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INFORMACE Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA

V úterý 18.6. se konalo v budově školy ve Všeteči veřejné zasedání Zastupitelstva Obce Všemyslice.
• ZOV souhlasí s podpisem smlouvy č. 1030052141/001
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene souhlasu s umístněním distribučního zařízení stavební akce
„Neznašov, K 89/111, kabel NN“. Stavbou jsou
dotčeny obecní pozemky parc. č. 1050/3, 89/103,
89/65 a 1050/1, vše k. ú. Všemyslice. Věcné břemeno
je úplatné za částku 10.000,- Kč bez DPH.
• ZOV souhlasí se zařazením investičních i neinvestičních
záměrů zřizované školy do Strategického rámce MAP
jako přílohy dokumentu Místního akčního plánu
vzdělávání ORP Týn nad Vltavou.
• Zastupitelé byli seznámeni s Územní studií Neznašov
obytná zóna JIH B25, která je pořizována na základě
požadavku obce na její zpracování, které je obsaženo
v dokončené změně č. 2 ÚP obce Všemyslice. Vzhledem k zájmu investorů o výstavbu na tomto území je
nutné tuto studii řešit. Dotčené území má rozlohu
5,14 ha a postup výstavby je rozdělen do dvou etap.
První etapa bude obsahovat především vybudování
základní technické vybavenosti na pozemku ve vlastnictví obce.
• ZOV souhlasí s poukázáním finanční částky 5.000,- Kč
na účet neziskové organizace Linka bezpečí z. s.
• ZOV neakceptuje dnes předloženou doporučenou
cenu (450.000,- Kč) k prodeji nemovitosti č. p. 62,
pozemek parc. č. st. 38/1, v obci a k. ú. Všeteč a trvá
na podmínkách prodeje, řádně zveřejněných 5. 10.
2018.

novy venkova JČ kraje v roce 2018 na realizaci stavby
„Rekonstrukce chodníku v obci Všemyslice, místní část
Neznašov“ s výsledkem – nebyly zjištěny žádné nedostatky ve využití dotace.
• S dopisem MŽP, státního fondu ŽP ČR k připravované
národní inventarizaci kontaminovaných míst a vyslovené žádosti o pomoc při zdokumentování a vyhodnocení těchto lokalit, případně lokalit již podezřelých.
• S výzvou Českého statistického úřadu o spolupráci při
územní přípravě nadcházejícího sčítání lidu, domů
a bytů, které se uskuteční na jaře roku 2021.
• S nově podanou stížností paní P. na odbor veřejné
správy, dozoru a kontroly MV, náměstí Hrdinů 1634/3,
Praha 4 upozorňující na možné porušení zákona
č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, při vyřizování jejího podnětu, kdy toto podání
nemělo býti vyřízené v zákonem stanovené lhůtě.
• S doplňujícími materiály k možné stavbě polní cesty
„Do Lomečku“, k. ú. Všemyslice, vyhodnocením finančních nákladů a doporučenými řešeními. Při diskuzi
zaznělo několik názorů na realizaci této cesty.
V současné době se výstavba cesty neplánuje, majitelé
lesů mohou jezdit po louce. Případně po svážnici.
V rozpočtu obce je počítáno s 0,5 mil. Kč a jde o propojení komunikace za kapličkou ve Všemyslicích s počátkem budované cesty SPÚ (cca 50 m).
Pokud některý z majitelů lesů na louce zapadne při cestě
do svého lesa či zpět s nákladem, bude obec samozřejmě
nápomocna s vyproštěním.
• V diskusi dále zazněl dotaz na údržbu vodovodních
přípojek a řešilo se sečení obecních pozemků.

RŮZNÉ A DOŠLÁ POŠTA
Zastupitelé byli seznámeni:
• S výsledkem Provedení kontroly KÚ JČ kraje – využití
dotace poskytnuté v roce 2018 v rámci programu ob-

