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Informace o jednání zastupitelstva obce, které se konalo 28.2.2011
Hlavní body jednání zastupitelstva byly:
• schválení rozpočtu hospodaření na rok 2011
příjmy plánovány v celkové částce 2,867.200,-Kč
výdaje plánovány v celkové částce 4,984.400,-Kč rozpočet je schválený, jako nevyrovnaný
a schodek bude uhrazen z prostředků nashromážděných v minulých letech.
• schválení inventarizace obecního majetku
byla provedena fyzická i dokladová inventarizace majetku, zásob, pohledávek a závazků. Při
porovnání fyzické a dokladové inventarizace nebylo shledáno závad. Majetek obce k
31.12.2010 byl 16,526.468.23,-Kč a z toho dělají stavby 8,088.102.45,-Kč.
• projednání rozpočtu mikroregionu Balkán
celkové příjmy mikroregionu 1 289 600,-Kč a výdaje 1 289 600,-Kč rozpočet je vyrovnaný.
Příspěvek obce je 251 567,-Kč a to na činnost mikroregionu, činnost kanceláře, půjčku od
Středočeského krajského úřadu, žádost z OPŽP, stavební povolení, doplnění kanalizačních
větví – čistička, úprava rozpočtu – stavební projektová dokumentace (ČOV a kanalizace)
spoluúčast dotace z Fondu cest. ruchu a podnikání Středočeského kraje a spoluúčast dotace z
Programu obnovy venkova MMR.
• projednání výroční zprávy v oblasti poskytování informací za rok 2010
obec obdržela v roce 2010 jednu žádost o informaci dle zákona č. 106/1998 Sb.,která byla
včas a dle zákona vyřízena ( jednalo se o dotaz zda v období od 24.11.1990 do 30.6.2006
proběhlo na území obce místní referendum).
• projednání žádostí o dotace v roce 2011
byla schválena žádost o dotaci na výměnu dveří a oken v MŠ, opravu pomníku padlých v 1.
světové válce a na informační panel,kde bude turistická mapa mikroregionu a informace o
obci.
• projednání hospodářského výsledku MŠ Všetaty za rok 2010
hospodářský výsledek nebyl vyčerpán o 20 202,43,-Kč. Zastupitelstvo souhlasilo s převodem
této finanční částky do rezervního fondu MŠ a smí být použita pouze se souhlasem
zastupitelstva.
Většina informací byla vyvěšena na úřední desce a také na www.obec-vsetaty.cz.

Informace pro občany
1. sčítání lidu,domů a bytů 2011 - sčítací obvod obce Všetaty č. 180032, sčítací komisař
Smejkalová Dana, průkaz č. 00-ll-7504, telefon 313512741, platnost od 3.3.2011
2. svoz nebezpečného odpadu v obci Všetaty 9.4.2011 stanoviště u sokolovny v době od 9:40
až 10:00 hod.
3. skládkování lupení a odpadu ze zahrádek, ukládání větví a dřeva - obecní úřad po
projednání v zastupitelstvu upozorňuje občany na zákaz ukládání větví lupení a jiného odpadu
na pole u komunikace směr Panoší Újezd. Větve a ostatní dřevěný odpad,pokud ho občané
nezlikvidují doma je možné ukládat na bývalou skládku a to každou sobotu dopoledne.
Lupení a trávu zkompostovat doma a v krajním případě uložit do kontejneru, který je umístěn
ve spodní části obce. Vytváření jakýchkoli skládek v obci nebo mimo obec bude pokutováno
4. dětský karneval - upozorňujeme občany a hlavně děti, že dne 3.4.2011 od 14:00 hodin se
koná v místní sokolovně dětský karneval s populární Barborkou.
5. Hodina Země 2011 - obec byla vyzvána k účasti na celosvětové akci na podporu ochrany
klimatu. Jedná se o zhasnutí, pro obec veřejného osvětlení, pro občany zhasnutí v
domácnosti a to 26.3.2011 od 20:30 do 21:30 hod. Jde o symbolické hodinové vypnutí el.
proudu. Obec se k této výzvě připojí a proto žádá i Vás přispět zhasnutím světel v
domácnostech a připojit se tak k milionům lidí na celém světě.
6. čištění komínů - Staňková – Olič nabízejí své služby na čištění komínů v cenové relaci
čištění 300,-Kč, kontrola 400,-Kč, čištění a kontrola 600,-Kč. Cestovné se neúčtuje. Případní
zájemci mají možnost se přihlásit na obecním úřadě, který potřebné práce objedná.
7. sbírka použitého ošacení - dne 22.4.2011 v době od 18:00-20:00 hod. a dne 23.4.2011 v
době od 09:00-11:00 hod. proběhne na Obecním úřadě Všetaty sbírka použitého ošacení.
Odevzdat zde můžete:
• letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)
• lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
• vatované přikrývky, polštáře a deky
• obuv – veškerou nepoškozenou
• hračky – nepoškozené, kompletní a funkční
Ošacení prosím odevzdávejte čisté, suché, zabalené v krabicích, nebo igelitových pytlích.
Co nelze odevzdat:
• ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku
• matrace, koberce
• nábytek, jízdní kola a dětské kočárky
• znečištěný a vlhký textil
Sbírka je prováděna v návaznosti na činnost Občanského sdružení Diakonie Broumov. OS
Diakonie Broumov je nezisková organizace, která poskytuje sociální služby pro občany
z okraje společnosti – materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní
příležitosti.

