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Informace o jednání zastupitelstva obce v roce 2017
V období duben až listopad 2017 se zastupitelé obce sešli na třech veřejných zasedáních a dvou
poradách.
Na veřejném zasedání dne 19.6.2017 bylo mimo jiné schváleno:
- Hospodaření obce k 31.5.2017 – příjmy 3 195 134,76 Kč a výdaje 1 165.553,80 Kč.
- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016, kterou provedl Odbor kontroly
Krajského úřadu Středočeského kraje s výsledkem nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
- Závěrečný účet obce Všetaty za rok 2016 a účetní závěrka obce a příspěvkové organizace MŠ
bez výhrad.
- Záměr propachtovat obecní rybník, který leží na parcelách par.č. 82, 83/2 a 495/1 za účelem
chovu a lovu ryb. Záměr byl vyvěšen na úřední desce a rybník propachtován.
- Výzva Agentury ochrany přírody a krajiny ČR k provedení zásahu ke zlepšení stavu přírodního
a krajinného prostředí za účelem ošetření stromů v obci.
- Smlouva o propagaci a reklamě při akci Hasičský den mezi Lesy ČR Krajským ředitelstvím
Brandýs nad Labem a obcí.
- Odkup spoluvlastnického podílu ½ cesty parc. č. 413/4 v k.ú. Všetaty. Bude využito na
prodloužení přístupové cesty k nové zástavbě pod cestou k lesu. Pozemek bude odkoupen za 25
Kč/m2.
Na veřejném zasedání dne 11.9.2017 bylo mimo jiné schváleno:
- Hospodaření obce za měsíc duben až srpen – příjmy 4 625.843,47 Kč, výdaje 1 820.548,87 Kč.
- Územní plán obce Všetaty.
- Obec přijala dotaci z rozpočtu Středočeského kraje z Fondu kultury a obnovy památek ve výši 165
600,-Kč.
- Příjem účelového finančního příspěvku ve výši 80. 000 Kč, přiděleného Ministerstvem kultury v
rámci Havarijního programu 2017 (na sochu Panny Marie).
- Přijetí finančního příspěvku ve výši 58.575 Kč od Agentury ochrany přírody na ošetření 6 stromů i
z důvodu bezpečnosti občanů.
- Cenová nabídka na realizaci zednických a klempířských prací na objektu MŠ ve výši 146 702,00
Kč s DPH. Práce provede fa. Matějovský Pavel.
- Pořízení druhého kontejneru na bioodpad pro horní část obce.
Na veřejném zasedání dne 8.11.2017 bylo mimo jiné schváleno:
- Hospodaření obce za měsíc září až říjen. Příjmy 5 039.733,36 Kč a výdaje 2 031.889,50 Kč.
- Postup při inventarizaci obecního majetku za rok 2017.
- Krátkodobé použití rezervního fondu MŠ na dorovnání části dotace do výše 100 000,-Kč. Po
obdržení dotace bude částka vrácena.
- Smlouva o zřízení věcného břemene, vztahujícího se k pozemku p.č. 436/1 v k.ú. Všetaty (stavba
el. sloupu).
- Cenová nabídka Stavebního podniku spol. sr.o na výměnu rozvaděčů v sokolovně ve výši 73 250,Kč.
- Cenová nabídka firmy Kulkabex s.r.o. Ronovská 440, Žleby na zhotovení betonového plotu za
sokolovnou ve výši 98 264,-Kč.
Informace o hospodaření za měsíc listopad:
Rozpočtové příjmy do konce listopadu 2017 jsou 6 016.329,43 Kč. Schválený rozpočet po
změnách je 6 212.157,08 Kč. Do konce roku 2017 chybí do naplnění rozpočtu částka 195 827,65, Kč
což je reálné splnit. Rozpočtové výdaje k 30.11.2017 jsou 3 018.748,16 Kč.
