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INFORMACE Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA

Poslední veřejné zasedání tohoto zastupitelstva
obce Všemyslice (ZOV), proběhlo dne 27. září 2018
v Bohunicích za přítomnosti všech zastupitelů.
ZOV SCHVÁLILO:
n Navržený program.
n Jako ověřovatele zápisu Eriku Tomkovou a Vladimíra
Voneše, jako zapisovatelku Jitku Kubálkovou.
n Dodatek č. 33 k odpisovému plánu a vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 10 a 11 v kompetenci
starosty obce.
n Zveřejnění záměru prodeje nemovitosti č. p. 62, poz.
parc. č. st. 38/1, v obci a k. ú. Všeteč (budova bývalého obchodu) s podmínkami prodeje: minimální
prodejní cena dle znaleckého posudku 617.430,- Kč,
nemovitost bude prodána s pozemkem v souladu
s odděl. GP 239-32/2018, ze dne 13. 6. 2018, obec
si vyhrazuje právo udělení souhlasu způsobu užívání
objektu novým majitelem, pokud se prodej uskuteční,
v kupní smlouvě bude uveden závazek nového majitele o udržování vnějšího vzhledu objektu v dobrém
technickém stavu (fasáda, pozemek), zájemci podají
své nabídky v uzavřených obálkách do kanceláře OÚ
Všemyslice, 373 02 Neznašov č. 9 nebo poštou na
uvedenou adresu, termín doručení do 31. 10. 2018,
na obálce bude uvedeno „Prodej nemovitosti č. p. 62,
k. ú. Všeteč“, NEOTVÍRAT! Obsahem zásilky bude
průvodní dopis s uvedenou cenou k jednání, jasný
záměr užívání objektu v případě koupě, vyslovený
souhlas se závazkem udržování vnějšího vzhledu objektu v dobrém technickém stavu.
n Podání žádosti na SPÚ, Husinecká 1024, Praha 3
o bezúplatný převod pozemku parc.č. 188/51
(odděl. GP č. 885-38/2018, ze dne 14.5.2018), k.ú.
Všemyslice – Neznašov.
ZOV odročilo další jednání ohledně navržené směny
a částečné koupi pozemku, parc.č. 1043/1 ve vlast-

nictví obce, z důvodu nedoručeného vyjádření majitelky
sousední nemovitosti, kdy tato nemovitost zadní stěnou sousedí s částí poz. parc. č. 1043/1, který je předmětem směny a částečné koupě. Jde o zajištění
přístupu z důvodu údržby.
ZOV souhlasilo s přispěním částky 11.000,- Kč do
veřejné sbírky na zadluženou obec Prameny.
DALŠÍ PODANÉ INFORMACE:
n Dílčí přezkoumání hospodaření za r. 2018 obce Všemyslice, přezkoumané období od 1. 1. 2018 – 16. 8.
2018 provedené KÚ JČ kraje, ekonomickým odborem, oddělení přezkumu a metodiky hospodaření
obcí - s výsledkem bez závad a nedostatků, starosta
poděkoval pracovnicím OÚ.
n Doručená žádost o provedení změny územního
plánu obce části poz. parc.č. 1746, k.ú. Všeteč na
rodinnou bytovou výstavbu.
n Cenová nabídka ateliéru DoPI, s.r.o, České
Budějovice na vypracování PD rekonstrukce chodníku v Neznašově od panelových domů k DH podél
MK parc.č. 175/19, k.ú. Všemyslice.
n Doručená výpověď nájemní smlouvy majitele poz.
parc. č. st. 33/6, zastavěná plocha a nádvoří,
výměra 339 m2 (část dvora Neznašov). Výpovědní
lhůta je 3 měsíční a počíná běžet od 1. 10. 2018.
DISKUZE:
n Doporučení přečíst si Výroční zprávu ZŠ a MŠ Neznašov, která dokazuje vysokou kvalitu školy ve
srovnání s ostatními školami v republice.
n Upozornění na nepovolenou skládku v lese mezi
Všemyslicemi a Temelínem a žádost na obec o přistavení kontejneru, do kterého by žáci neznašovské
školy odpad nanosili.
n Připomenutí nepovoleného umístění plechové
garáže na pozemku obce (590/2) a zajištění jejího
dokončení na str. 2
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odstranění. Polorozpadlá nemovitosti č. p. 14 ve
Všemyslicích, zjistit konkrétní informace ohledně
možného odkupu stavení obcí. Na základě toho
ZOV přijalo nová usnesení.
n Polemika, zda je nutné ve Všemyslicích další dětské
hřiště.
n Zamyšlení se nad chytáním, či nechytáním ryb v rybníce (viz článek níže).
n Seznámení zastupitelů a přítomných s kauzou
ohledně neprodávané brožury, napsané u příležitosti
150. výročí položení základního kamene ZŠ Neznašov. Přímí potomci tehdejšího p. ředitele ZŠ, nesouhlasí s určitými pasážemi v této brožuře. Uvádí,
že nejsou uváděny zdroje, z kterých bylo čerpáno
a pokud bylo čerpáno ze školní kroniky, která byla
v minulosti odcizena, aby kronika byla vrácena do
archivu.

