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Informace o jednání zastupitelstva obce v roce 2018
V období leden až září 2018 se zastupitelé obce sešli na pěti veřejných zasedání a dvou poradách.

Na veřejném zasedání dne 26.2.2018 bylo mimo jiné projednáno a schváleno:
- Hospodaření obce k 31.12.2017 – příjmy 6 611.175,80 Kč a výdaje 3 622.647,70 Kč.
Hospodářský výsledek za rok 2018 byl + 2 966.190,80 Kč.
- Zpráva o inventarizaci obecního majetku k 31.12.2017 – aktiva činí celkem 23 840.644,76
Kč. Oběžná aktiva činí 5 473.292,75 Kč. Dlouhodobý hmotný majetek 17 989.163,51 Kč.
- Dlouhodobý finanční majetek činí 15 122,80 Kč. Dlouhodobý nehmotný majetek činí 363
065,70 Kč. Pasiva činí 16 644.334,98Kč.
- Záměr prodeje části pozemků označené geometrickým plánem č. 281-59/2017, jako
pozemky parc. č. 47/2 ( 8m2 ), 53/6 ( 214 m2 ), 445/4 ( 40 m2 ) a 497/3 ( 230 m2 ). Záměr
byl vyvěšen na úřední desce.
- Dodatek č. 13 ke smlouvě o nákupu a zpracování a distribuci knihovních fondů pro Obecní
knihovnu. Schválená částka je 4 000,-Kč.
- Převod části hospodářského výsledku MŠ Všetaty ve výši 11.894,53 Kč do rezervního fondu
- V roce 2017 přijala MŠ finanční dary ve výši 23.000,-Kč.
- Zpracování záměru na výběrové řízení na akci „ Zhotovení kanalizace a vodovodu v severní
části obce“ Rozpočet dle projektu je 2 227.929,70 Kč bez DPH. Zadání zpracuje pí. Iva
Steffl z Mikroregionu Čistá- Senomaty.
- Byl schválen vstup obce do Vodohospodářského sdružení obcí Rakovnicka.
Na veřejném zasedání dne 28.3.2018 bylo mimo jiné projednáno a schváleno:
- Rozpočet na rok 2018, jako schodkový. Příjmy rozpočtu jsou plánovány ve výši 4 888.500
Kč a výdaje jsou plánovány ve výši 8 065.000,00 Kč. Rozdíl ve výši 3 176. 500,00 Kč bude
uhrazen z rezerv minulých let.
- Hospodaření obce za měsíc leden a únor 2018 – příjmy 786.476,07 Kč, výdaje 379.508,34
Kč.
- Byl schválen prodej části obecních pozemků parc. č. 47/2, 53/6, 445/4 a 497/3 za částku 26,Kč/m2
- Bylo schváleno provedení ošetření stromů v katastru obce dle cenové nabídky fa. Arborea
Rakovník s.r.o. ve výši 126.700,-Kč.
- Vyhlášení výběrového řízení na akci zhotovení kanalizace a vodovodu v severní části obce.
Jedná se o zakázku malého rozsahu 2. kategorie na stavební práce mimo režim zákona ve
výši 2 227.929,70 Kč bez DPH.
- Zastupitelstvo schválilo provedení prací na sále sokolovny, konkrétně opravu izolací a
dodatečnou izolaci proti vzlínající vlhkosti a schvaluje nabídku fa. Habeš – stálé sucho s.r.o.
ve výši 144.564,75 Kč včetně DPH.
- Schválilo cenovou nabídku fa. Matějovský Pavel na opravu střechy a klempířské práce na
objektu MŠ Všetaty ve výši 94.570 Kč včetně DPH.
Na veřejném zasedání dne 2.5.2018 bylo mimo jiné projednáno a schváleno:
- Hospodaření obce k 31.3.2018 – příjmy činily 1 127.434,88 Kč a výdaje 539.717,37 Kč.
- Byla přidělena zakázka „ Vodovod a kanalizace v severní části obce“ fa. Toman-inženýrské
sítě a.s. Slovanská alej 28, Plzeň. Akce byla vysoutěžena za 2 178.022,2 s DPH.
- Byla podána informace o výsledku auditu k hospodaření obce za rok 2017 s výsledkem- bez
závad.
- Byl vyhlášen záměr na provedení opravy sálu sokolovny. Předpokládaná hodnota zakázky
315 tis. Bez DPH

