
Zima prověřuje nejen připravenost, 

ale zejména lidský charakter
První zasedání přineslo první 
konkrétní kroky

1958: Na zchutňování krmiva 
si v JZD moc nepotrpěli

Tvrdý postoj vůči neplatičům

I to je obrázek letošní překvapivě 
silné zimy. Proč se ale 
necháváme překvapovat? 
Vždyť po podzimu vždy 
přichází roční období, kdy se 
šance, že z mraků začne 
poletovat zmrzlá voda 
vytvarovaná do bílých vloček, 
blíží téměř ke stoprocentní 
hranici. Zatímco pro děti 
j sou to dny radost i a 
nadšení, dospělí jakoby svoji 
dětskou hravost postupně 
ztráceli nebo ji již dočista 
utopili v nekonečném moři 
plném pracovních problémů, starostí, 
odpovědnosti, ale i spěchu. 

A tak v nás množství sněhu větší 
než malé vyvolává spíše stresové 
momenty namísto čiré dětské radosti. 
Stačí jen málo, jeden jediný moment, 
jeden jediný člověk a vše se na 
nepatrnou chvíli vrátí do pohádkových 
chvil plných kouzel a splněných přání. 

Stejně tak jako u nešťastného 
řidiče, který se vlastně jen snažil uhnout 

nákladnímu vozu, ale uhnul 
příliš. 

Stačilo, aby v hlavě 
jednoho z okolo-jedoucích 
převládlo přesvědčení, že jít 
pomoci je rychlejš í a 
účinější, než další, možná i 
hodiny pomalého objíždění 
této překážky, byť se jí 
budou dávno již vyhýbat 
jiní řidiči. 

První začal, ostatní se 
náhle přidali sami od sebe. 
Dvě lopaty, čtrnáct rukou, 

jedno lano a spousta legrace.
Během deseti minut se podařilo 

vůz vyprostit a s poděkováním za krásný 
zážitek a přáním nádherných svátků se 
pak konečně mohly oba směry rozjet za 
svými povinostmi, jakoby se v daném 
místě nikdy nic nestalo. Zůstala jen 
vyhrabaná díra a vyjeté koleje mimo 
silnici, které studený vítr opět postupně 
zakryl novým sněhem.

Zima se neptá jak jsme se na ni 
připravili, zima ale důsledně prověří, jak 
hluboký a silný je v nás všech lidský 
charakter. Kdy jindy si pomáhat, když ne 
v nejsložitějších chvílích?

Ten hřejivý pocit z vykonaného 
dobrého skutku je nejupřímnějším a 
nejhlubším dárkem, který můžeme v 
těchto svátečních dnech sobě i jiným 
darovat. 

2010 zima    |    Obec Všestary   |   Počet obyvatel: 705    |    Počet popisných čísel: Všestary: 285, Menčice: 31

Auto zapadlé v zaváté škarpě plné sypkého čerstvého sněhu a 
nešťastný řidič s mobilním telefonem u ucha. Okolo místa nehody se 

po kluzké a zasněžené vozovce snaží protlačit své vozy další řidiči 
střídavě z jednoho i druhého směru. Chvilka zpomalení, pohled z 
bočního okna, co se to vlastně děje neobvyklého a pak zase rychle 

sešlápnout plyn a odjet z místa pryč. "Fuj, ještě že to nestalo mě. Ten 
zase musel vyvádět".

A přitom vše může být tak trochu jinak. 

Jiří Macháček
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Nic v životě není 
samozřejmé 



Nové zastupitelstvo, nové programové prohlášení

rotnutím 
nejdůležitějších bodů 
v programech obou 

stran bylo sestaveno několik 
společných cílů, díky kterým 
zastupitelstvo schválilo 
programové prohlášení pro 
roky 2010 - 2014. Toto 
prohlášení zde celé 
otiskujeme i s doprovodným 
komentářem redakce Života 
Všestar.

Ze zasedání zastupitelstva

Jiří Macháček
zdroj: zápisy ze zasedání zastupitelstva

1. Zastupitelé budou společnými silami 
zkvalitňovat fungování obecního úřadu a 
zvyšovat informovanost občanů pomocí 
aktualizovaných www. stránek obce a 
pravidelným čtvrtletním vydáváním 
obecního časopisu „Život Všestar“.   

Poměrně rychlým schválením 
redakční rady dochází k prvnímu kroku ke 
zvýšení informovanosti obyvatel obce. 
Magazín Život Všestar bude vycházet 
čtvrtletně a bude informovat o všech 
zasedáních zastupitelstva, o životě v obci i 
okolo ní. Přispět můžete i vy, pokud se 
stanete našimi dopisovateli. Kratší zprávy 
a informace pak naleznete na webových 
s t r á n k á c h o b c e , k t e r é z a čn e 
pravděpodobně redakční rada postupně 
aktualizovat od začátku roku 2011. 

2. Zastupitelé učiní kroky, aby obec 
mohla pokračovat v pořizování 
územního plánu s využitím již 
zpracované dokumentace, která bude 
kriticky zhodnocena z pohledu 
optimalizace rozvoje obce. Po jejím 
projednání zastupitelstvo obce územní 
plán vydá s perspektivou v roce 2011. Pro 
části území obce, na nichž se 
předpokládá rozsáhlejší obytná výstavba 
(Na Pankráci, Strančický plac) budou 
pořízeny regulační plány s cílem 
vymezení ploch pro domy a zahrady, 
komunikace, veřejnou zeleň a základní 
služby. Vydání regulačního plánu bude 
podmínkou pro zahájení výstavby. V 
územním plánu budou stanoveny 
regulativy pro výstavbu tak, aby se v 
maximální míře zachoval ráz vesnického 
bydlení. 

Doposud panují obavy některých 
obyvatel obce, aby se ze Všestar nestal 
přeplněný satelit. Předchozí zastupitelstvo 
k tomuto směřovalo, jak lze ostatně vyčíst z 
uvažovaného konceptu územního plánu a 
hodlalo obec zastavět co nejvíce domy. 
S o u č a s n é z a s t u p i t e l s t v o d l e 
programového prohlášení zřejmě cítí, že 
by další velká výstavba bez ohledu na 
občany obce a krajinný ráz mohla být 
spíše katastrofou. Zastupitelé Jaromír 
Jech, Miroslav Hofman a Pavel Vydra se 
na prvním zasedání zastupitelstva dohodli, 
že připraví návrh strategického plánu 
obce s výhledem na deset let, podle 
kterého by se mělo následně postupovat 
při pořizování územního plánu. 

3. Zastupitelé se budou společnými 
silami podílet na dokončení přípravy, 
získávání financí a vlastní realizaci 
kanalizace v obou částech obce (Všestary 
i Menčice, pozn. red.). 

Zde čeká zastupitelstvo velký 
souboj nejen o dotace, ale i o řešení 
samotné. Je zřejmé, že bez dotací si 
kanalizaci v hodnotě téměř 100 milionů 
Kč nemůže obec rozhodně dovolit. Na 
přetřes tak docela jistě dojdou i otázky, zda 
je kanalizace nutností, jestli se finančně 
vyplatí zadlužit obec a naopak pomoci 
obyvatelům s menšími splátkami za 
odpady, či neexistuje-li jiné řešení ve 
formě čističky, dohody s vývozcem jímek, 
postupné realizace kanalizace v 
jednotlivých částech obce atd.  

4. Zastupitelé budou usilovat po uložení 
všech inženýrských sítí o obnovu 
místních i krajských komunikací. 

Budovat nové komunikace těsně 
před uložením všech sítí, tím je myšleno 
voda, kanalizace, plyn a případně 
elektřina, je neefektivní. Na druhou stranu 
bude ale zastupitelstvo dozajista čelit 
situaci, kdy se nepodaří vytipovat si "v 
dohledné době dostupnou" dotaci pro 
výstavbu kanalizace, a občané se začnou 
ptát, jestli stojí za to čekat několik dalších 
let na čím dál mlhavější šanci dotaci získat 
anebo se opraví komunikace co nejdříve.

