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Informace o jednání zastupitelstva obce, které se konalo 30. 1.2012
Hlavní body jednání zastupitelstva byly:
. příprava rozpočtu na rok 2012
rozpočet se připravuje jako nevyrovnaný a schodek rozpočtu bude hrazen z prostředků
nashromážděných z let minulých. Zastupitelé se seznámili s jednotlivými položkami a v diskusi
bylo navrženo svolat poradu na 20.2.2012, která se bude zabývat jenom rozpočtem.
. projednání návrhů občanů k zadání územního plánu
zastupitelstvo obdrželo jeden návrh ke změně pozemku na pozemek určený pro stavbu.
. projednání Plánu sociálních služeb na Rakovnicku
zastupitelstvo projednalo a schválilo Plán sociálních služeb na Rakovnicku na léta 2010 – 2014.

Informace o jednání zastupitelstva obce, které se konalo 26.3.2012
Hlavní body jednání zastupitelstva byly:
. projednání návrhů občanů k zadání územního plánu
zastupitelstvo obdrželo jeden návrh ke změně pozemku na pozemek určený pro stavbu.
. schválení rozpočtu na rok 2012
rozpočet byl připravován na poradách zastupitelstva a byl navržen jako schodkový. Schodek bude
uhrazen z rezerv minulých let. Rozpočtové příjmy z daní jsou plánovány na 2. 305 tis. Kč, ostatní
příjmy 535 tis. Kč. Celkové plánované příjmy obce pro rok 2012 jsou 2.840 tis. Kč. Výdaje jsou
plánovány 5. 298 000 tis. Kč. Rozdíl 2. 458 000 tis. Kč bude uhrazen z rezerv minulých let.
Zastupitelstvo rozpočet schválilo jednomyslně. Rozpočet je vyvěšen na úřední desce www.obecvsetaty.cz.
. zpráva o inventarizaci obecního majetku
starosta předložil zastupitelstvu zprávu o inventarizaci obecního majetku. Inventura byla provedena
ve dnech 12.12.2011 až 30.12.2011 inventarizační komisí. Inventura byla provedena fyzická i
dokladová. Bylo zjištěno, že všechen majetek byl zaúčtován a nebylo zjištěno žádných rozdílu.
Majetek obce je 16.511.256.18,-Kč a majetek v podrozvaze 283.057.12,-Kč.
. informace o jednání mikroregionu Balkán
starosta předložil zastupitelstvu rozpočet mikroregionu Balkán. Rozpočet je vyrovnaný – příjmy
998.200 tis. Kč – výdaje 998.200 tis. Kč. Obec přispívá částkou 184.372 tis. Kč.
. zpráva o hospodaření Mateřské školy Všetaty
starosta obce informoval zastupitelstvo o hospodaření MŠ. Hospodářský výsledek mateřské školy je
úspora 31.662,18,-Kč. Ředitelka MŠ požádala o převedení části hospodářského výsledku a to
21.662,18,-Kč do fondu rezerv a částku 10 000,-Kč do fondu odměn. Zastupitelstvo tento
požadavek schválilo s tím, že finanční prostředky z rezervního fondu budou použity se souhlasem
zastupitelstva. Dále starosta předložil zastupitelstvu dodatek rozpočtu mateřské školy, kde
závazným ukazatelem rozpočtu je spotřeba el. energie a paliv.
. výroční zpráva v oblasti poskytování informací dle zákona 106/1999 za rok 2011
v roce 2011 byla podle tohoto zákona podána jedna žádost a ta byla bez připomínek vyřízena.
. projednání žádosti o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti na Úřad práce Rakovník
Úřad práce Rakovník poskytl na rok 2012 příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti ve výši
8000,-Kč měsíčně. Zastupitelstvo schválilo na práci pro obec pana Jaroslava Birtuse a to na 6
měsíců od 1.4.2012 do 30.9.2012.

Informace Obecního úřadu Všetaty
- 21.4.2012 bude proveden firmou Becker Kralovice svoz nebezpečného odpadu je to sobota od
9:40 do 10:00 hodin. Jedná se o lednice, mrazáky, televize, elektro odpad, plechovky od barev,
autobaterie, pneumatiky a prošlé léky. Stanoviště u sokolovny, odpad předají občané osobně.
