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Informace o jednání zastupitelstva obce, které se konalo 4.5.2011
Hlavní body jednání zastupitelstva byly:
• zpráva o provedené kontrole hospodaření obce za rok 2010 dle zákona č. 420/2004 Sb.
Přezkoumání se uskutečnilo 18.3.2011 a provedl ho Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor
finanční kontroly. Závěr provedené kontroly – nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
• schválení závěrečného účtu za rok 2010
Na základě provedené kontroly hospodaření zastupitelstvo projednalo a schválilo Závěrečný účet
obce Všetaty za rok 2010 – bez výhrad. V rozpočtu se počítalo s příjmem z daní 2.058.000,-Kč a
skutečnost byla o 299 tis. vyšší. Celkové příjmy obce v roce 2010 byly splněny na 116.3% a výdaje
byly splněny na 45.3%.
• byla podána informace o jednání Svazku obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní
obslužnosti pro rok 2011
Obec se podílí do rozpočtu svazku částkou 100,-Kč na občana. Dopravní obslužnost pro rok 2011 je
pro obec zajištěna.
• webové stránky obce
Zastupitelstvo rozhodlo provést změnu webové stránky s finančním nákladem 8000,-Kč.
• rozšíření služeb odpadového hospodářství
Zastupitelstvo rozhodlo přidat kontejner na plasty a na papír. K realizaci již došlo v měsíci červnu
po úpravě komunikace. Dále byl přidán malý kontejner (červený) na nápojové obaly.
• informace o příjmu finančních prostředků pro obec z výnosu daní do konce dubna
Rozpočet je plněn na 29%, celkové příjmy obce do konce dubna – 890.849,98,-Kč, výdaje
676.869,29,-Kč.
• revize komínů v budově OÚ
Revizní zpráva konstatuje, že 2 komíny jsou v dezolátním stavu a je třeba provést opravu.
Zastupitelstvo rozhodlo opravu realizovat. Byla předložena cenová kalkulace na cca 100.000,-Kč.
Obec dostala 2 nabídky a bude nadále o ceně jednat.
• správce prostředního rybníka
Zastupitelstvo rozhodlo, že prostřední rybník nebude pronajat, ale bude zastupitelstvem schválen
správce, který bude mít rybník v opatrování a bude na něm hospodařit. Obec vyčlení finanční
prostředky na opravu, údržbu, nutné opravy a násadu malých ryb. Snahou také bude zamezit
pytlačení. Bude také schválen manipulační řád rybníka a správce bude za něj zodpovědný
zastupitelstvu. Také o výnosu bude rozhodovat zastupitelstvo. Jako správci rybníka byli schváleni
Libor Pešek a Petr Závora.
• informace pro rodiče dětí, které navštěvují mateřskou školku
V době prázdnin bude provoz školky v době od 4.7. do 19.8.2011 uzavřen. Zastupitelstvo schválilo
žádost ředitelky MŠ o možnost použít fondu rezerv na nutné opravy okolí školky.

Informace o jednání zastupitelstva obce, které se konalo 25. 5. 2011
Hlavní body jednání zastupitelstva byly:
• výběr dodavatele na opravu komínů na budově OÚ
Prostřednictvím p. Vladimíra Gebharta byly předloženy dva návrhy a to Sdružení Staňková – Olič
a LC com s.r.o.. Cenová nabídka Sdružení Staňková – Olič byla na žádost zastupitelstva upřesněna
a snížena na 77.942,70,-Kč včetně DPH. Zastupitelstvo tuto nabídku schválilo.
• schválení manipulačního řádu prostředního rybníka
Manipulační řád obsahuje dohled nad manipulací s vodou, plnění, vypouštění, normální provoz,
havarijní situace a znečištění vody. Jako osoba pověřená řízením vodního díla byl schválen Libor
Pešek.
• nákup techniky na údržbu zeleně v obci
Zastupitelstvo schválilo zakoupení motorové sekačky na trávu.
• 100 let TJ Sokol Všetaty
V měsíci říjnu oslaví TJ Sokol Všetaty 100 let od svého založení. Zastupitelstvo společně s
výborem tělovýchovné jednoty se na tuto mimořádnou akci připravují již dnes. Je připraven
program a shání se finanční prostředky. Byla podána žádost o dotaci, kterou zastupitelstvo
podpořilo.

