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INFORMACE Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA

Ve čtvrtek 25. 4. 2019 se konalo v hasičské zbrojnici ve
Všemyslicích veřejné zasedání Zastupitelstva Obce Všemyslice.
• Výběrové řízení na akci „Stavební úpravy kulturního
domu v Bohunicích“ proběhlo 27. 3. 2019, k předložení
nabídky byly vyzvány tři firmy. Výběrová komise
doručené nabídky vyhodnotila a doporučila jako dodavatele s nejnižší cenovou nabídkou za dílo
4.445.744,- Kč bez DPH, firmu Š+H Bohunice s. r. o.,
Temelín č. 3. Zastupitelstvo doporučeného dodavatele
schválilo.
• Ve středu 24. 4. 2019 se konalo výběrové řízení na dodavatele stavby „Oprava hřbitovní zdi“, na kterou obec
získala dotaci již v loňském roce. Opět byly osloveny
tři firmy s žádostí o nabídku. Jako dodavatelskou firmu
s nejnižší nabídkovou cenou za dílo 640.178,- Kč bez
DPH doporučila výběrová komise firmu Ing. Václav
Pekárek, Chlumec 71. Zastupitelstvo doporučeného
dodavatele schválilo.
• Starosta obce předal zastupitelům informace k evidovaným žádostem ke změně č. 3 Územního plánu
obce Všemyslice ve zkráceném řízení. K datu jednání
zastupitelstva bylo podáno šest žádostí.
• Nájemní smlouva na Horáckou hospůdku ve Všeteči
byla doplněna o další osobu. Tento záměr byl zveřejněn
po stanovenou zákonnou dobu.
• Po stanovenou dobu byl také zveřejněn záměr
pronájmu pohostinství ve Všemyslicích se stanovenými
podmínkami. V současné době je jen jeden zájemce.
• ZOV akceptuje předloženou cenovou nabídku projekční kanceláře ATELIER DoPI, s.r.o. České
Budějovice na vyhotovení kompletní projektové dokumentace k plánované stavební akci obce Všemyslice
„Rekonstrukce chodníku a modernizace přilehlé komunikace (ppč. 175/19), k. ú. Všemyslice, místní část Neznašov“, za cenu 265.000,- Kč bez DPH.

• Dodavatel Linio Plan, s. r. o., Brno, stavby „Propustek
na silnici III/1411 Temelín – Všemyslice“, investor SÚS
JČ kraje, předložil obci žádost o vyjádření se k realizaci
akce a současně vydání souhlasu s dočasným a trvalým záborem pozemku v majetku obce Všemyslice
(ppč. 549/7, vodní plocha, k. ú. Bohunice nad Vltavou).
Trvalý zábor představuje plochu 6 m2 ze zmíněného
pozemku s plánovaným výkupem SÚS JČ kraje. Pro
potřeby vydání stavebního povolení by obec Všemyslice měla se SÚS JČ kraje uzavřít na pozemek dotčený
stavbou, příslušné smlouvy. ZOV pověřuje starostu jednáním v této věci.
• ZOV souhlasí se zveřejněním návrhu obce Všemyslice,
prodej pozemku parc. č. st. 9/1, výměra 894 m2, v obci
a k. ú. Slavětice u Všemyslic za cenu znaleckého
odhadu a to 468.810,- Kč. Pozemek je územním
plánem obce Všemyslice určen k rodinné zástavbě.
• Obcí Všemyslice byly podány na Jihočeský kraj dvě žádosti o dotaci v rámci programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2019. V opatření 1 – na
rekonstrukci vnitřních prostor budovy ZŠ, v opatření 3
– dotace na úroky z úvěru – ČOV. Tyto žádosti byly
schváleny a obci byla přiznána dotace v opatření 1
(rekonstrukce vnitřních prostor budovy ZŠ) ve výši
210.000,- Kč, na úroky z úvěru na ČOV – opatření 3, ve
výši 50.000,- Kč.
RŮZNÉ A DOŠLÁ POŠTA
• ZOV nesouhlasí s prodejem částí svého pozemku parc.
č. 186/6, lesní pozemek. Žadatelé jako důvod žádosti
o prodej uvedli sousedství se svými pozemky (parc.
č. 188/20, 188/23 a pozemků parc. č. 188/7, 188/9 –
k. ú. Všemyslice, místní část Neznašov). Ukládá starostovi, aby žadatelé byli v tomto smyslu písemně vyrozuměni s tím, že je možný maximálně dlouhodobý
pronájem jimi uvedených částí pozemku obce 188/6.
Potom žadatelé musí podat novou žádost.
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• ZOV souhlasí s poukázáním částky 5.000,- Kč formou
darovací smlouvy na účet žadatele (Pekařství a cukrářství
s. r. o. Kodádek, Vodňany). Pojízdná prodejna „Pekařství
a cukrářství s. r. o. Kodádek“, Vodňany zajišťuje v působnosti OÚ Všemyslice zásobování částí svého sortimentu
vesnice Bohunice, Všemyslice a Všeteč a žádala obec
o příspěvek na provoz.
• Bylo schváleno prodloužení provozní doby sběrného
místa ve dvoře Neznašově v sobotu od 17:00 do 18:00
od data 27. 4. 2019 až do odvolání.
• ZOV souhlasí, aby za stejných podmínek jako v roce
2018 byly od data 2. 5. 2019 prodávány povolenky k rybolovu na rybníce ve Všemyslicích. Kontrolující
a dohlížející osoby, pověřené obcí k dodržování
pravidel rybolovu a oprávněnosti povolenek, se
nemění.