Reakce: v brožuře není žádná nepravda a ani žádné
hodnocení osob. Do brožury bylo čerpáno jen z autentických pramenů a zmiňovaná kronika je právě zásluhou autora brožury v archivu naskenovaná, stejně
jako řada jiných dodaných dokumentů. Diskuze nad
tímto tématem se dále rozvinula.
n Dán podnět do zastupitelstva k přezkoumání textů
na tabulích naučné stezky „Za neznašovským kohoutem“ a hrobky Berchtoldů ohledně nepřesných
informací.
n Vyřízení žádosti o revokaci usnesení ZOV ze dne
9. 8. 2018 souhlas s připojením nemovitosti č. p. 67
na veřejný plynovod, v obci a k.ú. Bohunice nad Vltavou, o kterém už bude rozhodovat nové zastupitelstvo.
n Upozornění na špatný stav rybníků v Habří. Bylo by
vhodné je opravit (netěsnící stavidla).

VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE VŠEMYSLICE 2018
Kandidátní
listina
íslo
1

2

název

Hlasy
abs.

v%

Strana
pro
rozvoj
obce

1 333

25,97

OBEC A
OBANÉ

3 799

Poet
kandidát

Pepoten
základ
dle potu
kandidát

Pepotené
%
platnch
hlas

Poet
mandát

11

5 132,00

25,97

3

11
Volební účast:

74,03

11

5 132,00

STRANA PRO ROZVOJ OBCE
Platné hlasy celkem: 1 333
Hranice pro změnu pořadí kandidáta: 133,1
Kandidát
po .
íslo

Počet volených
členů zastupitelstva:

p íjmení, jméno, tituly

74,02

OBEC A OBČANÉ
Platné hlasy celkem: 3 799
Hranice pro změnu pořadí kandidáta: 379,5

Po et hlas

abs.

v%

Po adí
zvolení
/náhradníka

1

Hornát Václav

140

10,50

1

2

Mácová t pánka Ing.

148

11,10

3

3

Sikora Ond ej

98

7,35

2

4

Chlumecká Iva Mgr.

164

12,30

2

5

Sládková Petra Bc.

172

12,90

1

6

Gabriel Roman Ing.

111

8,32

3

58,54%

8

Kandidát
Mandát

-

po.
íslo

píjmení, jméno, tituly

Poet hlas

abs.

v%

Poadí
zvolení
/náhradníka

Mandát

1

Tma Karel Ing.

413

10,87

1

*

2

Levínská Kateina Bc.

348

9,16

3

*

3

Tomková Erika

358

9,42

4

*

*

4

Marouek Martin

348

9,16

5

*

*

5

Matouová Vladimíra Bc.

347

9,13

6

*

-

6

Hrdlika Jan

329

8,66

7

*

*

*
-

7

lehofer Antonín DiS.

106

7,95

4

-

7

Hvozdovsk Robert

321

8,44

8

8

Martykán Miroslav Ing.

