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Informace o jednání zastupitelstva obce, které se konalo 29.6.2011
. projednání návrhu smlouvy o uzavření kolektivního členství mezi obcí a Okresním
sdružením hasičů Rakovník
Starosta předložil návrh smlouvy o kolektivním členství mezi obcí a Okresním sdružením hasičů
Rakovník. Jedná se o členský příspěvek ve výši 1000,-Kč, který bude využit na činnost
dobrovolných hasičů na okrese (např. zajišťování školení a organizace požárního sportu na okrese).
Bylo projednáno a schváleno.
. projednání žádosti o vyjádření k technickému řešení stavby na obecním pozemku
Zastupitelstvo obce souhlasí s technickým řešením stavby na pozemku 124/1 a 482/1 v k.ú. Všetaty,
jedná se o přípojku elektrického vedení ke stavbě.
. projednání projektové dokumentace k čistírně odpadních vod
Zastupitelstvo projednalo a souhlasí s projektovou dokumentací na čistírnu odpadních vod na p.č.
125/9 a 124/16 v k.ú. Všetaty.
. informace o správném řešení případného zjištění pytláctví na obecním rybníku
Pokud bude pytláctví zjištěno a řádně doloženo, jedná se o přestupek, který je řešen zákonem o
přestupcích č. 200/1990 Sb. Podnět k projednání přestupku bude postoupen Městskému úřadu
Rakovník.
. informace k územnímu plánu
Územní plán je před zahájením. Navrhovatel: Obec Všetaty u Rakovníka Všetaty 81, 270 21.
Pořizovatel: Městský úřad Rakovník vedoucí oddělení – ing. arch. Gabriela Dykastová.
Zpracovatel: MgA. Petr Kocourek, autor. arch.

Informace o jednání zastupitelstva obce, které se konalo 14.9.2011
. informace o hospodaření obce do konce srpna 2011
Příjmy:
Roční rozpočet je 2.867 tis.,-Kč
Skutečnost k 31.8.2011 je 1.954 tis.,- Kč
Příjem daní rozpočet 2.350 tis.,-Kč
Skutečnost 1. 623 tis.,- Kč, což je 69%
Výdaje: do konce srpna vyčerpáno 1.782.490,-Kč
. pronájem části pozemku p.č. 443 o výměře 400m2
Zastupitelstvo schválilo pronájem části pozemku p.č. 443 o výměře 400m2 Haně a Miroslavu
Kachlíkovým.
. projednání nabídky na zhotovení vchodových dveří u MŠ
Zastupitelstvo projednalo 6 nabídek na zhotovení vchodových dveří u MŠ a rozhodlo se zakázku
zadat firmě pana Tesaříka. Důvodem byla nejvýhodnější nabídka.
. informace o přípravě oslav 100 let založení Sokola ve Všetatech
Oslava se bude konat v den výročí – 15. října v místní sokolovně. Na oslavu finančně přispěje
Krajský úřad Středočeského kraje a Obec Všetaty. Program je zhruba zpracován a občané ho
dostanou včas do svých domácností.

. výměna oken ze severní strany obecního úřadu
Zastupitelstvo projednalo a schválilo pokračovat ve výměně oken ze dvora na bytech a OÚ. Bude
zpracováno zadání a výběr firmy. Finanční prostředky na tuto akci půjdou z vybraného nájemného.
.webové stránky obce
Byly dokončeny a spuštěny nové webové stránky obce, které přispějí k lepší informovanosti občanů
o dění v obci. Byla změněna struktura a vzhled internetových stránek. V současné době chybí
doplnit fotogalerii a některé další odkazy. Přesto již na stránkách najdete zajímavé informace o obci,
hlavně úřední desku, novinky a kalendář akcí.