V letošním roce se dožívají významných životních výročí občané:
Parisová Miluše
Polcar Milan
Hůla Jiří
Kučera Ladislav
Černohorský Lubomír
Pešková Zlata
Černá Květoslava
Hejkal Miroslav
Zuzková Miroslava
Kačer Vladimír
Rédl Otta
Krobová Zděnka
Šímová Milada
Hornofová Věra

Husák Miroslav
Šturcová Irena
Pánková Jarmila
Gebhartová Květoslava
Matějovská Hana
Nedvědová Marie
Rédl Jaroslav
Prchalová Vlasta
Šturc Josef
Prchal Josef
Bureš Josef
Závorová Anna
Staňková Marie
Gebhartová Květoslava, č.p. 56

Obecní úřad přeje všem pevné zdraví a hodně spokojenosti

Známý i neznámý Valachov
Valachov, dnes tichý kopec při soutoku Tyterského a Všetatského potoka, byl
v dávných dobách staré hornické místo. Lesk kovu lákal vždy člověka k zápasu s tvrdou
skálou, která jej uzavírala ve svém nitru. Ač byly podmínky dolování drsné, nic ho neodradilo
od práce, jen když se na něho usmál v hloubi kousek kovu nebo vzácného kamene. Starým
Kverkům (podílníci na těžbě v dolech) se zdáli být velmi podezřelé černé šmouhy tuhových a
kamenečných břidlic, vystupujících na povrch a lesklý pyrit kyzových břidlic, na něž byla naše
krajina bohatá. To přilákalo kovuchtivé Kverky a v našem kraji se rozhostil hornický ruch.
Roku 1543 dává král Ferdinand Jindřichovi z Vřesovic frystunk (povolení k dolování) na
gruntech křivoklátských, včetně Valachova, na 7 let. V roce 1558 prosí Jindřich o prodloužení
tohoto frystunku.
Největší ruch a šum zavládl na Valachově v roce 1871. Podnikatelé z Kolína těžili tam
kyzovou břidlici. Vrchol Valachova je složen ze spilitu. Ten je barvy černé, prosycený tuhou a
kyzem železitým neboli pyritem. Právě pyrit jemně i hrubozrnně vtroušený v břidlici zde byl
dolovn. „Valachov se rozezvučel písní hor, tonul v záplavě úderů, hlasů a hlomozu.“ Obživu
zde našli i skřivanští dělníci. Nikdy nesnili o tom, že tvrdá skála chmurného Valachova jim
poskytne chleba. Těžba dospěla k rozkvětu. Jelikož materiál spilitový i kyz byly příliš tvrdé,
horníci se stále potýkali se zlámanými a vytupenými motykami a krumpáči, byla vystavěna
pod Valachovem na úpatí Syré kovárna, aby broušení a zakalování dlát a motyk bylo po ruce.
Materiál vydobytý ve stráni byl sypán do údolí po dřevěném korytu, zde byl vypírán ve
studnici, zvlášť k tomu zřízené a tříděn pod kůlnami. Břidličnou a spilitovou jalovinu
vyhazovali, čistý kyz a břidlici bohatou pyritem vybírali a skřivanští sedláci vozili tento
materiál na vozech do Rakovníka na dráhu. Odtud byl zasílán do továrny na výrobu kyseliny
sýrové do Kolína. Utěšeně se rozvíjel průmysl v kraji až do května roku 1872. „Sluníčko
pálilo, všude plno květů a omamných vůní. Pojednou se od západu přihnali zlověstné černé
mraky, vzedmul se silný vichr. Krajinou burácelo, blesk zalil krajinu bílou září, liják

mohutněl, ve stráni se hnaly proudy vod, potůčky se měnily v řeky, země se chvěla, v oknech
řinčely tabulky, lidé se křižovali. Voda hučela, rvala prsť, strhávala lávky a chaloupky,
unášela zvířectvo, ničila vše, co jí stálo v cestě. Pod Valachovem bylo boží dopuštění. Proud
vody strhl kůlny, odnesl střechu kovárny a zničil celé zařízení. Od té doby se neozvalo
kladivo, Valachov zůstal opuštěn, povodeň vypláchla z něho všechen život. Příroda
nemeškala, zmocnila se opuštěných děl lidské ruky, zub času ohlodal všechny nerovnosti.“
Dnes bychom jen velmi těžko hledali stopy po tomto starém dolování.
Na základě Vlastivědných sborníků zpracoval Miloš Herink st., březen 2011.