Informace o projektech, které obec v roce 2017 realizovala:
- Budova mateřské školy – dodělání parapetů na vyměněných oknech, úprava školní zahrady,
zednické a klempířské práce, výměna okapů, výměna úžlabí střechy, zateplení verandy a
likvidace dvou komínů. V příštím roce se plánuje výměna krytiny nad šatnou, její zateplení a
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oplocení zahrady.
Sokolovna – lakýrnické práce, oprava chodby v patře, elektroinstalace v klubovně a šatně,
zednické práce v klubovně a šatně, výměna elektrorozvaděčů v přísálí sokolovny a zhotovení
oplocení v zadní části budovy. V příštím roce se plánuje oprava sálu a elektroinstalace a parket
podlahy, odizolování sálu a dodělání opravy garáží.
Péče o památky – obec získala dotaci z Fondu kultury Středočeského kraje a z Ministerstva kultury
ČR na restaurátorské práce na soše Panenky Marie. Byl částečně zrestaurován pomník 1. světové
války. V roce 2018 bude práce dokončena.
Péče o zeleň – Obec nechala ošetřit 63 stromů, převážně lip. V roce 2018 se bude v péči o zeleň
pokračovat. Budou zlikvidovány pařezy a za poražené stromy budou vysázeny nové. V horní části
obce se bude pokračovat v ošetřování stromů.
V roce 2018 se také počítá s připojením nové obytné části na severu obce na vodu a kanalizaci.

Svoz komunálního odpadu:
Svoz komunálního odpadu v naší obci provádí nová firma Odpady Bohemia s.r.o. Dýšina.
Ceny svozu od 1.1 2018 do 31.12.2018:
Popelnice - 120 l 1x týdně (52 svozů ročně) 2 197 Kč vč. 15% DPH.
- 120 l kombinovaný svoz léto zima (40 svozů ročně) 1 834 Kč vč. 15% DPH.
- 120 l 1x za 14 dní (26 svozů ročně) 1 472 Kč vč. 15% DPH.
- 120 l 1x za měsíc (12 svozů ročně) 1001 Kč vč. 15% DPH.
Pytlový svoz 69 Kč/ks vč. 15% DPH.
Jednorázový odvoz 92 Kč/ks vč. 15% DPH (cena nálepky).
Nově je zaveden svoz 1x týdně 52 svozů ročně.
Došlo ke snížení ceny u kombinovaného svozu o 63,-Kč.
Zvýšení ceny 1x za 14 dní o 158,-Kč.
Zvýšení ceny 1x za měsíc o 287,-Kč.
Zvýšení ceny pytel 6,-Kč a jednorázovka o 41,-Kč.

Víte, že …
- už začátkem padesátých let minulého století si vyžádaly potřeby občanů vhodné spojení s okresním
městem. Byla nuceně omezena činnost místních malých podnikatelů (truhláři, kováři, ševci, krejčí,
řezník, zedníci), ale i malých rolníků. Práce se hledala na šachtách (Rako, Jiří), v Rakoně, Stadionce a u
dalších podniků ve městě. Problémem bylo dopravní spojení. Osobní automobily v obci byly tři (Krob,
Maloch, Šašek) a stejně tolik asi motocyklů. Do školy a učení, do zaměstnání v Rakovníku, se chodilo
pěšky nebo na autobus do Pavlíkova či na vlak do Lašovic. Jít na autobus do Pavlíkova znamenalo být v
půl sedmé ráno na křižovatce u lihovaru, kde se scházeli ostatní (za tmy se chodilo společně). Jak to
počasí dovolilo, jelo se na kole (Rybníčkami na Chlumskou, přes vršky k Raku a dolů do Rakovníka).
