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INFORMACE Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA

V úterý 23. 6. se v „Horácké hospůdce“ ve Všeteči konalo
veřejné zasedání Zastupitelstva Obce Všemyslice.
• Výběrová komise doporučila a ZOV odsouhlasilo firmu
MelMAR s. r. o., jako dodavatele stavební akce „Obnova střešní krytiny bývalé stáje stodoly v centru obce
Neznašov, II. etapa“. Firma MelMar s. r. o., předložila
nejnižší nabídkovou cenu za dílo ve výši 3.199.770,- Kč
bez DPH. Současně ZOV pověřilo starostu obce podpisem SoD s vítěznou firmou po uplynutí všech administrativních lhůt.
• Výběrová komise doporučila a ZOV odsouhlasilo firmu
H+H stavby s.r.o., jako dodavatele stavební akce „Most
v Bohunicích – přejezd k pohostinství“. Firma H+H
stavby s.r.o., předložila nejnižší nabídkovou cenu za dílo
ve výši 1.997.773,61,- Kč bez DPH. Současně ZOV
pověřilo starostu obce podpisem SoD s vítěznou firmou
po uplynutí všech administrativních lhůt.
• ZOV souhlasí s prodejem obecního pozemku parc. č.
st. 30/2, zastavěná plocha a nádvoří, výměra 33 m2, za
cenu znaleckého odhadu 16.610,- Kč. Kupující dále
uhradí náklady na vyhotovení kupní smlouvy, znalecký
posudek a poplatek za vklad do katastru nemovitostí.
Starosta obce zajistí sepsání kupní smlouvy, její oboustranné podpisy a následně vklad do katastru nemovitostí.

2.000.000,- Kč a souhlasí s určením těchto peněz na
jedinou stavební akci obce „Most v Bohunicích – přejezd k pohostinství“. Starostovi se ukládá včasné
podání žádosti a uděluje oprávnění k podpisu příslušné
smluvní dokumentace.
• Sdružení měst a obcí Vltava (SMO Vltava) je sdružení
14 obcí fungujících od listopadu 1998, spadajících pod
ORP Týn nad Vltavou. Spolupráce SMO Vltava vyústila
v realizaci společného projektu Komunitního centra
sounáležitosti, které nabízí sociální, vzdělávací, kulturní
a další aktivity. Od roku 2017 do činnosti SMO Vltava
přibyla ještě agenda odborného poradenství v oblasti
veřejných zakázek a ochrany osobních údajů. Toto
víceúčelové zařízení zahájilo provoz na začátku roku
2020. V souvislosti se zahájením činnosti Komunitního
centra SMO Vltava žádá o navýšení příspěvku na
1 občana ze současných 15,- Kč na 25,- Kč za rok 2020
a od roku 2021 na 30,- Kč. ZOV vyhodnotilo doručenou
žádost SMO Vltava o navýšení členských příspěvků
a souhlasí s předložených návrhem, tj. příspěvek na
1 občana za rok 2020 – 25,- Kč a od roku 2021 – 30,- Kč.

• ZOV souhlasí s prodejem části obecního pozemku
parc. č. 6/1, trvalý travní porost, nově dle oddělovacího
GP č. 117-16/2020, pozemek parc. č. 6/4, 56 m2, k. ú.
Slavětice u Všemyslic. Cena za 1 m2 je stanovena ve
výši 265,- Kč, kupující dále uhradí náklady na kupní
smlouvu, vyhotovení oddělovacího GP a vklad do
katastru nemovitostí. Starosta obce zajistí sepsání kupní
smlouvy, její oboustranné podpisy a následně vklad do
katastru nemovitostí.

• V souvislosti s přípravou nového programovacího období na roky 2021 – 2027 a s přípravou nových strategií
je obec Všemyslice požádána MAS Vltava, z. s.
o schválení zařazení obce do územní působnosti MAS
Vltava. Toto území je současně shodné s územím ORP
Týn nad Vltavou. Schválení zařazení území obce do
územní působnosti MAS je mj. předpokladem pro
podávání žádostí subjektů na území obce při realizaci
strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období let 2021 – 2027. ZOV souhlasí se zařazením území
obce Všemyslice do územní působnosti MAS Vltava na
období 2021 – 2027. Dále pověřuje starostu obce podpisem prohlášení (souhlasu) se zařazením obce do
územní působnosti MAS Vltava pro toto období.

