

8:00

01. 01. 2015

Slavnost Matky Boží, Panny Marie

8:00

03. 01. 2015

Sobota po oktávu Narození Páně

04. 01. 2015

Slavnost Zjevení Páně

22:00

Světí

16:30
15:30

15:30
8:00
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KOLEDNICE zpívají KOLEDY, aneb Tříkrálový koncert pomáhá potřebným
motto:
Koledy jsou způsob i působení, jak být přítomen v posvátném čase a jak se setkat s jinými lidmi ve vzájemném
obdarovávání.

V neděli 11. ledna 2015 se od 16 hodin koná již tradiční TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT v kostele Nejsvětější
Trojice ve Všestarech.
Na jeho patnáctém pokračování zazní koledy a říkadla převážně z Valašska v podání vokálního uskupení
KOLEDNICE, které doprovodí hudební sešlost Zdeňka Čížka
Výtěžek z dobrovolného vstupného bude stejně jako vloni věnován do Tříkrálové sbírky 2015
za pořadatele srdečně zve Ing. Michal Derner

_____________________________________________________________________________________
Zapište si do kalendáře:
Svoz domovního odpadu během vánočních svátků
Svoz domovního odpadu během vánočních svátků proběhne den po pravidelném svozu místo ve středu
24.prosince 2014 odpoledne ve čtvrtek 25.prosince 2014.

Tříkrálový koncert „KOLEDNICE zpívají KOLEDY“ ….. 11. ledna 2015 v 16:00 hod, kostel Všestary

_______________________________________________________________
KULTURNÍ VÝBOR
USKUTEČNILO SE ….
Ve středu 29. 10. 2014 se uskutečnil tradiční zájezd pro seniory za nákupy na tržnici Kudowa Zdroj do Polska,
tentokráte spojený s návštěvou Nového Města nad Metují. Na cestu
jsme
měli
nádherné
podzimní
počasí, a tak
jsme
si
návštěvu
lázeňského
městečka
Kudowa Zdroj obohatili o vyhlídkovou jízdu centrem, někteří
využili možnost a vystoupili z autobusu, prošli si kolonádu i
místní park pěšky.
Na tržnici nebo v přilehlých obchodech jsme nakoupili dle
potřeby a pak už následovala cesta do Nového Města nad
Metují. Vzhledem k datu naší návštěvy měl být již park
uzavřený, ale díky opravdu krásnému podzimnímu počasí
byl otevřen a tak jsme si jej mohli projít a současně přejít
mezi parkem a zámkem krytým mostem od architekta
Jurkoviče. Při prohlídce zámku jsme skutečně viděli moderní sídlo jako ukázku adaptace historického objektu na
moderní bydlení ve stylech secese, art deco, kubismu a funkcionalismu, vč. vybavení technickými vymoženostmi,
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jako je vodovod, ústřední topení, elektřina, telefon a jídelní a osobní výtah. V zámku jsme si také prohlédli i část,
která je věnovaná rodině majitele Bartoň-Dobenín s rodinnými fotografiemi.
Po pochůzkách na tržnici a
prohlídce parku a zámku nám
zbýval ještě čas na kávu.
Společně
jsme
navštívili
restauraci Rajská zahrada, která
se nachází na skále, ze které je
úchvatný pohled na malebné
Nové Město nad Metují nad
meandry řeky Metuje. Posezení
bylo příjemné zakončení našeho
výletu, a tak jsme se domů vrátili
v celkem pozdních odpoledních
hodinách.
Petra Rufferová

Odpoledne pro seniory - tentokráte s Josefem Zímou
V sobotu 22. 11. 2014 se, jako již tradičně, konalo
odpoledne pro seniory. Tentokrát jsme se společně sešli
v hospůdce „U Monči“ ve Všestarech. Účast byla hojná,
lidé postupně zaplňovali hospůdku již od 12 hodin.
Každý
návštěvník
obdržel
dáreček od
OÚ
Všestary
ihned
při
příchodu.
V sále
u
prostřených

stolů na každého čekalo malé občerstvení
– chlebíčky a zákusek, na kterých si
návštěvníci mohli pochutnat u kávy či
čaje.
Celé odpoledne zahájil pan starosta ing.
Michal Derner, popřál návštěvníkům
hezké odpoledne a příjemnou zábavu.
Následovalo
slibované
vystoupení
zpěváka Josefa Zímy, který vzpomínal na
své pěvecké začátky, na natáčení známé
pohádky Princezna se zlatou hvězdou na
čele, vyprávěl o svých hudebních
přátelích a kamarádech a odpovídal na
dotazy z publika. Toto mluvené slovo
prokládal svými známými písněmi, které si návštěvníci
rádi zazpívali spolu s ním. Obdivovali jsme jeho
temperament, optimismus, elán a chuť být se svými
posluchači.