Stránky si můžete prohlédnout na: www.obec-vsetaty.cz
. žádost MŠ o udělení výjimky počtu dětí
Zastupitelstvo projednalo a schválilo žádost ředitelky MŠ o výjimku z počtu dětí ve školce, protože
došlo k překročení povoleného stavu z 24 na 25 dětí. V minulosti se obec potýkala s nedostatkem
dětí. Je tedy potěšitelné, že se situace obrátila, a že zastupitelé v minulosti vydrželi tlaky, které
směrovaly k uzavření mateřské školky.
. Územní plán obce Všetaty u Rakovníka
Zastupitelé obce obdrželi pracovní verzi Návrhu zadání Územního plánu obce Všetaty. Občané mají
možnost podávat do zadání své návrhy, které bude projednávat a schvalovat na veřejném zasedání
zastupitelstvo. Tato informace je i na webových stránkách obce, kde budou postupně zveřejňovány
další informace.

Informace pro občany
. svoz nebezpečného odpadu
12. listopadu bude firmou Becker Bohemia s.r.o. proveden svoz nebezpečného odpadu. Kontejner
bude přistaven k sokolovně v době od 09:40 hod. do 10: 00 hod. Je možné odevzdat autobaterie,
lednice, mrazáky, televizory, plechovky od barev, prošlé léky, atd.
. Ralye Střela
Ve dnech 11. a 12. listopadu 2011 povede po okraji naší obce XIV. roč. Rallye Střela. Jedná se o dvě
rychlostní zkoušky na komunikaci od Pavlíkova okolo lihovaru směr Panoší Újezd. Pořadatelé
budou občany informovat o této akci letáčkem do poštovní schránky nejpozději 14 dní před
závodem.
. pozvánka
Zveme naše občany na všetatské posvícení, které bude zahájeno v sobotu1. října tradiční výstavou,
kterou pořádá Český svaz chovatelů – ZO Všetaty. Výstava drobného zvířectva bude zahájena
1.10.2011 od 9:00 do 17:00 hod. a 2.10.2011 od 9:00 do 16:00 hod. Vstupné dospělí 25,-Kč a děti
10,-Kč. Bohatá tombola. Na vaši návštěvu se těší pořadatelé.
V sobotu 2.10.2011 od 20:00 je pro naše občany připravena posvícenská zábava. K tanci a poslechu
hraje Čejka Band, vstupné 99,-Kč.
Posvícenské veselí pokračuje v pondělí 3.10.2011 „Pěknou hodinkou“, která začíná od 10:00 hodin
v místní restauraci. Na úterý 4.10. 2011 je potom připraveno sousedské posezení v místní restauraci.
Po celé posvícení budou mít děti možnost navštěvovat pouťové atrakce, které budou na hřišti u
sokolovny.
Na vaši návštěvu se těší pořadatelé.

Chmel, pivo a pivovar ve Všetatech
Počátky pěstování chmele na Rakovnicku jsou kolem 13. století. Chmel se původně sbíral
planý, který se pnul po vrbách kolem potoků a řek. Slovanské národy znaly dobře pivo a k jeho
okořenění používali právě planého chmele. Potom začali pěstovat štěpovaný chmel, lidé poznali, že
pěstovaný chmel má lepší vlastnosti a pivo vařené z tohoto chmele déle vydrží. Říkalo se, že „Totéž
činí chmel při nápoji, co sůl při krmi a jiných věcech, které mají být dlouho uchovány“. Vedle
chmele se k výrobě piva používá také slad, který se získává z ječmene a v minulosti také z pšenice.
Rakovnický kraj měl dobré předpoklady pro pěstování těchto obilovin. V době velkého nedostatku
sladového obilí se prý slad nahrazoval sušenou řepou, zvláště v období válečném. Z pšeničného
sladu se vařila piva bílá, z ječného pak piva barvy klasožluté, červené a černé. Tímto pivům se
říkalo stará – „ležáky“. Obě piva se od sebe lišila barvou, chutí a stářím. Slad se skladoval na
půdách, dnes v silech, kde si uchovává dlouho svoji hodnotu. V dávných dobách se chmel pěstoval
na tyčkových chmelnicích. Ty se zakládali podobně jako vinice. Půda musela být hluboko zoraná a
dobře pohnojená. Chmel se vysazoval na jaře na vzdálenost 120 až 150 cm. Pozemek se vyměřoval
pomocí provazů a místa pro sáď se označovala kolíky. Z jara, po seříznutí „babek“, se do řad
napíchali dlouhé smrkové tyče 4 až 6 m, na které se chmel zaváděl, až tři pruty na jednu tyčku.