Všetatští už po válce požadovali, aby slabecký autobus jezdil přes Všetaty do Pavlíkova. Vždy ale
narazili na to, že silnice jsou nevyhovující, úzké s ostrými zatáčkami. V roce 1950 obecní úřad začal
cesty upravovat. Zatáčka na křižovatce na Lašovice (tenkrát se říkalo U panské kůlny) byla téměř
pravoúhlá. V ohybu jí bylo třeba rozšířit o 7 metrů v délce 50 metrů. Občané museli víceméně ruční
prací krumpáčem a lopatou toto udělat. Každý práceschopný občan měl povinnost odpracovat zde 3
hodiny zdarma. Práci navíc hradila správa silnic částkou 11 Kčs za hodinu. Koňský potah za hodinu
práce při odvozu materiálu dostal 29 Kčs. Správa silnic žádnou techniku uvolnit nemohla. Práci
organizoval a řídil místní cestář Elznic. Současně se upravovala zatáčka u lihovaru rozšířením o 6 metrů
v délce 45 metrů. Správa silnic Křivoklát, kam tyto komunikace patřily, vyplatila za tyto úpravy,
provedené během několika měsíců, částku 38 tisíc korun.
Až v roce 1952 se všetatští dočkali - začal sem jezdit autobus samostatnou linkou z Rakovníka.
Nejdřív Praga RND - se sedačkami dokola, pak podobný Ikarus. Ti starší vzpomínají jména řidičů
Červený, Volráb, Kubišta, Špidra a další. Později linku už Rakovník - Velká Buková zajišťoval hlavně

Fr. Sedmera, střídající s "Mašlonkou", Kolbekem, občas zaskočili i místní J.Šturc a Fr. Krob, jezdící
linku do Prahy.
V květnu 1958 místní zedníci začali stavět čekárnu na hřišti u sokolovny. Postavili základy, ale
byli kritizováni, že stavba bude příliš malá. Urazili se a až v srpnu 1960 na tyto základy byla uložena
maringotka, kterou daroval obci patronátní závod místního JZD - Stadion Rakovník. Truhlář Korf
upravil střechu na rovnou a uvnitř opatřil lavicemi. Tato čekárna zde vydržela a sloužila až do listopadu
2008. Při asfaltování silnice do Velké Bukové v roce 1962 se podařilo vyasfaltovat i prostředí kolem
sokolovny a této původní zastávky.
V tomto roce 1962 byla prodloužena autobusová linka Rakovník-Velká Buková i do Nezabudic
(do Všetat dojíždí 9 dětí do školy z Nezabudic, kde byla škola zrušena). Ale od 1.září 1965 dojíždějí
nezabudické děti do školy v Křivoklátě.
Přáním všetatských bylo zajistit autobusové spojení do Rakovníka i v sobotu a v neděli. Odbor
dopravy ONV nedal souhlas k zajíždění spoje Slabce - Rakovník kvůli nebezpečné zatáčce u dubu a u
transformátoru. Obec zase brigádnicky zajišťuje pomocí občanů a bagru z Raka rozšíření zatáček
a přemístění transformátoru o 10 metrů do pole. Od 1.září 1963 začal jezdit autobus v neděli v 12.30
přes Všetaty do Rakovníka a po 15. hodině zpět. Později byly přidány další spoje. V roce 1965 byla
vyasfaltována silnice ze Všetat na křižovatku Tytry.
Počet cestujících na lince V. Buková ze Všetat narůstal - jen školáků jezdilo jeden čas 26, takže
někdy v nejzatíženějším spoji ve tři hodiny vystupovalo ve Všetatech až 100 cestujících. Protože někdy
ráno nestačil autobus všechny cestující pobrat, musel se z Rakovníka vracet. Proto projížděla ještě
skřivaňská linka se zastávkou u lihovaru a někteří chodili ze Všetat na lašovickou křižovatku, když už
autobus jezdil i do Lašovic. V červenci 1981 byla postavena provizorní dřevěná čekárna u lihovaru a na
lašovické křižovatce.
Jízdné z původních 3 Kčs se postupně zvyšovalo na 6, 9, atd. na současných 19 Kč. Pracující
jezdili na dělnické jízdenky za 6 Kčs týdně. V současné době doplácí obecní úřad na zajištění dopravní
obslužnosti částkou kolem 40 tisíc ročně.
Dnes se situace podstatně změnila. Málokdo v roce 1950 by řekl, že ve Všetatech bude v roce
2017 přes 100 osobních automobilů a autobusem bude dojíždět kromě školáků jen několik pracujících či
ostatních náhodných cestujících, někdy nikdo. I přes toto malé vytížení veřejné dopravy je zajištěno
spojení jak v pracovní dny, tak v neděli a ve svátek. Současně jej představuje 12 spojů.