Po úžasném zážitku s panem Josefem Zímou mohli
lidé pokračovat ve zpěvu, ale také v tanci.
Vystoupení skupiny „Bravo – Gábina a Ruda“ bylo
více než skvělé. Lidé přijali místo na tanečním
parketu a tančili a zpívali až do večera. Panovala
výborná nálada. Na konci celého vystoupení jsme si
mohli zazpívat několik vánočních koled a tím si
připomenout, že letošní Vánoce jsou již za dveřmi.
Plánovaný odjezd autobusu se musel dvakrát
odsunout, protože senioři ještě nechtěli opustit sál.
Děkovná slova, dobrá nálada a úsměvy seniorů – to
vše svědčí o tom, že se odpoledne vydařilo.

Jedna akce skončila, ale spousta dalších na nás
čeká v příštím roce. Jste srdečně zváni.
Lenka Nožičková
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PŘIPRAVUJEME ….
VÁNOČNÍ NADÍLKA NA DaMPi
Moc nás těší, že není našim občanům jedno, jak žijí lidi, kteří jsou odkázaní na
pomoc druhých. Mluvím o těch, kteří bydlí na chráněné dílně Dampi na bazénu
ve Všestarech.
Na návrh několika občanů, kteří se účastnili odpoledne pro seniory a prožili tak
hezké odpoledne ve společnosti těchto lidí, jsme připravili akci „ Nadílka na
DAMPI“. Připravili jsme společnou výrobu vánočních ozdob z papíru. Nakoupili
drobné dárky, také od dárců dárky dostali, něco jsme přidali z vlastních zásob.
V neděli 21. 12. 2014 připravíme drobné občerstvení a vydáme se tak před
Štědrým dnem udělat i těmto deseti lidem hezké Vánoce. Vyrobíme ozdoby,
ozdobíme jimi vánoční stromek a nadělíme pod něj dárky.
Moc děkuji za Kulturní výbor nejen Šupovým, že měli tak hezký nápad a tím započít novou spolupráci a pomoc
druhým. Snad se akce vydaří a v budoucnu se bude moci něco podobného opakovat.
Marika Čapková Dohnalová

_____________________________________________________________________________________
KNIHOVNA
KNIHOVNA VŠESTARY je o Vánocích zavřena.
Po vánocích opět otevřeno
každé pondělí od 16:00 do 19:00 hod
5. 12. 2014 byl dovezen nový výměnný soubor, který činil 177 knih
z Hradce Králové.
Přijďte si půjčit nové knihy hned po novém roce.
Přeji čtenářům krásné svátky a šťastný Nový rok!
Hana Šanderová
___________________________________________________________________________________________

Z ČINNOSTI SPOLKŮ Z OBCÍ
BŘÍZA, CHLUM, LÍPA, ROSNICE, ROZBĚŘICE, VŠESTARY
BŘÍZA
NOHEJBAL KLUB BŘÍZA
Činnost říjen – prosinec 2014
V říjnu, jako každý rok, jsme udělali plánovanou
poslední brigádu na našem hřišti, při které se
snažíme hřiště a buňku zazimovat, aby byla
připravena na nadcházející rok.
Od října si jezdíme zahrát každé úterý a pátek
od 20:00 h do tělocvičny v Předměřicích nad
Labem.
Na poslední turnaj tohoto roku jsme pozváni do
Předměřic nad Labem. Tímto turnajem, který se
koná 14. 12. 2014, ukončujeme naší nohejbalovou sezonu za rok 2014.
Celkové zhodnocení naší činnosti a plán na další rok se projedná na Výroční schůzi konané začátkem ledna.
Tímto chci popřát za náš klub všem občanům příjemné prožití vánočních svátků, a to nejlepší do nového roku
2015.