Zápis ze zastupitelstva je k nahlédnutí na Obecním
úřadě a Výpis usnesení je zveřejněn na webových
stránkách obce.
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SOUTĚŽ V POŽÁRNÍM SPORTU
„O putovní pohár starosty obce Temelín“
Bohunice se staly již podruhé organizátorem požární soutěže „O putovní
pohár starosty obce Temelín“ a tato
akce byla mj. zařazena i do sledované
akce „velkého“ OR 2019. Soutěž se
uskutečnila v sobotu 8. června 2019
a organizátoři soutěže krátce po obědě
přivítali celkem 6 družstev mužů a dvě
soutěžní družstva žen vč. místních. Dojela dvě družstva mužů z SDH Temelín,
muži Zvěrkovice, muži Všeteč a Nuzice.
Místní ženy Bohunice pak měřily své síly
se ženami SDH Všeteč. Všichni nastoupení k zahájení soutěže byli přivítáni
slovy starosty pořádajícího SDH Bohunice, krátkou řečí p. starosty obce
Temelín a starostou obce Všemyslice.
Soutěžní požární družstva běžela dva nezávislé požární
útoky, k hodnocení se počítal čas lepšího útoku. Přesto,
že byl předpoklad silnějšího zastoupení družstev pozvaných SDH bylo sobotní odpoledne nabito zdravým
soutěživým duchem a hry fair play.
Po třech hodinách soutěžení a provedeném vyhodnocení si putovní pohár odnesli a celkově i 1. místo obsadili

muži ze Zvěrkovic, druhé místo obsadili Temelín muži
starší a na třetím místě skončili muži z Bohunic. Z žen byly
lepší a na 1. místě se umístily ženy SDH Všeteč, druhé
skončily místní ženy z Bohunic. Pohár za třetí místo kategorie ženy byl symbolicky starostou SDH Bohunice udělen
dříve aktivním ženám sboru Bohunice.
Příznivé krásné slunečné počasí, dobře zajištěné
zázemí s občerstvením, doprovázející hudební kulisa
udělaly ze sportovního odpoledne soutěže „O putovní
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pohár starosty obce Temelín“ velmi
zdařilou akci, za kterou bylo poděkováno
hlavně zúčastněným soutěžícím, organizátorům akce a slovy starosty obce i JE
Temelín, Skupina ČEZ za poskytnuté finanční prostředky v rámci OR 2019 obce
Všemyslice. Závěr soutěže provedl
starosta obce Temelín a starosta SDH Bohunice, který mj. neopomněl poděkovat
i za práci rozhodčích a popřáním příjemné
volné zábavy pro všechny zúčastněné
soutěžící, ale i občany a hosty sobotního
odpoledne, úspěšnou akci poté ukončil.
Za SDH Bohunice, Karel Tůma, velitel

110. let od založení školy ve Všeteči
V sobotu 8. června se na hřišti ve Všeteči sešlo na sto rodáků a obyvatel Všeteče při příležitostí
110. let od založení školy ve Všeteči. Po úvodním přivítání zástupcem SDH Všeteč a paní místostarostky hovořil o historii a
vzniku místní školy pan Bartuška.
Návštěvníci akce si společně
popovídali a zavzpomínali na léta
minulá. Při poslechu dechové
kapely Radověnka se všichni
bavili až do pozdní nočních hodin.
Pro návštěvníky bylo přichystané
také malé občerstvení v podobě
zákusků, koláčků a chlebíčků.
Celou akci organizovalo místní
SDH.
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ZŠ A MŠ NEZNAŠOV
PŘEDŠKOLÁCI VE ŠKOLE
V letošním školním roce se opět setkávali
předškoláci a školáci ve škole v rámci programu
Hurá školo, první kolo. Celkem proběhla tři setkání.
První listopadové setkání bylo zaměřené na vzájemné poznávání, kde jsme hráli různé seznamovací
a zábavné hry. Podruhé jsme se setkali v dubnu při
barevném učení. Děti se rozdělily do smíšených
skupin a v časovém limitu se postupně vystřídaly na
všech stanovištích (běhací diktát, tisk, pohádka,
pexeso). Poslední letošní společná výuka proběhla
v květnu a byla věnována matematice podle profesora Hejného. Krokovali jsme a hráli jsme matematické hry Sova a Autobus. Společná setkání
a spolupráce se dětem moc líbila. „Bavilo mě si
s nima hrát“, „Líbilo se mi, že tady byli školkáčci!“,
„Mně se líbilo, že jsme hezky spolupracovali.“, „Mně se na tom
líbilo, že jsme dělali tu matiku.“ komentují společná
setkávání prvňáci.
Za 1. ročník Mgr. Lenka Trnková

SPORTOVNÍ DĚTSKÝ DEN
V ALBRECHTICÍCH
V úterý 4. 6. jsme si opět po roce jeli zasoutěžit
se školami z Kluk a Temelína do Albrechtic nad Vltavou. Děti se takto sešly již potřetí. Opět společně
procházely řadu stanovišť, ve kterých získávaly po
splnění nejrůznějších úkolů razítka, za která si pak
vybraly nějaký dárek. Poslechli jsme si taky povídání
o dravcích a byli svědky jejich přeletů. Počasí bylo
opravdu teplé a tak děti s chutí uvítali nabízenou
zmrzlinu.