K obdělávání sloužil nejdříve dřevěný kovaný rýč, později motyka „krace“, používaná až do 19.
století. Při ručním obdělávání se do chmelnice často vysazovala mezi řádky zelenina, krmná řepa,
někdy také brambory. Po zavedení prutů na tyčku se chmel musel neustále sledovat a odkloněné
hlavy přivazovat ke kůlům. Používalo se k tomu žebříku s opěrkou. Při sklizni se chmel odmotal
s tyče a rozstříhal na 120 cm dlouhé kusy, které se odvezly do stodoly k očesání. Malé výměry se
očesaly na poli. Tyčky se pomocí háku a páky vytáhly a uložili na kraj chmelnice na hromadu.
V těchto dobách bylo vžité pořekadlo: „Ta chmelnice nejvíc rodí, kam hospodář nejvíc chodí.
Takovým způsobem se chmel pěstoval až do konce 19. století, kdy se zavádí chmelnice drátěnky,
obdělávané již potahem. V době ručního česání bývalo na chmelnicích a vesnicích veselo. Ačkoli se
vstávalo v pět hodin ráno, večer se bavili česáči dlouho do noci při harmonice. Když se česání
chýlilo ke konci, hospodář přivezl na chmelnici něco na přilepšenou. Strhl se poslední keř, česáči
dostali pálenku, buchtu, či jiné přilepšení. Všichni nasedli na vůz a za zpěvu a veselí odjeli do
statku. Tam se tancovalo a veselilo dlouho do noci. Tento zvyk – „dočesná“ – se zachoval až do 50.
let, kdy téměř zanikl. K mohutnému rozvoji chmelařství dochází po druhé světové válce na
družstevních chmelnicích. Uplatňuje se nová technika, veškeré práce jsou mechanizovány, chmel se
sklízí česacími stroji a suší v moderních sušárnách.
Pivo je nápoj prastarý, který vařili již v dávných dobách Egypťané, Babyloňané, Řekové,
v našich zemích Keltové. Ti však vařili opojný nápoj nechmelený, místo chmele používali dubové
kůry. Nestarší písemná zmínka o vaření piva v Čechách je z roku 1082 v zakládací listině kostela na
Vyšehradě. V údajích z 9. a 10. století se uvádí, že v českých klášteřích vařili mniši dobré pivo,
které také používali k přípravě různých léčivých prostředků. Rozmach pivovarnictví nastal v době,
kdy čeští králové začali budovat hrazená města a udělovali měšťanům privilegia. Jedním z nich byla
výsada vaření piva. Výroba a prodej piva byly chráněny mílovým právem. Na venkově se vařilo
pivo hojně po domácku pro vlastní spotřebu. Nepoužívalo se chlazení a vyrábělo se pivo na vrchní
kvašení. Piva se vařila silná, hustá. Pro čeládku se vařilo pivo z mláta, řídké, zvané „patoky“. Jak
probíhalo vaření piva dle starého receptu ze 14. století: „Uvaří se kotel vody, polije jí slad v putně a
přikryje plachtou, aby to nevychladlo. Pak znova v kotli vaří až vidí, že je dosti. Přistaví se
kadečka, v níž byl kříž a dénko samé dírky. Na dénko dají se ovesné vachtě a přes ně se přecedí.
