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INFORMACE Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA

Ve čtvrtek 9. 12. se v KD Neznašov konalo XXVIII.
veřejné zasedání Zastupitelstva obce Všemyslice.
• ZOV schvaluje po stanovenou dobu řádně zveřejněný
rozpočet obce Všemyslice na rok 2022. Rozpočet je přebytkový a schválený na paragrafy . Příjmy jsou ve výši
24.405.000,- Kč, výdaje ve výši 22.052.540 Kč a financování (splátky úvěru) ve výši 2.352.460,- Kč. Příspěvek
pro ZŠ a MŠ Neznašov je v částce 1.200.000,- Kč. ZOV
současně schvaluje předložený návrh rozpočtu sociálního fondu obce Všemyslice na rok 2022 dle přílohy.
• ZOV schvaluje po stanovenou dobu řádně zveřejněný
návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Všemyslice (rok 2023 – 2024).
• ZOV akceptuje doporučení komise provedeného Poptávkového řízení, ve věci zpracování kompletní PD –
ZTV, Neznašov, lokalita “V Kalvárii“, oslovit f. Atelier
Kobera, Puchmayerova 378, Týn nad Vltavou s nejnižší
předloženou cenovou nabídkou za toto dílo ve výši
435.500,- Kč bez DPH. Starosta obce je pověřen dalším
jednáním a podpisem příslušné smluvní dokumentace.
• ZOV souhlasí s předloženým návrhem financování obnovy vodovodů a kanalizace obce Všemyslice na období
let 2022 – 2031 tak jak je obsahem doloženého materiálu
z listopadu 2021 provozovatelem f. ČEVAK a. s. Starosta
obce je oprávněn k podpisu tohoto dokumentu.
• ZOV souhlasí se zařazením investičních a neinvestičních
záměrů zřizované školy do Strategického rámce MAP
jako přílohy dokumentu Místního akčního plánu
vzdělávání ORP Týn nad Vltavou. Tento dokument
včetně investičních záměrů je schvalován dle § 84
odst.2, zákona 128/2000 Sb. o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, z pozice zřizovatele školy v obci.

