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Starosta zahájil zasedání XXXVII. veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Všemyslice (ZOV) za přítomnosti
9 zastupitelů dne 14. června 2018 v 19:00 hodin v Neznašově. Po schválení doplněného programu, zapisovatelky a ověřovatele zápisu, seznámení s rozpočtovým
opatřením se volně přešlo k dalším bodům programu:
n

n

n

n

ZOV vzalo na vědomí podanou výpověď pana D. D.,
a současně souhlasilo, aby obec zveřejnila záměr
nového pronájmu části objektu občanské vybavenosti Neznašov č. 15 – obchodu za těchto podmínek: pronájem na dobu neurčitou, měsíční nájem
1852,- Kč mimo energie, pestrý sortiment zboží, zachování dosavadní otevírací doby, vstřícnost
k zákazníkům, plynulá návaznost na ukončený předchozí smluvní stav bez krátkodobého uzavření obchodu.

n

ZOV schválilo postoupení smlouvy o pachtu nebytových prostor s inventářem z pachtýřů F. H. a P. W.
(viz. usnesení ZOV č. 491//XXXVI ze dne 17. 5. 2018)
na pachtýře WALHO s. r. o., IČ 07163924, jehož jsou
jedinými společníky.

n

ZOV souhlasilo s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na akci: „Neznašov, K/205/4, kabel NN“ ve prospěch společnosti
E. ON Distribuce a. s., kterou jsou dotčeny obecní
pozemky parc. č. 207/16 a 1040/6, k. ú. Všemyslice,
místní část Neznašov, lokalita sv. Anna. Věcné břemeno je úplatné za částku 10.000,-Kč bez DPH.

n

ZOV souhlasilo se zveřejněním záměru obce Všemyslice:
1) prodej části pozemku parc. č. 557/49, dle oddělovacího geometrického plánu č. 884-20/2018,
nově pozemek parc. č. 557/85, výměra 37 m2, jiná
plocha – ostatní plocha a celého pozemku parc.
č. 557/79, výměra 236 m2, jiná plocha – ostatní
plocha, k. ú. Všemyslice za cenu znaleckého
odhadu,

ZOV souhlasilo s realizací dětského hřiště ve Všemyslicích dle předloženého návrhu uspořádání
a výběru nových herních prvků, souhlasilo, aby obec
hledala další možnosti získání části finančních
prostředků, v případě neúspěchu, aby náklady na
nové herní prvky a nutné terénní úpravy byly zafinancovány z rozpočtu obce.
ZOV nesouhlasilo s účastí obce Všemyslice ve
výběrovém řízení ve věci uzavření kupní smlouvy na
nemovitou věc v k. ú. Všeteč, konkrétně pozemek
parc. č. 1002/1 za minimální cenu 103.350,- Kč.
Ukládá starostovi vyrozumění vyhlašovatele
výběrového řízení – Lesy ČR s. p., krajské ředitelství
České Budějovice o neúčasti obce z důvodu
nepřiměřeně vysoké částky za tento pozemek.
ZOV souhlasilo s vyplacením smluvní částky ekonomické újmy ze strany ČEZ a. s., způsobené
stavebními pracemi na akci „B533 Rekonstrukce
přívodních řádů pitné vody z vodojemu Zdoba do
JE Temelín“, podle posudku VÚMOP, v. v. i. Praha
pro pedologické posouzení území zasaženého
rekonstrukcí v konečné celkové výši 172.489,- Kč.
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2) směny pozemku parc. č. 557/55, výměra 638 m2,
jiná plocha – ostatní plocha, k. ú. Všemyslice ve
svém vlastnictví za pozemek parc. č. 199/1, k. ú.
Slavětice u Všemyslic, výměra 646 m2, orná půda
ve vlastnictví Stavby Holding a. s., Prachatice,
bez doplatku.
n

ZOV souhlasilo s přijetím a podpisem smlouvy
o poskytnutí účelové dotace ve výši 230.000,- Kč,
v rámci programu obnovy venkova Jihočeského
kraje v roce 2018, na investiční akci obce Všemyslice: „Rekonstrukce chodníku v obci Všemyslice,
místní část Neznašov“.

