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INFORMACE Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA

Ve čtvrtek 30. ledna 2020 v sále KD Bohunice proběhlo
veřejné zasedání Zastupitelstva obce Všemyslice.
• Na základě jednání a vyhodnocení výběrovou komisí
doručených nabídek na realizaci stavební akce „Přístavba výtahu u polyfunkčního objektu čp. 9 v Neznašově, na par. č. st. 74, v k. ú. Všemyslice“, dne 27. 1.
2020, doporučuje výběrová komise jako dodavatele
stavby vybrat firmu Výtahy Line s. r. o., Blahoslavova
14/16, 370 04 České Budějovice s předloženou nejnižší
nabídkovou cenou za dílo 1.710.040,04 Kč bez DPH.
ZOV starostovi obce ukládá po splnění zákonných administrativních lhůt, uzavřít s firmou Výtahy Line s.r.o. na
soutěženou stavební akci smlouvu o dílo.
• Obec ve II. etapě stavebních úprav ZŠ Neznašov, zrealizuje přístavbu nových šaten a rozšíření jídelny. ZOV
souhlasí s vypsáním výběrového řízení na investiční akci
obce „Stavební úprava ZŠ – přístavba, Neznašov čp.
29, k. ú. Všemyslice“ a určuje tyto členy výběrové
komise:
náhradníci:
Ing. Štěpánka Mácová
Daniel Tibitanzl
Mgr. Iva Chlumecká

Ing. Karel Tůma
Ing. Jaromír Havlíček
Erika Tomková

Ukládá starostovi zajištění zpracování ZD, zaslání výzvy
minimálně 3 stavebním firmám a následně provedení
výběrového řízení, to vše nejdéle do termínu 31. 3. 2020.
• Firma Rumpold – T s. r. o. doručila návrh dodatku č. 7
ke smlouvě o zabezpečení separovaného sběru v obci
Všemyslice s úpravou sazeb za vývoz kontejnerů
s tříděným odpadem (papír, plast, sklo). Ve všech kategoriích se cena zvyšuje v průměru o 43,- Kč, což představuje pro obec v této oblasti navýšení o cca 25.000,Kč/rok. Jako důvod navýšení cen je uvedena nedobrá
situace na trhu spojená s odbytovými problémy
a neustále se snižující cena za využití plastů a papíru.

ZOV respektuje firmou Rumpold T s.r.o. předložený
návrh dodatku č. 7 ke smlouvě o zabezpečení separovaného sběru v obci Všemyslice s účinností od 1. 2.
2020 a pověřuje starostu jeho podpisem.
• ZOV schvaluje úhradu nákladů na pořizování změny č. 3
územního plánu Všemyslice ve zkráceném postupu
pořizování a dalších nákladů uvedených v § 55a odst.
2 písm. f) dle ustanovení § 45 zákona č. 225/2017 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu, jednotlivým žadatelům, protože jednotlivé změny jsou vyvolány
výhradní potřebou žadatelů.
• Souhlas s umístěním distribučního zařízení ve prospěch
E.ON Distribuce a. s., stavební akce „Bohunice,
K 3349/8, přeložka kabelu NN“. Stavbou je dotčen
pozemek p.č. 3349/8 v majetku obce, k. ú. Bohunice
nad Vltavou. Věcné břemeno je úplatné za jednorázovou
částku 10.000,- Kč bez DPH.
• ZOV schvaluje obsah předloženého protokolu o předání
a převzetí stavby „Účelová komunikace SÚ 2 v k. ú.
Všemyslice“, souhlasí s uvedenou investiční účetní hodnotou stavby, pověřuje starostu obce podpisem protokolu a zajištěním vzetí do účetní evidence obce.
Předmětem předání a převzetí je stavba „Účelová komunikace SÚ 2 v k. ú. Všemyslice“, která byla SPÚ ČR,
Pobočkou ČB vybudována na pozemcích č. parcel
1022/8, 1012, 803/4 a 771/2, k. ú. Všemyslice, jako
společné zařízení na základě schváleného návrhu
pozemkových úprav. Celková účetní investiční hodnota
stavby ke dni jejího předání a převzetí činí
4.250.260,50 Kč bez DPH.
• ZOV schvaluje obsah předloženého protokolu o předání
a převzetí díla „Zpracování PD po zapsané KoPÚ v k. ú.
Všemyslice, Všemyslice – část Neznašov a Všeteč“,
souhlasí s uvedenou investiční účetní hodnotou díla
(376.080,- Kč vč. DPH), pověřuje starostu obce podpisem protokolu a zajištěním vzetí PD do účetní evidence obce.
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nictvím SÚS JČ kraje, Nemanická 2133/10, ČB
a opravňuje starostu k podpisu smlouvy.