- 21.4.2012 pořádá obecní úřad v sokolovně dětský karneval začátek od 14:00 do 16:00 hodin.
Diskotančení s Barborkou, Medvídkem Bobšíkem a Myšákem Eduardem.
- 22.4.2012 pořádají hasiči se souhlasem zastupitelstva obce svoz železného šrotu po obci. Občané
mají možnost tento odpad dát před dům a připravit ho tak na odvoz. Tímto pomohou hasičům získat
pro svoji činnost finanční prostředky.
- upozorňujeme hlavně mládež na zákaz parkování aut a čtyřkolek na hřišti u sokolovny. Dále cesta
parcelní číslo 494 za sokolovnou by měla sloužit k procházkám a ne pořádání motokrosu. Proto
žádáme o ukončení těchto aktivit. Zastupitelstvo se dohodlo na základě stížností občanů
přepracovat obecní vyhlášku a tato místa vymezit na jakoukoliv jinou činnost, než ke které jsou
určena. Tímto opatřením bude moci viníky postihnout.
- na zahrádkách začíná jarní úklid, pro tyto účely je přistaven kontejnér na listí, trávu a jiný odpad
ze zahrádek, znovu připomínáme, že větve se vozí na bývalou skládku a nepatří do kontejneru.
- seznam jubilantů
kulaté výročí v tomto roce slaví nebo oslavil: Vratislav Čáslavský, Stanislav Markup, Stanislava
Fraňková, Václav Podaný, Danuše Srpová, Radomír Gebhart.
- stále je možné podávat návrhy občanů k zadání územního plánu obce, který je stále ve fázi
přípravy.
- již teď upozorňujeme občany, že Myslivecké sdružení Háj Všetaty připravuje na 26.5.2012
tradiční pouť U Caparta.
- dále upozorňujeme na blížící se slet čarodějnic, který bude tradičně u kříže směr Panoší Újezd
30.4.2012 v podvečer.

Jak to bylo s hokejem ve Všetatech (pokračování z č. 4/2011)
V sezoně 1970/71 dosáhli hokejisté velmi dobrých výsledků, probojovali se dorostenci i
muži po vítězství v okresním přeboru do krajské soutěže. Dorost 13:1 se Švermovem a 5:1 se
Slaným. První mužstvo pak po jednoročním působení krajskou soutěž opustilo. V roce 1973 byly na
hřišti postaveny střídačky, ale hokej se kvůli počasí hrál na zimních stadionech v Berouně a
v Lounech.
Do soutěží v roce 1974/75 byla přihlášena 3 družstva (muži, dorost, žáci). Muži hráli 1.B
třídu s mužstvy Baník Lubná, Tatran Zlonice, Sokol Zvoleněves. Umístili se na 2. místě. Vzhledem
k mírné zimě se opět hrálo na zimních stadionech. V roce 1977 mužstvo dospělých obsadilo
v okresním přeboru 2. místo za Baníkem Lubná. Dorostenci vybojovali prvenství ve své skupině,
avšak po kvalifikaci na zimním stadionu v Kladně nepostoupili. Reprezentovali okres Rakovník na
„Turnaji přátelství na zimním stadionu v Neratovicích a v Kladně. Roku 1978 se nepodařilo udržet
ledovou plochu na hřišti vlivem teplé zimy. Hokejisté ale svépomocí nahradili zastaralé žárovkové

osvětlení hřiště novým halogenovým. Zejména se o toto zasloužili M. Polcar, Fr. Nedvěd, V.
Podaný, a další.
17. března 1979 konala TJ Sokol slavnostní schůzi k 30. výročí založení hokejového odboru,
který v této době měl 46 registrovaných hráčů. Schůze se zúčastnili i bývalí representanti Přemysl
Hajný, a Jaroslav Volf. Roku 1980 opět nepříznivé klimatické podmínky, hokejisté trénovali a hráli
na zimním stadionu v Rakovníku a na cizích hřištích. Na hřišti u sokolovny se podařilo obnovit
asfaltový povrch, zabudovat sloupky na mantinely, oplotit hřiště pletivem ne hořejší straně.
