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INFORMACE Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA

Ve čtvrtek 22.8. se konalo v objektu občanské vybavenosti Neznašov veřejné zasedání Zastupitelstva obce
Všemyslice.

d) ppč. 1823, výměra 5793 m2, z plochy zemědělské –
ZPF, orná půda na nové funkční využití plochy sídelní
zeleně – zeleň vyhrazená

• ZOV souhlasí s podpisem smlouvy č. 1030052692/002
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene souhlasu s umístěním distribučního zařízení stavební akce
„Všeteč, K1722/1, úprava NN“. Stavbou je dotčen
obecní poz. parc. č. 1719, k.ú. Všeteč. Věcné břemeno
je úplatné za částku 5.000,- Kč bez DPH.

e) ppč. 31, výměra 3076 m2 z plochy zemědělské –
ZPF, TTP na využití plochy lesní a současně úprava
podmínek ve způsobu plochy lesní tak, aby bylo
možné pozemky parc. č 31 a ppč.187/4, výměra
6255 m2 využívat jako účelový les s pramennou koncepcí

• ZOV souhlasí s podpisem smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene souhlasu s umístěním distribuční soustavy - plynovodní vedení stavební akce
„STL plynovodní přípojka D32 pro p.č. 89/82“, k.ú. Všemyslice. Stavbou je dotčen pozemek ve vlastnictví
obce Všemyslice p.č. 89/65, k.ú. Všemyslice, místní
část Neznašov. Věcné břemeno je úplatné za částku
5.000,- Kč bez DPH.
• ZOV souhlasí s podpisem smlouvy o zřízení věcného
břemene č. : CB-014330047721/001, umístění distribuční soustavy do části obecního pozemku parc.
č. 1887 při realizaci stavební akce „Všeteč, K1963,
Kučera, kabel NN“. Věcné břemeno je úplatné za
částku 5.000,- Kč bez DPH.
• ZOV schvaluje pořízení a zpracování změny č. ÚP Všemyslice v lokalitách:
A. žadatel T.
a) část ppč. 1816, celková výměra 6182 m2, plochy
zemědělské ZPF – trvalý travní porost na
využití
plochy vodní a vodohospodářské
b) část ppč. 1816 z plochy zemědělské ZPF – TTP na
nové funkční využití plochy sídelní zeleně - zeleň
vyhrazená
c) ppč.1804, výměra 2284 m2, z plochy zemědělské
ZPF, TTP na nové funkční využití plochy smíšené,
obytné – bydlení, nevýrobní služby

B. žadatel J.
a) ppč. st. 387, výměra 1127 m2, bývalý hotel „Na
Soutoku“ a přilehlý poz. parc. č. 175/2, výměra 2556
m2, k.ú. Všemyslice, změna z plochy výroby
a skladování, drobná řemeslná výroba na nově
plochy smíšené obytné – nevýrobní služby
C. žadatel H.
a) ppč. 40/26, výměra 429 m2, k.ú. Všemyslice, lokalita
chatová oblast „Kořensko“, z využití plochy smíšené
nezastavěného území na nově plochy rekreace
D. žádatel T.
a) část poz. parc. č. 1746, cca 1300 m2 z celkové
výměry 8156 m2, k.ú. Všeteč, plochy zemědělské –
ZPF, trvalé travní porosty nově na plochy bydlení –
rodinné domy venkovského charakteru
E. žadatel T.
a) poz. parc. č. 894/4, výměra 9413 m2, k.ú. Všemyslice, plochy zemědělské, orná půda nově na plochy
zemědělské, trvalý travní porost
• Na obec byla podaná žádost o odkoupení části
pozemku parc. č. 1043/30 k.ú. Všemyslice místní část
Neznašov, z důvodů zarovnání hranic sousedních
pozemků, které jsou ve vlastnictví žadatelů a případné
budoucí nekomplikované stavbě plotu. ZOV ukládá
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starostovi obce zajištění oddělovacího GP, následně
podání žádosti na MěÚ v Týně nad Vltavou o udělení
souhlasu s dělením pozemku parc.č. 1043/30 a dále
pak zajištění odhadní ceny části odděleného pozemku.
Na základě zajištění těchto administrativních náležitostí
bude možné stanovit podmínky prodeje ve zveřejněném záměru obce.
• Na základě žádosti o pronájem prostor v Bohunicích
a Neznašově za účelem výuky cizích jazyků, bylo i na
školní rok 2019/20 schváleno zveřejnění pronájmu místností v knihovně v Bohunicích a bývalé učebně v budově obecního úřadu. Podmínkou je, mimojiné, soulad
výuky se stávajícími aktivitami v těchto prostorách.
• ZOV schvaluje, aby starosta obce v součinnosti
s právníkem obce zaslal písemnou výpověď z důvodu
porušování plnění předmětu nájmu současnému ná-

