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INFORMACE Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA

Ve čtvrtek 21. března v Bohunické hospodě proběhlo Veřejné
zasedání zastupitelstva obce Všemyslice.
• Na základě žádosti, kterou obec podala v roce 2018 na
Ministerstvo zemědělství v programu 12966 “Údržba
a obnova kulturních a venkovských prvků“, byla obci přiznána
dotace ve výši 495 185,- Kč. Tato dotace bude použita na
akci „Oprava hřbitovní zdi“. ZOV schválilo, aby pro zajištění
stavební akce bylo společnosti EWAA s. r. o., zadáno vypracování zadávací dokumentace pro výběrové řízení a dále pak
provedení vlastního výběrového řízení na dodavatele stavby.
Současně ZOV stanovilo členy výběrové komise spolu
s náhradníky ve složení:
členové: Ing. Štěpánka Mácová, Bc. Petra Vopavová,
Bc. Vladimíra Matoušová
náhradníci: Bc. Kateřina Levínská, Karel Tůma Ing., Libor
Kolář
• ZOV schválilo podpis Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene akce „Neznašov parcela 89/130 – kabel
NN“, kdy stavbou jsou dotčeny obecní pozemky parc.
č. 89/58 a 89/65, k. ú. Všemyslice, místní část Neznašov.
Umístěné distribuční zařízení – kabelové vedení NN řeší
napojení parc. č. 89/130, k. ú. Všemyslice. Věcné břemeno
je úplatné za jednorázové finanční vypořádání ve výši
10.000,- Kč bez DPH.
• ZOV souhlasilo s podpisem Smlouvy o zřízení věcného
břemene č. CB-014330045316/001 akce „Neznašov parc.
č. 210/31 – kabel NN“ ve prospěch E.ON Distribuce a. s.,
České Budějovice, kdy stavbou jsou dotčeny obecní
pozemky parc. č. 215/2, 219/30 a 210/1, k. ú. Všemyslice.
Věcné břemeno je úplatné za jednorázové finanční vypořádání ve výši 26.000,- Kč bez DPH.
• Na záměr obce Všemyslice pronajmout pozemek parc.
č. 212, k. ú. Všemyslice, vodní plocha (Židovský rybník)
reagovali dva zájemci. ZOV vyhodnotilo obě žádosti
a rozhodlo se propachtovat vodní plochu místnímu občanu,
který přislíbil péči o rybník a jeho okolí a jedenkrát za rok
uspořádání dětských rybářských závodů. Pachtovní smlouva
bude uzavřena na dobu určitou 3 let, nejdéle do 31. 12. 2021
a za cenu 2000,- Kč ročně.

• Na základě vydané změny č. 2 Územního plánu obce Všemyslice ZOV souhlasí s pořízením Územní studie pro zastavitelnou plochu B25. Zpracování Územní studie je
podmínkou pro rozhodování v celé této ploše určené pro
bydlení.
• ZOV schvaluje přednesené a navržené výše individuálních
dotací pro zájmové a společenské organizace na základě jejich individuálních žádostí. Žádosti se podávaly do konce
února 2019. Finanční potřeby žadatelů budou uvolněny
z prostředků poukázaných společností ČEZ a. s., v rámci
Oranžového roku 2019.
RŮZNÉ A DOŠLÁ POŠTA
• ZOV souhlasí se změnou sídla firmy Walho s. r. o. na adresu
provozovny restaurace Neznašov, Neznašov č. 15 a to na dobu
trvání platného nájmu. Obec je ze zákona oprávněna, udělený
souhlas ve směru k obchodnímu rejstříku, kdykoli odvolat.
• ZOV pověřuje starostu obce zadáním zpracování znaleckého
posudku na pozemek parc. č. st. 9/1, výměra 894 m2 ve
Slavěticích za účelem budoucího zveřejnění záměru prodeje
tohoto stavebního pozemku.
• Na základě doručené žádosti o pronájem pohostinství ve
Všemyslicích odsouhlasilo ZOV zveřejnění záměru obce
pronájmu (pachtu) nebytových prostor pohostinství Všemyslice č. 9, parc. č. st. 159/1 za těchto podmínek:
- nájem na dobu neurčitou se zkušební dobou na 6 měsíců
- nájemné 100,- Kč měsíčně bez energií
- umožnění podnájmu provozovny za souhlasu majitele
nemovitosti
- celoroční provoz, případně provoz v souladu s potřebami
občanů
- živnostenské oprávnění
- bezdlužnost
• Současný nájemce (pachtýř) Horácké hospůdky, Všeteč
č. 26, k. ú. Všeteč požádal o schválení další osoby jako
druhého nájemce. ZOV souhlasilo se zveřejněním záměru
obce změny nájemní smlouvy provozovny Horácká hospůdka na dva pachtýře.

