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INFORMACE

Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Ve čtvrtek 1. 11. 2018 proběhlo v sále kulturního domu
v Neznašově ustanovující zastupitelstvo obce Všemyslice.
Starostou obce zůstává pan Ing. Karel Tůma a novou
místostarostkou se stala paní Bc. Kateřina Levínská. Bylo
odhlasováno, že obě funkce budou vykonávány jako funkce
uvolněné. Zastupitelé ustanovili dva výbory, a to výbory kontrolní a finanční a jejich členy.
FINANČNÍ VÝBOR:
Bc. Vladimíra Matoušová, Erika Tomková, Martina Rotová
KONTROLNÍ VÝBOR:
Ing. Štěpánka Mácová, Mgr. Iva Chlumecká, Václav Hornát
Podle daného programu byly odhlasovány odměny
zastupitelů, předsedů a členů výborů.
Dalším bodem jednání byla účast ve výběrovém řízení na
odkup pozemku parcelní číslo 1002/1. Jedná se o koupi
pozemku bezprostředně navazující na komunikaci ve
Všeteči. Z tohoto pozemku je přístup k několika nemovitostem. Proto je vhodné, aby byl v majetku obce. Zastupitelé
schválili účast obce ve výběrovém řízení na koupi výše
jmenovaného pozemku.
Zastupitelstvo upravilo otevírací dobu Sběrného dvora
v Neznašově během zimní období.
ST – 14:30 až 15:30
SO – 10:00 až 11:00
NE – 13:00 až 14:00
Posledním bodem jednání zastupitelstva byla revokace
usnesení č. 520/2018/XXXVIII, přijaté ZOV na veřejném
zasedání dne 9. 08. 2018 v Neznašově, které se týká kapličky
s HUP v Bohunicích. Zastupitelé odhlasovali nové usnesení,
které obsahuje návrh prodeje kapličky s HUP, která je v majetku obce Všemyslice a pronájmu obecního pozemku
ležícího přímo pod ní.
Zápis zastupitelstva je k nahlédnutí na Obecním úřadě a na
webových stránkách obce.

SYMBOL ZASAZEN!

Po celé zemi se 28. října 2018 sázejí mladé lípy jako symbol
přátelství k stoletému výročí založení samostatného českého
státu. Kroužek mladých hasičů z Neznašova s pomocí vedoucích, členů SDH Neznašov a ostatních přátel obce si také
jednu zasadil.
Slavnostně vystrojená lípa, stojíc obklopena dětmi na voze,
vyjela v doprovodu vlajkonosičů a zástupu lidí od hasičské zbrojnice směrem k fotbalovému hřišti, kde měla být zasazena.
Před historicky laděným projevem pana starosty, a slavnostním vystřelením z děla, byla slyšet prvorepubliková píseň
„Ach synku, synku“ z úst dětí. Poté společně všichni zasadili
strom přátelství. Vzpomínkou na tuto výjimečnou událost je
dřevěný sloup s cedulí označující význam zasazení této lípy.
Po zasazení následovala československá hymna doprovázena bonusovými výstřely z děla. Pro zahřátí organismu
a povzbuzení nálady byl podáván čaj a na ohni se opékaly
špekáčky.
Za kroužek mladých hasičů Bc. Petra Vopavová
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Výlet do TECHMÁNIE v Plzni
Sobotní ráno nenasvědčovalo, že by se mlha zvedla a mohl být
slunečný den. Nevadí, alespoň nebudeme litovat, že strávíme část
dne v autobuse a v budovách Techmánie. Do Plzně dorážíme načas,
v 10 hodin se otevírají expozice. Ještě společné foto a jdeme na to.
Na výběr je z několika stálých expozic v hlavní budově, dále pak
v Planetáriu a 3D kině. Každý si může zvolit svůj program přiměřeně
věku a podle momentální nálady. Děti zvědavě pokukují po velké
hale, kam se sestupuje po velkém schodišti. Kam dřív? Tak nejprve
bázlivě zkouší první atrakce, ale po chvíli se otrkávají a sami si
nacházejí nové a nové věci ke zkoumání. I dospělí v zápalu objevování prolézají nakloněný dům, vytahují se pomocí kladek vlastní
silou do vzduchu, vytahují ponorku nad hladinu a zkouší další a další
aktivity. Někteří účastníci berou výlet s rozvahou a usedají
v kavárničce, kde nad šálkem kávy, mohou s přehledem sledovat
cvrkot pod nimi.