VČELY VE ŠKOLE!
Ne, nevlétl nám do družiny roj, jen jsme se
v týdnu od 10. do 14. června věnovali tématu včel
a včelaření. Navštívili nás místní neznašovští včelaři
Lukáš a Zdeněk Pletkovi, kteří nám o včelách
a práci s nimi řekli spoustu zajímavých informací.
Přinesli rovněž nejdůležitější pomůcky včelaře
i skleněný úl, aby měly děti představu, jak to uvnitř
úlu vypadá. Nejvíce však děti upoutala ochutnávka
medu. Téma jsme dále v průběhu týdne zpracovávali v centrech aktivit, v nichž děti vytvářely 3D modely z různých materiálů a lap booky, do nichž
zaznamenávaly vyhledané informace o včelách,
vymýšlely o nich básničky a příběhy.

TÝDEN S CIRCUSEM HAPPY KIDS !!!
Předposlední červnový a zároveň i školní týden se
nám všem vryl do paměti. Strávili jsme ho totiž
s Circusem Happy Kids. A zážitky jsou opravdu
nezapomenutelné…Kdo se byl podívat na jednom
ze dvou představení, ví, o čem mluvíme…
Vše začalo v sobotu 15. června. Na neznašovském fotbalovém hřišti se objevila
karavana aut a přívěsů. V neděli jsme
společnými silami postavili cirkusové
šapitó…a zde začal náš příběh. Už během
prací se totiž ukázala srdečnost všech členů
týmu Happy Kids. Atmosféra byla moc příjemná, počasí ideální, práce šla od ruky…
A tak bylo brzy hotovo (alespoň pro nás,
pomáhající). V pondělí se všechny děti
i učitelé z neznašovské a albrechtické školy
a školky podívali na profesionální vystoupení
týmu Happy Kids. Viděli jsme vtipné klauny
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Honzu a Jindru, půvabnou kouzelnici Denisu, usměvavou Marilu a Elišku,
žonglujícího Honzu a Orlanda a svalnatého artistu
Roberta. Jejich zdařilé
akrobatické,
tajemné
a vtipné kousky nás nadchly. A děti se těšily na to,
až se takové triky naučí.
V úterý a ve středu pak
děti nacvičovaly jednotlivá
čísla
pod
vedením
trenérů.
Někdy
se
z našeho pohledu zdálo,
že věci nejdou úplně
snadno, že se triky nestačí doladit…Trenéři byli
ale klidní, zkušení. A s prvním vystoupením se jejich
přístup potvrdil.
Ve čtvrtek 20. 6. a poté v pátek 21. 6. jsme byli
svědky něčeho úžasného. Krásně navazující vystoupení, dokonalé kostýmy, skvělou atmosféru
podtrhující hudba a v záři reflektorů…naše děti.
Nikdo by neřekl, že to, co předvedly, je záležitost
čtyř hodin tréninku. Čísla barevná, různorodá, ale po
všech stránkách profesionální, odvážná až dechber-

oucí. Černé divadlo, kouzelníci, fakíři, žongléři, akrobati, chůze na laně, artisti na visuté hrazdě
a nepostradatelní klauni. Nejedné mamince
i tatínkovi se zaleskly oči. Zážitek jedinečný,
neopakovatelný…A závěrečný nástup všech 110 ti
dětí na jednom place spolu s trenéry a učiteli podtrhl
cíl celé akce. Společně zažít pocit jedinečnosti,
důležitosti…a hlavně radosti. V ten okamžik se totiž
na place naplno odrazil název celého cirkusového
projektu. Na jednom place totiž bylo sto deset šťast-
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ných dětí – HAPPY KIDS. Jsme moc rádi, že si touto
zkušeností mohly děti projít. Děkujeme proto
celému týmu Circusu Happy Kids za to, že takový
zážitek a zkušenost dětem umožňují. Určitě se
s těmito profesionály nevidíme naposledy. A proto
tento příběh, příběh s Happy Kids, nekončí….
Za ZŠ a MŠ Neznašov Mgr. Gabriela Tůmová

PADOUCH NA OTÁČIVÉM HLEDIŠTI!
Ve středu 5. 6. jsme se školkou a školou vydali
na divadelní představení Já, padouch na otáčivé
hlediště v Týně nad Vltavou. Oproti loňskému roku
nám počasí přálo, a tak některé děti zažily poprvé
divadelní představení venku a hned z několika
různých pohledů. Proměnlivá prostředí a scény je