(Zápis ze zastupitelstva je k nahlédnutí na Obecním úřadě a Výpis usnesení je zveřejněn na webových stránkách obce.)

strana 2

ZŠ A MŠ NEZNAŠOV
ZÁPIS
k základnímu vzdělávání
pro školní rok 2019-2020
Vážení rodiče,
zápis do prvního ročníku k povinné školní
docházce (pro děti narozené od 1. 9. 2012
do 31. 8. 2013) pro školní rok 2019/2020
proběhne ve dnech

25. 4. a 26. 4. 2018
Z organizačních důvodů Vás žádáme, abyste vyplnili přihlášku k zápisu a odeslali ji na e-mail:
tuma@zsneznasov.cz, nebo ji donesli osobně
řediteli školy, či do mateřské školy, do třídy Všemyslíků, a to do 12. 4. 2019. Na základě této přihlášky budete pozváni na konkrétní datum a čas.
S sebou k zápisu budete potřebovat doklad totožnosti a rodný list dítěte. Přihlášku k zápisu
získáte v mateřské škole - ve třídě Všemyslíků,
v kanceláři školy nebo je ke stažení na webových
stránkách školy.

ZÁPIS
k předškolnímu vzdělávání
pro školní rok 2019 – 2020
Zápis k předškolnímu vzdělávání v MŠ bude
probíhat v těchto termínech:

9. 5. a 10. 5. 2019

(6:00 - 16:15 hodin)

vydávání přihlášek v budově MŠ
ve třídě Všemyslíků

23. 5. a 24. 5. 2019

(13:00 - 17:00 hodin)

odevzdání vyplněných přihlášek v budově MŠ
K zápisu přineste rodný list dítěte
a občanský průkaz zákonného zástupce.
Těšíme se na Vás, kolektiv MŠ Neznašov

Těšíme se na viděnou,
Mgr. Jaroslav Tůma, ředitel Základní školy
a Mateřské školy Neznašov

CKP – Jak rozvíjíme předmatematické
představy u dětí v MŠ?
Dne 28. 2. se v naší mateřské škole konalo
23. setkání pedagogických i nepedagogických pracovníků v rámci kolegiální podpory. Naší „kolegiální
kavárnu“ zaštiťovalo téma: Jak rozvíjíme předmatematické představy u dětí v MŠ.
Toto téma bylo pro účastníky, dle ohlasů a do-

plňujících otázek, velmi inspirativní a velmi si vážíme
toho, že naše škola i školka dokáže být kvalitní inspirací pro další školy v jihočeském regionu. Velmi
si ceníme, že naši pedagogové Základní školy
a Mateřské školy Neznašov mohou nabídnout své
zkušenosti z metodiky prof. Hejného, představit
jednotlivá matematická prostředí a sdílet své
zkušenosti při práci s dětmi. Věříme, že i nadále se
v naší „kolegiální kavárně“ budeme zabývat tématy,
která osloví i širší veřejnost a my nasbíráme další inspiraci pro svou práci.
Těšíme se na další setkání v naší MŠ,
Erika Tomková

NÁSLECHY V 1. ROČNÍKU
Ve středu 20. března jsme u nás v první třídě
přivítali návštěvu – přišli se k nám podívat rodiče budoucích prvňáčků. Představili jsme jim, jak probíhá
výuka v programu Začít spolu.
Ráno jsme se sešli v ranním kruhu, kde jsme si
všichni povídali o svých zážitcích a dojmech a hned
potom jsme se pustili do matematiky podle profe-
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sora Hejného. Zahráli jsme se různé hry na
procvičení učiva i paměti, představili jsme rodičům
některá prostředí Hejného metody. V českém jazyce
jsme vyluštili křížovku, při čtení jsme se zaměřili na
čtení s porozuměním a nakonec jsme hledali slova,
která jsme potom skládali do věty ve správném
pořadí. Potom jsme se rozdělili do skupinek a pracovali jsme v centrech aktivit, jejichž téma bylo ČAS.
Skládali jsme pexeso, vyráběli jsme hodiny
a dokonce jsme psali na psacím stroji!
Nakonec jsme svou práci zhodnotili v hodnotícím
kruhu. Celý den jsme si užili a těšíme se, až mezi
námi přivítáme nové prvňáčky!
Mgr. Lenka Trnková