Tak sběhne pivo čisté, dá se znovu na kotel a jak dobře vře, přidá se chmele. Jak to dobře vře, vyleje
se na troky, schladí se a přidá kvasnic. Pak se vlije do bečiček a nechá vypotit kvasnice. Z bečiček
může jít k šenku.“
Tento prastarý způsob výroby se zachoval v principu dosud. Jen zařízení se neustále
zdokonalovalo. Ve středověku byly znalosti o čistotě technologického postupu na velice nízké
úrovni. Často se stávalo, že pivo se zvláště v létě kazilo. To pak sládci používali různá zaříkávadla,
kouzla a hlavně koření. Toho měl sládek vždy dosti, i když věřil hlavně chmelu, který konzervoval.

Nebylo se čemu divit, sklepy se nechladili a místo teploměru se používal prst ponořený do piva.
Vařili se podle zkušeností, které si sládci předávali z generace na generaci. Pivo bývalo jako
potravina součástí snídaně, oběda i večeře. Bylo dáváno nemocným pro posilnění, i jako lék, ale
sloužilo i jako lahůdka. Pivo a chléb byly běžnou součástí denní stravy. Podaní však museli kupovat
pivo od vrchnosti za stejný peníz, ať se vydařilo, či ne. V té době se říkalo „Zdař se nebo nezdař,
musí se vypít.“
V 16. století vzniká téměř na každém velkostatku pivovar. První zmínka o vaření piva ve
Všetatech je z roku 1517, kdy se při tvrzi vařilo občas pivo. Byla zde výsadní krčma zvaná
„Bedrník“ a krčmář brával většinou pivo z Rakovníka. Proto si rakovničtí majitele krčmy vážili.
Všetatský pivovar vařil několik várek za rok. Rakovničtí neradi nesli i těch několik várek, které se
zde vařili. Dohodli se s majitelem Chotkem roku 1597, že statek koupí za 9.000 zlatých a peníze mu
hned složili. Pivovar ihned uzavřeli. Později, roku 1607, kupuje od rakovnických tvrz s pivovarem,
dvěma mlýny a poplužním dvorem Jaroslav Jezdecký. Po Bílé hoře byl však odsouzen ke ztrátě
všech statků. Za 30-leté války byly i Všetaty zpustošeny. Roku 1651 se uvádí ve vsi pouze 25
obyvatel. O obnoveném pivovaru se hovoří již v roce 1652, při prodeji panství. V roce 1713 se
uvádí v popisu statku pivovar, ve kterém se vaří 8 – 9 kráte do roka po 6 sudech a též panská krčma.
Další majitel, hrabě Vojtěch Konrád prodává statek roku 1756 Furstenberkům. Ti zrušili záhy
pivovar, sladovnu i krčmu. Se zaniklými pivovary našeho kraje zanikl i kus staré tradice. Veselou
pivovarskou chasu navštěvoval rád kde kdo. Tam při korbelíku pěnivého piva byl smluven nejeden
veselý žert a provedena nejedna taškařice, o níž se v okolí dlouho hovořilo. V popisu zámku z roku
1804 se pivovar již neuvádí, pouze se hovoří o tom, že opodál zámku jsou pivní sklepy. Roku 1833
bylo nejvyšším úřadem dvorským rozhodnuto, kdy by Všetatský statek byl někdy odloučen od
Křivoklátu, aby se tu zase provozoval pivovar. K tomu však již nikdy nedošlo. Dnes se pivo vaří a
pije po celém světě, vyráběné novými moderními technologiemi a různými recepturami. Tak na
zdraví.
Použitá publikace: Historie pivovarnictví
V září 2011 zpracoval Miloš Herink st.

Všetatský pivovar stával v místech dnešního domu č.p. 31, naproti budově obecního úřadu

Založení Sokola ve Všetatech – pokračování z čísla 2/2011
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. Zde je potřeba připomenout zásluhy a pomoc Jaroslava Bureše, Aloise Závory a stavební
skupiny místního družstva spolu s místním národním výborem.
V roce 1977 předsedou zvolen opět Miloš Herink. Zimní sezona tradičně patřila hokeji,
oddíl stolního tenisu se již umisťoval ve středu tabulky. Od září 1977 pronajaty pokoje v nadstavbě
sokolovny jako ubytovna a internát učňů TOS Rakovník. Ten také doplnil chybějící nábytek,
lůžkoviny a další vybavení pro 20, později až 40 učňů.
