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INFORMACE Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA

Ve čtvrtek 10. 9. se v KD Neznašov konalo XVII. veřejné
zasedání Zastupitelstva obce Všemyslice.
• ZOV souhlasí s obsahem předloženého návrhu na
uzavření smlouvy o věcném břemeni č. CB–014330038932/001, ve prospěch E.ON Distribuce a. s.
stavební akce „Všemyslice TS ZD betonový rozvaděč
NN“. Stavbou je dotčen pozemek ve vlastnictví obce
parc. č. 557/3, k. ú. Všemyslice. Věcné břemeno je
úplatné za částku 5.000,- Kč bez DPH. Starosta obce
je oprávněn k podpisu této smlouvy.
• ZOV souhlasí s obsahem předloženého návrhu
na uzavření smlouvy o věcném břemeni
č. CB– 014330053138/001 ve prospěch E.ON Distribuce a.s. stavební akce „Neznašov parcela 89/130
– kabel NN“. Stavbou jsou dotčeny pozemky ve
vlastnictví obce parc. č. 89/58 a 89/65, k. ú. Všemyslice. Věcné břemeno je úplatné za jednorázové
vyrovnání 10.000,- Kč bez DPH. Starosta obce je
oprávněn k podpisu této smlouvy.
• ZOV souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu části
obecního pozemku parc. č. 485/4 o velikosti cca
80 m2 v obci a k. ú. Všemyslice za těchto podmínek:
– pronájem na dobu určitou 1 roku
– roční nájemné 200,- Kč
– pronajatý pozemek může být oplocen jen demontovatelným oplocením
– oplocením pronajatého pozemku nesmí být
znemožněn přístup na parcely č. 608/1 a 485/1,
k. ú. Všemyslice
• ZOV souhlasí se zveřejněním záměru obce prodeje
části svého pozemku parc. č. st. 55, k. ú. Všemyslice, místní část Neznašov. Dle oddělovacího GP

č. 917-25/2020 ze dne 21. 5. 2020, nově pozemek
parc. č. 1790/2 o velikosti 89 m2. K prodeji jsou obcí
Všemyslice stanoveny tyto podmínky:
– Cena za 1 m2 – 503,- Kč
– Kupující uhradí náklady na sepsání kupní smlouvy
a vklad do KN.
– Zveřejnění záměru bude předcházet podání žádosti obce Všemyslice o udělení souhlasu MěÚ
Týn nad Vltavou – stavební odbor, s dělením
pozemku parc. č. st. 55, dle oddělovacího GP
č. 917-25/2020.
• ZOV souhlasí se zveřejněním záměru obce prodeje
obecních pozemků parc. č. 1043/29, ostatní plocha,
výměra 34 m2 a pozemek parc. č. 1043/41, ostatní
plocha o výměře 11 m2, k. ú. Všemyslice, místní část
Neznašov za těchto podmínek:
– Cena za 1 m2 – 377,- Kč
– Kupující uhradí náklady na sepsání kupní smlouvy
a vklad do KN.
• ZOV souhlasí se zveřejněním záměru obce
dlouhodobého pronájmu (zemědělského pachtu)
svých pozemků parc. č. 1809/1, louka, výměra
3753 m2, ppč. 1800/5, zahrada, výměra 392 m2
a ppč. 3433, ostatní plocha, výměra 177 m2, vše
v obci a k. ú. Bohunice nad Vltavou pro zemědělskou činnost (pastva), za těchto podmínek:
– Pronájem na dobu neurčitou.
– Cena ročního pronájmu (pachtu) všech uvedených pozemků – 950,- Kč
– Na pozemcích nesmí být umístěna žádná trvalá
stavba.
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– Podnájem třetí osobě jen s vědomím obce Všemyslice.
• ZOV ruší usnesení č. 249/2020/XVI (ZOV dne 23. 6.
2020, Všeteč) z důvodu jeho právní neplatnosti.