• ZOV souhlasí s podáním žádosti o poukázání finančních
prostředků z Rámcové smlouvy a Dodatku č. 1 se
společností ČEZ a.s. pro letošní rok 2020 ve výši

• V průběhu uplynulého období konce roku 2019
a nového roku 2020 bylo obcí Všemyslice podáno
několik žádostí o dotaci ať již na Jihočeský kraj, jed-
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notlivá ministerstva či fondy.
n

• Jihočeský kraj – úroky z úvěrů (ČOV) – 106.000,- Kč

Jihočeský kraj – stavba pergoly na zahradě mateřské
školy

n

Jihočeský kraj – úroky z úvěru (ČOV)

n

Ministerstvo zemědělství – údržba sakrálních prvků
(křížky a Boží muka)

n

Ministerstvo pro místní rozvoj
víceúčelového hřiště v Neznašově

n

Ministerstvo financí – přístavba šaten a jídelního
koutu ZŠ Neznašov

n

Státní fond životního prostředí – parčík za hřbitovem
v Neznašově

n

Nadace ČEZ – finanční příspěvek na stavbu výtahu

–

výstavba

• ZOV bere na vědomí zprávu starosty obce o podaných
žádostech o dotaci a současně schvaluje podpis příslušných smluv již schválených a doručených žádostí,
konkrétně:
• Jihočeský kraj – pergola na zahradě MŠ – 174.000,- Kč

• Nadace ČEZ a.s. – výtah u budovy OÚ – 300.000,- Kč
• ZOV souhlasí s doručenou žádostí vedoucí oblastní
pošty České Budějovice trvalé úpravy provozních hodin
pošty Neznašov, a to ve čtvrtek a v pátek, kdy bude
pouze dopolední provoz od 8:00 do 11:15 hodin.
Ostatní dny, tj. pondělí až středa včetně zůstávají beze
změny, tj. otevřeno je dopoledne i odpoledne.
RŮZNÉ A DOŠLÁ POŠTA
• Dopis paní M.P. týkající se vlastnických vztahů ke
kapličce HUP ve Všemyslicích, pan starosta přečetl
odpověď právníka a následovala diskuse k výše uvedenému.
• Paní Š. se ptala na situaci ohledně chodníku v Neznašově.
• Pan J.M. požádal o informace týkající se víceúčelového
sportovního hřiště v Neznašově a má zájem o nahlédnutí do jeho projektové dokumentace.

CO NÁM ŘÍKAJÍ NEZNAŠOVSKÉ NÁHROBKY (ČÁST II.)
Hned vedle novogotického náhrobku leží dva náhrobky
z leštěné žuly. Ten černý nese nápis Václav Sušer, + 18. 7.
1906 ve věku 56 roků a pod tímto jménem je vytesáno
Terezie Sušerová , 1850 – 1928. Je to pomník rodičů
Kateřiny, rozené Sušerové a provdané Berchtoldové.
Když se podíváme do týnské matriky oddaných, najdeme zápis svatby 1. února 1875. Ženichem byl Václav
Sušer (jeho jméno je na náhrobku), řezník v Týně nad Vltavou
č. 145, syn Václava Sušera, řeznického mistra v Týně nad Vltavou č. 168, a Marie, dcery Františka Jílka, ševcovského
mistra v Týně nad Vltavou. Nevěstou byla Terezie Mezerová,
dcera Františka Mezery, mistra ševcovského z Týna nad Vltavou Malá Strana č. 57 a Kateřiny, dcery Františka Wilnera
z Bavorova. Terezie je ono druhé jméno na náhrobku.
Z manželství Sušerových se narodily tři děti. Nejprve
Václav Sušer, narozený 3. září 1875 a pokřtěný 4. září. Pod
záznamem křtu je poznámka, že se 14. února 1903 oženil
s Kateřinou Ritterovou. Toho známe jako kouzelného
čarostřelce, jehož hrabě Ottokar udělal hajným. Jemu patří
druhý tmavošedý pomník nesoucí Václavovo jméno.
Druhým dítětem Sušerových byla Kateřina, která se
narodila 30. dubna 1877 a pokřtěná byla 1. května 1877.
Vdala se za Ottokara hraběte Berchtolda 19. dubna 1902.
Ze zápisu v neznašovské matrice je zřejmé, že svědky jejich svatby byli Karel Malek, nájemce arcibiskupského
dvora v Týně nad Vltavou, a František Steyr, okresní
zvěrolékař. V Neznašově je oddával P. Josef Lhotský,
děkan týnský. Pod zápisem v týnské matrice narozených
je o křtěnci zapsaná poznámka: Oddána (podruhé) dne
27. září 1920 ve Vel. Popovicích s Aloisem Fantou,
správcem, nar. 28. 11. 1885 v Jeseném.