SDH Bohunice a oslavy
100. výročí vzniku republiky
U příležitosti 100. výročí vzniku české státnosti zorganizoval dne 20. října 2018 SDH Bohunice krátkou
vzpomínkovou akci. Tato započala u pomníku padlých také
shromážděním pozvaných zástupců SDH Neznašov, Všemyslice a Všeteč se svými prapory a řady občanů Bohunic.
Po položení věnce čestnou stráží členů SDH Bohunice
a stání hymně byla, i za pomoci členů zúčastněných SDH,
zasazena pamětní lípa svobody.

Pár účastníků si vybralo krátký film v Planetáriu. Přecházíme do
vedlejší budovy. Expozice je zde věnována vesmíru. Usazujeme se
na pohodlných křeslech a nad námi se klene strop kopule. Filmu
předchází komentovaná přednáška s otázkami. Hledíme na strop
a ocitáme se ve vesmíru, na mezinárodní vesmírné stanici. Pro rodiče
to byla chvilka, kdy si mohli odpočinout, zavřít oči a relaxovat, i pro
nás však informace o ISS byly velmi zajímavé. Víte například, jak
chodí astronauti na záchod?
Čas letí a je tu čas oběda. Místní jídelna nabízí několik jídel na
výběr. Děti rozpráví, co zajímavého viděly a kam by se rády ještě
podívaly. Naplánovali jsme si Gyroskop, Demonstraci parního stroje
a Show Tekutý dusík. Procházíme další části expozice, kde se rýžuje
zlato, luští hlavolamy, bagruje…, no je toho tu mnoho. Nakonec nej-

K oběma aktům – uctění památky padlých v 1. světové
válce a zasazení a posvěcení lípy měl krátkou bohoslužbu
slova P. Václav Hess z vltavotýnské farnosti. Na závěr zazněla píseň „Na památku kamarádům“.
Poté se průvod za doprovodu hudby přesunul do KD
v Bohunicích, kde bylo pro všechny přítomné připraveno
pohoštění. Volná zábava při veselých tónech a písních
v podání Hartmanické muziky pokračovala v zaplněném
sále až do večera.
Výbor SDH Bohunice děkuje všem zúčastněným za jejich účast a tak naplnění důstojných oslav 100. let vzniku
naší republiky.
více dětí nacházíme v zadní části expozice, kde kolem velkého
stromu poskakují v molitanových kostkách, překonávají provazové
můstky a prolézají hrad. Na chvilku si odskakují k protékající řece,
kde si sami zaprší a po řece pouští lodičky a nechají je proplouvat
zdymadlem. Že se zapomenou obout a mají mokré ponožky a urousané rukávy, to vůbec nevnímají. Na poslední chvíli ještě objevujeme
zatemněné prostory pod schodištěm, kde se dozvídáme něco
o ionizujícím záření a je zde i několik optických klamů.
Tři hodiny a pomalu se suneme k autobusu, ještě nějaký suvenýr,
či turistickou vizitku a valíme domů. Sluníčko na nás vykukuje mezi
mraky a my pomalu vstřebáváme nové zážitky. Shodli jsme se na
tom, že jedna návštěva nestačí a do Techmánie se zase chceme
vrátit.
Bc. Vladimíra Matoušová za spolek „NEZNÁŠEK“
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ZŠ A MŠ NEZNAŠOV
SEMINÁŘ O HEJNÉHO METODĚ
Letošní školní rok jsme v 1. ročníku začali vyučovat matematiku metodou profesora Hejného. Dětem není tato hravá
matematika neznámá, neboť se s ní seznamují již v naší školce.
Aby princip této metody chápali i rodiče, uspořádali jsme pro
ně 16. října odpolední seminář. Rodiče měli možnost se
seznámit s pomůckami, které se využívají, dozvěděli se, proč
a čím je tato matematika podnětná a zábavná. Nahlédli tak do
konceptu, jímž dítě objevuje matematické souvislosti samo

strašné, malé a roztomilé - a všechny společně svou září vytváří
krásnou scenérii během večerního lampionového průvodu
k Berchtoldově hrobce. Tuto akci pořádáme společně se
spolkem Neznášek a jsme rádi, že každým rokem přijdou okusit
večerní atmosféru plnou pospolitosti a sounáležitosti nové
rodiny, které si vychutnají kouzelnou atmosféru nápaditých
dýňových luceren i závěrečného ohňostroje.
Mgr. Gabriela Tůmová
a s radostí. Některá prostředí, v nichž děti počítají, si rodiče
vyzkoušeli na vlastní kůži. Lektorkami semináře byly Mgr. Adéla
Tupá a Mgr. Radka Chaloupková ze základní školy v Mníšku
pod Brdy, s nimiž dlouhodobě spolupracujeme i v rámci projektu Učíme se spolu.
Mgr. Gabriela Tůmová