Na veřejném zasedání dne 20.6. 2018 bylo mimo jiné projednáno a schváleno:
- Hospodaření obce za měsíc květen – příjmy činily 1 685.700,20 Kč a výdaje 1 150.827,77
Kč.
- Byl schválen závěrečný účet obce za rok 2017 bez výhrad.
- Byla schválena účetní závěrka obce za rok 2017 bez výhrad.
- Starosta informoval o podání výpovědi ředitelky MŠ pí. Mgr. Martiny Koudelkové a to k
31.7.2018. Zastupováním této funkce byla pověřena na dobu určitou do 31.12.2018 pí.
Linda Gebhartová. V této době musí být vyhlášen konkurz.
- Na volební období 2018-2022 bylo schváleno 7. členné zastupitelstvo.
- Byl schválen závěrečný účet MŠ za rok 2017 bez výhrad.
- Byla schválena žádost o bezúplatný převod pozemků p.č. 125/12 a 454 v k.ú. obce Všetaty.
Jedná se o části místních komunikací, které vlastní Pozemkový fond.
Na veřejném zasedání dne 5.9. 2018 bylo mimo jiné projednáno a schváleno:
- Byla dokončena akce zhotovení kanalizace a vodovodu v severní části obce. Zároveň
zastupitelstvo schválilo dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 17.5.2018 na zhotovení části
komunikace. Jedná se o provedení návrhu sanace podloží a odtěžení ornice, potom položení
geotextilie a betonový recyklát. Dále se jedná o zhotovení 3 přípojek, které nebyly v
rozpočtu. Navýšení ceny za komunikaci 106.514,86 Kč a za 3 přípojky 50.827,46 Kč.
Termín dokončení 15.10.2018.
- Hospodaření obce k 31.8.2018 – příjmy činily 3 165.625,32 Kč a výdaje 3 423.826,87 Kč.
- Příprava konkurzu na ředitelku MŠ – termín přihlášek do 14.9.2018 a prvé jednání komise
by mělo proběhnout 31.10.2018.
- Cenová nabídka na výměnu akumulačních kamen do MŠ 49.329,20 Kč bez DPH.
- Žádost ředitelky MŠ Lindy Gebhartové o použití rezervního fondu MŠ na vybavení kuchyně
a osvětlení. Finanční kalkulace na tuto akci 109.824,-Kč.
- Uzavření darovací smlouvy mezi Procter & Gamble – Rakona s.r.o. a MŠ Všetaty. Jedná se
o finanční dar ve výši 20.000,-Kč s podmínkou použití daru za účelem modernizace školní
zahrady.
- Cenovou nabídku na dekorační výzdobu sálu v objektu sokolovny od spol JM – interiéry,
Vinohradská 41, Praha 2 ve výši 36.394,50 Kč bez DPH.
- Schvaluje zveřejnění záměru na pronájem restaurace. Záměr je zveřejněn na stránkách obce
www.obec-vsetaty.cz v Raportu 5x a v Rakovnicku 3x.

Obec Všetaty - informace
Všetatské posvícení:
Zveme občany na všetatské posvícení, které se koná jako vždy první neděli v říjnu a to je 6.10. až 8.10.2018.
Zahájení oslav bude v sobotu a to tradičně výstavou, kterou pořádá ČSCH Všetaty v místní sokolovně.
Zahájení v sobotu 7.10.2018 od 09:00 do 17:00 hodin vstupné dospělí 30,-Kč a děti 10,-Kč. Ukončení
výstavy v neděli od 09:00 do 14:00 hodin. Sobotu pokračujeme posvícenskou zábavou začátek ve
20:00hodin k tanci a poslechu hraje skupina Dynamit, vstupné 100,-Kč. Na neděli je připraveno v místní
restauraci posezení při hudbě. Začátek od 16:00 do 22:00 hodin. Posvícení je zakončeno Pěknou hodinkou a
to v pondělí od 10:00 hodin v místní restauraci k poslechu hraje tradičně skupina S-BAND.

