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INFORMACE Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA

Ve čtvrtek 21. 2. proběhlo v sále kulturního domu
v Neznašově zastupitelstvo obce Všemyslice.
ZOV schválilo směnnou smlouvu poz. parc. č. 44/43
v majetku obce Všemyslice za poz. parc. č. st.171/2 s doplatkem, v obci a k.ú. Bohunice n. Vltavou. Dále byl
schválen pronájem na dobu určitou rybníku v Habří Mysliveckému spolku Bohunice.
Podle programu následovalo schválení podání žádosti
obce Všemyslice o poskytnutí dotace z MMR na akci:
„Stavební úpravy kulturního domu v Bohunicích“.
Zpracovaná projektová dokumentace a podaná žádost
obce Všemyslice na MěÚ Týn nad Vltavou o vydání
stavebního povolení je předpokladem pro podání žádosti
na MMR v dotačním titulu Rekonstrukce a přestavba veřejných budov. Dotaci je možné získat až do výše 70 %.
Následovalo schválení zpracování zadávací dokumentace
pro výběrové řízení na dodavatele této akce a byla
stanovena výběrová komise.
Dalším bodem bylo schválení podpisu smlouvy
o bezúplatném převodu poz. parc. č. st. 164 (HZ Všemyslice) a ppč. 1782 v obci a k.ú. Všemyslice na obec Všemyslice. A poté souhlas s jednáním se SH ČMS
o bezúplatném převodu poz. parc. č. st. 168 (HZ Neznašov) na obec Všemyslice. Podmínkou pro oba převody
je zřízení služebnosti - věcného břemene užívání pro SDH
Neznašov nebo SDH Všemyslice.
Ředitel ZŠ a MŠ Neznašov předložil Účetní závěrku ZŠ
a MŠ Neznašov za rok 2018 a Žádost o schválení odpisů
na rok 2019 obě žádosti byly schváleny.
Zastupitelstvo také schválilo podání žádosti o reklamní
partnerství se Skupinou ČEZ a seznam akcí navržených
na sledování v rámci Oranžového roku 2019. Také byla
předložena Zpráva o výsledku řádné inventarizace majetku
obce ke dni 31. 12. 2018.
V došlé poště byla doručena žádost o možnost koupě
pozemku ve Slavěticích, pokud o něm obec uvažuje.
Pokud by mělo k prodeji dojít musí být tento pozemek

nejdříve znalecky oceněn. Obec Všemyslice podpoří finančním příspěvkem nostalgickou jízdu motoráčkem na
trase České Budějovice – Protivín – Čičenice – Temelín –
Týn nad Vltavou. Také byla doručena žádost o pronájem
obecního pozemku parc. č. 212, výměra 2000 m2, Židovský rybník, k.ú. Všemyslice, místní část Neznašov. ZOV
schválilo zveřejnění záměru pronájmu obecního pozemku
parc. č. 212, k.ú. Všemyslice, Neznašov - Židovský rybník.
ZOV souhlasí s připojením se k mezinárodní kampani
„Vlajka pro Tibet“ a to formou zakoupení tibetské vlajky
a jejího vyvěšení v den výročí povstání Tibeťanů vždy
10. března. Zastupitelé se seznámili se změnou ve zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci chodníku
v Neznašově podél komunikace parc.č. 175/19, tj. od panelových domů kolem řadovek k dětskému hřišti (k.ú. Všemyslice). ZOV souhlasí, aby projektová dokumentace
Rekonstrukce chodníku v Neznašově řešila mj. i možnost
vytvoření několika odstavných stání, nový asfaltový povrch,
výměnu lamp veřejného osvětlení, případně realizaci omezovacích prvků na vozovce k dodržování předepsané
rychlosti.
(Zápis ze zastupitelstva je k nahlédnutí na Obecním úřadě a Výpis
usnesení je zveřejněn na webových stránkách obce.)

