ZPRAVODAJ
Obce Všemyslice
r e g i s t r o v á n
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pod č. 19860

Ve Všeteči dne 17. května 2018 se konalo další
veřejné zasedání zastupitelstva obce Všemyslice
za přítomnosti 8 zastupitelů.
ZOV SCHVÁLILO:
n navržený program,
n jako ověřovatele zápisu Jana Hrdličku
a Bc. Kateřinu Levínskou, jako zapisovatelku
Bc. Lucii Řípovou,
n vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 5
(4/2018) v kompetenci starosty,
n Závěrečný účet a účetní závěrku obce Všemyslice za rok 2017 s výsledky celoročního hospodaření.
VÝSLEDKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
V pondělí 07. 05. 2018 proběhla dvě výběrová
řízení obce Všemyslice, kdy výběrová komise vyhodnotila doručené nabídky firem na plánované
stavební akce obce na rok 2018.
n ZOV souhlasilo s předloženými výsledky provedeného výběrového řízení na stavební akci
obce „Rekonstrukce chodníku v obci Všemyslice, místní část Neznašov“, s vítěznou firmou
Štípek František, Újezd 20, Albrechtice nad Vltavou s nejnižší nabídkovou cenou ve výši
529.445,57 Kč bez DPH.
n ZOV souhlasilo s předloženými výsledky provedeného výběrového řízení na stavební akci
obce „Obnova střešní krytiny bývalé stáje
a stodoly v centru obce Neznašov“, s vítěznou
firmou MelMar s.r.o., Dívčice 101 s nejnižší
nabídkovou cenou ve výši 1.379.250,- Kč bez
DPH.
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VÝSLEDKY POPTÁVKOVÉHO ŘÍZENÍ
V souladu s přijatým usnesením ZOV
č. 475/2018/XXXV bylo provedeno starostou obce
poptávkové řízení na řemeslné práce v objektu
občanské vybavenosti Neznašov č. 15.
n ZOV souhlasilo s doporučením hodnotící
komise provedeného poptávkového řízení, aby
se firma HOSPIMED, spol. s.r.o., Malešická
2251/51, 130 00 Praha 3 stala dodavatelem
gastrotechnologie pro objekt občanské vybavenosti Neznašov č. 15 s nejnižší nabídkovou cenou 456.030,-Kč bez DPH.
n ZOV souhlasilo s doporučením hodnotící
komise provedeného poptávkového řízení, aby
se firma Čer – Top, s.r.o., Luční 600, 373 82
Včelná stala dodavatelem ústředního topení
a zdravotně technické instalace objektu občanské vybavenosti Neznašov č. 15, s nejnižší
nabídkovou cenou 487.028,-Kč bez DPH.
n ZOV souhlasilo s doporučením hodnotící
komise provedeného poptávkového řízení, aby
se firma Š + H Bohunice, s.r.o., Temelín 3,
373 01 Temelín stala dodavatelem - lapol,
kanalizační potrubí, elektrická instalace, vnitřní
obklady a dlažby objektu občanské vybavenosti Neznašov č. 15, s nejnižší nabídkovou cenou 669.982,13,-Kč bez DPH.
ZVEŘEJNĚNÝ PRONÁJEM
NEBYTOVÝCH PROSTOR
V listopadu zveřejněný záměr pronájmu objektu
občanské vybavenosti, Neznašov č. 15 na základě
podané výpovědi původního nájemce, bylo do
dnešního dne otevřenou možností podání žádostí
dokončení na str. 2
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zájemců o tento pronájem. V počátku roku 2018
byly doručeny 3 žádosti, se kterými se zastupitelé
seznámili. Vzhledem k vhodnosti, aby vybraný
nový nájemce aktivně s obcí na úpravách a vybavení prostor objektu občanské vybavenosti,
Neznašov č. 15 spolupracoval, ZOV souhlasilo,
aby smlouva o pronájmu nebytových prost objektu občanské vybavenosti, Neznašov č. 15 byla
sepsána se žadateli Hovorka František, Dříteň 162
a Pavel Walter, Dříteň 222. Nová nájemní smlouva
bude uzavřena na dobu neurčitou s platností od
data 1. 6. 2018, se zkušební dobou 6 měsíců,
měsíční nájemné za užívané prostory 4000,-Kč za
měsíc bez energií, tříměsíční výpovědní lhůta.
SMLOUVY
n ZOV
souhlasilo s uzavřením smlouvy
o věcném břemeni č. CB-014330028264/001
ve prospěch E.ON Distribuce, a. s. na akci
„Všeteč 136 – posílení NN“, kterou jsou
dotčeny pozemky ve vlastnictví obce parc.
č. 106/7, 106/8, 201/3, 1793, 1819, 1820, 1821,
1864 a 1871 vše k. ú. Všeteč. Věcné břemeno
je vymezeno GP č. 237-1342/2017 a je úplatné
za jednorázovou částku 30.000,- Kč bez DPH.
n