Velkoobjemový odpad:
Svoz velkoobjemového odpadu bude proveden 1.11.2018. Pozor do kontejneru patří nábytek,
koberce, lino, ale ne železo, plasty, sklo nebo kabely.
Rostlinný odpad:
Upozorňujeme občany, že do kontejneru na tento odpad nepatří odpad komunální, nebo větve ze stromů.
Stále na to upozorňujeme, ale vždy se najde někdo, komu je to jedno. Může dojít k tomu, že tento odpad od
nás nebude nikdo brát a jaké bude potom řešení? Rozhodně dojde ke zvýšení finančních nákladů pro obec i
pro občana.
Nebezpečný odpad: viz příloha

Víte, že …
- popisná čísla ve Všetatech, krátce z historie Všetat
V návaznosti na předchozí Zpravodaje se stručným popisem domů Všetat dle popisných čísel pokračujeme
stručným popisem jednotlivých objektů.
Č.p. 34 -. Zámek
Frant. Walter ve své kronice uvádí: označení "Zámek", používané ještě v současné době, je z dnešního
hlediska přehnané. Je ale třeba se vžíti do dávných let, kdy nad ubohými přikrčenými chaloupkami
poddaných toto sídlo vynikalo polohou, výstavbou, rozlehlostí a zvláště počtem obývaných místností.
Původní poplužní dvůr, rozšířený roku 1410 o dřevěnou tvrz, měnil často majitele, rozšiřoval se o pozemky
sousedních obcí. Tím také se zvyšovalo společenské postavení těchto majitelů a rostla cena objektů. Na
příklad roku 1652 se stává majitelem Všetat A.L.Renšpergová, zakladatelka všetatského kostelíka
sv.Václava, který dostavěl její syn Petr Pavel Renšperg, měla vazbu i na Skřivaň a prodala Všetaty za 44500
zlatých ( jeden patrový dům se v té době stavěl ve městě za 7500 až 10000 zlatých). Baron Tunkl je prodal
hraběti Paarovi roku 1750 za 52000 zlatých. Roku 1755 koupila Všetaty Marie Anna z Furstenberku a
připojila je ke křivoklátskému panství. Tím zůstávají Všetaty trvale v majetku tohoto rodu až do roku 1921.
Popis z roku 1804 uvádí zámek jako nově postavený, z kamene, šindelovou střechou krytý, v přízemí byty
pro úředníky, v patře domácí kaple ( část stropní malby je dosud zachovaná), sál a čtyři světnice pro
vrchnost, dvůr poplužní z kamene, prejzy krytý, ratejna ( dnes č.p. 35), kravín pro 40 kusů, konírna pro 6
koní, 2 stodoly, myslivna, dům penzistů (Amorajna), obydlí mušketýra, ovčín, ovčácká chalupa, draslárna
(flusárna), pivní sklepy pivovaru, cihelna a cihelní domek. Na rohu budovy zámku visel zvon, jímž se
svolávalo na robotu. Když byla robota zrušena, správce dvora daroval zvon obci. Zvon visel na obecní
pastoušce (na současném pozemku školy) a sloužil jako umíráček. Jak již bylo dříve uvedeno, za Maxe
Egona Furstenberka přešlo panství Křivoklátské do nucené správy Československé republiky. Při
pozemkové reformě roku 1926 byla část panství předána furstenberským úředníkům a zaměstnancům,
zbytek všetatského panství koupil za 667205 Kč Josef Kačer. Další bylo uvedeno v minulém Zpravodaji.
Č.p. 35
Původně sloužilo pro ubytování zaměstnanců statku (ratejna pro familianty). Bylo tedy postaveno ve stejné
době jako zámek. Místnosti sloužily pro ubytování více rodin. M. Kačer přistavěl část jižním směrem, až v
roce 1950 byla budova dostavěna pro rodinné bydlení. Původní starší část užívalo JZD jako kanceláře. V
současné době slouží celý objekt pro ubytování. Majitelem je Jar. Čihák.
Č.p. 36
Původně myslivna pod zámkem, zbořená však v roce 1934 Josefem Kačerem, původním majitelem zámku.
Zůstala pouze jižní zeď jako ohražení dvora od obecního domu č.p. 81.Bydlel zde panský hajný, který
spravoval místní panské lesy a remízy. Číslo popisné bylo přiděleno nově postavenému montovanému
dřevěnému domku lesního závodu. Později jej odkoupil pan Antonín Hůla, tehdy lesní zaměstnanec. V
současné době jsou majiteli členové rodiny pani Hůlové.
Č.p. 37
Vžitý název "U Prchalů".
Od roku 1787 se zde vystřídala řada příslušníků rodiny Elzniců, od roku 1902 Prošek, Horn, Konopáskovi.
Do roku 1956 zde bydleli Čebišovi, dům pak koupili Josef a Vlasta Prchalovi z Hradecká u Kralovic. V
současné době zde bydlí Josef Prchal mladší. Roku 1890 se uvažovalo o tom, postavit na tomto místě novou
školu, obyvatelé horní části obce prosadili současné místo.
Č.p. 38.
Vžitý název "U cestářů ".
Současný stav budovy pochází z roku 1783, bydleli zde Kosovi, Červených, Jakoubkovi a od roku 1925
Elznicovi. Antonín Elznic byl okresním cestářem. Od roku 1952 se přistěhoval Josef Polcar, se ženou
Milenou, rozenou Elznicovou postavil novostavbu č.p. 117. Číslo popisné 38 bylo prodáno jako chalupa
panu Matasovi. Současným majitelem je paní Milada Dusíková.