VLAJKA PRO TIBET
Zastupitelstvo obce se letos rozhodlo podpořit mezinárodní
kampaň Vlajka pro Tibet. Kampaň vznikla v polovině devadesátých let v západní Evropě a stala se jednou z nejvýznamnějších akcí vyjadřující podporu ochrany lidských práv
nejen Tibeťanů, ale i obyvatel ČLR. Akce probíhá každý rok
10. března, v den výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu. Při povstání zemřelo více než 80 000 Tibeťanů,
statisíce dalších zemřely v následujících letech ve vězení, pracovních táborech nebo v důsledku hladomoru. 10. března
2019 si připomeneme již 60. výročí tibetského povstání.
Kampaň Vlajka pro Tibet má především symbolický charakter
a je vyjádřením solidarity.
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SLOVO STAROSTY NA ZAČÁTKU NOVÉHO ROKU 2019
Vážení a milí spoluobčané !
Především Vám všem po celý nový rok 2019 přeji
pevné zdraví, mnoho rodinné lásky i štěstí ale také spokojený a klidný život v našich vesnicích v působnosti OÚ
Všemyslice.
Rok 2018, který jsme již nenávratně nechali „za sebou“
byl pro naši obec relativně rokem klidným, přesto velkým
„soustem“, s kterým jsme se pasovali od jara po dobu
několika měsíců bylo provedení celkové rekonstrukce
objektu občanské vybavenosti (restaurace Neznašov),
spolu s částečnými staveními úpravami prodejny
smíšeného zboží. Dnes si stavebně oddělené provozovny
„jedou“ každá na svůj účet, především co se odběru
energií týká, takže dřívější dohady kolem vyúčtování byly
vyřešeny a do provozování obou se vnesl jasný řád. Tímto
bych chtěl, sic se zpožděním, poděkovat všem dodavatelským firmám a živnostníkům, kteří se na přestavbě poctivě podíleli.
Přínosem pro občany Neznašova byla zajisté i komplexní oprava tragického stavu chodníku ve směru od
panelových domů nahoru podél stromořadí dubů
a pokračovat bychom chtěli komplexní opravou chodníku
na opačné straně, tj. od panelových domů podél komunikace k dětskému hřišti. Pokud se zadaří, s touto akcí by
se řešil i nový asfaltový povrch a odstavná stání pro osobní
auta. Obec bude pro tuto akci hledat vhodný dotační titul,
aby tento, finančně i stavebně náročnější úsek, nezůstal
jen na bedrech obce.
V loňském roce jsme také vítali peníze od MZe, poskytnuté na opravu části střechy objektu dvora Neznašov
a vize je taková, opravit krovy a střešní krytinu na dalších
navazujících budovách.
Čtvrtou nutnou investiční akcí v loňském roce byla
oprava severozápadní hraniční zdi kolem objektu bývalé školy ve Všeteči, čímž bylo mj. vyhověno
připomínkám občanů vesnice, ale i zamezení pádu silně
nakloněné zdi. Z přidělených peněz, po úspěšném podání
žádosti na JČ kraj, byla vyčištěna a opravena i požární
nádrž ve Všeteči.
Hlasy občanů byly vyslyšeny i ve Všemyslicích, poptávkou po zřízení malého dětského hřiště pod bytovkami, na klidném a bezpečném místě pro docházející
děti. Po posledních terénních úpravách na jaře 2019 (ozelenění, výsadby keřů atp.), bude hřiště již plnohodnotně
sloužit svému účelu.