ZOV souhlasilo s uzavřením smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene na akci:
„Všeteč, K/1963, kabel NN“ ve prospěch
společnosti E. ON Distribuce a. s. , kterou je
dotčen obecní pozemek parc. č. 1887, k. ú.
Všeteč. Věcné břemeno je úplatné za částku
5.000,-Kč bez DPH.

OPRAVA USNESENÍ
ZOV opravilo text usnesení č. 476/2018/XXXV
ze dne 12. 4. 2018:
ZOV souhlasilo s podáním žádosti o poukázání
finančních prostředků z rámcové smlouvy a dodatku č. 1 se společností ČEZ a. s. pro letošní rok
2018 ve výši 2. mil. Kč a souhlasí s jejich konkrétním určením na tyto investiční akce obce:
a) Rekonstrukce a vybavení vnitřních prostor objektu občanské vybavenosti Neznašov č. 15
b) Zabezpečení pozemku bývalé ZŠ ve Všeteči.

RŮZNÉ A DOŠLÁ POŠTA
n ZOV souhlasilo s uzavřením smlouvy o zřízení
pověřence (DPO – data protection officer) pro
ochranu osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů (dále jen
„nařízení GDPR“), tak jak byla předložena SMO
Vltava, jehož je obec Všemyslice členem.
Současně ZOV schválilo změnu Stanov dobrovolného svazku obcí SMO Vltava (Dodatek č. 1
– doplnění předmětu činnosti).
n ZOV odročilo jednání o prodeji části pozemku
parc. č. 674/5, k. ú. Všemyslice do doby minimálně realizace polní cesty SÚ1, stejně jako případné přednostní jednání o směně pozemků.
n ZOV stanovilo cenu povolenky pro mládež do
15 let pro rybaření na nádrži ve Všemyslicích na
novou cenu 200,- Kč včetně DPH s platností od
data prodeje povolenek na rok 2018 od 21. 5.
2018. Začátek lovné sezóny na tomto rybníce
je určen od středy 23. 5. 2018. Ostatní změny
v platných pravidlech rybolovu nejsou.
n ZOV souhlasilo formou darovací smlouvy,
poskytnout Lince bezpečí, z. s., Ústavní 95,
Praha 8 finanční podporu ve výši 3000,- Kč.
DALŠÍ PODANÉ INFORMACE A DISKUZE:
n SMOJK – nabídka a zjišťování zájmu o kompostéry, kontejnery, mobilní buňky „Re-use“
centra (sběr starého nábytku, elektroniky atp.
pro další využití pro občany zdarma),
n most Újezd – uzavření (předání staveniště
21. 5. 2018),
n změna umístění plynoměru – pohostinství
Bohunice,
n žádost o zaměstnání,
n chodník ve Všeteči a možnost, jak usměrnit
rychle projíždějící auta přes obec Všeteč,
n umístění zrcadel ve Všeteči.
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VELKÉ OSLAVY MALÉ ŠKOLY
Vážení spoluobčané, přátelé,
srdečně Vás tímto zveme na oslavy 150 let neznašovské školy, které budou probíhat od úterý 26. 6.
do čtvrtka 28. 6. Cílem těchto veřejných oslav je
společně s Vámi zavzpomínat, zamyslet se, zaposlouchat, ale především setkat se, povídat si, hrát si
a smát se. Rádi bychom Vás tedy požádali o shovívavost k hudební produkci NeznašoFESTU, který se
uskuteční ve čtvrtek od 18 hodin a trvat bude do pozdních večerních hodin. Pojďme spolu oslavit velkolepé
výročí naší školy, pojďme si spolu užít začínající léto!

LIKVIDACE PLEVELE
Obec Všemyslice od května do října
bude provádět likvidaci plevele v obcích
na chodnících, kolem plotů, na hřbitově
apod. Jedná se o aplikaci v nízké koncentraci přípravkem Roundup. Postřik je
možno provádět za určitých klimatických
podmínek, např. ne v dešti.

