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Zastupitelstvo řeklo jasné "NE"
nebezpečným odpadům na hnojišti
Jiří Macháček
zdroj: zasedání zastupitelstva

ěsně před koncem roku, 28.
prosince, se mělo konat poslední zasedání zastupitelstva v
roce 2010, program byl ale
natolik dlouhý, že muselo být
nakonec chvíli před půlnocí
přerušeno a pokračovalo o dva dny
později. Zasedání přineslo na počátku
několik odpovědí zastupitelů na otázky
občanů, směřujících zejména k nemalé
sněhové nadílce, která Všestary zasypala.
Se stávajícím zajišťovatelem úklidu ZEA
Světice byla spolupráce z důvodu nespokojenosti ukončena. Starosta obce
přislíbil najít nový subjekt, který se o
úklid postará. Současně prověří možnost
spolupráce s vybranými podnikatelskými subjekty z areálu ZEA Světice.
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Vodné pro rok 2011
Cena dodávané vody zvodovodu
Všestary byla pro rok 2011 schválena
podle kalkulace předložené provozovatelem vodovodu (Svazek obcí Region
Jih) ve výši 33,55 Kč/m3 vč. DPH.

Finanční rozpočet obce
Starosta obce předložil návrh úpravy
rozpočtu na rok 2010. Příjmy rozpočtu
obce celkem činily cca 13,6 mil Kč,
výdaje pak 16,8 mil Kč. Vzniklý rozpočtový schodek je krytý ﬁnancováním z
přebytku hospodaření z předcházejících období a čerpáním zákaznického úvěru ve výši 1,7 mil. Kč.
(Současně tímto opravujeme údaje z
předchozího čísla Všestar, kde uvedené
cifry měly být označeny jako avizované
příjmy/výdaje do konce roku, pozn. red.).
Zastupitelstvo obce vzhledem k tomu, že nebylo možné do konce roku
sestavit objektivní rozpočet na rok 2011,

uložilo starostovi do schválení rozpočtu
na rok 2011 hospodařit dle rozpočtového provizoria, tedy tak, že běžné
výdaje budou čerpány do výše jedné
třetiny skutečných nákladů v roce
předchozím. Současně požádalo starostu o předložení rozpočtu na rok 2011
do 30.4.2011.

Zájem o jarní
obec je malý

práce pro

1959: Díky zásahu hasičů
shořelo "pouze" 30 arů lesa
Hledá se člen do kontrolního

výboru
Jak zásadní je změna
v poplatcích za popelnice?

MIS Vávrov
Zastupitelstvo schválilo náplň činnosti Místní iniciativní skupiny Vávrov.
MIS Vávrov je oprávněna:
a) předkládat zastupitelstvu obce a
výborům návrhy týkající se rozvoje části
obce a rozpočtu obce,
b) vyjadřovat se k návrhům předkládaným zastupitelstvem obce k rozhodnutí, pokud se týkají části obce,
c) vyjadřovat se k připomínkám a
podnětům předkládaným občany obce,
kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu v
části obce, orgánům obce.
Požádá-li pověřený zástupce MIS
Vávrov na zasedání zastupitelstva obce o
slovo, musí mu být uděleno. Členy MIS
Vávrov byli zvoleni Viliam Kříž, Michal
Holík a Karel Kašpárek.

Osadní výbor Menčice
Vzhledem k velmi statické činnosti
současného výboru bylo navrženo
odvolání jeho členů a současně byli
zvoleni noví členové: Helena Kubová předsedkyně, Marie Halbichová, Petr
Hanuš a Petr Kraus.

Územní plán obce
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Územní plán obce Všestary je pořizován již téměř 3 volební období,
neboť se každé zastupitelstvo snažilo
vnést do jeho zpracování svůj pohled na
to, jak obec rozvíjet. V roce 2007 se
obyvatelé i orgány mohli vyjádřit ke
konceptu, jež vzešel ze zadání, které
vytvořilo předchozí zastupitelstvo.
pokračování na str. 2
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Ze zasedání zastupitelstva

Popelnice jsou drahé, já to tam nechci!
Zamýšlel jsem napsat úvodník o popelnicích, aktuálním
dění a dalších drobnostech, ale hluboký zážitek ze
záchvěvu bezohlednosti při víkendové brigádě Dny pro
obec mě přinutil přehodnotit priority.
Muž ze žlutého náklaďáku s označením Auto Kožmín parkující na obecním parkovišti, vzal plastovou poklici z
auta, která se povalovala u vjezdu do
garáže, a před všemi brigádníky ji bez
sebemenší známky studu vmžiku hodil
do nedalekého křoví.
Proto jsem se rozhodl sepsat dva
vzkazy. Zcela osobní pošťouchnutí,
která, troufám si říci, prolétla hlavou
všem, kteří se právě v tu stejnou chvíli
snažili Všestary zkrášlit.
Pošťouchnutí první, občanům obce.
Nepořádek kolem vašeho domu je vaší
vizitkou. Když turista projde kolem
domu, pomyslí si o jeho majitelích to, o
čem vypoví nejen zahrada, ale i její
okolí. Nepřemýšlí o odpovědnosti obce,
přemýšlí o vás. Ne obec, ale
vy za nepořádek totiž primárně můžete. Minimálně
tím, že jej ignorujete namísto toho, abyste věnovali
jedno dopoledne úklidu či
vyvinuli jinou aktivitu směřující k nápravě situace.
Marně čekáte a případně si i
stěžujete, jak je to hrozné, že
obec nic nedělá pro to, aby
nepořádek odstranila.
Myslíte si, že zastupitelstvo v počtu
devíti lidí za vás udělá vše a navíc bez
vaší pomoci? Mýlíte se. Když nadáváte
na obec, nadáváte sami na sebe. Protože
obec netvoří oněch devět zastupitelů,
ale my všichni, co v ní žijeme.
Proto by pro každého občana mělo
být naprostou samozřejmostí následující patero:
1. Mít zkolaudovaný dům, kde žije
2. Přihlásit si trvalý pobyt do Všestar
3. Aktivně se podílet na údržbě a úklidu
okolí svého domu či pozemku
4.Včas a řádně platit dané poplatky
5. Zajímat se o dění v obci a pomáhat
zastupitelstvu v rámci svých schopností
Než se tedy začneme dožadovat
správné činnosti zastupitelstva, zameťme si každý před svým prahem.

Pošťouchnutí druhé, nezapojeným
zastupitelům obce. Nechali jste se
jmenovat do funkce těch, kteří se mají
problémům obce věnovat z plna sil.
Někteří ze zastupitelů však již poněkolikáté odcházejí z jednání, aniž mají
v rukách konkrétní úkol.
Každý šikovnější si prostuduje
zápisy z jednání a bude vědět, kdo je
zde zatím jen do počtu. Berte to,
prosím, jako výzvu k tomu, abyste
začali fungovat. Doba hájení je pryč,
obec od vás všech chce vidět zapálení
pro věc, ne 50% výkonu.
Pokud budeme všichni před problémy schovávat hlavu do písku a než
abychom pomohli, raději se otočíme a
budeme si řešit jen svoje soukromé
záležitosti, snaha změnit
Všestary k lepšímu bude
trvat namísto několika let
celá desetiletí.
Stejně jako ten příběh
s pánem z víkendu. Je
jedno, jestli to byla jeho
poklice nebo ne. Namísto,
aby ji uklidil do popelnice,
v lepším případě do kontejneru na tříděný odpad,
raději odvětil: "Popelnice
je drahá, já to tam nechci!".
Ti, kteří si neváží práce ostatních a
okolí svého životního prostoru nejenže neudržují, ale navíc jej záměrně
zhoršují, by měli kvapem přehodnotit
svůj přístup anebo si najít bydliště
jinde, kde jim toto nedospělé chování
bude tolerováno.
Protože jinak můžeme my ostatní
naoplátku říci: "Občane, jsi pro nás
drahý, my tě tu nechceme!".

pokračování ze str. 1

Tyto všechny připomínky a námitky
byly zpracovány a vyhodnoceny (i ty,
které došly po uplynutí zákonné lhůty).
Budou vprvním čtvrtletí roku 2011 předloženy zastupitelstvu obce, aby o nich
rozhodlo.
Výsledek projednání připomínek a
vlastní náměty zastupitelstva obce
budou podkladem pro návrh územního plánu.

Kanalizace Všestary - Menčice
V září roku 2010 schválilo zastupitelstvo deﬁnitivní projektovou
dokumentaci kanalizační sítě. Odpadní
vody zobou částí obce by měly být
odváděny hlavním přivaděčem na
čistírnu odpadních vod vMnichovicích.
Rozhodnutí o povolení stavby by mělo
nabýt právní moci zhruba v polovině
dubna 2011, pokud nikdo nepodá
odvolání. Je však zřejmé, že vzhledem
kﬁnanční náročnosti stavby ji lze
realizovat jen svýraznou podporou ze
státního rozpočtu, operačních programů nebo evropských fondů.

Skladování odpadů na hnojišti
Zastupitelstvo řeklo důrazné NE
dalšímu skladování kalů na hnojišti ve
Všestarech. Pověřilo Milana Šafránka
zajištěním nezávislého rozboru, zasláním podnětů na Českou inspekci
životního prostředí a krajský úřad k
řešení situace. Současně požádalo
starostu o předložení veškeré dokumentace ke stavbě hnojiště na pozemku
č. 160/1.

Nový znak hasičů
Zastupitelstvo odsouhlasilo použití
znaku obce ve znaku dobrovolných
hasičů Všestary. Hasiči připraví nový
návrh jeho zpracování. Zastupitelstvo
současně odsouhlasilo podání žádosti
na dotaci na dovybavení dobrovolných
hasičů.

Nakládání s komunálním odpadem
Zastupitelstvo schválilo závaznou
vyhlášku o sběru, třídění a odstraňování
komunálního a nakládání se stavebním
odpadem. Současně schválilo změny v
poplatcích za tento odpad dle zákona o
odpadech. Zrušilo tak doposud užívaný
neekonomický systém výběru poplatku
dle zákona o místních poplatcích.

Ze zasedání zastupitelstva

Úředník na úřadě zatím nesedí,
obracejte se přímo na starostu obce
Jiří Macháček
zdroj: zasedání zastupitelstva
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ednání zastupitelstva obce, konané
ve čtvrtek 24.2., přilákalo zase o
něco více občanů, zřejmě i z
důvodu projednávání velmi ožehavých a aktuálních témat.
A diskuze, které bylo možné se tentokrát
účastnit i v průběhu zasedání zastupitelstva, byla místy skutečně bouřlivá.Doufejme, že tento přístup vydrží i
v průběhu dalších zasedání. Vybíráme
proto nejzajímavější témata a jejich
výsledky.

