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První Veřejné zasedání zastupitelstva obce Všemyslice
(ZOV) v roce 2018 se konalo v Bohunicích dne 22. února od
18:00 hodin.
Po schválení programu veřejného zasedání, ověřovatelů
a zapisovatelky se zastupitelé věnovali dalším bodům
programu.
n ZOV vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 18 a 19
(12/2017) a rozpočtové opatření č. 1/2018 v kompetenci
starosty obce a souhlasilo s Dodatkem č. 31 k odpisovému plánu.
n ZOV schválilo účetní závěrku ZŠ a MŠ Neznašov za
r. 2017, použití zlepšeného hospodářského výsledku
v částce 4.641,53 Kč a jeho převedení 2500,- Kč do fondu
odměn, 2141,53 Kč do rezervního fondu a schválilo plán
odpisů ZŠ a MŠ Neznašov na r. 2018.
n ZOV souhlasilo s uzavřením nájemní smlouvy části poz.
parc. č. 557/3 (26,4 m2) v majetku obce Všemyslice, k.ú.
Všemyslice firmě EXTECON s.r.o., Pod lesem 503, Týn
nad Vltavou na dobu určitou 10 let a stanoveným nájemným 1.000,- Kč/měsíc.
n ZOV souhlasilo s prodejem pozemku parc. č. 3355/8,
výměra 156 m2, vzniklého oddělením z poz. parc.
č. 3355/6 dle oddělovacího GP č. 269-46/2017 v obci
a k. ú. Bohunice nad Vltavou podniku Povodí Vltavy, s. p.,
za v záměru zveřejněnou cenu, 95.350,- Kč bez DPH.
Povodí Vltavy chce v letošním roce realizovat stavební
akci dalšího rozšíření koryta Bohunického potoka.
Naplnění realizace akce rozšíření koryta potoka, obci přinese další ochranu obecního i soukromého majetku
nezanedbatelných hodnot, zvláště pak v období přívalových dešťů a následných povodní. Tím bude úkol plnění
protipovodňových opatření ve vesnici Bohunice téměř
ukončen.
n ZOV souhlasilo s realizací směny pozemků z důvodu
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plánované polní cesty ve Všemyslicích - části pozemku
parc. č. 771/7 v majetku obce Všemyslice, nově pozemek
parc. č. 771/14 o výměře 881 m2, za část pozemku
parc. č. 695/3, nově pozemek parc.č. 695/12 o výměře
349 m2, a části poz. parc. č. 695/2, nově pozemek parc.
č. 695/13 o výměře 148 m2, vše k. ú. Všemyslice s doplatkem ve výši 49.920,- Kč (dle znaleckého posudku
č. 2946/20/2018, cena 130,- Kč/m2).
n ZOV odročilo jednání a rozhodnutí o směně pozemku
parc.č. 803/3, ostatní plocha, výměra 1809 m2 v majetku
obce všemyslice za části pozemků parc. č. 771/1 a části
pozemku parc.č. 695/4 vše k. ú. Všemyslice, vzhledem
k nesouladu názorů účastníků smlouvy na její obsah.
n ZOV souhlasilo se zveřejněním směny obecního pozemku
parc. č. 44/43, výměra 115 m2 za pozemek parc. č. st.
171/2 (45 m2) a část poz. parc.č. 44/42 (dle pracovního
odděl. GP - 33 m2), vše v k.ú. Bohunice. Výše doplatku za
rozdíl ve směňovaných plochách bude vycházet ze
znaleckého odhadu.
n ZOV se vzdalo předkupního práva k pozemku parc.
č. 133/2 v majetku ČR s právem hospodařit SPÚ.
n ZOV souhlasilo s vydáním OZV Obce Všemyslice
č. 1/2018 „Požární řád obce Všemyslice“ s Přílohami.
n ZOV schválilo zprávu o inventarizaci majetku obce Všemyslice k datu 31. 12. 2017 a současně souhlasilo s vyřazením a přeřazením majetku.
n ZOV schválilo podání žádosti o sponzoringový příspěvek
v rámci projektu Oranžový rok, Skupiny ČEZ stejně jako
v minulých letech, tj. v částce 1.000.000,- Kč s těmito
sledovanými akcemi: Májový pochod na Vysoký Kamýk,
Den matek a žen, Memoriál Vladimíra Turýnka, 150 let založení školy Neznašov, Memoriál Pavla Macharta, Mezinárodní výstava mečíků, Koncert k poctě J.J. Kovaříka
dokončení na str. 2
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a Den seniorů. Konečná podoba sledovaných akcí bude
dojednána s administrátorkou útvaru komunikace Jaderné elektrárny Temelín.
n ZOV vzalo na vědomí přednesené zprávy předsedů FV
a KV ZOV za r. 2017 a schválilo plány činnosti a kontrol
na r. 2018.
n ZOV v novém usnesení opravilo text usn. 444/2017/XXXIII
o darovací smlouvě pro společnost Prevent 99.
n ZOV souhlasilo s obsahem předloženého návrhu Smlouvy
o zřízení služebnosti č. 184/2018-SML//413308, kde
smluvními stranami jsou Povodí Vltavy (strana povinná)
a obec Všemyslice (strana oprávněná). Stavbou zrekonstruovaného propustku na Bohunickém potoce je dotčen
pozemek parc. č. 366/5 (koryto toku) v majetku Povodní
Vltavy, k. ú. Bohunice nad Vltavou. Služebnost je
stanovena částkou 10 000,- Kč bez DPH.
n ZOV schválilo strategický dokument „Místní akční plán
vzdělávání ORP Týn nad Vltavou“. Plán, který obsahuje
seznam možných investičních i neinvestičních projektů
škol. Schválení ZOV je podmínkou pro získání dotačních
prostředků z evropských zdrojů na rozvoj vzdělání
v mateřských a základních školách.