122

9,15

5

-

8

Dvoák Václav

340

8,94

1

-

9

Ku era Milan

102

7,65

6

-

9

Vone Vladimír

308

8,10

2

-

10

Kolá Radek

79

5,92

7

-

10

Kolá Libor

386

10,16

2

11

Marcin Jan

91

6,82

8

11

Hupka Stanislav

301

7,92

3

VŠEM ZVOLENÝM ZASTUPITELŮM GRATUJEME.

*

-
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SETKÁNÍ SENIORŮ

NENÍ VYDRA JAKO VYDRA

V neděli 7. října proběhla tradiční a poslední akce sledovaného Oranžového roku 2018 v obci Všemyslice

Kdo v současné době tráví více času u vody může
spatřit vydru a někdy i dvě. Zde na soutoku vyvedla vydra
mladé a bylo ji možné vidět jak běží a za ní se kutálí 3 malé
vydřičky. Hezký pohled pro přírodovědce, horší pohled pro
rybáře.
Vydry u nás žily vždy a bylo výsadou panstva lovit
vydry a vlastnit vydří čepici. S nástupem socialismu přibylo
myslivců a vydra již nebyla chápána jako zdroj kožešiny,
ale jako trofej, která vycpaná zdobila domácí zákoutí.
Před dvaceti lety byly vydry před vyhubením. Myslivci
a rybáři je lovili tak intenzivně, že jejich počty se zredukovaly na několik desítek kusů v rámci celé naší republiky.
Popularitu vydře vytvořil pan Chaloupek, který o vydřím
mláděti udělal seriál večerníčků, které se určitě všem líbili.
Také ochranáři zasáhli a tak se počet vyder v naší přírodě
začal zvyšovat. Vydry dnes v okolí našich vesnic žijí v docela hojném počtu. Ve Všemyslicích rybářům konkurují na
rybníce u Turýnků. Vydry loví pstruhy na rybníku u pana
Jelínka a v Neznašově vydry navštěvují všechny 4 rybníky.
Smutnou zkušenost s vydrou máme na rybníku pod židovským hřbitovem. Zde jsme vysadili 50 kapříků a vydra
je doslova všechny sežrala. Zbyly jen šupinky a krev na
sněhu. Neslovilo se zde vůbec nic.
Dnes u řeky vidíte vydru docela běžně a ty mladé (dnes
již 70 cm dlouhé) se ani moc nebojí a vylezou na břeh klidně
i vedle vás. V řece je ryb hodně, a tak se nic nestane, když
vydra nějakou plotici nebo cejna sežere. Ale ona loví i malé
kachničky, zcela zde vyhubily ondatry a pokud se dostanou
na chovný rybník způsobí velké škody.
Máme zde však i jiné vydry, ty mají sice jen 2 nohy, ale
plundrují řeku více než vydry čtyřnohé. Pytláctví je dnes
nešvar velkého rozsahu. Kupříkladu na řece loví rybář
a ryby si ukládá do vezírku na pískovně. Nebo naopak ryby
nachytané v pískovně si rybář ukládá do haltýře v řece. Že
mají rybáři 2 haltýře a poté co uloví povolené 2 ryby si ty
další ukládají do jiného haltýře je dnes běžná praxe. Bodrý
děda lovící kapry Vám důvěrně sdělí, že si pro nalovené
ryby přijede v pátek jeho syn, který má ve Strakonicích
hospodu. Jiní rybáři chytají na 3 pruty, chytají celou noc
a odnesou doslova vše co u vody chytí. Malé kapry si
odnáší někteří zloději do soukromých rybníků. Nebo je za
pár piv prodají v hospodě. Zatímco dříve pytlačily děti nebo
chudší lidé, dnes většinou pytlačí dospělí a někdy velmi
dobře situovaní podnikatelé.
Kalkulovat s tím, že porybný je dopoledne v práci a já
si mohu u vody dělat co chci, se dnes nevyplácí. Český rybářský svaz zaměstnává profesionální porybné, kteří mají
nejen rychlý člun, ale i dalekohledy a kamery s vysokým rozlišením. Doložit proto pytláctví pro správní řízení je
poměrně jednoduché a dřívější pokuty ve výši několika
stokorun dnes nahrazují pokuty ve výši několika tisíců. Ale
co je horší, že vedle pokuty získají tito pytláci i náležitou
ostudu.
Snad by bylo vhodné, aby se do kontrol kolem vody ve
větší míře zapojovala i policie, neboť agresivita některých
pytláků je až zarážející..