• ZOV souhlasí, aby byla připravena a předložena ZOV
zpracovaná zadávací dokumentace pro výběrové řízení
plánovaného nákupu nového traktoru za starý traktor
Z 7245, rok výroby 1985.
DISKUSE
• V diskusi byl vznesen dotaz na situaci okolo cesty
„V Lomečku“ a možnost dosázení chybějících stromů
v aleji Na Předhájku podél cesty na Bohunice.
• Dále byl zmíněn nepořádek na dětském hřišti ve Všemyslicích, poukázáno na chybějící koš a lavičku
a dosud neprovedené parkové úpravy.
• Občané Všemyslic také upozornili, v některých částech
vesnice, na nedokonalé zametení chodníků po zimě.
• Starosta obce podal občanům informace o stavu projektové dokumentace plánovaného chodníku z návsi
ve Všemyslicích k fotbalovému hřišti.

(Zápis ze zastupitelstva je k nahlédnutí na Obecním úřadě a Výpis usnesení je zveřejněn na webových stránkách obce.)

Pochod na Vysoký Kamýk
Ve středu 1. 5. proběhl již osmý ročník Májového
pochodu na rozhlednu Vysoký Kamýk. Brzy po
poledni si účastníci pochodu mohli na stanovišti ve
Všeteči u Horácké hospůdky vyzvednout mapku
a poukaz na vstup na rozhlednu a občerstvení.
Každým rokem se počty účastníků pochodu zvyšují,
letos se u startu zastavilo přes 180 výletníků a asi
60 čtyřnohých mazlíčků.
Počasí celé akci přálo a necelé tři kilometry k rozhledně bez problémů zvládli. Na vrcholu kopce si mohli
všichni odpočinout, občerstvit se, případně projet na
koni. Dále po zdolání nemalého počtu schodů vyhlídkové věže (166) byl každý odměněn krásným výhledem do okolní krajiny. Na procházku vyrazili i lidé
z jiných míst než od Všeteče a během odpoledne se
jich pod rozhlednou a na rozhledně vystřídaly
bezmála tři stovky.

