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INFORMACE

Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA

Přejeme Vám i všem Vašim blízkým příjemné
prožití vánočních svátků a v novém roce 2019
pevné zdraví, mnoho štěstí a spokojenosti.
Zastupitelstvo obce Všemyslice

Ve čtvrtek 22. 11. 2018 proběhlo v budově hasičské zbrojnice ve Všemyslicích zastupitelstvo obce Všemyslice.
Po zprávě účetní obce schválili zastupitelé rozpočet obce na
rok 2019. Rozpočet je přebytkový a schválený na paragrafy. Příjmy
jsou ve výši 19.678.330,- Kč, výdaje ve výši 18.325.870,- Kč a financování (splátky úvěru) ve výši 1.352.460,- Kč. Příspěvek pro
ZŠ a MŠ Neznašov je v částce 845.000,- Kč.

Otevírací doba obecního úřadu během vánočních svátků

K podanému a zveřejněnému záměru prodeje pozemku
p. č. st. 38/1 (dle oddělovacího GP č. 239 - 32/2018) a nemovitosti
č. p. 62 (bývalá prodejna) v obci a k. ú. Všeteč byla doručena pouze
jedna nabídka se zájmem o koupi této nemovitosti. Zastupitelstvo
obce akceptovalo nabídnutou cenu k prodeji ve výši 620 000 Kč.

22. 12. 2018 – 10:00 – 11:00 hod.
23. 12. 2018 – ZAVŘENO
26. 12. 2018 – ZAVŘENO
29. 12. 2018 – 10:00 – 11:00 hod.
30. 12. 2018 – 13:00 – 14:00 hod.

Společnost ČEVAK a. s. provozovatel vodovodu a kanalizace
obce Všemyslice předložila návrh kalkulace ceny vodného
a stočného pro obec Všemyslice na rok 2019. Cena jak vodného
tak stočného zůstává pro nadcházející rok 2019 stejná jako
v roce 2018.
Zastupitelstvo schválilo záměr obce pronajmout nebytové
prostory v knihovně v Bohunicích a bývalé třídy v budově OÚ za
účelem výuky cizích jazyků. ZOV také schválilo zveřejnění
záměru obce o dlouhodobém pronájmu části (51m2) obecního
pozemku p. č. 1043/1, k. ú. Všemyslice, místní část Neznašov.
ZOV dále odsouhlasilo koupí pozemku p. č. st. 33/6, výměra
339 m2, k. ú. Všemyslice, místní část Neznašov, zastavěná
plocha a nádvoří za cenu dohodou 360,- Kč/ m2 (122.040,- Kč).
Zastupitelé schválili příkaz a plán inventarizace, složení jednotlivých inventarizačních komisí a složení školského a kulturního výboru. Starosta obce předal zastupitelstvu informace
k novým žádostem občanů ke změně územního plánu obce.
Zastupitelé schválili dva finanční příspěvky formou darovací
smlouvy, a to Jihočeskému centru pro zdravotně postižené a seniory a organizaci Prevent 99 z.ú. Dále zastupitelstvo schválilo
úpravu otevírací doby provozovny restaurace v Neznašově a to
tak, že v období od 25. listopadu 2018 do konce února 2019
bude v neděli restaurace uzavřena.
Podrobný zápis ze zastupitelstva obce je k nahlédnutí na
Obecním úřadě.

21. 12. 2018 – 7:30 – 12:00 hod.
24. 12. 2018 – 1. 1. 2019 – ZAVŘENO
Otevírací doba sběrného místa – Dvůr Neznašov během vánočních svátků

PLESOVÁ SEZÓNA 2019
12. 1.
26. 1.
2. 2.
9. 2.
15. 3.

– Myslivecký ples – KD Bohunice
– Hasičský ples – KD Neznašov
– Hasičský ples – KD Bohunice
– Obecní ples – KD Neznašov
– Divadelní ples – KD Neznašov

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY 2018 V NEZNAŠOVĚ

pondělí
úterý
středa
neděle
úterý

24. 12.
25. 12.
26. 12.
30. 12.
1. 1.