Setkání seniorů. Náplň odpoledne byla podobná jako
v předchozích ročnících a to živá hudba k poslechu,
občerstvení a obohacené kulturním vystoupením.
Setkání zahájilo vystoupení dětí z místní ZŠ a MŠ Neznašov. Celé odpoledne hrála živá hudba v podání Temelín-

ské dechovky a byli jsme překvapeni, jak vitální máme
v obci seniory. V další části odpoledne po nutném občerstvení vystoupil Blaťácký soubor Vlastiboř, který již má za
sebou více než 50. letou historii. Věříme a doufáme, že se
zúčastněným seniorům líbí možnost se setkat, popovídat
a zavzpomínat se svými známými a kamarády.
Marie Švehlová
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ZŠ A MŠ NEZNAŠOV
STÁŘÍ ZÁŘÍ V ZÁŘÍ
První týden v září jsme se ve škole i ve školce věnovali
tématu stáří. Nejen, že děti o tématu přemýšlely, sledovaly
dokument, zpracovávaly téma do plakátů, zahrály si na

dětství, co směli a nesměli, s čím si v dětství hráli. Své
vyprávění obohatili o spoustu fotografií. Tímto děkujeme
všem zúčastněným, paní Miloslavě Littové, Anně
Hospodářské, Jaroslavě Lampertové, Miladě Říhové, Daně
Ponertové a panu Karlu Klomfarovi, za návštěvu a za čas
strávený s námi. Dle reakcí dětí i jejich postřehů a komentářů víme, že je jim téma blízké, že o svém vztahu k prarodičům a starším občanům přemýšlejí a věříme, že si díky
aktivitám spoustu věcí ujasnily. Mezigenerační otázce se
budeme věnovat v průběhu celého roku a doufáme, že se
nám podaří zahájit určitou pravidelnou spolupráci.

novináře během tvorby reportáže se svými prarodiči, či
pekly podle receptů svých babiček, třídy dokonce navštívili
naši věkem starší spoluobčané, kteří dětem vyprávěli, jak
se dříve žilo a učilo, jak vypadala škola a výuka v době jejich

BAZÁREK
Oblečení se kupí, nové boty není kam dát a sehnat
levně lyže či brusle se zdá jako nadlidský úkol? Omyl! V
sobotu 6. 10. 2018 se pro širokou veřejnost otevřely dveře
MŠ Neznašov, kde se uskutečnil 2. ročník BAZÁRKU. Děkujeme tímto maminkám, které se pod záštitou spolku
Neznášek z.s. aktivně zapojily a nabídly své věci k prodeji.
Věřte, že bylo opravdu z čeho vybírat a dopoledne si užili
nejen dospělí ale i děti. Co říci dál? Možná jen to, že Ti, kteří
akci nestihli, nemusí truchlit.
Společně se můžeme sejít na dalším bazárku, tentokrát
jarním, a to opět v roli kupujícího nebo prodávajícího.

MALÁ ZPRÁVA Z MOZTP A ČČK
Dne 12. září jsme jeli na zájezd Náměšť nad Oslavou, Kralice a Ivančice.
Původně gotický hrad byl přestavěný na renesanční zámek Žerotínů barokně upravený. V roce 1946 byl zámek adoptován pro potřeby prezidenta E. Beneše.
Historické interiéry s dobovým zařízením knihovna, kaple, pracovna prezidenta
E. Beneše, rozsáhlá sbírka závěsných koberců z 16. až 19. století, pod zámkem
Žižkův dub - nejstarší na Moravě.
Po dobrém obědě jsme jeli do Kralic. Zbytek gotické tvrze v 16. století hojně
využíván pro tiskárnu. V letech 1579 – 1594 zde byla vytištěna Bible kralická.
Dále jsme jeli do Ivančic, kde jsme si prohlédli expozici Vladimíra Menšíka a Alfonse Muchy, kde jsme se podívali na video o jeho životě. Věřím, že se zájezd
líbil, ale na cestě domu se porouchal autobus a museli jsme čekat na náhradní.
Domů jsme přijeli po 22 hodině.
Za MO ZTP – Littová Miloslava, za MO ČČK – Kodadová Marie
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TISKOVÁ
ZPRÁVA