V sezoně 1980/81 vybojovalo mužstvo dospělých 1. místo v okresní soutěži a po zdolání všech
soupeřů skórem 66:15 si zajistilo účast v okresním přeboru. Úspěšně si vedlo i družstvo dorostu.
Bohužel chybí písemné zprávy a snaha pamětníků o zdokumentování těchto výsledků dorostu.
Na podzim 1982 zhotovil Alois Závora nové mantinely, hokejové hřiště užívala veškerá
mládež včetně učňů ToS. ÚVČSTV přispěl částkou 50 000,- Kčs na posílení přívodu elektrického
proudu na hřiště. I v roce 1983 byly hokejové zápasy sehrány na zimním stadionu v Rakovníku pro
nepřízeň počasí. Muži se umístili na 4.
místě v soutěži třinácti družstev. V roce
1985 postavena rozvodna el. na hřišti,
bez
vybavení
hrálo
se
opět
v Rakovníku.
V roce 1987 již byla činnost
hokejového oddílu pro domácí hráče i
diváky slabá - doma se kvůli počasí
vůbec nehrálo, za první mužstvo hráli
pouze 3 hráči ze Všetat. V roce
1988vzpomenuto 40. výročí založení
hokejového oddílu, předána čestná
uznání zasloužilým členům a naopak
kritizován nezájem mladých. Činnost
oddílu ledního hokeje zůstává převážně
většině občanů Všetat neznámá, hraje se pouze v Rakovníku a takřka bez hráčů Všetat. Hlavní díl
na tomto mají nepříznivé zimy předchozích let. V tomto roce 1988 jsou z písemných materiálů Fr.
Nedvěda výsledky sehraných zápasů: Všetaty – Lužná 8:5, Všetaty – Rynholec 5:8, Všetaty - Nové
Strašecí 4:4, Všetaty - Lány 1:6.
V sezoně 1989/90 skončily Všetaty v okresním přeboru na 2. místě za S. Lány, když z 20
zápasů 18krát vyhrály, 1krát prohrály a 1krát hrály nerozhodně. Z některých výsledků: s Lužnou 5:3
a 13:1, s Rynholcem 10:1, s Hořesedly 12:4, s Novým Strašecím 6:6, s Jesenicí 7:2. Výsledky
hospodaření oddílu ale nebyly příliš radostné – příjmy 2400,- Kčs, výdaje 40.490,- Kčs. V tomto
byla však ještě nakoupena výstroj za 29 000,- Kčs. Ani bohatší tělovýchovná jednota než Všetaty by
takto nemohla dlouho prosperovat a hokej podporovat. V sezoně 1990/91 se umístily Všetaty opět
na 2. místě a stejně tak i v sezoně 1991/92. V konečné tabulce okresního přeboru sezony 1992/93
skončily Všetaty na 3. místě za HC Lány a Baníkem Rynholec. V tomto roce se okresního přeboru
zúčastnilo i družstvo Rakovnického dorostu, které soutěž vyhrálo. Jména ze soupisky hráčů Sokol
Všetaty v této sezoně: Pavel Zuska, Jar. Hamouz, Jar. Gebhart, Vlad. Polcar, (Všetaty), Luboš
Gebhart, Luděk Liprt, Josef Veselý, Martin Liprt, Petr Chmelík, Petr Zuska, Vlad. Kovář, Tomáš
Veselý, Lad. Mutinský, Michal Varyš, Miliš Jiránek, Petr Ivanov, Jiří Pánek. Trenér Fr. Nedvěd, org.
prac. Miloš Svoboda. Opět některé výsledky: Všetaty – Hořesedly 4:8 a 8:7, Všetaty – Lány 1:6 a
6:7, Všetaty – Jesenice 8:1 a 5:0, Všetaty – Nové Strašecí 1:8 a 10:1, Všetaty – Kněževes 10:5 a
3:0, Všetaty- Rynholec 10:3 a 1:0, Všetaty – Kralovice 5:1 a 3:3. I v roce 1994 se v konečné tabulce
objevují Všetaty na 2. místě za HC Lány. Z osmi účastníků okresního přeboru poráží Kněževes 3:0,
Rynholec 1:0, Jesenici 5:0, Nové Strašecí 10:1. A zde také končí jakékoli písemné informace o
oddílu všetatského hokeje, v tomto období hanlivě nazývaným jako Rakovník B, protože hráli v
podstatě dosud téměř jen hráči z Rakovníka. Končí i evidence jakékoli výstroje. Zbyly jen kovové
branky, které prý podle zlých jazyků nestály za to je ukrást.