Č.p. 39
Vžitý název "U Hornofů".
Původní stavení z roku 1800 bylo zbouráno a na místě protilehlé stodoly postaven nový rodinný dům
začátkem šedesátých let minulého století. Původní stavení vystavěl V. Hamouz, proto se zde také říkalo "U
Hamouzů" a podle majitele z let kolem roku 1850 K Hrušky také "U Hruštíků". Od roku 1927, kdy se
přistěhoval Jaroslav Hornof, říkalo se zde "U Jaroušků", aby se rozlišilo mezi Hornofy, jichž bylo v obci více
(Fejtovic, Dolejších, Na Čůrandě atd.)
Č.p. 40
Vžitý název "U Zusků", "U Hellerů".
Původně roku 1800 sušárna na ovoce, do roku 1880 zde obec vybírala silniční Mýto. Do zdi sušárny se
zasouvala závora přes silnici. Každý povoz musel zaplatit mýtné, aby mohl obcí projet. Kovárna byla zřízena
v roce 1898, v roce 1924 sem přišel ze Skupé kovář Václav Zuska s manželkou Františkou, rozenou
Polcarovou z Nezabudic. Odchodem do důchodu živnost kovářskou zde ukončil. V současné době zde bydlí
majitelka Iva Hellerová s rodinou.
Pokračování příště.

100. výročí vzniku republiky
„I v naší vesničce jásot došel ohlasu. Vprostřed obce zasazena „lípa svobody“ při níž bratr řídicí
učitel Zukriegel konal přednášku o významu 28. října a o osvobozené vlasti. Celá obec se sešla k této
přednášce a pak se šlo za ves na návrší na Vůbci, kde snesena hranice. Občané mimo dřev snesli všechny
pozůstatky a památky po bývalé monarchii jako obrazy Habsburků i jiných vynikajících hlav, prapory, knihy
a vše, co připomínalo k bývalému Rakousku. Vojáci dávali bývalá vyznamenání, orlíky a podobné věci,
všichni to dávali ohni na pospas by nic z toho se již nevrátilo. Oheň na hranici vesele praskal za zvuků písní
„Kde domov můj“ a „ Nad Tatrou sa blýská“.“- výňatek z Pamětní knihy Sokola Všetaty, který popisuje
reakci obyvatel Všetat na vznik samostatného státu.
Letos si připomínáme důležitou událost. Právě před sty lety první světová válka výrazně změnila
mapu Evropy. Velké nadnárodní monarchie zanikly a na jejich troskách vznikla spousta menších států, mezi
nimi i naše Československá republika. Její zrod však vůbec nebyl jednoduchý, pojďme se ponořit do
minulosti a ve stručnosti si připomenout okolnosti jejího vzniku.
Rakouské císařství, jehož byly české země (Čechy, Morava a Slezsko) součástí, se zrodilo v bouřlivé
době napoleonských válek na počátku 19. století. Tehdy s 30 milióny obyvateli a úctyhodnou rozlohou, která
zdaleka nepokrývala pouze střední Evropu, ale sahala až na Balkán a do Itálie, nepochybně patřilo
k evropským velmocem.
I přes veškeré snahy císaře z rodu Habsburků Františka Josefa I. (1848-1916) udržet říši celistvou,
jednotnou a centralizovanou, začalo podléhat rozkladným procesům, které se nedaly pod tlakem doby
zastavit. Rakouská monarchie byla národnostně nesourodá, režim s neomezenou mocí císaře zastaralý, a také
hospodářsky země pokulhávala za modernějšími západními konkurenty.
Habsburská monarchie rozhodně nebyla pro své národy takovým zlem, jak se mnohdy tvrdí.
V zásadě v rozvoji jednotlivým národům nebránila, českým zemím umožnila pozoruhodný hospodářský
rozvoj a uplatnění na velkém bezcelním trhu. Setrvání v ní bylo dokonce za daných okolností pro českou
politickou reprezentaci jediným správným řešením, byla ochranou před vnějším ohrožením.
Nespokojenost Čechů však rostla. České země byly tehdy hospodářsky i kulturně velmi vyspělé,
přesto neměly výraznější podíl na řízení celostátních záležitostí, čeština se nestala plnoprávným úředním
jazykem.
Když v roce 1914 začala 1. světová válka, byla česká politika zmatená a nejednotná. Naprostá
většina politiků se rozhodla pod hrozbou rakouské perzekuce zachovat věrnost Rakousko-Uhersku a nadále
doufat v jeho federalizaci. Malá skupinka kolem dr. Karla Kramáře usilovala o rozbití monarchie, ale
existenci nového státu spojovala s carským Ruskem.
Nejagilnější a nejodvážnější však byla trojice mužů, čtyřiašedesátiletý profesor, sociolog a filosof
Tomáš Garrigue Masaryk, jeho žák doktor Eduard Beneš a slovenský astronom a důstojník francouzské