jemci z místnosti zařízené jako kadeřnictví v objektu
víceúčelové budovy OÚ Všemyslice, Neznašov č. 9.
RŮZNÉ A DOŠLÁ POŠTA
Zastupitelé byli seznámeni:
• s proběhlým auditem Krajského úřadu JČ kraje, Odbor
ekonomický, Oddělením přezkumu a metodiky hospodaření obcí za období 1. 1. 2019 – 31. 7. 2019. Dílčí
přezkoumání bylo provedeno na úřadu obce ve dnech
14. a 15. 8. 2019 s výsledkem bez závad. Starosta
poděkoval příslušným zaměstnancům obce za svědomitou a poctivou práci.
• Veřejnost byla seznámena s probíhajícími a nedávno
ukončenými stavebními aktivitami obce Všemyslice
v jednotlivých částech obce.
• Byly podány informace k vyřízení podaných stížností.

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

POŠTA NEZNAŠOV
Otevírací doba 1. – 30. 9. 2019

Pondělí

8:00 – 11:00 hodin

Úterý

13:30 – 16:00 hodin

Středa

8:00 – 11:00 hodin

Čtvrtek

8:00 – 11:00 hodin

Pátek

8:00 – 11:00 hodin

 NEDĚLNÍ KLID 
Opětovně vyzýváme občany, aby zvážili
dodržování nepsaného nedělního klidu.
Nechte prosím odpočinout sekačkám, motorovým a jiným pilám a dalším hlučným
přístrojům a ideálně také odpočívejte.
Moc děkujeme!

NÁBOR
MLADÝCH
HASIČŮ
Je tu nový školní rok a kroužek mladých
hasičů v Neznašově hledá posilu do svého
týmu. Pokud už jsi školou povinný a stále
ještě základní školu navštěvuješ, přijď se za
námi podívat. Scházíme se každý pátek
v 16:00 před hasičskou zbrojnicí a končíme
kolem 18:00. Začínáme už 13. září.

Chceš-li se i TY stát mladým hasičem,
přines vyplněnou přihlášku (na dalším
listě), tvou fotografii na průkazku a 100 Kč
na rok 2019.
Těšíme se na nováčky!
Kolektiv vedoucích mladách hasičů :-)
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MEMORIÁL PAVLA MACHARTA
5. červenec již tradičně v obci Všemyslice
patří fotbalovému svátku – Memoriálu Pavla
Macharta. Už čtvrtstoletí pořádá místní fotbalový klub SK Všeteč tento turnaj jako
památku na svého zesnulého spoluhráče
a kamaráda.
Letos připadl 5. červenec na pátek, ke
spokojenosti fotbalistů nás přivítalo příjemné
počasí, kdy nebylo ani velké horko ani
nepršelo jako tomu bylo v minulých letech.
Z letošního turnaje se bohužel omluvili fotbalisté
z Bohunic, a tak celý turnaj probíhal za účasti pouze
4 týmů, a to Albrechtic nad Vltavou, Neznašova,
Temelína a domácí Všeteče.
Po úvodním slovu starosty obce Ing. Karla Tůmy,
vyřešení organizačních záležitostí a rozlosování zápasů
se hráči směle pustili hry. Hrálo se ve velmi příjemné
atmosféře, fair play. S přibývajícím časem se zvyšoval
i počet fanoušků. Pořadatelé nezapomněli ani na nejmenší fanoušky pro, které byl v rámci Oranžového roku
2019 – skupiny ČEZ připraven skákací hrad.

Okolo 16 hodiny byly všechny zápasy
dohrány, výsledky spočítány a odborným
okem rozděleny ceny pro nejlepšího brankáře,
hráče, střelce a v neposlední řadě byli oceněni
i nejstarší a nejmladší hráč. Malou pozornost
od pořadatelů dostali i páni rozhodčí.
Po poděkování hráčům za fair play,
rozhodčím za stejný metr pro každý tým,
fanouškům za vytvoření velmi příjemné
sportovní atmosféry, též patří velké
poděkování patří Jaderné elektrárně
Temelín – skupině ČEZ kdy v rámci projektu
Oranžový rok 2019 byla tato akce uspořádána.
4. místo letos připadlo na Albrechtice nad Vltavou,
3. místo si odvezli fotbalisté z Temelína. Na 1. a 2. místě
došlo oproti loňskému roku k menší výměně. A tak se
fotbalisté ze Všeteče po dlouhých 23 letech dočkali
a zvítězili před Neznašovem, kterému patří 2. místo.
Tak jako bylo dlouhé čekání na zisk poháru tak
„skoro“ dlouhá a bujará byla oslava 1. místa. Ke skvělé
atmosféře od 19:00 hodin hrála skupina Lazareth.
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SPECIÁLNÍ HASIČSKÁ SOUTĚŽ O HORÁCKOU ŠUNKU
V sobotu 3. srpna se uskutečnil III. ročník speciální
hasičské soutěže O horáckou šunku. Ve speciální
požárním útoku soutěžilo 6 družstev mužů, 1 družstvo
žen a 2 družstva mladých hasičů. Příjemné hasičské
odpoledne párkrát přerušila dešťová přeháňka.
Doufáme, že si účastníci i diváci užili příjemnou
odpoledne a budeme se těšit u příštího ročníku.
Putovní pohár Horáckou šunku si nakonec odvezli
muži z Bohunic, druhá byla domácí Všeteč, třetí Neznašov, Temelín – mladší, Temelín – starší a Vlhlavy.
V ženské kategorii jako jediné soutěžilo družstvo
domácích. V kategorii mladých hasičů zvítězili hasiči
ze Všeteče před Neznašovem.