Poděkování patří všem co pomáhali s přípravou
a realizací pochodu a Jaderné elektrárně Temelín,
Skupiny ČEZ za poskytnuté finanční prostředky
v rámci Oranžového roku 2019.
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Den matek a žen
V pátek 10. 5. 2019 uspořádal Školský a kulturní
výbor obce Všemyslice již po několikáté tradiční
oslavu Svátku matek a žen. Celá akce se konala
v prostorách KD Neznašov, kam se sjelo skoro sto
žen z celé obce. Každá z příchozích byla u vchodu
obdarována květinou a podepsala se do pamětní
knihy. Celým programem provázel pan Barbulák,
který se staral i o hudební produkci, převážně na
přání. Oslavu zahájilo vystoupení dětí ze základní
školy v Neznašově, kdy děti zazpívaly několik písniček přítomným ženám, ale i svým maminkám
a babičkám.
Během večera proběhly dva vstupy od taneční
skupiny Kraselovské karamelky, diváci se mohli
potěšit twistem a bravurně zvládnutým vystoupením
na sestřih písní kapely Abba. A po desáté hodině
přišlo na řadu vystoupení ochotnického spolku Tyl,
které vzbudilo zasloužený aplaus. Občerstvení a obsluhu zajišťoval personál Neznašovské hospody.
Účastnice se povětšinou dobře bavily až do časných
hodin, kdy se s úsměvem na rtech rozešly do svých
domovů.
Chtěli bychom poděkovat všem co pomáhali
s přípravou a průběhem celého večera a Jaderné
elektrárně Temelín, Skupiny ČEZ za poskytnuté
finanční prostředky v rámci Oranžového roku 2019.

Zahájená rekonstrukce
v neznašovském kulturním domě
Ti, kteří v poslední době navštívili některou z provozoven v KD Neznašov, případně návštěvnice oslavy svátku
matek a žen si určitě všimly nově zrekonstruovaných prostor dámských toalet. Přestavba se dle našeho názoru
povedla a jsme rádi, že se nám podařila vybudovat i jedna
prostorná toaleta pro naše méně pohyblivé nebo invalidní
spoluobčany a návštěvníky KD všeobecně.
Rekonstrukce vnitřních prostor kulturního domu bude
pokračovat i v dalších měsících. Máme v plánu dále
zrekonstruovat pánské toalety, kuchyňku a zázemí na sále
KD i výměnu podlahových krytin. Změn by měl zaznamenat
i barový pult, uvažuje se o znovu zprovoznění výčepu piva,
dnes sloužící jako odkladná místnost. Obec mj. získala na
rekonstrukci vnitřních prostor KD Neznašov dotaci od
Nadace ČEZ, v rámci programu Podpora regionů 2019,
ve výši 240.000,- Kč, za což děkujeme.

strana 4

ZŠ A MŠ NEZNAŠOV
DRÁTKOVÁNÍ
Ve středu 24. dubna pořádala naše škola pro
dospělou veřejnost workshop na výrobu šperků
z drátků a korálků. Tuto techniku nám představila
Lenka Svobodová, která s sebou přinesla i spoustu
již krásných hotových náhrdelníků a náušnic na
ukázku. Drátkování šperků nás velmi zaujalo,
nicméně k dokonalým výrobkům to chce opravdu
hodně zručnosti a trpělivosti. Rádi se při společném
tvoření s drátky opět někdy sejdeme, příště třeba
i s vámi.

ZÁPISY DO PRVNÍHO ROČNÍKU
Ve čtvrtek 25. a v pátek 26. dubna proběhly ve
škole zápisy do prvního ročníku. Děti byly moc
šikovné a my jsme si s nimi užili dost legrace.
Těšíme se tak, až v září devět nových prvňáčků
přivítáme mezi ostatními školáky.

a kluci modré rukavice, ale mohli jsme si na vlastní
kůži zkusit oblečení sálové sestry, změřit tlak, odebrat krev na cukrovku či přenášet zraněného. Je to
práce náročná, ale přesto všechno jsme si
dopoledne užili a odnesli si spoustu nových poznatků a zážitků.

