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ÚKLID
V sobotu 6. 4. se u hřiště v Neznašově sešlo
32 dobrovolníků z toho 19 dětí. Sesbírali jsme
30 pytlů odpadu, to je cca 300 Kg.
Úklid probíhal na třech místech: dětské hřiště,
studánka na Babici a spodní část zámeckého parku.
K nejzajímavějším úlovkům patří šicí stroj a postel.
Děkujeme všem zúčastněným!
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ZŠ A MŠ NEZNAŠOV
vody. Myslíme si tak, že jsou perfektně připraveni na
příchozí léto.
Nyní si budou děti užívat pohyb v přírodě a na
další sportovní zpestření se budeme těšit opět
v příštím roce.

Velikonoční kavárna
Ve středu 10. dubna jsme se s rodiči a dětmi opět
shledali na odpolední velikonoční kavárně. Děti si
mohly vyrobit řadu veselých jarních zápichů, některé
maminky tvořily ozdobné věnce a závěsy, řada z nás
si odnesla roztomilé dekorace zajíců z punčoch.
Nejvíce však děti ocenily možnost nechat si od
paní Faktorové vybrousit motivy do velikonočních
kraslic, které si následně již samy voskem dozdobily.
Krásná, ale obtížná ruční práce z rukou šikovné paní
Faktorové ze Všeteče nás opět okouzlila natolik, že
jsme si tyto nádherné kraslice zakoupili domů.
Děkujeme tímto paní Faktorové za ukázkovou
dílnu a všem ostatním zúčastněným rodičům
a dětem za příjemně prožité společné odpoledne.

Den otevřených dveří
v mateřské škole

Kurz bruslení
a plavání za námi
I v letošním roce nás čekala intenzivní účast na
bruslařském (10 lekcí) a plaveckém (5 lekcí) kurzu.
Od ledna nás tak čekalo pravidelné
jedno či dvoudenní vyjíždění za
sportem. Po deseti lekcích bruslení
jsou u dětí znát opravdu velké
pokroky, nováčci z řad školky se tak
rozbruslili bez opory, mazáci ze
školy ještě zrychlili a ti dosud méně
stabilní získali patřičnou jistotu.
Plavání, ač kratší, si děti užily
snad ještě víc, neboť pohyb ve vodě
zkrátka nebolí. Velkou odměnou pro
naše Všemyslíky bylo předání
diplomů od žabky, se kterou si užívali závěrečnou lekci. Naučili se
splývání, zbavili se strachu z potopení hlavy a naučili se dýchání do

Jsme rádi, že jsme ve dnech 2. a 16. 4. mohli
přivítat rodiče v Mateřské škole Neznašov na Dnech
otevřených dveří a zpestřit prohlídku praktickou
ukázkou naší práce. Rodičům jsme představili program Začít spolu a mohli si tak udělat celistvou
představu o tom, jak vypadá program v praxi
a zároveň porovnat stupně náročnosti v obou
třídách mateřské školy. V závěru jsme si prohlédli
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prostory mateřské školy a seznámili rodiče
s akcemi, které se u nás každoročně konají. Děkujeme za Váš čas, který jste nám věnovali a budeme
se těšit na další možnou spolupráci.

Zahraniční stáž
v Dánsku
Pod záštitou organizace Step by Step programu
Začít spolu mohli naši pedagogové ZŠ a MŠ Neznašov využít nabídky zahraniční stáže podzimního
Finska, ale i podrobněji nahlédnout pod pokličku
systému školství v Dánsku. Naše kroky tentokrát
směřovaly po mateřských školách, kdy jsme měli
možnost zhlédnout nejenom státní mateřské školy,
ale i soukromé a lesní.
Potěšením pro nás bylo, že v dánských školách
je, jako v naší ZŠ a MŠ Neznašov, kladen důraz na
rozvoj osobnostních i sociálních dovedností, aby se
dítě umělo v našem světe spoléhat samo na sebe
a přitom být součástí svého týmu. Jsme rádi za
nově získané poznatky a ujištění, že naše kroky míří
správným směrem.
Za ZŠ a MŠ Neznašov
Erika Tomková a Mgr. Gabriela Tůmová

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

9. 5. a 10. 5. 2019

(6:00 - 16:15 hodin)

