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Vážení a milí spoluobčané !
Tradičně k Vám přicházím nejen s novoročním blahopřáním mnoha dobrého, hlavně zdraví a spokojenosti po celý nový rok 2018 ale
i s ohlédnutím se za uplynulým r. 2017. Jeho zhodnocením - co se povedlo udělat, jak úřad fungoval pro Vás občany, případně co se
neudělalo či bylo odloženo. Minulý rok 2017 nebyl ve znamení velkých stavebních akcí přesto, to co se zrealizovalo byly věci dobré, sloužící
široké veřejnosti. Řada drobných prací, které jste v mnoha případech ani nezaregistrovali, přispěla k správnému chodu obecního úřadu
nebo jsou přípravami pro větší stavební akce v letošním roce. Předně byla provedena generální oprava kotle na štěpky, kterým se vytápí
celé prostory budovy OÚ, stejně jako škola a školka. Šlo o vyzdění topeniště a montáž nového výměníku, kde v obou případech již hrozilo
zborcení či propálení zmíněných dílů kotle. Jelikož výhled způsobu topení zůstává nadále vlastní štěpkou, opravou kotle je předpoklad
bezvadného fungování kotelny min. na dalších až 10 letech. Prostory obecního úřadu, především kanceláře, byly díky poskytnutým
penězům od JE Temelín Skupina ČEZ a.s. vybaveny zčásti nejen novým nábytkem, byly vyměněny podlahy, pořízeny nové dveře, provedena
výmalba kanceláří, úprava vstupní místnosti pro rychlé odbavení žadatelů, pro ně v příjemném prostředí.
Již na jaře r. 2017 došlo k odbahnění Židovského rybníka, opravila se kaplička v Bohunicích stejně jako Pomník padlých z 1. a 2. sv. války.
Díky rušení vzdušného elektrického vedení (E.ON a.s.) v jedné z částí vesnice Všeteč, jsme byli nuceni urychleně řešit stavbu nového
veřejného osvětlení obce neboť staré sloupy s našimi lampami „šly k zemi“. Toto se i ve velmi krátkém čase podařilo, i když administrativa
kolem této akce nebyla vůbec jednoduchá.
Po neúspěšné žádosti o dotaci na zateplení budovy HZ ve Všemyslicích, se po rozhodnutí zastupitelstva provedla úprava vnitřních prostor,
představující hlavně nové stropy v 1. NP spolu se zateplením, osvětlení místností, vybílení. Později proběhly i malé stavební úpravy kuchyňky.
Díky dotaci z OPŽP byl zrealizován projekt Protipovodňových opatření obce Všemyslice, jehož součástí byl digitální povodňový plán
obce, který obec v minulosti nikdy neměla. Především také došlo k instalaci a zprovoznění bezdrátového rozhlasu do všech místních částí
obce. Jsou stále místa, kde rozhlas úplně správně nefunguje, ale to se časem musí vše doladit.
O letních prázdninách, mj. i díky velké pomoci z řad rodičů dětí ze ZŠ Neznašov, provedla firma výměnu staré podlahy v jedné ze tříd
školy, opravily se stěny třídy, nově se vymalovalo. Záměr snížení stropu se již z časových důvodů nepodařilo zrealizovat. Přesto děti –
prvňáčkové mohly v září 2017 vstoupit do krásné nové třídy.
Podzim roku 2017 byl stavebními akcemi obce naplněn nejvíce. Počátkem byla celková rekonstrukce mostu „U Mikšátků“ v Bohunicích,
která přispěla k pokračujícím protipovodňovým opatření obce. Druhou následnou akcí byla rozsáhlá rekonstrukce budovy bývalé školy ve
Všeteči (dnes Horácká hospůdka, společenská místnost a knihovna). Zde došlo ke snížení stropů se zateplením všech přízemních prostor,
provedení nové elektroinstalace s novým vnitřním osvětlením, vyměnila se okna jižní a východní strany budovy. V listopadu byl objekt předán
do užívání nájemcům, bez závad.
Třetí stavební akcí byla výstavba I. části chodníku v Neznašově vedoucí z návsi, po pravé straně ve směru na Týn k zámeckému parku,
kde místem pro přecházení jsou uživatelé bezpečně převedeni na stranu k bývalému hotelu. Výhled obce je dovést chodník až k odbočce
silnice ke Sv. Anně (celková délka chodníku dle PD k ÚR 450 m). Přesná trasa navazující části chodníku, jež bude předmětem nových
stavebních řízení, zatím není zcela ujasněna.
Díky dohodě mezi obcí a stavební firmou budující chodník, byla opravena přední část betonového parkoviště před budovou OÚ, která
byla v nejhorším stavu. Vydláždění kamennou dlažbou je nejen estetické ale vyhovuje i očekávaným náporům dopravního zatížení.
V průběhu roku 2017 se začala též zpracovávat dokumentace pro vydání ÚR pro 2. etapu chodníku ve Všemyslicích, napojením na
stávající chodník u domu č. 17 a pokračujícím po levé straně až k fotbalovému hřišti. Jeho trasa dále na Přehájek dosud není v plánu.
V závěru r. 2017 byla podána žádost na MMR o dotaci na stavbu dětského hřiště ve Všemyslicích pod bytovkami a byla podána žádost
o dotaci na JČ kraj o dotaci na rekonstrukci chodníku v Neznašově - od panelových domů, podél linie vzrostlých dubů nahoru.
Polní cesty ve Všemyslicích v režii SPÚ se z důvodu zpožděné úpravy PD zrealizovat nepodařilo. Cesta do „Lomečku“ preferovaná
občany Všemyslic a podpořena jejich peticí doznala posunu vpřed jak započetím prací na vyčištění a prohloubení toku koryta potoka,
vyčištěním jeho levého břehu ale i vyřešenou výměnou pozemků mezi soukromými majiteli a obcí tak, aby dostatečný prostor pro plánovanou trasu cesty byl zajištěn.
dokončení na str. 2
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Vážení a milí spoluobčané, předložil jsem Vám letmý výčet událostí v budování obce pro náš spokojený život. Jde především
o hmatatelná díla, co hmatatelné není, je přístup a ochota administrativních zaměstnanců obce k Vám, k vyřizování Vašich potřeb
a žádostí. Již bylo dříve mnou předesláno, že dveře úřadu jsou pro Vás vždy otevřené. Pro nás je i nadále prioritou, abyste se zde
setkali se vstřícností a příjemným jednáním. Závěrem Vám, vážení spoluobčané, přeji do celého nového roku 2018 ještě jednou – moc
a moc zdraví, spokojenosti, božího požehnání, klidu a míru - pro Vás i všechny Vaše blízké.
Karel Tůma Ing., starosta obce