REFLEXNÍ TERČÍKY
V měsíci dubnu bude nainstalován na návsi v Neznašově zásobník s reflexními terčíky, jež
zdarma poskytlo obci Všemyslice
Sdružení místních samospráv ČR.
Jedná se o tubus obsahující samolepící reflexní terčíky, které bude
moci každý chodec použít k ochraně
své osoby před plánovaným pohybem po neosvětlené komunikaci,
a to tak aby byl viditelný pro ostatní
účastníky provozu (řidiče).
Rodiče bychom rádi poprosili
o poučení svých dětí, aby nevytahovaly terčíky zbytečně aniž by tyto
posloužily předepsanému použití.
Stejně tak prosíme mládež o totéž, ať
reflexní prvky poslouží nejen svému
účelu ale především těm, kteří je
využijí pro chůzi na neosvětlených
vozovkách, nejčastěji při pohybu
mimo obec. Mysleme prosím tak na
sebe navzájem. Děkujeme.

n ZOV vzalo na vědomí podanou výpověď z nebytových
prostor budovy Všemyslice č. 9 (pohostinství) a souhlasilo
se zveřejněním pronájmu tohoto objektu za stejných podmínek jako v minulém období.
n ZOV schválilo odměny pro všechny členy okrskových
volebních komisí ve dvou proběhlých kolech prezidentských voleb – volby prezidenta ČR formou dárkových
šeků ve výši 700,- Kč.
n ZOV bylo informováno o podaných žádostech o dotace:
Dětské hřiště Všemyslice, Rekonstrukce chodníku v Neznašově (od panelových domů nahoru podél linie dubů),
Oprava hřbitovní zdi a Oprava požární nádrže Všeteč.
K podaným žádostem nebyly připomínky.
n ZOV bylo seznámeno s vyúčtováním obecního plesu.
Kde přebytek ve výši 2181,- Kč bude použit na financování jiných akcí.
n Na závěr se diskutovalo s občany o rychle jezdících vozidlech, možném umístění radaru v Bohunicích, o umístění
zrcadla nepřehledného úseku probíhající krajské komunikace osadou Bohunice.