Tomáš Kocián
7

SDH Bříza
Světlo adventu
Stalo se již pro některé neodmyslitelnou součástí závěru roku připomenout rozsvěcením světla počátek
čtyřtýdenního očekávání příchodu Vánoc – doby ztišení, či snad revize našeho duchovního života. Přinášením
světla, jakožto symbolu věčnosti, by měl zároveň vcházet do srdcí osvícených pocit bezpečí, klidu a míru. Světlo
zahání temnotu. Proto se i ve Bříze 30. listopadu 2014 za zpěvu koled, vůně horkého punče a zdobených perníků
společně s první svící na
adventním
věnci
po
šesté rozsvítil strom na
počest první adventní
neděle.
Světlo
z rozsvíceného
stromu od té doby na
návsi každý večer září
do noci jako připomínka
toho podvečera plného
jemných
vánočních
melodií, upřímné radosti
dětí,
rozličných
sousedských setkání a
přicházejících svátků.
Šťastné a zářivé.
Roman Ruffer

Recept na oblíbené perníčky pečené na rozsvícení stromu na zahájení adventu ve Bříze
1 kg hladké mouky
4 celá vejce
40 dkg moučkového cukru
40 dkg medu (rozpuštěného)
2 lžičky jedlé sody
1 balíček perníkového koření
(používáme KOTANYI)
Zpracovat těsto a nechat odležet cca 2
dny v lednici; po upečení ještě teplé na
plechu potřít rozšlehaným vajíčkem a pak
už jen ozdobit …

… a ještě k našim dětem ve Bříze
přišel Mikuláš s čerty a andělem.
Rozdal balíčky, nějaké to pokárání,
ale děti slíbili, že do příští návštěvy
bude určitě všechno v pořádku …..
Petra Rufferová
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CHLUM
SDH Chlum
Rok 2014 končí a pro náš sbor to byl opět rok plný pestré činnosti zahrnující výjezdy hasičské jednotky ,
odborná školení , brigády , spolupráci s organizátory vzpomínkových akcí 1866 , s Amfiteátrem Chlum , účast
na mnoha soutěžích, práci s malými hasiči, setkávání s občany obce Chlum a našimi přáteli na různých akcích.
Prosinec nám přinesl již
tradiční
Mikulášskou
nadílku.
V sobotu 6. 12. 2014 se pro
děti konalo v restauraci Na
Bojišti odpoledne plné tance
a her. Děti si mohly vyrobit
v dílničce
postavičky
Mikuláše , čertů a andělů.
Největším zážitkem ale byl
příchod Mikuláše , anděla a
tří čertů, kteří děti obdarovali
sladkou nadílkou i pekelným
mourem. Zábava vyvrcholila
společným tancem dětí a
pohádkových postav.
Tentýž večer se členové
našeho sboru sešli na
výroční valné hromadě.
Po seznámení s činností sboru v roce 2014 byli oceněni dlouhodobí členové , malí hasiči zpestřili večer svým
kulturním vystoupením a proběhly volby do výboru.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat dlouholetému veliteli panu Přemyslu Veckovi za jeho činnost a přínos
našemu sboru a popřát mu v osobním životě mnoho úspěchů a štěstí.

Naše poděkování patří také Obecnímu úřadu ve Všestarech, Zemědělskému družstvu Všestary za jejich
spolupráci a všem členům sboru.
A i když rok 2014 končí, naše činnost pokračuje.
Přijměte pozvání na tradiční hasičský ples, který se bude konat v restauraci Na Bojišti dne 24. 1. 2015 a dětský
karneval, který bude tamtéž v neděli 22. 3. 2015.
Za SDH Chlum Alena Zacklová
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LÍPA
SDH Lípa
Budliky, budliky – my jsme čerti z pekla,
budliky, budliky, Káča by se lekla,
budliky, budliky, ve velikém pytli
nosíme nezbedy, které jsme si chytli!
Na nás nářek neplatí,
my jsme totiž čerti rohatí.
A tak to také bylo i na Lípě. Čerti rohatí dorazili do
místní hospůdky v pátek večer 5. 12., když se už
úplně setmělo. Zabušili na dveře hospody a spolu
s Mikulášem a Andělem přišli dětem rozdat nadílku,
kterou si pro ně připravili členové SDH Lípa.
Hospůdka byla vánočně vyzdobena a do posledního
místečka zaplněna rodiči, prarodiči a hlavně
netrpělivými dítky, která si ještě pro jistotu přeříkávala
básničky, které si pro Mikuláše připravila.
Čerti děti pořádně vystrašili, ale vše dobře dopadlo, žádné pořádné „zlobivce“ neobjevili, Andílek byl s dětmi
spokojen a společně s Mikulášem si krásné básničky, písničky, dokonce i hru na flétnu, vyslechli. Mikuláš i
Andílek byli na děti milí, rozdávali dárečky, ale čerti naháněli hrůzu tak, že se objevil i pláč.
Když čerti odešli, spoustě dětem se velmi ulevilo
a mohly se věnovat zábavě – zadováděly si
s kamarády a večer odcházely s výslužkou
spokojeně domů. Vůně Vánoc na nás zapůsobila
- hospůdka voněla jehličím a příjemnou
atmosférou, byla zaplněna bezvadnými lidmi,
proto „dospěláci“ vydrželi v této atmosféře až do
ranních hodin.
Josef Štefanka