Rušení autobusových spojů

Nakládání s odpady

Mateřská školka

Někteří občané (zejména ti starší,
kteří žijí sami) již pocítili drobné
zdražení v poplatku za popelnice, které
přišlo v souvislosti s novou obecní
vyhláškou o poplatcích za svoz komunálního odpadu.
Zastupitelstvo slovy starosty obce a
zastupitele Jaromíra Jecha vyjádřilo
pochopení k situaci, nicméně skutečnost je taková, že do roku 2010 obec
na vývoz popelnic doplácela, a to
nemalou měrou, z obecního rozpočtu.
Prakticky tedy vybrané peníze zdaleka
nepokryly náklady na vývoz odpadu a
tento stav nemohl být déle udržitelný. 

Asi všichni rodiče by chtěli, aby jejich
děti vstoupily do školky již od 3 let a
nejlépe ve Všestarech. Žádné velké
dojíždění apod. Jenže všechny děti se
evidentně do stávající školky nevejdou.
Paní Váňová připravila na zasedání
zastupitelstva podklady k přístavbě
školky a rozšíření kapacity formou
"kontejnerového" řešení. Zastupitelé s
rozšířením školky či nalezením jiného
řešení souhlasí, nicméně již na první
pohled bylo znát rozdílné úhly pohledu
na časovou i ﬁnančí realizaci celé akce.
Bylo schváleno svolání rodičů na
pondělí 7.3., na kterém proberou
varianty spoluﬁnancování projektové
části přístavby.



Dopravní studie

Denním tiskem i éterem proběhla
informace o průběžném rušení příměstských spojů, které vzniklo na popud
hejtmana kraje Davida Ratha. Tento
krok obecně zvednul vlnu nevole mezi
starosty obcí a vyvolal dokonce petiční
akci směřující k odvolání Davida Ratha z
funkce hejtmana.
Nicméně dle slov pana starosty,
Všestar, Menčic a Vávrova by se rušení
nemělo významněji dotknout. Upravila
se pouze linka 489. Ostatní spoje 490,
494 a 495 zůstávají zřejmě beze změny.
Nové jízdní řády autobusů naleznete na
www.ropid.cz.

Na přelomu ledna a února proběhla
v obci měření dopravní vytíženosti
ﬁrmou Gemos. Výsledky by měly být v
nejbližších týdnech.
V souvislosti s podanou žádostí o
dotaci na výstavbu dopravně-bezpečnostního zařízení v obci padnul dotaz,
co se bude dít, pokud dotaci obec
nezíská. Zastupitelé reagovali tím, že v
tom případě se začne vyhledávat jiná
dotace, o kterou bychom mohli zažádat a
současně budou provedena alespoň
nutná optaření v podobě přechodů a
nalajnování silnic.



Výtluky a úklid sněhu



Stav cest a silnic je v obci, obecně
vzato, v katastroﬁckém stavu a i proto se
stává častým terčem připomínek a
nespokojenosti občanů. V zimě se o sníh
staral nově pan Šindelář ze Svojetic,
nutno uznat, že až na drobnosti výsledek
byl rozhodně uspokojivější, než předchozí roky. Avšak zima je zdá se pryč a je
nutné pomýšlet na zametání od štěrku,
ořez a úklid větví, sekání trávy. Na popud
"hlasu lidu" komise pro údržbu obce
přeměří plochy nutné k údržbě a bude
vypsáno výběrové řízení na celoroční
údržbu silnic, chodníků a přilehlých
prostor.

Dlouhodobá absence úředníka na
obecním úřadě je palčivou otázkou.
Prozatím tedy počítejte s otvíracími
hodinami úřadu pro veřejnost každou
středu od 17:00 do 20:00 hodin. Starosta
obce přislíbil, že v druhé polovině
měsíce března vypíše výběrové řízení na
tuto pozici a zveřejní jej.
Ze strany zastupitelů Volby pro
Všestary zazněl, v rámci projednávání
tohoto tématu, návrh na pozici uvolněného, tedy obcí placeného starosty,
který má starostování jako svoje zaměstnání a věnuje obci veškerý svůj
pracovní čas.

Úředník na úřadě

Územní plán obce
Zastupitelstvo uložilo starostovi
předložit do 31.5.2011 k projednání
připomínky občanů a námitky vlastníků
pozemků, které obdržel.



Víte, že ...
jednání zastupitelů obce jsou
veřejná a i vy se jich můžete nejen
účastnit, ale současně podávat i
náměty a připomínky?
Termíny do konce roku 2011:
✓ čtvrtek 4.11.2010
✓ čtvrtek 25.11.2010
✓ úterý 28.12. + 30.12.2010
✓ čtvrtek 24.02.2011
čtvrtek 14.04.2011
čtvrtek 23.06.2011
čtvrtek 08.09.2011
čtvrtek 20.10.2011
čtvrtek 29.12.2011

Představuje se: mateřská školka

Naše malá školička Slunečnice
Zdenka Škvorová
aše mateřská školka Slunečnice
je opravdu maličká. Slunečnice
proto, že každé dítě představuje
jeden lístek této nádherné
květiny.
Školka byla postavena v
roce 1947 a její základy vykopaly pouze
ženy. Nejdříve sloužila jedna třída jako
MŠ a jedna třída ZŠ. Pak byla škola i
školka dlouho zavřená a v roce 1981 za
velké pomoci JZD byla její činnost opět
obnovena.
V té době byla kapacita 35 dětí, poté
se však různě měnila dle různých
hygienických předpisů.
V současnosti je kapacita 25 dětí. MŠ
je pro děvčata i chlapce ve věku od 3 do
7 let. O děti se starají dvě pedagogické
pracovnice, ředitelka MŠ Zdenka
Škvorová, která má kvaliﬁkaci pro MŠ a
vychovatelství a učitelka Marie Kovaříková, která si kvaliﬁkaci doplňuje.
Vedoucí jídelny, kuchařkou a topičkou v
jedné osobě je Jana Trojánková a úklid
provádí Věra Polednová.
Provoz školky je od 6.30 do 16.30
hod. Režim dne je společný, není však
pevně daný. Časové rozdělení je pouze
orientační a přizpůsobuje se potřebám
dětí a aktuální situaci ve školce. Je
respektována osobní svoboda a volnost
dětí, i když je podřízena stanovenému
řádu. Zajišťujeme dětem pravidelný
denní řád, který je natolik ﬂexibilní, že
umožňuje přizpůsobit organizaci momentální situaci a zájmu dětí. Dáváme
dětem možnost přicházet do mateřské
školky kdykoliv v průběhu dne, doporučujeme ale do 8.00, aby nepřicházelo o nabízené aktivity. Při
odpoledním odpočinku nenutíme děti
spát, nabízíme jim klidné zájmové
aktivity a jiné činnosti ve třídě.
Všichni zaměstnanci respektují individuální požadavky dětí, vhodně na
ně reagují a v rámci možností se je snaží
uspokojovat. Děti jsou zatěžovány
přiměřeně věku a mají možnost kdykoliv
si odpočinout.
Orientační uspořádání dne je toto:
6.30 - 9.45 - zájmové hry, pohybové
chvilky, řízená činnost, hygiena, svačina

N

9.45 - 11.45 - pobyt venku - činnosti
jsou přizpůsobeny počasí a čistotě
ovzduší
11.45 - 14.00 - oběd, hygiena, klid na
lůžku, klidové činnosti
14.00 - 16.30 - hygiena, svačina,
pohybové činnosti, hry, zájmové činnosti, individuální péče.
V době příznivého počasí je většina
činností prováděna venku. Školka
zajišťuje i další programy pro děti, jako

V naší školce klademe
důraz především na
individuální přístup k
dítěti, vedeme je k
samostatnosti, k volbě a
odpovědnosti.
je plavání, hra na ﬂétnu, keramika, často
navštěvujeme divadelní představení v
Praze v divadle U Hasičů, řada divadélek
pořádá svá představení přímo ve školce,
jezdíme během roku a zejména v jeho
závěru na různé výlety a tématicky zaměřené akce (vánoce, masopust,...), 
pořádáme besídky pro rodiče, slavnostní
loučení se školáky a další akce.
Dětem je poskytována vyvážená
strava podle platných norem. Je zachovávána vhodná skladba jídelníčku, a
dodržována vhodná technologie přípravy pokrmů a nápojů. Jídlo je připravováno čerstvé, přímo v kuchyni
mateřské školy.
 Děti mají dostatek ovoce a zeleniny.
K dispozici je neustále dostatek tekutin.
Děti si samy volí množství jídla, v žádném případě je do jídla nenutíme,
dbáme však na to, aby dítě pokrm
alespoň ochutnalo. Každé dítě má
možnost jíst svým tempem.
V naší školce klademe důraz především na individuální přístup k dítěti,
vedeme je k samostatnosti, k volbě a odpovědnosti. Rozvíjíme schopnosti,
znalosti a dovednosti dětí prostřednictvím plánované činnosti a pozorování.
Velký důraz klademe na účast rodiny.
Snažíme se, aby se dítě cítilo v prostředí
školky dobře, jistě, bezpečně a spo-

kojeně. Všechny děti mají rovnocenné
postavení, nikdo není zvýhodňován.
Jsou dány stejné podmínky pro obě
pohlaví. Společně s dětmi vytváříme
pravidla, podle kterých se ve školce
chováme a která se snažíme respektovat.
Tak vytváříme řád, který učí děti
pravidlům soužití a zároveň vede k
vytvoření kamarádského prostředí, ve
kterém jsou děti rády.
Mateřská školka se mění. Mění se
klepšímu díky sponzorovi a díky OÚ
Všestary. Za posledních 5 let, bylo
položeno nové linoleum, nový koberec,
vyměněna nevyhovující a netěsnící
okna, obměněn nábytek ve třídě,
vybudována vestavěná skříň přes celou
stranu ložnice, zhotovena nová šatna a
vneposlední řadě vyměněny vstupní
dveře. To však nic nemění na tom, že
kapacita naší školky je nedostatečná,
ostatně tak jako kapacity školek vokolí.
Zápis do MŠ pro příští školní rok se
uskuteční ve středu 27.4. od 15 – 16.30
hod.
Děti jsou přijímány podle těchto
kritérií:
- trvalé bydliště ve Všestarech či Menčicích
- děti 5 – 6 leté (poslední rok před
nástupem do ZŠ, kde je povinnost
přijmout je ze zákona)
- děti samoživitelů
- pokud se kzápisu dostaví dítě, jehož
sourozenec již navštěvuje MŠ, má
přednost před dětmi stejného věku a
soc. složení
- děti matek nastupujících do zaměstnání mají přednost před stejně starými
dětmi matek na mateřské dovolené
- dále je vytvořen seznam dětí podle
data narození a jsou umísťovány děti
nejstarší.
Ale již před zápisem mohou děti
vdoprovodu rodičů po dohodě sředitelkou navštívit mateřskou školu a
pohrát si zde. Cílem těchto setkání je
poznání prostředí, do kterého děti
přijdou, hraček, sekterými si budou
hrát, i učitelek, které snimi budou od
září pracovat. Snahou personálu školky
je posílení pocitu jistoty, bezpečí a
bezproblémového nástupu do mateřské
školy na začátku školního roku.