Informace pro občany:
- čištění komínů
Upozorňujeme občany, kteří mají zájem o čištění,kontrolu a nebo revizi komínů a jsou na OÚ
přihlášeni, že termín kontroly a čištění je domluven s firmou Staňková- Olič – Rol na 30.6. a
1.7.2011. Pokud bude mít někdo do tohoto termínu zájem, může se přihlásit na OÚ. Pro tuto
hromadnou objednávku jsou účtovány tyto ceny: doprava do místa se neúčtuje, čištění komínů je za
250,-Kč, kontrola komínů 350,-Kč, kontrola a čištění komínů 550,-Kč a revize s dokladem 750,-Kč.
Pokud si někdo objedná tyto služby individuálně, je cena u každé položky vyšší o 50,-Kč a je mu
připočítána doprava.
- likvidace odpadu
Upřesňujeme termín vývozu komunálního odpadu formou jednorázových známek, který je v letním
období ve středu každý sudý týden. Děkujeme občanům, kteří při odkládání pet-lahví do kontejneru
je zmačkají a naopak žádáme ty občany, kteří se to ještě nenaučili, aby tak činili. Obec vybere za
popelnice a jednorázové známky od občanů 101 tis., ale za vývoz kontejnerů, velkoobjemový odpad
a nebezpečný odpad zaplatí z rozpočtu 69 tis. Dále upozorňujeme, že kontejner ve spodní části obce
je pouze na lupení a trávu, větve do něj nepatří.
- pozvánka
Zveme Vás na tradiční „Všetatský ťapáček“, který se koná 1.7.2011. Sraz všech účastníků je v 8:00
hodin u sokolovny a připomínáme, že akce je pouze pro muže.
- poděkování
Diakonie Broumov děkuje všem občanům naši obce, kteří ochotně poskytli materiální pomoc při
sběru textilu.
Bližší informace o činnosti tohoto občanského sdružení najdete na www.diakoniebroumov.org.

5. Informace o činnosti SDH Všetaty
Tak opět znovu něco o SDH Všetaty
Nebudu Vás seznamovat s historií sboru a přejdu rovnou k věci. Začalo nám jaro a sním i
hasičské dozory na veškerých akcích, ale hlavně pro Všetatské hasiče a hasičky je to požární sport.
Zúčastňujeme se soutěží, ve kterých si myslím a nejen já, že se nám daří. Začíná to 1. okrskovým
kolem ve Hvozdě. Pro nás je to takový trénink, jelikož je hřiště krátké a nemá celých 100m. Co se
týče požárního útoku, je vždy důležitý nástřik do terčů, ale na 1. kole ve Hvozdě se ,,pouze“ stříká
na plechovky. To na 1. kole okresní postupové soutěže. jen pro upřesnění. Pro nás je to 2. kolo
v okrese, ale správně je to 1. kolo OPS. Tam se začíná lámat chleba, protože se z něj postupuje do
Krajské soutěže v Nymburku, mezi opravdu dobrou elitu. Běhá se tam 100m překážek, 4x100m
štafeta a požární útok. Na 1. kole okresní postupové soutěže běhá 100m překážek 6 lidí, z toho se
počítají 4 nejlepší časy. Štafety se běhají 2x čtyřčlenná skupina, v níž nesmí běžet stejný člen
v obou pokusech. Požární útok se běhá v sedmičlenném složení. Strojník, košař, spoj savic,
rozdělovač, hadice B a 2x proud. Na Krajském kole v Nymburku běží místo 6 lidí 8 lidí a počítají
se 6 nejlepších časů. Léto bývá poměrně v klidném režimu. Občas si zajedeme na nějaké netradiční
závody, kde si opět procvičíme své umění a vědomosti… a hlavně stmelíme partu dobrých hasičů ☺
Sezóna nám končí v září na Memoriálu Ulricha a Beneše v Chrášťanech…Tam už podzim klepe na
dveře a s ním Všetatské posvícení… kde si ,, zabékáááme“ Co jste hasiči!! ☺
Letos na závodech jsme vybojovali:
Hvozd 7.5.2011 muži : 1.místo (obhájili po třetí putovní pohár,který jim zůstal do sbírky)
ženy : obsadily krásné 3.místo
Kněževes 14.5.2011

muži: 2. místo (postup na Krajské kolo do Nymburka, které je 18. a
19. června. Držte nám palce nebo se přijeďte podívat ☺)
ženy: 3. místo (Sbírka pohárů dívek se pomalu zvětšuje ☺)

Další soutěže a akce ještě proběhnou, takže s více informacemi a zážitky se s Vámi podělím
v příštím Věstníku.
Chtěl bych poděkovat celému týmu našeho sboru, jak pracuje, trénuje a pomáhá. Jelikož je to
dobrovolné, jsem rád, že to tady ve Všetatech funguje bez větších problémů. Děkuji!!