• ZOV souhlasí s podáním žádosti na MMR, z podprogramu podpora obnovy a rozvoje venkova o přidělení
dotace na výstavbu „Víceúčelové hřiště v Neznašově,
ppč. 63/37, k. ú. Všemyslice“. Souhlasí, aby žádost byla
zpracována a podána Evou Čechtickou. Starosta obce
spolu s místostarostkou obce zajistí nutnou administrativu tak, aby termín 17. 02. 2020 podání žádosti byl dodržen. Současně oba opravňuje k podpisu žádosti
a dalších souvisejících tiskopisů.

RŮZNÉ A DOŠLÁ POŠTA

• ZOV bere na vědomí schválenou novelu nařízení vlády
č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev
ÚSC, s účinností od 1. 1. 2020. ZOV k úpravě odměn
(jejich navýšení) u neuvolněných zastupitelů obce Všemyslice nepřistoupí a ponechá je v současné výši.

• žádost pana M. K. o odprodej části obecního pozemku
parc. č. 1002/1 v obci a k. ú. Všeteč z důvodu zajištění
nestabilní zídky, oplocení zahrady a úpravy navazující
podezdívky

• ZOV souhlasí s poskytnutím finančního daru ve výši
10.000,- Kč žadateli SeneCura Senior Centrum Písek
a.s., Čelakovského 8/4, Písek. Starosta obce zajistí
darovací smlouvu, která bude vyhotovena na náklady
obdarovaného, zajistí její podpisy a poté poukázání
schválené částky na účet žadatele.
• ZOV souhlasí, aby sídlo spolku Sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezska Neznašov, 373 02 Neznašov, bylo na
adrese OÚ Všemyslice, Neznašov 9, 373 02 Neznašov.
• ZOV schvaluje Základní škole a Mateřské škole Neznašov, sídlem Neznašov 29, 373 02 Neznašov podání
žádosti o dotaci do národního programu životního
prostředí, výzvy č. 7/2019, vyhlášení MŽP s typem podporovaných aktivit EVVO_Přírodní zahrady. Podání žádosti o dotaci schvaluje, včetně spoluúčasti zřizovatele,
a to ve výši 15 % na projekt: „Přírodní zahrada ZŠ Neznašov“ předkládaný do výzvy 7/2019, EVVO_Přírodní
zahrady, dle podmínek národního programu životního
prostředí.
• ZOV souhlasí s podpisem smlouvy o právu provést
stavbu „Propustek na silnici III/1411 Temelín – Všemyslice“, tak jak bylo předloženo JČ krajem, prostřed-

• žádost jednatele firmy WALHO s.r.o., restaurace Neznašov 15 o udělení souhlasu s postavením mobilního
prodejního stánku na obecní pozemek (rohová část
chodníku)

• informace pro nové zastupitele o možnosti absolvování
semináře ve třech zdokonalovacích kurzech a při
úspěšném zakončení získání certifikátu od MV
• informace o uskutečněných aktivitách SMOJK JČ kraje
v roce 2019
• dopis paní M.P. – návrh na majetkoprávní vyrovnání
a následná diskuse k tomuto tématu

Dotace na úroky z úvěru –
čistička odpadních vod
V roce 2019 byla snížena část nákladů na
úroky z úvěru na ČOV v Neznašově a to
o 50.000 Kč, díky účelové dotaci poskytnuté
v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje 2019. Obec Všemyslice za
tuto podporu děkuje.