DALŠÍ PODANÉ INFORMACE:
n žádost o pronájem nebytového prostoru v budově
kulturního domu Neznašov č. 9 za účelem provodokončení na str. 2
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zování kadeřnických služeb – proběhla diskuze
o využívání či nevyužívání tohoto kadeřnictví,
n

doručená žádost současného nájemce bývalého
obchodu ve Všeteči o koupi této nemovitosti,

n

informace o probíhajícím zjišťovacím řízení Jihočeského kraje, odboru životního prostředí,
zemědělství a lesnictví k plánované realizaci „VD

Kořensko – zajištění plavebních hloubek pod vodním dílem“.

Zastupitelstvo obce Všemyslice přeje
Všem dětem pohodové prázdniny plné
zážitků a všem, co už prázdniny nemají,
dostatek odpočinku a sluníčka.

MEMORIÁL VLADIMÍRA TURÝNKA
Již pojedenácté v řadě zavzpomínali v sobotu
2. června myslivci z Bohunic na svého zesnulého kolegu
Vladimíra Turýnka. Střelecké soutěže v kulovém čtyřboji,
tradičně podporované Jadernou elektrárnou Temelín
Skupiny ČEZ, se zúčastnilo v areálu střelnice Borek
u Českých Budějovic celkem 26 střelců, z toho pět žen.

Střílelo se malorážkou se zaměřovací optikou na
padesát metrů vzdálené mezinárodní terče srnec, kamzík,
liška a divočák, a to vestoje s oporou, s oporou o volnou
tyč, vleže a vestoje bez opory. Vždy deset ran. Maximální
možný nástřel tak činil 400 bodů.
Vítězem letošního ročníku Memoriálu Vladimíra
Turýnka, někdejšího místopředsedy spolku, se stal Radek
Řeháček s 350 body před druhým Jakubem Kadlecem

(343 bodů) a třetím Václavem Kurfiřtem (319 bodů).
Jde o akci, z níž se díky pravidelné podpoře Skupiny
ČEZ v rámci programu Oranžového roku v okolí Jaderné
elektrárny Temelín, stala nová obecní tradice. Byla určena
všem zájemcům z řad obyvatel obce, takže mezi střelci
nebyli pouze členové bohunického mysliveckého spolku,
ale i ti, kteří si chtěli střelbu z malorážky třeba jen vyzkoušet.
Po skončení sobotní střelecké části memoriálu
Vladimíra Turýnka následovalo společné posezení účastníků, hostů a sousedů v bohunické hospodě.
Petr Pokorný

EKO - KOM 2017
V roce 2017 bylo díky recyklaci a využití papíru, plastů, skla, kovů a nápojových kartonů
v rámci tříděného sběru a využití odpadů v obci
Všemyslice v systému EKO – KOM uspořeno
1 547 000 MJ energie. V případě tolik diskutovaného globálního oteplování přispěla obec Všemyslice ke snížení emisí o 63 tun CO2 ekvivalentu,
což je o něco více než v roce 2016. Obec obdržela
od společnosti EKO – KOM za množství odpadu
částku 140 000,-Kč. Děkujeme za to, že třídíte
a třiďte prosím dál
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OSLAVA DĚTÍ V NEZNAŠOVĚ
Dne 26. 5. 2018 se od 13.00 hodin konal dětský
den na hřišti v dikci divadelního spolku. Pro děti byla
připravená stezka po Neznašově čítající šest stanovišť,
kdy na každém stanovišti čekala na děti jiná pohádková postavička (od princezen po Křemílka a okřídlený
hmyz) a samozřejmě činnost potřebná k získání
touženého pamlsku v podobě bonbonů a lízátek. Na
konci stezky bylo pro děti vyčerpané náročným
terénem připraveno občerstvení v podobě malinové
limonády a špekáčku. Každé z dětí dostalo také diplom
a bublifuk za splnění stezky. Poté již následovala
zábava, kterou zajišťovala Sněhurka se svou pomocnicí
a bavila děti tancováním, zpíváním a různými
soutěžemi.

Pro děti byl také připraven koutek s malováním na
obličej, kde se mohlo každé bezplatně nechat pomalovat. Děkujeme všem, kteří přispěli k přípravě dětského dne, skupině ČEZ za poskytnutí části finančních
prostředků, panu Plojharovi, který v nouzi zapůjčil příslušenství k pípě, bez které by děti lekly, hasičům z Neznašova za zapůjčení stanů a panu Kolářovi za výborné
špekáčky.
Za divadelní spolek děkujeme za hojnou účast a těšíme
se na příští rok.