• ZOV souhlasí s prodloužením platnosti Strategického
rozvojového dokumentu obce Všemyslice do 31. 12.
2025.
• ZOV souhlasí s Dodatkem č. 1/2022 jak předloženo svozovou firmou Rumpold 01 – Vodňany s.r.o., která pro
naši obec zajišťuje svoz veškerého komunálního
odpadu, dále jen viz Příloha č. 1 a 2 tohoto dodatku.
Tímto je starosta obce zplnomocněn k jeho podpisu.
• ZOV ukládá místostarostce obce soustředit potřebné
materiály k včasnému podání žádosti na JČ kraj z POV
– JČ kraje a to na konkrétní akci - přestavby přízemí ZŠ
Neznašov (knihovny) na pátou kmenovou třídu.
• ZOV schvaluje OZV obce Všemyslice č. 1/2021 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů. Starosta obce zajistí zveřejnění nové OZV na
úřední desce obce a způsobem umožňujícím dálkový
přístup minimálně po dobu 15 dnů. OZV č. 1/2021
o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2022.
Tato vyhláška ruší OZV obce Všemyslice č. 1/2019, ze
dne 12. 12. 2019.
• ZOV schvaluje příkaz, plán a složení jednotlivých inventarizačních komisí k provedení řádné inventarizace obce
Všemyslice k datu 31. 12. 2021.
• ZOV souhlasí se zveřejněním záměru obce - pronájmu
části (80 m2) svého pozemku parc. č. 485/4, v obci a k.ú.
Všemyslice konkrétnímu žadateli: p. L. N., Všemyslice
č. 33 a to za těchto podmínek :
- pronájem na dobu určitou 3 roky
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- roční nájemné 200,- Kč
- pronajatý pozemek může být oplocen jen demontovatelným oplocením
- oplocením pronajatého pozemku nesmí být znemožněn přístup na parcely č. 608/1 a 485/4, k. ú. Všemyslice.
Starosta obce zajistí zveřejnění tohoto záměru na veřejné
vývěsní desce obce Všemyslice i na webu obce.
• ZOV schvaluje uzavření kupní smlouvy (prodávající J. Š.,
Z.Š., I.V.), na koupi poz. parc. č. 1793, výměra 7 m2
(odděl. z ppč. st. 115) a ppč. 468/11, výměra 27 m2
(odděl. z ppč. 468/6), vše k .ú. Všemyslice, pro výstavbu
nového chodníku obce Všemyslice (kupující). Cena za
pozemky, které jsou předmětem prodeje (celková výměra
34 m2) je znaleckým posudkem č. 3292/74/2021, ze dne
28.11. 2021 (Zahradník Jiří, Týn nad Vltavou), stanovena
na částku 6. 350,- Kč. Veškeré náklady spojené s koupí
pozemků hradí obec Všemyslice jako kupující. Starosta
obce zajistí podpisy smluvní dokumentace a dalších
náležitostí ke kupní smlouvě se pojící a současně podání
návrhu na vklad u KN České Budějovice.
• ZOV schvaluje uzavření kupní smlouvy (prodávající Z. Š.),
na koupi poz. parc. č. 617/2, výměra 17 m2 (odděl. z ppč.
617, odděl. GP č. 919-35/2020, ze dne 25. 6. 2020), pro
výstavbu nového chodníku obce Všemyslice (kupující).
Cena za pozemek, který je předmětem prodeje, je
znaleckým posudkem č. 3213/55/2020, ze dne 3. 12.
2020 (Zahradník Jiří, Týn nad Vltavou), stanovena na
částku 3.180,- Kč. Veškeré náklady spojené s koupí
pozemku hradí obec Všemyslice jako kupující. Starosta
obce zajistí podpisy smluvní dokumentace a dalších
náležitostí ke kupní smlouvě se pojící a současně podání
návrhu na vklad u KN České Budějovice.

komunikací a pasportu a projektu dopravního značení
pro obec Všemyslice vč. místních částí. Pověřuje
starostu obce dalším administrativním jednáním
a současně podpisem smlouvy o dílo.
• ZOV bere na vědomí odstoupení p. V., Bohunice č. 14
od koupi části pozemku obce parc. č. 3347/1, k.ú. Bohunice nad Vltavou. ZOV, vhledem k projevenému zájmu
p. V. nyní o pronájem části tohoto pozemku, schvaluje
zveřejnění pronájmu za těchto podmínek :
- pronájem na dobu neurčitou
- roční nájemné 320 Kč
- pronajatá část (cca 130 m2) může být oplocena pouze
demontovatelným oplocením
- na pronajatém pozemku nesmí být žádná stavba
s pevnými základy
- nesmí zde být vysázeny žádné stromy ani založen živý
plot
- bez souhlasu obce nesmí být prováděny žádné terénní
úpravy
• ZOV bere na vědomí uvedené důvody nájemce restaurace Neznašov i nepříznivou epidemiologickou situaci,
vedoucí z jeho strany k omezení provozní doby tohoto
zařízení, proto ZOV vyslovuje souhlas s omezením
provozu.

RŮZNÉ A DOŠLÁ POŠTA

• ZOV souhlasí s předloženou cenovou nabídkou za
zpracování žádosti o dotaci z Grantového programu
Jihočeského kraje – Podpora výstavby a obnova
vodohospodářské infrastruktury na akci „Neznašov –
obnova vodovodu“ a současně souhlasí s podáním této
žádosti na příslušný odbor JČ kraje. Starosta obce tímto
učiní u ČEVAK a.s., Severní 2264/8, České Budějovice
objednávku tohoto druhu a bude součinný k poskytnutí
potřebné administrativní agendy tak, aby žádost na JČ
kraj byla ze strany ČEVAK a.s. podána v termínu, tj. do
konce r. 2021.