SLOVO STAROSTY NA ZAČÁTKU NOVÉHO ROKU 2020
Vážení a milí spoluobčané !
Úvodem si Vám všem dovoluji opakovaně do nového roku
2020 popřát mnoho pevného zdraví, spokojeného a klidného
žití v našich vesnicích v působnosti OÚ Všemyslice, přeji Vám
rodinnou pohodu, klid a i tu trochu štěstí.
Uplynulý rok 2019 byl rokem relativně klidným a, i když
se může nezasvěcenému jevit, že jsme poněkud „přibrzdili“
v počtu realizovaných investičních akcí, opak je pravdou
a zdařila se řada užitečných věcí. Předně jsme rádi, že to co se
udělalo bylo ve prospěch Vás občanů, ať již se jednalo o rekonstrukci vnitřních prostor KD Neznašov, komplexní opravu kulturního domu v Bohunicích, nové podlahy a stropy učebny

a kabinetu ZŠ Neznašov, rozsáhlou opravu hřbitovní zdi zde
v Neznašově i v neposlední řadě účelová cesta ve Všemyslicích.
Na některé ze stavebních akcí obec získala dotační peníze – př.
na opravu hřbitovní zdi od MZe, na rekonstrukci vnitřních
prostor KD Neznašov z Nadace ČEZ a.s., na nové podlahy
a stropy ZŠ pak peníze od JČ kraje. Nicméně peníze na opravu
sálu KD Bohunice, na které jsme nejvíce čekali (dotace až
70 %), od MMR nám bohužel přiznány nebyly. Vzhledem
k této skutečnosti tak musela obec celou stavbu zafinancovat
ze svých prostředků, což mělo zčásti vliv na omezení naplnění
dalších stavebních akcí. Nicméně odkládaná spojovací komunikace ve Všemyslicích za kapličkou, také plně financovaná
z rozpočtu obce, s napojením na účelovou komunikaci vybu-
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dovanou na náklady SPÚ v rámci KoPÚ, se zrealizovala. Touto
společnou akcí, obce a SPÚ, byl splněn první z požadavků
občanů Všemyslic o zajištění odpovídajícího přístupu na
soukromé zemědělské i lesní pozemky. Plánované pokračování
v rozsáhlé opravě střešní krytiny západně orientované budovy
dvora Neznašov se, pro finanční náročnost (cca 4 mil.), nenaplnilo.
Těší nás dokončená rekonstrukce vnitřních prostor
v přízemí KD v Neznašově (sociální zařízení, podlahové krytiny, úprava starého baru), zmodernizování kuchyňky i znovu
zprovoznění výčepu, který byl řadu let využíván pouze jako
sklad.
Náročná oprava sálu KD v Bohunicích, kde v průběhu
stavebních prací vyvstala řada víceprací, které projekt neuvažoval, byla přesto v termínu uzavřeného dodatku ke smlouvě
splněna. Kdo měl možnost opravený sál již navštívit, určitě ocenil poctivě odvedenou práci u nových podlah (parkety, lino,
dlažba), nového stropu s osvětlením, zateplení objektu i nové
malby a nátěry. Prostor balkonu pak prosvítil komplet nových
stolů a židlí.
Z vlastního pohledu kladně hodnotím připojení se naší
obce k iniciativě Nadace Partnerství, která svým ambiciózním
plánem usiluje podpořit výsadbu 10 miliónu stromů v naší republice v průběhu 5 let. I když jsme ke konci loňského roku
u nás vysadili „pouze“ 66 stromů, chceme v této iniciativě
pokračovat i v roce letošním. Všem, kteří se do akce zapojili
náleží samozřejmě velký dík. Poděkování však adresuji i těm,
kdo pomáhali při přípravných pracích ve škole (likvidace
starých podlah), všem, kdo přišli s dobrými a užitečnými
radami, nápady, všem, kdo přispěli k zdárným průběhům
společenských akcí ať již organizovaných obcí anebo společenskými organizacemi. Děkuji všem, kteří mají zdravý a upřímný
zájem o rozvoj obce všeobecně, jsou připraveni k rozumné debatě a nezištně se angažují. Děkuji za práci zastupitelům obce
a cením si velmi dobrých služebních vztahů uvnitř zastupitelstva, děkuji manuálním i administrativním pracovníkům obce
za odváděnou práci a povinnosti.
A CO ROK 2020? Plány, možnosti, skutečnosti?
Předně bychom chtěli realizovat akce, na které se v minulosti „nedostalo“, a na které jsou připraveny projekty. Je to přístavba nových šaten a rozšíření jídelny ZŠ Neznašov,
vybudování bezbariérového přístupu do prostor KD
i kanceláří OÚ, stejně jako do provozoven v horním patře budovy. Instalovaný výtah bude mj. sloužit i pro případné
naskladňování zboží či dopravu materiálu (nábytek,
kancelářská technika atp.).