Realizovalo se osvětlení hřbitova v Neznašově
a přilehlého parkoviště jež bylo z předešlých let z části již
připraveno a v loňském roce tedy úspěšně provedeno.
V Bohunicích se opravila již zcela nevyhovující
kanalizace z objektu pohostinství spolu s instalací nové
plastové jímací nádrže a revizní šachty.
Aktualizací a výčtem nových plánovaných investičních
i neinvestičních akcí obce Všemyslice na roky 2018 – 2022
se v r. 2018 schválil na ZO nový Strategický rozvojový
dokument obce Všemyslice. Hned z počátku nového
roku bude obec intenzivně jednat o již dříve podané žádosti obce na SPÚ, který má v rámci pozemkových úprav
jako první akci zajistit přístupové cesty k pozemkům ve
Všemyslicích. Právě proto, že akce je zpožděna už 2 roky
nechceme s intervencí u SPÚ otálet.
Ostatními stěžejními stavebními akcemi v dalším nejbližším období je kompletní oprava kulturního domu
v Bohunicích a oprava mostu k pohostinství, stavební
úpravy druhé třídy v 1. NP ZŠ Neznašov, přístavba ZŠ
v Neznašově, oprava obvodové zdi hřbitova Neznašov,
chodník ve Všemyslicích II. etapa a oprava budovy
obce Všeteč č. 10 (AVZO TSČ ČR p.s.). Úsilí chceme zaměřit na, již z minulých let dlouze plánovanou, revitalizaci
návsi v Neznašově.
Obec bude i letos nadále aktivně spolupracovat s místními spolky a organizacemi, jejichž činnost je zaměřena na
podporu a rozvoj kultury, sportu, zájmových činností, přednášek a setkávání - to vše otevřené široké veřejnosti.
Osobně vítám, že po komunálních volbách v říjnu 2018
byla do nového ZO zvolena řada našich mladých občanů.
Věkový průměr členů zastupitelstva se tak příznivě snížil
ale co je cennější, tito mladí lidé zajisté přinesou řadu
nových myšlenek a nápadů. Tyto pak společně zužitkujeme nejen pro zdravý a cílený rozvoj místních částí obce
ale i pro aktivní komunikaci se všemi věkovými kategoriemi
Vás občanů.
Všem zastupitelům tak přeji mnoho zdraví, sil a elánu
do jejich práce ve veřejné činnosti v ZO, přeji dobré
rozhodování a úmysly ve prospěch obce.
Vážení občané - úspěšný celý nový rok 2019 naplněný
zdravím, klidem a spokojeností a i s Vámi se těším na
spolupráci. Děkuji.
Ing. Karel Tůma, starosta
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ZŠ A MŠ NEZNAŠOV
CKP - JAK SE PRACUJE VE VZDĚLÁVACÍM
PROGRAMU „ZAČÍT SPOLU“
Dne 23. 1. 2019 jsme v naší ZŠ a MŠ Neznašov přivítali
v rámci 22. setkání CKP (centra kolegiální podpory) pedagogické i nepedagogické pracovníky z celého regionu
jižních Čech. Všech 21 účastníků mělo možnost pozorovat
jak práci dětí, tak práci pedagogů v jednotlivých třídách
a seznámit se tak se vzdělávacím programem Začít spolu
pro předškolní a základní vzdělávání. Po praktické
dopolední ukázce následovala společná reflexe všech
účastníků i učitelek s ředitelem Mgr. Jaroslavem Tůmou.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
v Mateřské škole Neznašov
Srdečně Vás zveme na Den otevřených dveří
v Mateřské škole Neznašov

v úterý 2. 4. a 16. 4. 2019
od 8:00 do 10:00 hodin
Co nás čeká:
8:00 – 8:15
přivítání rodičů v komunitní místnost i v MŠ

Bylo pro nás velkým potěšením, že účastníci ocenili
vzájemnou spolupráci mezi ZŠ a MŠ, podporu zřizovatele,
atraktivitu vyučování s využíváním různých vzdělávacích
metod (Hejného matematika, předčtenářská gramotnost,…) a IT pomůcek.

8:15 – 8:30
seznámení se vzdělávacím programem Začít spolu
představení činností MŠ, celoročních akcích apod.

Jsme rádi, že naše škola a školka dokáže kvalitně obstát a být dobrým příkladem inspirativní praxe.