SKUTEČNOSTI O NEZNAŠOVSKÉ HOSPODĚ
Jistě není novinou, že hospoda na neznašovké návsi je již delší dobu
mimo provoz. Po inventurním předání objektu posledního nájemce zpět obci
Všemyslice, se z důvodů amortizace nejen kuchyňského zařízení ale i vybavení vlastní restaurace, předně přistoupilo ke kompletnímu vystěhování.
Prostory kuchyně, které byly v původní podobě z období postavení objektu,
restauraci nevyjímaje, budou zbaveny starých obkladů a dlažby. Dojde k renovaci elektrických rozvodů, odpadů i vodovodního potrubí. Uspořádání zařízení kuchyně dozná podstatných změn. Bude nutné zakoupit některé nové
spotřebiče, které nevyhovují jak stářím, tak potřebám vybavení kuchyně na
úrovni. Zcela kompletní budou práce na vzduchotechnice kuchyně. Změn
doznají příruční sklady, některé otvory se zazdí a nové naopak přibydou
(dveřní prostupy). Restaurace (výčep) bude prostorově přestavěna, vymění
se stará podlahová krytina, okna, zajistí se nový restaurační nábytek,
provede se výmalba. Co především, dojde k trvalému oddělení prostor obchodu a restaurace. Objekty budou mít samostatné rozvody elektřiny i vody
s odpočtem, v plánu je zajištění odděleného vytápění, protože potřeby obchodu jsou znatelně nižší než restaurace.
Výhled je v tomto okamžiku takový, že restaurace by měla býti uvedena
do provozu na začátku letní sezóny. To vše za předpokladu, že práce uvnitř
objektu budou probíhat dle plánu a co hlavně, najde se vhodný nájemce
objektu. Podaří-li se vše takto, potom by prostory po opravě měly splňovat
všechny požadavky návštěvníků nejen na dobré jídlo připravené v moderní
kuchyni, ale poskytnout i příjemné posezení v samotné restauraci.
Karel Tůma Ing., starosta
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V pátek 23. února jsme přivítali naše nově narozené
občánky v roce 2017. V příjemné, usměvavé atmosféře se
ozývaly sem tam nářky malých dětiček, které dávaly najevo,
že o nich bylo celé dnešní odpolední setkání. Přivítáno bylo
6 nových občánků. Maminky dostaly z rukou místostarostky
obce kytičku, tatínkové pamětní knížku a společně se
potom zapsali do pamětní knihy obce Všemyslice. O kulturní vystoupení se postaraly opět děti ze ZŠ Neznašov.
„Je to jako pohádka, když začne život děťátka.
Rodičům ať radost dělá, budoucnost ho čeká skvělá.
Celý život bez nesnází, ať ho úspěch doprovází.“
Přejí zastupitelé obce Všemyslice

NÁVŠTĚVA KOMINÍKA

PODĚKOVÁNÍ

Sdělujeme Vám občanům, že obec Všemyslice
zajistila pro Vaše domácnosti, tak jako každoročně,
čištění a kontrolu komínů po topné sezóně. Žádáme
Vás, abyste do 20. dubna 2017 nahlásili buď telefonicky nebo e-mailem (info@vsemyslice.eu) jméno, bydliště a číslo telefonu, kdo máte zájem, aby Vás
kominík (p. Chval) navštívil.
Čištění proběhne v průběhu první poloviny
měsíce května. Kdo se nenahlásí v udaném termínu,
nejdéle však ve dnech, kdy kominík bude čištění
provádět, zajistí si tyto práce již sám individuálně. Dle
zákona je každá domácnost, která topí ve svém
domě kotlem (kamny) na pevná paliva povinna, dle
zákona, minimálně 1x ročně nechat spalinové cesty
odborně vyčistit a zkontrolovat.