Na realizaci čeká střecha západní strany objektu dvora
v Neznašově, která je již v havarijním stavu, stejně jako havarijní stav mostu v Bohunicích k pohostinství.
Vzhledem k náročnosti zpracování PD a řešení vlastnických
vztahů k pozemkům, se s vysokou pravděpodobností letos
nepodaří zrealizovat nový chodník, odstavná stání a oprava silnice v ulici od dětského hřiště k panelovým domům spolu
s uličkami mezi řadovými domky v Neznašově. Opožděné je
i stavební řízení chodníku ve Všemyslicích z návsi k fotbalovému hřišti, sic 1. schůzka k vydání územního rozhodnutí
již proběhla. Ve Všeteči máme „skluz“ s opravou budovy
č.p. 10, využívané jako klubovny AVZO, avizovaná oprava
kapličky je zadána, stejně jako kapliček ve Všemyslicích
a Slavěticích. Nově se zvedla vlna požadavků občanů Neznašova na vybudování víceúčelového hřiště na části plochy fotbalového hřiště. Tady se nabízí i možnost podání žádosti
o dotaci s až 70 % finanční podporou nákladů z MMR.
Výčet velkých akcí bude doprovázen stavbami malými jako
přístavbou pergoly k restauraci v Neznašově i postavením pergoly na zahradě MŠ Neznašov, po které personál školky již také
delší dobu volá. Pokračovat bychom chtěli v dokončení celkové
rekonstrukce KD v Neznašově, tentokráte v horních prostorách
výměnou podlahové krytiny, novými nátěry i výmalbou, řešit
by se měla i nedokonale fungující a hlučná vzduchotechnika.
Projekčně se řeší přístavba skladu pro SDH Všeteč k severovýchodní straně zázemí na fotbalovém hřišti, úředně problematičtější je splnění přání všemyslických o postavení zázemí
na jejich fotbalovém hřišti s kuchyňkou a sociálním zařízením.
Určitě nechceme, po prvním úspěchu, odložit realizaci
účelových (polních) cest daných v KoPÚ obce, k.ú. Všemyslice,
místní část Neznašov a k.ú. Všeteč. Průběžně budeme dotazy
kontaktovat SPÚ ke zjištění stavu uvolněných finančních
prostředků pro možnost pokračování ve výstavbě cest.
Vážení a milí občané - úspěšný celý nový rok 2020 naplněný
zdravím, klidem a spokojeností ve Vašich rodinách a i s Vámi
se těším na spolupráci v novém roce 2020.
Děkuji.
Ing. Karel Tůma, starosta

Změna otevírací doby knihovny v Neznašově:

pátek 15:30 až 17:00
Online katalog najdete na stránkách
www.vsemyslice.eu
pod Obecní knihovny – Knihovna Neznašov
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LIPKY OPĚT V OHROŽENÍ
Člověk by si řekl, že po veliké kampani za výsadbu stromů
a keřů, za ochranu krajiny a podporu zadržování vody
v krajině, která probíhá v mediích a ve školách, už nikdy
nic podobného neuvidí. Ale bohužel opět péči vandalů
nepřežily dvě lipky, vysazené před osmi lety za hřbitovem.
Je smutné, že se naše obec pokouší stromy na vhodných
místech vysazovat a pak přijdou tací, kteří během pěti
minut zničí stromek starší jak deset let i všechnu starost
a péči o něj.