Pohled z vrcholku Valachova směrem k Tyterskému údolí

K zájmové činnosti našich sportovců
Dlouhou tradici má v TJ Sokol Všetaty i stolní tenis.Dříve byl trochu ve stínu ledního
hokeje, ale nyní je jediným organizovaným sportem, zastupujícím tělovýchovnou jednotu
v okresních soutěžích. Trvalým iniciátorem činnosti oddílu a potom dlouholetým vedoucím i
hráčem. který mimochodem hraje dodnes, je Josef Kalík st. s bývalými i současnými spoluhráči:
Josefem Burešem,Vladimírem Gebhartem, Václavem Podaným, Milošem Svobodou, Milošem
Herinkem ml., Milanem Skoupým, Ladislavem Burešem, Ondrou Herinkem, Zdeňkem
Čáslavským a dalšími. Začátky činnosti byly spíše o prohrách, ale postupem času se mužstvo
propracovalo až do 1. třídy okresního přeboru. To bylo ještě v době, kdy TOS Rakovník
provozoval ve Všetatech internát a podmínky pro stolní tenis byly ideální hlavně v tom směru, že
nebyl problém s místem a topením. To, že se v současné době podařilo udělat do herny topení,
nezávislé na kotelně pohostinství, napomáhá zvýšení úrovně a zájmu o hru.
Jak už bylo uvedeno ve Zpravodaji 1/2010 první družstvo hrálo okresní přebor 3.třídy ve
složení: Miloš Herink (v žebříčku úspěšnosti na 1.místě ze všech 54 účastníků, z 87 zápasů jich 82
vyhrál, 5 prohrál), Vladimír Gebhart (umístil se na 13.místě, z 88zápasů jich 58 vyhrál), Ondřej
Herink (umístil se na 27.místě), Ladislav Bureš (umístil se na 48.místě).Tým se ještě 2 kola před
koncem držel na postupovém 2. místě, ale v posledních zápasech neuspěla tak skončil na 4. místě.
B tým, který hrál ve složení: Kalík Josef ml., Uhrin Petr, Pešek Libor, Pešek Miloslav, se
umístil na 4. místě v 5.třídě okresního přeboru. Z 20 zápasů získal 39 bodů. Za oba týmy
nastupoval v případě potřeby Josef Kalík st.
V současné sezoně 2010/2011 opět hrají oba týmy. A mužstvo po dobrém začátku
výkonnostně klesl a po polovině soutěže bylo na 8. místě. Hraje ve stejném složení až na Lad.
Bureše, který utrpěl zranění při fotbale. Zastupuje jej hráč z B. mužstva, případně Jos.Kalík st. Po
polovině odehrané soutěže byl v žebříčku jednotlivců Miloš Herink opět na 1.místě (93%
úspěšnost), Vlad. Gebhart na 23. místě (úspěšnost 57%), Herink Ondřej (úspěšnost 36%). B
mužstvo si v třídě udržuje pozici okolo 4. místa, hraje ve stejném složení jako loni, posíleno o
Pavla Hornofa. V žebříčku úspěšnosti jednotlivců zaujímají hráči toto postavení: Kalík Josef ml.
12.místo (75% úspěšnosti), Pešek Libor 13.místo ( 73% úspěšnosti), Uhrin Petr 14.místo ( 73%
úspěšnosti), Hornof Pavel 19.místo ( 60% úspěšnosti).
S uspokojením hráči kvitují, že díky Al. Závorovi byla opravena střecha herny a tím
zlepšeny podmínky trénování i soutěží. Současně mohla být herna využívána i pro cvičení žen
v józe a aerobiku.

K hokeji ve Všetatech:
Po dlouhých letech útlumu se ve Všetatech obnovilo družstvo ledního hokeje – spíš skupina
rekreačních hokejistů. Parta, kterou baví sport a rekreační hokej především. Jezdí hrát na zimní
stadion v Rakovníku a v podstatě si náklady hradí sami. Soupeři jsou převážně hráči Panošího
Újezda, Šanova, Oráčova a několik zápasů odehráli na zimním stadionu v Berouně s partou
tamních rekreačních hokejistů. Zabývali se i myšlenkou účasti v oficiální okresní soutěži, ale
finanční náklady by byly tak vysoké,že je to zatím odradilo. Zejména také proto,že by museli hrát
pod hlavičkou tělovýchovné jednoty,jejíž pokladna je však prázdná.
Nastupují v trikách se znakem obce Všetaty. To jest se sekyrou na prsou. Obecní úřad dal
souhlas s užitím znaku obce pro tento účel. Náklady pomáhají hradit sponzorské finanční dary
místních podnikatelů – p.Kazdy, p.Hoška, p.Tora. Výsledky utkání nejsou tak důležité jako to, že
se tato parta dala dohromady a všem hráčům rekreační pojetí hokeje vyhovuje. Kteří že to jsou?
V brance Herink Lukáš, obrana Hošek Jan, Kazda Miroslav, Herink Petr, Herink Miloš, Herink

