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INFORMACE Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA

Ve čtvrtek 7. 5. se v budově kulturního domu v Neznašově
konalo veřejné zasedání Zastupitelstva Obce Všemyslice.
• ZOV schvaluje účetní závěrku ZŠ a MŠ Neznašov za rok
2019.
• ZOV schvaluje plán odpisů ZŠ a MŠ Neznašov na rok
2020.
• ZOV schvaluje předloženou účetní závěrku obce Všemyslice za rok 2019.
• Obec chce pokračovat v opravě střešní krytiny v objektu
hospodářského dvora v Neznašově (dnes sběrné místo
a skladovací prostory obce). Proto ZOV souhlasí s vypsáním výběrového řízení na dodavatele stavební akce
„Obnova střešní krytiny bývalé stáje a stodoly v centru
obce Neznašov, II. etapa“, k realizaci této akce.
• Z důvodu zcela nevyhovujícího technického stavu
mostku v Bohunicích, ZOV souhlasí s vypsáním
výběrového řízení na dodavatele stavební akce „Most
v Bohunicích – přejezd k pohostinství“. Plán opravy tohoto můstku se v loňském roce nepodařilo zajistit.
• ZOV souhlasí s obsahem předložené smlouvy o zřízení
věcného břemene č.: CB-014330017414/039 ve
prospěch E.ON Distribuce a.s., uložení kabele NN.
Stavbou je dotčen pozemek ve vlastnictví obce parc.
č. st. 168 k. ú. Všemyslice, místní část Neznašov. Věcné
břemeno je úplatné za částku 5.000,- Kč bez DPH. ZOV
pověřuje starostu dalším jednáním a podpisem této
smlouvy.
• V souvislosti s přístavbou ZŠ Neznašov a novým zaměřením hranic pozemků bylo zjištěno, že pozemek
parc. č. st. 30/2, zastavěná plocha a nádvoří, výměra
33 m2, který je oddělen kamennou zídkou je součástí
(část dvora) sousední nemovitosti a její majitelka podala
žádost o prodej tohoto pozemku. ZOV souhlasilo se
zveřejněním záměru prodeje obecního pozemku parc.
č. 30/2, zastavěná plocha a nádvoří, výměra 33 m2. Na
pozemek je zpracován úřední odhad ceny.

• Podaná žádost spolumajitele nemovitost v obci a k. ú.
Slavětice u Všemyslic o odprodej dlouhodobě zaplocené části (56 m2) obecního pozemku parc. č. 6/1,
louka, k. ú. tamtéž. Na základě vyhotoveného oddělovacího GP č. bylo dělení pozemku parc. č. 6/1 stavebním odborem MěÚ v Týně nad Vltavou schváleno. ZOV
souhlasí se zveřejněním záměru prodeje části obecního
pozemku parc. č. st. 6/1, louka, k. ú. Slavětice u Všemyslic.
• ZOV schvaluje přednesené a navržené výše individuálních dotací pro zájmové a společenské organizace na
základě jejich individuálních žádostí. Finanční dotace
pro potřeby žadatelů budou uvolněny z prostředků
poukázaných společností ČEZ a.s., v rámci OR 2020.
Starosta obce je pověřen podpisem všech veřejnoprávních smluv se žadateli o individuální dotace.
• ZOV souhlasí s prodejem povolenek rybolovu na rok
2020 na rybníce ve Všemyslicích od 11. 5. 2020. Cena
povolenek je totožná s rokem 2019 (1.200,- Kč pro
osoby bez trvalého pobytu, 800,- Kč pro osoby s trvalým pobytem a 200,- Kč pro děti) prodej povolenek
na OÚ, v pravidlech rybolovu bude upraveno chytání
dravců (štika), ostatní beze změny.
• Na základě podané žádosti, ZOV souhlasí
s poukázáním částky 7.500,- Kč na účet Linky bezpečí,
z. s., Ústavní 95, Praha 8. Finanční příspěvek bude
poskytnut formou darovací smlouvy, kterou na své náklady pořídí obdarovaný. Po oboustranném podpisu
smlouvy, starosta obce zajistí poukázání schválené
částky na účet Linky bezpečí, z. s.
• Žádost předsedy ZO ČSV v Týně nad Vltavou o finanční
podporu na činnost v důsledku celkově nedobré situace
chovu včel a včelařství všeobecně. Současně by část
finančních prostředků byla použita na prezentaci včelařství u příležitosti mezinárodní výstavy mečíků
15.–16. 8. 2020 v Neznašově. ZOV souhlasí s poukázáním částky 5.000,- Kč formou darovací smlouvy
pro ZO ČSV v Týně nad Vltavou.
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• ZOV souhlasí s prominutím nájmu současnému nájemci
Neznašovské restaurace a nájemci pohostinství Všeteč
na dobu 6-ti měsíců počínaje březnem 2020.
• Žádost o odprodej části obecního pozemku 175/111,
ZOV vzalo doručenou žádost na vědomí nicméně, do
vyhotovení územní studie rodinné zástavby lokality
pozemku parc. č. 175/111, nebude ZOV činit žádná
rozhodnutí o prodeji tohoto pozemku.
DISKUSE:
• Zpráva o provedeném auditu hospodaření obce Všemyslice za celý rok 2019 s výsledkem – bez závad a nedostatků. Starosta veřejně poděkoval administrativním
pracovníkům obce.