- 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. 23
vžitý název "U Hornofů", "U Dolejších".
Název U Dolejších proto, že z Hornofů v této části obce bydleli nejníže. Majitelé zde byli Jirglovi,
Elznicovi, od roku 1815 Hornofovi. Poslední Karel Hornof a manželka Zdeňka převedli objekt na
dceru Janu, provdanou Birtusovou. Roku 2010 byl v exekuci prodán. Současní majitelé Hana
Polcarová a Tomáš Mikšovský obytný dům zbourali a přestavěli do současného stavu.
č. p. 24
vžitý název "U Burešů", "U studny".
Bydleli zde majitelé Poštovi, Zuskovi, Slapničkovi a od roku 1916 Burešovi. Po smrti Bohumila Bureše
koupil objekt chalupář Kubala z Mostu, ten jej prodal Lub. Budínskému a po opakovaných dražbách jej
koupil p. Tlustý z Lubence. Dům je v špatném stavu a nedělá dobrou reklamu středu obce Je veden pod
evidenčním číslem 014.
č. p. 25
vžitý název "U Burešů v koutě ", "U Andršů ".
Zde bydlící jména majitelů jsou Krauzovi, Pastorovi, Burešovi. Po smrti Ladislava Bureše a Marie
rozené Melčové z č.p. 2 zde bydlela vnučka Romana, provdaná Hejkalová s rodinou do roku 2005.
Objekt odkoupili Andršovi a M. Ryšlavý. Majitelem je veden Miroslav Andrš.

Číslování domů od roku 1771 pokračovalo číslem popisným 26 až do čísla 36 jako knížecí
objekty. Do č. p. 25 včetně byly domy a statky soukromých hospodářů.
č. p. 26
vžitý název "U Stehlíků ", "U Rybáčků".
Původně knížecí ovčácká chalupa , od roku 1926 byl majitelem bývalý fürstenberský šafář Václav
Stehlík, který chalupu získal v pozemkové reformě roku 1926 současně s polovinou ovčína. Druhou
polovinu ovčína získal Ant. Elznic z č.p. 21. Roku 1951 byl ovčín adaptován na kravín místního JZD,
roku 1967 zbořen a vystavěny zde bytovky č. p. 115 a 116. Dům č. p. 26 obývá rodina Josefa Rybáčka,
syna Vl. Stehlíkové, která byla vnučkou V. Stehlíka. Josef Rybáček a Alena Rybáčková jsou majiteli.
č. p. 27
vžitý název "Amorajna".
Tento dřevěný dům byl určen k bydlení penzistům, pracujícím u knížete. Název dostal podle zde
jednoho z bydlících F. Amorajnovi. Po reformě roku 1926 byl dům přidělen Josefu Eichlmanovi,
zaměstnanci na statku. Po smrti dětí Václavovi a Anně byl neudržovaný dům roku 1958 zbourán a číslo
popisné 27 přiděleno Miroslavovi Černému.
č. p. 28
vžitý název "Cihlářský domek".
Zděný dům v blízkosti bývalé cihelny sloužil k ubytování knížecích cihlářů. Roku 1926 byl reformou
přidělen Josefu Kačerovi. Zdědila jej dcera Jarmila Rubášová. Současní majitelé jej vkusně opravili a
zmodernizovali. Pod evidenčním číslem 015 je veden na majitelku Nune Avetisym.
č. p. 29
vžitý název "U Havlů".
Původní obydlí drába ( mušketýra ), dozorce nad lidem robotným. Od roku 1907 zde bydlel P. Elznic,
okresní cestář. Po druhé světové válce koupil dům Karel Havel, obytné dřevěné stavení zboural a ze
stodoly adaptoval obytný dům, který později rozšířil. Po jeho synovi zde bydlí dcera Iveta Tesaříková s
rodinou
č. p. 30
vžitý název "U Sedmerů".