Přejeme vám všem
příjemné léto,
dětem hezké prázdn
iny
a všem budoucím
prvňáčkům
a odcházejícím páťá
kům
šťastný vstup
do nové životní eta
py.
Zaměstnanci Zákl
adní školy a Mateř
ské
školy Neznašov–
Jarda, Gábina, Iv
a,
Monika, Lucka, Le
nka, Erika, Marce
la,
Eliška, Tereza, Ire
na, Simone, Petra
a Dita

velmi zaujaly. Ještě více však děj a postavy. Hromadná skupina žlutomodrých mimoňů nás všechny
upřímně rozesmála… Představení je opravdu povedené, zaujalo malé i velké a jsme rádi, že jednou
z hereček je i naše bývalá žačka.
Za ZŠ a MŠ Neznašov
Erika Tomková a Mgr. Gabriela Tůmová
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12. ročník Memoriálu
Vladimíra Turýnka
Při lehce přeháňkovém sobotním odpoledni dne
18. 5. 2019, se na střelnici Borek u Českých
Budějovic uskutečnil 12. ročník Memoriálu Vladimíra
Turýnka ve střelbě. Tento kulový čtyřboj uspořádal
MS Bohunice ve spolupráci s OÚ Všemyslice za podpory Jaderné elektrárny Temelín, Skupiny ČEZ
v rámci projektu Oranžový rok 2019.
Sešlo se 22 účastníků z řad myslivců, občanů obce,
ale i hostů. Po přivítání soutěžících převzal vedení
soutěže hlavní rozhodčí Jiří Novotný, který provedl
poučení o zacházení se zbraní, rozdělil soutěžící do
skupin a následně celý průběh soutěže řídil.
Střílelo se malorážkou na 50 metrů, vždy 10 náboji
a to - vleže, vestoje s pevnou oporou, vestoje s volnou oporou a vestoje bez opory. Terče - liška, kamzík,
srnec a divočák. Průběh soutěže se odvíjel celkem
plynule a soutěžící si toto odpoledne opravdu užívali.
Po necelých čtyřech hodinách bylo odstříleno
a soutěž se mohla vyhodnotit.

ODPADY – shrnutí za rok 2018
Příjmy (v Kč)
Občané (poplatky za svoz odpadu)

630.450,31.784,-

Firmy (poplatky za svoz odpadu)

182.295,-

Zpětný odběr (příjem za recyklovatelné suroviny)
Celkem příjmy

844.529,-

Tentokrát zvítězili zástupci myslivců. Na prvním místě
Jiří Svoboda s počtem 355 bodů, druhé místo obsadil
s počtem 340 bodů Radek Řeháček a třetí místo obhájil Martin Turýnek s 331 body. Vítězům byly předány
poháry i hodnotné ceny. Skromnou sladkostí byla
také symbolicky oceněna i dvě dívčí umístění na
konci pořadí.

Výdaje (v Kč)

Na závěr akce, bylo všem účastníkům poděkováno
za bezpečné zacházení se zbraní i za vzorné chování
během celé soutěže. Myslivcům pak bylo popřáno
mnoho úspěchů do nadcházející lovecké sezóny
s pozdravem „Lovu zdar“ a tím byl tento sobotní program na střelnici Borek zakončen.

V roce 2018 dotovala obec Všemyslice odpadové
hospodářství obce částkou 242.008,- Kč

MS Bohunice

Rumpold Týn svoz recyklovatelného odpadu kontejnery na tříděný odpad
122.820,Rumpold Vodňany svoz komunálního opadu –
popelnice, kontejnery sběrný dvůr)
963.717,Celkem výdaje

1.086.537,-

Sběrný dvůr v Neznašově nepřijímá stavební odpad. Tyto
odpady likviduje buď Rumpold Týn, kde u této firmy si můžete objednat přistavení kontejneru nebo Rumpold Vodňany. V případě,
že máte stavební suť naloženou na valníku atp., potom je nejblíže
řízená skládka pevných odpadů Rakovka, spadající pod správu
OÚ Chrášťany. Zpracování těchto odpadů není zahrnuto
v „poplatku za popelnici“ a sběrný dvůr v Neznašově není zařízen
na příjem tohoto druhu odpadu.
Stránky Rumpold Týn www.tyn.rumpold.cz,
tel: 385 721 518, 606 379 103
Stránky Chrášťany: www.chrastany.eu,
Skládka Rakovka: tel. 385 731 886, 724 157 953
Do stavebního odpadu patří: beton, cihly, tašky a keramické
výrobky, dřevo ze stavby, plasty ze stavby, asfaltové směsi, zemina a kamení, izolační materiály, skelná vata, polystyren, směsné
stavební a demoliční odpady atd.
!!! Odpady výše uvedené by se neměly mezi sebou ani mezi
jinými odpady míchat !!!
Výrobky obsahující azbest (eternit) musí být baleny samostatně
v nepropustných obalech (Big-Bag, plastové pytle, strečová folie...)
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OSLAVA
DNE DĚTÍ
a
NeznašoFest

