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INFORMACE Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA

Ve čtvrtek 26. 9. se v budově hasičské zbrojnice
ve Všemyslicích konalo veřejné zasedání Zastupitelstva obce Všemyslice.
• ZOV souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy místnosti knihovny budovy obce Bohunice č. 31 v obci
a k. ú. Bohunice nad Vltavou a místnosti bývalé
třídy budovy OÚ Všemyslice, Neznašov č. 9, k. ú.
Všemyslice, za účelem výuky anglického
a německého jazyka a za podmínek stanovených
ve zveřejněném záměru obce.
• ZOV souhlasí se zveřejněním prodeje nákladního
automobilu Avia 30 K v majetku obce za těchto
podmínek:
– minimální cena 16.000,- Kč s DPH
– zájemci doručí v zalepených obálkách své návrhy
ceny k jednání na adresu OÚ Všemyslice, Neznašov č. 9, s označením NEOTVÍRAT - „Prodej
Avia 30 K“, termín podání do 21. 10. 2019 včetně,
do 16 hodin.
– prohlídka auta spolu se seznámením se s úředním odhadem po dohodě se starostou obce
vždy ve středu 14.30 – 15.30 hodin
– prodej nejvyšší nabídce
– náklady spojené s vlastním převodem hradí
kupující

hostinství v Bohunicích, to vše na základě zaslané
cenové nabídky, kterou obec akceptuje.
• ZOV schvaluje zveřejnění záměru obce pronájmu
části budovy obce p. č. st. 33/1 (zázemí bývalé
výkrmny kuřat). Podmínky viz. vyvěšený záměr na
vývěsce nebo webových stránkách obce.
• ZOV souhlasí se zveřejněním pronájmu místnosti
v budově OÚ Všemyslice za účelem provozování
kurzu Pilates v rozsahu 1 hodiny týdně. Podmínky
viz. vyvěšený záměr na vývěsce nebo webových
stránkách obce.
• ZOV souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu
části obecního poz. parc. č. 186/6, k.ú. Všemyslice
o výměře 1252 m2 a pozemku parc. č. 186/6, k.ú.
Všemyslice o výměře 2098 m2. Podmínky viz.
vyvěšený záměr na vývěsce nebo webových
stránkách obce.
• ZOV schvaluje předloženou cenovou nabídku
f. MYSTIC CONSTRUCTIONS s.r.o. na zpracování
„Studie a PD betonového skateparku Všemyslice
- Neznašov“, pozemek parc. č. 172, k.ú. Všemyslice, místní část Neznašov. Starosta obce je
pověřen dalším potřebným jednáním s firmou.
RŮZNÉ A DOŠLÁ POŠTA
Zastupitelé byli seznámeni:

– náklady na vyhotovení kupní smlouvy hradí obec
Všemyslice.

• s doručenými žádostmi o pronájem místnosti
kadeřnictví v budově OÚ, Neznašov č. 9.

• ZOV pověřuje starostu dalším jednáním s firmou
SAGASTA s.r.o., Praha 4 a formou objednávky zajištěním vypracování PD k opravě mostu k po-

• s žádostí SK Všeteč – přístavba ke stávajícím
starým šatnám.
• s dopisem pana K.

Zápis ze zastupitelstva je k nahlédnutí na Obecním úřadě a Výpis usnesení je zveřejněn na webových stránkách obce.
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Koncert k upomínce J. J. Kovaříka
Koncert k upomínce na Jana Josefa Kovaříka se v hrobce
rodiny Berchtoldovy konal letos již po jedenácté. Naše pozvání
přijalo Duo Barnetto. Flétnistka Anna Kořínková a kytaristka
Barbora Kubíková si připravily pásmo plné úžasných melodií, kde
zazněly nejen klasické kousky, ale i španělské melodie a irské lidové písně. Více jak hodinový koncert uplynul v krásné atmosféře
jako voda a více než čtyřicet návštěvníků se poté s úsměvem na
tváři rozešlo do svých domovů.
Děkujeme Skupině ČEZ za podporu v rámci Oranžového roku
2019, která nám umožnuje pořádat množství akcí, které se pomalu
stávají tradičními, tak jako tento koncert.

Hromadné čipování psů

nictvím obchodníků, jak z hlediska veterinárních,
tak z hlediska finančních předpisů,

V případě zájmu Obec Všemyslice zajistí čipování
psů. Čipování by prováděla MVDr. Helena Vlková
v jednotlivých obcích. Cena čipování se (podle
počtu zájemců) bude pohybovat od 450 do 480 Kč
a proběhlo by v sobotu 23. 11. 2019. Další informace a nahlášení zájmu na tel: 385 721 737 nebo
email: info@vsemyslice.eu

• bude možné prokázat vlastnictví psa, což je
velmi důležité v případě odcizených psů i v případě postihu vyplývajícího ze zodpovědnosti za
psem způsobenou škodu (např. případy, kdy pes
způsobí dopravní nehodu, psi pytláci atd.),