CKP – POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA
Již třetím rokem se v naší MŠ Neznašov koná Centrum
kolegiální podpory. Pedagogové, rodiče i širší veřejnost má
možnost sdílet své zkušenosti, profesní i neprofesní dovednosti,
ale také se nechat inspirovat novými věcmi. V úterý 23. 10.
tomu nebylo jinak. Byli jsme
potěšeni, když naše pozvání přijal
ředitel MŠ 4 medvědi z Prahy pan
Jaroslav Třeštík, který nás seznámil
a ponořil do tajů polytechnického
vzdělávání. Ukázky výrobků, které
tvořily samy děti ve věku od 3 do 7 let,
byly neuvěřitelné, nápadité. Ukázka
zásobníku s více než 200 nápadů
kreativních činností, které se mohou
využívat ve třídě i po celý rok, nás
velmi nadchla a rádi bychom se
s Vámi touto cestou o ně podělili.
Kolektiv MŠ Neznašov

DÝŇOVÁ SLAVNOST
Ve středu 31. 10. rozzářily obě školy lucerny. A ne ledajaké.
Během podzimních prázdnin mohli totiž rodiče s dětmi vytvořit
lucerny z dýně. Tuto rodinnou dýňovou slavnost pořádáme již
pátým rokem. Mohlo by se zdát, že již není co objevovat, ale
každým rokem se sejdou lucerny originální – veselé i hrůzo-

PRACOVNÍ STÁŽ VE FINSKU
Díky projektu Začít spolu - Učíme se spolu, jehož jsme třetím
rokem součástí, měli zapojení učitelé (aktéři projektu) možnost
zúčastnit se týdenní stáže ve Finsku, a to v termínu 4. – 9. 11.
Během pěti dnů jsme navštívili 3 základní školy - v Helsinkách
a v nedalekém městečku Kerava. Seznámili jsme se s různým
učebním prostředím i prací řady učitelů, poznali jsme systém
a především klady finského školství. Týmová práce, důvěra,
spolupráce, zodpovědnost a samostatnost dětí… Atmosféra ve
všech školách, ale i v centru Helsinek by se dala shrnout dvěma
slovy – pohoda a důvěra.
Návštěvy škol a především vzájemná sdílení s finskými učiteli
byly pro nás velmi inspirativní, a to i přesto, že program Začít
spolu je finskému vzdělávacímu programu velmi podobný.
Ověřili jsme si tak, že jsme si vybrali správnou cestu, jíž chceme
dětem vzdělání předávat, a těšíme se, až svými novými nápady
a vizemi posuneme společnou práci s dětmi o další krok dál.
Mgr. Gabriela Tůmová, Mgr. Lenka Trnková
a Mgr. Jaroslav Tůma
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100 let od konce Velké války
V sobotu 13. 10. 2018 proběhla v objektu občanské
vybavenosti č. 15 v Neznašově přednáška PhDr. Jana
Ivanegy Ph.D. věnovaná první republice. Samotné přednášce předcházel slavnostní akt kladení věnce k pomníku
padlých hrdinů na návsi za účasti starosty obce, zástupců
Dobrovolného hasičského sboru a veřejnosti.
Pan Ivanega se ve své přednášce věnoval období
první světové války a vzniku republiky. Svou přednášku
doplnil bohatým obrazovým materiálem z archivu
Městského muzea v Týně nad Vltavou vztahujícím se buď
konkrétně k našim obcím a jejich obyvatelům nebo
blízkému okolí. Zmínil osudy vojáků a legionářů bojujících
ve Velké válce, jejich odjezd z nádraží v Týně nad Vltavou
i návraty domů.
Citoval z deníku jednoho z přímých účastníků.
Neopomněl zmínit návštěvu T. G. Masaryka v Neznašově.
Přednášející se pokusil vyvrátit několik zažitých mýtů
týkajících se první republiky a jejího formování a doplnil
i několik informací, které nejsou běžné a nejsou automaticky spojované s tímto obdobím.
Bc. Kateřina Levínská

Spolek pro aktivní život Tyrš
Tréninky Line Dance
KD Neznašov
POKROČILÍ
pondělí 18:30 - 20:00 hod.
(v případě zájmu:)
ZAČÁTEČNÍCI
pondělí 18:00 – 18:30 hod.
Kurzy probíhají
od září 2018 do května 2019

Německý jazyk
Kroužek německého jazyka
probíhá v úterý v 17:15 hod.
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