A že místní hospůdka nezůstane prázdná ani
příští týden, to je jisté!
V sobotu 13. 12. 2014 se koná výroční schůze
SDH Lípa, ale to ještě do konce tohoto roku není
vše, protože ……

SILVESTR oslavíme také právě v této místní lipské útulné hospůdce – jste srdečně zváni.

Přijďte s námi oslavit příchod nového půlkulatého roku 2015.
Šachový klub Lípa
S příchodem října začaly všechny soutěže, kterých se Šachový klub Lípa zúčastňuje. A start do nich zvládla
všechna družstva velice dobře. Úplně nejvíc se daří našemu mladšímu dorostu v 1. lize, když postupně
porazil Rychnov, Poděbrady, Bohemians Praha i Ortex Hradec B a bez ztráty kytičky 1. ligu se ziskem 12
bodů vede! Všechny čtyři své partie vyhráli Matyáš Szücz a David Gloser.
Vstup do 2. ligy dospělých vyšel i A-týmu, když porazil Žďár nad Sázavou a Polabiny Pardubice B, remízoval
s Ústím nad Orlicí a se 7 body je na čtvrtém místě. Oporou je kapitán Pavel Jirásek, který na nejtěžší, první
šachovnici, stejně jako Matyáš Szücz, všechno vyhrál.
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Lípa B měla v krajském přeboru hned ze začátku za soupeře největšího konkurenta v boji o postup, družstvo
Jičína, s kterým po urputné bitvě těsně prohrála. Porazila však Dvůr Králové a Jaroměř B a se šesti body
obsazuje také čtvrtou příčku.
Lípa C, která žádné velké ambice v krajské soutěži neměla, odstartovala výtečně a po výhrách nad
Rychnovem nad Kněžnou a Náchodem B remízovala s Kostelcem nad Orlicí a zatím drží bronzový stupínek.
Pochválit je třeba i naše nejmladší, kteří získávají ostruhy mezi dospělými v družstvu Lípa D v regionálním
přeboru. Prohráli jen s naším zkušeným éčkem, ale Kostelec nad Orlicí B i Sokol Hradec C vyprovodili bez
problémů a odměnou jim je umístění na čtvrtém místě.
Lípa E ve stejné soutěži ještě nezaváhala, když kromě našeho déčka porazila ještě Ortex Hradec B a Sokol
Hradec C a z druhého místa s plným počtem bodů útočí na čelo tabulky. Všechny tři body ze svých partií
vybojoval zakládající člen oddílu, Radovan Dvořák.
A abych shrnul úplně všechno, vede se i žákovskému družstvu v krajském přeboru, kdy dva zápasy vyhrálo
a jeden prohrálo, což stačí na průběžné druhé místo.
Všem svým fanouškům i čtenářům přejeme do nového roku 2015 hodně zdraví a veselé mysli a děkujeme
za přízeň.
Jaroslav Balcar

Hluboká brázda
Šachový klub Lípa ve spolupráci s hostincem U polních myslivců pod rozhlednou uvádí již desátým rokem
cyklus z historie čs. populární hudby Hluboká brázda. K nedožitým sedmdesátým narozeninám zpěváka
Petra Nováka poběží souběžně Rok Petra Nováka, ojedinělý projekt, který se podrobně podívá na jeho
uměleckou dráhu, zaštítěný fanclubem Petra Nováka.