Pan V.– kdy bude uzavřena silnice na Týn nad Vltavou a dotaz na stav ohledně snížení hladiny vody
na přehradě Kořensko.
Paní Š. – dotaz k termínu realizace chodníku kolem
hasičské zbrojnice v Neznašově, připomínka k fungování a obsahu Obecního Zpravodaje.

RŮZNÉ A DOŠLÁ POŠTA
Paní Chlumecká – dotaz na kontejner na tetrapaky
(více v článku o odpadech).

CO NÁM ŘÍKAJÍ NEZNAŠOVSKÉ NÁHROBKY (část III.)
Vedle márnice vlevo se nachází kamenný náhrobek
z tmavošedé leštěné žuly s portrétem a jménem Václav
Landík, dozorce voroplavby. Narodil se 26. 9. 1855
a zemřel 1. 6. 1922. Jeho rodiči byli podle neznašovské
matriky Vavřinec Landík z Albrechtic č. 66 narozený
1819 a Marie, dcera Josefa Proška ze Všeteče č. 21.
Spodní kámen nese jména Karel a Jaroslav Landíkovi.
Náhrobník je vlastně pomníčkem připomínajícím vorařství na neznašovské Babici. Václav Landík byl totiž
faktorem voroplavby.
Faktor voroplavby byl podřízen správci z ústřední
lesní schwarzenberské inspekce na Hluboké nad Vltavou. Zprostředkovával prodej dřeva, najímal vorařské
party, které vory vázaly podle požadavků zákazníka
a splavovaly až na určené místo, třeba až do Hamburku.
Faktor vedl evidenci splavovaného dřeva a po návratu
plavcům vyplácel mzdu buď na ráz, nebo za dopravené
kubíky dřeva. Tak o tom vypravuje žijící legenda vltavského vorařství Josef Husa. Michal Pavlík, plavec-historik, uvádí, že „v 19. století si plavci vydělali až 160
zlatých, což bylo mnohem víc než kdokoli jiný. A taky
dokázali hodně utrácet; hospodští v plaveckých
hospodách je měli rádi.“
Takovým faktorem na neznašovské Babici, vazišti
vorů, byl v letech 1907-1922 právě Václav Landík. Jeho
předchůdcem podle svědectví Karla Landíka byl zřejmě
Václavův strýc Matěj Landík narozený v Albrechticích
roku 1826. Plaveckému řemeslu se věnoval i Václavův
syn Karel Landík, plavec, kterého Neznašováci znají jako
obecního kronikáře v letech 1967-1987. Karlův bratr
Jaroslav byl výtečným hráčem na trumpetu. Oba jsou
uvedeni na náhrobku. Život vorařů na Babici zachytil
ve své práci dnes uložené ve vltavotýnském muzeu Voro-

plavba na Kořensku, 1964, právě Karel Landík. Text byl
podkladem ke stejnojmenné kapitole v knize Se znamením dvojitého lekna, s. 379-393.
Hana a Jan Bartuškovi
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ZALOŽENÍ SBORU HASIČŮ V NEZNAŠOVĚ
Dne 24. 12. 1904 vypukl velký požár ve stájích
velkostatku v Nezdášově a tu se ukázalo, jak velice
se postrádá hasičský sbor v místě by v takových
podobných případech mohl platně přispěti a oheň
zdolati.
To bylo příčinou svolání schůze, kterou svolal pan
František Krongeireger, radní v Nezdášově na den
1. ledna 1905 do místního hostince, na níž učiněny
první kroky k zřízení sboru.
Zvolení čtyři důvěrníci:
• urozený pan hrabě – Otokar Berchtold
• farář – pan Ferdinand Porod
• hostinský – pan František Krongeiger
• pan Vítězlav Šulc
Všichni z Nezdášova a jim svěřeny první kroky k
založení sboru směřující. Pan hrabě přispěl na činnost
sboru částkou osmi set korun a určil, že první schůze
se bude konat 15. 1. 1905 na schůzi té se přihlásilo
68 členů, dílem činných, dílem přispívajících. Na této
schůzi zvoleni členové výboru:
• starosta – pan hrabě Otokar Berchtold
• velitel – pan František Krongeiger – hostinský