5. Zastupitelé budou usilovat o zlepšení 
čistoty a pořádku v obci.  Zastupitelstvo 
obce zváží potřebu vydání nové obecně 
závazné vyhlášky o nakládaní s odpady v 
obci. Vydá  obecně závaznou vyhlášku, 
kterou zakáže na území obce spalování 
odpadů v zařízeních, která k tomu 
nejsou určena. Bude se zabývat 
ochranou před nadměrným hlukem v 
obci zejména z pohledu dodržování 
klidu o nedělích a svátečních dnech. 
Dále bude usilovat o úpravu návsi a 
pravidelnou údržbu veřejného 
prostranství. Zváží obnovu veřejné 
zeleně a vysazování nové na vybraných 
místech.   

Nelehký úkol, ale pokud se 
zastupitelstvu podaří jej postupně plnit, 
obec Všestary začne konečně vzkvétat.  
Zatím to vypadá, že údržba obce bude 
doménou Milana Šafránka. 

6. Zastupitelé budou usilovat o zvýšení 
bezpečnosti na místních komunikacích 
vybudováním dalších chodníků náves – 
Strančice, náves – odbočka Menčice, 
prodloužením stávajícího až ke vchodu 
na hřbitov, zřízením přechodu pro 
chodce na návsi a dalším dopravním 
opatřením v ulici Říčanská, např. 
š i k a n o u p ř í p a d ně u m í s těn í m 
zpomalovacího semaforu“. 

Prvních kroků se zhostila Dana 
Hnyková, která připravuje žádost o 
udělení dotací na výstavbu chodníků a 
bezpečnostních opatření. Na jaře roku 
2011 bychom měli být o mnoho 
moudřejší.

7. Zastupitelé budou společnými silami 
usilovat o zvýšení kapacity mateřské 
školy ve Všestarech a s tím spojenou 
realizací rekonstrukce sociálního zázemí 
a kuchyně.  

Všichni všestarští rodiče by 
přivítali nejen rozšíření a zkulturnění 
školky, ale i prodloužení doby jejího 
provozu. Příklady z nedalekých obcí 
ukazují, že to nemusí být jen fikce. Který 
ze zastupitelů se chopí tohoto úkolu?

Výsledky voleb
Podzim roku 2010 se nesl ve znamení voleb do 
zastupitelstev obcí. I občané Všestar rozhodli o 
tom, kdo a jak povede obec v následujících čtyřech 
letech. Výsledky byly velmi těsné.
Všestary a Menčice-místo kde žijeme
50,31%, tedy 5 zastupitelů
Správná volba pro Všestary, Menčice a Vávrov
49,69%, tedy 4 zastupitelé

Na ustavujícím zasedání, které proběhlo 4.11. byli 
zvoleni do svých staronových funkcí starosta Ing. 
Antonín Trojánek a místostarosta Ing. Pavel Vydra.

Zastupitelé obce: 
Ing. Antonín Trojánek - starosta
Ing. Pavel Vydra - místostarosta
Ing. arch. Miroslav Hofman
Jiřina Kasková
Vladimír Nesvorný
Mgr. Jaromír Jech
Ing. Mária Bahníková
Milan Šafránek
Dana Hnyková

P



1. zasedání přineslo první konkrétní kroky 

Každý občan obce má právo přijít 
na zasedání obce, sledovat jej a 
případně ve vymezený čas i 
připomínkovat. I proto se 
zastupitelstvo v první části 
zasedání, které proběhlo 25. 
listopadu, zabývalo několika 
příspěvky od spoluobčanů, aby 
následně prodiskutovalo celkem 
16 bodů programu. 

Výňatek nejdůležitějších 
bodů z jednání (kompletní zápis je 
k nahlédnutí na obecním úřadě a 
od počátku nového roku i na 
webových stranách obce Všestary):

Nebezpečné kaly opět u "Hybnerky"
Na hnojišti u "Hybnerky" se opět 

objevily kaly z ČOV společně s 
20plechovkami barev, které mohou 
významně opět poškodit kvalitu vody ve 
studních. Zastupitelstvo proto apeluje na 
občany, aby v případě, že uvidí toto 
p r o t i p r á v n í j e d n á n í , p o ř í d i l i 
fotodokumentaci vozidla a předali ji 
některému ze zastupitelů nebo ji zaslali do 
redakce Života Všestar, která ji předá dále.  

Zprovoznění zvoničky
Množí se dotazy na to, kdy bude 

uvedeno do provozu automatické 
vyzvánění zvoničky na návsi. Starosta obce 
však informoval občany a zastupitelstvo, že 
zaznamenal i negativní ohlasy k 
uvažovanému pravidelnému vyzvánění. 
Proto se zatím počítá s variantou zvonění v 
případě úmrtí v obci. K termínu 
zprovoznění zvoničky nepadla zatím žádná 
konkrétní odpověď.

Odměny zastupitelů
Vzhledem k nízkému rozpočtu 

obce se zastupitelstvo dohodlo na snížení 
odměn pro starostu, místostarostu i 
předsedy kontrolních výborů. Ostatní 
zastupitelé mohou na konci roku získat 
jednorázovou odměnu do maximální výše 
2.000 Kč. 

Finanční rozpočet obce
Dle předběžné zprávy starosty obce 

směrem k zastupitelům bude na účtu obce 
na konci roku 2010 částka ve výši cca 

200.000 Kč. Tato vychází z toho, že za rok 
2010 měla obec Všestary příjmy cca 3,2 
mil, výdaje cca 5,8 mil. a na výdaje 
současně využila i 2,8 mil. Kč z volných 
financí z předchozích let. Finanční situace 
obce, ačkoliv zatím stále ještě v plusových 
číslech, není vůbec růžová a bude záležet 
především na starostovi a nakonec i na 
jednotlivých zastupitelích, jaký dokáží 
udržet poměr nákladů a výnosů v dalším 
roce.

Strategický plán rozvoje obce
Absence strategického plánu, tedy 

jakési vize obce, je cítit při každém 
konkrétnějším jednání či úvahách o tom, 
kde co bude, kde by se dalo něco vytvořit, 
opravit či přepracovat. I proto se 
zastupitelé J. Jech, M. Hofman a P. Vydra 
dohodli na vypracování návrhu tohoto 
strategického plánu rozvoje obce a to na 
období 2011 – 2020 a zavázali se jej 
předložit zastupitelstvu k projednání do 
14.04.2011. Pro všechny občany je to 
dobrá zpráva, protože na jaře by mohli mít 
záměry zastupitelstva s obcí jako takovou, 
jejím okolím a jejími hodnotami 
konkrétnější podobu. Strategický plán je 
prvním vykročením k dokončení 
územního plánu obce.

Bezpečnější obec
Nové zastupitelstvo se opřelo do 

vesel a již tu máme další konkrétní činnost 
směřující tentokrát ke zvýšení bezpečnosti 
v obci. Týká se především vybudování 
chodníků směrem k Menč icům, 
Strančicím, vybudováním přechodů pro 
chodce i zpomalovacího zařízení. Obec 
bude žádat o dotaci v kategorii „Velký 
projekt“ z Fondu rozvoje obcí a měst 
Středočeského kraje pro rok 2011. V první 
fázi bude nutné zpracovat podklady pro 
žádost. Projektu se od samého počátku 
zhostila zastupitelka D. Hnyková, držme 
palce, ať se podaří. 

Současně zastupitelstvo pověřilo J. 
Jecha zjištěním a kontaktováním firem, 
které se zabývají řešením dopravně-
bezpečnostní problematiky, včetně 
předpokládané ceny za studii dopravně-
bezpečnostního řešení situace v obci 
Všestary a Menčice a případně i 
přibližnou cenu za její realizaci.