8:30 - 8:45
čas pro dotazy, diskuze

Erika Tomková

8:45 – 10:00
prohlídka prostorů MŠ
praktická ukázka práce dětí v centrech aktivit
volné hry

ZÁPIS

V případě zájmu se dostavte ve stanovený čas
do budovy mateřské školy (Neznašov 11).

k předškolnímu vzdělávání
pro školní rok 2019 – 2020
Zápis k předškolnímu vzdělávání v MŠ bude
probíhat v těchto termínech:

NÁSLECHY PRO RODIČE BUDOUCÍCH
PRVŇÁČKŮ V ZÁKLADNÍ ŠKOLE NEZNAŠOV

9. 5. a 10. 5. 2019
(6:00 - 16:15 hodin)

Zveme Vás tímto na společné dopoledne
v 1. třídě v programu Začít spolu, a to

vydávání přihlášek v budově MŠ
ve třídě Všemyslíků

23. 5. a 24. 5. 2019
(13:00 - 17:00 hodin)
odevzdání vyplněných přihlášek v budově MŠ
K zápisu přineste rodný list dítěte
a občanský průkaz zákonného zástupce.
Těšíme se na Vás,
kolektiv MŠ Neznašov

ve středu 20. března 2019
od 8:15 – 12:00 hodin
Seznámíte se:
n

s prací dětí, učitelky i asistentky pedagoga
v ranním a hodnotícím kruhu, při společné
práci i v centrech aktivit

n

s inspirativním prostředím tříd i školní družiny

n

s výukovým materiálem
Těšíme se na společné setkání.
Kolektiv ZŠ Neznašov
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LYŽAŘSKÝ VÝCVIK V NOVÝCH HUTÍCH
Dne 7. ledna 2019 přijela Základní škola Neznašov do
Nových Hutí odstartovat výlet jménem Lyžák 2019. Všichni
už byli zvědaví, jaké pokoje budou mít. Hlavně, aby měli palandu a spali nahoře. Přibližně v 12:30 měli všichni zabrané
pokoje.
Tak začal lyžařský kurz z pohledu Radima Šrámka, žáka
4. ročníku. Mírné obavy o množství sněhu se rozplynuly za
odbočkou u Borové Lady. Po celý týden byla sněhu spousta
a každým dnem připadl nový, kvalitní a v obrovském
množství. Sněhu tedy bylo dostatek, penzion i sjezdovku
jsme měli jen pro sebe, jídlo výborné, zábavy a legrace jsme
si užili dost. Co víc si přát? Jelikož s námi letos vyrazili
i prvňáčci, jelo tak více dětí i dospělých. A jak jsme se měli?
Bezprostřední zážitky a pocity dětí (zaznamenané poslední
společný večer na horách) byly následující:
„V autobuse jsme koukaly na dobu ledovou 4.“
„První jsme šli vybalit, poté jsme šli obědvat, po obědě
jsme měli odpolední klid, poté jsme šli lyžovat a tahle rutina
se opakovala každý den. I ráno.“
„Měli jsme špagety a kuřecí vývar s mráčky.“
„Líbilo se mi v hotelu. Pokoje byly pohodlné a útulné.“
„První den mi nešly nandat lyžáky. Druhý den to šlo samo.“
„Den jsme ukončily osobní hygienou.“
„Na svahu jsme měli různé úkoly, např. jsme museli dělat
obloučky.“
„Poprvé jsem stála na lyžích. Šlo mi lyžovat. Šlo mi zastavovat. Šly mi dělat zatáčky. Jela jsem šusem.“
„1. zážitek – předbíhal jsem se s Tomem, 2. zážitek – ani
jednou jsem nespadl z pomy.“
„Třetí den jsme šli na hřiště, hráli ve sněhu ragby, málem
mi tekla krev z nosu. Moc mě to bavilo.“
„Zažila jsem mráz a poprvé byla na lyžích. Jela jsem na
velký. Šlo mi to. Šly mi těžké zatáčky.“