• podvelitel – pan Rudolf Schvetter – kontrolor
• do výboru P.P. – Vítěslav Šulc, Josef Novák,
Karel Krongeiger, Václav Landík
• náhradníci – Václav Hrdlička, František Bečvář
• přehlížitelé účtů – farář Ferdinand Porod,
pan Jan Puc, pan Václav Sušer ml.
Na této schůzi se rozhodlo o zakoupení stříkačky,
oděvů a výstroje pro mužstvo a ustanoven den na
16. 5.1905 k svěcení stříkačky, která byla objednána
u fa. R. A. Smékal, Praha Smíchov za kupní cenu
2.000,- Kč. Hadic koupeno 180m za 320,- Kč. Výzbroj
pro 22 členů zakoupeno u téže firmy. Svěcení
stříkačky se konalo na návsi před školou. Pan farář
Ferdinand Porod v kázání ocenil hasičskou činnost a
odsloužil mši svatou pod širým nebem.
Úřad kmotry při svěcení stříkačky vzala na sebe
paní Katuše Berchtoldová a v řeči své slíbila sboru zachovati a do pokladny sboru dala 200,- Kč.
V zámku byla ten den pořádána nákladná hostina pro
účastníky křtu stříkačky. Při odpoledním koncertě byl
účast velice četná a živá zábava trvala až do pozdního večera.
Vypsáno z pamětní knihy – Jan Čihovský
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VŠETEČSKÁ VOLEJBALIÁDA
22. 8. 2020
115 LET OD ZALOŽENÍ
HASIČSKÉHO SBORU
NEZNAŠOV
Dne 5. 9. 2020 se uskutečnila oslava založení
hasičského sboru v Neznašově, s tímto programem
– ve 14 hodin nastoupil sbor a ostatní pozvané sbory
s prapory u pomníku padlých, došlo k položení věnce
a hudba zahrála státní hymnu a píseň padlým kamarádům. Poté se sbory přesunuly do kulturního
domu Neznašov, kde byly přivítány, zároveň přivítán
starosta obce Všemyslice – Ing. Karel Tůma.
Dále následovala pocta všem zemřelým členům
povstáním a minutou ticha.
Jako další bod bylo krátké seznámení o založení
našeho sboru v roce 1905. Následovalo předání
pamětních stuh, zúčastněným sborům a předání
pamětních listů. V dalším bodě proběhlo ocenění
mladých hasičů se správou o jejich činnosti. Předání
diplomů a medailí pro naše členy provedla starostka
našeho sboru Hana Mikolášková a starosta naší obce
Ing. Karel Tůma, který ve svém proslovu poděkoval
za práci a všem popřál hodně zdraví do dalších let.
Po celé odpoledne nám k poslechu a tanci vyhrávala
hudba Jihočeská Podhoranka. Tímto děkujeme
společnosti ČEZ a.s. a obci Všemyslice za podporu
akce v rámci „Oranžového roku 2020“.
Za SDH Neznašov, Jan Čihovský
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Z HISTORIE SDH VŠEMYSLICE
Síť SDH začala vznikat již za monarchie. Nejstarším sborem byli Vltavotýnští (1874) a do 1. světové války již existovaly sbory v Albrechticích,
v Bohunicích, v Březí, v Bzí, v Dřítni, v Hartmanicích,
v Chrášťanech, v Kolodějích, v Malešicích, v Netěchovicích, v Neznašově, v Purkarci, v Temelíně,
v Údraži a ve Všeteči. Tenkrát stála ještě řada
roubených chalup krytých došky a nebezpečí požárů
bylo velké.