STRUČNÝ PŘEHLED ČINNOSTÍ MĚSTSKÉ POLICIE
TÝN N. VLT. V OBCI VŠEMYSLICE V ROCE 2017
Přestupky proti veřejnému pořádku:
• Hlídka MP řešila jednu událost, kdy se muž dopustil přestupku proti veřejnému pořádku v Neznašovské hospodě.
Pod vlivem alkoholu obtěžoval ostatní hosty, kteří nakonec
na místo přivolali hlídku MP.
Přestupky proti majetku:
• Hlídka MP řešila jednu událost v obci Neznašov, kdy muž
obsluhující zahradní traktor poškodil boční okno u zaparkovaného vozidla. Následně byla s mužem provedena dechová zkouška na přítomnost alkoholu v dechu, která byla
pozitivní. Škoda způsobená na vozidle byla vyčíslena na
2150,-Kč.
Přestupky proti občanskému soužití
• Hlídka MP řešila několik událostí občanského soužití, šlo
většinou o vyhrožování újmou na zdraví, nebo jiné hrubé
jednání. Většina přestupků byla předána na komisi pro
projednávání přestupků při MěÚ Týn nad Vltavou. Jeden
z agresivních pachatelů, který pod vlivem alkoholu
vyhrožoval rodinným příslušníkům újmou na zdraví byl
převezen na protialkoholní záchytnou stanici.
Odchyt zvířat
• Hlídka MP řešila celkem dvakrát oznámení o volně pobíhajících psech v obci Neznašov, kteří byli předáni majiteli.
V obci Všemyslice proběhl s asistencí ZOO Hluboká
odchyt orla mořského.
Měření rychlosti
• Hlídka MP během roku prováděla měření rychlosti v obcích
Neznašov a Všemyslice. Měření rychlosti bylo omezeno
z důvodu zamítnutí DI PČR měření rychlosti v obci Neznašov ze směru od Písku. Dále bylo omezeno uzavírkou
hlavní silnice v obci Neznašov z důvodu položení nového
povrchu asfaltu.
Dopravní výchova pro žáky 3 a 4. třídy
• Jako každý rok i v roce 2017 hlídka MP Týn nad Vltavou
prováděla pro žáky ZŠ Neznašov dopravní výchovu,
zaměřenou na bezpečnou jízdu na jízdním kole, která je
následně zakončena praktickou výukou na dopravním
hřišti v Týně nad Vltavou.
•

Dále hlídka pořádala besedy pro děti z dětského
soustředění v obci Všeteč.