• ZOV akceptuje cenovou nabídku (CN č. 045/2021) spolu
s návrhem Smlouvy o dílo f. PasProRea PD s. r. o.,
Holkov č. 32, Velešín na zpracování Pasportu místních

• ZOV souhlasí s předloženými Plány činnosti KV a FV ZO
Všemyslice na r. 2022 jak předneseno předsedy obou
výborů.

INFORMACE KOLEM ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
OBCE VŠEMYSLICE V ROCE 2021 A SKUTEČNOSTI PRO ROK 2022
Ke konci roku schválilo zastupitelstvo obec Všemyslice
novou závaznou vyhlášku týkající se odpadového
hospodářství s platností od 1. 1. 2022. V naší obci se
každý občan svou platbou poplatku za místní systém
odpadového hospodářství podílí na úhradě celkových

nákladů za odvoz a likvidaci. Všichni jsme možná zaznamenali v médiích, že se koncem roku 2019 změnila
odpadová legislativa a občané a potažmo i obce jsou
maximálně motivovány ke třídění.
Požadavky jsou takové, že každá obec má od roku
dokončení na str. 3
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2020 zajistit vytřídění 50% plastů, papíru, skla atd.
z celkového komunálního odpadu za rok, v roce 2025 60 %, v roce 2030 min. 65% a v roce 2035 alespoň 70%,
přičemž tyto vytříděné odpady mají sloužit k recyklaci, tj.
jako materiálu pro výrobu např. textilu obalů atd. Třídí se
hlavně plast, papír, sklo, kovy, biologicky rozložitelný
odpad rostlinného původu, textil, případně i použité
kuchyňské oleje. Všechny tyto odděleně soustředěné
složky odpadu se v naší obci dají vytřídit a to buď
v „třídících hnízdech“ umístěných po jednotlivých vsích
nebo ve sběrném dvoře.
Obce jsou motivovány ke třídění takzvanou třídící
slevou, která umožní skládkovat odpad zbylý po třídění
za nižší cenu. Tato sleva se vztahuje na určité množství
odpadu. Princip slevy je založený na dostatečném třídění.
Po vyčerpání množství odpadu zahrnutého v třídící slevě
se cena za skládkování razantně zvýší. Což se může výhledově projevit v dalším zdražení poplatku za komunální
odpad.
Podle zákona může být tento poplatek až ve výši
1200 Kč ročně pro všechny trvale přihlášené občany obce
a nemovitosti určené k rekreaci. Zastupitelstvo obce Všemyslice se rozhodlo navýšit poplatek za místní systém
odpadového hospodářství od 1. 1. 2022 na 800 Kč, ale
pro starší občany a studenty stále zachovávat úlevy. A to
500 Kč pro občany nad 70 let věku a 400 Kč pro studenty
pobývající z důvodu studia v jiných ubytovacích zařízení
mimo obec.

obec doplácet odhadem 500 Kč na občana případně
rekreační objekt.
Co nám všem zdražuje poplatky za odpady:
1- Stále je nízký procentuální podíl vytříděného odpadu
na 1 obyvatele
2- Navyšující se objem bioodpadu (tráva, listí, větve), je
zde možnost „doma“ kompostovat, mulčovat, štěpkovat
3- Nevhodné chování u sběrných nádob. Kartonové
krabice, (nejlépe odevzdat ve dvoře), nutno tedy řádně
rozebrat a rozumně umístit do kontejneru. Jeden velký
karton dokáže zablokovat i polovinu kontejneru a pak
se zbytečně brzy objednává a platí za svoz separovaného odpadu. To samé platí u plastů. Objemnější
plasty, koše, plachty atd.. je nutné odvézt do sběrného
dvora.
4- Černé skládky – likvidaci zaplatíme opět všichni
5- Sobeckost – pokud vyklízím nemovitost nebo případně
měním střechu, není možné, aby občan případně majitel rekreačního objektu navezl veškerý odpad do
sběrného dvora. Velké množství odpadu si každý musí
řešit objednáním kontejneru na vlastní náklady.
V obci je možné třídit – plasty, sklo, papír a kovy –
barevné kontejnery na v „třídících hnízdech“
Ve sběrném dvoře je možné odevzdat – elektro
spotřebiče, tetrapacky, železo, starý nábytek, pneu,
rozumné množství suti atd…
OBEC UHRADILA (2021):