• Starosta obce podal informace o přístavbě ZŠ Neznašov, o pergolách u restaurace v Neznašově a na
zahradě MŠ v Neznašově a dále výstavbě výtahu u budovy KD Neznašov.
• Paní Š.– uznání práce zastupitelstva. Domnívá se, že by
se ZOV mělo ve zveřejněných zápisech více prezentovat, protože se pro občany dělá opravdu mnoho
užitečných věcí. Následná diskuse k tomuto tématu.
Připomíná nezodpovědnost místního motorkáře, který
svou hazardní jízdou ohrožuje chodce a ostatní spoluobčany. (bylo řešeno s MP)
• Pan V. – nefunguje rozhlas u jeho nemovitosti.

NOVELA ZÁKONA O VODĚ SE DOTKNE I KAŽDÉHO Z NÁS
Nejvíce však občanů, kteří nejsou přímo připojeni na veřejnou kanalizaci.
Na začátku roku vešla v účinnost novela vodního zákona. Mimo jiné z ní vyplývá, že je nutné pravidelně vyvážet
žumpu a doklady schovávat pro případnou kontrolu, protože odvoz odpadních vod budeme muset dokládat.
Lidé si pletou žumpu se septikem.
Mezi žumpou a septikem jsou zásadní rozdíly, pro jejich údržbu platí rozdílná pravidla a především platí rozdílná
pravidla pro nakládání s odpadními vodami. Máte doma žumpu, nebo septik? A splňujete zákonné povinnosti?
Pojďme si shrnout zásadní rozdíly.
Jímka na odpadní vody (žumpa) je nepropustná nádrž (beton, plast), ve které jsou odpadní vody shromažďovány a dále vyváženy. Jímka musí být vodotěsná, odpadní vody z ní nesmí prosakovat nebo samovolně
vytékat. Odpadní vody se zneškodňují odvozem na čistírnu odpadních vod.
Septik je nepropustná nádrž rozdělená na dvě nebo tři komory. Odpadní vody protékají jednotlivými komorami,
tím dochází k jejich částečnému čištění a usazování kalu.
Ze septiku mohou být vypouštěny odpadní vody těmito způsoby:
1) Do kanalizace pro veřejnou potřebu (obecní kanalizace), na jejímž konci se nachází volná výusť do vodního
toku.
2) Do povrchových vod - vodního toku, rybníku apod., ať už přímo nebo pomocí kanalizace neznámého vlastníka,
která se historicky v obci nachází.
3) Do podzemních vod - trativod, zasakovací systémy.
Vlastník septiku, ze kterého jsou odpadní vody vypouštěny do povrchových nebo podzemních vod, musí mít
platné povolení k vypouštění odpadních vod, vydané po roce 2002.
Toto je jen hrubé shrnutí. Pokud budete chtít podrobnější vysvětlení, můžete se na mě obrátit popř. si sami prostudovat tuto novelu zákona (https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-254/zneni-20210101).
Štěpánka Mácová

