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Informace o jednání zastupitelstva obce v roce 2017
V období leden až březen 2017 se zastupitelé obce sešli na dvou veřejných zasedání a dvou poradách.
Na veřejném zasedání dne 15.2.2017 bylo mimo jiné schváleno:
- Hospodaření obce k 31.12.2016 – příjmy 4 189.160,31 Kč a výdaje 3 374.039,13 Kč. Hospodářský
výsledek za rok 2016 byl + 732.206,28 Kč.
- Zpráva o inventarizaci obecního majetku k 31.12.2016 – aktiva činí celkem 21 092.050,92 Kč.
Oběžná aktiva činí 2 906.648,20 Kč. Dlouhodobý hmotný majetek 17 707.011,27 Kč.
- Dlouhodobý finanční majetek činí 14 605,50 Kč. Dlouhodobý nehmotný majetek činí 462 765,70
Kč. Pasiva činí 14 067,88 Kč.
- Záměr propachtovat pozemky k zemědělskému využití. Záměr byl vyvěšen na úřední desce.
- Záměr přijmout dar od obce Řevničov. Jednalo se o požární automobil LIAZ CAS 25- RTHP-Š 706.
Záměr byl vyvěšen na úřední desce.
- Spolupráci se společností CEC – Czech energy centre spol. s r.o v oblasti energetických auditů
obecních objektů a případné členství ve sdružení.
- Převod části hospodářského výsledku MŠ Všetaty ve výši 34.707,44 Kč do rezervního fondu a
částku 10 000,-Kč do fondu odměn.
- Žádost MŠ Všetaty o možnosti přijímat hmotné dary v roce 2017 v hodnotě do 10 000,-Kč za každý
případ bez dalšího schválení zastupitelstvem. Kontrolu plnění bude provádět finanční výbor.
- Žádost MŠ Všetaty o možnosti přijímat finanční dary v roce 2017 v hodnotě do 10 000,-Kč za každý
případ bez dalšího schválení zastupitelstvem. Kontrolu plnění bude provádět finanční výbor.
- Různé – Na OÚ byly provedeny dvě kontroly. Jednu provedl Finanční úřad Rakovník na čerpání
dotace na zateplení objektu sokolovny a druhou Úřad práce Příbram na čerpání dotace na
pracovníky, které obec zaměstnává.
Na veřejném zasedání dne 22.3.2017 bylo mimo jiné schváleno:
- Rozpočet na rok 2017, jako schodkový. Příjmy rozpočtu jsou plánovány ve výši 5 750.200,00 Kč a
výdaje jsou plánovány ve výši 7 294.000,00 Kč. Rozdíl ve výši 1 543.800,00 Kč bude uhrazen z
rezerv minulých let.
- Hospodaření obce za měsíc leden a únor – příjmy 2 100.298,52 Kč, výdaje 318.515,89 Kč.
- Propachtování pozemků k zemědělskému využití. K záměrům nebyly žádné připomínky.
- Záměr propachtovat prostřední rybník. Záměr byl vyvěšen na úřední desce.
- Oznámení o zahájení veřejného projednání Územním plánu obce Všetaty, které vydal Městský úřad
Rakovník. Veřejné projednání proběhlo dne 10.5.2017 od 16:00 hodin v restauraci.
- Příprava restaurování Mariánského sloupu. Ve věci byly rozeslány 3 cenové poptávky. V určeném
čase byly doručeny dvě cenové nabídky: MgA Heleny Štěrbové ve výši 311.190,-Kč s DPH a Ak.
sochaře Jana Turského ve výši 276.000,-Kč s DPH. Byla vybrána cenová nabídka Ak. sochaře Jana
Turského.
- Záměr obce odkoupit spoluvlastnický podíl id.1/2 pozemku č. parc.413/4 v k.ú. Všetaty.