Rok Petra Nováka
9. 1. Klaunova zpověď (1962-70)
6. 2. Modlitba za lásku (1970-73)
6. 3. Kráska a zvíře
(1974-80)
3. 4. Hvězdičko blýskavá(1980-84)
1. 5. Zpověď a rarity
(1985-94)
29. 5. Memento
(1990-94)
12. 6. Dávné sliby
(1996-97)
28. 8. Z PN zpívala láska
25. 9. Novákovy skladatelské perly

Jiné premiéry
23. 1. Amazonka Hop Trop
20. 2. 60. léta čs. pop (4)
13. 3. Paní v černém Flamengo
17. 4. Zázemí Jitka Zelenková
7. 5. 80. léta čs. Country (1)
11. 9. Starej pán Petr Skoumal
8.10. Valčík Daniela Landy
23.10. Říkej mi Petra Janů (2)
13.11. 70. léta čs. Rock (3)
18.12. O naději vánoční a zimní písně

Pořady začínají v 19 hodin, po jejich skončení následuje zpívání a tanec, které doprovází příležitostné
hudební seskupení Brázda Band. Na dostupnou kulturu zve do hostince U polních myslivců autor cyklu
Jaroslav Balcar

ROSNICE
SDH Rosnice

Vánoční zpívání
V sobotu 6. prosince se
několik desítek spoluobčanů
sešlo na již tradičním zpívání
pod
rozsvíceným
stromečkem. V programu
sestaveném ze známých
koled a vánočních písní se
pod taktovkou Jany Karlíkové
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a Vlaďky Holubové představily místní děti od nejmenších až po ty, kterým se blíží konec školní docházky.
Poprvé v sedmileté historii těchto setkání
doprovodil
zpívání
dětí
kytarovým
doprovodem také starosta rosnických
hasičů Josef Macháček. Všichni účinkující
byli odměněni zaslouženým potleskem,
děti navíc obdržely perníčky, které si
potom v teple klubovny mohly ozdobit.
Poděkování patří všem, kdo pomohli
s uspořádáním celé akce. Bylo potřeba
nejen nazkoušet s dětmi program, ale také
vytisknout a roznést pozvánky, opravit
osvětlení stromku, nainstalovat výzdobu,
připravit občerstvení a teplé nápoje, které
se pak nabízely všem divákům. Ne každý
spěchal domů, a tak pokračovalo
sousedské setkání ještě dál v klubovně.
Zdenka Macháčková

Ples
SDH Rosnice pořádá
tradiční hasičský ples
v sobotu 31. ledna 2015 od 20.00 hodin
v hostinci „U Monči“ ve Všestarech.
VŠESTARY
SOKOL a SDH Všestary
První adventní neděle ve Všestarech
Jako každý rok jsme se setkali už pošesté na adventních trzích
ve Všestarech na první adventní neděli 30.11. 2014 a tím zahájit
vánoční čas. Počasí nám přálo, a tak se až do večera dal strávit
příjemný den u dobrot jako kýta, pstruh, losos, u svařáku,
medoviny, vánočního punče či grogu, které nám připravili
prodejci.
K prodeji bylo od věnců a vánočních dekorací, jmelí a proutěných
věcí i mnoho hraček a pletených věcí. Koupit bylo možno též
oplatky, koláče, kokosky na mlsání domů. Pod vánočním
stromečkem najde také mnoho lidí knížky, které bylo možno také
koupit. No prostě každý si mohl vybrat.
Jak bylo vidět ve výzdobě adventních věnců jsou letošním
trendem kombinace přírodních materiálů, například bodláky,
šišky, s třpytivými dekoračními prvky. Často se také používá
umělý sníh a zasněžené prvky pro navození zimní atmosféry. V
posledních letech adventní věnec často nahrazuje adventní
dekorace obdélníkového nebo čtvercového tvaru na talíři nebo v
keramické či skleněné nádobě. Trendová kombinace barev je
světle růžová, mentolově zelená, krémová, bílá doplněná o zlatou nebo stříbrnou. Do adventních věnců i
dalších vánočních dekorací se používají různá zvířátka. Díky jemné kombinaci barev se letošní trend setkal s
velkým ohlasem, proto patří tyto adventní věnce k nejčastějším. Stále velice oblíbenou barvou je červená, která
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se nejčastěji kombinuje se zlatou nebo bílou. V posledních letech roste skupina zákazníků, kteří si chtějí vytvořit
věnec sami podle svých představ. Proto byli i prodejci dekorací, kteří měli připravené pouze ozdobené korpusy
a zákazník si vybral barvu ozdob na místě, protože vybírají adventní výzdobu podle toho, jak mají doma
zařízené bydlení, jak mají vymalováno a jaké mají barevné doplňky. Polovina zákazníků volí věnce z čerstvého
chvojí jedličky a druhá polovina z trvanlivého materiálu - sušené a látkové květiny, dřevěného doplňku a vánoční
ozdoby. Hodně zákazníků dává přednost dozdobení přírodním materiálem, jako jsou ořechy, skořice a další.
Trend k tradičním adventním věncům jsou dřevěné adventní svícny, kde jsou svíčky řazeny v řadě za sebou.
Poté co všichni nakoupili dárky pro své blízké, se kolem páté hodiny rozezněly housle, klávesy, kytary a
saxofony s koledami a zpěv dětí pod vedením V. Holubové. Rozsvícení vánočního stromu uprostřed vesnice se
konečně hlavně děti dočkaly.
Velký dík patří zaměstnancům obce za bezvadnou přípravu prostoru na konání adventních trhů. Všem
zúčastněným moc děkuji.
Marika Čapková Dohnalová