Podle níže uvedené tabulky je zřejmé, že obec Všemyslice přispívá na financování odpadů nemalou
částkou. Je jisté, že na množství odpadu (popelnice na
komunální odpad), na které půjde uplatnit v průběhu
dalších let třídící sleva, se bude snižovat. A každé
množství nevytříděného komunálního odpadu nad tento
limit se velmi draze zaplatí. Proto je nutné, aby každý
z nás třídil, využíval kompostéry nebo služeb sběrného
dvora. Protože třídění je nejen cesta jak ulevit životnímu
prostředí, ale také jak zabránit dalšímu zdražování místních poplatků za odpady.
Na r. 2022 nám svozová firma Rumpold 01 - Vodňany
(Dodatek č. 1/2022), oznámila zdražení o 7% (energie,
mzdy, pohonné hmoty) a navíc naše obec v roce 2021
překročila množství odpadu ve třídící slevě. V nadcházejícím roce 2022 očekáváme podobnou situaci a celkové
zdražení nákladů na odpady předpokládáme ve výši min.
10%. I po zdražení poplatku za odpady o 100 Kč bude

Rumpold Vodňany – svoz komunálního
odpadu a svoz sběrný dvůr
Rumpold Týn – separovaný odpad
(plasty, sklo, papír, kovy)
Kompostárna Jarošovice – bio odpad –
drobné větve, listí, tráva kontejner
a odvoz ze dvora
Celkem

1.414.451,- Kč
179.761,- Kč

56.370,- Kč
1.650.582,- Kč

OBEC VYBRALA (2021):
Poplatky občané, rekreační objekty a firmy

794.664,- Kč

Tříděný odpad – barevné nádoby,
papír a železo ze dvora

255.216,- Kč

Celkem
DOPLATEK OBCE (2021)

1.049.880,- Kč
600.702,- Kč

Přepočítáno na občana případně rekreační objekt 455,- Kč
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ZÁKLADNÍ A MATERSKÁ
ŠKOLA NEZNAŠOV
Z POHÁDKY DO POHÁDKY!
Ač chceme nebo ne, i v dnešní době nás pohádky
obklopují a pohlcují svým obsahem. Buďme k sobě
upřímní, kdo by se nechtěl podívat do pohádky a zavzpomínat na dětské léta. V naší mateřské školce
v rámci projektového dne jsme hned okusili několik
pohádek najednou. Již od rána do našich dveří zavítali draci, princové, princezny, dinosauři, Minnie,
čarodějnice, čerti nebo i víly, prostě jakékoliv pohádkové bytosti, na které si jen vzpomenete. Aby
rozdělení bytostí bylo spravedlivé, přišlo velké
losování. Rozdělili jsme se do šesti různých pohádek,
kde jsme plnili kouzelné úkoly. Otesánkovi jsme
pomáhali roztřídit obrázky podle prvních písmen
a naplnit mu tak jeho hladové břicho. Jiříkovi jsme
pomáhali hledat perly v trávě a lovit zlatý prstýnek,
který Zlatovláska při koupání ztratila. Jakýpak by to
byl kocour, kdyby neměl správné boty?! U tohoto
úkolu jsme vyzkoušeli naši přesnost a vytrvalost. Ušít
pár bot není opravdu legrace, ale každý přidal svou
ruku k dílu a za chvíli bylo hotovo. Kocour v botách
mohl vyrazit každý den v nových botách. Ovšem mít
zrak jako Bystrozraký by bylo úžasné a kamarády
jako Dlouhého a Širokého k nezaplacení. Proto
i splnit úkoly (přiřazování stínů, protikladů) byla pro
nás hračka. I při návštěvě v pohádkách vyhládne. Na
zdobení perníků nás tedy čarodějnice nemusela