OČKOVÁNÍ PSŮ – MVDr. Helena Vlková
1. 8. 2020 (sobota) cena zatím zůstává stejná
8:00 – Neznašov (ve sběrném dvoře), 9:00 – Slavětice, 9:30 – Všeteč,
10:20 – Všemyslice, 10:40 – Všemyslice – Přehájek, 11:00 – Bohunice
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Spolek pro aktivní život TYRŠ pořádá

LETNÍ KEMP 2020
od pondělí 10. 8. do soboty 15. 8.
Zveme širokou veřejnost na akce dle jejich zájmu
a výběru. Vstupné na všechny akce jsou zdarma.
Výjimkou je vstupné při prohlídce kláštera v Milevsku,
které si budou účastníci hradit sami.
Na výlet do Milevska se pojede osobními auty. Zájemci, kteří nemají vlastní dopravu, se nahlásí na email
spolku alespoň týden předem, aby bylo možné zajistit
dostatek dopravních prostředků.
Na jógu, výtvarnou a keramickou dílnu si vezměte
vhodné oblečení a obuv.
Na „Vaření s Petrem Stupkou“ se musí zájemci závazně přihlásit do 31. 7. na email spolku, aby bylo možné
zajistit dostatek surovin.
Případná změna programu je vyhrazena a bude včas
zveřejněna zde nebo na internetových stránkách spolku.
Dotazy lze zaslat na email spolku spaz-tyrs@outlook.cz.
Přehled pořádaných akcí je na přiloženém plakátku.
Všem zájemcům děkujeme za přízeň a těšíme se na
setkání s nimi.
Za SPAŽ Tyrš
Štěpánka Mácová

Základní škola a Mateřská škola
Neznašov přeje všem dětem,
rodičům a prarodičům krásné
léto, příjemné prázdniny
a 1. září 2020 se na Vás,
především na nové prvňáčky,
moc těšíme!
Kolektiv zaměstnanců

AVZO TSČ ČR – pobočný spolek VŠETEČ
Soutěže, které plánujeme uspořádat v srpnu 2020:
1. Střelecký souboj dvojic ze vzduchové pušky
na mechanické terče
2. Třípolohovou soutěž ze vzduchové pušky
jednotlivců.
Další informace budou zveřejněny a upřesněny později.