V roce 1978 hokejisté nahradili zastaralé žárovkové osvětlení hřiště novým, halogenovým.
Dotace ÚV ČSTV na toto činila 40.000,-Kčs, hodnota díla byla 100.000,-Kčs. V sokolovně byl
vybudován nový sklep na uhlí, propojen s původním. Majetek Sokola se v tomto roce rozšířil o
dodávkové auto, které po generální opravě přidělil ČSTV zdejší jednotě za přispění Jaroslava
Bureše.
Nepříznivá zima 1980 donutila hokejisty trénovat a hrát na zimním stadionu v Rakovníku.
Předseda Sokola v tomto roce byl Milan Polcar, od roku 1981 Josef Bureš. Úspěšně si v tomto
období vedli hokejisté, družstvo dorostu i stolní tenisté.
Roku 1982 nacvičovalo 15 žen v zimních měsících džezgymnastiku, muži se umístili
v okresním přeboru hokeje na 3. místě, dorost byl druhý. Kromě stolního tenisu hrál se i nohejbal.
Turnaje ve stolním tenisu a nohejbalu probíhali i v roce 1983. V tomto roce byl na výroční schůzi
zvolen předsedou Sokola František Nedvěd. Tuto funkci vykonával i v roce 1984. Roku 1985 za
vedení nového předsedy Františka Matějovského byla věnována zvýšená pozornost budově
sokolovny – vymalování prostor celé budovy, nátěr podlah sálu, upraveno osvětlení, na podzim
postavena rozvodna osvětlení hřiště. Ve sportovní činnosti uspořádány opět turnaje ve stolním
tenisu, nohejbalu. Hokejisté trénovali a sehráli několik zápasů na zimním stadionu v Rakovníku.
V roce 1987 za A mužstvo ledního hokeje hráli už jen 3 hráči ze Všetat, slabší byly výkony stolních
tenistů i nohejbalu. Roku 1988 vzpomenuto 40. výročí hokeje, předána čestná uznání zasloužilým
členům oddílu a naopak kritizován malý zájem mladých o tělovýchovu vůbec. Roku 1990 pod
předsednictvím Luďka Herinka zůstávají v činnosti oddíly nohejbalu, stolního tenisu a hokeje.
V roce 1992 požádala o budovu sokolovny v rámci restitucí „Budečská župa Kladno“.
Místní sokolové nesouhlasí, dochází k soudnímu sporu, vedeném vyšším tělovýchovným orgánem.
Mimo činnost oddílu ledního hokeje a stolního tenisu pořádala tělovýchovná jednota ještě
cyklistický závod veteránů, který bezkonkurenčně vyhrál domácí Vladimír Polcar.
Roku 1994 už nejsou zprávy o činnosti ledního hokeje, prostory po internátu využívá firma
Raval až do konce roku 1997, což tyto prostory spíš zdevastovalo, než přineslo příznivý efekt. Roku
1996 ještě nedořešen spor o sokolovnu, v Sokole organizováno 74 členů, stolní tenis hraje A a B
tým. Klubovnu sokolovny využívají i ostatní organizace ke schůzkám (mladí i babinec), ale i
jednotlivci k oslavám různých výročí. Až roku 1999 končí vleklý spor o vlastnictví sokolovny. To
bylo přiznáno místní jednotě, i když došlo k odvolání roku 2000, ale nakonec s původním
výsledkem.
Ze sportovních aktivit Sokola je doménou stolní tenis, pravidelná tělovýchovná činnost
organizována Sokolem není. Kladem je využívání hokejového hřiště mládeží dle zájmu a slouží i
požárníkům k uskutečnění soutěží v požárním sportu a ostatním zábavám. Současnou činnost
Sokola je těžko nezasvěcenému popisovat – občané ji znají sami.
Zpracoval O. Rédl