lákat. Spojili jsme příjemné s užitečným a Jeníček
s Mařenkou měli z čeho vybírat. Ale co nás nejvíce
bavilo, byla pohádka Hrnečku, vař! Jen sami posuďte, jak nám kaše utíkala…Celé dopoledne jsme
si moc užili, čas plynul jako voda a my máme spousty
zážitků, o které se s Vámi rádi podělíme…

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA V MŠ!
S adventním časem k nám do školky zamířila
mikulášská nadílka. Už bouchání metličky a zvuk
řinčení řetězů napovídalo, že Mikuláš nepřijde za
dětmi sám. S nedočkavostí jsme čekali, kdo zavítá
do našich dveří jako první. S velkou úlevou jsme
přivítali andílka, Mikuláše a jako poslední se loudal
čert. Abychom se uchránili před peklem, řekly děti
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jaká nečekaná celorepubliková opatření. Tréninky
zpěvu a pokřiků, taneční sestavy roztleskávaček,
transparenty, pečení a tématické zdobení perníčků.
I přípravy jsme si užili! Přestože Motor zápas nakonec
prohrál 2:3, děti ochutnaly pravou hokejovou atmosféru plnou radosti, očekávání i zklamání, plné tribuny
a zpívání společných chorálů s fanouškovským
kotlem. Zápas jsme si parádně užili, perníčky jsme
obdarovali jak hráče, tak fanoušky na tribunách
a věříme, že nejen díky nim, ale i našemu vydatnému
povzbuzování jsme vytvořili výbornou kulisu a ve
sportovní hale zanechali dobrý dojem.

básničku o andělském čarování. Mikuláš byl překvapen, co děti umí a my, že zná všechny naše
hříchy. Nejdříve si k sobě přizval největší hříšníky,
kterým za pomoci čerta domlouval. Svoji úmluvu
stvrdili podáním ruky a čertovským dohledem, zda
slib dodrží. Při odchodu Mikuláše ukázal čert svou
moc a chtěl odnést i paní učitelky. Byl to těžký boj,
ale děti přehlasovaly čerty a zvítězily tak nad pekelnou mocí. Děkujeme Mikulášovi za návštěvu a všem
čertům slibujeme, že se polepšíme a užijeme si pohodové Vánoce.

ŠKOLA FANDÍ MOTORU!
V rámci projektu Třídy fandí Motoru! jsme se
5. listopadu vypravili do českobudějovické hokejové
arény na extraligový zápas MOTORU proti HC
DYNAMO Pardubice. Na zápas jsme se usilovně
připravovali a doufali, že nás o zápas nepřipraví ně-

ŠKOLNÍ PŘEDVÁNOČNÍ ČAS
(Pod)zimní období nám kromě každodenních
různorodých aktivit přineslo další zajímavá témata
v rámci barevného učení, center aktivit (pohádky,
vesmír či vánoční tradice) i v průběhu mrazivého
učení se venku. Podzimní vítr nám rovněž v říjnu přivanul i pravidelné tréninky JUDA. V rámci jedné
hodiny tělocviku týdně se všechny školní děti
i předškoláci pod dozorem profesionálního trenéra
učí základním chvatům juda. Tělocvik je obohacen
také díky novému workoutovému hřišti nedaleko
školy, které zajímavými prvky zajistí pestrost
venkovních hodin a umožní dětem rozvíjet jejich fyzickou zdatnost.
Letos nás (vzhledem ke karanténním opatřením)
bohužel či (pro některé děti) bohudík nenavštívil čert
s andělem. Některé starší žáky, kteří docházeli na
prezenční výuku, ale navštívil sám Mikuláš s dobrotami. Dětem na distanční výuce alespoň zamával do
kamery a popřál brzký návrat do školy. Vzhledem
k daným okolnostem se ani letos neuskuteční veřejné
vystoupení Vánoční akademie. Díky tomu si však
můžeme s dětmi užít (na místo hektických příprav)
poklidnou předvánoční atmosféru plnou her, zpívání
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sionálním trenérem Miroslavem Petříkem. Děti si lekce
velmi užívají a jsou tak kromě bruslení a plavání, kurzů,
které budeme opět absolvovat po novém roce, obohaceny o další zajímavý sport, který jim přináší nejen
pohybovou průpravu, zlepšuje fyzickou zdatnost, ale
učí je i disciplíny a úctě k druhému.
Za ZŠ Mgr. Gabriela Tůmová

