ZPRAVODAJ
Obce Všemyslice
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XXXVIII. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Všemyslice (ZOV) se 9. srpna 2018 konalo v nově zrekonstruovaných prostorách objektu občanské vybavenosti
Neznašov 15.
Za přítomnosti 9 zastupitelů a početné účasti
občanů starosta zahájil v 19:00 hodin toto jednání.
Poběžném úvodu, při kterém se schválil program,
ověřovatelé a zapisovatelka zápisu, rozpočtové
opatření č. 9 a dodatek č. 32 k odpisovému plánu se
přešlo k dalším bodům.
DALŠÍ BODY PROGRAMU:
n

ZOV souhlasilo s uzavřením nájemní smlouvy
s novým nájemcem obchodu – prodejny potravin
a smíšeného zboží spolu se zázemím, OOV č. 15
v Neznašově, za podmínek stanovených ve zveřejněném záměru.
n Na adresu obce dne 11. 7. 2018 byla doručena
výpověď současných nájemců nebytových prostor
Všeteč č. 26 (Horácká hospůdka) a to nejdéle k datu
ukončení nájmu 30. 9. 2018. Starostou obce byl dne
25. 7. 2018 zveřejněn záměr pronájmu nebytových
prostor objektu OV – pohostinství „Horácká hospůdka“ spolu se zázemím. ZOV souhlasilo, aby nová
nájemní smlouva byla uzavřena s jediným žadatelem.
Současně ZOV schválilo pro nového nájemce
Horácké hospůdky přednostní právo provozování
zázemí (kuchyňka s občerstvením) na fotbalovém
hřišti Všeteč.
n ZOV souhlasilo s uzavřením smlouvy o věcném břemeni na stavební akci: „Bohunice, přeložka kabelu
NN“, poz. parc. č. 3355/6 v obci a k. ú. Bohunice nad
Vltavou č. CB-014330042903/001 ve prospěch
společnosti E. ON Distribuce a. s. Věcné břemeno je
úplatné za jednorázovou částku 10.000,- Kč bez DPH.
n ZOV souhlasilo s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene akce „ Všemyslice
par. 894/4 NN“, k. ú. Všemyslice ve prospěch
společnosti E. ON Distribuce a. s., kde touto
stavbou jsou dotčeny obecní pozemky parc.
č. 557/3 a ppč. st. 232, k. ú. tamtéž. Věcné břemeno
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je úplatné za částku 10.000,- Kč bez DPH.
ZOV souhlasilo s dodatkem č. 2, čl. 2 ke směrnici
„Rozdělení majetku obce“ – účetní jednotka určuje,
že lesní hospodářský plán (LHP) bude považován za
dlouhodobý majetek nehmotný. Do 60.000,- Kč
bude evidován na účtu 018, nad 60.000,- Kč na účtu
019, pokud poskytovatel dotace na pořízení tohoto
majetku nerozhodne jinak.
n ZOV souhlasilo s prodejem části poz. parc.
č. 577/49, výměra 37 m2, jiná plocha – ostatní plocha
a dále celého poz. pč. 557/79, výměra 236 m2, jiná
plocha – ostatní plocha, k. ú. Všemyslice za cenu
207,-Kč/m2, dle znaleckého posudku a zároveň ZOV
souhlasilo se směnou svého poz. pč. 557/55,
výměra 638 m2, jiná plocha – ostatní plocha, k. ú.
Všemyslice za poz. parc. č. 199/1, k. ú. Slavětice
u Všemyslic, výměra 646 m2, orná půda, bez doplatku. Žadatel uhradí náklady na znalecký posudek,
správní poplatek za podání návrhu na vklad do KN,
náklady na smluvní dokumentaci, nepředloží-li
vlastní návrh smlouvy.
n ZOV vzalo na vědomí doručenou žádost o změnu
územního plánu obce Všemyslice ve zkráceném
řízení – žadatel majitel nemovitostí k. ú. Všeteč.
Předmětem žádané změny je návrh obnovy původního vymezení kultur v celém rozsahu jednotlivých
parcel, obnova napojení a rozšíření účelových cest
s cílem postupné obnovy původní krajiny. Zájem je
o podstatnou změnu hospodaření oproti současnému stavu jak na pozemcích lesních, polních,
lučních ale i vodních plochách. Vzhledem k rozsahu
uvažovaných změn a úprav územní plánu v k. ú.
Všeteč, ZOV odročuje další rozhodování v této
záležitosti novému zastupitelstvu po komunálních
volbách 2018.
n Žádost o souhlas s domovní plynovou přípojkou
k nemovitosti č. p. 67, poz. parc. č. st. 9/2, v obci
a k. ú. Bohunice nad Vltavou. ZOV před vydáním
souhlasu s připojením bude požadovat, aby majitelka uvedené nemovitosti zajistila přemístění HUP
z obecního pozemku (komunikace) na pozemek ve
svém vlastnictví.
n

dokončení na str. 2
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n

ZOV nesouhlasilo s předloženou žádostí o pronájmu
kulturního zařízení včetně zařízení sociálního areálu
hřiště ve Všeteči, ppč. st. 1301 a ppč. 973/4 v obci
a k. ú. Všeteč.