SLUŽBY V KD NEZNAŠOV
V měsíci lednu bylo v budově kulturního domu nově
otevřeno kadeřnictví a to jak pánské tak dámské. Do uvolněných prostor (dříve masáže) obec zveřejní pronájem pro
nového nájemce, ideálně maséra a fyzioterapeuta.

ZVONÍCI
Oznamujeme občanům, že v případě smutné události
(úmrtí) mohou kontaktovat zvoníky pana Miloslava Vlka
nebo pana Františka Šimana, kteří pokud si budou
pozůstalí přát, zazvoní v kapličce sv. Jana Nepomuckého
v Neznašově.

DRUHÉ „PROČ?“ V NEZNAŠOVĚ
Nutno s politováním konstatovat, že to co se děje
v naší „střediskové“ obci Neznašov je nesrovnatelné,
s poklidným životem v ostatních částech obcí spadající
pod správu obce Všemyslice. Každopádně je nesporné,
že v Neznašově se pachatelé řídí heslem „Ty buduj, já
budu ničit“ a daří se jim to dobře. PROČ? Je to snad jejich
posláním? Smyslem života? Je to nenávist, nekontrolo
vatelná zloba a lhostejnost ? Ano, co jiného. Ale ničitelé to
považují stoprocentně i za hrdinství. Tady ukázali svou sílu!
Obejděme si oplocení dětského hřiště, vždyť obec stálo
pouhých 200 tisíc… Ping-pongový stůl? Kdo ho chtěl?
Ale dobře se na něm alespoň sedí…

MÍSTNÍ POPLATKY NA ROK 2020
Dne 12. 12. 2019 schválilo Zastupitelstvo obce
Všemyslice na veřejném zasedání ZOV nové obecně závazné vyhlášky. Tyto obecně závazné vyhlášky naleznete na webových stránkách obce
www.vsemyslice.eu (v menu pod záložkou úřad –
vyhlášky, smlouvy, formuláře)
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů - více informací
naleznete v obecně závazné vyhlášce č. 1/2019.
Místní poplatek ze psů - více informace nalezete
v obecně závazné vyhlášce č. 2/2019.
Místní poplatky můžete uhradit bankovním
převodem nebo hotově do poklady na Obecním
úřadě v Neznašově v úředních hodinách. Údaje pro
platbu byste měli obdržet spolu s tímto zpravodajem, v případě že tomu tak není můžete si o ně napsat na email: info@vsemyslice.eu
Po uhrazení si nezapomeňte vyzvednout na
Obecním úřadě v Neznašově známku na popelnici,
bez které Vám popelnice od dubna 2020 nebudou
vyvezeny.
I v letošním roce můžete využít možnosti platby
místních poplatků v jednotlivých obcích, a to ve
čtvrtek 19. března 2020:
VŠETEČ – knihovna