NEZNAŠOVSKÝ RÝM

JAK UZDRAVIT VŠEMYSLÍKA?
V pondělí 29. 4. 2019 proběhl v MŠ Neznašov
projektový den: Jak uzdravit Všemyslíka? No to je
jednoduchá věc! Umíme zavolat lékaře, ošetřit malé ranky, ale
hlavně se dobře o sebe postarat, abychom
předcházeli různým zraněním a úrazům. Děkujeme Bc. M. Tománkové, zkušené zdravotní
sestře, za pestrý projektový den, který jsme si
dokonale užili. Nejenže
měly holčičky růžové

V pondělí 29. dubna proběhlo školní kolo recitační soutěže. Tato akce (v minulosti pod názvem
O nejlepšího Žáčka) se konala již počtvrté. Letošní
rok jsme ji však přejmenovali na Neznašovský rým,
jejíž název vyšel z řad dětí. Básnické klání proběhlo
ve dvou kategoriích: mladší (1.-2. ročník) a starší
(3-5.ročník). Dětem se velmi dařilo a o celkových
vítězích rozhodla 7 členná porota. Jsme rádi, že má
tato akce své pevné místo v našem celoškolním
programu a děti ji berou vážně. Zažili jsme další
hezké dopoledne v příjemné atmosféře, kterou děti
( i ty nesoutěžící) vytvořily.

ČARODĚJNICKÝ REJ
V úterý 30. dubna jsme se se školou, školkou
i několika maminkami vydali čarodějnickou
procházkou po Neznašově. Věkově smíšené
skupinky plnily úkoly týkající se ekologie, přírody
a zdravovědy. Cesta nám hezky ubíhala, děti se
bavily nejen úkoly, ale vším, co jim okolní příroda
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atmosféru jenom umocňovalo vytvoření leporela se
splněnými úkoly. Sladkou tečkou na závěr bylo krom
připraveného pohoštění i předání s láskou vyrobených dárečků a přáníček. Děkujeme všem
maminkám, které si s námi přišly užít společný čas
v naší mateřské škole.

EDUBUS
Možná jste si všimli. Ve středu 15. května nám
školu zastínil velký barevný autobus. Edukační autobus. EDUBUS. Tento speciálně upravený autobus
nabízí programy, které podporují a dětem přibližují
nabídla. V závěru putování na nás čekalo opékání
buřtíků a společné dovádění v přírodě. Dopoledne
jsme si moc užili a všem přítomným děkujeme za
příjemné společné bytí :).

PŘÍBĚH PRO MAMINKU
Na úterý 15. 5. jsme do naší MŠ Neznašov pozvali všechny maminky, babičky, abychom mohli

polytechnické obory formou moderních technologií
a atraktivního prostředí. Děti si vyzkoušely řadu
fyzikálních i chemických pokusů, starší si vyzkoušeli
základy robotiky – pracovali s Ozoboty a programovali roboty z lega. Náplň všech programů byla
pestrá a zábavná a děti si je opravdu moc užily.
Věříme, že EDUBUS k nám opět brzy zavítá a že tuto
mobilní laboratoř budeme moci představit i vám.

společně oslavit jejich svátek. Pod taktovkou dětí,
které si připravily pro maminky příběh, jsme si
společný čas užili. Maminky s dětmi plnily zadané
úkoly na jednotlivých stanovištích, které byly
rozprostřeny po celé školce. Najednou naše školka
připomínala mraveniště, kde má každý plné ruce
práce. Všude se rozléhal dětský smích a radostnou

Za ZŠ a MŠ Neznašov
Erika Tomková a Mgr. Gabriela Tůmová

strana 6

VÝSADBA STROMŮ A KEŘŮ
Dne 11.5 2019 proběhla výsadba stromů a keřů
v okolí nově zbudovaného dětského hřiště ve Všemyslicích.
Plán výsadby zohledňoval skutečnost, že děti rády
vše ochutnávají. Proto byly zvoleny stromy a keře
s jedlými plody, které budou zároveň svými květy
i plody užitečné i dalším tvorům, včelám, ptákům,
hmyzu…