„Když jsme šli v lyžákách na svah, bolely mě nohy.
Lyžování mě moc bavilo i jezdit na sjezdovce.“
„Naučila jsem se lyžovat. Sjela jsem velkou sjezdovku.
Poslední den jsem jela jako o závod.“
„Narazila jsem do turniketu a spadla z pomy. Lyžování se
mi daří.“
„První den, když jsme přijeli a šli lyžovat, tlačily mě boty.
Druhý den jsem už uměl lyžovat. Třetí den mě zkoušeli na
velké sjezdovce a zvládl jsem to. Čtvrtý den jsem už jezdil
hodně rychle. Pátý den jsem se vysekal.“
„Názvy pokojů: č.1 – U Tří kočiček, č.2 – Vločky, č.3 –
Elektrický lyžaři, č.4 – Čeká tě smrt, č.7- Tři tchoři, č.8 –
Šťastný pokoj, č.10 – Cringe gang, č.11 – Kingové svahů.
Všichni kromě 1 a 7 měli v pokojích bordel.“
„Úplně vše mě bavilo. Už se těším na příští lyžování.“
A jedna básnička na závěr:
Lyžovačka, to je hračka.
„Lyže si hned nasadíme, na svahu pak dovádíme.
Je to super, hej, hej, hej, jen se, říďo, podívej.“
Nás bavilo všechno.
S přispěním žáků 1. – 5. ročníku sepsala Mgr. Gabriela Tůmová
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OBECNÍ PLES 2019

Dětské maškarní disco Neznašov

Dne 9. 2. 2019 se konal Obecní ples obce Všemyslice.
K tanci a poslechu hrála táborská kapela Midi. Byla bohatá
malá i velká tombola a každý zúčastněný měl šanci vyhrát
malé i větší ceny. Celkem se zúčastnilo přes 110 hostů
a ples měl většinou kladné ohlasy.

V sobotu 2. 2. proběhlo v KD Neznašov Dětské maškarní
disco. Celou akci, již tradičně zajišťoval DJ Barbulák se
svým týmem a nově Obec Všemyslice. Pro děti jsme
připravili odpoledne plné soutěží a zábavy. Tak si ho snad
všichni užili.

SDH Všemyslice zve na

MASOPUST
2. března, Všemyslice
Sraz v 8:00 před hasičskou
zbrojnicí ve Všemyslicích
Masky vítány
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Tříkrálová sbírka 2019
Vždy okolo 6. ledna se vydávají skupinky tříkrálových
koledníků do řady ulic měst a vesnic, aby v rámci celorepublikové Tříkrálové sbírky, kterou pořádá Charita Česká
Republika, požádali o finanční příspěvek na pomoc lidem
v nouzi u nás i v zahraničí. Nejinak tomu bylo i letos
v lednu, tentokrát ve dnech od 1. do 14. ledna 2019.
Také domovy obyvatel Neznašova, Bohunic, Všemyslic, Slavětic a Všeteče navštívili tříkráloví koledníci Farní
charity Týn nad Vltavou, aby jim zazpívali, přinesli radost
a Boží požehnání do jejich domovů a také koledovali pro
ty, kteří se mnohdy ne vlastním zaviněním dostali do
svízelné situace, a není v jejich silách ji řešit.
Velké poděkování patří koledníkům a vedoucím
skupinek. Navzdory chladnému počasí se do sbírky zapojili v hojném počtu. V letošním roce vyrazilo do ulic
81 skupin koledníků, kteří koledovali v Týně nad Vltavou
a okolních obcích. K obcím, ve kterých už koledníky týnské
charity znají, se přidaly nově Tuchonice, Pořežany, Kostelec, Záhoří, Hodonice, Jarošovice, Malešice, Chvalešovice, Velice, Bílá Hůrka a Kočín. Navzdory rozmarům
počasí, dešti, větru koledníci poctivě obcházeli dům od
domu a zpívali píseň My tři králové, která v sobě nese přání
všeho nejlepšího do nového roku 2019.
Slavnost Zjevení páně lidově známá jako svátek Tří
králů, kdy probíhá žehnání vody, kadidla a křídy, letos
vyšla přímo na neděli. Mše svatá v kostele sv. Jakuba
v Týně nad Vltavou byla proto zahájena průvodem koledníků, kterým také pan farář Hes požehnal, aby mohli toto
předávat do domovů, které navštíví a označit jejich dveře
požehnanou křídou.
Po čtrnáctidenním maratonu si vedoucí skupinek
a koledníci mohli zaslouženě odpočinout a nápor
Tříkrálové sbírky se přesunul na pracovnice Farní charity
Týn, které pod bedlivým dohledem zástupce Města Týn
nad Vltavou rozpečetily kasičky a počítaly. Po dlouhém
sčítání a velkém napětí, zda letošní výtěžek dosáhne stejně
jako loni na čtvrtmilionovou hranici, s radostí oznamujeme,
že byla dokonce překonána a výtěžek Tříkrálové sbírky
Farní charity Týn nad Vltavou v roce 2019 činí 280 580 Kč.
Farní charita Týn nad Vltavou velmi děkuje, že se do
Tříkrálové sbírky zapojila i obec Všemyslice a přispěla tak
k tomuto výsledku částkou 24.710 Kč, která se skládá
z vykoledovaných příspěvků v jednotlivých vesnicích: Neznašov - 12.764 Kč, Bohunice - 4.262 Kč, Všemyslice,
Slavětice – 3.410 Kč, Všeteč - 4.274 Kč.
Z vybraných příspěvků 65% zůstává v místě koledování a bude využito na dofinancování sociálních služeb
a projektů Farní charity Týn nad Vltavou:
n Občanská poradna - na zajištění přímé pomoci osobám v krizi.
n Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Bongo – na
dofinancování volnočasových aktivit, které zajistí
smysluplné trávení volného času dětem a mládeži
v nepříznivé sociální situaci.
n Klub Senior Šance – na nákup potřeb k realizaci