Společenské události ve Všestarech

Připravujete kulturní, sportovní nebo společenskou akci a
chcete o ní dát vědět? Informujte redakci na
zivotvsestar@email.cz

Masopustní veselí
šestarský Masopust 12.3.2011,
velká předjarní událost ve spolupráci hasičů a Volby pro Všestary se velmi vydařila jak po
stránce organizační, tak počasím,
účastí i programem.
Průvod plný masek se shromáždil na
místní návsi a byl záhájen ve 14:00 hodin
"panem radním" v podání Milana
Šafránka. Přednesl vlastní složenou
báseň a všem popřál krásné užití si
tohoto svátku.
Byly naplánované tři po sobě jdoucí
trasy a to směr Stránčice, směr Mnichovice a směr Říčany. Hudba se vezla v
čele průvodu na vleku taženém za autem
a průvod štrádoval
za nimi.
Masopustní cesta trvala bezmála
čtyři hodiny, pan
radní vzal do kola
každou ženu z domu, popilo se, pojedlo a také naší
paní smrtce přispělo do pokladničky. Účastníci průvodu se dostali zpět na náves s bolavými
nohami, ale za bujarého veselí.
V hasičárně u provizorního stánku je
čekala, ostatně jako všechny návštěvníky,
velká voňavá odměna, po domácku
vařený ovárek, prdelačka, gulášek a
málem bych zapomněla, jitrničky. A to
zcela zdarma.
Proudem teklo
pivo, limo i vybraný alkohol, k voňavé kávě jste mohli
přikousnout křupavého tvarohového koláče ze říčanské pekárny.
Nechybělo ani fotostudio.
Celá akce, bezesporu jedna z největších za poslední roky,
se i navzdory tomu, že někteří nechtěli
průvodu otvírat své dveře u domů,
opravdu podařila. Celkový počet
účastníků se pohyboval kolem 100 lidí.
Peníze, které jednotliví účastníci akce
dobrovolně věnovali smrtce do masopustní kasičky, budou využity kompletně na zvelebení obce.
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Aneta Hynková, Jiří Macháček
Velké poděkování za Masopust patří:
® Hasičům Všestary a sdružení Volby pro
Všestary za zajištění a organizaci akce.
® Zastupitelstvu obce za příspěvek 2.000
Kč na akci.
® Členům státní policie z Říčan a
dopravní policie z Mnichovic za skvělý
doprovod.
® Pekařství Frydrych z Říčan za
výborných 100 koláčů.
® Milošovi Kubovi za přípravu a zajištění
ovárku, jitrnic, prdelačky a guláše.

Čištění okolí příjezdu od Světic
družení Volba pro Všestary
společně s hasiči Všestary a
aktivními občany z obce zahájili
5.3. čištění okolí příjezdu do
Všestar od Světic.
Následovaly dva víkendové dny (19. 20.3.) vyhlášené jako obecní brigáda
(Dny pro obec). Ani po tomto velmi
náročném víkendu se nepodařilo uklidit
vše, jak bylo plánováno a proto jsou
průběžně na webových stránkách
volbaprovsestary.cz vyhlašovány další
termíny na pokračování prací. Do
sobotní brigády se připojili i někteří
obyvatelé obce a patří jim za to velký dík.

S

Připravte se na...
akce o kterých se již ví
Čistý Ladův kraj 16.4.
Velká brigáda mikroregionu zaměřená na
úklid nepořádku podél cest a silnic. Sraz
je ve Všestarech na návsi v 9:00 hod.
Kvalitní rukavice s sebou!
www.laduv-kraj.cz
Krajinou barona Ringhofera 23.4.
6. ročník turistického pochodu. Sraz
účastníků pochodu pěšky i na kole je v
9:30 na železniční stanici v Mirošovicích.
Velikonoční křest kůzlat v pivovaru,
prohlídka pivovaru s ochutnávkou piva,
soutěže po cestě, odměňování v Kamenici (od 17hod). Délka trasy 20,3 km,
počet zastavení 10. Nejpovedenější
modely oblečení ve stylu RakouskoUherské monarchie budou oceněny.
www.laduv-kraj.cz
Čarodějnice 30.4.
Naproti hřbitovu, zahájení lampionovým
průvodem z návsi v cca 19 hodin. Soutěž
o nejhezčí čarodějnici a černokněžníka,
grilování, opékání buřtů, občerstvení.
Den dětí 4.6.
Soutěže, atrakce, občerstvení pro rodiče,
ceny, hudba. Předpokládaný začátek v
cca 14 hodin, místo bude upřesněno,
protože již vloni byl prostor u školky nedostačující.
Výstava chovatelů 24. a 25. 9
Podzimní výstava ve Všestarech je co do
počtu a palety zvířat největší vokrese
svýjimkou okresní výstavy pořádané v
Čelákovicích.

Listování kronikami

Všestary, součást panství černokosteleckého
Alena Šafránková
zdroj: historické materiály a texty pana
J. Znamenáčka
Zprávy zhistorie obce byly získávány
zfarských záznamů, zobecních a
školských kronik, které byly kdysi vzorně
vedeny. Vdobě okupaceroce 1940 a
zvláště po Heydrichiádě byly všechny
kroniky nacisty zobcí staženy surčením
jejich zničení spálením. Zásluhou tehdy
skutečně vlastenecky oddaných činitelů
naší obce byly některé zkronik
zachráněny, popř. navráceny poškozené.
Dík patří zejména našemu občanovi p.
Jar. Baťchovi zčp. 63, který nalezl obecní
kroniku vZemském archivu vPraze
Dejvicích, vyzvedl ji a vroce 1946 ji
navrátil zpět obci.
Vdnešním článku přináším výtah
zhistorie uvedené v „Poselkyni starých
příběhů českých“, a to pro jazykovou
zajímavost tehdejší doby, vpůvodním
znění. Jedná se o červenou žulovou
desku, která byla zasazena do tarasu u
vchodu na dvůr domu čp. 9, jehož
majitelem byl tehdy pan František
Hofman, a na níž je vytesán rovnoramenný kříž a oštěp. Tato památná
deska je dnes zabudována do levé strany
podezdívky požárního domu.
„Roku 1585 vpondělí před sv.
Karlem ve Všestarech, když krčmář
ožralý domů šel, ukázal se mu zlý duch
ve způsobě jeho svině, kterou on uzřev,
domlouval manželce své, že ji do stáda
nevyhnala, jemuž ona odpověděla, že jest
ji vyhnala a mezitím, když ho trestala, že
se tak ožírá, on rozhněvaje se, oštěp do
ní vrazil a ji zabil.“
Dějiny Všestar úzce souvisejí sdějinami Tehova, kněmuž byly vroce 1352
přifařeny. Tehov, připomínaný vpísemných pramenech poprvé kroku
1309, patřil ve 14. století místním
vladykům. Vr. 1309 jím byl Oto, vlétech
1347-53 Heřman a před r. 1365 Oldřich.
Tehov měl již ve 14. stol. ﬁliální farní
chrám sv. Jana Křtitele, který byl
postaven asi vr. 1350. Podle vlastnictví
patronátního práva kmístnímu kostelu
lze usuzovat, že vr. 1368 náležel Tehov

panošům Oldřichovi a Otovi. Vr. 1380
je vkonﬁrmačních knihách pražského
arcibiskupství zpráva o Mikulášovi
zTehova.
Někdy kolem r. 1390 získal Tehov
bohatý staroměstský měšťan Reinhard
zMülhausenu, který zde pravděpodobně vystavěl hrad, o němž je
nejstarší zmínka vdochovaných zápisech desk zemských zr. 1407. Podle
jiných historických pramenů měl hrad
Tehov vystavět vladyka Teh, jehož
potomstvo bydlelo na tvrzi Tehově u
Vlašimi, jmenovitě vr. 1358 rytíř Zdislav
Bohuněk a Konrád zTehova.
Po Reinhardově smrti vr. 1403
zdědili Tehov jeho synové Reinhard,
Mika Ortil a Rudolf, jimž byl zapsán do
desek dvorských. Vr. 1407 postoupili
oba bratři tehovské panství Reinhardovi
a ten je zřejmě brzy převedl na
staroměstského měšťana Kašpara Čotra.
Jelikož rod pražských Čotrů se psal
příjmením zTehova, vznikla mylná
domněnka, že tehovský hrad vystavěli
Čotrové.
Nový majitel směnil ještě vr. 1407
hrad vTehově spolužním dvorem a
vesnicemi Klokočná, Louňovice, Menčice, Mukařov, Svojetice, Tehov, Tehovec,
Vojkov, Všestary, Žernovka (dřívější

1454 rytíř Zdeněk Kostka zPostupic.
Jeho potomci vlastnili zdejší majetek až
do r. 1513, kdy jej prodali za 3500
českých grošů Michalovi Slavatovi
zChlumu a ten Tehov připojil kčernokosteleckému panství.
Další dědic Diviš Slavata za pokutu
postoupil vr. 1547 Ferdinandovi, králi
českému, který jej prodal již se zpustlou
tvrzí vr. 1548 Zigmundovi Smiřickému
ze Smiřic a na Škvorci.

Jelikož rod pražských
Čotrů se psal příjmením
zTehova, vznikla mylná
domněnka, že tehovský
hrad vystavěli Čotrové.
Po bitvě na Bílé Hoře vroce 1621
bylo panství škvorecké zkonﬁskováno a
teprve za tři roky je koupil kníže
Liechtenstein vr. 1624. Od té doby náležely Všestary sTehovem trvale kpanství černokosteleckému.
Jméno hradu (stával na parcele
domu čp. 33, který ve třicetileté válce
zanikl) bylo přeneseno i na ves, která se
rozkládala kolem hradu.

... a mezitím, když ho
trestala, že se tak ožírá, on
rozhněvaje se, oštěp do ní
vrazil a ji zabil.
název Žernoseky) a rentu ve Svojšovicích sklášterem na Karlově na Novém
Městě pražském za jeho majetek vBašti
a vPráčích.
Vprůběhu husitské revoluce získal
tehovský hrad táborský hejtman Jan
Roháč zDubé. Tehdy zde byli purkrabími Bílek /1427/ a Oldřich zŘíčan /
1432-33/ Vroce 1436 císař Zikmund
zastavil zdejší hradní objekt, označený
vzápise jako tvrz, a daroval jej se všemi
přilehlými obcemi Janu Kamarétovi ze
Žirovnice. Od něho jej získal vr. 1445
Zbyněk, pak Jetřich zMiletínka a před r.

Karel I. z Lichtenštejna. V době českého
stavovského povstání stál na straně císaře
Ferdinanda II. a za svoji věrnost získal po
bitvě mnoho majetku zkonﬁskovaného
protivládní šlechtě.

Listování kronikami
letošním roce došlo konečně k
ustavení údržbářského střediska, kam
se zapojili řemeslníci, dosud působíci
jako "meloucháři". V obci zůstal jeden
jediný soukromník p. Vašíček, zahradník v
Jedlovci. ...