9:00 – 9:30 hodin

VŠEMYSLICE – knihovna

9:45 – 10:15 hodin

BOHUNICE – knihovna

10:30 – 11:00 hodin

Rok 2019 v číslech
Přistěhovaných osob: . . . . . . . . . . . . . . . .33

Již jednou, dopravní značky i s trubkami ze spodní části
Vládní ulice, nalezené v Židovském rybníce – dnes posprejované bílou barvou, takže nefunkční. Nutno poděkovat.
Každá z těchto zákazových značek vjezdu do Vládní ulice
z její spodní části, stojí 1000,- Kč. No a co ? Neměli jste
Vládní ulici dělat jednosměrnou ! Nikdo už ovšem neví, že
na tuto cestu stejně jako ve Všeteči obec získala vysokou
dotaci. Ale také za předpokladu, že silnice budou splňovat
přísná kritéria poskytovatele dotace. A to musí obec respektovat po celou dobu tzv. udržitelnosti projektu.
Hlídejme a važme si obcí vytvořených hodnot, nezřídka
podpořených i dotačními penězi. Je jisté, že v mnoha případech by si obec současnou investiční výstavbu
nemohla vůbec dovolit.
Karel Tůma, starosta.

Odstěhovaných osob: . . . . . . . . . . . . . . . .30
Narozených dětí: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Úmrtí: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Počet obyvatel v obci Všemyslice k 1. 1. 2020
je 1 075 obyvatel z toho je 557 mužů a 518 žen.
V jednotlivých vsích je to:
• Bohunice

184 obyvatel

• Neznašov

662 obyvatel

• Slavětice

27 obyvatel

• Všemyslice

85 obyvatel

• Všeteč

117 obyvatel

strana 5

ZŠ A MŠ NEZNAŠOV
STŘÍPKY Z NOVÉHO ROKU 2020
V lednu a únoru jsme krom obvyklých každodenních
aktivit začali (opět po roce) jezdit na bruslařský výcvik do
Soběslavi a před vysvědčením jsme se zajeli odreagovat
do Hopsária v Českých Budějovicích.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
v MŠ a ZŠ Neznašov
ZŠ: 5. 3. 2020 od 8:15 do 10:00
Vydávání přihlášek do ZŠ
Následuje CKP (centrum kolegiální podpory) spojené
s workshopem na téma:
Čtení a psaní genetickou metodou v ZŠ

ZÁPISY DO ZŠ
22. a 23. 4. 2020 od 10:30 – 13:00
MŠ: 2. 4. 2020 od 8:00 do 10:00
30. 4. 2020 od 6:00 – 16:15
Vydávání přihlášek k předškolnímu vzdělávání

ZÁPISY DO MŠ
14. 5. 2020 od 13:00 – 17:00

Z činnosti střelců AVZO

SDH Všemyslice zve na

MASOPUST
22. února, Všemyslice
Sraz v 8:45 před hasičskou
zbrojnicí ve Všemyslicích

Masky vítány

Ve čtvrtek 26. prosince 2019 se konala ve Všeteči
tradiční Vánoční střelecká soutěž, střílelo se ze vzduchové pušky a vzduchové pistole. Akci pořádala
AVZO TSČ ČR – pobočný spolek Všeteč a Obec Všemyslice v rámci Oranžového roku 2019.
Pořadí soutěžících:
MUŽI:
1. Turýnek Martin ze Všemyslic
2. Fürst Jaroslav z Týna nad Vltavou
3. Kuboušek Josef ze Všeteče
4. Řeháček Radek z Protivína
5. Levínský Josef ml. z Neznašova
6. Trávnik Ján ze Všeteče
7. Štorkán Ondřej z Vitína
8. Levínský Josef st. z Neznašova
9. Řeháček Vladimír ze Všeteče
ŽENY
1. Řeháčková Šárka z Protivína
2. Laštovková Miroslava z Temelína

256 bodů
255 bodů
247 bodů
229 bodů
218 bodů
216 bodů
214 bodů
190 bodů
162 bodů
227 bodů
98 bodů