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
v Mateřské škole Neznašov
Srdečně Vás zveme na Den otevřených dveří
v Mateřské škole Neznašov

v úterý 16. 4. 2019
od 8:00 do 10:00 hodin
Co nás čeká:
8:00 – 8:15
přivítání rodičů v komunitní místnosti v MŠ
8:15 – 8:30
seznámení se vzdělávacím programem Začít spolu
představení činností MŠ, info o celoročních akcích
apod.
8:30 - 8:45
čas pro dotazy, diskuze
8:45 – 10:00
prohlídka prostorů MŠ
praktická ukázka práce dětí v centrech aktivit
volné hry
V případě zájmu se dostavte ve stanovený čas
do budovy mateřské školy (Neznašov 11).

neopakovatelnou atmosféru, získat nové zážitky
a podpořit myšlenku, že toto setkání určitě
neproběhlo naposledy.

NOC S ANDERSENEM
Ať jsme velcí, malí, mladí nebo staří, máme
všichni rádi pohádky. Jedinečnost pohádek nás doprovází celý život a jejich dobrý konec zasáhne
každého. I my se nechali unést kouzlem pohádek
a podpořili myšlenku projektu Noc s Andersenem.
Ve školce na děti čekala řada překvapení.
Splněné úkoly a vyluštěná tajenka poodkryly hlavní
překvapení večera a my se pobavili nad divadlem
v podání jak dětí, tak i rodičů.
Večer plný zábavy, kouzelné atmosféry a čtení
pohádek z oblíbených dětských knížek ukončilo
slavností přespání ve školce. Touto cestou děkujeme všem rodičům, kteří nám pomohli vytvořit

I školáci si ve středu 27. 3. prožili ve škole Noc
s Andersenem. Děti kromě večerního spaní ve škole
čekal i zajímavý a tajemný program. Podle historické
mapy děti putovaly prostředím různých literárních
postav, na jejichž stanovištích musely splnit zadané
úkoly. Ocitly se tak v říši pohádek, ve které se
seznámily s pohádkami H. Ch. Andersena a kde si
zahrály loutkové divadlo, které Andersen velmi milo-
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val. V říši záhad se snažily společně s Sherlockem
Holmesem najít podle záhadných indicií správný klíč
a tím si otevřít cestu k pokladu. V říši kouzel je uvítal
Brumbál, hadi a pavouci. Děti vymýšlely zaklínadla
a pomocí kouzelné hůlky se je snažily zprovoznit. Ve
Stínadlech na děti čekal Dlouhé Bidlo. Děti musely
vyluštit název hlavolamu, zjistily, kdo patřil do
skupiny Rychlých šípů a ten, kdo zdolal hlavolam
a vyndal ježka z klece ven, obdržel utajený návod
na výrobu létajícího kola. V nejtemnější místnosti
školy na děti čekal sám Hans Christian Andersen.
Děti zde zjistily informace o jeho životě a z úst tohoto pohádkového velikána si vyslechly jednu z jeho
nejznámějších pohádek.
Po absolvování celého putování jsme se s dětmi
sešli ve školní družině, kde jsme si sdělili nejzajímavější informace a pocity. Této slavnostní chvíle
jsme rovněž využili k další významné události, a to
PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE.
Věříme, že se dětem program i následné spaní líbilo. Na památku si kromě pokladu a pamětního
listu odnáší knihu, ve které mají nejdůležitější informace zaznamenány. My dospělí jsme si společné
setkání také moc užili a bylo krásné vidět a slyšet
nadšené reakce dětí.
Erika Tomková a Mgr. Gabriela Tůmová
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Bazárek dětských nepotřebných věcí

Jednosměrná ulice stále trnem v oku

V sobotu 23. 3. 2019 se konal tradiční bazárek. Již
u v chodu nás vítala vtipná cedulka dnes MŠ bazárek.
Nabídka oblečení a bot byla pestrá. Měli jsme z čeho vybírat, pro kluky i pro holky. Velkou radost měly děti
z prodeje svých věcí, které si sami vytřídily a nachystaly
k prodeji. Naše malé modelky obměnily šatník a ulovily alespoň jeden nový kousek. Věci, které bylo možné získat
zdarma a nerozdaly se, budou věnovány charitě. Děkujeme za příjemně strávené dopoledne v úžasném zázemí
mateřské školky.
Na podzim opět na bazárku na shledanou.
Za Neznášek z.s.
Vlaďka M.