Po vzniku Československé republiky se dotvářela
síť SDH tak, aby hasiči přijeli k požáru dosti rychle.
V našem okolí vznikl SDH v Litoradlicích roku 1923,
1933 ve Kníně a v Temelínci a 1938 ve Zvěrkovicích.
Tak měla každá obec svůj SDH.
Dříve než byl založen sbor ve Všemyslicích, byli
u SDH Neznašov činnými členy Všemysličáci Antonín
Blecha, Antonín Prchal, Václav Petřík, Rudolf Sládek,
Jan a František Bartuška a František Jelínek. Tři
poslední v první světové válce zahynuli. Vycvičení
muži byli kvalifikovanými zakladateli nového sboru.
SDH Všemyslice byl založen 6. července 1925
19ti muži činnými a 12ti členy přispívajícími. Zakládající schůze rozhodla ihned zakoupit čtyřkolou ruční
dvouproudovou oboustranně sací a výtlačnou
stříkačku za cenu s daní 38.250,- Kč. Byla objednána
výzbroj a výstroj za 357,- Kč na každého, kterou si
měl hradit každý sám. Zároveň bylo rozhodnuto vybudovat hasičské skladiště. Jeho cena byla
6.178,- Kč. Dluh SDH u kampeličky dosáhl výšky
40.000,- Kč. Následující léta se tedy činnost sboru
skládala z činnosti hasičské a také kulturní
a společenské. Výnosy z plesů, divadla, zábav
a slavností pomohly dluh snížit v roce 1938 na polovinu. V roce 1940 díky finanční hasičské podpoře činil
již pouze 15.000,- K.
Po roce 1948 klesl počet činných i přispívajících
členů. Obec dala do pokladny SDH 12.000,- Kčs
a aktiva sboru činila 17.113,- Kčs. Nové stanovy 1954
změnily hasiče na požárníky. Teprve v roce 1962
dostal SDH Všemyslice novou motorovou stříkačku
PS 8 a tím byla z provozu vyřazena původní ruční
stříkačka. Tu sbor v roce 1978 opravil a ta se dnes
stává ozdobou hasičských slavností. Roku 1967
dobudoval sbor požární nádrž u Náhodů.

V roce 1976 došlo ke sloučení se sborem
v sousedních Slavěticích. Slavětický sbor byl založen
roku 1944 19 členy. Roku 1946 dostal motorovou
stříkačku a v následujícím roce stavěl požární zbrojnici. Sbor měl tehdy i vlastní kapelu Kukrálovu Švitorku. V roce 1967 počet členů sboru poklesl na
deset, noví nepřibývali a pak už se jednalo o sloučení
se sborem ve Všemyslicích.

V roce 1978 dostal sbor novou stříkačku PS 12.
Jeho původní byla převedena do Slavětic a slavětická
z roku 1946 byla zrušena. Téhož roku hasiči brigádnicky renovovali všemyslickou kapličku a také dobudovali víceúčelovou nádrž na 6.000 m3 vody proti
Jelínkům. O deset let později vybudovali stávající
zbrojnici se spolkovou místností. Od roku 1988 do
roku 2000 do výzbroje sboru patřila automobilová
stříkačka ŠKODA LIAZ. Běžná práce sboru sestávala
ze cvičení, z údržby techniky, každoročního pořádání
sběru starého železa a vykonávání brigád pro
zemědělství při sklizni sena. Zúčastňovali se také
hasičských soutěží, výročních oslav, pořádali
oblíbené plesy a zábavy.