armády Milan Rastislav Štefánik. Ti se rozhodli podpořit státy Dohody (Anglii, Francii a USA), toho času
válečné nepřátele Rakousko-Uherska a právě je přesvědčit pro odvážnou myšlenku likvidace habsburské
monarchie. Na základě tzv. čechoslovakismu, podle níž Češi a Slováci tvoří jeden národ, prosadit vznik
samostatného československého státu. Stali se páteří zahraničního odboje, vedli důležitá jednání
s významnými představiteli západního světa. Byli také v kontaktu s tajnou organizací, tzv. Maffií, která
představovala domácí odboj. Roku 1916 založili Národní radu Československou se sídlem v Paříži, která
byla později uznána za reprezentantku spojeneckého národa Dohody a posléze prozatímní vládu.
Nutno připomenout, že o Češích a Slovácích toho západní Evropa příliš nevěděla, proto Masaryk
přisuzoval velký význam československým legiím, dobrovolnickým vojenským sborům, které vznikaly
v Rusku, Francii a Itálii a bojovaly na straně Dohody. Právě ty dokazovaly, že se Češi a Slováci připojují
vlastními ozbrojenými silami k válečnému úsilí Dohody a vyjadřovaly vůli obou národů k samostatnosti.
Spolu s krajanskými spolky byly velkou oporou k vyjednávání. (Všetaty se mohou pyšnit osmi statečnými
legionáři.)
S vojenským a hospodářským vyčerpáním Německa a Rakousko-Uherska v druhé polovině války,
s celkovou radikalizací, tedy stávkami, vzpourami proti válce a demonstracemi, zrály postupně i v Čechách
podmínky k politickému obratu. I zpočátku opatrná domácí politická reprezentace se nakonec postavila proti
monarchii, svůj postoj vyjádřila v důležitém dokumentu z 6. ledna 1918 v tzv. Tříkrálové deklaraci, kde
mimo jiné proklamuje program vytvoření samostatného demokratického československého státu.
V létě už bylo jasné, že Rakousko-Uhersko s Německem nemohou válku vyhrát. V červenci byl
ustanoven Národní výbor československý jako vrcholný orgán československé politiky a představitel celého
národa, byly v něm zastoupeny politické strany podle posledních parlamentních voleb z roku 1911. Ve
střední Evropě hrozily zmatky a revoluce. Hlavním úkolem Národního výboru bylo zajistit klid a pořádek a
plynulé převzetí kontroly nad zemí.
Velice důležitá byla Masarykova diplomatická činnost na půdě USA. Ještě ve 14 bodech mírového
programu vyhlášeném americkým prezidentem Woodrowem Wilsonem v lednu 1918 se hovoří o poskytnutí
nejširší autonomie národům Rakouska-Uherska. To bylo málo, Češi a Slováci požadovali samostatnost.
Nabídka posledního rakouského císaře Karla I. federalizovat monarchii přišla příliš pozdě. Představa vzniku
nového demokratického státu uprostřed Evropy, do které se šířily levicové nálady z Ruska, byla pro W.
Wilsona zajímavá. 18. října 1918 byla tedy americkým prezidentem přijata Washingtonská deklarace
prohlašující nezávislost Československa, nového demokratického státu, kterou sepsal T. G. Masaryk. Osud
monarchie byl tak zpečetěn.
Posledním důležitým krokem k vyhlášení samostatnosti byla Andassiho nóta, rakouský ministr