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
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Sběrný dvůr Neznašov
PROVOZNÍ DOBA:

Středa: 14:30 – 15:30
Sobota: 10:00 – 11:00 a 17:00 – 18:00
Neděle: 13:00 – 14:00
V tabulce je uvedený přehled vráceného odpadu
v našich obcích za rok 2018 v porovnání s roky 2017
a 2016. Množství komunálního odpadu má stoupající
tendenci, množství vytříděného odpadu u některých
recyklovatelných složek se naopak snížilo. Trend
třídění odpadu je stále aktuální a i do budoucna na
něj bude kladen stále vyšší důraz. Výsledky třídění vypovídají o aktivním přístupu Vás občanů, za což obec
děkuje a dále apelujeme na svědomitost v přístupu
k této problematice.
Méně potěšující je skutečnost rostoucího nešvaru
nedbalého pohazování odpadu všeho druhu u kontejnerů s tříděným odpadem nebo dokonce někde
„jen tak.“ Jsou to bohužel další náklady navíc, když
pracovníci takováto jednotlivá neoficiální shromaždiště odpadu objíždějí a svážejí do dvora v Neznašově. Už nemluvě o anonymně zanechaných
pytlích s odpadem před bránou dvora. Žádáme Vás
vážení občané k využívání služeb sběrného dvora
v provozní době. Odběr odpadu je zdarma, ale ano,
musíte odpad do něj dovézt.

Název
odpadu

Množství odpadu v kg
(2016)

Změna trasy
pojízdné
prodejny!
Rádi bychom Vás informovali o plánované
změně trasy pojízdné prodejny, která proběhne
před letní sezónou. Obce Všeteč, Bohunice
a Všemyslice budou zařazeny do linky směrem
od Dívčic, která jezdí každou středu a pátek.
Nově se změní stanoviště ve Všemyslicích, kde
budeme zastavovat přímo v obci. Časy jednotlivých zastávek jsou následující:

12.45 – 12.55 Všeteč
13.00 – 13.15 Všemyslice
13.20 – 13.30 Bohunice
Děkujeme za pochopení a budeme se těšit na Vaši
návštěvu!
Pekařství a cukrářství
Kodádek s.r.o.

Množství odpadu v kg
(2017)

Množství odpadu v kg
(2018)

272 090

265 750

297 190

Papír

10 730

17 230

15 470

Sklo

14 330

12 120

14 240

Plasty

13 220

18 050

15 500

Objemný odpad

26 980

16 100

22 660

1 160

1 820

3 540

87

12

52

555

1 288

596

5 900

6 560

8 440

Směsný komunální odpad

Pneumatiky
Jedlý olej a tuk
Kovy
Železo
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ORANŽOVÝ ROK 2019 V OBCI VŠEMYSLICE
Vážení spoluobčané,
i v letošním roce nebude chybět úspěšná spolupráce mezi Jadernou elektrárnou
Temelín Skupiny ČEZ a obcí Všemyslice na projektu s názvem „Oranžový rok“. Opět
nás čeká během celého roku mnoho kulturních, sportovních a společenských akcí pořádaných obcí Všemyslice, spolky a organizacemi v obci. Věříme, že z pestré nabídky si
vybere každý tu svojí oblíbenou.
Těšit se můžete nejen na tyto vybrané akce v rámci Oranžového roku 2019:

1. 5.
10. 5.

Májový pochod na Vysoký Kamýk
Den matek a žen

1. 6.

Neznašo/fest a dětský den

8. 6.

O putovní pohár starosty Temelína

5. 7.

Memoriál Pavla Macharta

7. 9.

Koncert k poctě J.J. Kovaříka

7. 9.

Veterán cup

28. 9.

Svatováclavské posvícení

31.10.

Haloweenský průvod

Úspěšné zvládnutí akcí našeho „Oranžového roku 2019“ přeje všem Ing. Karel Tůma,
starosta obce Všemyslice
Tímto děkujeme za partnerství společnosti ČEZ, a.s. za podporu v rámci akce
„Oranžový rok 2019“ v naší obci Všemyslice.

Uzávěrka čísla 24. 4. 2019, vydavatel Obecní úřad Všemyslice, telefon 385 721 737