Začátky hokeje u nás, kdy si každý hráč vše potřebné pořizoval a sháněl za své koruny, kdy
kabinou hráčů byl byt Jardy a Světly Šímových, kdy Světla se bez jakékoli odměny starala o výstroj
některých dojíždějících hráčů a která dlouho vykonávala funkci zdravotnice oddílu, nejde srovnávat
s obdobím závěru všetatského hokeje, kdy hráči veškeré vybavení včetně hokejek dostávali na
úrovni vybavení ligových hráčů a nakonec si jej i nechali.
Dřív hokejem žila celá obec, návštěvy 150 až 200 diváků na hrázi u rybníka či za mantinely
na hřišti u sokolovny, fandění a povzbuzování hráčů těmito diváky nejen ze Všetat, bylo obrovským
hnacím motorem snahy hráčů. Zahrát si s hráči té první zakládající generace všetatského hokeje,
kteří již nejsou většinou mezi námi, bylo pro nás mladší oceněním výkonu. Stejně tak nastoupit a
hrát a hráči té střední generace – z její soupisky to byli: Zd. Melč, Mil. Melč, Karel Stehlík, Josef
Viktora, Miloš Herink, Otta Rédl, František a Jindřich Nedvědovi, Josef Korf, František Korbel,
Mir. Černý, Milan Polcar, Miloš Svoboda, Ant. Zýka, František a Jiří Závorovi, Václav Podaný,
Josef Kalík, Zdeněk Srp, Karel Bureš, Rad. a Vlad. Gebhartovi, Vlad. Polcar, Jan Morda, Mir.
Hejkal, Frant. Kolbek, Boh. Melč, Josef Herink. Tito všetatští byli doplněni výtečnou hrou a
výkony Old. Jendele, Vlad. Kopeckého, J. Šímy, Jar. Gebharta, Milana Gebharta, J. Pánka, J.
Zajíce, J Jirkovského, J. Pospíšila z Pavlíkova, Rad. Ondříčka, Fr. Zýky z Velké Bukové, B.Tora ze
Skřivaně a dalších. Vzpomínky na atmosféru každého utkání, na spoluhráče a kamarády jsou
nezapomenutelné.
Dodatek Miloše Herinka:
Počátkem sedmdesátých let bylo na kluzišti u sokolovny sehráno mnoho utkání, atmosféra
byla nádherná. Pořídili jsme provizorní rozhlasové zařízení, před zápasy hrála reprodukovaná
hudba, hlásila se sestava hráčů hostí i domácích, jména rozhodčích. Nadšení a podpora pro hokej
byla veliká. Registrovaní dorostenci v této době: Čáslavský Zd., Fekete Vilém, Herink Karel,
Herink Mološ, Hornof Jaroslav, Hornof Josef, Hornof Zdeněk, Husák Mir. Kačer Jiří, Melč
Bohumil, Svoboda Miloš – všichni ze Všetat, Ryska Karel a Vostrý Petr z Pan. Újezda. Registrovaní
žáci tohoto období: Pavel Albrecht, Ladislav Herink, Pavel Herink, Pavel Husák, Josef Korf,
Miroslav Krob, Petr Svoboda, Zdeněk Srp, - všichni ze Všetat a Jar. Polívka z Lašovic. Dorostenci a
žáci byli v některých zápasech vzájemně doplňováni v sestavě. Dle náhodně dochovaného zápisu o
utkání 22. ledna 1977 sehrálo tehdejší A mužstvo zápas okresního přeboru proti Sokolu Křivoklát
v této sestavě: Polcar Milan, Černý Mir., Kalík Josef, Pánek Jiří, Hůla Jiří, Pospíšil Jar., Melč Fr.,
Gebhart Milan, Tor Boh., Šlaich Zd., Gebhart Rad., Nedvěd Fr., Korbel Fr., Nedvěd Jindřich.,
Smejkal Jar.. Kapitán Tor B., trenér Svoboda Miloš, rozhodčí Hejkal Miroslav. Výsledek utkání
bohužel v zápisu chybí.