Třetím dítětem v rodině byla dcera Antonie Sušerová,
která se narodila 10. dubna 1879 a pokřtěná byla
13. dubna v Týně nad Vltavou.
Oba náhrobky nechala v Neznašově postavit Kateřina
svým rodičům a svému bratru. Náhrobky nepřinášejí senzaci, pokud za ni nepovažujeme nerovný sňatek mezi
Ottokarem a Kateřinou. V době sňatku šlo o výjimečný čin
a doslova o senzaci v celé monarchii.
Onen sňatek přinesl Neznašovu smrtí Ottokara hraběte
Berchtolda výraznou změnu. Tím sňatkem byli z vlastnických vztahů k Neznašovu vyloučeni ostatní členové Berchtoldovy neznašovské rodiny. Ottokarova dcera Juliana,
která se provdala za pražského advokáta JUDr. Emila
Schnöblinga (zemřel roku 1936), a jejich dcera Helena přijaly během druhé světové války německé státní občanství.
Po válce jim byl jako zrádcům národa zkonfiskován majetek a důsledkem toho a dalších okolností je dnešní
neutěšený stav zámku, parku i dvora. Inu, každé rozhodnutí, zvlášť nedostatečně promyšlené, popřípadě příliš uspěchané, přináší neodvolatelně své důsledky.
Kdo by dnes řekl, že ve zpustlém neznašovském
zámku byl roku 1920 po návštěvě neznašovské obecné
školy na svačině první československý prezident prof.
T. G. Masaryk (už je to 100 let) a že také v roce 1935 zámek
hostil ministra zahraničních věcí ČSR Dr. Edvarda Beneše,
Jana Masaryka, syna prvního československého prezidenta a později ministra zahraničí, a prvního československého poválečného předsedu vlády Zdeňka Fierlingera?
Hana a Jan Bartuškovi
Všemyslice 21. července 2020
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Pergola na zahradě MŠ

Bezbariérový přístup do KD a na OÚ

Děti z MŠ v Neznašově mají na „školkové“ zahradě
novou pergolu, kde se mohou schovat před sluncem nebo
deštěm během svého pobytu venku. Pergola bude také
sloužit jako venkovní učebna či herna. Část nákladů byla
uhrazena z Účelové dotace v rámci Programu obnovy
venkova Jihočeského kraje v roce 2020, za což Obec Všemyslice děkuje. Přejeme dětem i pedagogům ať jim pergola dobře a dlouho slouží ke spokojenosti i radosti.

Během prázdnin byla dokončena stavba výtahu u budovy č.p. 9 v Neznašově. Skleněný tubus výtahu
umožňuje bezbariérový přístup do sálu KD nebo 1. patra,
kde se z balkónu sálu kulturního domu občané snadno
dostanou jak na Obecní úřad tak do provozoven domu
služeb. Část nákladů byla uhrazena z příspěvku Nadace
ČEZ. Za finanční podporu tímto Nadaci ČEZ děkujeme.
Současně věříme, že výtah bude dobře a dlouhodobě
plnit nejen svou funkci, ale také sloužit ke spokojenosti
široké veřejnosti.