REKONSTRUKCE OBJEKTU občanské
vybavenosti Neznašov č. 15
- obec Všemyslice

Po dlouhé době provozu budovy občanské vybavenosti č. 15 v Neznašově, kdysi bývalé prodejny Jednoty, bylo na jaře r. 2018 přistoupeno k rozsáhlé
rekonstrukci vnitřních prostor objektu. Důvodem bylo
nejen stáří objektu, ale celkově již zcela nevyhovující a
částečně nefunkční rozvody kanalizace, vodovodu i elektřiny. Došlo k výměně starých netěsnících oken a silné
teplovodní potrubí se starými radiátory byly vyměněny za
tenké měděné potrubí s novými topnými panely. V rekonstrukci se nezapomnělo na přestavbu sociálního vybavení
s novou sanitární technikou, novými obklady i dlažbou.
Prostory byly vybaveny novým nábytkem, dveřmi, stěny

ZABEZPEČENÍ POZEMKU
bývalé ZŠ ve Všeteči
Budova bývalé ZŠ ve Všeteči a pozemek k ní náležející,
které jsou v majetku obce Všemyslice, je vymezen obvodovou zděnou zídkou, která na severozápadní straně
doznala značného opotřebení.

To vše díky kdysi nedokonale provedeným základům
zdi a také pohybem těžké zemědělské techniky při
bezprostředním vjezdu na pole. Zídka byla již i viditelně
nachýlená a hrozil její pád, který při pohybu osob po nádvoří budovy mohl způsobit vážná zranění. Proto zastupi-

se opatřily moderními obklady, podlahy dlažbou, vše se
nově vybílilo. Celkově se vnitřní prostory zrekonstruovaly
tak, aby dobře sloužily nejen místním
občanům ale i široké
veřejnosti při jejich
setkávání, v dnes, již
kulturním prostředí.
telstvo obce odsouhlasilo celkovou opravu této zdi
s tím, že zeď se postaví nová, s odpovídajícími základy,
proarmováním a provedenou izolací. Zídka se v konečné
fázi nabílila a navíc
opatřila i okápkem a odvodem dešťové vody
mimo stavbu. Při příjezdu
od obce Albrechtice dnes
tedy
nemine
řidiče
pohled na slušně vyhlížející a bělobou svítící zeď
zabezpečující pozemek
bývalé ZŠ Všeteč.

Tímto obec Všemyslice děkuje JE Temelín Skupina ČEZ a.s. za
poskytnuté finanční prostředky z Rámcové smlouvy na obě
uvedené stavební akce.
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Veterán cup

STŘELECKÉ ZÁŘÍ
AVZO TSČ ČR – pobočný spolek Všeteč uspořádal
v neděli 16. září 2018 třípolohovou soutěž jednotlivců ve
střelbě ze vzduchové pušky. Za soutěžní dopoledne každý
účastník vystřelil přes 60 ran a nutno podotknout, že pro
netrénované jedince, to nebyl vůbec lehký úkol a druhý den
cítil všechny svaly v těle. A jak to dopadlo?