Pozvánka: 2. července se pořádá na hřišti 3. ročník hasičské akce pod názvem
„Výstup na všetatský Mount Everest“
Celá akce začne ve 13:00 hod. Po celou dobu Vás bude bavit moderátor Jakub Matějovský a o
hudbu se postará DJ David Tomm. Večer si zatančíme od 20:00 hod. se skupinou Aquarius
Žatec!! Všichni jste srdečně zváni a těšíme se na Vás!!
Občerstvení zajištěno!

Za Sbor dobrovolných hasičů přeji všem občanům a chaloupkářům příjemné a
slunečné prázdniny bez požárů ☺
Ondřej Herink

Poděkování SDH mužům a ženám za výbornou reprezentaci naši obce v požárním sportu
Ondřej Herink Vám podal vyčerpávající zprávu o činnosti SDH v letošním roce 2011 a to ještě
neznal výsledky Krajského kola v požárním sportu v Nymburku. V soutěži bylo zastoupeno 11
mužstev, které závodili v těchto disciplínách: běh na sto metrů, který nám moc nevyšel a v němž se
naše družstvo umístilo na 10. Místě, což ale nezanechalo žádné následky v druhé disciplině a to ve
štafetě, kde po krásném výkonu naše družstvo získalo 3. místo a první pohár v krajské soutěži.
Druhý den soutěž vrcholila požárním útokem a časové rozdíly mezi družstvy byly na setiny vteřiny.
Třetí mužstvo mělo čas 28,29, čtvrté 28,30, páté 28,66 a na krásném 6. místě naše družstvo a to
časem 28,80. Celkově po třech disciplinách skončili naši chlapci na sedmém místě v kraji, což je
veliký úspěch jak pro okres tak hlavně pro naši obec. Touto cestou chci jako starosta všem, kteří se
na tomto výkonu podíleli poděkovat. A protože jsem byl osobně přítomen, přál bych každému ten
pocit při vyhlašování výsledků štafety, kdy šli kluci „na bednu“.
starosta obce František Závora

Stojící: Martin Nedvěd, Josef Kalík, Martin Urban, Ondřej Svoboda,
Klečící: Tomáš Barborka, Ondřej Herink, Michal Švarc, Jirka Uhrin
Ležící: Michal Závora, Václav Krůta