Dokončení opravy objektu
občanské vybavenosti v Neznašově
U budovy č.p. 15 byla již v minulém roce postavena
krytá zásobovací rampa a začalo se s opravou fasády
zadní stěny. V letošním roce byla k budově přistavena
nová pergola, která slouží hostům pohostinství jako příjemná, krytá možnost venkovního posezení a také zastřešuje několik schodů, které byly v minulosti při nepřízni
počasí či v zimě nebezpečně kluzké. Pergola byla
navržena tak, aby oddělovala „zahrádku“ restaurace od
prostranství před obchodem s potravinami. V prostorách
obchodu bylo provedeno několik drobných oprav a často
rozbahněný prostor před provozovnou se zpevnil zatravňovacími dlaždicemi. Fasáda byla dokončena na
celém objektu a jsme přesvědčeni, že budova se stala pěknou součástí neznašovské návsi.

Na základě doporučení Krajské
hygienické stanice Jihočeského
kraje dojde k omezení konání kulturních akcí pořádaných Obcí Všemyslice ve vnitřních prostorách.
Ze stejných důvodů nebudou chodit
zástupci obce přát k významným
životním jubileím.
V měsíci říjnu neproběhne
tradiční Setkání seniorů.
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V NOVĚ OPRAVENÉM KULTURNÍM DOMĚ V NEZNAŠOVĚ

ROZKVETLA TISÍCOVKA MEČÍKŮ
V pořadí již čtvrtá mezinárodní výstava mečíků,
která se po dvou letech znovu vrátila díky podpoře
Jaderné elektrárny Temelín do Neznašova na
Českobudějovicku, opět potvrdila, že je obrovským
návštěvnickým hitem. Tisícovka exemplářů různých
odrůd gladiol z USA, Kanady, České republiky,
Slovenska, Litvy, Moldávie, Ruska a Holandska,
doslova proměnila zdejší kulturní dům v kvetoucí
zahradu.

Kateřinou Levínskou přivítal návštěvníky v nově
zrekonstruovaném kulturním domě. „Celý objekt jsme
mohli zmodernizovat opět díky přímé finanční pomoci
Skupiny ČEZ. Vedle řady stavebních úprav má nyní
kulturní dům mimo jiné nový výtah, takže je zcela
bezbariérový,“ poznamenala Levínská.

Dvoudenní akci uspořádal ve dnech 15. a 16.
srpna Obecní úřad Všemyslice se sídlem v Neznašově na Českobudějovicku spolu se specializovanou organizací Gladiris Českého zahrádkářského
svazu (ČZS) a Skupinou ČEZ v rámci projektu
Oranžový rok v okolí Jaderné elektrárny Temelín.
Výstavu letos navíc doplnila naučná expozice místních včelařů spojená s prodejem medu.
„Předchozí tři ročníky měly mezi veřejností mimořádný ohlas. Počet návštěvníků se podle našich
odhadů pravidelně vyrovnává počtu vystavených
květin, což je něco okolo tisícovky. Přesná čísla
nemáme, protože díky podpoře temelínské elektrárny
je na výstavu vstupné zdarma,“ uvedl starosta Všemyslic Karel Tůma, který spolu s místostarostkou

Starostou zmiňovaná tisícovka se stala dílem
náhody určitým symbolem výstavy, jejímž zakladatelem a garantem je uznávaný pěstitel gladiol
a místopředseda Gladirisu Dušan Slošiar z Neznašova. Přibližně tolik odrůd mečíků přivezli
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načením PS 1420. Své jméno dostane až po namnožení a uvedení na trh. „Mezinárodní výstava mečíků
zde v Neznašově si stihla za dobu své existence vybudovat skvělé jméno a tak jsme ani na okamžik
neváhal s účastí zde. Je patrné, že díky podpoře zdejší jaderné elektrárny, lze uspořádat výstavu evropského formátu i v tak malé obci,“ konstatoval Šmída.
Zajímavé je, že zatímco mezi návštěvníky Mezinárodní výstavy mečíků v Neznašově převažovaly dle
očekávání ženy, pěstiteli a šlechtiteli jsou převážně
muži. Vysvětlení této anomálie ale nikdo nemá.
Návštěvnice ovšem mohly na vázách s mečíky oči
nechat.