VŠETEČSKÁ VOLEJBALIÁDA se uskuteční
v sobotu 2. srpna – více informací na plakátech.
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CO NÁM ŘÍKAJÍ NEZNAŠOVSKÉ NÁHROBKY
Před úpravou chodníků na neznašovském hřbitově
stály blízko sebe za presbytářem čtyři náhrobky. Již tenkrát
vznikla myšlenka náhrobky z nepoužívaných hrobů přenést
na jedno místo. Vždyť jména na náhrobcích patří osobám,
které tvořily neznašovskou historii. Pojďme se tedy po
hřbitově porozhlédnout.
Dnes u márnice můžeme vidět tři položené rozebrané
pomníky. Nejzajímavější je ten novogotický z hrubého
pískovce, který se skládá z podesty, kamene s deskou
a kříže. Deska na něm je psaná německy: Eugen Freiherr
von Schell-Bauschlott, geboren 1829 in Krems, gestorben
1864 in Budweis. Po jejím přečtení vyvstanou dvě otázky.
První: Kdo Eugen byl? Druhá: Jak souvisí s historií Neznašova? Pokusili jsme se najít odpověď. Vyhledávač nás
dovedl až k německy psaným příručkám uchovávaným
v Bavorské národní knihovně v Mnichově a ve Vídni.
V obou dokumentech jsme našli hledanou odpověď.
Rodina Schell pochází z Vestfálska. Roku 1517 se
připomíná mladičký syn, který byl uveden do duchovního
stavu. Pak přijal luterskou víru a rodina se s ním rozešla.
Později se vrátil do rodiště a stal se zakladatelem nové
rodové linie. Jeho potomci žili více než 100 let v Alsasku
a ve Švýcarsku. Jan Kristian Schell, který se narodil roku
1632, byl knížecím würtenberským apelačním radou
v Tübingen. Oženil se se šlechtičnou von Furtenbach. Jejich syn Johann Philipp koupil usedlosti Bauschlott,
Mönchsrode, Grosselfingen a Stetten ve Schwaben.
8. června 1695 císař Leopold I. povýšil Johanna Philippa
do rytířského stavu s predikátem von Bauschlott. Roku
1714 se stal svobodným rytířem ve Schwaben, kanton
Rocher. Syn Johanna Philippa Karl Ludvig se oženil
s dcerou císařského rady a právě on byl 12. května 1731
uveden ve Vídni do stavu svobodných pánů (Freiherr).
Zajímavou osobou z rodu Schell-Bauschlott pro nás
bude Karl Lactanz Freiher von Schell-Bauschlott. Jeho syn
Alexandr narozený 18. listopadu 1781 byl jako vysloužilý
generálmajor císařským radou. Alexandr měl syny
Joachima a mladšího Eugena narozeného roku 1829
a dceru Emilii. Náhrobek na neznašovském hřbitově patří
právě tomuto Eugenovi.
Odpověď na druhou otázku dávají posledně jmenovaní.
Druhou manželkou Karla Lactanze byla Marie Anna za
svobodna hraběnka Berchtoldová. Výše jmenovanému
synu Alexandrovi se jako třetí dítě narodila roku 1786 dcera
Emilie, která se 17. července 1804 provdala za Karla
hraběte Berchtolda z Uherčic, zakladatele neznašovské
větve rodu Berchtoldů. Eugen byl tedy bratrem hraběnky
Emilie Berchtoldové a oba byli vnuky Marie Anny Freifrau
von Schell-Bauschlott, rozené Berchtoldové.
Z hlediska místní historie bude jistě dobré, když
z nepoužívaných náhrobků vznikne na hřbitově lapidárium.
Zajímavých náhrobků lze najít na neznašovském hřbitově
víc a stálo by to za seznámení se s osudy zde pohřbených.
Všemyslice 31. května 2020
Hana a Jan Bartuškovi

Otrava včel
Milí sousedé, v současné době spousta z nás bojuje se mšicemi a plevely. Někdy to nejde jinak a člověk
občas sáhne po chemii a teď to hlavní.
Jako včelaři Vás moc prosíme, čtěte příbalové
letáky, vybírejte přípravky co včelám neškodí. Dejte si
třeba do googlu kombinaci: Pirimor, včely a budete se
určitě divit. A co hlavně, aplikujte jakékoli postřiky
(možná i ty bio roztoky a různé domácí odvary), až po
skončení letu včel, to znamená asi po sedmé hodině
večerní. Pozor jde i o aplikaci na rostliny co nekvetou
nebo chodníčky a cestičky. Včely mohou nabrat
kapičky vody, která jim „chemií“ nebo čímkoli jiným
„voní“ víc než čistá voda. Jedno včelstvo potřebuje
k životu spoustu vody (zpracování zásob, krmení své
i potomstva) a včely jí nosí do úlů nejen z napáječek,
ale i poměrně širokého okolí.
Nevhodný výběr postřiku nebo jeho špatná aplikace může skončit tisíci mrtvých létavek před našimi
úly, což bohužel nyní řešíme v Neznašově. A nejde jen
o včely medonosné, které mají veliké kolonie a včelař
si úhynu včel snadno všimne. Ale i včely samotářky,
čmeláky, vosíky a spoustu dalšího užitečného hmyzu,
který Vám může pomoci v boji proti mšicím (a nejen
proti nim). Tito velcí pomocníci na našich zahradách
jsou například slunéčka, pestřenky nebo krásnoočka které některé chemické postřiky také zabíjí.
Vaši včelaři