n

NA ZÁVĚR SE DISKUTOVALO:
n o všemyslické hospodě a vymáhaném dluhu na
posledním nájemci,
n o dětském hřišti ve Všemyslicích a teoreticky
možném novém místě na parkování,

n

n
n

n
n

informace ohledně návštěvy televize na rozhledně
Vysoký Kamýk,
o zámeckém parku a jeho nebezpečném stavu,
o vybudování chodníku z návsi podél zámku vlevo
se zatočením do Vládní ulice,
o nebezpečí proschlých větví stromů mezi panelákem a řadovkami,
o posezení před obchodem v Neznašově,
o nepřiměřené rychlosti projíždějících aut a motorek
přes Neznašov a nedodržování jednosměrky.

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ
v pátek 5. 10. 2018 od 14:00 do 22:00 hodin
v sobotu 6. 10. 2018 od 8:00 do 14:00 hodin
MÍSTA KONÁNÍ VOLEB:
Okrsek č. 1 – BOHUNICE Obecní knihovna, Okrsek č. 2 – NEZNAŠOV Obecní úřad
Okrsek č. 3 VŠEMYSLICE – SLAVĚTICE Hasičská zbrojnice Všemyslice Okrsek č. 4 – VŠETEČ Škola
O vaše hlasy se budou ucházet tyto subjekty a tito kandidáti:

Strana pro rozvoj obce
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Jméno a příjmení
Václav Hornát
Štěpánka Mácová, Ing.
Ondřej Sikora
Iva Chlumecká, Mgr.
Petra Sládková, Bc.
Roman Gabriel, Ing.
Antonín Šlehofer, Dis.
Miroslav Martykán, Ing.
Milan Kučera
Radek Kolář
Jan Marcin

Věk
42
50
43
32
24
51
30
52
43
32
48

Povolání
Vedoucí stavebnin
Laborantka-ekoložka
Dělník
Učitelka ZŠ
Zdravotnický záchranář
Směnový inženýr
Bankovní úředník
Vedoucí pracovník
Živnostník
Živnostník
Dělník

Trvalý pobyt
Neznašov
Neznašov
Neznašov
Neznašov
Neznašov
Neznašov
Všemyslice
Neznašov
Všeteč
Bohunice
Neznašov

Politická příslušnost
BEZ PP
BEZ PP
BEZ PP
BEZ PP
BEZ PP
BEZ PP
BEZ PP
BEZ PP
BEZ PP
BEZ PP
BEZ PP

Věk
60
42
36
44
43
62
42
27
70
27
61

Povolání
Starosta obce
Učitelka SŠ
Učitelka MŠ
Podnikatel
Ekonomka
Podnikatel
Technik
Technik
Důchodce
Revírník
Řidič

Trvalý pobyt
Bohunice
Neznašov
Všeteč
Všemyslice
Neznašov
Bohunice
Neznašov
Všemyslice
Všeteč
Neznašov
Slavětice

Politická příslušnost
BEZ PP
BEZ PP
BEZ PP
BEZ PP
BEZ PP
BEZ PP
BEZ PP
BEZ PP
BEZ PP
BEZ PP
BEZ PP

Obec a občané
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Jméno a příjmení
Karel Tůma, Ing.
Kateřina Levínská, Bc.
Erika Tomková
Martin Maroušek
Vladimíra Matoušová, Bc.
Jan Hrdlička
Robert Hvozdovský
Václav Dvořák
Vladimír Voneš
Libor Kolář
Stanislav Hupka
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VÁŽENÍ ČTENÁŘI,
slíbil jsem vydat knihu o historii a životě všech osad obce Všemyslice.
Na knize jsem pracoval prakticky od roku 1995, kdy jsem začal studovat archivní prameny a příslušnou literaturu. Chtěl jsem také knihu vybavit co největším počtem obrazového materiálu v podobě fotografií a dokumentů. Jsem zvyklý práci dělat poctivě a všechny informace si ověřovat. Přesto jsem se
k některým dokumentům, jak bude patrné z textu knihy, pro neochotu spolupracovat nedostal.
Nečekal jsem však, že citace pramenů způsobí zuřivý odpor a snahu o cenzuru vzniklého textu. Protože k tlaku na mne byla snaha využít zastupitelů obce, raději vracím obecnímu úřadu již odsouhlasenou
dotaci na knihu ve výši 50.000,- Kč. Dotace byla určena na snížení ceny knihy pro občany obce.
Slíbená kniha s názvem Se znamením dvojitého lekna o historii našeho mikroregionu je vydávána
k 100. výročí vzniku samostatného československého státu a k 50. výročí jeho okupace Sovětskou armádou. V současné době je v tisku a k dispozici bude ke konci října.
PhDr. Jan Bartuška