k temelínské elektrárně vystavovatelé, přibližně tolik
lidí navštívilo výstavu v roce 2014, 2016 i 2018
a zhruba tolik obyvatel mají Všemyslice spolu se
svými místními částmi, Neznašovem, Slavěticemi,
Všetečí a Bohunicemi.
„Patrně málokdo by předpokládal, že v malé
obci kousek od elektrárny se uskuteční takto
významná mezinárodní akce. Samozřejmě, že
z té krásy kolem jsem naprosto nadšená
a všichni pěstitelé si určitě zaslouží náš obdiv
a úctu,“ řekla Jitka Lhotská z Útvaru komunikace Jaderné elektrárny Temelín Skupiny ČEZ.
V Neznašově letos prezentovalo své květiny dvaadvacet pěstitelů z České republiky, Slovenska a Bulharska. Účasti pěstitelů z Polska zabránila
koronavirová pandemie. Hlavní cenu Grand Champion v kategorii „nejhezčí již běžně pěstovaný květ“
a pohár ředitele Jaderné elektrárny Temelín, si za
odrůdu Zornice odvezl Jaroslav Koníček ze Sadské,
jeden z předních českých šlechtitelů mečíků, který je
díky svým výsledkům vysoce ceněným pěstitelem
také v zahraničí. Od roku 1990 Jaroslav Koníček
vyšlechtil a uvedl na trh okolo 150 odrůd mečíků,
které se pěstují po celém světě. Jeho jméno a odrůdy
Montezuma a Pink Elegance byly uvedeny do
celosvětové síně slávy v americkém Coloradu.
Grand Championem v kategorii „novošlechtění“,
tedy za autorství nové, dosud nenamnožené odrůdy,
se stal Petr Šmída z Přepych u Opočna. „Nová
odrůda gladioly „z jeho zahrádky“ má zatím oz-

„Česká republika a Slovensko jsou dnes uznávanými světovými velmocemi v šlechtění a pěstování
gladiol. Díky za to patří takovým šlechtitelům, jako je
například právě Jaroslav Koníček, Petr Šmída a další,
kteří do Neznašova přivezli své výpěstky,“ zdůraznil
Dušan Slošiar. Organizace Gladiris sdružuje již více
než 40 let amatérské i profesionální šlechtitele
mečíků, kteří kříží holandské odrůdy s americkými.
V současné době má zhruba 140 členů z České republiky Slovenska a Polska.
Obec Všemyslice se nachází v okrese České
Budějovice, zhruba čtyři kilometry západně od Týna
nad Vltavou. V jejích pěti místních částech, Bohunicích, Neznašově, Slavěticích, Všemyslicích
a Všeteči, žije v současné době přibližně 1100 obyvatel. Sídlo Obecního úřadu Všemyslic je v Neznašově, dnes největší z těchto pěti obcí.
Petr Pokorný
Zástupci Obce Všemyslice děkují panu Dušanu
Slošiarovi za krásnou a vydařenou výstavu a Lukášovi
a Zdeňkovi Pletkovým za přidruženou výstavu
o včelách a včelaření. Moc se těšíme na další
spolupráci při příštích výstavách. Návštěvnost akce
nakonec o dvě stovky překročila očekávanou tisícovku.
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VZPOMÍNKOVÝ FOTBALOVÝ TURNAJ
VE VŠETEČI OVLÁDL TÝM NEZNAŠOVA
Již po šestadvacáté v řadě zavzpomínali v neděli
5. července fotbalisté z Všeteče a okolí na svého
předčasně zesnulého spoluhráče a kamaráda Pavla
Macharta. Vítězem memoriálu nesoucího jeho jméno,
tradičně podporovaného Jadernou elektrárnou
Temelín Skupiny ČEZ, se stal celek Neznašova následovaný týmy Albrechtic nad Vltavou, Všeteče
a družstva složeného z hráčů Bohunic a Temelína.
„Turnaj vznikl spontánně po smrti našeho
spoluhráče a kamaráda Pavla Macharta. Akce měla
úspěch, hlásila se další družstva, rostl počet diváků
a tak jsme samozřejmě chtěli zvýšit jeho celkovou organizační kvalitu. Chyběly ale finanční prostředky. Díky
spolupráci obce s Jadernou elektrárnou se nám postupně podařilo získat kvalitnější zázemí klubu, hřiště,
míče, sítě a další vybavení klubu. Podporu získáváme
i na vlastní zajištění memoriálu, včetně doprovodného
programu. Z původně malé akce se postupem času
stala nová obecní sportovní tradice,“ uvedl ředitel turnaje Radek Voneš z SK Všeteč.
Opět se hrálo se ve skvělé divácké kulise, v pohodové atmosféře slunečného letního dne. I tomu
odpovídaly výkony na hřišti. Z hráčů bylo cítit, že vzájemnou rivalitu nechali doma a přijeli si do Všeteče
zasportovat a pobavit se spolu se svými sousedy.
Dalo by se říci, že všichni ze zhruba tří stovek přítom-