Ladislav, Uhrin Petr, Veselý Tomáš, útočníci Herink Ondra, Wawreczka David, Knor Jiří,
Albrecht Lukáš, Závora Petr, Kalík Josef, Matějovský Jakub, Tor Michal, Sýkora Josef, Lev Vojta,
Liprt Luděk, Nedvěd Martin.
V letošní sezoně hraje mužstvo v nezměněné sestavě, ale již s více soupeři. Byla vytvořena
soutěž nazvaná „Vesnická liga“, kde hráli Panoší Újezd, Všetaty, Oráčov, Šanov. Hrálo se každý
týden o víkendu, stále v amatérském duchu – výsledkem byla hlavně radost ze hry. Mužstvo Všetat
sehrálo i jeden zápas s účastníkem odborářské ligy Pavlíkovem a v tomto derby zvítězilo 8:6.
Zpracováno ve spolupráci s Milošem Herinkem ml..

Víte, že
• ani ženy ze Všetat sportovně nezahálejí. Častěji než občas – tedy každou středu cvičí. V sudou
středu aerobik (v sokolovně), v lichou středu jógu (ve školce). Aerobik předcvičuje pí. Dáša
Herinková, a jógu pí. Pavla Pešková.
Případné zájemkyně mají možnost účastnit se vždy ve středu od 17.30 hod.Věk nerozhoduje.
• místní knihovnu navštěvuje 36 zapsaných čtenářů (v roce 2010), při 257 návštěvách si vypůjčili
1644 knížek( 397 naučných pro dospělé, 47 naučných pro děti, 990 krásné literatury, 210 beletrie
pro mládež). V evidenci místní knihovny je 2538 knihovních jednotek, z toho 519 naučné
literatury, 2019 beletrie. Navíc je čtenářům k dispozici 412 knížek výměnného fondu z Kladna a 15
knížek výměnného fondu z Rakovníka. Tento fond se pravidelně obměňuje dvakrát do
roka.Každoročně obecní úřad nakupuje nové knihy v hodnotě 4.000 Kč.
Zapojte se i Vy mezi čtenáře, knihovna je k dispozici každý čtvrtek od 16.30 hod do 18.30
hod. včetně internetu.
• v letošním únoru činily dešťové srážky ve Všetatech pouhých 15 mm (v r. 2010 to bylo 42 mm,
v r. 2009 55 mm)
• obecní znak Všetat byl schválen v listopadu 2001 Poslaneckou sněmovnou. Schvalovací dekret
převzal starosta obce Fr. Závora od předsedy sněmovny Václava Klause. Obec Všetaty má tedy od
r. 2001 svůj znak – prvně v historii obce. Občané se to dozvěděli z tisku a někteří to neví ještě
dnes. Sekyra jako symbol obecního znaku minulost obce nijak zvláště významně nepřipomíná,ale
návrh heraldiků zvítězil. Každý se dovtípí, že zlodějům se dříve sekali za krádež prsty. To by dnes
chodilo v republice lidí s chybějícími prsty!
• na veřejné osvětlení v roce 2010 vynaložil obecní úřad 67.094,-Kč včetně úhrady elektrické
energie. Na sběr a odvoz komunálního odpadu 196.525,-Kč, příjmy od občanů činily 101.807,-Kč,
zbytek doplatila obec.
• při sčítání obyvatel před deseti lety k 1.3.2001 měla obec 312 obyvatel, z nichž 50 bylo mladších
patnácti let a 69 starších šedesáti let. Mužů bylo 156, žen též 156. Ženatých či vdaných bylo 164,
rozvedených 13, ovdovělých 28.
139 občanů bylo pracujících – v průmyslu 51, ve stavebnictví 20 atd. Do práce dojíždělo 121 lidí,
do škol 54 zdejších žáků. Do konce tohoto roku se dozvíme jaká je současná situace – tak dlouho
bude zpracovávat statistika výsledky letošního sčítání.
• první dražba v obci proběhla bez zájmu občanů 4. ledna 2001. Draženy byly věci majitele domku
č.p. 24 – p. Budínského v jeho nepřítomnosti. Vydražena byla stará hasičská přilba za 40 Kč. Před
tím poslední dražba v obci proběhla za okupace (4.8.1942), kdy byly draženy věci
transportovaných židů do koncentračního tábora.