Abychom předešli možnému poškozování stromů
a keřů ze strany hrajících si dětí, rozhodli jsme se je
do procesu výsadby hravým a nenásilným způsobem
také zapojit. Toto se povedlo na výbornou a sobotní
odpoledne jsme společně s dětmi a jejich rodiči
vysázeli celkem 30 různých ovocných i okrasných
dřevin. Mezi jinými např. třešeň, ryngli, švestku, lísky,
aronie, muchovníky, kamčatské borůvky, dříny, rakytníky a další.
Po skončení práce se všichni posilnili u ohýnku
pečenými buřty a děti byly také odměněny drobnými
sladkostmi.
Tímto chci poděkovat všem zúčastněným a také
vedení obce za zakoupení sazenic i za jejich ochotu
a spolupráci při organizování této akce.
Za občanské sdružení Za naše obce
Jungová Jana

Městská policie Týn nad Vltavou
Rok 2019 v katastru obce Všemyslice začal
navázáním na probíhající preventivní kontroly chatových oblastí, které byly zahájeny s příchodem zimy
v r. 2018. Od ledna do března strážníci fyzicky kontrolovali jednotlivé objekty na Sv. Anně a Kořensku.
Tyto kontroly byly zaměřeny zejména na samotnou
kontrolu chat a přilehlého majetku. Celkově se jednalo o tři kontroly v r. 2019. Do tohoto počtu není
zahrnuta běžná hlídková činnost strážníků, kdy se
samozřejmě tyto oblasti pravidelně kontrolují, ale ne
s takovou precizností jako právě při výše zmíněných
akcích.
V únoru strážníci odchytávali psa, který bohužel
skončil ve smluvním útulku MP Týn nad Vltavou
tj. Animal Rescue České Budějovice. Dále bylo
prováděno další šetření v rámci tohoto přestupku,
ale s negativním výsledkem.
Ke konci února proběhlo první měření rychlosti,
kdy bylo za přestupkové jednání řešeno šest řidičů,
a to uložením pokuty příkazem na místě. Dále plánujeme zintenzivnit měření zejména v motorkářské
sezóně, kdy se bude měřit ve směru jak od Písku
tak od Týna nad Vltavou.
Mimo tyto činnosti se strážníci zabývali i jinými
událostmi jako například popadanými stromy,
zábory veřejného prostranství, preventivními besedami pro žáky základní i mateřské školy a dohledem na přechodu pro chodce.
V rámci dopravy pak probíhají běžné kontroly
řidičů, kteří jsou podezřelí z přestupkového jednání.
Zároveň se strážníci snaží v době motorkářské
sezóny v místě působit preventivně, provádějí kontroly motorkářů a snaží se ulevit občanům od hluku,
jež je způsobován právě motorkáři.
V závěru lze také připomenout běžnou hlídkovou
činnost, kdy strážníci hlídkují na katastru služebním
vozidlem nebo pěšmo zejména v obci Neznašov.
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Pozvánka na „Dětský den“
– trochu jiný…
Den dětí bude v sobotu 1. 6. 2019 od
14:00 probíhat na fotbalovém hřišti v Neznašově jako součást letního hudebního festivalu „Neznašofest 2019“.
Letos bude pojatý trochu jinak, bez jednotlivých stanovišť, kde se plní úkoly. Pro
všechny malé návštěvníky bude připraveno
několik aktivit, mezi kterými si budou moci
svobodně vybírat a samozřejmě nebudou
chybět již tradiční buřty. Kromě opékání
buřtů se můžete těšit například na „dětské
zemní práce“. Nevíte, co si pod tím pojmem
představit? Přijďte a uvidíte.
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Uzávěrka čísla 24. 4. 2019, vydavatel Obecní úřad Všemyslice, telefon 385 721 737