PODĚKOVÁNÍ
Vážení rodiče, prarodiče, přátelé,

koled, společného povídání, tvoření a zkoušení
vánočních tradic. Velmi tímto děkujeme panu Ludvíku Jungovi za věnování krásných vánočních
stromků do našich tříd základní a mateřské školy.
Společně s dětmi již netrpělivě vyčkávají, co pěkného
se pod nimi objeví.

V DOBĚ STROMŮ BEZ LISTŮ –
ŠKOLA PLNÁ JUDISTŮ
V rámci dotačního programu Národní sportovní
agentury Rozvoj a podpora sportu 2021 jsme se zapojili do projektu, který si klade za cíl propojit činnost
kvalifikovaných sportovních odborníků se školním
prostředím tak, aby se zvýšily pohybové aktivity dětí již
od úrovně mateřské školy, prohloubil se jejich motorický rozvoj a především, aby děti zažívaly přirozenou
radost z pohybových aktivit. Všichni školáci a předškoláci tak 1x týdně absolvují hodinu juda s profe-

rádi bychom Vám i Obci Všemyslice,
jmenovitě panu starostovi Karlu Tůmovi
a paní místostarostce Kateřině Levínské,
poděkovali za podporu a výbornou
spolupráci, kterou naší škole dlouhodobě
poskytujete.
Velmi děkujeme rovněž rodičům, zejména
maminkám, které se starají o rozvoj spolku
Neznášek a prohlubují tím užší spolupráci
mezi školou a rodiči, a všem, kteří školu
podporují sponzorskými dary.
Vám všem přejeme krásné a poklidné
vánoční svátky s lidmi, které máte rádi,
buďte zdraví, spokojení a usměvaví.
Krásný nový rok 2022 Vám přejí
zaměstnanci ZŠ a MŠ Neznašov
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OBEC
VŠEMYSLICE

TISKOVÁ ZPRÁVA
OBYVATELÉ VŠEMYSLIC SI POD STROMEČEK NADĚLILI NOVOU VENKOVNÍ TĚLOCVIČNU
Vysněný dárek si pod letošní vánoční stromeček
nadělili obyvatelé Všemyslic na Českobudějovicku.
Přímo u školy v centru Neznašova, největší a nejlidnatější
místní části obce, kde sídlí i pošta i úřad, vyrostlo s významnou podporou Nadace ČEZ nové Oranžové workoutové hřiště. Unikátní je mimo jiné tím, že je
přizpůsobeno pro všechny věkové skupiny.

„Za workoutové hřiště jsme velmi rádi. Při tělesné výchově jsme odkázáni z větší části roku na venkovní pobyt,
proto budeme hřiště hojně využívat. Různorodost workoutových prvků zajistí pestrost výuky a umožní další
rozvoj fyzické zdatnosti dětí. Navíc je přínosem pro
všechny obyvatele obce,“ konstatoval ředitel Základní
školy a Mateřská školy Neznašov Jaroslav Tůma.