15:30
11:00
11:00
17:00
11:00

bohoslužba slova
bohoslužba slova
mše svatá
mše svatá
bohoslužba slova
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Přednáška ČČK
Dne 8.11. 2018 v kulturním domě v Neznašově pořádala MS
ČČK a MO STP Neznašov přednášku na téma: Zdravé střevo.
Přednášce samotné předcházelo poděkování paní Kodadové za
dlouholeté členství v Českém červeném kříži, které trvá od roku
1958, kdy do organizace vstoupila jako studentka zdravotnické
školy. Členky spolku jí předaly květinu a poděkovaly za její dlouholetou vynikající práci.
Následovala poutavá dvouhodinová přednáška MUDr.
Veroniky Horanové z Českých Budějovic o tom, jaký vliv má činnost lidského střeva na celkové zdraví člověka. Účastníci přednášky si odnesli spoustu poučení i varování o stravování v dnešní
uspěchané době.
MS ČČK a MO STP Neznašov

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2019
Dobročinnou akci Tříkrálová sbírka každoročně pořádá Charita ČR u nás na Vltavotýnsku Farní Charita Týn nad Vltavou. V lednu 2019
se již po devatenácté vydají skupinky koledníků
do ulic Týna nad Vltavou a okolních vesnic, aby
oslovili veřejnost a požádali o pomoc pro lidi
v nouzi u nás i v zahraničí.
Do Vašich vesnic a domovů přijdou tříkráloví
koledníci ve dnech 1. až 14. ledna, 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.
Prosíme, otevřete koledníkům svoje dveře
a srdce, podpořte charitní dílo. Děkujeme.
Farní charita Týn nad Vltavou

MS ČČK a MO STP Neznašov
přejí krásné prožití vánočních svátků
a hodně zdraví, štěstí a úspěchů
v novém roce.

Dětské hřiště ve Všemyslicích
V pátek 7. 12. 2018 bylo dodavatelskou firmou předáno obci
Všemyslice dokončené dětské hřiště ve Všemyslicích, které by
mělo sloužit všem dětem z vesnice.
Tímto bylo vyhověno opakovaným žádostem občanů ke
zřízení hřiště, které svým vybavením herními prvky je na úrovni
vybavení dětských hřišť v ostatních částech obce.

Přejeme Vám vše, co se špatně balí,
to jest klid, pohodu a zdraví!
Hezké prožití svátků vánočních
a vše nejlepší v novém roce

přeje spolek
NEZNÁŠEK.

Doporučené místo zřízení odpovídá svým umístěním klidu
a bezpečnosti pro děti, a to především z pohledu odklonění od
hlavní komunikace. V jarních měsících ještě obec zajistí kompletní terénní úpravy spolu s osetím případně zasázením vhodných keřů a bude doplněn i přenosný zahradní set pro rodiče či
k odpočinku všeobecně. Dnes je tedy nové dětské hřiště již k dispozici dětem a budeme jen rádi, když bude dlouho a bez závad
sloužit svému účelu.
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ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO
STROMU

Neznašovský Mikulášský jarmark
Dne 30. 11. 2018 se v Neznašově konal již tradiční Mikulášský
jarmark. Součástí této akce, je živý betlém, který se koná na návsi
u příležitosti rozsvícení vánočního stromu. Návštěvníci mohli vidět
příchod Josefa a Marie, zrození Ježíška a příchod prostého lidu,
který chtěl obdarovat narozeného Ježíška.

Obec Všemyslice děkuje Jaderné elektrárně
Temelín ze skupiny ČEZ, za finanční podporu
akce „ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
VE VŠEMYSLICÍCH 2018“.

Po skončení představení se přešlo k rozsvícení vánočního
stromečku a všichni účastníci se světýlkovým průvodem odebrali
ke hřbitovu, kde již bylo připravené pokračování akce. Návštěvníci
hned uvítali možnost zahřát se teplým nápojem u stánku s občerstvením nebo dokoupení vánočních dekorací a drobných
dárečků. Hned jak se lidé trochu utišili, začala hrát dramatická
hudba, která nevěstila nic dobrého. Čerti začali vylézat z pekla
a hledat hříšníky mezi malými dětmi. Po chvíli hudební atmosféra
utichla a začaly se linout líbezné tóny, které znamenaly příchod
andělů a Mikuláše, který vystoupil z brány hřbitova.

Následovalo obdarovávání dětí, kdy jsme letos rozdali
150 balíčků. Můžeme tedy s jistotou říci, že popularita této akce
je stále na vysoké úrovni a má cenu s ní pokračovat i nadále.
Děkujeme společnosti ČEZ za poskytnutí finančních prostředků,
MAS Vltava za poskytnutí stánků na jarmark, Spolku pro aktivní
život Tyrš za účast v živém betlému a hlavně Vám návštěvníkům
této akce za skvělou atmosféru.
Divadelní spolek Tyl - Neznašov

Divadelní spolek Tyl – Neznašov
přeje všem občanům příjemné prožití
vánočních svátku a mnoho úspěchů
v novém roce 2019
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ZŠ A MŠ NEZNAŠOV
ROTUJÍCÍ NÁVŠTĚVA V ZŠ A MŠ NEZNAŠOV
V pátek 16. 11. 2018 jsme přivítali v naší ZŠ a MŠ Neznašov
zástupce škol, které jsou zapojeny do projektu Učíme se spolu
pod záštitou organizace Step by Step. Jsme rádi, že se v rámci
rotující návštěvy, která se tentokrát odehrála u nás, objevila centra z celé ČR a neváhali za námi přijet například i z daleké
Moravy.