Asistence s IZS
• Asistence s PČR při dopravní nehodě v obci Všemyslice.
•

Asistence s ZZS v obci Slavětice, kde hlídka zasahovala
proti opilému muži, který spolykal prášky a pořezal se na
pažích. V součinnosti s ZZS byl převezen do nemocnice
České Budějovice.

Během zimního období hlídka kontroluje chatové oblasti
sv. Anna a Kořensko.

ROK 2017 V ČÍSLECH:
Přistěhovaných osob: ..................................................33
Odhlášených osob: .......................................................26
Narozených dětí: ...............................................................7
Úmrtí: .......................................................................................8
Počet obyvatel k 1. 1. 2018 je 1 075 obyvatel.

VÝMĚNA TABLET JODIDU DRASELNÉHO
V průběhu měsíců února a března proběhla nebo
ještě proběhne výměna tablet jodidu draselného
z důvodu expirace. Prošlá balení tablet budete odevzdávat při výměně za nová balení. Nová balení tablet jodidu
draselného se budou vydávat proti podpisu (stačí podpis
jednoho člena rodiny staršího 18-ti let). O datumu
výměny v jednotlivých obcích budete informováni především obecním rozhlasem.
Zatím výměna tablet jodidu draselného proběhla
v únoru v Bohunicích a v Neznašově v případě, že jste
výměnu tablet nestihli, vyzvedněte si nová balení na
Obecním úřadě v Neznašově, staré tablety odevzdejte.

POPLATKY ZA POPELNICE
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů se řídí Obecně závaznou vyhláškou obce Všemyslice č. 3/2016.
Místní poplatek ze psů se řídí Obecně závaznou vyhláškou obce Všemyslice č. 1/2010.
Obě tyto vyhlášky naleznete na webových stránkách
obce Všemyslice (www.vsemyslice.eu) nebo jsou k nahlédnutí na Obecním úřadě.
Místní poplatky jsou splatné do 31. 3. 2018. Uhradit je
můžete v hotovosti na Obecním úřadě v Neznašově v úředních hodinách nebo bankovním převodem (údaje pro
platby v přiloženém oznámení o poplatku). Po úhradě
bankovním převodem si nezapomeňte na Obecním úřadě
vyzvednout známku na popelnici.
Výše poplatků zůstává nezměněná – 600,- Kč.
I v letošním roce můžete využít možnosti platby místních poplatků v místě bydliště:

Čtvrtek 22. 3. 2018
9:00 – 9:30 hod.
9:45 – 10:15 hod.
10:30 – 11:30 hod.

VŠETEČ – knihovna
VŠEMYSLICE – knihovna
BOHUNICE – knihovna
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UDÁLO SE V PROSINCI 2017

ADVENTNÍ KONCERT V BOHUNICÍCH

ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY

Období „Adventu“ je v Bohunicích již několik let spjato
s pořádáním adventního koncertu pro občany našich vesnic,což
pro ně zajišťuje místní SDH Bohunice. Loňského 17. prosince bylo
překvapením pro všechny zúčastněné vystoupení pětice mladých
lidí, kteří v hodinovém koncertu naplnili sál nejen libými hlasy zpěvaček, ale i profesionálním hudebním podáním známých koled
a písní s adventem spojených.

SDH Bohunice se stejně jako loni připojilo ve středu 13. 12.
2017 od 18 hodin k celostátní akci „Česko zpívá koledy“. Letos
za účasti 25 zpěváků od nejmenších až po ty starší. U rozsvíceného stromku před kapličkou v Bohunicích se sešli všichni
účastníci zpívání tak, aby opravdu úderem 18 hodiny mohly zaznít
první tóny českých koled. Atmosféra setkání a společného zpěvu
byla více než příjemná, to vše nakonec umocněno připraveným
občerstvením. Díky ochotě několika organizátorů si zpěváci za
odměnu pochutnali na klobáskách, šunce i přineseném cukroví.
Pochopitelně nechyběl opravdu vynikající svařák a stejně tak
dobrý čaj pro menší. Ti větší si mohli posloužit přikápnutím rumu.
SDH Bohunice děkuje všem, kteří se k akci připojili a aktivním
zpěvem tak „přizářili“ okolí rozsvíceného stromku, děkuje organizátorům za přípravu akce i zajištění bohatého pohoštění.