K 1. lednu 2020 bude na základě novely veterinárního zákona č. 302/2017 Sb. schválené v roce
2017 povinné očkování psa proti vzteklině platné
pouze v případě, že je pes označený mikročipem.
Štěňata musí být označena nejpozději v době
prvního očkování proti vzteklině, tedy v půl roce
věku. Výjimku budou mít pouze starší psi a to,
pokud jsou označeni jasně čitelným tetováním,
které bylo provedeno před 3. červencem 2011.
Proč se povinnost zavádí?
Zavedení povinného označení všech psů na
území ČR by mělo být přínosem zejména v těchto
oblastech:
• zjištění identity psa v případě potřeby kontrolních orgánů (SVS, PČR, Celní správa, obce atd.).
• účinnější monitoring chovů a kontrola dodržování stanovených pravidel a předpisů (např.
počtu držených zvířat, jejich věk, vakcinace, dodržování zoohygienických podmínek, zajištění
pohody zvířat) a postih chovatelů v případě
týrání zvířat,
• umožnění kontroly při prodeji psů prostřed-

• zatoulané řádně označené a evidované zvíře má
podstatně větší naději, že se vrátí ke svému
původnímu majiteli, jeho návrat je operativnější.
Kdo bude provádět kontroly, zda mají psi čip?
Dozorovým orgánem je Státní veterinární
správa.
Není „čipování“ pro psa nebezpečné
či zdravotně závadné?
Jedná se o jednorázový úkon srovnatelný s injekční aplikací. Mikročip o délce cca 1 cm je
umístěn v aplikační jehle a je sterilně aplikován do
podkoží zvířete. Obal mikročipu je vyroben
z biokompatibilních materiálů, na které organismus
zvířete nereaguje jako na cizí těleso.
Mikročip je pouze pasivním nosičem informace,
neobsahuje žádný vlastní zdroj energie. Aktivovat
mikročip umí jen speciální čtecí zařízení.
Jaké hrozí sankce v případě nesplnění
této zákonné povinnosti?
Za psa bez označení bude od roku 2020 hrozit
správní řízení s uložením až 20tisícové pokuty,
protože na psa bude pohlíženo, jako kdyby neměl
platné očkování proti vzteklině.
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VETERÁN CUP
V sobotu 7. 9. 2019 proběhl ve Všeteči na fotbalovém hřišti další ročník fotbalového turnaje pro
hráče starší 40-ti let – Veterán cup.
Letošního turnaje se zúčastnili pouze 4 družstva –
domácí Všeteč, Neznašov, Pěťák ČB a Velké
Hostěrádky. Fotbalisté z Albrechtic nad Vltavou se omluvili. Před prvním výkopem byli všichni přivítáni místostarostkou obce Všemyslice.
Tentokrát celý fotbalový turnaj doprovázelo deštivé
počasí. I přesto se podařilo všechny zápasy dohrát
a v 16:00 hodin proběhlo vyhlášení výsledků. Na nepopulárním 4. místě skončili fotbalisté z Moravy – Velké
Hostěrádky, 3. místo Pěťák ČB,2. místo si odvezli fotbalisté z Neznašova. Celý turnaj nakonec vyhrála
domácí Všeteč. Zdá se, že rok 2019 fotbalistům ze
Všeteče přeje, neboť je to už druhé vítězství ve fotbalovém turnaji a chce se mi říct: „ Přepište všetečské
dějiny!“
Po ukončení turnaje se večerní zábava přestěhovala, z důvodu nepříznivého počasí, do Horácké hospůdky, kde se ještě dlouho pilo a zpívalo za doprovodu
country.
Pořadatelé děkují Jaderné elektrárně Temelín,
Skupiny ČEZ za záštitu nad touto akcí.
Za SK Všeteč, Lucie Řípová

Střelecká soutěž AVZO
V neděli 22. září se konala na hřišti – parket ve
Všeteči střelecká soutěž ze vzduchové pušky. Střílelo
se ve třech polohách.

Přední místa připadla po zásluze:
Kategorie ženy:
1. místo Řeháčková Šárka z Protivína
2. místo Stejskalová Nikola z Týna nad Vltavou
3. místo Kateřina Levínská z Neznašova
Kategorie muži:
1. místo Radek Řeháček z Protivína
2. místo Fürst Jaroslav z Týna nad Vltavou
3. místo Hesoun Petr z Českých Budějovic
Akci pořádala AVZO TSČ ČR – pobočný spolek
VŠETEČ a Obec Všemyslice v rámci Oranžového roku
2019.
Za PS AVZO VŠETEČ
Josef Kuboušek, předseda