Na fotbalovém hřišti v Neznašově proběhl
v sobotu 1. 6. druhý ročník NeznašoFESTu spolu
s oslavou Dne dětí. Dětští návštěvníci si mohli zařádit na nafukovacím hradě, svést se řetízkovým
kolotočem, vyrobit si jmenovku anebo si nechat pomalovat obličej.

Svezení se v balónu a možnosti práce s malým
bagrem (vytáhnutí fotbalového míče z výkopu)
neodolali ani dospělí návštěvníci. Před oficiálním
koncem části festivalu určené pro děti vystoupili
šermíři se svou pohádkou Chrabrých rytířů starého
dubu.
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Po páté hodině se rozezněly první tóny
a vystoupili duo Vesla a Jiří Schmitzer,
později byly klasické kytary nahrazeny
elektrickými a postupně vystoupily kapely
Orakei Korako Band, Fast Food Orchestra
a legenda punku kapela Plexis. Poté jako
Půlnoční radost II. vystoupila místní kapela.
Po divokém závěru dne se atmosféra
zklidnila s poslední vystupující kapelou Monotonic Stereotype. Počasí festivalu přálo
a přes pět set návštěvníků si celou akci
určitě užilo.
Chtěli bychom poděkovat všem co
pomáhali s přípravou a organizací celé
akce, všem co zajišťovali atrakce pro děti
a stánky s občerstvením, pilotovi balónu
panu Trčkovi a bagristovi panu Tomešovi
za jejich čas, našim sponzorům
a Jaderné elektrárně Temelín, Skupiny
ČEZ za poskytnuté finanční prostředky
v rámci Oranžového roku 2019.

Očkování psů – MVDr. Helena Vlková
3. 8. 2019 (sobota)
8:00 – Neznašov (ve sběrném dvoře), 9:00 – Slavětice, 9:30 – Všeteč,
10:15 – Všemyslice, 10:40 – Všemyslice – Předhájek, 11:00 – Bohunice
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Spolek pro aktivní život TYRŠ pořádá od středy 7. 8. do čtvrtka 15. 8. 2019

LETNÍ KEMP

Všichni zájemci o program kempu jsou srdečně zváni na všechny akce.
Vstup na semináře a přednášky je zdarma.
Na výlety se pojede auty, proto je třeba nahlásit svou účast alespoň den předem na spolkový
mail nebo osobně Mgr. Lukšové. Na sportovní akce (jóga a line dance) si vezměte přiměřenou
obuv, oblečení a pití. Případná změna programu je vyhrazena a bude zveřejněna na stránkách
spolku. Případné dotazy lze zaslat na email spolku spaz-tyrs@email.cz.

HROMADNÁ KONTROLA KOTLŮ V OBCI
Podle zákona 201/2012 Sb. § 17 odst. 1, písm. h) je nutné 1x za 3 roky provést kontrolu kotlů
na tuhá paliva. První vlna kontrol probíhala v roce 2016 proto v roce 2019 končí jejich platnost.
Smyslem hromadné kontroly kotlů je zajistit sníženou cenu kontroly kotle a bezplatnou dopravu techniků jednotlivých výrobců na místo kontrol. Firma, která oslovila Obec Všemyslice má
v Jihočeském kraji nasmlouvané techniky s oprávněním provádění kontrol kotlů na tuhá paliva těchto
značek: Viadrus, Dakon, OPOP, Atmos, Viessmann, Agromechanika Lhenice, Buderus, Kovarson, Rojek,
Slokov, Hass&Sohn, kotle domácí výroby a zaniklých výrobců.
V případě zájmu o kontrolu kotle se hlaste na Obecním úřadě v Neznašově nejpozději do 15. 7.
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LÉTO VE VŠETEČI
5. 7. 2019
Memoriál Pavla Macharta
~

3. 8. 2019
Speciální hasičská soutěž
o Horáckou šunku
~

17. 8. 2019
Všetečská volejbaliáda

Uzávěrka čísla 27. 6. 2019, vydavatel Obecní úřad Všemyslice, telefon 385 721 737