V

... V drůbežárně, postavené pro 250 slepic, bylo
odchováno 1.000 kuřat a za přehradou chováno
170 slepic. V prvních čtyřech měsících byl v r.
1958 průměrný výkon jedné slepice 27 vajec. V
letošním roce za prvé čtyři měsíce bylo
dosaženo průměrné snůžky 62 vajec. ...
... Při hodnocení celoroční práce JZD na
výroční schůzi 13.II.1960 byla hodnocení
mnohem radostnější než jiná léta a plně se
projevila politicko-ekonomická opatření KSČ a
orgánů státní moci. ...
... V průběhu podzimu 1959 byla svolána řada
schůzí s dosud soukromě hospodařícími
rolníky, na nichž byli přesvědčováni ke vstupu do JZD ...

O
půlstoletí
zpět: 1959
Jiří Macháček
zdroj a citace: Kronika
MNV Všestary

.. Po dlouhém přesvědčování
ze strany funkcionářů MNV
všichni zemědělci z Menčic
podepsali až na pana Bedřicha Polaneckého, na jehož
usedlost a veškerý majetek byl
uvalen nucený zábor. ...
... "Zásluhou" vedoucí prodejny dostala se prodejna do
naprosté devastace. Inventurou při odchodu vedoucí
bylo zjištěno spousta zkaženého zboží. ...
... V létě MNV zajišťoval
průběh žní a na podzim se veškerá činnost
soustřeďovala na dokončení socializace vesnice.
Noviny "Život Všestar" přestaly v červenci 1959
vycházet. ...
... Se ctí a vzorně se naše ženy dovedly vyrovnat
s brigádní prací v JZD a pomocí na různých
akcích, ale samostatně nejsou schopny vůbec
nic podniknout. ...
... Z podnětu Osvětové besedy ve Všestarech a
osvětových pracovníků OÚNZu v Říčanech byla
v obci založena místní skupina ČSČK. Zdá se
však, že bude málo aktivní. ...

Kresba z kroniky MNV Všestary

... V polovině dubna 1959 byly již všechny
nedostatky ve škole odstraněny a tak mohla být

slavnostně otevřena dne 26. dubna 1959. ...
... Na jaře se plně rozjely dokončovací práce na
kravíně JZD. Byly provedeny betonáže podlah a
žlabů, elektrická instalace ... a tak dnem 1. října
1959 mohly být převedeny první dojnice do
společného kravína. ...
... Byla rovněž postavena tři nová světla
veřejného osvětlení a to na rohu nové školy, na
požárním domě a na kopci na rohu u Slavíků. ...
... byla velká poptávka po průmyslovém zboží
(auta, mopedy, pračky, televisory) a po jižním
ovoci, kterého je stále nedostatek. Do domova
přestárlých bylo dáno několik občanů. ...
... Žádosti o byty mají občané, kteří volají
"Národní výbore, dej" ale přiložit ruku k dílu se
jim nechce. ...
... Ochotnické divadlo sehrálo letos drama
"Jakub Oberva" ... sklidili
potlesk obecenstva a měli velký
úspěch. ...
... Taneční zábavy a plesy se
kromě posvícenské zábavy
(18.X.) vůbec nepořádaly. Pořadatelé se vymlouvali, že by
prodělali. ...
... DSO Sokol neprojevila
tradičně žádnou činnost, pouze
kopala 3. třídu se střídavým
štěstím. ...
... Zima počátkem r. 1959 byla
mírná ... Na nový rok byla
bouřka a bylo vidět i duhu! A
bylo 15 stupňů. ... Příchod jara
byl časný ... Velká vedra byla od 15. června do 25.
července ... do 15. sprna bylo deštivo, žně
postupovaly pomalu ... do 15. listopadu bylo
velké suchu ... Zima do vánoc byla velmi
mírná. ...
... Dne 18.X. v době velkého sucha vznikl v Hůře
požár, který zničil asi 30 arů lesa. Včasným
zásahem požárního sboru ze Všestar byl však
požár zdolán. Bylo však smutné, že některým
občanům to bylo jedno a vůbec nepomohli. ...
... Rok 1959 bude v dějinách Všestar zapsán jako
úspěch naší mladé generace. Nejen že se
podařilo otevřít novou školu a dobudovat velký
moderní kravín, ale především se upevnily
morálně-politicky síly vedoucí obec ...

Spolky a sdružení v obci
Hasiči se pilně připravují na jarní soutěže
Milan Šafránek
Tak jako všempřináší
přicházející jaro spousty
práce na zahrádkách, tak i
pro hasiče konec zimy
znamená začátek různých
akcí. Ještě než začal březen, zúčastnili jsme se
školení výjezdových jednotek vPoříčí
nad Sázavou, kde jsme si odzkoušeli
zásah při dopravní nehodě, hašení
hořícího domečku, slaňování, lanovku,
zátěžový poligon, záchranu osoby ze
zamrzlé hladiny a nasbírali další cenné
zkušenosti.
První jarní měsíc je opravdu nabitý
až kprasknutí, 5. března proběhla
dopoledne brigáda na prořezání křovin
v obci a odpoledne jsme absolvovali
vMukařově školení prevence, poté
následovalo složení zkoušky preventiva
III. a II. stupně. Musím sradostí
konstatovat, že všech našich 8 účastníků
odznaky splnilo. Jen pro informaci,
SDH Všestary má v tuto chvíli nejvíce
proškolených preventistů zcelého
středočeského kraje. 12. 3 proběhla ve

Volba pro Všestary
Jiří Macháček
Tým občanského sdružení Volba pro
Všestary vstoupil velmi aktivně do
začátku roku 2011. První plánovanou
akcí bylo v rámci cyklu
Dny zábavy uskutečnění
masopustního veselí v
obci Všestary. Každý z
členů připravil svůj díl
práce a výsledek jste
sami mohli posoudit o
víkendu před několika týdny. Ve spolupráci s hasiči pak sdružení vyhlásilo
celoobecní brigádu na průřez a zkulturnění příjezdu do obce od Světic. Tyto
Dny pro obec i přes účast našich
zastupitelů však zůstávají na pokraji
zájmu většiny obyvatel. A přitom jsou
tyto akce ideálním místem pro vzájemná
setkání a poznání se, současně s tím, že
obec získá postupně na kráse. O to více
si ceníme všech, kteří neváhají věnovat
alespoň několik hodin pomocným

Všestarech slavnost Masopustu, kde
hasiči pomáhali se zajištěním celé akce.
Týden poté se realizovala další část
pomoci se zkrášlením naší obce. 26. 3.
absolvovali členové kurz zdravovědy,
který je pro hasiče neméně důležitý.
Školení se ujali kolegové zrychlé
záchranné služby.
Měsíc duben se točí převážně kolem
přípravy pálení čarodějnic. I letos pro
naše občany tuto akci připravíme a
věříme, že naši snahu odměníte tím, že
se přijdete podívat, jak se vše podařilo.
Také máme vtomto měsíci naplánováno již nyní několik soutěží, na
pracem. Jaro se tak zřejmě ponese ve
znamení dokončení těchto průřezů
planých a neudržovaných křovin.
Současně připravujeme podklady pro
úpravu cesty do Hůry tak, aby byla
průchodná pro kočárky, měla kolem
sebe lavičky na sezení a umožnila
příjemný vstup do blízkého lesa. Dalším
aktuálně připravovaným projektem je
oprava a údržba dětského hřiště a návsi.
Naším přáním je, aby se, kromě
skvělé spolupráce s hasiči, zapojili do
těchto akcí také občané a spojili síly s
ostatními spolky a sdruženími v obci.
Sledujte na www.volbaprovsestary.cz.

OV Menčice připravuje
Osadní výbor Menčice připravil na jaro
2011 tyto aktivity:
9.4.2011 v15 hodin Vítání nových občánků Všestar.
30.4.2011 úklid vosadě Menčice a
následně odpoledne pálení ohně – Čarodějnice. Oheň bude vhospůdce U

kterých se budeme snažit řádně reprezentovat jak hasiče, tak i obec Všestary.
Vkvětnu je připravena pro hasiče asi
nejdůležitější soutěž, a to okrsková, letos
konaná vMukařově. Věřím, že i zde se
nám podaří dobře umístit. Současně
připravujeme ukázku zásahu a techniky
pro děti vnaší školce, bohužel přesný
termín této akce není ještě znám. To by
bylo zakcí pro tyto měsíce asi vše.
Samozřejmě hasiči stále pracují na
údržbě svěřené techniky a snaží si
zdokonalit své znalosti a vědomosti, aby
byli připraveni vpřípadě potřeby
profesionálně zasáhnout, jak ve Všestarech, tak i vcelém okolí.

Mladí hasiči?
Hasiči Všestary by rádi v tomto roce
založili družstvo mladých hasičů. Náplní
činnosti bude zdravověda, prevence v
oblasti požární ochrany, uzlování, hasičina a další neméně zajímavé a
užitečné znalosti. Věříme, že mezi dětmi
bude o tento kroužek zájem a rozšíří tak
řady našich hasičů. Prosíme tedy rodiče,
kteří budou mít zájem o zápis dítěte, aby
nás pro více informací kontaktovali na
telefonu 775 963 105 anebo na emailu
hasici.vsestary@seznam.cz.
Hastrmana smožností opékání buřtů,
které lze zakoupit u hostinského.
28.5.2011 oslava Dětského dne na hřišti
vMenčicích. Pro děti budou připraveny
hry a soutěže sdrobnými cenami.

MIS Vávrov
Místní iniciativní skupina Vávrov vobdobí duben-červen zorganizuje především akce týkající se úklidu kolem
komunikace, zastávek, křižovatky a
dalších částí spadající na území Vávrova.

Sdružení občanů
Všestar Nad Úvozem
Ing. Tomáš Gattner
Počátkem roku 2010 se skupina obyvatel
Všestar rozhodla založit dobrovolné
občanské sdružení pod názvem „Sdružení občanů Všestar Nad Úvozem“.
Motivací ktomuto kroku byl zájem o

Spolky a sdružení v obci
život vobci a rozvoj prostředí na území
obecního katastru.
Členové se dohodli na zaměření
zájmu sdružení na tyto oblasti: zlepšení
živnostního prostředí vkatastru obce;
zkvalitňování urbanistického rozvoje
vkatastru obce a sousedících obcí; účast
na řízeních souvisejících snovou výstavbou, především infrastruktury,
vkatastru obce; rozvoj a péče o soukromý a veřejný majetek vkatastru obce;
bezpečnost a příjemné prostředí v obci.
Vsouvislosti se snahou o zlepšení
prostředí vobci plánuje sdružení
rozšíření zeleně. Uvažujeme o umístění
truhlíků vulici Nad úvozem a jejich
osázení rostlinami.
Vloňském roce sdružení zorganizovalo a provedlo úklid úvozu (který
navazuje na ulici Vúvozu). Obec
prostřednictvím pana starosty podpořila
akci přistavením kontejneru na odpad a
zajištěním jeho odvozu. Úklid se
soustředil především na část úvozu
přiléhající kobecní zástavbě, kde se
nacházelo několik míst suloženým
odpadem všeho druhu.
Obdobná akce je plánována také pro
letošní rok scílem zaměřit se na další
části úvozu směrem dále od zástavby.
Email sdruž.: nad.uvozem@centrum.cz.