V posledních letech obec významně investovala do
modernizace mateřské i základní školy. Stále nám ale
chybí tělocvična. Její výstavba je pro nás zatím příliš finančně náročná a proto jsme se rozhodli přistoupit
k určitému náhradnímu řešení. A to k vybudování univerzálního workoutového hřiště, které bude sloužit nejen
školákům při hodinách tělesné výchovy a v jejich volném
čase, ale i celé široké veřejnosti,“ uvedla místostarostka
Všemyslic Kateřina Levínská.

Zajištění podmínek pro vzdělávání a výchovu dětí
věnuje stále se rozrůstající obec Všemyslice, nyní s 1 107
obyvateli, velkou pozornost. Tradičním a významným
podporovatelem jejích investic v oblasti školství, a nejen
v ní, je už zmíněná Jaderná elektrárna Temelín Skupiny
ČEZ. S její, krajskou státní pomocí obec kompletně přestavěla celou mateřskou školu. Základní škola prošla
rozsáhlými úpravami tříd. Rozšířena byla o přístavbu
a půdní vestavbu. Zvětšila se kuchyně s jídelnou a vyrostly také nové šatny. Tyto akce umožnily plně pokrýt
potřeby místních obyvatel bez nutnosti vozit žáky
mateřinky a prvního stupně základní školy mimo obec.

Výstavba Nového Oranžového workoutového hřiště
vyšla na celkem 838.000 korun. 249.000 korun získaly
Všemyslice díky sousedství s Jadernou elektrárnou
Temelín formou příspěvku od Nadace ČEZ, zbytek obec
uhradila z vlastních zdrojů. Na přelomu listopadu a prosince tak toto hřiště rozšířilo už existující veřejný
sportovní „areál“ v blízkosti základní a mateřské školy,
jehož součástí je mimo jiné plocha pro basketbal, volejbal a nohejbal, velké hřiště pro menší děti a „pískoviště“,
které slouží škole i jako atletické doskočiště.
Hřiště je svým způsobem unikátní především svou
koncepcí vzešlou úpravami stávajících modelů
navržených pro vozíčkáře. „Na konečném návrhu vzhledu hřiště jsme společně se zástupcem dodavatele,
starostou Karlem Tůmou a ředitelem školy Jaroslavem
Tůmou, pracovali poměrně dlouho, protože cílem bylo
vytvořit vhodné workoutové hřiště pro žáky prvního
stupně školy konstruované tak, aby ho případně mohly
využívat i další věkové kategorie dětí i dospělých. Domnívám se, že to nám po různých úpravách projektu také
podařilo,“ poznamenala Levínská.

„V rámci rekonstrukce základní školy byla vybudována
venkovní terasa, Loni pak na jejím dvoře zahradní učebna
se záhony a skleníkem, kde děti mimo jiné pečují o zeleninu i ovocné stromky. V mateřské škole vyrostlo už
dříve z grantu Nadace ČEZ dětské hřiště s moderními
hracími prvky odpovídajícími nejpřísnějším kritériím
bezpečnosti,“ doplnila Levínská. Vyrostla zde i nová pergola, sloužící dětem nejen jako vyučovací prostor, ale
nalézají zde i příjemný stín při pobytu a hraní na hřišti.
Stávající kapacita mateřské školy v Neznašově je
39 dětí a kapacita základní školy, kterou navštěvují žáci
prvního stupně, 65 dětí, přičemž v novém školním roce

Sestava zahrnuje kombinaci několika cvičebních
prvků, mezi nimiž nechybějí různé hrazdy, opičí dráha,
balanční tyče a podobně. Její výškové úpravy, vycházející z konceptu pro tělesně postižené, umožňují využití
hřiště nejen základní škole, ale i mateřské škole
a dospělým sportovcům.
dokončení na str. 8

zůstalo neobsazených pět míst. A to pouze díky nevyhovujícímu uspořádání učeben. Proto už obec plánuje
další úpravy, a to konkrétně vybudování páté kmenové
učebny, díky nimž se kapacita základní školy zvýší na
celkem 80 žáků. Škola tak roste spolu s obcí.
Obec Všemyslice, složená z pěti místních částí, Bohunic, Neznašova, Slavětic, Všemyslic a Všeteče, se
nachází v okrese České Budějovice, zhruba čtyři kilometry západně od Týna nad Vltavou. V současné době
zde žije podle registru obyvatel přibližně 1 107 lidí. Sídlo
Obecního úřadu Všemyslic je v Neznašově, v největší
a nejlidnatější místní části obce.