PRODEJ PALIVOVÉHO DŘEVA
Firma Reno Šumava a.s., provozující kamenolom ve Slavěticích,
nabízí k odprodeji palivové dříví vytěžené na pozemku
p. č. 1591/4 u obce Újezd. Dřevo je uskladněno na lesní skládce
v kulatině o průměru 20 cm na patě kmene.

Cena za 1m3 dřeviny – v plné délce kmene je
290,- Kč bez DPH.
Prodej bude zahájen od 1. 7. 2020. Dřevo je možné odvézt
v plných délkách, nebo si jej nakrátit na vyhovující rozměry.
Kontakt v expedici kamenolomu – paní Dušková Helena
tel.: 385 724 334 nebo pan Harant Zdeněk tel.: 724 275 399.
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OPRAVA KAPLIČKY VE VŠETEČI

PARČÍK U HŘBITOVA

Na budově kapličky byla opravena střecha a zvonička
tak, aby do sakrální stavby dále nezatékalo. Proběhly
opravy vnitřních omítek, podlahy a dveří. Malebná dvojice,
kaplička a požární zbrojnice se také dočkaly nového
„kabátku“. Stoleté lípy byly prořezány tak, aby obě stavby
neohrožovaly a rostly v jejich sousedství i další století.
Růžové keře budou vysazeny na podzim.

Možná si někteří z Vás při svých procházkách v okolí
Neznašova všimli, že v měsíci březnu přibyl na kraji obce
nový parčík. Devatenáct stromů se vešlo do dosud prázdného prostoru mezi hřbitovem a hrobkou rodu Berchtoldů.
Obec Všemyslice na sklonku minulého roku úspěšně žádala Ministerstvo životního prostředí o podporu z programu „Výsadba stromů“, který kryje 100% nákladů
projektu. Podle návrhu zahradnické skupiny POMOC Týn
nad Vlavou byly vysázeny tyto stromy:
4 x Sorbus domestica – jeřáb oskeruše,
2 x Acer platanoiedes “Crimson King“ – javor mléč,
3 x Acer campestre – javor babyka,
2 x Sorbus intermedia – jeřáb prostřední,
3 x Aesculus carnea „Briotii“,
5 x Prunus padus – střemcha obecná.
K těmto již poměrně vzrostlým stromům byla pořízena
technologie pro závlahu ve formě zavlažovacích vaků.
Snad stromy zvládnou současné suché počasí, vyhnou se
útokům vandalů a přinesou všem spoustu radosti.