Úklid sněhu na komunikacích
Zastupi te ls tvo doporuč i lo 

starostovi obce doplnit do smluvního 
vztahu s úklidovou společností požadavek 
na zahájení hrnutí sněhu do 2 hodin po 
telefonické výzvě (tu vydává starosta obce) 
a dokončení práce do 24 hodin od jejího 

zahájení. Kontrolu prací prováděl vždy 
starosta obce. Současně doporučilo 
vyhlášení nové pobídky k obsazení funkce 
obecních pracovníků údržby, ideálně pak i 
detailního rozplánování jednotlivých 
pracovních činností a termínů jejich 
splnění. 

Je tedy na zvážení, zda tuto časově 
ná ročně j š í č innos t komple tně 
nepřenechat komisi pro vzhled a údržbu 
obce a neinformovat občany obce např. 
na webových stranách obce natolik, aby 
sami mohli sledovat výkon jednotlivých 
pracovníků údržby.

Vávrov má šanci
Někteří obyvatelé Vávrova, části 

obce Všestary nacházející se mezi 
Strančicemi a Mnichovicemi, vyjádřili 
přání zřídit osadní výbor, který by byl 
plnohodnotným zástupcem obyvatel 
Vávrova na zasedáních zastupitelstva. 
V roce 2005 byla vyvíjena podobná 
aktivita, avšak tehdy jmenovaný výbor 
nikdy pořádně svoji činnost nezahájil. I 
proto u tohoto návrhu převládala 
částečná skepse. Nicméně i přesto se 
zastupitelstvo dohodlo na tom, že vyjde 
přáním vstříc, potvrdí-li se skutečný zájem 
o zapojení se do prací pro obec. 

Zastupitelé M. Bahníková a J. Jech 
jsou pověřeni zjistit zájem této iniciativní 
skupiny a sestavením návrhu náplně 
jejich činností. Pokud tedy Vávrov chce 
plnohodnotně chuť a sílu začít znovu a 
pořádně, právě nyní je ta správná chvíle.

Ze zasedání zastupitelstva

Víte, že ...
jednání zastupitelů obce jsou 
veřejná a i vy se jich můžete nejen 
účastnit, ale současně podávat i 
náměty a připomínky? 

Termíny zasedání do konce roku 
2011:

úterý 28.12.2010
čtvrtek 24.02.2011
čtvrtek 14.04.2011
čtvrtek 23.06.2011
čtvrtek 08.09.2011
čtvrtek 20.10.2011
čtvrtek 29.12.2011



O 
půlstoletí 
zpět: 1958
Jiří Macháček

... Jarní práce, hlavně sadba brambor a setí 
cukrovky se zpozdily. Setí brambor na Antonína 
(13.VI) to bude v historii Všestar jistě smutný 
rekord. Situace v živočišné výrobě šla od desíti k 
pěti. Při kontrole dodávek bylo zjištěno, že za I. 
čtvrtletí dodalo JZD Všestary v průměru 1,95l 
mléka na krávu a den. Většina zvířat byla 
zubožena špatnou obslouhou a nízkými krmnými 
dávkami. Na zchutňování krmiva si v JZD moc 
nepotrpěli, na rozdíl od záhumenkových krav, kde 
se dojivost pohybovala kolem 10l denně. Byl 
zvolen nový předseda JZD. ...

... Aby občané mohli být ještě více v užším styku 
se svým orgánem státní moci, začal MNV ve 
Všestarech vydávat dnem 1. listopadu "Život 
Všestar", jehož redakcí byl pověřen ředitel 
školy. ...

... Jediná záležitost rozbouřila občany, byla to 
otázka, co se starou školou. Ženy v obci měly 
zájem o to, aby našly v obci pracovní příležitost. 
Především to byly ženy, které v zemědělství málo 
nebo vůbec nepomáhaly. I proti mínění této části 
občanů MNV rozhodl, aby stará škola sloužila 
socializaci vesnice, tj. JZD. ...

... MJ ČSPO pracovala dobře. Již po několikáté 
družstvo žen vyhrálo okresní soutěž ženských 
příslušníků požárních družstev. Slabinou zůstává 
činnost mužů požárníků i přes veškerou činnost a 
snahu výboru požární jednotky. ...

... V neděli 24. srpna byl v nově zřízené obřadní 
síni MNV slavnostní ruch. Děti z mateřské školy 
byly pěkně krojované a nedočkavě očekávaly 

rodiče s děťátky. Člověk se neubránil dojetí, jak 
pěkně a důstojně byl tento akt vítání novorozeňat 
do života připraven. ...

... Na počátku byla řada schůzí, diskuzí, návrhů a 
názorů. Pomalu se začal rýsovat jasný cíl: stavba 
kravína ve Všestarech. Skutečnost, že svazáci 
říčanského okresu převzali patronát nad touto 
stavbou ukazovala, že to mysleli se socializací 
vesnice vážně. První etapa prací byla ukončena 
malou oslavou 6. června dopoledne. To mistr 
položil za nadšeného jásotu všech přítomných 
poslední cihlu, která znamenala "rovnost". ...

... Stavba školy v zimních a jarních měsících 
pokračovala velmi pomalu. Byla dodělána 
elektrická vnitřní instalace, omítnut vnitřek 
budovy, postaven vchod a provedena betonáž ve 
sklepě. Ke konci června byly všechny zednické 
práce hotovy až na venkovní omítku. Na konci 
prázdnin se kladly dlažby a parkety. V září byly 
ještě prováděny nátěry. Rovněž až v listopadu byla 
instalována přípojka elektrického vedení. 13. 
listopadu byla provedena kolaudace školy. Byly 
zjištěné četné závady a uloženo, aby je stavební 
podnik do konce roku odstranil. ...

... Rovněž jsou zajímavé některé údaje o zvyšování 
životní úrovně občanů naší obce. Televisorů bylo 
koncem roku 54, pračka téměř v každé 
domácnosti, jízdní kolo a rádio patří k 
samozřejmosti, nové automobily jsou ve vesnici 4, 
jinak je ve vesnici celkem 8 aut. Motocykl má 
každý mladý chlapec. 
Pojem nezaměstnanost nikdo nezná. Stínem v 
obci jsou rošty a kanalizace a její úprava. ...

Listování kronikami

zdroj a citace: Kronika 
MNV Všestary

ážení čtenáři,
začneme znovu zveřejňovat dokumenty o historii naší obce. 
Použijeme materiály od pana Znamenáčka, které již byly 
uveřejněny, ale i ty, které ještě použity nebyly. Dnes začneme 

kapitolou základní, tedy prvními zprávami a zmínkami o založení 
obce Všestary. 

Všestary se dříve nazývaly Šestaří, jak vidno ze starých map. 
Také v lidové řeči se tento název udržuje. Původ jména obce však 
není znám. I dějiny obce Všestary jsou málo známé, nicméně víme, 
že úzce souvisejí s historií Tehova, který měl již filiální kostel sv. Jana 
Křtitele, postavený v roce 1350. Tehovské panství postupně náleželo 
vladykům Ottovi, Heřmanovi, Oldřichovi a později Tehovi, který měl 
i vystavit hrad Tehov. Z dalších majitelů to byl např. měšťan Kašpar 
Čotr z Tehova, v průběhu husitské revoluce Jan Roháč z Dubé.  

Jak vyplývá ze zdrojových pramenů, fara v Tehově zanikla 
přibližně v r. 1620 a po bitvě na Bílé hoře v r. 1621 bylo panství 
zkonfiskováno. 
V roce 1624 jej koupil kníže Lichtenštein a připojil trvale k panství 
černokosteleckému, kam připadly i Všestary. Od roku 1655 patří 
Všestary k farnosti říčanské v třídnictvím mnichovickém, 
v arcidiecézi pražské.
autor: Alena Šafránková, zdroje: Popis obcí školního okresu,  historické materiály pana 
Znamenáčka, webové strany obce Všestary www.obec-vsestary.cz
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Tak jako každý rok i letos se 7. 
listopadu v Menčicích u křížku za 
přítomnosti pana faráře z Mnichovic 
konala krátká bohoslužba za zemřelé. 