Velká rekonstrukce ulice „Nad Panelákem“

Tříkrálová sbírka 2022
Tříkrálová sbírka je největší charitativní
sbírkovou akcí v naší republice, jejíž výnos putuje
na pomoc lidem v nouzi prostřednictvím Charity
Česká republika. Tříkrálová sbírka bude probíhat
od 1. 1. do 16. 1. 2022. Prozatím stále zůstává ve
hře varianta tradiční koledy, takže pokud to z epidemických důvodů bude možné, navštíví tříkráloví
koledníci Charity Týn nad Vltavou domovy Všemyslic a okolí, aby zazpívali, přinesli radost a Boží
požehnání a také koledovali pro lidi v nouzi.
Z daru, který vhodíte do pokladničky nebo zašlete
na účet, zůstává 65 % Charitě, která u vás koledování zorganizovala, tedy Charitě Týn nad Vltavou a bude využito na dofinancování sociálních
projektů SOS rodina, Klub Senior Šance a také na
obnovu provozu Půjčovny kompenzačních pomůcek. 5 % z výtěžku využije na své projekty
Diecézní charita České Budějovice, 10 % pomůže
potřebným v zahraničí, 5 % jde na celostátní projekty a zákonných 5 % tvoří režie sbírky.

Jednou z velkých akcí letošního roku byla celková oprava
komunikace v Neznašově. V úseku od dětského hřiště k panelovému domu se opravovala nejen vozovka a přilehlý chodník,
ale i v ní uložená kanalizační a vodovodní síť, která byla vzhledem k svému věku v havarijním stavu. Velká stavba, která téměř
půl roku komplikovala život nemalé části občanů Neznašova,
byla nakonec po všech problémech zdárně dokončena.
Přejeme si, aby opravená část vozovky, chodníků a nových
inženýrských sítí dlouho sloužila všem obyvatelům okolních
domů a měla pozitivní vliv na kvalitu jejich bydlení a bezpečnost.
Celkové náklady obce na přestavbu chodníků a veřejné
osvětlení byly díky finančním prostředkům plynoucím ze
Smlouvy o spolupráci se skupinou ČEZ sníženy o dva miliony
korun. Obec Všemyslice za poskytnutý příspěvek Skupině ČEZ
velmi děkuje.
Oprava komunikace by měla býti mj. financována
i z dotačního titulu Ministerstva pro místní rozvoj, „Program podpora rozvoje regionů 2019+“, kde výše získaných finančních
prostředků bude činit téměř tři miliony. Celkové náklady na
stavbu přesáhly dvanáct milionů Kč. Rozdíl finančních nákladů
obec čerpala ze svého rozpočtu případně získaného
bankovního úvěru.
Dále jsme rádi, že se nám po dohodě s firmou podařilo
opravit i část již nevyhovujícího a velmi rozbitého chodníku před
panelovým domem. Toto nebylo součástí projektu a předpokládáme, že je přínosným bonusem pro jeho obyvatele.

Tříkrálová sbírka je stejně jako minulý rok
připravena také online na www.trikralovasbirka.cz.
Jednou z možností je platba OR kódem. O dalších
možnostech jak přispět, najdete na našem webu
https://tyn.charita.cz/trikralova-sbirka/.
Děkujeme všem dárcům za jejich příspěvky.
Uzávěrka čísla 30. 12. 2021, vydavatel Obecní úřad Všemyslice, telefon 385 721 737