Mikulášská nadílka
Každý rok se chodí čerti z pekla přesvědčit, zda
nejsou snad mezi námi nějaké zlobivé děti, které by
si vzali sebou do pekla, aby jim tam pomohli s jejich
zlobivými malými čertíky. No snad že se letos
v sobotu 6.12. na mikulášské žádné nenašly? Ani
jeden z čertových pytlů nebyl plný. Jestli nebyly
žádné ve Všestarech , možná byly v jiné vesnici a o
tom se dočteme ve zprávách z okolních vesnic.
U nás si to děti užily – soutěžily, vyráběly, a
nakonec všichni v soutěži zvané židle dostaly
mikulášskou čepici.

Když se
vyskotačily
odešly
spokojeni
domů se
svými rodiči a prarodiči a teď už nezbývá než čekat na
JEŽÍŠKA.
V únoru se chystá tradiční hasičský ples a po té na jaře také
tradičně maškarní pro děti.
Ale to už je jaro a nastane opět den všech čarodějů a
čarodějnic.

SDH Všestary plánuje uspořádat v roce 2015 tyto kulturní akce:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tradiční hasičský ples – 7. února
Dětský karneval – únor/březen
Pálení čarodějnic – duben
Dětský den – květen/červen
Branný den - září
Adventní trhy –29. listopad
Mikulášská nadílka – prosinec
Marika Čapková Dohnalová

SOKOL VŠESTARY
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Jako tradičně se na štědrý den hraje letos již 57. ročník VÁNOČNÍHO FOTBALU.
Jste tedy zváni nejen fandit, ale také si zahrát 24. 12. 2014 ve 13:00 hod na sokolovně ve Všestarech.

První akcí příštího roku bude 27. 3. 2015 Josefovská zábava s pomlázkou.
Hana Šanderová

Centrum pro rodinu Beránek
Centrum pro rodinu Beránek v tomto roce oslavilo
5 let své existence. Na jeho pravidelný program i
jednorázové akce si našlo cestu mnoho lidí z okolí i
vzdálenějších regionů. Nejvíce nás ovšem těší
přízeň místních obyvatel, které bychom touto
cestou chtěli do Beránku pozvat alespoň
informacemi ve zkratce. Pro více informací prosím
navštivte www.beranek-vsestary.cz, nebo nás
kontaktujte na beranek@beranek-vsestary.cz, popř.
na mob.: 775 727 714.
Kromě rodin s malými dětmi bychom chtěli ujistit i
starší generaci, že i pro ně je v našem centru místo.
Z pravidelného programu se můžete přidat na
páteční Hovory pod klenbou, nebo se zúčastnit
občasných tvořivých dílen a oslav. Zcela jistě u nás

budete vítáni.
V lednu se opět uskuteční pobyt na horách
s názvem Speaking & Skiing. Pokud se učíte
anglicky a rádi lyžujete, neváhejte a pojeďte s námi.
Ještě máme volná místa. V pátek 16. 1. začínáme
večeří a končíme obědem v pondělí 19. 1. 2015.