I přes nepřízeň počasí se zde sešli 
obyvatelé Menčic a přilehlých usedlostí, 
aby věnovali vzpomínku nejen svým 
nejbližším zesnulým, ale také ostatním, 
jejichž životní pouť již skončila.

Je obdivuhodné, že i v této 
uspěchané době, si lidé najdou čas se 
sejít a v tichosti se navzájem podpořit 
při takovéto vzpomínkové události. 
Období dušiček je díky tomu nejen 
památkou zesnulých, jak je tento svátek 
mimo jiné zván, ale zároveň také oslavou 
života nás, kteří tu stále jsme a s láskou 
na ně vzpomínáme. Nedá se popřít, že 
tím, že spolu sdílíme tyto vzpomínky a 
stojíme při sobě, vzdáváme jakýsi hold 
minulosti a ukazujeme všem, kteří již 
nejsou mezi námi, že ač jejich ztráta není 
lehká, v lásce a pospolitosti nacházíme 
sílu jít dál. 

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

Mikulášská a rozsvícení stromu

Podzimní události ve Všestarech

Aneta Hynková, Bc. Petra 
Bahníková, Jiří Macháček

V sobotu 4.12. proběhlo za 
finanční podpory obecního úřadu a ve 
spolupráci Sdružení dobrovolných 
hasičů a Volby pro Všestary mikulášské 
obdarování spojené s rozsvícením 
vánočního stromu. Program společného 
odpoledne se odehrál na návsi a v místní 
hasičárně, kde se pro zahřátí podávalo 

příjemné občerstvení 
v podobě teplého 
čaje, svařeného vína a 
kdo měl chuť, byla tu 
i možnost gulášku.
Původně plánovaná 
projížďka na koních 
se kvůli sněhové 
nad í l ce a r i z iku 
zranění nekonala, to 
však na dobré náladě 
neubralo. 

Mikuláš s andílky a čerty (z 
některých šel opravdu strach) obdaroval 
děti a zlobivým domluvil. 

Připravené malování na obličej 
bylo v průběhu programu plně využito. 
Stejně tak i pan fotograf v jedinečném 
mikulášském fotostudiu se nezastavil a 
fotil a fotil. Vyřádily se zde nejen malé 
ratolesti, ale i ty odrostlejší. 

Okolo páté hodiny došlo k 
rozsvícení vánočního stromu doplněné 
krásným ohňostrojem. Účast dětí i 
dospělých byla hojná a tak nějak zde byla 
všude cítit velmi přátelská a milá 
atmosféra. 

Nad Všestary se letos na podzim 
vznesli draci a nebylo jich málo. Za 

jejich šňůry tahaly jak děti, tak zejména 
rodiče a starší sourozenci. Vítr nefoukal 
ani silně ani slabě a tak bylo na vidět 
rozličné množství technik, jak draka 

dostat do vzduchu, od 
přemlouvání až po 
hubování. Papíroví i 
plastoví draci si však 
většinou lítali podle 
svého. Fantastickou 
a tmos fé ru toho to 
setkání na poli mezi 
Všestary a Strančicemi 

doplnily drobné hry pro děti a 
podvečerní posezení u ohně a pivka v 
nedalekém občerstvení u minigolfu.

V Menčicích u Zvoničky se, tak 
jako již každoročně, konalo Vánoční 
setkání, tentokrát vyšlo na sobotu 18. 
prosince. Letos bylo setkání opravdu 
vánoční, nejen že bylo dostatek sněhu, 
takže se děti mohly koulovat a bobovat, 
ale i pořádně mrzlo. Pro dospělé tedy 
bylo na zahřátí připraveno svařené víno 
a pro děti pak horký čaj. Ochutnávalo se 
i domácí cukroví, které hospodyňky 
upekly na Vánoce a přinesly ochutnat, 
jako inspiraci pro ostatní. 

Všechny děti zpívaly a odříkávaly 
básničky, za které poté dostaly drobné 
Vánoční dárky. Pro navození klidné 
Vánoční atmosféry pak zapalovaly 
prskavky.

Dušičky v Menčicích

Vysvěcení křížku
Vánoční setkání u Zvoničky

Všestarská drakiáda

V neděli 14. listopadu ve 14:00 
proběhlo vysvěcení křížku na všestarské 
návsi. Pan farář Konstantin Petr 
Mikolajek z Říčan poděkoval za opravdu 
krásné počasí, popřál obci, aby měla 
jedno velké a silné společné srdce a 
jejím obyvatelům, aby navzdory 
občasným výměnám názorů žili v 
krásném sousedském vztahu.



Spolky a sdružení v obci

Sbor dobrovolných 
hasičů Všestary

Koncem roku 2006 
byl podán návrh na 
znovuobnovení činnosti 
Sboru dobrovolných 
hasičů Všestary. Tímto bylo 
navázáno na tradici hasičů 
ve Všestarech, kteří zde 

vznikli v roce 1901. Pro občany to tedy 
také znamená, že budou moci v roce 2011 
oslavit 110 let hasičů ve Všestarech. 

Sbor dobrovolných hasičů byl 
přijat do 5. okrsku Mukařovsko, kde spolu 
s ostatními sbory (Mukařov, Žernovka, 
Babice, Doubek, Klokočná, Tehov, 
Tehovec, Štíhlice) absolvuje různé druhy 
školení, soutěže, ale také velkou řadu 
prověřovacích cvičení. V současné době 
má sbor 24 aktivních členů a z toho 11 
zařazených do výjezdové jednotky.

V roce 2009 se podařilo obnovit 
činnost výjezdové jednotky hasičů 
Všestary a po pořízení a repasování 
hasičského vozu AVIA DA 12 tak mohli 
absolvovat již některé zásahy v obci. 

V roce 2010 byla těsně před zimou 
hasičskému sboru pořízena cisternová 
automobilová stříkačka Škoda 706 RTHP, 
čímž se stali plnohodnotnými hasiči se 
schopností zasahovat i u požárů jak v obci, 
tak i mimo ni.

Sbor dobrovolných hasičů se ale 
mimo svoji hasičskou povinnost snaží také 
velkou měrou podporovat kulturní a 

společenský život v obci. Jedná se o dětské 
dny, Mikulášské nadílky, hasičské soutěže a 
v loňském roce obnovili tradici 
masopustu, ve které by chtěli i nadále 
pokračovat. 

Rok 2011 přinese mimo jiné již 
zmíněnou oslavu 110 založení hasičů ve 
Všestarech. Máme se tedy všichni na co 
těšit. Milan Šafránek

Volba pro Všestary
Občanské sdružení 

vzniklo oficiálně na konci 
roku 2010. Do té doby 
b y l o p o u z e v o l n ým 
seskupením několika lidí, 
kteří chtějí obec zvelebit. 

V současné chvíli má Volba pro 
Všestary za svůj prioritní cíl sdružovat 
obyvatele se zájmem o zvelebení obce 
a ochranu jej ích kulturních a 
přírodních památek. 

Volba pro Všestary se aktivně 
podílela na přípravách a organizaci 
vybraných společenských událostí jako 
n a p ř . V še s t a r s k é D r a k i á dy č i 
Mikulášské a to většinou v úzké 
spolupráci se Sborem dobrovolných 
hasičů Všestary.