Děkujeme za vstřícnost.
Obec Všemyslice a ZŠ a MŠ Neznašov

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Dne 25. 5. 2018 vešlo v platnost Obecné nařízení
o ochraně osobních údajů (GDPR). Jistě už jste tuto
zkratku slyšeli z veřejných medií. Tento právní rámec má
za cíl chránit občany EU tak, aby nedocházelo ke
zneužívání jejich osobních údajů. V souvislosti s tím již
není možné, aby obec bez souhlasu jubilanta nechávala
zahrát písničku na přání na Českém rozhlase České
Budějovice a udávala tam jeho jméno, příjmení, věk...
Vzhledem k tomu, že tato přání byla u většiny našich jubilantů velmi oblíbená, chceme tuto možnost přání
ponechat.
Prosíme jubilanty (70, 75, 80, 81 a více let), kteří mají
zájem o zahrání písničky k narozeninám na Českém
rozhlase České Budějovice, aby tuto skutečnost
nahlásili na obecním úřadě v Neznašově s dostatečným
předstihem, kde obdrží informace a vydá písemný
souhlas k zahrání (souhlas bude k dispozici na oú).
U osobních přání se nic nemění.
Od tohoto data (25. 5. 2018) nebude možné vám
dále zasílat informační e-maily, na které jste byli doposud zvyklí. Připravujeme pro vás nové webové stránky,
kde se později budete moci zaregistrovat znovu svoje
e-maily již s uděleným souhlasem o zasílání novinek
touto formou. Budeme vás dále informovat.

HLEDÁ SE ZVONÍK

Vážení občané Neznašova. Pan Petřík,
který řadu let zvoníval v Neznašově v kapli
sv. Jana Nepomuckého na návsi v případě
oznámení úmrtí, případně v den pohřbu, je
dlouhodobě hospitalizovaný v nemocnici.
I když se jedná o smutnou událost, kdy
umíráček oznamuje, že odešel člověk
z vesnice případně, který zde dříve žil
a pozůstalí si přejí, aby se zazvonilo, DNES
zatím není místního člověka, aby službu za
p. Petříka vykonal.
Alternativa zvonění se samozřejmě
nabízí v elektrickém pohonu zvonu, třeba
i na dálkové ovládání. Nejedná se však
o žádnou levnou záležitost a potom, co
když právě Vy občané Neznašova, byste
raději vítali přirozené lidské zvonění než
náhradu strojem?
Proto si Vás dovoluji touto cestou
oslovit, zda by se našel ten, kdo by mechanické zvonění v případě potřeby zajišťoval. Zaučení zajistíme a zdarma.
Nemusí to být jen jedinec, budete-li dva či
tří, možná jen lépe.
Prosím, zda se dobrovolník najde
a odhodlá, nechť navštíví obecní úřad,
další záležitosti budeme řešit osobně.
Děkuji.
Ing. Karel Tůma, starosta
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ZŠ A MŠ NEZNAŠOV
MÁME POHÁR Z DOPRAVNÍ SOUTĚŽE MLADÝCH CYKLISTŮ!
Ve čtvrtek 19. dubna se žáci čtvrtého ročníku zúčastnili
dopravní soutěže O pohár Městské policie Týn nad Vltavou.
Po teoretické části, která s policisty proběhla v neznašovské
škole již týden před soutěží, čekala děti praktická část
v Týně nad Vltavou, jehož součástí byl test z pravidel silničního provozu, jízda podle pravidel silničního provozu,
jízda zručnosti a dovednosti první pomoci. V konkurenci
8 škol a 9 družstev jsme se umístili na výborném 3. místě!
I tímto způsobem chceme všem soutěžícím poděkovat za
to, jak skvěle reprezentovali naši školu.

ZÁPISY DO 1. ROČNÍKU ZŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019
Ve čtvrtek 26. a v pátek 27. dubna proběhly ve škole zápisy
dětí do 1. ročníku pro školní rok 2018/2019. Celkem bylo
přijato 12 dětí. Zápisem děti provázela myška Miška, s níž
se děti podívaly do světa pohádek, čísel, tvarů a písmenek.
Děti byly moc šikovné, a tak si kromě zážitků odnesly ze
školy i několik dárečků. Moc se těšíme, až se v září s novými
prvňáčky společně setkáme ve školních třídách.