volnočasových aktivit pro seniory.
30% vybraných peněz bude použito na humanitární
pomoc v ČR a zahraničí, kterou organizuje Charita Česká
republika a na projekty Diecézní charity České Budějovice.
Režie sbírky tvoří zákonných 5%.
Děkujeme všem dárcům za jejich příspěvky a za milé
přijetí. Velice si ceníme obrovské podpory, která ukazuje,
že lidem z Všemyslic, Slavětic, Bohunic, Všeteče a Neznašova nejsou lhostejní ti, kteří se bez pomoci druhých
neobejdou.
Přehled Tříkrálové sbírky 2019 v Týně nad Vltavou a okolí:
Oblast koledování
Výtěžek
Dolní Bukovsko
14.973,Neplachov
9.096,Borkovice
4.874,Bečice
1.550,Dobšice, Předčice
2.751,Smilovice
3.541,Žimutice
2.909,Krakovčice
1.458,Březnice, Záhoří
3.880,Hodětín, Nová Ves, Blatec
2.555,Hartmanice
5.138,Netěchovice, Jarošovice
3.814,Tuchonice
1.813,Hodonice
3.120,Kočín
2.703,Zvěrkovice
1.420,Kostelec
1.721,Horní Bukovsko
1.511,Pořežany
2.989,Všemyslice Neznašov
12.764,Všemyslice Bohunice
4.262,Všemyslice Slavětice
3.410,Všemyslice Všeteč
4.274,Všemyslice CELKEM
24.710,Temelín, Lhota pod Horami, Shon, Kaliště,
9.052,Horní a Dolní Kněžeklady, Štipoklasy
5.039,Litoradlice
1.873,Zálší, Klečaty
6.690,Modrá Hůrka
5.870,Mažice
2.582,Dříteň
21.008,Velice
6.021,Malešice
4.577,Chvalešovice
4.463,JE Temelín
14.093,Týn nad Vltavou
102.786,CELKEM
280.580,-
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Poděkování od SDH Všeteč

Přestože je využití sběrného dvora v Neznašově bezplatné a je otevřený i v sobotu a neděli, množí se v okolí
obce Neznašov černé skládky. Někteří z našich spoluobčanů nejsou líní odvézt do lesa například staré gumy.
Počítají asi s tím, že je obec uklidí. Případně, že to časem
zaroste a nebude vidět. Když už mám odpad naložený
v autě nebo na vozíku je hodně velkým problémem popojet s autem ke sběrnému dvoru?