AVZO TSČ ČR – pobočný spolek Všeteč SPOLEK AVZO PLÁNUJE USPOŘÁDAT:
Dne 7. července 2019 proběhla střelecká soutěž
ze vzduchové pušky, střílelo se na parketu ve
Všeteči. Pořadí bylo následující:
Ženy:
1. Augstenová Šárka – Protivín
2. Černá Jaroslava – Všeteč
3. Černá Adéla – Všeteč
Muži:
1. Řeháček Radek – Všeteč
2. Kuboušek Josef – Všeteč
3. Turýnek Martin – Všemyslice

• 22. září 2019 – střeleckou soutěž ze vzduchové pušky na parketu ve Všeteči
• 6. října 2019 – střeleckou soutěž z malorážek
na střelnici v Týně nad Vltavou (Semenec)
Vše bude předem upřesněno a zveřejněno.
Za PS AVZO Všeteč,
Josef Kuboušek - předseda
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Malá zpráva z M.O.Z.T.P. a ČČK
Dne 14. června jsme na našem výletě navštívili zámek
Žleby v okrese Kutná hora. Původně gotický hrad ze 13.
století byl přestavěn
na renesanční zámek
a barokně upraven.
Prohlídka se nám
všem moc líbila a ten
den večer shodou
okolností dávali v televizi pohádku „Nejlepší
přítel“, která byla na zámku Žleby natočena.
Dále jsme jeli na zámek Slatiňany v okrese Chrudim.
Ve Slatiňanech jsme měli zamluvený oběd a po dobrém
jídle jsme vyrazili na zámek. Zámek byl původně gotickou
tvrzí a později byl přestavěn na renesanční. Návštěva byla
zajímavá, dozvěděli jsme se o dějinách chovu koní,
prohlédli si sbírky obrazů, grafik, plastik, porcelánu,
postrojů a sedel. Po prohlídce a malém občerstvení jsme
se rozjeli zpět k domovu.
Na další zájezd se budeme těšit v září.
Za MO ZTP – Littová
Za ČČK – Kodadová