Obec Všemyslice děkuje spolu s hlavním organizátorem ČČK místní skupina ČČK Neznašov,
všem ochotným a obětavým občanům za sběr
plastových a plechových víček, OS ČČK České
Budějovice vyhlášené akce „SBÍRKA VÍČEK PRO
ZUZANKU Z JIŽNÍCH ČECH“.
Současně Vám všem oznamujeme, že sbírka
byla již uzavřena, proto prosíme víčka již dále na OÚ
v Neznašově nenoste a odevzdejte je jako vytříděný
odpad buď do plastů nebo do speciálních popelnic
na kovy. Pro Vaši informaci bylo v této akci naší obcí
odevzdáno 41 plných pytlů převážně plastových
víček. Proto ještě jedenkráte všem upřímné díky za
Vaši podporu pro dobrou věc.
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ZŠ A MŠ NEZNAŠOV
MASOPUSTNÍ PRŮVOD OBCÍ
Dne 14. února byl Neznašov v obležení masek. Pořádali jsme totiž se školou a školkou již tradiční masopustní
průvod obcí. Sešla se spousta různorodých masek, od
postav zvířátek přes čarodějnice, nevěsty, klauny po vesmírné bytosti, kovboje i řemeslníky. Musíme moc poděkovat všem darujícím kolemjdoucím, zaměstnankyním
obecního úřadu i pošty a především maminkám, které
nám připravily bohaté pohoštění, při němž nechyběly
domácí sladké moučníky, zelňáky i čaj s kávou. V opravdu
zimním počasím tak o nás bylo velmi dobře postaráno.
Moc jsme si dopoledne užili a věříme, že jsme svým
veselím, zpěvem a kostýmy pobavili ty, se kterými jsme
se setkali.

Základní škola a Mateřská škola Neznašov Vás srdečně zve na

SEMINÁŘ O PROGRAMU
„ZAČÍT SPOLU“
dne 19. dubna 2018 od 16 hodin
v budově základní školy.
Popovídáme si o tom, proč jsou pro
nás důležité principy:
n Slovní hodnocení
n Sebehodnocení žáků
n Spolupráce dětí a práce

v centrech aktivit
n Učitel jako partner
n Spolupráce s rodinou
Přednášejícími jsou lektorky Step by Step, o.p.s.
Mgr. Radka Chaloupková a Mgr. Adéla Tupá
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ZÁPIS K ZÁKLADNÍMU
VZDĚLÁVÁNÍ
PRO ŠKOLNÍ ROK
2018 - 2019
Vážení rodiče,
zápis do prvního ročníku k povinné školní
docházce (pro děti narozené od 1. 9. 2011 do
31. 8. 2012) pro školní rok 2018/2019
proběhne ve dnech 26. 4. a 27. 4. 2018.
Z organizačních důvodů Vás žádáme, abyste
vyplnili přihlášku k zápisu a odeslali ji na e-mail:
tuma@zsneznasov.cz do 13. 4. 2018, nebo ji
donesli osobně řediteli školy. Na základě této
přihlášky budete pozváni na konkrétní datum
a čas. S sebou k zápisu budete potřebovat doklad totožnosti a rodný list dítěte.
Přihlášku k zápisu získáte v kanceláři školy
nebo je ke stažení na webových stránkách školy.
Těšíme se na viděnou.
Mgr. Jaroslav Tůma

DNY OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ V MŠ NEZNAŠOV
Zveme všechny rodiče a zájemce
o program Začít spolu na DEN
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v MŠ Neznašov. Ve dnech 18. 4. a 26. 4. 2018
od 8:45 – 10:00 hodin se na Vás
budou těšit děti i paní učitelky, které
Vás seznámí s chodem mateřské
školy a dají možnost nahlédnut do
vzdělávacího programu Začít spolu
v jednotlivých třídách.
V případě dotazů či zájmu o jiný
termín se lze telefonicky domluvit na
tel: 737 797 238.
Těšíme se na Vás!

ředitel Základní školy a Mateřské školy Neznašov

MAŠKARNÍ DISKO

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ
ŠKOLY NEZNAŠOV
pro školní rok
2018-2019

V sobotu 17.2.2018 se v sále KD Neznašov sešla
spousta malých i velkých tanečníků na maškarním disku.
Děti si daly záležet na výběru masky a krásně se vystrojily.
Kdo chtěl, nechal se zvěčnit panem fotografem. Hravé
odpoledne plné soutěží a tanečních kreací si pro nás
připravil oblíbený dýdžej. Holky i kluci s napětím čekali na
„zlatý hřeb“, vyhlášení cen. Na všechny děti se usmálo
štěstí, byly obdarovány balíčkem s překvapením. Ani jsme
se nenadáli a tma za okny nás upozornila, že je čas jít
domů. Jaké bylo naše překvapení, když jsme vyšli ven
a vše bylo pohádkově bílé. Děkujeme za příspěvky do
soutěží a pomoc při organizaci.
Neznášek, z.s.