- Podání žádosti o dotaci krajskému úřadu Středočeského kraje z Fondu kulturních památek na
restaurování Mariánského sloupu

Obec Všetaty v roce 2017
- Likvidace odpadních vod v obci Všetaty
K 31.5.2017 je na kanalizaci v naší obci připojeno 126 domů a chalup. Celkem je to 332 občanů. Chybí
připojit 3 rodinné domy - to je 11 občanů. 7 chalup a domů mají přípojku, ale majitelé se v obci celoročně
nezdržují, 2 domy se budou opravovat, 8 domů nelze z technických důvodů napojit.
Objekty, které nejsou napojeny z technických nebo jiných důvodů, musí mít svedeny odpadní vody v
bezodtokových jímkách ( žumpách ), které musí vyvážet. Firma Vodárny a kanalizace Karlovy Vary a.s.,
která ČOV provozuje, zprovoznila navážení na čističku za následujících podmínek:
-majitelé mají bezodtokovou jímku povolenou kolaudačním rozhodnutím, případně protokol o vodotěsnosti,
případně jiný podobný doklad. Vyvážení odpadní vody z jímky bude probíhat s pravidelnou četností. Kvalita
dovezených odpadních vod bude odpovídat limitům stanoveným v platném kanalizačním řádu. V případě
absence jakéhokoliv dokladu o legalizaci a vodotěsnosti jímky, provede provozovatel veřejné kanalizace
prvotní kontrolu technického stavu a posouzení funkčnosti jímky. Při splnění výše uvedených podmínek

uzavře provozovatel s odběrateli smlouvu o likvidaci odpadních vod a bude účtovat službu ve výši aktuální
ceny stočného za m3 platné v obcích mikroregionu Balkán.
Obec dále řeší napojení na ČOV u novostaveb v severní části obce. Na tuto akci nelze získat dotaci,
protože jednou z podmínek je napojení více jak 50 občanů. Proto bude výstavba uskutečněna z vlastních
zdrojů obce. Žádáme občany, kteří se nemohou napojit na kanalizaci a mají zájem a splňují podmínky na
vyvážení, aby se přišli domluvit o dalším postupu na OÚ. Všichni ti, kteří nejsou napojeni na kanalizaci musí
počítat s kontrolou, jak likvidují odpadní vody.
- Hasičský den
SDH a obec Všetaty připravují na 24.6.2017 v době od 15:00 do 18:00 hodin hasičský den pro všechny
věkové kategorie. Akce se bude konat na hřišti u sokolovny. Pro děti bude připraveno dostatek soutěží.
Poměřit své síly mohou i dospělí. Pro děti budou zajištěny dva skákací hrady. Vstupné na tuto akci je
dobrovolné. Na závěr si SDH Všetaty pro všechny připraví malé překvapení.
- Večerní zábava
Ještě téhož dne 24.6.2017 od 20:00 do 02: 00 hodin pokračuje na hřišti hasičský den taneční zábavou. Hudbu
zajistí skupina z Družce „Černý Brejle“. Vstupné je 100,-Kč. Občerstvení zajištěno. V případě nepříznivého
počasí se akce přesune na sál místní sokolovny.
Všechny čtenáře srdečně zveme a těšíme se na Vaši účast.
- Pozvánka
Pozvánka na v pořadí 43. VŠETATSKÝ ŤAPÁČEK. Dne 7.7.2017 sraz v 08:00 hodin u autobusové zastávky
u sokolovny.
- Upozornění
Obecní úřad upozorňuje občany, že pytle a jednorázové známky s logem Becker platí pouze do 30.6.2017.
Tyto známky a pytle je možné si vyměnit na OÚ do 30.6.2017.
- Nabídka zaměstnání
Mateřská škola Všetaty nabízí tato zaměstnání:
- Kuchařka a vedoucí školní jídelny: zkrácený úvazek – 32 hod. týdně, vyučená v oboru, praxe ve
školském zařízení výhodou, znalost normování. Plat dle délky praxe a tabulek. Nástup: polovina
srpna 2017.