POZOR OHŇOSTROJ!
Tímto bychom chtěli upozornit majitele psů,
že součástí Halloweenského průvodu dne
31. 10. 2019 bude i poměrně velký ohňostroj.
Ohňostroj proběhne po 18:00 hodině na
louce mezi poslední řadou parcel Na Kalvárii
a kostelem. Předem moc děkujeme za
pochopení.
za „NEZNÁŠEK“ z. s. Kateřina Levínská

strana 4

Dětské rybářské závody
Sobota 14. září 2019 byla vybrána jako nejvhodnější
den pro dětské rybářské závody pořádané obcí Všemyslice a Rybáři z Týna n. Vltavou. Mělo být hezké
počasí, bez deště a s příjemnou teplotou. Rybník byl
osazen 60ti pěknými kapry a pro malé rybáře bylo zajištěno občerstvení.
Již v půl osmé ráno postávali kolem rybníka rodiče
s malými lovci, kteří obcházeli rybník a sledovali jestli
jsou již ryby náležitě vyhladovělé a připravené spořádat
připravená kolínka, těsta, žížaly nebo kukuřici.
Velký zájem malých lovců budily zejména lesklé poháry a pěkné ceny, které pro vítěze připravila obec Všemyslice a Český rybářský svaz. Malých rybářů se sice
sešlo méně než obvykle, ale i 10 malých rybářů s doprovodem rodičů či dědečků byl docela slušný počet.
V osm hodin zazněl výstřel a malí rybáři nahodili své
pochoutky do rybníka. Nastal okamžik pravdy. Budou
dobroty rybám chutnat, nebo budou spokojeny s tím
co v rybníce najdou. Prvá hodina byla pro všechny
velmi smutná. Ryby o předkládaná kolínka, napařené
rohlíky či naloženou kukuřici neměly zájem. Nástrahy
se vystřídaly, místo kolínek přišlo na řadu voňavé těsto,
místo rohlíků tučné žížaly, ale ryby o předkládané
lahůdky nejevily zájem. Občas některá popotáhla
koneček žížaly, nebo vařený brambůrek, ale pořádný
záběr stále nepřicházel.
Děti proto spíše soustředily pozornost na várnici
s teplým čajem a když přišla svačina v podobě
vypečené pizzy, šly ryby stranou a pozornost se za-

měřila na dobrou svačinku. A kapři jako by věděli, že
pozornost malých rybářů je zaměřena jinam a začali
opatrně brát. Ale jak zaseknout kapra, když máte obě
ruce zaměstnané pizzou. Kapr strhnul nalíčené kolínko,
nebo napařený rohlík a mladý rybář se divil, že na háčku
nic nemá. Kapři zatím vítězili 10 : 0. Ale nicnetrvá věčně.
Hned 2 kapři se spletli u stavidla a malí rybáři je za jejich
mlsnost vytrestali a po zásluze skončili ve vezírku.
Další kapřík se pokoušel smlsnout sladké těstíčko
a i zde byl rybář připravený a kapřík po krátkém boji
skončil v síti. To Bohu žel bylo všechno. Ještě sice
přišlo několik záběrů, ale kapři byli rychlejší než rybáři
a celkový počet úlovků zůstal na 3 kaprech.
Vyhodnocení vítězů bylo velmi rychlé. Vítěz dostal
diplom, pohár a pěkný naviják zn. Cormoran, druhý
dostal rybářský prut od firmy SPRO, rovněž diplom
a pohár, třetí dostal podběrák, diplom a také pohár.
Vítěz dostal ještě plaketu za úlovek největší ryby. Ostatní malí rybáři dostali za snahu krabičky s rybářským
náčiním, což přispělo ke všeobecné spokojenosti.
Ceny dětem předal starosta obce pan Ing. Karel Tůma
a těm 3 nejlepším předal i certifikát opravňující k rybolovu na zdejším rybníku, eventuálně slevu na povolenku v příštím roce.
Touhou všech malých rybářů bylo samozřejmě
získat ten krásný pohár, ale ne vždy se to podařilo.
A tak někteří menší rybáři svůj neúspěch i oplakali a ti
větší se přesvědčovali, že když to nevyšlo letos, tak to
určitě vyjde příští rok.
Organizátoři jim to samozřejmě přejí a věří, že za rok
budou určitě úspěšní.

REKONSTRUKCE VNITŘNÍCH PROSTOR BUDOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Během prázdnin byla kompletně zrekonstruována další třída a kabinet v budově
základní školy v Neznašově. V obou místnostech se udělaly nové zpevněné podlahy,
prostory mají nové štuky a výmalby, včetně
rozvodů elektrického vedení a optických kabelů. Strop obou místností je nový, kazetový
se zabudovanými světly. Část nákladů byla
hrazena z Účelové dotace v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje
v roce 2019, za což obec Všemyslice
děkuje. Přejeme dětem a pedagogům ať jim
nové prostory přinášejí nejen užitek, ale i radost a spoustu krásných chvil.
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Neznášek z. s. zve děti a dospělé na

Větrnou pohádku
v neděli 20. 10. 2019
od 15 hodin
v KD Neznašov
vstupné
dobrovolné

TEÁTR PAVLA ŠMÍDA

NEZNAŠOVSKÝ
DLABANEC

sobota 12. 10. 2019
Neznašovská hospoda
Chtěli bychom vyzvat všechny nadšené
kuchaře bez rozdílu věku z řad veřejnosti,
aby předvedli své kuchařské umění
v 5. ročníku Neznašovského dlabance
a obohatili tak kuchyně svých spoluobčanů
o recepty ze svého kuchařského soudku.

Uzávěrka čísla 3. 10. 2019, vydavatel Obecní úřad Všemyslice, telefon 385 721 737