SDH Všeteč získala z Nadace ČEZ finanční podporu
pro mladé hasiče. Díky poskytnuté finanční podpoře
dostali naši mladí hasiči nový přetlakový ventil, odlehčený koš a další nutnou výzbroj a výstroj pro jejich
„akceschopnost“.
Tímto SDH Všeteč děkuje Nadaci ČEZ za poskytnutý
zaměstnanecký grant a též děkujeme bratru Václavovi.

Ani vysypat zbytky ze zahrádky, piliny a jiný rozložitelný
odpad do škarpy na kraji obce není ideálním řešením.
Konkrétně konec ulice směrem na Babici. Spoustu z tohoto odpadu můžeme zkompostovat, případně opět
odvézt do sběrného dvora.
Proto žádáme spoluobčany, aby plně využívali legálních možností ukládání odpadu a nehyzdili okolí naší vsi.

Rok 2018 v číslech
Přistěhovaných osob: . . . . . . . . . . . . . . . .35
Odstěhovaných osob: . . . . . . . . . . . . . . . .34
Narozených dětí: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Úmrtí: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Počet obyvatel v obci Všemyslice k 1. 1.
2019 je 1 078 obyvatel z toho je 562 mužů
a 516 žen.
V jednotlivých vsích je to:

MÍSTNÍ POPLATKY NA ROK 2019
Místní poplatky za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních a dále poplatky se psů jsou splatné

• Bohunice

182 obyvatel

k 31. 3. 2019. Obecně závazné vyhlášky najdete na

• Neznašov

659 obyvatel

webových stránkách obce www.vsemyslice.eu

• Slavětice

29 obyvatel

Poplatky můžete uhradit buďto bankovním převo-

• Všemyslice

90 obyvatel

dem nebo hotově do pokladny na Obecním úřadě

118 obyvatel

v Neznašově v úředních hodinách. Údaje pro platbu

• Všeteč

byste měli obdržet spolu se zpravodajem, popř. si
o ně můžete napsat na email: info@vsemyslice.eu.

Hledáme dobrovolníky!

Nyní je ideální doba na prořezání ovocných
stromů. Jabloňová alej ve Všeteči podél cesty na
Újezd potřebuje zmladit a také dosázet nové
stromy. Jedná o krásné místo v katastru obce,
které většina z nás zná.
Hledáme občany a sousedy, kteří umí
prořezat ovocný strom a jsou ochotni některý
strom prořezat a tím pomoci s péčí o alej. Více
informací na obci. Domníváme se, že celá řada
občanů ráda přispěje svým umem k zvelebení
části obce.

VÝŠE POPLATKŮ ZŮSTÁVÁ STEJNÁ
JAKO V LOŇSKÉM ROCE – 600,- KČ.

I v letošním roce můžete využít možnosti platby
místních poplatků v jednotlivých obcích, a to v úterý
19. března 2019:
VŠETEČ – knihovna

8:30 – 9:00 hodin

VŠEMYSLICE – knihovna

9:15 – 9:45 hodin

BOHUNICE – knihovna

10:00 – 11:00 hodin
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Obec se letos zapojí do akce Ukliďme svět, ukliďme
Česko 2019. Dobrovolníci se mohou registrovat na
stránkách www.uklidmecesko.cz. Úklid po celé zemi
proběhne v sobotu 6. dubna. K akci se váže několik
soutěží i pro dětské týmy, informace také na výše uvedených stránkách nebo FB Ukliďme svět, ukliďme Česko.

V Neznašově sraz dobrovolníků u dětského hřiště. Pytle
na odpad, jednorázové rukavice a občerstvení pro dobrovolníky bude zajištěno. S sebou si vezměte hrábě, košťata
a případně vlastní rukavice. Dobrovolníci, kteří nemají rádi
organizované akce mohou vyrazit samostatně a nasbírané
„poklady“ nechat ve sběrném dvoře.

Uzávěrka čísla 25. 2. 2019, vydavatel Obecní úřad Všemyslice, telefon 385 721 737