Josef Kuboušek – předseda PS
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Adventní koncert v Bohunicích
Prvními, kdo mohl navštívit nově opravený sál v Bohunicích, byli návštěvníci Adventního koncertu, v podání ama
térského sboru, v sobotu 21.12.2019. Tentokráte byla
velmi slušná účast a my pořadatelé jsme rádi přivítali i naše
spoluobčany ze sousedních obcí, avšak nechyběla ani
řada posluchačů z Týna nad Vltavou. Pro všechny přítomné bylo zajištěno příjemné a teplé občerstvení
s koláčky, které přišly zajisté také vhod. Společně jsme
vyslechli na patnáct písní mající vztah k adventnímu času
a Vánocím všeobecně. Díky projekci textu na stěnu sálu
mohl, kdo chtěl, zpívat pospolu s účinkujícími. To vše naladilo velmi pěknou sváteční atmosféru, která přetrvala
ještě v pokračujícím posezení i po ukončení koncertu.
Jsme potěšeni, že se koncert líbil a již dnes se těšíme na
setkání u akcí r. 2020 „Česko zpívá koledy“ i tento tradiční
koncert adventní.
Za SDH Bohunice a Dámský klub
Karel Tůma, velitel SDH

Stavební úpravy kulturního domu
v Bohunicích
Od léta 2019 probíhala rozsáhlá rekonstrukce kulturního domu v Bohunicích. Stavba z roku 1971 vykazovala vysoký stupeň poškození převážně způsobený
nedokonalou hydroizolací objektu. Po odstranění podlahových krytin a podlah se ukázalo jak vysoká byla celková
vlhkost. Během rekonstrukce byly udělány nové izolace
a podlahy. Objekt získal novou konstrukci stropu, střechy
a střešní krytinu. Došlo k výměně staré hliníkové elektroinstalace včetně osvětlení sálu. Staré podium bylo
nahrazeno novým. Na sále jsou položeny dubové parkety,
v přísálí lina a u vstupů dlažby. Během stavebních zásahů
byla zlepšena i akustika sálu. Vnitřní prostory kulturního
domu se dočkaly nových výmaleb. Budova je zateplena
a získala novou fasádu.
Přáli bychom si, aby dále sloužila jako zázemí kulturních akcí a ku prospěchu a radosti všech. Celkové finanční náklady Obce Všemyslice na přestavbu byly díky
finančním prostředkům z Rámcové smlouvy a Dodatku
č.1. se společností ČEZ a. s. na rok 2019 sníženy o dva
milióny Kč. Obec Všemyslice za poskytnutý příspěvek
Skupině ČEZ děkuje.

Z ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE V DOBĚ ČERVEN – PROSINEC 2019
V průběhu šesti měsíců bylo prováděno
měření rychlosti v Neznašově. V měsíci říjnu
byl zadržen řidič, u kterého vzniklo podezření
z trestného činu maření výkonu úředního
rozhodnutí pro zákaz řízení motorových
vozidel.
MP odchytla několik zvířat. V srpnu
užovku na zahradě rodinného domu v Neznašově, v měsíci říjnu volně pobíhajícího psa
v obci Všemyslice, který byl následně předán
majitelce. Ve Slavěticích byl o měsíc později
odchycen další volně pobíhají pes, který se
také vrátil majiteli. V místě zvaném na Bojišti
policie řešila čtyři volně pobíhající koně ve

vozovce a následně je předala majiteli, který
je má ustájené v místě zvaném U Myšáků,
pod Neznašovem.
Během listopadu a prosince policie fyzicky kontrolovala chaty v chatové oblasti
Kořensko a sv. Anna. Na každou chatu byla
vyvěšena vizitka pro majitele o provedených
kontrolách.
Na základní škole poslední měsíc v roce
proběhlo společné cvičení složek Integrovaného záchranného systému, kdy
z důvodu požáru byly za školy evakuovány
děti a personál. Cvičení se také zúčastnila
Městská policie.