V roce 2005 si k oslavě výročí sboru spojeného
se srazem rodáků pořídili spolkový prapor se
sv. Floriánem a zorganizovali průvod v historických
kostýmech, aby se připomněla první písemná zmínka
o Všemyslicích roku 1352.
Roku 2011 hasiči obnovili obchůzku maškar na
konci masopustu. Místní hasiči jsou jedinou organizací, která přežila všechny politické změny. Jsou jedinými nositeli a organizátory místní kultury ve
Všemyslicích.
Jan Bartuška
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OSLAVY SDH VŠEMYSLICE
V sobotu 29.8. proběhly ve Všemyslicích oslavy 95. výročí založení
SDH Všemyslice. Celá akce začala u kapličky ve Slavěticích odkud vyrazil
průvod místních dobrovolných hasičů a pozvaných zástupců okolních
SDH do nedalekých Všemyslic. U pomníku ve Všemyslicích byl položen
věnec a vzdána čest padlým v první a druhé světové válce, zazněla státní
hymna a vzpomínková píseň. Po zdravicích pozvaných hostů, mj. i pana
senátora Jirsy, a krátkém představení historie sboru se všichni účastníci
oslav za zvuku pochodové písně přemístili na fotbalové hřiště, kde byla
připravena další část programu. Děti z kroužku Mladí hasiči Neznašov
přijely se svou ukázkou hasičského útoku a místní hasiči v dobových
oblecích předvedli stále fungující historickou
stříkačku.
K poslechu a tanci hrála Vlachovka. I přes nepřízeň
počasí se akce vydařila a měla hojnou účast z řad místních i přespolních.
Chtěli bychom poděkovat všem co pomáhali
s přípravou a organizací celé akce a Jaderné elektrárně
Temelín, Skupiny ČEZ za poskytnuté finanční
prostředky v rámci Oranžového roku 2020.

ZLÁMANÝ KŘÍŽ

To místo s křížem se nachází ve slavětickém katastru při polní cestě, ke které se připojuje lesní cesta
v lokalitě Na Bezděkách. Lze tam přijet z asfaltky proti odbočce k lomu. Kříž zde stojí již více než 200 let.
Proč zde byl vztyčen, to nevíme. Běžně bývalo zvykem kříž stavět na místě neštěstí.
Podle sdělení D. J. její otec viděl, jak sovětský voják v květnu
1945 kříž prostřílel. Kříž se potom zlomil. Proto zřejmě ono pojmenování U Zlámaného kříže.
Naposledy byl kříž obnoven péčí slavětických hasičů
a vysvětil ho P. Josef Nosek 8. srpna 1954. Pětimetrový kříž je
tvořen tesařsky opracovaným kmenem, který nesl na plechu
malovaný korpus Krista. Zbytky korpusu jsou na kříži patrné
dodnes. Kdo maloval Kristovo tělo, se můžeme jen dohadovat.
Tehdy to byl pravděpodobně týnský malíř autodidakt a temelínský rodák Tomáš Peterka. On také v roce 1950 vymaloval neznašovský kostel.
Na to místo přicházejí zemědělci, lesáci, myslivci, houbaři i ti,
kdo si udělali jen procházku.
Hana a Jan Bartuškovi
Takzvaný „zlámaný kříž“ u Slavětic byl nahrazen novým křížem
za pomoci finančních prostředků získaných od Ministerstva
zemědělství v rámci programu – Údržba a obnova kulturních
a venkovských prvků. Děkujeme tesařství pana Našince.
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OHLÉDNUTÍ ZA LÉTEM SE SPOLKEM PRO AKTIVNÍ ZIVOT
TYRŠ
V týdnu od 10. do 15. srpna proběhl již 4. ročník
letního kempu SPAŽ Tyrš. Nabídl občanům naší obce
řadu zajímavých akcí. Novinkou byl minikurs francouzštiny, který vedla každé dopoledne paní Renata
Trávníčková.

Zájemce o historii potěšila přednáška pana Jiřího
Hladečka o bojích, které se v okolí obce odehrávaly
v 18. století. Na své si přišli kreativní jedinci ve výtvarných dílnách pod odborným dohledem paní
Pavly Fraňkové a Zdeny Meškánové. Asi nejpřitažlivější akcí byl kuchařský koncert pana Petra
Stupky na téma úprava kapřího masa.