ZELEŇ A DROBNÍ OBYVATELÉ OBCE
Na podzim loňského roku byl u chodníku před budovou
„staré pošty“ vysázen trvalkový záhon. Od jara postupně
kvete a množí se dotazy, kdo že záhon navrhl a vysázel
a co nám to tam tak pěkně kvete. V současné době kvete
šalvěj hajní a šanta kočičí, již odkvetly narcisy, modřence
a česnek holandský. A postupně se bude přidávat: rozrazil
dlouholistý, řebříček tužebníkovitý, třapatka nachová, juka
vláknitá, hlaváček jarní, zvonek broskvolistý, mochna
velkokvětá, levandule lékařská, dobromysl obecná, devaterník, pryšec mnohobarevný a astry keříčkovité. Záhon
navrhovala a realizovala zahradnická skupina (Zámecké
zahradnictví) POMOC Týn nad Vltavou a nechala vysázet
Obec Všemyslice. Na podzim se také osázel pomník a to
dvanácti kusy skalkových růží a stejným počtem okrasných trav, několik nových keřů a trvalek bylo zasazeno na
hřbitově v Neznašově . Na počátku měsíce května obec
umístila betonové truhlíky před nově vybudovanou pergolu
u „Neznašovské hospody“, kde jsou květiny v žlutomodré
kombinaci. Okrasný keř před budovou OÚ je zmarlika
jidášova.
Až půjdete v Neznašově na procházku směrem Všemyslice, můžete se zastavit u rybníka a pozorovat život
v suchém stromu. V současné době v něm má hnízdo
sýkora koňadra a špaček, ale v jeho dutinách žijí i jiní nájemníci.
Věděli jste, že ptákem roku 2020 je jiřička obecná?
Jedno velké hnízdiště máme v Neznašově na budovách v centru obce na které byla pod hnízda nalepena
jednoduchá ochrana fasády.
Děkujeme panu Nedbalovi
za pomoc s péčí o faunu a flóru v naší obci.

VLNA VANDALISMU
Vlna vandalismu bohužel stále pokračuje. V současné
době je spojena i s popíjením nejen nezletilých, ale
i dospělých osob v prostoru dětského hřiště v Neznašově
a v okolí hřbitova. Podle Provozního řádu dětského hřiště
a sportoviště je na dětském hřišti a sportovišti ZAKÁZÁNO
kouřit, konzumovat alkohol a užívat jakékoli jiné omamné
látky.
Další nehezká novinka současné doby je vjezd auty
k hrobce a na louku pod hrobku. V okolí hřbitova NENÍ
ŽÁDNÁ KOMUNIKACE URČENÁ PRO MOTOROVÁ
VOZIDLA, mimo asfaltové cesty ke kostelu, která končí na
parkovišti před ním. Ostatní cesty slouží pro pěší nebo jsou
určeny pro údržbu okolí hřbitova a hospodaření na
loukách v okolí. Vydlážděný prostor před hrobkou není
další parkoviště, s výjimkou kulturních akcí. Proto žádáme
občany a návštěvníky, aby toto respektovali. Okolí hřbitova
se obec snaží přebudovat na odpočinkovou zónu a je
škoda, aby nám ji nezodpovědní jedinci zničili.
V případě problému volejte Městskou policii v Týně nad
Vltavou 800 152 252 nebo státní policii.
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ORANŽOVÝ ROK 2020
V OBCI VŠEMYSLICE
Vážení spoluobčané,
i v letošním roce nebude chybět úspěšná spolupráce mezi Jadernou elektrárnou
Temelín Skupiny ČEZ a obcí Všemyslice na projektu s názvem „Oranžový rok“. Opět
nás čeká během celého roku mnoho kulturních, sportovních a společenských akcí pořádaných obcí Všemyslice, spolky a organizacemi v obci. Věříme, že z pestré nabídky si
vybere každý tu svojí oblíbenou.
Těšit se můžete nejen na tyto vybrané akce v rámci Oranžového roku 2020:

5. 7. Memoriál Pavla Macharta
15.–16. 8. Mezinárodní výstava mečíků
29. 8. Oslavy 95. výročí založení SDH Všemyslice
5. 9. Oslavy 115. výročí založení SDH Neznašov
13. 9. Koncert k poctě J. J. Kovaříka
31.10. Halloweenský průvod
Úspěšné zvládnutí akcí našeho „Oranžového roku 2020“ přeje všem Ing. Karel Tůma,
starosta obce Všemyslice
Tímto děkujeme za partnerství společnosti ČEZ, a.s. za podporu v rámci akce
„Oranžový rok 2020“ v naší obci Všemyslice.

Uzávěrka čísla 19. 6. 2020, vydavatel Obecní úřad Všemyslice, telefon 385 721 737