DEN MATEK VE ŠKOLCE
I v naší školce se na svátek maminek nezapomnělo a pro
letošní rok jsme si místo tradičního vystoupení připravili pro
naše nejmilejší něco zcela nového. Maminky s dětmi měly

ve středu 16. května opravdu pestré odpoledne v podobě
několika rozmístěných stanovišť po celé školce, které byly
zaměřeny na předčtenářskou gramotnost. Prvním z úkolů
bylo, aby maminka přečetla dítěti pohádku, podle které
následovně vyplňovaly tajenku s otázkami vztahujícími se
k příběhu. Mimo jiné byl na každém stanovišti připraven
i doplňující úkol. Děti například odpovídaly na otázky ze
čtenářské kostky, musely seřadit posloupnost příběhu či
složit své počáteční písmeno. Po zdárném splnění úkolů
a vyluštění tajenky následovalo pasování Všeteček na budoucí Všemyslíky a s tím i slavnostní přípitek. Všichni účastníci si pak mohli pochutnat na občerstvení, které jim v rámci
center aktivit jejich děti přichystaly. Tímto děkujeme rodičům
za hojnou účast a pro nás příjemně strávené odpoledne ve
vaší přítomnosti.

PO STOPÁCH ČARODĚJNICE
V pátek 27. dubna jsme se školou a školkou podnikli
tradiční pochod Po stopách čarodějnice. Věkově smíšené
skupinky dvouletých až desetiletých dětí plnily po cestě
různé úkoly, z nichž byla většina zaměřena na ekologii. Na
konci procházky nás čekalo občerstvení v podobě opékání
buřtů. Počasí bylo krásné, nálada také, a tak jsme rádi, že
si výlet užily nejen děti, ale i některé maminky.
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MÁJOVÝ
POCHOD NA
VYSOKÝ KAMÝK
Ani vedro ani zima, krásná viditelnost, bující příroda, vůně klobásy, to
všechno přilákalo mnoho z vás na
prvního máje na Vysoký Kamýk
k rozhledně. A že se nás sešlo hodně,
pěšky či na kole, s kočárkem či
domácím mazlíčkem a ten nejkrásnější pohled je z koňského hřbetu.
Letos se nás u rozhledny sešlo přes
220 turistů + čtyřnozí kamarádi + 2 koně. Většina vyrazila ze Všeteče, kde to chvílemi vypadalo jak v koloně na dálnici
D1. Nutno smeknout před těmi, kteří ušli daleko větší vzdálenost a vydali se např. z Neznašova či Bohunic, nebo ještě
z větší dálky. Po vstupu do Píseckých hor už všechny oklopila probuzená příroda, kvetoucí stromy a zpívající ptáci.
U rozhledny bylo celé odpoledne veselo, o naše žaludky se postaral pan Černý s rodinou o hudbu a dobrou náladu
správce rozhledny pan Voneš, který jako každoročně nezapomněl na rozkvetlou větvičku pro zamilované páry
a tradice tak byla zachována. Ti, co se
nebáli a zdolali 166 schodů na vrchol
rozhledny, se mohli kochat krásným
výhledem do okolí s výbornou viditelností. A tak nám to prvomájové
odpoledne s úsměvem uteklo.
Poděkování patří všem, co nám
pomáhali s přípravou akce, jak u rozhledny, tak i pod rozhlednou a Jaderné
elektrárně Temelín, Skupiny ČEZ za
poskytnuté finanční prostředky v rámci Oranžového roku 2018.
Marie Švehlová

Den matek a žen
Bezmála 100 matek a žen si našlo cestu v pátek 11. 5. 2018 do KD
Neznašov, na tradiční setkání tohoto něžného pohlaví, které pořádal
Školský a kulturní výbor obce Všemyslice za finančního přispění
Jaderné elektrárny Temelín v rámci projektu Oranžový rok 2018.
Na přivítanou obdržely ženy kytičku a zapsaly se do
pamětní knihy. Opět si pro ně pan starosta přichystal básničku a děti ze ZŠ Neznašov písničku. Občerstvení bylo
taky přichystáno, a tak věříme, že nikdo neodcházel
domů hladový. Po vystoupení Divadelního spolku Tyl – Neznašov, se většina přítomných dam přesunula na parket, kde písničky na přání hrál DJ Barbulák. A po losování cen se na parket opět
vrátily. A že byly k neutahání. Zábava se rozjela, a tak se tancovalo až do
ranních hodin.
Marie Švehlová
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DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ Nová násada do rybníku
ZÁVODY
ve Všemyslicích
Dne 19. května 2018 uspořádala obec Všemyslice ve spolupráci s ČRS Týn n. Vlt. pravidelné dětské rybářské závody na rybníku U Turýnků ve
Všemyslicích.