Chcete o sobě dát vědět? Chcete informovat občany obce
o připravovaných akcích vašeho spolku či sdružení?
Informujte redakci Života Všestar.

Fotbalisté hrají o postup
Ing. Antonín Trojánek
Jaro pro všestarské fotbalisty začalo
již koncem ledna, kdy se sešli na prvním
tréninku. Vúnoru a na začátku března
sehráli každý týden přípravné utkání na
hřišti Slavoje Podolí na umělé trávě. Je
pravda, že výsledky nejsou rozhodující,
neboť všichni soupeři hrají i o několik
tříd výše. Zarážející je ale přístup
některých hráčů, zejména „místních“,
kteří by se vpřípravě měli ukázat a
Utkání 2011:
sobota 26. března
neděle 3. dubna
sobota 9. dubna
neděle 17. dubna
sobota 23. dubna
neděle 1. května
čtvrtek 5. května
sobota 14. května
neděle 22. května
sobota 28. května
čtvrtek 2. června
neděle 5. června
sobota 11. června
sobota 18. června

od 15:00 hod
od 16:30 hod
od 16:30 hod
od 17:00 hod
od 17:00 hod
od 17:00 hod
od 17:30 hod
od 17:00 hod
od 17:00 hod
od 17:00 hod
od 17:30 hod
od 17:00 hod
od 14:00 hod
od 17:00 hod

Chovatelé ze Všestar hodnotili
Ing. Antonín Trojánek
Vsobotu 19. února 2011 se sešli
vrestauraci U Susů ve Světicích na
výroční členské schůzi členové Českého
svazu chovatelů, Základní organizace
Všestary. Přivítali mezi sebou předsedu
okresní organizace Praha-východ a přátele
zpartnerských základních organizací
okresu Praha-východ, Benešov a zPrahy.
Na výročních schůzích se vždy hodnotí
uplynulé období. Všestarští chovatelé
museli konstatovat, že rok 2010 nebyl pro
organizaci zrovna tím znej. Do spolku je
zapojeno 16 členů ze Všestar, Světic,
Tehova a dalších obcí. I když jsme mezi
sebe přivítali dese-tiletého mládežníka
zŘíčan, chovatele králíků, členská
základna stárne. Vloňském roce jsme se
ne vlastní vinou dostali do nepříznivé
ﬁnanční situace. Ani chovatelská klání
nedopadla podle našich přání a představ.
Okresní soutěž chovatelských organizací
vodboru králíků ve Slušticích jsme

neobeslali, protože jsme nemohli sestavit
pět potřebných kolekcí po čtyřech
zvířatech. Ve stejné soutěži vodboru
drůbeže nám chyběla jedna kolekce 3
zvířat, takže jsme se zařadili na závěr
tabulky umístění.
Protože vorganizaci převažují holubáři, je pro nás vyvrcholením týmových
soutěží okresní soutěžní výstava organizací
vtomto odboru. Vloňském roce se opět
konala vÚvalech vnově zvoleném
termínu poslední víkend vříjnu. Pozice
zpředcházejících let, kdy jsme se
pravidelně umísťovali na 2. nebo 3. místě,
jsme neobhájili. Soutěží se s5 kolekcemi
po 5 holubech stejného plemene a stejné
barvy. Nám jedna kolekce nebyla zahrnuta
do hodnocení zdůvodu nestejnobarevnosti. My se domníváme, že neprávem
a že hodnotící komise nebyla na patřičné
odborné výši. Její rozhodnutí všestarskou
organizaci odsunulo na poslední 6. pořadí.
Ani naše hlavní akce, místní Svatováclavská výstava zvířat, nedopadla ke

poprat se o místo vzákladu. Zatím se na
hřišti neukázali a asi jako květinky čekají
na teplo a příhodnější podmínky.
Sportovnímu klubu Všestary patří
po podzimní části soutěže mužů ve IV.
třídě, oddělení C okresu Praha-východ
vtabulce 3. místo se ztrátou 2 bodů na
vedoucí Slavii Louňovice B. Proto má
ambice na postup. Soutěžní utkání
zahájili vsobotu 26.března 2011 na
domácím hřišti proti Meteoru Stříbrná
Skalice B.
Všechny příznivce i zájemce zveme
na jednotlivá utkání.
se Stříbrnou Skalicí ve Všestarech
vKostelci n. Černými lesy
sDobřejovicemi ve Všestarech
ve Struhařově
sKamenicí ve Všestarech
vHrusicích
ve Vyžlovce
se Světicemi ve Všestarech
vLouňovicích
se Senohraby ve Všestarech
sLojovicemi ve Všestarech
ve Strančicích
vMukařově
sMnichovicemi ve Všestarech

spokojenosti.Tentokrát nás zradilo počasí.
Vytrvalý déšť a bláto trápilo pořadatele,
zvířata i hrstku návštěvníků.
Ale trošku optimismu. Naši chovatelé
na místních výstavách okolních i vzdálenějších se vsoutěži jednotlivců umísťují
vodboru králíků, holubů i drůbeže na
předních místech a získávají čestné ceny.
Prokazují, že mají kvalitní zvířata. Je jen
škoda, že je nepředvedou na výstavách
krajských a celostátních. I když to je
mimojiné i z ekonomických důvodů.
Vydlážděním části prostorů před
výstavními klecemi vchovatelském areálu
se zase trošku zlepšily podmínky pro
návštěvníky místní výstavy. Ta letošní se
bude konat 24. a 25. září. Zaškrtněte si v
kalendáři. Jste srdečně zváni.
Výstava je co do počtu a palety zvířat
největší vokrese svýjimkou okresní
výstavy pořádané v Čelákovicích. Bohatá
je i tombola smnožstvím živých exponátů.
Letos vodboru králíků budou chovatelé
soutěžit o pohár vmemoriálu přítele Jana
Vycpálka, všestarského občana, chovatele,
který byl známý vcelé republice ale i
vEvropě.
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P

řijmout pomoc, když zrovna prožívám něco těžkého, je k nezaplacení.
Vědomí, že se někdo o mě zajímá, že mi chce být nablízku a je ochoten
přiložit ruku k dílu, je dar nad všechny dary.

Konstantin Petr Mikolajek
farář v Říčanech

Kolikrát jsme si v životě připadali sami. Nemám s kým se poradit, kdo mi
pomůže? Komu mám a komu vůbec mohu říci své těžkosti, trápení? Je vůbec někdo,
komu na mně záleží?
V době postní se v kostele modlíme křížovou cestu. Ježíš, ačkoli neudělal nic
zlého, byl odsouzen a ukřižován. Kolika lidem pomohl, kolika lidem podal
pomocnou ruku, kolika lidem ukázal, že je má rád a pomohl jim v jejich trápení,
bolesti a těžkosti. A sám místo vděku se dočkal zloby. Kdyby to vše tím skončilo, bylo
by to smutné.
Velikonoce nám ale vždy dávají NADĚJI. Naději, že vždy po Velkém pátku plném
bolesti přijde Velikonoční jitro vzkříšení a vítězství nad smrtí. Ježíš dokáže zvítězit
tam, kde už všichni složili ruce v klín a nemají sílu jít dál. Ježíš dovede vlít radost a
naději do situací, kdy nikdo z nás nedoufá, že by to ještě mohlo dopadnout dobře.
To jsou Velikonoce.To je Ježíšovo poselství – NEBOJ SE, DŮVĚŘUJ MI.
JÁ TĚ PŘECE NIKDY NEOPUSTÍM.
Přeji Vám, aby Bůh byl vždy Vaší oporou. Požehnané Velikonoce!

Velikonoce, zelené svátky jara
Eva Hofmanová
Ačkoliv většina znás považuje za
nejvýznamnější křesťanský svátek
vánoce, vrcholem liturgického církevního roku je slavnost vzkříšení Krista,
Velikonoce. Svým původem jsou
Velikonoce svátkem jara. Končí zima,
příroda se probouzí. Skrze vzkříšení
objevujeme nový život.
Slavíme je vždy v neděli po prvním
jarním úplňku. Pojďme si tento
pohyblivý svátek připomenout ve sledu
jeho významných dnů.

Popeleční středa 9. 3. 2011
Velikonocům předchází čtyřicetidenní půst od masa, který začíná
popeleční středou. Tento den se pálí
větévky od loňské Květné neděle a věřící
si jako výraz pokory před bohem dělají
popelem na čele znamení ve tvaru kříže.
Končí veselé období masopustu.

Vkostele se žehnají zelené ratolesti. Ty
připomínají palmové větve, kterými lidé
vítali Ježíše při jeho vstupu do
Jeruzaléma.

Zelený čtvtek 21. 4. 2011
Je dnem poslední večeře Páně a
zrady Jidášovy. Liturgie připomíná
tajemství eucharistie, tj. proměny chleba
a vína vKristovo tělo a krev. Kněží myjí
nohy věřícím, jako je Ježíš umyl svým
apoštolům na znamení pokory. Vylévají
se kropenky se svěcenou vodou a plní se
až novou, posvěcenou o velikonoční
neděli.
Naposledy se rozeznívají kostelní
zvony. Poté utichají až do velikonoční
vigilie, odlétají do Říma. Mezitím je
jejich zvuk nahrazen řehtačkami a
klapačkami. Liturgie také připomíná
Ježíšovu modlitbu vzahradě Getsemanské a jeho zajetí. Zelená je barvou
bylinek, které se tento den jedly, ale také
barvou liturgických rouch.

Květná neděle 17. 4. 2011
Tímto dnem začíná oslava Svatého
týdne. Obvykle se koná průvod, který
symbolizuje následování Krista.

Velký pátek 22. 4. 2011
Je dnem Ježíšova ukřižování. Neslouží se mše, bohoslužba slova probíhá

vtichu, kříž se zahalí smuteční ﬁalovou
rouškou. Čtou se pašije – zpěvy o
umučení a smrti Páně. Koná se pobožnost křížové cesty.
V lidových pověrách je Velký pátek
spojován s magickými silami. V tento
den se měly otevírat hory, které vydávaly
své poklady. Také se v tento den se
nemělo nic půjčovat, protože půjčená
věc by mohla být očarovaná. Nesmělo se
hýbat se zemí (rýt, kopat, okopávat) ani
prát prádlo, protože by bylo namáčené
do Kristovy krve.

Bílá sobota 23. 4. 2011
Je dnem smutku, beznaděje a
prázdnoty. Kostel je pustý, nic se vněm
neděje.