Během popisovaného půl roku prováděly
hlídky Městské policie preventivní hlídkou
činnost ve všech obcích OÚ Všemyslice.
V měsíci září ve dvou případech policie řešila
veřejný pořádek u občana Neznašova, který
byl vždy pod vlivem alkoholu. Události byly
vyřešeny na místě.
V ranních hodinách ve školním roce policie dohlížela na přechod pro chodce, kdy děti
chodí na autobus do Týna nad Vltavou.
Dále se policie zabývala popadanými
stromy, zábory veřejného prostranství a preventivními besedami v Základní a mateřské
škole Neznašov.
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Rozhledna Vysoký Kamýk
Otevírací doba – 2020
DUBEN – 10., 11., 12., 13., 18., 19., 25.,26.
KVĚTEN – 1., 2., 3., 8., 9, 10., 16., 17., 23., 24.,30., 31.
ČERVEN – 6., 7., 13., 14., 20., 21., 27., 28.
ČERVENEC – 4., 5., 6., 11., 12., 18., 19., 25., 26.
SRPEN – 1., 2., 8., 9., 15., 16., 20., 22., 23., 29., 30
ZÁŘÍ – 5., 6., 12., 13., 19., 20., 26., 27., 28.
ŘÍJEN – 3., 4., 10., 11., 17., 18., 24., 25., 28., 31

Se Spolkem pro aktivní život
Tyrš do roku 2020
V uplynulém roce náš spolek úspěšně pokračoval ve své osvětové a sportovní činnosti a chce ji
i dále rozvíjet v roce 2020. Občanům naší obce
nabízíme především pravidelná cvičení jógy ve
čtvrtek od 17.30 hod. a tréninky line dance
v pondělí od 18.30 hod. Již tradičně připravujeme
kulturně historické a zdravotnické přednášky,
jazykové kroužky, výtvarné dílny, komunitní den
a především týdenní letní kemp s pestrým programem.

LISTOPAD – 1., 17.
PROSINEC- 25., 26., 31.
LEDEN (2021) – 1.
Výpravy 10 a více lidí i mimo uvedené termíny po
předchozí domluvě se správcem rozhledny.

Otevřeno vždy od 13:00 – 15:00 hodin.
Vstupné jednotné 20,-Kč.
Správce rozhledny: V. Voneš, tel.: 739 189 341

Chceme touto cestou poděkovat všem, kteří
pro nás v minulosti tyto akce zajišťovali, zejména
paní Ing. P. Fraňkové, panu PhDr. J. Bartuškovi,
PhDr. J. Ivanegovi, paní Ing. Š. Mácové, a dalším
lektorům a přednášejícím. Děkujeme také pracovníkům Obecního úřadu a Základní školy v Neznašově za vždy vstřícný přístup a pomoc při
organizaci naší spolkové činnosti. Těšíme se, že
v roce 2020 na našich akcích přivítáme ještě více
spoluobčanů.
M. Lukšová, SPAŽ Tyrš

Spolek pro aktivní život Tyrš
Vás zve

v sobotu 14. 3. 2020
ve 14:30 hod.
do budovy ZŠ v Neznašově
na přednášku Mgr. Jiřího Hladečka

Boje na Vltavotýnsku
v počátcích vlády
Marie Terezie
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA FARNÍ CHARITY TÝN N. VLTAVOU
Začátkem ledna se již tradičně konala Tříkrálová sbírka.
Ve dnech 1. – 14. 1. 2020 Vás navštívili tříkráloví koledníci,
aby Vám zazpívali, přinesli radost a Boží požehnání a také
koledovali pro ty, kteří Vaše dary 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 jí
přidružené obce přispěli tak částkou 27.175,- Kč.

Celkový výtěžek Tříkrálové sbírky Farní charity
Týn nad Vltavou je 355. 801 Kč.
65% vybraných příspěvků bude využito na dofinancování
sociálních služeb a projektů Farní charity Týn nad Vltavou:
- Občanská poradna - na zajištění přímé pomoci osobám
v krizi.

- Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Bongo – na
dofinancování volnočasových aktivit, které zajistí smysluplné trávení volného času dětem a mládeži v nepříznivé
sociální situaci.
- Klub Senior Šance – na nákup potřeb k realizaci volnočasových aktivit pro seniory.
30% vybraných peněz bude použita 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 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

Uzávěrka čísla 19. 2. 2020, vydavatel Obecní úřad Všemyslice, telefon 385 721 737