VÝLET ZA HISTORIÍ
Dne 14. 6. 2018 jsme jeli na výlet na zámek
Dobříš. V roce 1630 koupil zámek Bruno Mansfeld.
Z původního barokního sídla jej do rokokové
podoby v 18. století přestavěl rod Colloredo –
Mansfeldů. V roce 1942 byl vyvlastněn německou
říší, posléze v roce 1945 konfiskován Československým státem. V roce 1998 byl zámek vrácen zpět
rodině. Současným majitelem je Ing. Colloredo
Mansfeld. Zámek je pěkně zrekonstruovaný kromě
pěkného vybavení interiéru, jsme zhlédli i výstavu
panenek čítající asi 100 ks a sál kde byla natáčena
pohádka Princezna ze mlejna. Konají se zde
i svatební obřady. Majitel v části zámku bydlí, větší
část je otevřena pro veřejnost.
Dále jsme pokračovali do Staré Huti u Dobříše,
kde stojí památník Karla Čapka. Po první sv. válce
získal nemovitost od správce panství Colloredo –
Mansfeld, který dal v roce 1935 empírový dům jako
svatební dar do doživotního užívání panu Karlu
Čapkovi a paní Olze Scheinpflugové. Spisovatel se
v následujících 3 letech věnoval úpravě domu
i zahrady. Na Strži, jak své letní sídlo nazval, vznikla
literární díla jako např. Válka s mloky, Matka, Bílá
nemoc, První parta, Život a dílo skladatele Foltýna
a další. Expozice je otevřena od roku 1997.
V přízemí je expozice pana Karla Čapka, v 1. patře
je samostatná expozice jeho manželky české
herečky a spisovatelky Olgy Scheinpflugové. Ve
2. patře je expozice spisovatele Ferdinanda Peroutky.
Na oběd jsme se zastavili v Hořovicích. Dále
jsme pokračovali na zámek Zbiroh. Majiteli rozsáhlého sídla postaveného na skále byli načas
panovníci Karel IV., Zikmund Lucemburský a Rudolf
II., kteří mu dali přízvisko „zámek tří císařů“. Zbiroh
byl nejstarší šlechtický hrad v Čechách, má nejhlubší studni v Evropě a nejstarší hradní věž. Významný je rovněž tím, že zde 18 let pobýval malíř
Alfonz Mucha, který tu vytvořil Slovanskou epopej
a další významná díla. Zbyla po něm i originální
opona, namalovaná pro zbirožskou sokolovnu. Je
umístěna na velkém renesančním sále Alfonze
Muchy, v němž se konají koncerty.
Po prohlídce jsme se vraceli domů. Počasí
nám přálo, bylo celý den slunečno. Děkujeme všem
za účast a těšíme se s vámi na další akce.
Za MS ČČK a MO STP:
M. Kodadová a M. Littová
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ČERVEN V ZŠ A MŠ NEZNAŠOV
DĚTSKÝ DEN V ALBRECHTICÍCH
V úterý 5. 6. děti základní školy zavítaly do Albrechtic
nad Vltavou. Místní škola nás spolu s dalšími pozvala na
2. ročník společného dětského dne. Připravena byla
různorodá sportovní a dovednostní stanoviště, u nichž děti
získávaly body, za které si později mohly vybrat malou pozornost. Součástí akce byla přehlídka umu písecké střední
lesnické školy, která dětem představila pár dravců, myslivecké psy i školní trubače. Cílem tohoto společného dne
je nejen setkávat se spolu s dalšími malotřídními školami,
ale i získávat mezi dětmi nové kamarády a podporovat jejich
vzájemnou spolupráci.
dobrým vedením dokáží. Rádi je v budoucnu opět podpoříme.

KULTURNÍ DOPOLEDNE V TÝNĚ
Ve středu 13. června jsme se těšili na divadelní hru Asterix
a Obelix na otáčivé hlediště v Týně nad Vltavou. Počasí se
však neumoudřilo, a tak jsme byli nuceni se přesunout do
interiérových prostor týnského divadla na hru O líném Čiperovi. O kulturní zážitek jsme tudíž nepřišli. Přestože byla
spíše pro mladší děti, všem dětem se hra líbila. Poté jsme
navštívili týnské muzeum, kde si děti prošly interaktivní
prohlídku včetně krásné výstavy vltavínů a pohádkových
loutek. Počasím nepříznivé dopoledne jsme tak strávili na
velmi příjemných a obohacujících místech.