Oživení všetatského hokeje nastalo rekreačním hokejem v roce 2009, jak již bylo uvedeno
ve Zpravodaji obce č. 1 v roce 2011.
Zpracoval O. Rédl ve spolupráci s Mil. Herinkem st.

Víte, že:
- roku 1882 byla Furstenberky postavena velká kolna při křižovatce Všetaty x Lašovice X Pavlíkov.
Sloužila jako sklad obilí, slámy a strojů pro místní statek. Po 63 letech, 25.8.1945 při výmlatu
hráchu jiskrou od lokomotivy, která poháněla mlátičku, kolna i s obilím a mlátičkou shořela. Pole
pod silnicí na Lašovice se v těchto místech od křižovatky nazývala „U Kůlny“ nebo „U Panské
kůlny“.
- není všem všetatským občanům jasno v názvech některých částí obce, a nebo v nejbližších
místech obecního katastru. Jestlipak víte, kde se říká: Na Sádku, Na Vršku, U Amorajny, U
Vodárny, U Sejrovny, U Panenky, V Mrchárně, U Lihovaru, U Ovčína, U Seníku, U Konzumu,
V Koutě, Na Návsi, Na Čůrandě, U Zadňáku, V Cihelním domku, Na Tarase, Na Pilce, Ve Fejtovic
jámě, Na Vůbci, Pod vysokou mezí, Za Kovárnou?
Stejně tak pole katastru: U Chvůjky, U Kříže, Za Remízem, Pod Remízem, Na Husáku, U Jáníčka,
V Rybníčkách, na Plachtách, V Dolejším a Hořejším Žalkově, Na Drahách, Na Stejskalově, Na

Velkém kuse, U Křižovatky.
Pro úplnost názvy lesa. Na houby chodíme do Vohrádky, do Čepin, na Čihátko, na Roškál, do
Žalkova, na Homolku, na kamennou, na Zámeček, na Lánsko atd.
Nedivte se některým velkým písmenům – pokud se týká pravopisu těchto názvů, je podle nové
úpravy pravidel českého pravopisu třeba psát obě písmena velká, ať se to tak opravdu jmenuje,
nebo se tak říká.
- i Všetaty měly svého strážce pořádku, stejně tak jako každá větší vesnice. Ve dne obecní strážník,
v noci ponocný. Tento dvojí úkol zpravidla zastávala tatáž osoba. V roce 1938 měl svoji uniformu,
placatou čepici a buben s paličkami. Jako ponocný se na noc opatřil beranicí, kožichem, lucernou,
někdy halapartnou. Na krku nosil zavěšenou trubku (jako z Ladových pohádek). Procházeje vsí,
zatroubil vždy tolikrát, kolik bylo hodin. Pokud se dalo zjistit, byli ve Všetatech tito strážníci a
ponocní: r. 1883 Prokop Albrecht, pak Martin Elznic, Antonín Hamouz, Jan Dlouhý, Václav Rybka,
Josef Štíbr. Od roku 1930 Karel Dlouhý, který bubnoval zprávy po vsi ještě po válce do 1. května
1948. Na jeho místo nastoupil František Polcar – hornický důchodce, který však tuto činnost
vykonával jen krátce. Později byl zvolen předsedou MNV a zprávy byly vysílány místním
rozhlasem.
- 28. Října 1946 byla v republice vyhlášena „ Dvouletka“ – dvouletý plán práce pro každou obec.
Všetatští si sem zařadili: pořídit vodovod do hořejší části obce, zřídit místní rozhlas, zregulovat a
odbahnit Spodní rybník, zpevnit cesty „Na Draha“ a „Na Sádek“, vyměřit a připravit výstavbu cestu
od obecní studny (jámou) a vyústit tuto na hlavní silnici v místech nad stávající bytovkou, částečně
zahradou lihovaru. Škoda, že se vše nepodařilo tenkrát splnit.

Na závěr přeje zastupitelstvo občanům hezké
prožití jarních měsíců pohodu v rodině a
dětem už aby byly prázdniny