Až do konce prvé světové války zde panství vyrábělo louh z dřevěného uhlí a potaš. Proto také název
draslárna - flusárna. Také se zde říkalo hájovna, protože zde bydlel hajný (Hlaváček, Bárta ) a také
proto, že jejich úkolem bylo hájit sádky ryb na blízkých rybníčcích. Pojmenování této části obce "Na
sádku" tomu nasvědčuje. Od roku 1926 po pozemkové reformě zde bydlel Jan Sedmera - pánský kočí a
pak František Sedmera, skladník a prodavač prodejny Budoucnost v č.p. 66. Od jeho syna Františka
(řidiče ČSAD, bydlícího později ve Velké Bukové ) koupil objekt p. Jaďut, který jej prodal paní
J.Šmejkalové. Roku 2008 bylo domu přiděleno č.p. 133. Současným majitelem je pí. Frantzen
Slavíková H.
č. p. 31
vžitý název "U Svobodů", "U Dušků", "U Zusků".
Původně na tomto místě stál panský pivovar, vařící 8 až 9 krát za rok po šesti sudech piva, koncem 18.
století zrušený. Sklepy používal nadále hostinský z č.p. 33. Od pozemkové reformy roku 1926 zde
bydlel panský kovář V. Svoboda. Od roku 1960 zde bydlel K. Bureš a Františka, kteří objekt prodali
rodině Duškových, jejichž dcera Mir. Zusková zde bydlí dosud.
č. p. 32
Vžitý název "Chaloupka při hospodě".
Byla to dřevěná, došky pokrytá stavba, sloužící jako příslušenství řeznictví a hostinci. Obytná zde byla
jedna místnost a chodba, posledním obyvatelem byl Ludvík Hornof, který sem jezdil na neděli z Prahy.

Toto popisné číslo bylo rodným domem geniálního houslisty Jakuba Schellera. Bylo o něm psáno ve
Zpravodaji již dříve. Jeho slávu a život popsal Jakub Arbes v knize Český Paganini ale i další
spisovatelé.
Toto popisné číslo bylo nově přiděleno prodejně Jednoty - COOP Rakovník.
č .p. 33
Vžitý název hostince "U Hornofů", "Na čůrandě".
První zmínky o krčmě na tomto místě jsou z roku 1583.Od té doby se zde vystřídala řada nájemců,
několikrát vyhořela. Roku 1929 koupil objekt Jaroslav Hornof s Marií rozenou Pávovou, který
provozoval v krámě řeznictví až do padesátých let minulého století. Poté zrušil i hostinskou činnost, sál
byl adaptován na kino, náhradní prodejnu, sklad a roku 1983 byl celý objekt vykoupen obcí a
demolován. Vadil provozu a došlo zde i k vážným dopravním nehodám.
Číslo popisné 33 nebylo již přiděleno.
č. p. 34
Vžitý název "Zámek"
Už první zápis o Všetatech z roku 1337 uvádí, že zde stojí poplužní dvůr. Dvůr a celé panství
mnohokrát změnilo majitele. Posledním byl Max Egon Fürstenberk, který byl za první světové války
přítelem německého císaře a proto přešlo panství křivoklátské, kam všetatský dvůr patřil, do nucené
správy Československé republiky. Pozemkovkou reformou v roce 1926 přiděloval pozemkový úřad
statky a půdu fürstenberským úředníkům a zaměstnancům. Zbytek všetatského hospodářství, to je 74
hektarů a příslušenství koupil bývalý správce Josef Kačer a po něm zdědil roku 1936 syn Miloslav
Kačer. Roku 1948 zabral statek Státní statek Pavlíkov a roku 1951 přebírá hospodářství ustavené JZD
Všetaty. V restitucí v devadesátých letech byl vrácen M. Kačerovi a ten jej prodal.
Pokračování příště.

KRÁSNÉ A POHODOVÉ SVÁTKY VÁNOČNÍ A MNOHO ŠTĚSTÍ V ROCE 2018
Zastupitelstvo obce Všetaty