Během tohoto pracovního setkání jsme představili a ukázali
prostředí a způsob práce s dětmi v mateřské i základní škole,
poukázali na návaznost a spolupráci základní a mateřské školy
v Neznašově. Návštěvníky nejvíce zaujalo povídání o našich začátcích v programu Začít spolu aneb jak všechno vznikalo. Celé
povídání bylo rovněž zpestřeno přednáškou ředitele Mgr.
J. Tůmy o zahraniční stáži ve Finsku a jejímu přínosu.
Pracovní setkání jsme uzavřeli tématem Učíme se venku,
jehož filozofie podporuje hledání nových způsobů, jak využít
podněty pro učení a objevování v centrech aktivit ve venkovním
prostředí. Počasí nám přálo a my všichni jsme si venku užívali
objevování přírody a radosti z učení.

správné vánoční atmosféře přispěla nejen vůně jehličí, kávy
a čaje, ale i v pozadí hrající vánoční koledy.

ČERTI V ZŠ A MŠ NEZNAŠOV
Kdopak by se čertů bál? Malí nebo velcí, holka nebo kluk,
v naší škole je to fuk. Máme pro strach uděláno a za čerty si
klidně vypravíme i do horoucích pekel. V Pohádkové kovárně
v Selibově, kam se vydala naše MŠ, nás přivítal sám čertík
a dovedl nás i přímo za svými kamarády do pekla. Když ale zjistil, že nemáme žádného hříšníka, s radostí nás předal andílkovi,
se kterým jsme si vytvořili kouzelný zvoneček a obdaroval nás
mikulášskou nadílkou.

O dva dny později se k nám do školy a školky vydali čerti
s Mikulášem na kontrolu. Ve škole se sice našlo pár hříšníků, ale
po zazpívání několika písniček zjihli a nakonec nám všechny děti
ve škole nechali. Ve školce jsme se nejen díky básničkám a čertí
polce nemuseli bát. Možná jen toho čerta za komínem, který
nikdy nespí a dohlíží, aby se někde neděly neplechy. Čerti zmizeli
jak pára nad hrncem, ale nechali si pro nás pár úkolů. Vydali
jsme se proto na čertí stezku. Vymýšleli jsme čertí škleb, čertí
jméno, ochutnali čertí čaj a řekli básničku tak nahlas, aby ji slyšeli
až v samotném pekle. Všechny úkoly jsme hravě zvládli a odměnou nám byla nejenom nadílka, ale i čertí diplom. Touto cestou
bychom chtěli poděkovat všem rodičům, kteří se do akcí zapojili
a čertích vrtochů se nebáli. Děkujeme rovněž Mikulášovi,
andělovi i všem čertům, kteří nás ve škole a školce navštívili.
Mgr. G. Tůmová, Mgr. L.Trnková a Mgr. J. Tůma

VÁNOČNÍ KAVÁRNA S RODIČI
Ve středu 28. listopadu jsme pořádali tradiční vánoční
kavárnu pro rodiče s dětmi. Sešlo se zde především hodně dětí,
a proto bylo velmi veselo. Rodiče či starší děti si mohli vyrobit
vánoční věnec, svícen či jinou dekoraci ze živých větví, pro
mladší děti bylo připraveno tvoření vánočních zápichů. Ke

Kolektiv zaměstnanců Základní školy
a Mateřské školy Neznašov všem přeje
poklidné vánoční svátky plné radosti, štěstí
a pohody a do nového roku hodně zdraví
a spoustu jedinečných okamžiků.
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Ohlédnutí za činností spolku AVZO
Pobočný spolek uspořádal v roce 2018:
l 30. března střeleckou soutěž ze vzduchové
pušky Hanel a Slavie.
l 15. července střelecký souboj dvojic na mechanické terče.
l 16. září třípolohovou střeleckou soutěž ze vzduchové pušky Slavie.
l 30. září na střelnici v Týně nad Vltavou třípolohovou
soutěž ve střelbě z malorážné pušky. Druhou částí
v Týně byla kondiční střelba z různých zbraní.
V průběhu roku probíhala tréninková činnost. Část
členské základny se zúčastnila soutěží pořádaných
jinými organizacemi. Spolek se zapojil do projektu
„Oranžový rok 2018“ a spolupracuje s OÚ Všemyslice.
Vážení čtenáři přeji Vám v adventním čase, pokud možno, hodně pohody a radosti a budu se těšit na
setkání na některé z dalších akcí AVZA.
Josef Kuboušek,
předseda AVZO TSČ ČR – PS Všeteč

Uzávěrka čísla 14. 11. 2018, vydavatel Obecní úřad Všemyslice, telefon 385 721 737