VŠETEČSKÁ VOLEJBALIÁDA

RYBAŘÍME
VE VŠEMYSLICÍCH
V letošním roce nebyly do rybníku nasazovány na jaře
ryby, neboť jsme na podzim vysadili 120 kaprů o kusové
hmotnosti cca 1 kg a spolu s tím i 16 štiček o délce okolo
20 cm. Předpokládali jsme, že když budeme ryby přikrmovat,
tak nám do podzimu dorostou do 2 kg.
Nepředpokládali jsme, že kilové kapříky si bude někdo
odnášet domů, ale mýlili jsme se, i malá ryba je ryba a když
nechytnu větší, vezmu i malou. Je to sice smutné, ale stávalo
se to. Ale pokud má kapřík 40 cm, má podle našich předpisů
míru a lze si jej ponechat.
S nástupem léta malí kapříci přestali brát a pokud se chytil
kapr, byl většinou okolo 55 cm a 3 kg váhy. Ryby jsou to
překrásné, ale chodí nám k rybníku i rybáři, kteří takového
kapra vyloví, pohladí a pustí. Zvláště šupinatí kapři jsou
doslova zlatí s červenými ploutvemi. Občas se připlete i malý
kapřík z podzimní násady, teď už bývá tak 45 cm dlouhý a váží
1,60 – 1,80 kg a pokud jej někdo neupeče, bude mít
v listopadu 2 kg a bude to pěkná ryba. Přesto že jsou tito
kapříci ještě malí, jsou to bojovníci a pokud nejste hodně pozorní několikrát se otočí, převalí a je pryč. Také se chytají
pěkní amuři. Jsou většinou okolo 70 cm dlouzí a váží 3,50 až
4,00 kg. I to je znamenitá sportovní ryba a boj s ní trvá
i desítky minut.
Jsou tu samozřejmě i větší ryby, ale jsou opatrné a nedají
se zlákat na nějaké těsto nebo kolínko. To jsou rybí mlsouni,
kteří se řídí především čichem a zaberou opravdu jen
náhodně. O to větší radost člověk má, když vyloví amura přes
90 cm délky, nebo kapra měřícího 75 cm. To jsou ryby na
které se čeká i roky a proto je dobrý rybář pohladí a pustí zpět.
Vyplatilo se nám, že dravé ryby nechytáme a pokud se
přeci jen chytí, tak je pustíme zpět do rybníka. Plotiček a perlínů v rybníce ubylo a dnes nám naše štičky loví přemnoženou
střevličku východní, což nás zvláště těší.
Ryby v rybníce přikrmujeme máčenou pšenicí a řepkou
a proto nám naše ryby pěkně rostou. Amurům občas
přilepšíme stravu vojtěškou a posekanou trávou, což velmi
ochotně žerou a také pěkně rostou.
V rybníce se nám v důsledku velkých veder rozmohla zelená řasa, která nám snižuje obsah kyslíku ve vodě
a poškozuje rybám žábry. Proto jsme využili přísun vody
v důsledku dešťů a větší část řasy vypustili do potoka.
Současně okysličujeme vodu v rybníce elektrickým čeřidlem,
což život ryb v rybníce významně vylepšuje.
Do konce rybolovu zbývají ještě 3 měsíce a je třeba rybářům popřát, aby se jim u vody dařilo a vedle chutné ryby si
od vody odnesli i hezké zážitky a dobrý pocit z ryby, kterou
jsme chytili a pustili zpět.
S pozdravem Petru zdar
JUDr. J. Veselý, člen rybářské stráže.
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Spolek „NEZNÁŠEK“ z. s.
zajistí v případě zájmu, cvičení

Pilates-Core
v Neznašově od září 2019

Z činnosti Městské policie v Týně nad
Vltavou v době duben – květen 2019
Během měsíce dubna až června
prováděla hlídka Městské policie pravidelnou preventivní hlídkovou činnost ve všech
obcích pod OÚ Všemyslice a to hlídky jak
motorizované tak pěší. Tak jako celý školní
rok strážníci dohlíželi na přechod pro
chodce v ranních hodinách, kdy děti chodí
na autobus do škol v Týně nad Vltavou.
Během tohoto období také proběhly kontroly rychlosti motorových vozidel a motorkářů.
V měsíci květnu policie vyjížděla
k narušení objektu obecního úřadu, ke
kterému jak se později ukázalo došlo
omylem. V polovině května byla policii oznámena černá skládka potravin v potoce
v obci Bohunice, pachatel nebyl zjištěn. Na
konci května policie řešila veřejný pořádek,
kdy občan Neznašova, pod vlivem alkoholu,
vyhrožoval svému okolí. Celá událost byla
na místě vyřešena. Také proběhla beseda se
žáky v Základní škole v Neznašově.
V měsíci červnu policie prováděla odchyt
volně pobíhajícího psa (jorkširského teriéra).
V polovině měsíce byla nalezena registrační
značka v Neznašově, kde byl majitel zjištěn
a byla mu vrácena. Městská policie dohlížela
na veřejný pořádek během konání
NeznašoFestu.

Termín a lokace budou upřesněny
po zjištění počtu zájemců.
Přihlásit se můžete na tel. čísle
728 560 192 u cvičitelky M. Komrskové.

CO JE PILATES?
Pilates je cvičení, které se koncentruje
na zpevnění těla, obzvláště na zpevnění
samotného středu těla – samotné jádro
(CORE), t.j. břicho a spodní část zad.
Podobně jako jóga i Pilates se
soustřeďuje na správné držení těla,
rovnováhu a flexibilitu. Během cvičení,
se vaše mysl neustále potřebuje
soustředit na dýchání a na pohyby těla.
Pilates rozvíjí spojení těla a mysli.
Tenhle způsob cvičení byl vytvořen
Josephem Pilatesem v Německu, kde
pracoval jako stolař a gymnasta. Pilates
vytvořil cvičební program pro zraněné
tanečníky a vojáky.
JAK MI POMŮŽE CVIČENÍ PILATES?
Pilates se soustředí na sílu centra
našeho těla, správné držení těla a flexibilitu. Zdravotní výhody cvičení Pilates:

• Správné držení těla
• Zpevnění těla
• Ploché břišní svaly
• Ohebnost
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Uzávěrka čísla 28. 8. 2019, vydavatel Obecní úřad Všemyslice, telefon 385 721 737