OSLAVY 150. VÝROČÍ ŠKOLY
Závěr školního roku přinesl námi velmi očekávanou a milou
událost. Slavili jsme 150. výročí založení budovy neznašovské školy. Jelikož se jedná o opravdu významné
výročí, rozhodli jsme se ve spolupráci s Obcí Všemyslice
uspořádat oslavy třídenní. V úterý 26. června proběhlo
v zahradě mateřské školy slavnostní zahájení oslav. Nejdůležitějším aktem této události bylo kromě vystoupení dětí
a proslovů pana ředitele školy a pana starosty, vysazení lípy.
Nazvali jsme ji "lípou moudrosti" a jako poctu ke 100. výročí
založení republiky i "lípou svobody". Věříme, že se jí bude
na zahradě dařit a i díky péči dětí, které slíbily, že se o ni
budou starat, nám brzy svou korunou poskytne příjemné
stinné zázemí, a tím i symbolickou ochranu. Slavnostního
aktu byla přítomna i paní Jana Novotná z odboru kultury
a školství MÚ Týn nad Vltavou.

SOKOLNÍCI S DRAVCI
V pondělí 25. 6. za námi do Neznašova zavítali sokolníci
z Hluboké nad Vltavou se svými dravci. Kvůli dostatečnému
prostoru pro létání (dravců, samozřejmě) jsme se sešli na
velkém hřišti. Opeřenci vůbec nevypadali dravě, výborně
poslouchali a slyšeli na jména: Bára (výr bengálský),
Matýsek (sova popelavá), Kuba (výr velký), krkavec, Ringo
(káně) a Bohoušek (orel skalní). Pánové z Hluboké jsou
opravdovými profesionály, zažili jsme tudíž s dravými ptáky
věci přímo nevídané. Děti byly po celou dobu velmi zaujaty
a vyzkoušeli jsme si společně, co všechno tito ptáci pod

V úterní podvečer jsme uspořádali přátelský turnaj ve
volejbale. Moc nás potěšilo, kolik volejbalových nadšenců
se sešlo (či se nechalo přemluvit). Mohli jsme tudíž sestavit
4 šestičlenné skupiny a turnaj odstartovat. Zápasy byly na
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velmi dobré úrovni, nasmáli jsme se, k běžnému dohadování o skóre i díky pozorným rozhodčím nedošlo,
občerstvení osvěžilo, hromada dětí zabavena sama sebou,
naší hrou i dětským hřištěm, počasí parádní. Akce opravdu
moc pěkná, rádi z ní uděláme tradiční akci, protože zájemců, věříme, bude dost, ne-li víc.

obrazy zvané string art, jiná skupina zkoumala luční faunu
a flóru, z níž tvořila netradiční výrobky, a jedna skupina se
díky vyprávění a dokumentárním fotografiím a za zvuku
originálního didgeridoo přenesla až na jižní polokouli do
Austrálie. Věříme, že netradiční a různorodá témata děti zaujala a že si domů odnesly řadu zážitků i výrobků.

V rámci oslav byla škola i školka zpřístupněna veřejnosti, řada bývalých žáků či vyučujících tak mohla porovnat,
jak se prostory od dob jejich docházky či působení změnily.
V komunitním centru byla rovněž ke zhlédnutí výstava dětských prací s tématikou oslavované školní budovy. Veliký
zájem veřejnosti o prohlídku současných prostor obou
budov nás velmi potěšil. Středeční podvečer byla škola
otevřena také všem těm, kteří se o historii neznašovské
školy chtěly dozvědět více informací. Přednášku vedl
PhDr. Jan Bartuška a účast posluchačů napovídala tomu,
že je historie místních objektů pro mnohé stále zajímavá.