Tentokrát se vydáme do Jeseníků do Ski areálu
Kraličák, který poskytuje příjemné zázemí i pro
malé lyžaře. Na lyžování se těší také američtí

lektoři angličtiny, se kterými se určitě skamarádíte a
bezpochyby se vaše angličtina v průběhu pobytu
zkvalitní.
S rodilými mluvčími si můžete zdokonalovat
angličtinu také přímo v Beránku, a to každý třetí
pátek v měsíci na tzv. Discovery, neboli
„objevování“. Zde paralelně probíhá program pro
školní děti a dospělé.
V měsíci lednu otevíráme ART klub. Každou středu
odpoledne se Beránek promění na ateliér kresby,
malby a tvoření. Pokud ovládáte nějakou zajímavou
výtvarnou techniku, rádi vám poskytneme prostor,
abyste ji naučili další zájemce. Prosím, kontaktujte
nás. Bližší informace hledejte na našem webu,
nebo ve vitríně centra.
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Těšíme se také na návštěvu z Nepálu, která se
uskuteční v průběhu měsíce února. Kromě
kvalitního čaje tentokrát zřejmě ochutnáme i
tradiční jídlo z himalájských výšin. Cenné budou i
informace o dětském domově, který Beránek
podporuje. Budeme rádi, když se připojíte.
Rodiče s malými dětmi zveme do Klubu batole, ve
kterém se účastníci aktuálně věnují znakování
s miminky.
Též nesmí chybět informace k Příměstskému
táboru. Opět rodičům nabízíme dva turnusy. Jeden
pro děti od 4 do 7 let a druhý pro větší děti, který
bude mít akčnější podobu – více výletů aj. aktivit
adekvátních k vyspělosti dětí. Termíny turnusů
zveřejníme v průběhu ledna.
Závěrem vám všem přejeme krásný rok 2015. Ať si
ho užijete v radosti, zdraví a lásce těch nejbližších.

Za Beránka Šárka Doležalová

Den na DaMPi
V DaMPi je nás osm a v běžný všední den jaký vám chci popsat, se zde vystřídají dva asistenti, jeden na ranní
a druhý na odpolední směnu. Náš den začíná s příchodem asistenta, což je ráno o půl osmé. Někteří „raníčci“
(zcela jistě klientka Irenka) jsou v tuto chvíli již nasnídaní, ostatní je třeba vzbudit, rozdat jim léky, a ty, kteří mají
ten den povinnosti mimo domov, vypravit do zaměstnání nebo k lékaři.
Po snídani asistent pomůže službě, která má na starosti pečení, připravit
obložené housky a nakrájet moučník, které připravujeme pro ty z vás,
kdo chodí do bazénu a využívají nabídku jeho bufetu. Hned potom klienti
za pomoci asistenta připravují společný oběd a další moučník pro
hladové plavce. Odpoledne se většinou chodíme projít nebo si sami
zajdeme zaplavat do bazénu, kromě čtvrtka, kdy za námi přichází“
arteterapeutka Marcelka, s níž po celý rok vyrábíme šperky z „fimo“
hmoty a ručně malované pohankové polštářky. Na podzim ale přijíždí
s jinou výbavou; v tašce nese chvojí, svíčky a ozdoby, z nichž pro
všechny ze Všestar a
okolí
připravujeme
dušičkové a adventní
věnce. O půl osmé, když
jsou všichni už po večeři a
někteří už i v postýlkách,
končí
odpolednímu
asistentovi služba. Ještě
kontrola pohotovostního telefonu (úkol jen pro asistenta). Ten je
k dispozici klientům v noci v případě, že by se v noci něco stalo a
mohli zavolat asistenta, který má ten den doma službu na
telefonu. A potom spát. Zítra musíme být čerství – bude den
volna; pojedeme na otevírání železničního muzea do Ostroměře,
anebo si půjdeme zatancovat na všestarský countrybál…
Dům chráněného bydlení pro Mentálně Postižené ve Všestarech - DaMPi
Sociální služba pro mentálně postižené od 18 do 64 let založená v roce 2008. V nynějších prostorách (v budově
bazénu ze strany u zdravotního střediska) se nalézá od roku 2012. Jejím zřizovatelem je Sociální oddělení
Oblastního spolku Českého Červeného kříže v Hradci Králové.
Text a foto asistent DaMPi Tomáš
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Vedení a zastupitelé obce Všestary
přejí
krásné, pohodové Vánoce a hodně štěstí, zdraví
v novém roce

PF
2015
K přání se připojuje kulturní výbor
a členové místních spolků
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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