V závěru týdne hostila knihovna ve Všeteči
besedu se sympatickým spisovatelem historických
románů panem Františkem Niedlem. Sobotní
prohlídka pozoruhodného milevského kláštera byla
krásnou tečkou za celým programem.

Chceme poděkovat všem lektorům, kteří vedli
dílny a přednášky, a dále vedení obce a neznašovské
ZŠ za vstřícnost a pomoc při organizaci akcí. Těšíme
se, že příští léto budeme moci nabídnout veřejnosti
další ročník našeho kempu.
Magdalena Lukšová , SPAŽ Tyrš
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VETERÁN CUP
V sobotu 5. září se na fotbalovém hřišti ve Všeteči
konal fotbalový turnaj pro hráče starší 40 let – Veterán
cup. Za příjemného slunečného počasí se na hřišti
utkali postupně hráči z Albrechtic nad Vltavou, Neznašov, Všeteč, Velkých Hostěrádek a Pěťák ČB.
Turnaj byl zahájen prvním zápasem domácí Všeteč
proti Neznašovu. Po příjezdu fotbalistů z Velkých
Hostěrádek byl uspořádán nástup všech pěti
družstev. Po ukončení fotbalového turnaje byly
předány poháry nejlepším celkům. Loňské vítězství
se bohužel letos domácím obhájit nepodařilo, a tak
skončili na posledním pátém místě. Bramborová
příčka letos připadla na Pěťák ČB. A jdeme na bednu
na třetí místě skončili fotbalisté z Velkých Hostěrádek,
druhé místo patří Albrechticím nad Vltavou a vítězem
letošního turnaje se stalo družstvo z Neznašova.
Večer hrála na místním parketě country hudba.

PŘÍSTAVBA ŠKOLY
Na konci prázdnin byla dokončena přístavba budovy základní školy. Stávající prostory se rozšířily
o prostornou šatnu a jídelní kout. V současné době
navštěvuje Základní školu v Neznašově 57 žáků, kteří
chodí do čtyř tříd. Získáním šatny se uvolnilo několik
volných prostor, které škola vzhledem k neustále se
zvyšujícímu počtu žáků prakticky využije. Kapacita
jídelny se navýšila z původních 24 míst na současných 44 míst. Velkým plusem nové přístavby je přesunutí hlavního vchodu, nově děti vstupují do školy
z méně rušné a tím pádem bezpečnější ulice. Posledním bonusem je velká terasa na střeše přístavby,
která umožní venkovní výuku i pohyb dětí na čerstvém vzduchu během přestávek.
Obec Všemyslice financovala přístavbu budovy
ZŠ z Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR, pod Ministerstvem financí, výše dotace byla 2.678.818,- Kč, což je 90%
celkových nákladů.
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Střelecké soutěže pořádané AVZO TSČ ČR – pobočným spolkem Všeteč
a obcí Všemyslice v rámci Oranžového roku 2020
V neděli 30.srpna 2020 se konala na fotbalovém hřišti –
parketu ve Všeteči střelecká soutěž ze vzduchové pušky
NORCONIA QB 18. Střílelo se na papírové terče v polohách vstoje, vkleče, vleže. Konečné pořadí střelců na
předních místech.
Kategorie: Ženy
1. místo Stejskalová Nikola z Týna nad Vltavou
630 bodů
2. místo Řeháčková Šárka z Protivína
619 bodů
3. místo Laštovková Miroslava z Temelína
489 bodů
Kategorie: Muži
1. místo Kuboušek Josef ze Všeteče
690 bodů
2. místo Redl Tomáš z Krašlovic
683 bodů
3. místo Řeháček Radek z Protivína
619 bodů

vstoje ze vzduchových pušek SLAVIA 631, NORCONIA
QB 18, HANEL dvou modelů. Dosažený nástřel ze všech
modelů zbraní sčítal. Konečné pořadí střelců na předních
místech.
Kategorie: Mládež (pouze puška NORCONIA)
1. místo
Anděra Pavel ze Všeteče
100 bodů
2. místo
Voneš Ondřej ze Všeteče
90 bodů
3. místo
Hrdlička Šimon z Písku
90 bodů
Pořadí na 2. a 3. místě určeno rozstřelem.
Kategorie: Muži
1. místo
Kuboušek Josef ze Všeteče
2. místo
Turýnek Martin ze Všemyslic
3. místo
Pešta Jiří z Neznašova