- Školnice, uklizečka: zkrácený úvazek – 16 hodin týdně. Plat dle délky praxe a tabulek. Nástup:
polovina srpna 2017.
- Topič na topné období: délka pracovní doby 6 hodin týdně, drobné údržbářské práce v objektu MŠ (
říjen – květen ). Plat dohodou.
- Chůva k dvouletým dětem: požadované pedagogické, sociální nebo zdravotní vzdělání. Zkrácený
úvazek – 20 hodin týdně. Plat dle délky praxe a tabulek. Nástup 1. září 2017. Smlouva na září až
prosinec 2017.
- Asistent pedagoga: požadované pedagogické vzdělání, kurz, zájem o práci. Zkrácený úvazek- cca 25
hodin týdně. Plat dle délky praxe a tabulek. Nástup 1. září 2017.
- Učitelka MŠ: požadované pedagogické vzdělání, zájem o práci. Zkrácený úvazek- 20 hodin týdně.
Plat dle délky praxe a tabulek. Nástup 1. září 2017.
Máte-li o některou výše uvedenou práci zájem, ale nesplňujete všechny požadavky na uchazeče, přesto nás
kontaktujte.
Kontakt: Mob. 724 187 888 E – mail: skolka.vsetaty@gmail.com

Víte, že …
- má obec malé výročí
Letošního roku je připomínáno 680 let od první zachovalé písemné zprávy o obci Všetaty. Řadu let předtím
již ale první osídlenci v těchto místech přebývali. Archeologické nálezy z míst kolem Všetat dokazují, že až
stovky let předtím ( v 8. až 10. století před naším letopočtem ) zde osídlení bylo. Písemné doklady ale uvádí
až roku 1337, že zde u dvora bylo 9 selských stavení. Pověsti říkají, že hájovna a později tyto statky měly
kromě hospodaření bránit projíždějící kupecké a panské povozy před lapky, zde se v lesích zdržující. Proto

vznikajícímu osídlení bylo dáno jméno Vssie ttatie ( všichni olupující, všichni zloději ). Sekyra ve znaku
Všetat ( dříve zlodějům usekávali prsty) tuto pověst připomíná, i když skutečnost je dnes jíž zcela jiná - žijí
zde slušně a poctivě se živící občané.
- v letošním roce oslavují kulaté životní výročí 50, 55, 60, 65, 70, 75, 85 let občané
- Kútek Aleš (č.p. 52), Srpová Naděžda (č.p. 81), Uhrinová Eva (č.p. 128)
-Kalíková Emilie Izabel (č.p. 93) , Sixtová Dana (č.p. 132)
- Brdová Milena (č.p. 74), Koleňák Ivan (č.p. 71), Kovář Miroslav (č.p. 111),
Wawreczková Jaroslava (č.p. 81), Závorová Soňa (č.p. 80)
- Gebhart Radomír (č.p. 119), Markup Stanislav (č.p. 50)
- Hejkalová Jaroslava (č.p. 62), Kalík Josef (č.p. 93), Nedvědová Alena (č.p. 124), Černý Miroslav (č.p.
27)
- Fraňková Stanislava (č.p. 90), Srpová Danuše (č.p. 47)
- Strnad Karel (č.p. 91)
Obecní úřad přeje všem pevné zdraví a mnoho dalších spokojených let.