LÉTO VE VŠETEČI
Memoriál Pavla Macharta
Ve čtvrtek 5. 7. 2018 se konal již 24. ročník fotbalového turnaje Memoriál Pavla Macharta. Tradiční
fotbalový turnaj se ve Všeteči hraje každý rok a to vždy
5. 7. jako vzpomínka na předčasně zesnulého
spoluhráče a kamaráda Pavla Macharta.
Celý den se nesl v duchu přátelské atmosféry
k čemuž dopomohlo i krásné letní počasí a nesmíme
opomenout ani výbornou diváckou kulisy. Diváci se na
všetečském hřišti mohli počítat na stovky. Memoriál
Pavla Macharta je nejenom svátkem fotbalu ve vsi ale
také společným setkáním sousedů, kamarádů.
Vítězem letošního fotbalového turnaje se stal tým
Neznašova, na druhém místě se po mnoha letech
umístil tým Všeteče, za ním Albrechtice nad Vltavou,

Temelín a Bohunice. A jak už to k takové akci patří
i tady ve večerních hodinách došlo na zábavu, kterou
zpříjemnila kapela Lazareth.

dokončení na str. 4
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Samozřejmě nechybělo ani občerstvení a pro děti
byl připraven skákací hrad. O zázemí a organizaci této
akci se stará místní sportovní klub a též je akce každoročně podporovanou akcí Jaderné elektrárny
Temelín, skupiny ČEZ.

O horáckou šunku
V sobotu 4. 8. 2018
se uskutečnil druhý
ročník speciální hasičské soutěže o Horáckou
šunku. Soutěž probíhala
ve Všeteči na fotbalovém hřišti za účasti
družstev z Temelína,
Vlhlav a domácích. Jelikož se jednalo o speciální hasičskou soutěž
neprobíhal klasický požární útok, ale byl opět trošku
zpestřený.
Konečné pořadí nakonec bylo Temelín I, Vlhlavy,
Všeteč a Temelín II. Soutěže se zúčastnily i ženy
a v konečném pořadí to bylo Všeteč a druhé ženy
z Temelína. Svůj útok předvedli také naši mladí hasiči.
Putovní pohár – Horáckou šunku si v letošním roce
odvezli muži z Temelína.

Volejbaliáda
SK Všeteč pořádala v sobotu 25. 8. 2018 Všetečskou
volejbaliádu. Letošního ročníku se i přes počáteční
obavu z nepřízně počasí nakonec zúčastnilo na
30 hráčů, kteří byli rozlosováni do 6-ti družstev po
5 hráčích.
Lucie Řípová
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OHLÉDNUTÍ ZA LETNÍM KEMPEM SPAŽ TYRŠ
V týdnu od 8. do 15. srpna uspořádal spolek celkem
10 akcí pro své členy a veřejnost. Mezi nejzdařilejší patřily
terénní přednáška PhDr. J. Ivanegy o neznašovském
zámečku a sýpce, koncert skupiny Mazalove v hrobce
Berchtoldů, kurs sebeobrany Martina Hermanna, příprava
specialit studené kuchyně V. Babincové a K. Kinclové,
cestovatelská přednáška o Kanadě H. Syrovátkové, výlet
do památníku básníka A. Heyduka v Písku, seminář
o pěstování léčivých bylin P. Fraňkové a další…
Chceme poděkovat všem, kdo spolku pomáhali akce
připravit, zejména pracovníkům obecního úřadu a panu M. Vlkovi. Doufáme, že se nám v příštím roce opět podaří nabídnout spoluobčanům zajímavé akce a zpříjemnit
jim léto.
Spolek pro aktivní život Tyrš