V úterý i ve středu probíhaly v dopoledních hodinách
workshopy pro školní i školkové děti. Ty se dle zájmu zapsaly do skupiny, jejíž program poté během dopoledne absolvovaly. Ve školce si děti mohly vyzkoušet nové pokusy,
staré a osvědčené recepty po babičce a umělecké malování
na sklo. Ve škole některé děti vyzkoušely nepříliš známou
finskou venkovní hru Mölkky, některé si vytvořily krásné

Ve čtvrtek 28. června nás (i Vás) čekalo vyvrcholení třídenních oslav. Na programu byl Neznašo/fest. Na
odpoledne jsme připravili tradiční školní akademii, bohužel
jsme ji však proti původním plánům museli na poslední chvíli

přesunout pod střechu kulturního domu. Počasí nám příliš
nepřálo. Akademie byla vzhledem k výročí školy i výročí republiky koncipována jako připomínka určitých významných
historických mezníků či událostí. Jsme pyšni na to, s jakou
profesionalitou dokáží naše děti na veřejnosti vystupovat
dokončení na str. 6
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a věřte, že už nemáme pochybnosti o tom, že by se jim nějaké vystoupení nevydařilo. Během této akce vystoupili
i žáci hudební školy Musicale v rámci výročního koncertu,
a to pod vedením Mgr. Josefa Žajdlíka. Došlo i na šerpování
budoucích prvňáčků a odcházejících páťáků.

Poté čekaly na děti na fotbalovém hřišti různé atrakce,
klaun Hugo, skákací hrady, jízda na válci, malování na
obličej i šermíři. A v pozdějších hodinách již očekávaná
hlavní část Neznašo/festu – hudební produkce. Úspěchy
sklízely nejen kapely The Dark Blue Elephants a Epydemye,
ale především hlavní host festivalu, a to legendární kapela
Sto zvířat. Návštěvníků a fanoušků přišlo i přes nepříznivé
počasí hodně a věříme, že si (stejně jako my) produkci užili.
Velmi nás potěšila i roztancovala skupina Mr.Loco, která

však už dohrávala ve vydatném dešti. Po půlnoci ještě
zahrály kapely Rabbies a Monotonic Stereotype. Počasí
nám tento důležitý den vůbec nepřálo, nicméně i tak jsme
velmi rádi za velikou účast, která, doufejme, napovídala
i o tom, že se Vám akce líbila.

DĚKUJEME TÍMTO VŠEM SPONZORŮM, KTEŘÍ
OSLAVY 150. VÝROČÍ NEZNAŠOVSKÉ ŠKOLY
FINANČNĚ PODPOŘILI.
JSOU TO: JADERNÁ ELEKTRÁRNA TEMELÍN SKUPINA ČEZ, VICTORIA SPED, S.R.O., HEBÍK
TRANSPORT S.R.O. A FIRMA LUDVÍKA JUNGY.

PŘEJEME VŠEM KRÁSNÉ LÉTO, PŘÍJEMNÝ ČAS S BLÍZKÝMI,
DĚTEM NEZAPOMENUTELNÉ PRÁZDNINY, PĚKNÉ POČASÍ
A VŠEM BUDOUCÍM PRVŇÁČKŮM A ODCHÁZEJÍCÍM PÁŤÁKŮM
ŠŤASTNÝ VSTUP DO NOVÉ ŽIVOTNÍ ETAPY!!!
Zaměstnanci školy – Jarda, Gábina, Iva, Monika, Lucka, Lenka, Erika, Marcela, Irena, Simone, Petra, Dita a Tereza
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LETNÍ KEMP TYRŠ
Spolek pro aktivní život TYRŠ pořádá od středy 8. 8. do
středy 15. 8. 2018 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

LÉTO VE VŠETEČI
SK Všeteč:
25. 8. 2018 - Všetečská volejbaliáda - Hřistě Všeteč 13:00 hod., startovné 50,- Kč
8. 9. 2018 - Veterán cup - fotbalový turnaj (hráči nad 40 let)
AVZO Všeteč:
16. 9. 2018 - Třípolohová soutěž ve střelbě ze vzduchovek - Všeteč
30. 9. 2018 - Střelba ze zbraní - různé - Týn nad Vltavou

mail, telefonicky nebo osobně Mgr. Lukšové. Na sportovní
akce, jako je jóga, kurs sebeobrany 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.

OBEC VŠEMYSLICE
V rámci Oranžového roku 2018
Si Vás dovoluje pozvat na



KONCERT K POCTĚ
J. J. KOVAŘÍKA



vystoupí: TRIO CLAVIO
sobota 1. 9. 2018 od 18:00 hodin
Neznašov, Berchtoldova hrobka

Uzávěrka čísla 6. 7. 2018, vydavatel Obecní úřad Všemyslice, telefon 385 721 737