Ve dnech 3. 5. a 4. 5. 2018 (6:00 - 16:15
hodin) proběhne v budově MŠ vydávání přihlášek pro zápis do mateřské školy. K zápisu
přineste rodný list dítěte a občanský průkaz
zákonného zástupce.
Ve dnech 17. 5. a 18. 5. 2018 (13:00 - 17:00
hodin) prosím přineste vyplněnou přihlášku do
ředitelny MŠ.
Bližší informace a kritéria k přijetí najdete na
webových stránkách školy www.zsneznasov.cz.
Děkujeme.
Mgr. Jaroslav Tůma
ředitel Základní školy a Mateřské školy Neznašov
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MASOPUST SLAVĚTICE, VŠEMYSLICE 2018 V OBRAZE

Foto: Bohumír Langmajer
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KRÁSA VELIKONOC
V sobotu 17. března v KD Neznašov proběhla již
tradiční velikonoční dílna pro veřejnost. Paní V. Babincová
naučila zájemce zdobit vajíčka voskovou technikou
a obětavě poskytla potřebné vybavení a materiál. Paní
P. Fraňková pak pro vajíčka vytvářela krabičky a originální
závěsy z proutí. Díky oběma dámám si všichni užili příjemné odpoledne a odnesli si domů krásnou velikonoční
výzdobu.
SPAŽ Tyrš

MARIE TEREZIE A NAŠE OBEC
V sobotu 3. března se v učebně ZŠ Neznašov
shromáždili milovníci historie, aby si poslechli
další přednášku PhDr. J. Bartušky z cyklu Dějiny
obce Všemyslice. Tentokrát se pan Bartuška zaměřil na dobu Marie Terezie a dopad jejích reforem na vzhled a život obce. Velmi zajímavá
a poučná beseda potěšila všechny posluchače.
V závěru p. Bartuška pozval zájemce na
jarní dějepisnou vycházku do okolí Neznašova,
jejíž přesné datum bude upřesněno v příštím
Zpravodaji.
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PLESOVÁ SEZÓNA V OBCI
V pátek 16. března zakončil plesovou sezónu
u nás v obci Divadelní ples. Plesy mají dlouhou
tradici a slouží k pobavení, setkávání, seznamování
a k relaxaci.
V letošním roce jsme mohli navštívit 5 plesů.
Prvním z nich byl Myslivecký ples v KD Bohunice
připravený MS Bohunice, s tradiční zvěřinovou
tombolou. V lednu jsme mohli navštívit ještě Obecní
ples obce Všemyslice v KD Neznašov s osvědčenou kapelou MP3 music band a s milým překvapením v podání párové akrobacie. V únoru jsme
mohli vyrazit na dva hasičské plesy. První se konal
v KD Bohunice pod taktovkou SDH Bohunice a ten
druhý v KD Neznašov připravený SDH Neznašov.
O závěr plesové sezóny, jak již bylo zmíněno, se
postaral Divadelní spolek Tyl - Neznašov.
Výběr byl pestrý a tak si každý mohl přijít na
své. Těšíme opět za rok, až oblečeme společenské
šaty a vyrazíme za zábavou. Děkujeme všem, kteří
se o přípravy plesů zasloužili.

AVZO Všeteč
Vás srdečně zve na

VELIKONOČNÍ
STŘELECKOU
SOUTĚŽ
v pátek
30. 3. 2018
od 13:00 hodin
na střelnici
ve Všeteči

Veselé
Ve li kono c e

Velikonoce
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Uzávěrka čísla 18. 3. 2018, vydavatel Obecní úřad Všemyslice, telefon 385 721 737