Volba pro Všestary velmi 
proaktivně vstoupila do podvědomí 
občanů akce i svými prvními Dny pro 
obec, v rámci kterých došlo, při 
společné práci více než dvou desítek 
o b č a n ů n e j e n z V š e s t a r, k e 
zprůchodnění a vyčištění úvozu do 
Hůry. Další akce tohoto charakteru 
jsou připravené i pro následující rok 
2011 a dozvíte se o nich na stránkách
www.volbaprovsestary.cz. 
Jiří Macháček

Spolek rybářů Všestary
Spolek rybářů má ve Všestarech již 
poměrně dlouhou tradici. Svou činnost 
provozuje na rybníce v Menčicích, který 
má pronajatý od obce Všestary. 

Před rokem 1989 působil pod 
hlavičkou velkopopovických rybářů. V této 
době se spolupodílel na opravě hráze 
rybníka, která byla v havarijním stavu. V 
téže době byla započata stavba hospody u 
rybníka v Menčicích, která měla být 
původně rybářskou klubovnou. Dnes je 
obecním majetkem a její provozovatel ji 
má v nájmu.

16. 8. 1994 byl Spolek rybářů 
Všestary zaregistrován jako samostatná 
organizace. Počet členů 33 je limitován 
rozlohou rybníka Menčice a množstvím 
ryb, které v něm lze chovat. Noví členové 
jsou přijímáni pouze jako náhrada za 
odešlé. Spolek má i několik nezletilých a - 
nutno zdůraznit - zapálených a úspěšných 
rybářů, kteří ovšem z bezpečnostních 
důvodů smějí lovit pouze v doprovodu 
plnoleté osoby. 

Každý člen musí každoročně 
uhradit zarybňovací poplatek ve výši 600,- 
Kč, členský poplatek 100,- Kč a 
odpracovat 10 brigádnických hodin.

Každý nový člen uhradí navíc 
vstupní poplatek 1700,- Kč. Vybrané 

peníze slouží zejména k podzimnímu 
nákupu nových ryb ze sádek. Hlavní 
chovnou rybou je kapr, ale také se zde 
chovají štiky, candáti, okouni, cejni, plotice, 
amuři a dokonce i sumec. Brigádami 
spolek zajišťuje celoroční údržbu rybníka 
a jeho bezprostředního okolí – čištění 
rybníka, krmení ryb, zimní sekání ledu, 
jarní čištění břehů a podobně. K zahájení 
nové sezóny dochází zpravidla začátkem 
května společným zahájením lovu, 
obvykle spojeným s posezením v 
hospůdce. Hospůdka je běžně přístupná 
veřejnosti. Má kapacitu cca 30 míst, v létě 
je navíc v provozu venkovní zahrádka.

Spolek rybářů Všestary je vcelku 
uzavřená společnost, ale každý, kdo by si 
chtěl v menčickém rybníčku zalovit, tak 
může učinit jako osobní host některého z 
členů. Přihlášky pro zájemce o členství lze 
podávat celoročně. V případě zájmu se 
můžete obrátit na předsedu spolku, pana 
Ing. arch. Pavla Bártu, bytem Všestary č. 4, 
tel. č. 323 640 916. Eva Hofmanová

Zlaté holky.  Ze soutěže hasičů v Tehovci přijeli s putovním pohárem.

Rybníček v Menčicích o rozloze 9570 m2



Všestarská výstava drobného zvířectva je největší 
v okrese, ale potýká se s nízkým zájmem veřejnosti

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

Ing. Antonín Trojánek

  Ve dnech 25. a 26. září 2010 
uspořádal Český svaz chovatelů, 
Základní organizace Všestary spolu se 
Základní organizací Mnichovice další 
místní výstavu drobného zvířectva. 
Výstava se konala opět v areálu 
všestarských chovatelů a jubilejně po 
desáté jako Svatováclavská. 
  Šedesát šest vystavovatelů 
předvedlo 164 králíky 23 plemen ve 31 
barevných rázech, 179 holubů 15 
plemen ve 33 barevných rázech, 4 husy 
dvou plemen, 7 kachen tří plemen, 60 
kusů hrabavé drůbeže 13 plemen a 4 
křepelky. Posuzovatelé udělili 12 
čestných cen na králíky, 14 čestných cen 
na holuby a 5 čestných cen na drůbež. 
Pohár pro vítězného chovatele v odboru 
králíků získal Jan Vycpálek ze Všestar na 
kolekci Činčil malých. Pro pana 

Vycpálka to byla poslední cena 
v nepřeberné řadě ocenění, která za 
dlouhá léta chovatelství na své králíky 
získal na výstavách místních, národních 
a i v Evropě. Nedlouho po výstavě 
chovatelské řady navždy opustil.  
Pohár na nejlepšího samce 
výstavy získal Josef Mika ze 
Všestar na Stříbřitého 
černého, pohár na 
nejlepší samici výstavy 
Ladislav Plavajka ze 
S t a ň k o v i c u 
Uhlířských Janovic 
na Meklenburského 
strakáče černého. 
Absolutním vítězem 
v odboru holubů se 
stal Jaroslav Kůt ze 
Zlatník, získal pohár na 
kolekci Benešovských 
holubů černých. Pohár na vítězného 
holuba výstavy plemene s původem 
v Čechách nebo na Moravě získal 

Miloslav Mlch ze Světic na Českého 
staváka černého lysého. Vítězem 
v odboru holubů se stal a pohár si 
odnesl Miroslav Dvořák z Hájku na 
zdrobnělé Australky černé.

Organizátorům nepřálo počasí, 
i přesto se snažili výstavu 

připravit co nejlépe. Všestarská 
výstava je dnes, co do počtu 
vystavovaných zvířat, největší 
na okrese. Bohužel veřejnost 
ji svou návštěvou jaksi míjí. 
Letos přišli jen opravdu ti 
skalní fandové chovatelství a 

pár „zvědavců“. Dokonce nám 
zbyla i tombola, po které se 

v předcházejících letech zaprášilo 
už v první den.  Všem sponzorům, 

kteří nás podpořili a podporují 
finančně, materiálně i poskytnutím 

služby, děkujeme. Bez jejich pomoci 
bychom si nemohli dovolit dlouhodobě 
výstavy organizovat.

V Boubínském samozřejmě ne. 
V Jižní Americe nebo v Africe asi někde 
ano. Zasvěcení vědí, že za „prales“ nebo 
taky „pralesní ligu“ se označuje nejnižší 
organizovaná fotbalová soutěž. Do ní se 
SK Všestary v soutěži mužů na jaře 
letošního roku propadl. 
    Po čtyřech letech v okresním 
přeboru sestoupil v sezóně 2008/2009 do 
III. třídy. Odešla řada hráčů, kteří 
výkonnostně měli na to hrát úspěšně na 
vyšší úrovni. Zůstali jen ti opravdu 
zapálení hrát za Všestary, kteří měli být 
základem nově utvářeného mužstva. 
V něm dostali šanci 4 hráči z Tehova a 6 ze 
Všestar, i když jsme některé museli hodně 
přemlouvat.. Po několika letech se vrátil 
Karel Bouček z Prahy a v průběhu soutěže  
jsme získali ještě jednoho hráče, který 
dojížděl na zápasy až z Lovosic. Už 
příprava na podzimní část ročníku 
2009/2010 ukázala, že pro mužstvo nebude 
snadné se udržet ani v této soutěži. Navíc 
jsme museli zajíždět na hřiště soupeřů ve 
vzdálených místech severní části okresu, 
utkání neměla pro hráče potřebný náboj 
rivality, na který jsme spoléhali, že 

nakopne ty laxnější a vybavené menším 
fotbalovým umem. Brzy po zahájení 
mistrovské části hráči, zejména ti 
„domácí“, začali bez omluvy vynechávat 
tréninky a pak i zápasy. I když v zimní 
přestávce přišli dva hráči, kteří byli 
posilami, přístup některých hráčů se 
nezměnil, ba naopak. V několika zápasech 
druhé poloviny jarní části jsme horko 
těžko dali dohromady 11 lidí. Výkony byly 
někdy až nedůstojné.  A tak se úkol udržet 
III. třídu splnit nepodařilo.   
 Před prázdninami letošního roku 
vedení sportovního klubu vážně zvažovalo 
ukončení činnosti družstva mužů. 
Z původního kádru sice zůstalo 6 hráčů, 
nově se vrátil Luboš Bareš ml., ale 
v sedmi, z toho se třemi brankáři, se 
pravidelně nastupovat nedá. Nakonec 
jsme se přeci jen přihlásili do toho pralesa 
– IV. třídy.  Úsilím Tomáše Pechara st. se 
podařilo do Všestar přivést do zahájení 
soutěže 8 hráčů a angažovat trenéra, který 
má autoritu. Ten v přípravných zápasech a 
na začátku soutěže mužstvo konsolidoval. 
I když se v mistrákách nevyvarovalo 
zaváhání, celkově předvádělo velmi 
dobrou hru. Když se přidal i soupeř, měly 
některé zápasy vyšší úroveň než ve III. 
třídě. Po čtrnácti odehraných kolech je SK 