zahraničí Július Andrassi v ní ubezpečil USA, že jeho vláda usilující o mírová jednání přistupuje i na uznání
práv Čechoslováků a Jihoslovanů. Redakce českých novin Národní politiky si ji vysvětlila jako rakouskou
kapitulaci. Lidé živelně z veřejných budov strhávali dvouhlavé orly, symboly rakouské monarchie. Přední
členové Národního výboru, Antonín Švehla, Alois Rašín, František Soukup a Jiří Stříbrný, podepsali v
podvečer 28. 10. 1918 zákon „o zřízení samostatného státu československého“. Převzetí moci proběhlo
hladce, rakouská administrativa už nebyla schopna odporu. Slovensko se začlenilo do vznikajícího státu
Martinskou deklarací 30.10. Na základě přání Rusínů byla k novému Československu připojena i
Podkarpatská Rus, Zakarpatská oblast dnešní Ukrajinské republiky.
Vznik samostatného Československého státu provázela vlna všeobecného nadšení a národního
opojení. Radost neznala mezí, ale před českými politiky stály obrovské problémy. České úsilí a zájmy
například narážely na odpor více než třímilionové německé menšiny (zhruba o milion obyvatel převyšovala
Slováky), která usilovala o připojení k Rakouské republice. Také Maďaři se nechtěli slovenského území
vzdát. Suverenita československého státu byla však nakonec zajištěna.
V listopadu se Národní výbor přeměnil v Prozatímní národní shromáždění, které uzákonilo
republikánskou formu státu, zvolilo T. G. Masaryka prezidentem republiky a ustanovilo první
československou vládu v čele s dr. Karlem Kramářem.
Války se zúčastnilo celkem 122 všetatských mužů. Dvaceti hrdinům, kteří v ní nebo na následky
zranění během ní zemřeli, postavili místní v roce 1921 na hrázi rybníka pomník. Na ně pak kamarádi
hromadně vzpomínali každý rok o Pěknou v místní restauraci a jejich památku uctívali písní „Hoši od
Zborova“ a věncem i u samotnému pomníku. Tato tradice je v naší obci stále živá.
“Na slzách těch strádajících a trpících zde ve vlasti, a na krvi těch hrdinných bojovníků v té dávné
cizině zrodila se nová vlast.“ (Všetatská kronika)
(zpracovala Dagmar Herinková)

Příloha – informace k nebezpečnému odpadu
Termín: 27.10.2018
Svážené odpady prostřednictvím mobilního svozu
Nebezpečné odpady:
Znečištěné obaly – prázdné obaly od barev, ředidel, tmelů, lepidel, maziv, olejů apod.
Odpadní barvy – zbytky barev, laků, lepidel, těsnících materiálů
Absorpční činidla – čistící tkaniny, znečištěné ochranné oděvy a rukavice, znečištěné hadry
Motorové a ostatní oleje
Olejové filtry

Pneumatiky:
-osobní, nákladní, traktorové

Použité elektrozařízení:
-malé spotřebiče - vysavače, žehličky, fény, holicí strojky, pily, vrtačky aj.
- TV, monitory, počítače, tiskárny, faxy, telefony, fotoaparáty, přehrávače aj.
- velké spotřebiče – pračky,sušičky, myčky, mikrovlnné trouby, el. sporáky,
- chladící zařízení - chladničky, mrazničky, klimatizace, vinotéky

Ostatní:
Zářivky – trubicové, výbojky, úsporné zářivky
Olověné akumulátory

NE – běžné,reflektorové a halogenové žárovky!