Velikonoční noc
Vnoci ze soboty na neděli probíhá
velikonoční vigilie čili bdění, očekává se
vzkříšení Krista. Součástí obřadů je
svěcení ohně, kadidlových zrn, křestní
vody a velikonoční svíce zvané paškál.
Brzy ráno přichází bohoslužba zvaná
Slavnost vzkříšení, při níž se opět
rozezní zvony.

Velikonoční neděle 24. 4. 2011
Tento den se nazývá také Boží hod

Téma: Velikonoční svátky
velikonoční. Kristus vstal zmrtvých.
Křesťané se scházejí keucharistickému
lámání chleba.

Do jídelníčku se hodí zařadit nádivku,
symbolem nového života je vajíčko.

Velikonoční pondělí 25. 4. 2011
Ryze lidový, nikoliv církevní svátek.
Říká se mu také pomlázka, pomlazení,
kterou se lidé na celý rok omladí.

Velikonoční doba
Slavení Velikonoc tradičně trvá 50
dní až do svatodušní neděle, neboli
svátku Seslání Ducha svatého (letnice).
První týden Velikonoc se nazývá velikonoční oktáv.

Tradice Velikonoc
vzahraničí
Ve Spojených státech
jsou velikonoční svátky
náboženským svátkem,
takže mnoho amerických
rodin mimo návštěvy kostela se schází
kolem zdobení velikonočních vajíček v
sobotu večer a jejich hledání v neděli
ráno. Podle dětských pohádek byla
vajíčka během noci přinesena Velikonočním zajíčkem a poschovávaná po
domě a zahradě, aby počkala na děti, až
se probudí.
VNorsku je, kromě
lyžování v horách a malování vajíček, tradicí řešení vražd. Všechny velké
televizní stanice vysílají
kriminální a detektivní
příběhy, jako je například Poirot Agathy
Christie. Také noviny otiskují články, ze
kterých mohou čtenáři zkusit odvodit,
kdo je pachatelem. Samozřejmě také
vychází mnoho knih. Dokonce i krabice
od mléka bývají potištěny příběhy s
vraždami.
V Anglii tradičně ženy
přivazují muže k židlím a za
propuštění požadují peníze.

Jedním z nejvýraznějších symbolů
Velikonoc je beránek. Je jedním ze
symbolů Ježíše Krista, neboť obrazně
podle křesťanské víry on je beránek,
obětovaný za spásu světa.
Paškál - velikonoční svíce ozdobená
znamením kříže a symboly Α a Ω,
zapalovala se od velikonočního ohně.
Noří se do křestní vody, používá se při
křtech.
Vajíčko - symbol nového života,
neboť samo zárodek života obsahuje,
symbolem plodnosti, života a vzkříšení.
Zajíček má zřejmě původ v pohanských rituálech oslavující příchod jara.
Symbolika zajíce pochází z tradice oslav
svátku pohanské bohyně plodnosti
Eostre.
Z jejího jména je odvozeno slovo
Easter, anglický název křesťanských
Velikonoc. Podle legendy bohyně Eostre
proměnila ptáčka, který umrzl ve vánici,
v zajíce. On pak z vděčnosti každé jaro
kladl vejce jako pták.
Pomlázka je prastarou velikonoční
tradicí vČesku, ať ve významu spletených mladých vrbových proutků, nebo
šlehání dívek a paní na Velikonoční
pondělí. Obojí symbolizuje nový, mladý
život, který ssebou jaro přináší.

Do velikonočního jídelníčku se
promítá odvěká radost z příchodu jara a
s ním také z nové etapy života, pevného
zdraví, úrody, spokojenosti, štěstí.
Jednotlivé pokrmy však symbolizují i
základní příběh křesťanské víry, smrt a
znovu-zrození Ježíše Krista.
Ve čtvrtek zařaďte do jídelníčku
zelené byliny, toto je také správný den
na teplé jidášky smedem.
Vpátek, den smutku, je čas podávat
jednoduchou bezmasou stravu.
Bílou sobotou končí postní období.
Lzepojíst maso, kdysi to byla například
polévka z kozlečího mozečku nebo
rizoto z vnitřností poraženého mláděte.
Hodí se velikonoční nádivky s
kopřivami.Pekly se mazance, aby byly
na neděli a pondělí. A beránky, symboly
čistoty a obětování
Velikonoční neděli je vyhrazena
sváteční hostina, Boží hod velikonoční.Sluší se slavit hov rodinném
kruhu, pochutnat si s nejbližšímina
pečeni, nejlépe zjehněčího či skopového.
Velikonočnípondělíje již dnem
veselých lidových oslav a bohatého
hodování.

Komise, výbory

Zprávy z výborů a komisí, kdy a s čím se na ně obracet

Finanční výbor
Předseda: Mgr. Jaromír Jech
tel.: 731 647 090
Členové: Ing. Jiří Hoidekr
Ing. Mária Bahníková
Jiřina Kasková
Finanční výbor kontroluje hospodaření
smajetkem a ﬁnančními prostředky
obce, vyjadřuje se kuvažovaným závazkům obce, jakož i kprodeji, směně a
darování majetku, zpracovává stanovisko kzávěrečnému účtu obce za
uplynulý kalendářní rok, podílí se na
sestavování rozpočtu, plní další úkoly,
jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.
Výbor zasedá na obecním úřadě v následujících dnech (jedná se vždy o úterý,
čas 17.30 – 18.00):
29.3., 19.4., 17.5., 21.6., 19.7., 16.8., 20.9.,
18.10., 22.11., 13.12.
Aktuální zpráva:
Vážení spoluobčané, dle organizačního řádu obce má mít ﬁnanční
výbor pět členů, toho času chybí do
tohoto počtu jedna osoba. Hledáme
proto aktivního obyvatele obce, který by
se chtěl zapojit.
Kontakt nám prosím zašlete na
obecní emailovou adresu info@obecvsestary.cz, též se můžete obrátit i na
volbaprovsestary@email.cz. Rádi
zodpovíme případné dotazy.

Kontrolní výbor
Předseda: Dana Hnyková
tel.: 604 251 748
Členové: Miloš Lenger
Zdeňka Škvorová

Stavební komise
Předseda: Ing. Pavel Vydra,
tel.: 603 196 797
Členové: Ing. arch. Miroslav Hofman
Ing. Milan Suchánek

Kontrolní výbor dohlíží nadhospodařením obce, kontroluje plněníusnesení
Zastupitelstva a Rady obce,kontroluje
dodržování právních předpisůostatními
výbory a obecním úřadem naúseku
samostatné působnosti (dodržováníobecně závazných vyhlášek i dalšíchdokumentů vydaných obcí).
Současně můžete předávat ná-měty,
připomínky či stížnosti mezi sousedy.
Dále plnídalší úkoly, jimiž jej pověřiloZastupitelstvo obce.

Stavební komise řeší některé jednodušší stížnosti stavebního charakteru.
Provádí místní šetření a spolupracuje se
stavebním úřadem. Povoluje pouze
drobné stavby a přestavby, které nemění
vzhled budovy, a to jen v případě, že se
nejedná o kulturní památku.

Výbor zasedá na obecním úřadě v
následujících dnech (jedná se vždy o
úterý, čas 17.30 – 18.00):
8.3., 12.4., 10.5., 14.6., 12.7., 9.8., 13.9.,
11.10., 8.11., 13.12.
Aktuální zpráva:
Vážení spoluobčané, v rámci vymáhání dlužných poplatků za svoz
komunálního odpadu sdělujeme, že
termín úhrady všech dlužných částek
vyprší dne 31.3. 2011. Výjimkou jsou
řádně sjednané a hrazené splátkové
kalendáře. Po tomto datu již přistoupí
obec k vymáhání dlužných poplatků
úřední cestou přes platební výměry a
exekuční řízení.
Z celkového počtu rozeslaných
dopisů o nedoplatcích neplatičům bylo
doposud již 60% úspěšně vyřízeno.
Prosíme, nezapomeňte se informovat
na úřadě, jaké poplatky jste povinni každý
rok obci hradit.

OBEC VŠESTARY VYHLAŠUJE ...
... soutěž na provádění údržby veřejných prostranství
zejména veřejné zeleně vroce 2011. Uchazeči mohou sdělit
svůj zájem písemně na adresu: Obec Všestary, Jaroslava
Baťchy 141, 251 63 Všestary do 15.dubna 2011.
Podmínkou účasti je živnostenský list voboru. Zájemcům
budou rozeslány konkrétní požadavky kpodání nabídky.

Komise zasedána obecním úřadě v následujících dnech (jedná se vždy o první
a třetí pondělí v měsíci, čas 17.30 –
18.30)
3.1., 17.1, 7.2., 21.2., 7.3., 21.3., 4.4., 18.4.,
2.5., 16.5., 6.6., 20.6., 4.7., 18.7., 1.8.,
15.8., 5.9., 19.9., 3.10., 17.10., 7.11.,
21.11., 5.12., 19.12.

Komise pro vzhled a údržbu obce
Předseda: Milan Šafránek
tel.: 775 963 105
Členové: Vladimír Nesvorný
Komise pro vzhled a údržbu obce
zajišťuje údržbu a úpravu obce. Dále se
stará o odklízení sněhu, odvoz popelnic,
prořezávání větví stromů, sekání trav a
křovin, údržbu silnic, chodíků, osvětlení
a další.
Komise zasedá:na obecním úřadě v následujících dnech (jedná se vždy o
druhý čtvrtek v měsíci, čas 17.30 –
18.30)
13.1., 10.2., 10.3., 14.4., 12.5., 9.6., 14.7.,
11.8., 8.9., 13.10., 10.11., 8.12.

Komise pro občanské záležitosti
zatím nebyla navržena ani jmenována.
Komise pro občanské záležitosti zajišťuje a pořádá kulturní a společenské
akce pořádané obcí. Zastupuje obec při
slavnostních událostech občanů (blahopřání k životnímu výročí, vítání občánků, blahopřání k narození dítěte a
další).

Obecní vzkazovník
Svoz směsného odpadu
V týdnu od 28.února 2011do 6.
března 2011budou vyprázdněny naposledy všechny popelnice. Od následujícího týdne budou popelnice
vyprazdňovány už jen podle zvolené
frekvence svozu.
Čtrnáctidenní svoz bude prováděn
vždy vsudý týden, tj.nejbližší potom
10.března 2011.Podmínkou vyprázdnění popelnice je vždy vylepená příslušná známka na ní.

Motorky, čtyřkolky, děti a les
Do lesa je zákaz vjezdu všech motorových vozidel, včetně čtyřkolek a
motorek! Prosíme občany, pokud uvidí
někoho, kdo by pravidlo porušoval,
obraťte se na předsedu Komise pro
vzhled a čistotu obce, pana Milana
Šafránka, případně přímo na Polici ČR.
A ještě upozornění pro rodiče:
Osoby mladší patnácti let řídící motorové vozidlo nepatří na veřejné komunikace!
Vpřípadě způsobení dopravní nehody, zranění, usmrcení… nesou veškerou
trestněprávní i ﬁnanční odpovědnost
zákonní zástupci dítěte!
Nejde o to, zda dítě „technicky“ umí
vozidlo ovládat, ale jde o psychickou
vyzrálost, posuzování dopravních situací,
předvídavost. Osmiletý závodník motokrosu může umět na svém stroji salto
vzad, ale přednost zprava mu nic říkat
nemusí.