Spokojenost diváků byla zřejmá a když k tomu byla přidána
i trocha občerstvení (koláčky, čaj, svařáček) i obyčejné lidské
sousedské popovídání, rozcházeli se nakonec všichni obohaceni
nejen kulturním zážitkem, ale i pocitem příjemně stráveného času
nedělního adventního odpoledne.
Za SDH Bohunice Karel Tůma, velitel

TRADIČNÍ VÁNOČNÍ STŘELECKÁ SOUTĚŽ
Dne 26. prosince 2017 se konala ve Všeteči střelecká
soutěž ze vzduchové pušky. Akci pořádal v rámci Oranžového
roku 2017 AVZO TSČ ČR pobočný spolek Všeteč. Aktivně se
zúčastnil i starosta obce Všemyslice Ing. Karel Tůma. Celkem
se zúčastnilo 21 soutěžících.
VÝSLEDKOVÁ LISTINA:
Kategorie ženy: 1. Augstenová Šárka z Protivína
2. Laštovková Miroslava z Temelína
3. Štípková Linda z Děčína
Kategorie muži: 1. Dlouhý Radek z Týna nad Vltavou
2. Kuboušek Josef ze Všeteče
3. Řeháček Radek z Protivína

ZPÍVÁNÍ U STROMEČKU
A BETLÉMSKÉ SVĚTLO

Za spolek Josef Kuboušek
V pátek večer 22.12.2017 se zaplněnou neznašovskou
návsí nesly lidské hlasy, tóny dechových nástrojů, vzduch byl
provoněn jehličím a kořením.
Na začátku příchozí přivítala temelínská dechovka, vybranými vánočními písněmi a poté i starosta obce.
Děti z místní MŠ a ZŠ Neznašov za doprovodu kytar a pomoci paní učitelek, zazpívaly koledy a navodily vánoční atmosféru. Skauti z Týna nad Vltavou nám dovezli „betlémské světlo“
a zapálili svíčku v lucerně, od které pak bylo možno si zapálit
svoji svíčku a vzít domů. Pro zahřátí byl připraven punč, čaj
a grog a nutno podotknout, že některým se domů nechtělo.
Tato příjemná akce je většinou poslední akcí v roce pořádanou
obcí Všemyslice a určitě příjemnou tečkou za starým rokem.
Marie Švehlová
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SDH Bohunice
si vás všechny dovoluje pozvat na

DĚTSKOU MAŠKARNÍ
DISKOTÉKU
dne 24. února 2018 od 14:00 hodin
do KD Bohunice

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
FARNÍ CHARITY TÝN NAD VLTAVOU
Začátkem ledna se již tradičně konala Tříkrálová sbírka. Ve
dnech 1. – 14. 1. 2018 Vás navštívili tříkráloví koledníci, aby Vám
zazpívali, přinesli radost a Boží požehnání a také koledovali pro
ty, kteří to nejvíce potřebují. Pro lidi, kteří se mnohdy ne vlastním
zaviněním dostali do svízelné situace, a není v jejich silách ji řešit.
Velmi děkujeme, že se do Tříkrálové sbírky zapojila i Vaše obec
Všemyslice a přispěla tak částkou 28. 401 Kč (Neznašov 12. 454
Kč, Bohunice 5. 638 Kč, Všemyslice, Slavětice 4. 424 Kč, Všeteč
5. 885 Kč).
Celkový výtěžek Tříkrálové sbírky Farní charity Týn nad Vltavou je 250. 050 Kč.
Vybrané příspěvky budou využity na dofinancování sociálních
služeb a projektů Farní charity Týn nad Vltavou - terénní pečovatelská služba, občanská poradna, nízkoprahové zařízení pro děti
a mládež Bongo, klub Senior Šance a terénní program SOS Rodina pro rodiny s dětmi. Část vybraných peněz bude použita na
humanitární pomoc v ČR a zahraničí, kterou organizuje Charita
Česká republika.
Děkujeme Vám všem, kteří jste přispěli, za milé přijetí a za
Vaše příspěvky. Velice si ceníme Vaší podpory, která ukazuje, že
nezapomínáte na ty, kteří se bez pomoci druhých neobejdou.
Mgr. et Bc. Markéta Vlnatá
Koordinátorka Tříkrálové sbírky

POŽEHNÁNÍ NOVÉHO NÁKLADNÍHO AUTA
A JEJÍ OSÁDKY
V polovině měsíce ledna nového roku 2018, za účasti P. Václava Hese z Římskokatolické farnosti Týn nad Vltavou, zaměstnanců obce - řidičů vozidla, starosty obce Karla Tůmy
a místostarostky obce Marie Švehlové (fotografka), proběhlo
u hrobky Berchtoldů v Neznašově, požehnání nového nákladního
auta zn. Iveco a její osádky. P. Václav Hes krátkou modlitbou
poprosil o bezpečný provoz vozidla i ochranu řidičů a vozidlo poté
posvětil. Po společné závěrečné modlitbě bylo připraveno malé
občerstvení v kanceláři OÚ s poděkováním P. Václavu Hesovi za
jeho návštěvu a provedený církevní obřad.

Uzávěrka čísla 10. 2. 2018, vydavatel Obecní úřad Všemyslice, telefon 385 721 737