Následovala další soutěž v sobotu 12. září 2020, která se
konala na stejném místě. Tentokrát se pro změnu střílelo

ODPADY
Na posledním veřejném zasedání
zastupitelstva Obce Všemyslice byl
vznesen dotaz k možnosti pořízení
kontejnerů na třídění obalů Tetra Pak.
Již dříve byla možnost zapůjčení
nebo zakoupení kontejnerů zvažována, ale na základě zjištěných informací se od tohoto upustilo. Podle
zkušeností obcí a měst, které kontejnery používají, se k nim stahují ve
větším množství myši a v letních
měsících se okolo sběrných míst s
odběrem obalů Tetra Pak šíří nelibý

zápach. Příčinou jsou hlavně nevymyté obaly od mléka a velká kapacita
kontejneru.
V naší obci je možné obaly
Tetra Pak třídit do speciálních pytlů,
které jsou každé první pondělí
v měsíci sváženy od sběrných míst
tříděného odpadu v jednotlivých
obcích. Dále je možné oranžové
pytle v provozních hodinách Sběrného dvora v Neznašově odevzdat
tam. Pytle na Tetra Pak obaly jsou
k dispozici na OÚ nebo ve Sběrném
dvoře.
Dále bych chtěla znovu
zdůraznit, že Sběrné místo v Neznašově není technicky zařízeno na

380 bodů
336 bodů
321 bodů

Josef Kuboušek – předseda AVZO

odběr stavebního odpadu (suť
apod.). Stavebníci si musí zajistit
kontejner (například Rumpold Týn
nad Vltavou, Š+H nebo jiné stavební
firmy) nebo po domluvě na OÚ
mohou tento odpad odvézt, na
vlastní náklady na skládku ve
Vodňanech, kde od nich bude
stavební odpad bezúplatně odebrán.
Pro menší množství stavebního
odpadu zvažuje obec v příštím roce
zapůjčení menšího kontejneru od
firmy Rumpold Vodňany, který by
byl umístěn ve sběrném dvoře. Objednání kontejneru u svozové firmy
je vhodné také v okamžiku, kdy se
vyklízí koupená nebo prodávaná
nemovitost.

ORANŽOVÝ ROK 2020
V OBCI VŠEMYSLICE
Vážení spoluobčané,
i v letošním roce v rámci úspěšné spolupráce mezi Jadernou elektrárnou Temelín
Skupiny ČEZ a obcí Všemyslice proběhl projekt s názvem „Oranžový rok 2020“.
Všichni jsme se mohli zúčastnit řady sportovních, kulturních a společenských akcí pořádaných jak Obcí Všemyslice, tak různými spolky a dalšími organizacemi
v obci. Věříme, že si každý vybral právě tu svou oblíbenou a to i přes situaci v letošním
roce, kdy bylo a je setkávání lidí omezeno a svázáno různými pravidly.

V rámci Oranžového roku 2020 proběhly tyto akce:

5. 7.
15. 8. až 16. 8.

Memoriál Pavla Macharta
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

Tímto děkujeme za partnerství společnosti ČEZ, a.s. za podporu v rámci akce
„Oranžový rok 2020“ v naší obci Všemyslice a těšíme se na další spolupráci.

Uzávěrka čísla 14. 10. 2020, vydavatel Obecní úřad Všemyslice, telefon 385 721 737