Všestary na 3. místě se ziskem 32 bodů 
s bilancí 10 vyhraných zápasů, 2 remiz a 2 
porážek se ztrátou 2 bodů na vedoucí 
Slavii Louňovice B.

Těší nás, že po mnoha letech se 
po všestarském hřišti prohánějí malí 
budoucí fotbalisti. Vedení všestarské 
přípravky se ujal Martin Vycpálek. 
Zatím je vše úplně na začátku. Vedoucí 
bude rád, když se už na jaře připojí 
další chlapci i děvčata. Rádi přivítáme 
i dospělého se zkušenostmi s prací 
s dětmi a s fotbalem, který by se s ním 
o přípravu a starosti podělil. Kontakt 
zprostředkuji.

Stříbrná Skalice B – Všestary    2:6
Všestary – Louňovice B                         4:1
Všestary – Kostelec n. Černými Lesy B 0:1
Senohraby B – Všestary                        0:3
Dobřejovice B – Všestary                     3:3
Všestary – Strančice B                        10:2
Všestary – Struhařov  B                        7:0
Všestary – Mukařov B                          4:4
Kamenice B – Všestary                        4:3
Mnichovice B – Všestary                    1:5
Všestary – Hrusice B                           16:2
Všestary – Vyžlovka B                        7:1
Světice – Všestary                              2:3
Lojovice – Všestary                             0:4

I v pralese se hraje fotbal
Ing. Antonín Trojánek

Spolky a sdružení v obci

Jarní část zahájí SK Všestary 
na domácím hřišti v sobotu 
26. března 2011. 
Výkop v 15 hodin.



Téma: Vánoční svátky

Vánoce patří k nejvýznamnějším 
křesťanským svátkům. 

Slaví se od 25. prosince, dne 
narození Páně, do první neděle po 6. 
lednu. Všeobecně se slaví Vánoce v 
církvi od 7. století. U nás v Česku je 24. 
prosinec, neboli Štědrý den, považován 
za vrchol Vánoc.

Tomuto vyv rcho len í v šak 
předchází doba adventní, která začíná 

první nedělí adventní čtyři týdny před 
samotným Štědrým dnem. Štědrý večer 
ještě nepatří do křesťanských Vánoc. 
Končí jím Advent a také postní období. 

Samotné vánoční svátky začínají 
dnem narození Páně 25. Prosince - Boží 
hod vánoční, 26. prosince se slaví svátek 
sv. Štěpána. 6. ledna se slaví slavnost 
Zjevení páně, též svátek Tří králů. Podle 
tradice se toho dne přišli poklonit právě 

narozenému Ježíšovi do Betléma 
mudrci od východu a přinesli mu dary. 
Neděli následující po slavnosti Zjevení 
Páně se slaví křest Páně, kdy vánoční 
období v rámci církevního roku končí.

Máme tu nejkrásnější každoroční 
svátky. Dárky, úklid, cukroví - to vše už 
máme většinou připraveno a hotovo. 
Pojďme si připomenout některé staré 
vánoční zvyky a tradice.

yslím si, že každý z nás už nějakou chvíli přemýšlí o tom, jak 
udělat radost svým blízkým. Často přemýšlíme, kolik budeme 
investovat pro toho nebo toho a podle měřítek přízně vybíráme 
dárek – maličkost, pozornost, dáreček - či Dar. 

Je to pěkné, když navzájem na sebe pamatujeme a 
chceme udělat dárkem radost, potěšit ty, které máme rádi. Můžeme se ptát 
také sami sebe, jestli já jsem pro své milované darem – jestli to, že mě mají, 
že se máme je pro společnou radost, potěchu, povzbuzení. 

Dárek se nemůže darovat z povinnosti, ale z lásky, z vděčnosti. 
Jsem i já tím darem, který umí rozdávat lásku? Jsem vděčný za každý den, 
který jsme spolu? 

Nic v životě není samozřejmé. Vše, co dostávám a mám. je proto, že 
mě někdo má rád a někdo na mě myslí, někdo se za mě modlí. Určitě, kříže 
a těžkosti se nevyhnou nikomu, každý z nás si ten svůj kříž neseme. Ale 
když budeme mít na paměti, že nejsme sami a že nám někdo chce pomoci, 
tak čeho se bát?
Ze srdce Vám žehnám a vyprošuji Boží požehnání a abyste nikdy neztratili 
vědomí blízkosti a pomoci Boží a těch, kteří vás mají rádi. 

Požehnané svátky!   Konstantin Petr Mikolajek, farář v Říčanech

Konstantin Petr Mikolajek: 
 

Vše, 
co dostávám a mám, 
je proto, 
že mě někdo má rád  
                                            

M



Z olova vyčtete svůj osud, dostatek peněz 
zajistí novoroční čočka

Eva Hofmanová

Pohled do vánoční kuchyně
Odlehčený bramborový salát
Pokud nechceme o vánocích příliš 
přibrat, můžeme si připravit dietní 
bramborový salát.

cca 1kg brambor
3 mrkve
1 menší celer
1 petržel
1 cibule
4 sterilované okurky
malá plechovka sterilovaného hrášku
jogurt
hořčice
sůl, pepř

Brambory uvaříme ve slupce do 
měkka. Zvlášť uvaříme celer, petržel a 
mrkev. Vychladlé oloupané brambory 
a vařenou zeleninu nakrájíme na 
kostky a vložíme vše do mísy. 
Přidáme hrášek, nakrájenou cibuli a 
okurky. Přidáme sůl, pepř, jogurt a 
hořčici a vše promícháme, 
Přidáme k tomu jogurt a několik lžic 
hořčice. Salát pořádně promícháme. 

Salát necháme před podáváním 
aspoň několik hodin v chladu rozležet.

Vánoční punč
Pro zahřátí a krásnou vůni

50 g rozinek
100 ml rumu
250 ml silného čaje
250 ml červeného vína
2 plátky citronu
vanilkový cukr
skořice
cukr dle potřeby 

Rozinky naložíme do rumu, kde je 
necháme asi dvě hodiny.
Mezitím čaj s vínem, citrónem, 
vanilkovým cukrem a skořicí 
přivedeme k varu.

Do sklenic dáme rum s rozinkami a 
zalijeme uvařenou směsí.
Vánoční punč osladíme dle chuti. 

Adventní věnec
Máme všichni pravděpodobně už 

doma. V neděli jsme rozsvítili čtvrtou 
svíčku, jako symbol posledního, 4. týdne 
čekání na narození Krista. Tradiční 
barva adventního věnce je červená a 
zelená. Červená upomíná na krev 
Kristovu prolitou za spásu světa, obě 
barvy pak symbolizují život. Kruhová 
podoba věnce symbolizuje ustavičnou 
cestu slunce a zároveň i věčnost. Jako 
ozdoba se používají také jablka, plody 
života - kulaté jako věnec sám a dobré 
jako Boží přízeň.