- bylo by zajímavé připomenout si, co bylo před dvaceti lety. Tedy alespoň některé události z roku 1997:
Rok 1997 byl občanům dost nepříznivý - škrty ve státním rozpočtu, neřešení daňových úniků, stávka
železničářů, učitelů, povodně na severovýchodě Čech a na severní Moravě představovaly tisíciletou vodu,
celkem nezájem občanů o řešení problémů. Neobdělání chmelnic v Žalkově znamenalo konec pěstování
chmele ve Všetatech. I když začátkem května dosáhly teploty až 28 stupňů, 24.května pomrzly brambory a
rajčata. Rok byl teplotně i srážkově podprůměrný. Cena vody z obecního vodovodu stoupla z 5 na 7 Kč. V
obci bylo pořízeno 6 nových vrtaných studní. Prodej masa zajišťoval pojízdnou prodejnou p. Hájek a
J.Černý, nákladní dopravu vykonával Fr. Krob. V květnu byly v obci provedeny opravy a potahy obecních
cest asfaltovou drtí nákladem 538 tisíc Kč. Farma Strnad demolovala vnitřní vybavení kravína a přizpůsobila
jej chovu prasnic. Byla v provozu obecní skládka u remízu za poplatek 100 Kč na rodinu. Plesová sezona
začala Mysliveckým plesem s bohatou tombolou, pokračovala Hasičským plesem, Sokolským se spoluúčastí
firmy Kodak Miroslava Korbela. Přes léto bylo ještě v provozu kino ( od května do listopadu ). Poradenskou
a naučnou činnost zajišťovala místní skupina zahrádkářů a chovatelů drobného hospodářského zvířectva. Při
podzimním moštování bylo zpracováno 14 q jablek. V tomto roce oficiálně podnikali : firma Reval - potisk
zboží, Ing Hošek - rámování a zasklívání, firma Tor- opravy elektromotorů a čerpadel, firma Jelínek - pořez
dřeva ( v seníku), autodoprava Fr. Krob, pohostinství v sokolovně Zl. Holíková, prodejna potravin Ilona
Závorová, prodej piva a cigaret Mil. Závorová, lesnické práce a prodej dřeva Vl. Kučera, práce kadeřnické
Zd. Krobová, práce podlahářské a pokrývačské Al. Závora, práce řeznické Vl. Kačer a Jos. Hornof. V obci
bylo toho roku trvale hlášeno 321 osob.
- popisná čísla ve Všetatech, krátce z historie Všetat
V návaznosti na předchozí Zpravodaje se stručným popisem domů Všetat dle popisných čísel
pokračujeme přílohou mapky polohy jednotlivých objektů.
č. p. 16
vžitý název "U Šlosarů", "U Zvěřinů“.
Původní dřevěné stavení r. 1884 vyhořelo při bouřce. Nové postavil Antonín Červený, který se později
odstěhoval do Roztok, od roku 1905 Anna Stříbrská, jejíž syn Alois domek prodal Aloisovi Šlosarovi s tím,
že zde matka Anna Stříbrská bude mít do své smrti zdarma bydlení. Teprve roku 1951 za odstupné se tato
odstěhovala. Dům odkoupila Z. Zvěřinová a roku 1979 vykoupila stavení obec. Protože zasahoval příliš do
cesty a vadil dopravě, byl téhož roku zbourán.
č. p. 17
vžitý název "U Hornofů".
Z majitelů jsou uváděna jména Svoboda, Mikovec, Elznic, Hornof. Dům původně dřevěný, později se
zděnou přístavbou. Majitel Hornof od roku 1840, syn Jaroslav hospodařil na č. p. 39, syn František s
manželkou Antonií, rozenou Najbertovou hospodařil zde na č. p. 17. Byl spoluzakladatelem Sokola,
dlouholetým funkcionářem hasičského sboru. Když dům roku 1970 vyhořel při bouřce, spolu se synem
Josefem a s pomocí občanů přestavěl dům na zděný v současné podobě. Současnými majiteli jsou Josef
Hornof a Ivana Kapounová.

Doslovný opis z kroniky obce o požáru domu č. p. 17 uvádí :
V neděli dne 2.srpna 1970 se snesla nad naší obcí o 14. hodině průtrž mračen. Krátké krupobití vystřídal
prudký déšť. V mžiku se valily proudy vody. Náhle se zablesklo a vzápětí ohlušující rána. Blesk udeřil do
usedlosti č.p. 17 Františka Hornofa. V minutě byla celá eternitová střecha v jednom plameni, bylo zasaženo
i elektrické vedení. Za hustého deště přispěchalo mnoho občanů lokalizovat požár. Štěstí že na půdě byla
silná vrstva sena, které pomalu prohořívalo a tak se jim podařilo vynést nábytek, šatstvo, peřiny k sousedům.