Neprašme, neblaťme, je to
zadarmo
Jak vypadají obecní komunikace,
znichž značná část nemá ani zpevněný
povrch, víme všichni. A je jasné, že
asfaltek se vnejbližší době též nedočkáme, důvody teď rozebírat nechceme,
bylo by to na knížku.
Takže taková malá prosba: Jezděme
tak, aby se neprášilo, nestříkalo bláto.
A byť se teoreticky po celých Všestarech
smí jezdit čtyřicítkou, mysleme na
oblaka prachu, stříkající bláto, které
nadělujeme svým sousedů i sami sobě.
Většinou si totiž víříme my, Všestarští, žádní Říčaňáci, Pražáci, „cizí“.
Proto ještě jednou PROSÍME:
Buďme trošičku více ohleduplní, nic to
nestojí!

Neudržování svého pozemku se
může výrazně prodražit
Blíží se nezadržitelně doba, kdy
všude okolo nás vyroste zelená tráva a
rozličné rostliny. Pro majitele pozemků
to však přináší povinnost se o pozemek
starat. Ta vyplývá ze zákona o rostlinolékařské péči. Ten zpravidla konkretizuje
závazná vyhláška obce. Jde tedy o
zákonnou povinnost, kterou kontroluje
příslušný odbor či komise obce. Ta
zpravidla vyzve majitele pozemku k
nápravě s uvedením lhůty, do kdy musí
být pozemek posekán. Po uplynutí této
lhůty ukládá pokuty. Některé obce po
neuposlechnutí výzvy samy trávu
posekají a zašlou fakturu vlastníkovi.
Na dodržování zákona o rostlinolékařské péči dohlíží Odbor životního
prostředí a Státní rostlinolékařská
správa. V období vegetace mají vlastníci
povinnost, vyplývající ze zákona
zjišťovat a omezovat výskyt a šíření

škodlivých organismů včetně plevelů
tak, aby nevznikla škoda jiným osobám
nebo nedošlo k poškození životního
prostředí anebo k ohrožení zdraví lidí
nebo zvířat, jinými slovy řečeno, sekat
své pozemky.
K první seči musí dojít před
vysemeněním plevelů a škodlivých
organismů. „Posekáním pozemku před
vysemeněním plevelů se zamezí jejich
šíření na okolní pozemky, další sečení
by mělo být prováděno podle potřeby,
nejméně však dvakrát ročně,“ řekla
Lenka Fritscheová, z oddělení ochrany
přírody, zemědělství a lesního hospodářství.
Správní orgán může za nedodržování tohoto zákona udělit pokutu
fyzickým osobám až do výše 30 tisíc,
právnickým osobám pak do výše 500
tisíc.
zdroj: Zpravodaj Město Děčín a
www.bezplatnapravniporadna.cz

Znáte a dodržujete obecní vyhlášky?
Jiří Macháček
této rubrice vám budou postupně
představeny základní vyhlášky
obce Všestary. Do podrobného
textu vyhlášek lze nahlédnout na
obecním úřadě, nicméně se na tomto
místě vždy pokusíme z každé z nich
vyzdvihnout nejdůležitější fakta.

V

Vyhláška 1/2010
Tato vyhláška určuje, jak třídit
odpady vč. stavebního odpadu a kam je
odkládat. Tato vyhláška je závazná pro
všechny, kdo v obci žijí, podnikají anebo
jen rekreují. Každý má povinnost
nakládat s odpady určeným způsobem,
nesmí jimi být při tom ohroženo lidské
zdraví ani poškozováno životní prostředí.
Každý má povinnost předcházet
vzniku odpadů a omezovat jejich množství a to ať již při své činnosti anebo v
rozsahu své působnosti.
Povinností je třídit odpad na papír,
sklo, plasty, nápojové kartony a vhazovat
je do barevných kontejnerů v obci.
Železo pak donést na místo, které je
vyhlášeno pro svoz. Stejně tak nebez-

pečný odpad (baterie, zářivky, PHM,
barvy, chemikálie, elektro) bude 2x
ročně odvážen z předem vyhlášených
sběrných míst v obci.
Na zbytkový odpad z domácnosti je
každý majitel nemovitosti určené k
bydlení či rekreaci nebo její správce
povinen zajistit si přiměřený počet
popelnic.
Stavební či demoliční odpad nelze
likvidovat v kontejnerech ani v popelnicích. Likvidaci si zajistí každý sám
na své náklady ideálně do speciálně
přistaveného kontejneru.
Ukládat odpad do kontejnerů či
popelnic je nutné tak, aby šly zavřít a při
manipulaci z nich odpad nevypadával.
Nesmíte do nich vhazovat nebezpečný
odpad, uhynulá zvířata, zeminu, kamení,
trávu, vegetační odpad, horký popel či
tekutiny, jinak nebude nádoba vyprázdněna.
Vyhláška upravuje také vývoz kontejnerů na tříděný odpad a to takto:
plasty a papír 1x týdně, sklo 1x měsíčně.
Vývoz běžných popelnic pak probíhá
vždy ve čtvrtek a to buď v týdenním
nebo 14denním cyklu dle vámi zvolené
frekvence.

Komentář & diskuze

Mgr. Jaromír Jech

Řešení dopravně bezpečnostní
situace. Opravdu se nic neděje?
a druh projíždějících vozidel (osobní/
nákladní). Do konce března předloží k
diskusi ﬁrma Gemos návrh studie
podložený výsledky měření.
Studie bude knahlédnutí na obecním úřadě, zveřejníme ji na www
stránkách.
Pokud obec dotaci obdrží, dojde
výhledově do jednoho roku krealizaci
dopravně bezpečnostních opatření
pravděpodobně vcelém rozsahu. Pro
představu by se mohlo jednat o
zpomalovací radary (se semafory) na
příjezdech do obce, vyznačení nových
nebo obnovení stávajících přechodů
pro chodce, instalace dopravních
zrcadel na nepřehledná místa a další dle

připravované studie.
Pokud Všestary dotaci neobdrží,
pokusíme se, dle ﬁnanční náročnosti a
dle stavu obecní pokladny, zrealizovat
nejnutnější opatření. Současně budou
vyhledány jiné dotační tituly, o které
budeme opakovaně žádat.
Ještě kčasovému rámci: Na většinu
zamýšlených opatření by bylo nutné
vypracovat projektovou dokumentaci,
která musí projít schvalovacím procesem, což obnáší vyjádření mimo jiné
Policie ČR, Správy a údržby silnic, ČEZ
atd. atd.

Pro koho „zdražily“ popelnice? Aneb jak
je to s poplatkem za svoz odpadu...

Na bioodpad (šlupky, kosti, tráva…) lze
výborně využít kompostéry (nic moc
pěkného, ale fungují, zejména pokud
používáme urychlovače).

Mgr. Jaromír Jech

Pokud je odpad dobře vytříděný, to
znamená do kontejnerů na separovaný
sběr dáváme jen to, co se do něj dávat
má, nemusí se následně dotřiďovat a
tyto kontejnery se téměř zaplatí, jsou
„samoﬁnancovatelné“. Vokamžiku, kdy
bude jasné, že nedostačuje současná
kapacita = budeme ve Všestarech třídit
ještě více, než je tomu dnes, bude
zastupitelstvo jednat o zvýšení počtu
kontejnerů.

průběhu ledna podala obec
žádost o dotaci na řešení
dopravně bezpečnostní situace.
Na podání dotace měla lví podíl
paní Dana Hnyková, sdopracováním
detailů pomohl pan starosta. O výsledku
bude rozhodovat krajské zastupitelstvo
pravděpodobně vletních měsících.
Bez ohledu na výše uvedené proběhla koncem prosince a začátkem
ledna jednání sﬁrmami, které zpracovávají dopravně bezpečnostní studie.
Vprvní fázi jsme vybrali ﬁrmu Gemos
CZ, která vypracuje studii zdarma.
Koncem ledna byla na příjezdových
místech do obce instalována zařízení,
která po dobu sedmi dní měřila rychlost
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eexistuje absolutně
spravedlivý systém
výpočtu poplatku za svoz
tzv. směsného komunálního
odpadu tedy lidově řečeno
vyvážení popelnic.

N

Proč je slovo „zdražily“ vnadpisu
článku vuvozovkách? Někomu se
vyvážení popelnice zdraží, někomu
naopak zlevní.Cena placená obcí ﬁrmě
za svoz odpadu, který je obec povinna
zajistit, se oproti loňsku nezměnila,
"pouze" do 31.12.2010 obec vypočítávala
poplatek dle zákona o místních
poplatcích, ve kterém byla stanovena
maximální částka 500,- Kč na osobu
strvalým pobytem a rok. Tento poplatek
však nepokryl celkové náklady na odvoz
tohoto odpadu a obec je musela
doplácet ze svého. Logicky tedy nemohl
být tento stav dlouhodobě udržitelný.
Nyní počítáme poplatek dle zákona o
odpadech, ve kterém se započítává celý
reálný náklad za nádobu. Ten byl i v
loňském roce za svoz "normální"
popelnice 120 litrů cca 2.200,- Kč rok/
týdenní svoz. Pokud bydlel člověk sám,
zaplatil jen 500,- Kč, zbytek musela ze

svého doplatit obec. Čtyřčlenná rodina
zaplatila 2.000,-, zbytek opět doplácela
obec z obecního rozpočtu.
Dnes, když si zvolíte svoz 1x za 14
dní, je cena 1.530,- Kč za rok na
nemovitost, kde nebydlí více než 6 lidí.
Pro čtyřčlennou rodinu úspora 530,- Kč
rok, jmenovaná rodina ušetří.
Na druhou stranu, když bydlí v
domku člověk sám, zaplatí o něco více.
V tu chvíli má ale čisté svědomí, že za
něj nedoplácí obec nebo ostatní. Též se
tím tak trochu odstraní dohady, kdy
někdo platil 500,-, i přestože v
domácnosti reálně bydlely další osoby,
které ale nebyly přihlášeny k trvalému
pobytu.
Pár (známých) tipů:
Přemýšlejme již při nakupování (před
nakupováním = „hadrovou“ tašku s
sebou) - čím méně obalů, krabic, igelitu,
tím méně odpadu.
Když už obaly domů přivezeme, co
nejvíce se jich snažíme třídit, kartony
rozložit, plastové láhve sešlapat.
Aby nás třídění nezdržovalo, je užitečné
mít zvlášť nádobu na papír, plasty
(nápojové kartony, kelímky od jogurtů,
apod.), bioodpad, případně na sklo.

Náměty a připomínky vítány!