Pro děti bylo na hrázi rybníka očíslováno 20 míst
a organizátoři očekávali nájezd malých rybářů. Kaprů
bylo v rybníce dost a celý týden nedostali žádné krmení, takže měli být náležitě vyhladovělí. Malých rybářů se sešlo 14 a chuť určitě nechyběla.
Ráno bylo chladnější a rybám se nějak brát
nechtělo, proto přišly vhod teplé párky a teplý čaj.
Někteří malí rybáři se nedali pobízet a spořádali
párků i 4 nohy a čaje vypili i několik kelímků. Systém,
kdy si malí rybáři chodili pro čaj do várnice podle
toho, jak měli žízeň, se ukázal jako efektivní.
Adrenalin z lovu měli spíše rodiče a doprovázející
dědečci. Děti jsou děti a chytání ryb, když to nebere
je nebaví. Rybám se z vody moc nechtělo a malí lovci
se spíše družili, pobíhali okolo a prutům se příliš
nevěnovali. Je také problém lovit ryby, když máte na
klíně tácek s párky, hořčicí a kečupem a vydržet
sedět 3 hodiny u prutu nebylo možné od menších
dětí očekávat, a tak kapři občas někomu sebrali
žížalku nebo těstíčko, ale úspěšně utekli.
Očekávali jsme více úlovků, ale ryby začaly brát
teprve v době, kdy již zájem malých rybářů ochabl, a
tak výsledky nebyly takové jaké mohly být. Bylo by
dobré rybám napřed něco do vody vhodit, a potom
je lovit. Ale to nejsou ochotni udělat často ani
dospělí, sotva to můžeme očekávat od dětí.
Ulovili se 2 pěkní kapři a jeden cejnek. A tak byla
možnost úspěšným lovcům předat poháry, pěkné
věcné ceny a ostatní účastníci si rozdělili zbylé ceny
mezi sebe losem. Ač úlovků mnoho nebylo, spokojenost mezi dětmi i dospělými byla všeobecná.

Rybník ve Všemyslicích je pravidelně osazován
rybami, a tak tomu bylo i v letošním roce. Měli jsme
zájem o ryby z Hluboké n. Vltavou, ale mohli nám
nabídnout jen malé kapry bez šupin (lysce) a o ty
jsme neměli zájem.
Velmi pěkné kapry nám nabídly městské sádky
z Vodňan, kde měly kapry větší a šupináče. Pro
převoz kaprů nám nabídli speciální auto rybáři
z Týna, kteří mají auto s nádrží na ryby vybavenou
vzduchováním, takže se kapři převáží v čisté prokysličené vodě.
Kapry nám nakládali rybáři ze sádky a byli
opravdu pěkní. Největší kapr měl 3,80 kg, ale i ti ostatní byli nad 2 kg. Celkem jich bylo 100 kg. Jako
prémii jsme dostali ještě 5 amurů a jednoho červeného koi kapra. Protože ryby byly určeny pro dětské rybářské závody, účtovali nám za ně Vodňanští
jen 55 Kč za kilogram, což je cena velmi dobrá.
Převoz ryb proběhnul bez problémů a ryby byly
za přítomnosti pana starosty Tůmy a pana Jelínka
vysazeni do rybníka. Následná kontrola břehů rybníka ukázala, že se ryby v rybníce aklimatizovaly
a uhynul pouze jeden amur.
Závěrem je třeba kapříkům popřát, aby se jim
v našem rybníku líbilo, byli opatrní a kolínka vybavená háčky příliš nekonzumovali.
JUDr. Veselý
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VYCHÁZKA
ZA HISTORIÍ OBCE
V neděli 13. května se uskutečnila již třetí výprava
s PhDr. J. Bartuškou za historickymi zajímavostmi
v okolí Neznašova. Tentokrát jsme si prohlédli

nedávno objevené hradiště z doby bronzové
nedaleko slavětického lomu. Dozvěděli jsme se řadu
zajímavych informací o archeologickych nálezech
v tomto pozoruhodném místě. Příjemná a poučná
procházka se opravdu vydařila a těšíme se na další!
SPAŽ Tyrš

SK Všeteč pořádá
v rámci Oranžového roku 2018

Memoriál
Pavla Macharta
5. 7. 2018
Sportovní areál Všeteč,
začátek turnaje 8 hod.
Po vyhlášení výsledků
zábava s hudbou
/kapela Lazareth/
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