Založení Sokola ve Všetatech – pokračování z č.2/2010
V roce 1948 se stal starostou Sokola František Krob starší. V poválečném období, zejména
po roce 1948, nebyla už sokolská myšlenka s takovými ideály jako při ustavení tělovýchovné
jednoty. Výbor si byl vědom nutnosti udržovat budovu sokolovny, podporovat sportující oddíly.
Údržba sokolovny, oprava oplocení hřiště, organizování cvičení, tanečních zábav či jiných
kulturních a sportovních akcí – což bylo nutností pro získání finančních prostředků na činnost – to
byly stálé problémy, řešené na schůzích výboru a schůzích členských. Dluhy na budově sokolovny
byly za protektorátu odepsány, takže veškeré příjmy byly užívány jen na činnost a údržbu.
Například 10. února 1951 na plese tělovýchovné jednoty účinkoval 18-ti členný orchestr Karla
Valdaufa. I když náklady na hudbu přesahovaly 22.000 Kčs, bylo vybráno 54.000 Kčs. Od roku
1953 bylo nařízeno používat oficiální název DSO Sokol (dobrovolná sportovní organizace). 20.
února 1954 se zopakoval pokus s tentokrát již 25-ti členným orchestrem Karla Valdaufa. Úspěch byl
finanční i psychickou injekcí pro vědomí i činnost všech funkcionářů.
František Krob st. byl stále předsedou až do r. 1955, kdy jej vystřídal Jaroslav Rédl.
Zaktivovala se tělovýchovná a sportovní činnost – na 1. celostátní spartakiádě cvičily ženy
Anastázie Malečková, Světla Šímová, Libuše Šašková. V listopadu 1956 byl na výroční schůzi
zvolen předsedou DSO Sokol Ing. Josef Herink, náčelníkem Ant. Zýka, hospodářem Fr. Šíma.
Téměř se však necvičilo, nebyli ochotní vedoucí. Navíc se ve středu, v sobotu a v neděli hrálo kino
a než by cvičenci neustále odklízeli lavice a sedadla a zametali sál, upustili od cvičení. Při výměně
členských průkazů bylo zapsáno 50 členů. Od prosince 1958 zvolen předsedou František Šíma.
Tělovýchovná činnost nepatrná. 21.12.1958 bylo upravováno poprvé hřiště buldozerem, přemístěno
asi 300 m³ země. Po celý rok 1959 ale nacvičovalo 12 žen skladbu Rozsévačka a v dalším roce
1960 jich 8 cvičilo na spartakiádě v Praze. Nacvičovala Vlastimíra Vašková.
V roce 1961 položeno vodovodní potrubí z ovčína k sokolovně. Nový výbor, zvolený na
výroční schůzi tohoto roku v čele s Františkem Krobem ml. zaktivizoval tělocvičnou činnost.
Cvičili muži i ženy, vojenská správa bezplatně zapůjčila tělovýchovné nářadí. Až do června cvičilo
pravidelně 18 mužů, ženy cvičily 2 x týdně, 1x týdně cvičili žáci. Po prázdninách se tato aktivita
snížila.
V sokolovně se instalovalo ústřední topení. Poprvé bylo zatopeno na plesu žen 21. ledna
1961. Na zvláštní schůzi Sokola o vánocích vzpomněl zakládající člen Sokola Jan Maloch 50.
výročí založení Sokola.
V roce 1965 byla provedena oprava sokolovny, financována krajským výborem ČSTV a
provedena OSP Rakovník. 11.7.1965 bylo slavnostní otevření přístavby přísálí. Rekonstrukce si
vyžádala 180.000 Kčs. Dvaaosmdesátiletý zakladatel Jan Maloch převzal čestný odznak, krajské
družstvo gymnastek předvedlo svoji mistrovskou sestavu. Počátkem listopadu byla zhotovena na
hřišti podezdívka pro mantinely. Předsedou už opět TJ Sokol byl až do roku 1969 František Krob
ml.. Vystřídal jej Miloš Herink. V lednu 1972 zemřel Jan Maloch, den po úmrtí manželky.
Další přestavba a přístavba sokolovny se uskutečnila od roku 1974 nákladem 400.000 Kčs.
Byl zrušen vestibul a záchody a provedeno prodloužení sálu, nový strop nad sálem, zřízeno kino,
herna stolního tenisu a nové pokoje v nadstavbě. 29.11.1974 slavnostní otevření kina a 5. června
1976 o pouti se uskutečnilo slavnostní předání sokolovny po provedené rekonstrukci a přístavbě
v akci „Z“ Místního národního výboru. Z hostů vystoupil v diskusi Ant. Himl, předseda ÚV ČSTV.
Večer vyhrávala k tanci i poslechu Zbraslavanka za osobního řízení hudebního skladatele Jaromíra
Vejvody.
Dokončení v příštím čísle. Zpracovává O. Rédl

Víte, že:
- šetřit vodou se stává nutností. Srážky v letošním roce jsou zatím podprůměrné. Za poslední 3 roky
činily:
r. 2009
r. 2010
r. 2011
leden
43 mm
75 mm
49 mm
únor
55 mm
42 mm
15 mm
březen
55 mm
49 mm
26 mm
duben
39 mm
44 mm
32 mm
květen
73 mm
110 mm
27 mm
_________________________________________________________________
celkem leden – květen
270 mm
320 mm
149 mm
- ve Všetatech je kolem 81 uživatelů starobního, nebo invalidního důchodu. Při průměrném
důchodu se dá předpokládat, že měsíčně rozdělená částka činí celkem skoro třičtvrtě milionu Kč. Za
rok.........Takových to a ještě větších obcí je na okrese....., v kraji......, v republice....., - no hodně, To
je peněz!
- v březnu 2004 narukovala poslední skupina branců, kteří se do civilu vrátili 22. prosince. Od 1.
ledna 2005 má Česká republika plně profesionální armádu. Po 136 letech tak u nás skončila
povinná vojenská služba. Branná povinnost však zůstává – pro případ ohrožení státu živelnou
pohromou, nebo válkou.
- zřízením pošty v Rakovníku (v roce 1842) se využívalo této služby i ve Všetatech. Až do roku
1896 chodila denně paní Antonie Dlouhá (kromě dnů svátečních) s nůší na zádech do Rakovníka.
Současně obstarávala sousedům a obchodníkům vše, co žádali z města donést. Vyzvedla poštu a
kolem 3. hodiny odpolední se vracela domů. Pošta byla slabá – několik dopisů a jedny noviny
(Národní politika) pro řídícího učitele. Od roku 1898 docházel státem placený pošťák z Pavlíkova
(Alois Vydra, František Štech, Jaroslav Ledvinka, Ant. Gebhart a další). V roce 1926 byl do obce
zaveden telefon.

Zastupitelstvo obce Všetaty přeje Všem občanům a
jejich dětem, krásné slunečné prázdniny a dovolené, v
pohodě, bez úrazů a stresu