vyzvat
Chtěli bychom
é kuchaře
všechny nadšen
z řad
bez rozdílu věku
ředvedli
veřejnosti, aby p
mění ve
své kuchařské u
ašovského
4. ročníku Nezn
atili tak
dlabance a oboh
olukuchyně svých sp
ze svého
občanů o recepty
dku.
kuchařského sou
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Neznašovský kulturní dům rozkvetl tisíci mečíky
něco okolo tisícovky. A i tento třetí ročník se těmto statistikám vyrovnal.
Letos zde prezentovalo své květiny čtyřiadvacet
pěstitelů z České republiky, Slovenska a Polska. Hlavní
cenu Grand Champion v kategorii „nejhezčí květ“ a pohár
ředitele Jaderné elektrárny Temelín, si odvezl, stejně jako
loni, Petr Šmída z Přepych u Opočna. Grand Championem v kategorii „novošlechtění“ se stal Jaroslav Koníček
ze Sadské, jeden z předních českých šlechtitelů mečíků,
který je díky svým výsledkům vysoce ceněným pěstitelem
také v zahraničí.
V pořadí již třetí mezinárodní výstava mečíků, která se
po dvou letech znovu díky podpoře Jaderné elektrárny
Temelín vrátila do Neznašova na Českobudějovicku, opět
potvrdila, že bude obrovským návštěvnickým hitem. Tisícovka exemplářů různých odrůd gladiol z USA, Kanady,
České republiky, Slovenska, Litvy, Moldávie, Ruska
a Holandska, doslova proměnila kulturní dům v kvetoucí
zahradu.
Dvoudenní akci uspořádala ve dnech 25. a 26. srpna
Obec Všemyslice spolu se specializovanou organizací
Gladiris Českého zahrádkářského svazu (ČZS)
a Skupinou ČEZ v rámci projektu Oranžový rok v okolí
Jaderné elektrárny Temelín, garantem byl uznávaný pěstitel gladiol a místopředseda Gladirisu Dušan Slošiar z Neznašova, jemuž patří velké díky za přípravu výstavy.
Předchozí dva ročníky měly mezi veřejností mimořádný
ohlas. Počet návštěvníků se podle našich odhadů
pravidelně vyrovnává počtu vystavených květin, což je

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 nechat oči.
Petr Pokorný
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Návštěva Informačního centra Jaderné elektrárny Temelín
V pondělí 3. 9. 2018 jsme si dali chvíli nucenou pauzu
od sezení u počítače, z důvodu stavebních úprav na OÚ
v Neznašově a celá kancelář se vydala na návštěvu Informačního centra Jaderné elektrárny Temelín.
V interiéru historické budovy zámečku Vysoký Hrádek
jsme si zopakovali fyziku ze základní školy (symbolicky na
první školní den), a zjistili jsme, jak elektrárna funguje,
prohlédli jsme si expozice s modelem reaktoru, modelem chladící
věže a své získané
znalosti jsme otestovali
pomocí fyzikálního kvízu. A nutno podotknout, že se nám dařilo
na 100%.
Infocentrum je vyhledávaným turistickým
cílem a jistě stojí za to
prohlédnout si vnitřní
prostory i vnější prostředí zámeckého parku,
každý si tam přijde na
to své.

MŠ

Koncert v hrobce
Stejně jako v minulých letech, zase na
sklonku prázdnin jsme se sešli v hrobce Berchtoldů při příležitosti koncertu vážné hudby
k poctě Jana Josefa Kovaříka, v rámci
Oranžového roku 2018. Oproti loňským rokům,
kdy slunce pálilo, nás v sobotu 1.9. 2018 přivítalo podzimní počasí, ale na návštěvnosti a kvalitě zážitku to nic neubralo.
Tentokrát k nám přijelo mladé dívčí trio, které
do Čech přináší netradiční obsazení (housle,
klarinet, klavír) a neotřelý repertoár s názvem
TRIO CLAVIO, jmenovitě Jana Černohouzová,
Lucie Fulka Kopsová, Lucie Soutorová Valčová.
Na začátku vystoupení jsme slyšeli melodie od
známých skladatelů Antonína Dvořáka a Wolfganga Amadea Mozarta dále navazovaly
skladby od Arama Chačaturjana a na závěr
skladby od soudobé skladatelky Sylvie Bodorové, speciálně složené pro toto trio. U diváků
mělo vystoupení velmi pozitivní ohlas a publikum si dlouho trvajícím potleskem vyžádalo přídavek. I pro neznalé vážné hudby to byl jistě
silný zážitek.

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





SETKÁNÍ SENIORŮ
7. 10. 2018 od 14:00 hod.
do KD Neznašov
k poslechu a tanci zahraje Temelínská dechovka
kulturní program a občerstvení zajištěno
DOPRAVA ZAJIŠTĚNA: 13:30 Bohunice náves
13:40 Všemyslice náves, 13:45 Všeteč u hospůdky,
13:50 Slavětice náves

Uzávěrka čísla 1. 9. 2018, vydavatel Obecní úřad Všemyslice, telefon 385 721 737