ných se navzájem znají. Ostatně obce, z nichž
všechny zúčastněné celky pochází, od sebe dělí jen
pár kilometrů.
Neznašov, Všeteč a Bohunice jsou místními částmi
Všemyslic, Albrechtice a Temelín leží hned vedle.
Všechny spojuje blízkost elektrárny. A i ta měla na
hřišti svého zástupce. Za tým Albrechtic nastoupil
v roli stopera vedoucí reaktorového bloku Jaderné
elektrárny Temelín Václav Havlíček, který se do obce
s klíčem a mečem ve znaku, ležící na rozhraní
Českobudějovicka a Písecka, před časem natrvalo
přestěhoval. „Okolí elektrárny mi přirostlo k srdci. Žijí
tu skvělí lidé a opravdoví přátelé. V Albrechticích mě
všichni přijali skvěle a rychle sem má rodina zapadla,“
prozradil Havlíček, který v blokové dozorně Temelína
„kroutí“ už třetí desetiletí.
Na všetečském fotbalovém hřišti samozřejmě
nechybělo občerstvení. O večerní program se po
předání cen postarala kapela Lazareth. „Memoriál
Pavla Macharta je v podstatě setkáním sousedů
a letitých přátel z celého okolí. Děti se vyřádí, mladí si
zasportují, starší zavzpomínají a všichni společně se
pobaví. Podobné akce lidi stmelují a významně
zpestřují život obce,“ konstatovala místostarostka
Všemyslic s Obecním úřadem v Neznašově Kateřina
Levínská.
Starosta Všemyslic Karel Tůma
v této souvislosti připomněl, že
obec v rámci programu
Oranžového roku, který je určen
k podpoře sportovních, kulturních a společenských akcí
pořádaných obcemi v okolí
Jaderné elektrárny Temelín,
pravidelně čerpá prostředky,
s jejichž pomocí uskuteční
ročně okolo třicítky různých
akcí. „Bez této pomoci bychom
si řadu z nich vůbec dovolit
nemohli, popřípadě je realizovat
v daleko menším rozsahu,“
poznamenal starosta.
Petr Pokorný
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Střelecký souboj dvojic
V sobotu 15.srpna 2020 se konala na hřišti – parket ve
Všeteči střelecká soutěž ze vzduchové pušky. Soutěž se
skládala ze souboje dvojic v běhu a střelbě ze vzduchové
pušky na mechanické terče. Akci pořádalo AVZO TSČ ČR
– pobočný spolek VŠETEČ a Obec Všemyslice v rámci
Oranžového roku 2020.
Pořadí na prvních třech místech:
Kategorie: ženy
1. místo
Stejskalová Nikola z Týna nad Vltavou
2. místo
Laštovková Miroslava z Temelína
3. místo
Šálená Jitka z Týna nad Vltavou
Kategorie: muži
1. místo
Řeháček Radek z Protivína
2. místo
Kuboušek Josef ze Všeteče
3. místo
Štorkán Ondřej z Vitína
Kategorie: mládež
1. místo
Dědič M. ze Slavětic
2. místo
Pešek J. ze Slavětic
3. Místo
nehodnoceno
Spolek AVZO plánuje uspořádat:
12. září 2020 (sobota) střeleckou soutěž ze vzduchové
pušky
Nebude plánovaná střelecká soutěž v Týně nad Vltavou!
Za PS AVZO VŠETEČ
Josef Kuboušek, předseda
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