Tradiční fotbalový turnaj – Veterán cup se uskutečnil ve
Všeteči v sobotu 8. 9. 2018 za velmi příjemné atmosféry.
Turnaj jako každoročně zahájil starosta obce Všemyslice
spolu se zástupci SK Všeteč. Celé fotbalové odpoledne
se neslo v duchu fair play. Po odehrání všech zápasů,
došlo na vyhlášení výsledků, s kterým pomohla starostka
obce Velké Hostěrádky (pozn. okres Břeclav v Jihomoravském kraji).
Konečné pořadí:
1. Neznašov / 2. Peťák ČB / 3. Velké Hostěrádky
4. Albrechtice nad Vltavou / 5. Všeteč
Pořadatelé děkují Jaderné elektrárně Temelín, Skupiny
ČEZ za záštitu nad touto akcí.
Za SK Všeteč, Lucie Řípová

Osvětlení hřbitova Neznašov a parkoviště
Slibu se dostálo „za dost“ a jsme rádi, že do roka a do
dne se realizovalo osvětlení hřbitova a přilehlého
parkoviště v Neznašově. Projekt osvětlení byl konzultován
s P. Václavem Hesem, který
by mj. vítal i osvětlení horní
části stavby neznašovského
kostela na způsob osvětlení
kostela sv. Jakuba v Týně nad
Vltavou z halogenů týnské
radnice. Splnění přání pana
faráře není nemožné, než
bude nutné připravit konzole
pro uchycení osvětlovacích
prvků a propojit příslušné
elektrické obvody.

Kategorie ŽENY:
1. Šárka Augstenová – Protivín
2. Nikola Stejskalová – Týn nad Vltavou
3. Tereza Šejbová - Bohunice
Kategorie MUŽI
1. Radek Řeháček – Všeteč
2. Josef Kuboušek – Všeteč
3. Luboš Jaroch – České Budějovice
A v neděli 30. září 2018 se uskutečnila na střelnici v Týně
nad Vltavou střelecká soutěž z malorážkové pušky. Střílelo
se ve dvou kategoriích.
Ženy:
1. Šárka Augstenová – Protivín
2. Nikola Stejskalová – Týn nad Vltavou
3. Marie Nikodímová – Písek
Muži:
1. Radek Řeháček – Všeteč
2. Petr Kadlec – Týn nad Vltavou
3. Josef Červenka – Protivín
Poté v odpoledních hodinách pokračovala sportovní
akce kondiční střelbou z různých zbraní. Obě části
sportovního dne v rámci
Oranžového roku 2018
uspořádala AVZO TSČ
ČR – pobočný spolek
Všeteč ve spolupráci
s klubem vojáků v záloze
Vltava Týna nad Vltavou.
Těšíme se na další střeleckou soutěž,
která je plánována na

26. prosince 2018.
V září jsme spustili nový vzhled webových stránek.
Pokud budete mít zájem stejně jako v minulosti
dostávat novinky, aktuality, kulturní tipy, na váš email,
navštivte naše stránky www.vsemyslice.eu a
proveďte REGISTRACI vašeho emailu v sekci odběr
novinek.

Klubovna AVZO ve
Všeteči od 10:00 hodin.
Střílet se bude ze vzduchové pušky.
Josef Kuboušek,
Předseda p. s. AVZO
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KOMUNITNÍ DEN
22. září proběhl již tradiční Komunitní den se
4. ročníkem Neznašovského dlabance.

Chtěli bychom tímto poděkovat všem kuchařům za jejich dobroty, které připravili. K ochutnání a uspokojení
chuťových buněk všech zúčastněných dodali své skvělé
výrobky Naďa Blahovcová, Gábina Hvozdovská, Renata
Hvozdovská, Miluška Kučerová, Josef Levínský, Štěpánka
Mácová, Monika Nedbalová, Alena Pletková, Jana Řeháčková, Šakal, František Šiman, Jarka Šrámková, Jitka
Tůmová, Gábina Tůmová a Slávek Vlk. Na své si přišli jak

milovníci sladkého, slaného
tak i různých alkoholických
a nealkoholických nápojů.
Dík také patří firmě Extrudo, která nám dodala své
produkty a tak se účastníci
Komunitního dne mohli
seznámit s jejich produkcí
a ochutnat jejich výrobky.
Poděkování též patří
panu Vlkovi za bezplatné
propůjčení své hospody
a přilehlého pozemku, kde
se dosyta mohly vyřádit děti.
Neznášek z.s. a SPAŽ Tyrš
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