Všetatským požárníkům se nepodařilo uvést v chod motorovou stříkačku a tak jen smutně přihlíželi, jak se
střecha bortí. Teprve potom přijeli pavlíkovští požárníci a zasáhli ještě účinně, protože požár už se přenášel
na střechu chléva souseda Nedvěda. Za několik dní odstranili Hornofovi ohořelé trámy a sváželi stavební
materiál na obnovu budovy. Pak se projevila solidarita všetatských občanů, kteří bez ohledu na svůj volný
čas vypomáhali na stavbě. Za pár měsíců už se Hornofovi přestěhovali od příbuzných (Jar. Hornofa) do
svého nově upraveného obydlí.
č. p. 18
vžitý název "U Nedvědů ".
Z majitelů od roku 1783 jsou uváděna jména Svoboda, Hornof, Elznic, Macák a od roku 1906 František
Nedvěd, původem z Rynholce. Stavení je zděné, se dvěma vchody ze dvora. František Nedvěd - syn - s
Marií rozenou Vydrovou z Pavlíkova zde hospodařili až do padesátých let. V jednom vchodu (původním)
bydlí M. Nedvědová, v druhém Ladislav Bureš s rodinou. Ten je veden jako majitel.
č. p. 19
vžitý název " U Hornofů", "U Fejtů".
Z dřívějších majitelů jsou uváděna jména Dlouhý, Černohorský, Tvrz, od roku 1804 už jen Hornof. Ludvík
Hornof, naroz. r. 1873 byl ve Všetatech 17 let uznávaným starostou. Syn, rovněž Ludvík, s manželkou
Zdeňkou rozenou Zvěřinou, prodali č. p. 16 obci. Dům č. p. 19 odkoupil M. Černý, který jej roku 2005
zboural a na jeho místě vystavěl dům nový. Ze stodoly vybudoval autodílnu. Domu bylo přiděleno číslo
popisné 142.
č. p. 20
vžitý název " U Koutníků ", "U Černých".
Od roku 1810 obývala dům rodina Koutníků. Josef Koutník byl 8 let vyhlášeným rychtářem. Dcera Anna
se provdala za Emila Elznice z č.p. 21, druhá dcera Marie za A. Jirkovského z Pavlíkova, jehož rodina dům
užívá jako chalupu dosud se snahou zachovat původní malebné starobylé dřevěné stavení. Setkáme se s jeho
vyobrazením často na propagačních materiálech. Majitelem je rodina Černých z Prahy. Dům má evid. č. 03.
č. p. 21
vžitý název "U Šturců ", "U Rédlů" .
Majiteli byli od roku 1762 jen Elznicovi. Poslední Antonín Elznic (protože v obci bylo pět Elzniců téhož
jména) byl známý starším občanům pod jménem "Hajňák". Kromě polí a chmelnic byl spoluvlastníkem
ovčína. Roku 1956 koupil objekt Boh. Šturc z Panošího Újezda, jehož dcera, provdaná Rédlová, zde bydlí
dosud.
č. p. 22
vžitý název " U Prošků ", "U Jeřábků ".
Dřívější vžitý název "Pod ovčínem" nebo "U zvoničky". Majitel byl zvoníkem blízké zvoničky a také
kostelníkem bývalého všetatského kostela. Do roku 1907 je zde uváděn majitel Medr, později Prošek. Rudolf
Prošek zde bydlel do roku 1986. Po jeho smrti koupil objekt p. Jeřábek, který jej užívá za chalupu dosud pod
evidenčním číslem 022.
Pokračování příště.
Na četná přání občanů je vložena mapka s čísly popisnými.