Lití olova
Kousek olova se roztaví a pak se 

vlije do vody, podle tvaru, který litím 
vznikne, může každý údajně vyčíst svůj 

budoucí osud. Kde sehnat olovo? 
Například olůvka z rybářských potřeb. 
Kousky olova vložte do naběračky, 
roztavte nad plamenem svíčky a lijte z co 
nejmenší výšky do nádoby s vodou. 
Buďte opatrní, ať se o roztavený kov 
nepopálíte! Po cca 5 minutách můžeme 
nejlépe lžící vylovit vychladlé kousky 
olova. 

Barborky
Pokud jsme stihli včas, tj. na 

svátek Barbory 4. 12., natrhat větvičky z 
třešně, jabloně nebo zlatého deště a dali 
jsme je do vázy, budeme se těšit, že nám 
na Štědrý den krásně rozkvetou. Pokud 
se tak stane, dívka, která je trhala, by se 
měla do roka vdát.

Házení střevíčků
Svobodné dívky házejí na Štědrý 

den střevíc přes hlavu, pokud střevíc 
ukazuje špičkou ke dveřím, dívky se do 
roka provdají, v opačném případě 
zůstanou doma.

Zlaté prasátko
Pokud budete na Štědrý den 

dodržovat přísný půst, uvidíte večer 
zlaté prasátko.

Krájení jablka
Pokud na příčném řezu jablka 

najdeme jádřinec ve tvaru hvězdičky, 
čeká nás zdraví a dlouhý život. Červi 
znamenají nemoci a křížek znamená 
smrt.

Vánoční stromečky
Keltové dávali dary přírodě pod 

živé stromy. Uříznuté stromky zdobené v 
domech a bytech se začaly používat v 19. 
století v Německu, odkud se tento zvyk 
rychle rozšířil. 

Štědrovečerní večeře
Ke společné večeři se zasedá, 

jakmile vyjde první hvězda. Počet talířů 
na stole by měl být sudý, v žádném 
případě by jejich počet neměl být 13! 
Pod talíře se na štědrovečerní večeři 
dávají kapří šupiny, které mají přinést 
všem po celý rok dostatek peněz. 

Někdo si dává kapří šupinu i do 
peněženky. Dostatek peněz má zajistit i 
čočka, podávaná na Nový rok.

Téma: Vánoční svátky



Komise, výbory & vzkazovník

Veškeré výbory a komise byly zřízeny a 
fungují na základě zákona č. 128/2000 Sb. 
ve znění pozdějších předpisů. Při 
veřejném ustavuj íc ím zasedání 
Zastupitelstva obce Všestary, které se 
konalo dne 4.11.2010 byly zvoleni členové 
do výborů a postupně v rámci dalších 
zasedání jmenováni členové komisí.

Kontrolní výbor
Předseda: Dana Hnyková
Členové: Miloš Lenger

Zdeňka Škvorová
Zřízení kontrolního výboru je povinné ze 
zákona. Kontrolní výbor dohlíží nad 
hospodařením obce, kontroluje plnění 
usnesení Zastupitelstva a Rady obce, 
kontroluje dodržování právních předpisů 
ostatními výbory a obecním úřadem na 
úseku samostatné působnosti (dodržování 
obecně závazných vyhlášek i dalších 
dokumentů vydaných obcí). Dále plní 
da lš í úko ly, j imiž j e j pověř i lo 
Zastupitelstvo obce.

Finanční výbor
Předseda: Mgr. Jaromír Jech

Členové: Ing. Jiří Hoidekr
Ing. Mária Bahníková
Jiřina Kasková

Zřízení finančního výboru je povinné ze 
zákona. Finanční výbor kotroluje plnění 
rozpočtu a podílí se na jeho sestavování a 
úpravách. Předkládá zastupitelstvu návrh, 
změny a vyhodnocení rozpočtu. Provádí 
kontrolu hospodaření s majetkem a 
finančními prostředky obce.  Provádí 
kontrolní činnost pro Zastupitelstvo obce 
dle svého plánu, navrhuje další oblasti 
kontrolní činnosti a plní další úkoly, jimiž 
jej pověřilo zastupitelstvo obce.

Stavební komise
Předseda: Ing. Pavel Vydra, 

tel.: 603 196 797
Členové: Ing. arch. Miroslav Hofman

Ing. Milan Suchánek
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.

Komise pro vzhled a údržbu obce 
(měla by být jemnována od 1.1.2011) 
Předseda: Milan Šafránek

tel.:   775 963 105
Členové: Vladimír Nesvorný
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 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). Dále se zaměřuje na problematiku 
obce a občanů.

Úřední hodiny jednotlivých výborů a 
komisí budou vyvěšeny na začátku ledna 
2011 u vstupu do Obecního úřadu a 
zveřejněny na webových stranách 
www.obec-vsestary.cz.

Zvolené výbory a komise: víte na koho se obracet?
Bc. Petra Bahníková

300.000 dluh na poplatcích 
Zastupitelstvo při kontrole 

účetnictví obce shledalo, že část občanů 
obce Všestar nemá v evidenci obce 
zaplacené poplatky za popelnice, psy, 
pronájmy hrobů a další poplatky. Někteří 
dokonce několikátý rok za sebou. 
Nedoplatky díky tomu tak dosáhly 
neuvěřitelného dluhu ve výši cca 
300.000,- Kč a největším dílem se na této 
sumě podílejí poplatky za komunální 
odpad. Proto zastupitelstvo přistoupilo k 
následujícím razantním opatření, v první 
vlně zaměřeným na poplatky z popelnic. 

Dlužníkům za roky 2008-2010 jsou 
v tomto období postupně doručovány 
dopisy s informací o evidenci v sekci 
nedoplatků. Občané mají možnost na 
obecním úřadě po vymezenou dobu 
nedoplatky uhradit. Pokud by k této 
úhradě nedošlo, vydá příslušný orgán 
státu exekuční titul - tzv. platební výměr. 
Nedojde-li k zaplacení na základě tohoto 
výměru, budou dlužné částky předány 
přímo soudnímu exekutorovi.

Dlužníkům za roky 2007 a starší 
budou rozeslány přímo platební výměry.

Pokud tedy máte pochybnosti o 
správném a včasném zaplacení vašich 
povinných poplatků, zajděte si prosím na 
úřad a nechte si zkontrolovat aktuální stav 
svého účtu.

Poplatky za popelnice a psy 2011
Poplatek za komunální odpad a psy 

bude možné uhradit v prvních dvou 
měsících roku 2011. O výši poplatku a 
termínu, od kdy jej bude možné hradit, 
bude informovat obecní úřad na 
internetových stránkách 
www.obec-vsestary.cz. 

Zimní údržba chodníků
Letošní sněhová nadílka je 

poměrně bohatá. V současné chvíli se o 
obecní chodníky a nejen o ně starají dva 
obecní pracovníci údržby, jejichž pracovní 
doba je od pondělí do čtvrtka po 6 
hodinách s 30 minutami na oběd tj. 24 
hodin týdně. Názory na výkon jejich práce 
se různí a jsou jedním z podnětů, které v 
současné chvíli řeší nové zastupitelstvo 
obce.

Přesto anebo právě proto, více než 
kdy jindy prosíme občany obce, aby 
pomohli s údržbou cest a chodníků v 

okolí svých domů a pozemků. Obec je nás 
všech, pomozme se o ni starat. Je totiž 
především naší vizitkou.

Třídění odpadů
Jsou popelnice na tříděný odpad 

plné? Vývoz popelnic na tříděný odpad je 
realizován poměrně často, nicméně po 
víkendu se zpravidla jednorázově zaplní k 
prasknutí. Nemá význam tam v tu chvíli 
tlačit další odpad nebo jej pohazovat 
okolo.  Počkejte tedy prosím  1-2 dny a 
jakmile se popelnice vyvezou, můžete tam 
váš odpad bez problémů vhodit. 
 