Zamyšlení... nad námi
Miloš Lenger
yl jsem po povedeném a hojně
navštíveném Masopustu pořádaným hasiči Všestary a sdružením
Volba pro Všestary zvědavý na to,
jak dopadne následující společná akce brigáda obce, vyhlášená o týden později.
Trochu jsem doufal a svým způsobem i
těšil, že účast bude větší než tomu bylo u
čištění úvozu. To naše sdružení teprve
začínalo, moc jste nás neznali a navíc jsme
přece jen tentokrát vybrali kúklidu příjezd
do obce a cestu ke hřbitovu, tj. místo, které
zajímá asi všechny občanyVšestar.
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Komentář & diskuze

Chcete, aby i váš názor
byl slyšet? Pište na
zivotvsestar@email.cz

Vsobotu se sešlo cca 14 dobrovolníků, ztoho tři byli zřad veřejnosti,
vneděli nás bylo už jen 8 a zveřejnosti
nikdo. Co mě překvapilo, že zřad lidí,
kteří chodí pravidelně na zastupitelstvo a
neustále dávají podněty ke zlepšení
čehokoliv nebo nám píší na naše stránky,
také nikdo nedorazil.
Co mě překvapilo, že zřad rodičů, kteří se aktivně zapojují do diskusí o potřebě
nové školky, také nikdo nedorazil. Co mě
už ale nepřekvapilo, že se pan starosta
neobjevil po Masopustu ani na další akci
ve Všestarech, tj. na veřejné brigádě
týkající se úklidu obecního majetku,
přestože jsme pana starostu vneděli
očekávali, protože projel návsí i skolečkem.
Tak snad se začne časem blýskat na
lepší časy, i ostatním přestane být
lhostejné, jak Všestary vypadají a pochopí,
že účastí na společných Dnech pro obec
pomáhají především sami sobě.

Všestary odpadní jímkou

Názory na této dvojstraně
nemusí vyjadřovat
stanovisko redakce.

Milan Šafránek
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Společná práce vede nejen ke zvelebení obce,
ale pomáhá ke vzájemnému poznání, výměně
názorů a pochopení.

d prosince do února probíhalo
masivní navážení pravděpodobně nebezpečného odpadu zneznámé čistírny odpadních vod na hnojiště naproti
hřbitovu. Auta vesele navážela, obcí se
začala šířit velmi agresivní, nelibá vůně.
Zastupitelstvo obce nebylo o tomto
záměru vůbec informováno a nikdy
ktomuto jednání nevydalo souhlasné
stanovisko. Proto na své nejbližší schůzi
začalo situaci ihned řešit a pověřilo
tímto úkolem Milana Šafránka.
Tento pozemek byl již v minulosti
schválen jako hnojiště, ovšem za
podmínek, které ani tak nebyly nikdy
provozovatelem dodrženy. A i v
minulosti se jiná ﬁrma pokusila o
stejnou činnost, jako je prováděna nyní,
proto byl následně podán podmět
příslušným orgánům státní správy a
ﬁrma byla pokutována. Následně tuto
činnost pozastavila.
Hnojiště má vužívání ﬁrma ZEA
Světice, navážení pravděpodobně
provádí jiná ﬁrma, která se zabývá
likvidací tohoto odpadu.Vše funguje asi
takto: ﬁrma vyinkasuje nemalé peníze
za likvidaci odpadu, poměrnou část
ztéto sumy přenechá ﬁrmě ZEA a

Milan Šafránek

Porušování zákona se brzy výrazně prodraží

ak se nám ve Všestarech bude žít a
dýchat záleží jen a jen na nás,
obyvatelích. Ktomuto faktu pár
postřehů, chcete-li zopakování či
volná citace zákonných norem:
1) Vobci není kanalizace. Každá
domácnost, která nemá domovní
čistírnu odpadních vod, musí pravidelně vyvážet bezodtokovou jímku. Na
výzvu vodoprávního úřadu nebo České
inspekce životního prostředí je zneškodňování akumulovaných odpadních
vod nutné prokázat.
2) Žijeme na vesnici, většina domů
má nějaké topeniště, kamna, kotel na
tuhá paliva. To svádí kpohodlné
likvidaci čehokoli, co se nám nehodí a
co hoří (hoří prakticky vše, záleží na
teplotě). Ale pozor, topit se smí pouze
ktomu určenými palivy, zpravidla
uhlím, či suchým palivovým dřívím. Nic

jiného do kamen, krbu či kotle nepatří.
Vobci funguje systém svozu tříděného odpadu, co nelze vytřídit, lze
zlikvidovat jako komunální odpad
(vyhodit do popelnice). Zopakuji tedy
obecně známou věc. Při spalování
hadrů, plastů, bot apod. vznikají vysoce
jedovaté zplodiny, které mají velmi
negativní vliv na zdraví nás všech,
nejhůře postihují malé děti. Nejedna
maminka si při čtení těchto řádků
vybaví situaci, kdy nemohla nechat spát
venku v kočárku své miminko, protože
jazyk při nadechnutí pálil i dospělého.
Žádáme ty zvás, kteří dáváte přednost zpopelnění bot před jejich vyhozením, aby mysleli na zdraví své i
ostatních.
Zdá se vám, že je to naprosto
samozřejmé? Bohužel není. Konkrétní
domácnosti, v obci většinou doposud
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Nebezpečné kaly na nefunkčním hnojišti.

jediný, kdo ztoho vůbec nic kromě
zápachu a nebezpečí kontaminace
blízkých studní nemá, jsou občané
Všestar a obec samotná. Byl tedy zaslán
podnět na Českou inspekci životního
prostředí, která zahájila řízení se všemi
dotčenými společnostmi. Bohužel do
uzávěrky čísla nebylo toto jednání
uzavřeno.
Zastupitelstvem byl současně zaslán
podnět na Stavební úřad do Mnichovic
a na Krajskou správu životního prostředí. Od 24.2.2011 se naváží znovu
kaly, navíc i na pole vedle skládky. Stav
vyfotil pan Doležal 1.3. 2011.
Věřte, že za moji osobu a myslím i za
většinu členů zastupitelstva mohu svědomitě říci, že se maximálně zasadíme o
to, aby byla tato skládka zrušena a
budeme tak moci do této lokality vyrazit
na procházku skočárkem nebo na kolo
bez plynové masky.

tiše trpěné, i vdnešní době vypouští
odpadní vody přímo hadicí na sousední
pozemky, odvádí odpadní vodu
trativodem, pálí kdeco a dusí přitom
celou obec.
Povinností obce je uchovat dobré a
zdravé životní prostředí nejen pro sebe,
ale i pro naše potomky.
Komise pro vzhled a čistotu obce se
bude této problematice věnovat se
zvýšenou pozorností. Pokud zjistí, že
dochází kporušování zákona, ke znečišťování obce či životního prostředí,
přijme okamžitě příslušná nápravná
opatření ve spolupráci sČeskou
inspekcí životního prostředí. Všechny
dotčené tímto upozorňujeme, že je
nejvyšší čas přehodnotit své jednání, v
opačném případě se brzy stane
hodně drahým špásem.

e: zivotvsestar@email.cz
t: +420 602 272 403

Horké téma na závěr:

Jak je to s rozšiřováním mateřské školy?
Mgr. Jaromír Jech
edním z ožehavých bodů zasedání
zastupitelstva obce dne 24.2.2011
bylo zvýšení kapacity mateřské
školy. Tento bod byl zařazen na
základě iniciativy skupinky všestarských maminek, které přišly s
variantou, jež by znamenala rychlé
řešení problému, který pálí asi každou
rodinu s dětmi předškolního věku v
obci. Použít pro výstavbu nebo přístavbu
tzv. moduly, chcete-li kontejnery. Hlavní
předností tohoto řešení je relativní
rychlost realizace.
Její podmínkou je ovšem získání
dotace. Aby mohla obec o dotaci žádat,
musí již být zpracován konkrétní projekt, jehož cena se pohybuje v řádech
statisíců. A protože jsou ﬁnanční možnosti obce velmi omezené (v době psaní
těchto řádků nevíme přesně s jakou
sumou budeme v tomto roce hospodařit), nemůže obec vynakládat peníze za
projekt, jehož realizace je v následujících
letech nejistá.
Z diskuse vzešel návrh na svolání
rodičů do zasedací místnosti obecního
úřadu. Setkání se uskutečnilo v pondělí
7.3.2011 večer. Přítomno bylo odhadem
čtyřicet lidí. Hlavním výsledkem místy
bouřlivější diskuse je:
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1) Garanty za zastupitele jsou Milan
Šafránek a Jaromír Jech.
2) Garantem za „organizátory“ iniciativy
je paní Denisa Váňová.
3) Výše jmenovaní do týdne zjistí u
architektů, projektantů, kolik by přibližně stál projekt, resp. zda by daná
ﬁrma byla schopná projekt realizovat. A
za kolik. Případně jaký zvolit postup, aby
se akce mohla vůbec zrealizovat. Po
informacích budou pátrat i v obcích, kde

již mají s modulovou výstavbou
zkušenosti. Do zjišťování údajů se
samozřejmě mohou zapojit všichni, kteří
mají jakékoli kontakty na již zmiňované
projektanty, architekty, stavaře... Pokud
někoho z vás, čtenářů, napadá jakákoli
informace, kontakt, máte znalosti,
dovednosti, zkušenosti z oboru a jste
ochotni se zapojit, podělit, kontaktujte
prosím na níže uvedených webových
stránkách garanty. Psát můžete i na
info@obec-vsestary.cz.
4) Ze zjištěných informací by mělo
vyplynout, zda by se jednalo o řešení
rekonstrukce stávající MŠ nebo výstavby
nové budovy. A z čeho
(moduly, zděná stavba,
kombinace, ji-né...).
5) Až bude znám ﬁnanční rámec a posloupnost,
česky co, za kolik a kdy,
napříkl. studie (50.000,-,
1 měsíc), projekt (300tis.,
3 měsíce), rozhodne se,
zda se obec ve spolupráci s rodiči do realizace
pustí.
6) Pokud se do realizace
pustíme, bude nutná
ﬁnanční spoluúčast rodičů (obyvatel obce, na
dobrovolné bázi samozřejmě). Výše spoluúčasti
se bude odvíjet od částek
z bodu pět. O formě,
způsobu příspěvku nebylo zatím diskutováno.
7) Rizika: I když se
dostaneme do fáze zaplacení projektu, což se
rovná žádání o dotaci,
není jisté, že dotaci obec
dostane.
8) Časový rámec: Pře-

svědčení optimisté předpokládají osm
měsíců (pokud by vše klapalo, někdo by
vše namaloval, vyběhal, vybralo by se na
to, obec by dostala dotaci), realisté (opět
pokud by vše klapalo) věští osmnáct
měsíců, nejzarytější pesimisté se pohybují v řádech dvou a více let.
Nutno podotknout, že ani jeden z
táborů nemá v tento okamžik žádné
pevné body, jichž by se mohl chytit.
9) Čerstvé informace budou v nejbližší
době postupně zveřejňovány na webových stránkách sdružení Volba pro
Všestary www.volbaprovsestary.cz.