Nové jízdní řády

Od 12. prosince t.r. jezdíme podle 
nových jízdních řádů příměstské 
autobusové dopravy. J is tě j s te 
zaznamenali, že došlo jen k minimálním 
změnám, především v časech odjezdů ze 
zastávek. Všechny spoje přes Všestary byly 
zachovány, na 4 linkách celkem 129 spojů. 
Nové jízdní řády najdete na zastávkách a 
na internetových stránkách www.ropid.cz.
        Dotkne-li se nás  a jak rušení spojů, 
které avizuje Krajský úřad Středočeského 
kraje v souvislosti s nedostatkem financí 
v rozpočtu kraje, zatím nevíme.

Obecní vzkazovník



Ing.  Antonín Trojánek

zemní plán naší obce je 
pořizován téměř 3 volební 
období. Každé zastupitelstvo 
obce se snažilo vnést do jeho 

zpracování svůj pohled, myšlenku a 
dobrý i špatný záměr. 
 Zastupitelstvo zvolené na období 
2006 – 2010 se rozhodlo, že nebude 
předělávat ani upravovat 2. stupeň 
dokumentace – koncept, který vzešel ze 
zadání, jež schválilo zastupitelstvo 
předešlé. Rozvoj obce dle tohoto 
konceptu je pravda trochu rozmáchlý, 
plocha navrhovaného záboru půdy pro 
výstavbu se nám nelíbí, tím méně 
umístění některých aktivit, např. zóny 
pro podnikání nebo obytné výstavby 
severně od obce až prakticky do Hůry. 
Zastupitelstvo mělo v úmyslu nevracet 
se zpět, jak již to bylo učiněno v menší či 
větší míře dvakrát, a úpravu provést na 
základě výsledku projednání konceptu a 
zapracovat ji do pokynů pro zpracování 
3. a poslední fáze územního plánu – 
návrhu.
        Od ledna roku 2007 platí nový 
zákon o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), který 
významně změnil postupy při pořizování 
územně plánovací dokumentace. 
Krajský úřad Středočeského kraje 
vznesl požadavek na zpracování a 
projednání dokumentace SEA, což je 
proces posouzení vlivu územního plánu 
obce na životní prostředí.
        Projednání konceptu územního 
plánu doplněného o dokumentaci SEA 
s orgány státní správy, organizacemi a 
sousedními obcemi proběhlo v první 
polovině r. 2007, s veřejností hned 
dvakrát. Poprvé v červenci 2007 a 
následně po upozornění krajského 
úřadu na formální pochybení ještě 
v říjnu 2007. Došlá stanoviska orgánů, 
připomínky, které podali občané, a 
námitky vlastníků pozemků byly 
zpracovány a vyhodnoceny. Budou v 1. 
č tvrt let í roku 2011 předloženy 
zastupitelstvu obce, aby o nich rozhodlo.   
Výsledek projednání připomínek a 
námitek k předloženému konceptu a 
vlastní náměty zastupitelstva obce na 
jeho upravení budou podkladem pro  
návrh  územního plánu. Ten by měl být 
projednán s orgány státní správy, 
organizacemi, sousedními obcemi a 
veřejností do 30.6.2011. Zastupitelstvo 

obce by mělo územní plán formou 
vyhlášky vydat do 30.9.2011.
  Účel územního plánu je popsán 
ve stavebním zákonu a nemá smysl ho 
zde opisovat. Naším cílem bude stanovit 
únosný rozvoj obce zejména v oblasti 
staveb pro bydlení, dále alespoň 
vyč lenit plochy pro občanskou 
vybavenost a zachovat tak možnost 
jejího pořízení v následujících letech. To 
vše v návaznosti na kapacity zásobování 
plynem, elektřinou, vodou a likvidace 
odpadních vod.

Neodpustím si ještě jeden můj 
poznatek z procesu dosavadního 
projednávání územního plánu obce. 
Řada připomínek přišla od občanů, 
kteří ve Všestarech postavili na nových 
plochách dům nebo si takový koupili. 
Nepřejí si další výstavbu buď vůbec 
nebo až po vybudování infrastruktury, 
zejména komunikací. Obávají se 
prašnosti, hlučnosti, zvýšeného pohybu 
osob a ruch vůbec. Pokud mají na mysli 

vybudování komunikací v rozvojových 
plochách, je to opodstatněné a logické. 
Pokud se ale jedná o stávající místní 
komunikace, pak by se měli zamyslet, 
jaké komunikace k navážení materiálu 
na své stavby používali a jakou měrou se 
„podíleli“ na jejich dnes neutěšeném 
stavu. 

Je jasné, že rozšíření zastavěného 
území obce tak, jak je představuje 
současný koncept, si přeje ve Všestarech 
málokdo. Jsou ale vlastníci jednotlivých 
parcel i větších ploch, kteří do nich 
nedávno investovali pod dojmem 
pořizovaného územního plánu, mnohdy 
na základě souhlasu zastupitelstva obce. 

Ti čekají na vydání územního 
plánu a doufají, že se jejich parcela 
promění ve stavební pozemek, na němž 
si i oni postaví svůj vysněný domek a 
budou v něm žít. Jejich zájem by 
současné zastupitelstvo mělo podle 
mého názoru vzít v potaz a umožnit jim 
záměr realizovat.  

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

Komentář & diskuze Názory na této straně 
nemusejí vyjadřovat 
stanovisko redakce.

šestary jsou s počtem domů i 
obyvateli tak akorát na hranici 
únosnosti co se týká dopravní 
obslužnosti, služeb a zázemí pro 

mladé lidi, rodiny i seniory. Při 
schvalování územního plánu se obávám 
pouze jedné jediné věci. A to, že 
p řev l á d n o u l o b i s t i ck é z á mě r y 
"potenciálních" stavitelů nad přáními 
"současných" obyvatel. To, že si  
novousedlíci vybrali právě Všestary za 
svůj domov bylo dáno i tím, že se jim 
líbila lokalita, okolí a krajinný ráz.  V 
době, kdy kupovali starší domy či stavěli 
nové  neexistoval územní plán a někteří 
byli ze strany zastupitelů ubezpečeni, že 
se v jejich okolí stavět nebude, případně 
bude ale jen omezeně atd. Když ptáčka 
lapají...

Pokud někdo spekulativně 
nakoupí pozemek, dokonce na základě 
ústního příslibu zastupitelstva a pak 
doufá v jeho zhodnocení tím, že se 
promění téměř přes noc ve stavební 
parcelu, pak je to riziko podnikání, které 

podstupuje. A z několika rozhovorů 
s majiteli takovýchto pozemků vím, že 
ne vždy má sloužit k výstavbě právě 
jejich domku. Jedná se spíše o doufání, 
že se pozemky doposud vedené jako 
zahrady, orná půda a podobně stanou 
zázrakem přes noc zlatým dolem a 
prodají metr čtvereční za výrazně více 
než nakoupili, či snad zdědili.  A je zcela 
proto logické, že pro toto zhodnocení 
udělají maximum. Na druhou stranu 
kolem těchto pozemků žijí obyvatelé, 
kteří budou tímto záměrem výrazně 
zasaženi. 

Pokud si například postavíte, 
zakoupíte nebo zdědíte dům u lesa a 
jednoho dne vám obec sdělí, že les 
půjde pryč a vyrostou tam domy, jak se 
asi budete cítit?

Je tedy zcela logické, že stávající 
obyvatelé nechtějí další výstavbu. Líbí se 
jim okolí kolem pozemku, na kterém žijí. 
A jsem přesvědčen, že by obec měla 
primárně vyslyšet názory lidí, kterých se 
uvažovaná výstavba dotkne nejvíce, než 
se rozhodne, jaká zaujmout další 
stanoviska.

Územní plán a zástavba obce

Jiří Macháček
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