Nemyslím si, že zrovna projíždějící řidič zastaví a začne
cloumat s dopravní značkou označující vjezd do jednosměrné ulice, aby ji otočil do protisměru nebo alespoň tak,
aby nebyla při jízdě normálně vidět… No, nicméně siláci
jsou mezi námi nebo možná ti, kdo nosí po kapsách klíče,
aby třmeny zajišťující ať již sloupky držící značky či samotnou značku povolili a poté otočili. Na spodním okraji
„Vládní ulice“ se dokonce značky krátce po uvedení jednosměrného provozu úplně ztratily a při čištění Židovského rybníka byly zde na dně nalezeny! Takovou
dálku se s nimi pachatel táhnul! Dnes jsou sloupky zajištěny přivařením , takže jsme vytvořili nerozebíratelný
spoj a zatím je klid. Nechci podezřívat nikoho z bydlících
v této ulici, protože je docela možné, že jde opět o něčí
zábavu z dlouhé chvíle, které my ostatní vůbec
nerozumíme a neumíme se jí zasmát…
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MASOPUST

ve Všemyslicích a Slavěticích
V sobotu 2.3. proběhl ve Všemyslicích již po osmé masopustní rej, který se opět velmi vydařil. Maškary se sešly
před hasičskou zbrojnicí, kde jim byl zapůjčen klíč od vesnice a předáno něco na posilněnou. Velké množství účastníků spolu s muzikanty vyrazilo jak na voze, tak pěšky do
Slavětic a potom zpět do Všemyslic. Na jejich cestě je
čekaly otevřené dveře, vlídné přijetí a spousta jídla a pití.
K tanci hrála Malá Vlachovka. Výborná atmosféra a dobrá
nálada provázely celý den.

Vítání občánků
V pátek 22. února 2019 přivítal pan starosta nově
narozené občánky v roce 2018. Milé setkání s dětmi,
rodiči a prarodiči proběhlo na obecním úřadě.
Celkem bylo přivítáno devět dětí a to:
Lavrinčík Tomáš, Janovská Magdalena, Růžička
Martin, Pekař Marcus, Dvořák Jindřich, Dvořák Vojtěch, Marečková Julia, Milota Václav, Bílá Veronika.

Děti ze Sborečku při MŠ a ZŠ Neznašov se
postaraly o kulturní vystoupení. Jejich písničky
udělaly radost všem a někteří malí občánci by je nejraději doprovodili jak zpěvem, tak tancem. Pan
starosta dal každé mamince květinu a s dovolením
rodičů si pochoval jejich potomka. Rodiče obdrželi
od obce malý dárek, pamětní knížku děťátka
a společně se zapsali do Kroniky obce Všemyslice
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Děkujeme obci Všemyslice za pronájem sálu, provozovateli Bohunické hospody za zajištění občerstvení, rodině Luňáčkových za půjčení aparatury a Honzovi
z Bechyně za skvělý zvuk. A děkujeme též všem kapelám
a divákům, bez nichž by Dřevák zkrátka nebyl. Za rok
v Bohunicích ahoj!
Tým organizátorů

an

eb

hudební vítá

r
a
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ní

a

Sobota, která je nejblíže prvnímu jarnímu dni, s sebou
už tři dekády přináší Bohunický dřevák, přehlídku nejen
vltavotýnských kapel hrajících zejména folkové, country
a trampské písně. Nejinak tomu bylo i letos 23. března.
Nádherný slunečný den přímo vybízel k tomu, udělat si
odpolední procházku přírodou a zakončit ji v sále Bohunické hospody.
31. ročník nabídl vystoupení devíti hudebních těles,
která publiku naservírovala vždy 2 až 3 písničky, a to jak
převzaté, tak i autorské! Obhájce dvou dřeváků
z loňského ročníku, Prdíkovic rodina, se tentokrát musel
spokojit s dvojnásobným druhým místem.
Cenu diváků v podobě putovního dřeváku si totiž
odneslo trio Feket-Bombon-Kožak a odbornou porotu pro
změnu nejvíce zaujala kapela Klídek, která si tak odnesla
druhý putovní dřevák. Program obohatila soutěž
o mladého začínajícího básníka. Omezení nebyla žádná.
Zúčastnit se mohl kdokoliv, báseň jen musela obsahovat
slova jaro a dřevák. I o tuto soutěž byl překvapivě velký
zájem a sešla se řada povedených a vtipných básnických
prvotin.
Dřevák zakončil tradiční countrybál, který se protáhl
až k půlnoci, muzikanti u stolu v taverně však poté hráli
ještě několik dalších hodin...
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Zábava v zámeckém parku Neznašov

WORKSHOP PRO DOSPĚLÉ
DRÁTKOVÁNÍ – VÝROBA ŠPERKŮ
Ve středu 24. dubna od 17 do 19 hodin
se v budově školy uskuteční workshop
drátkování, a to pro maminky, babičky, tatínky
i dědečky, tety, strýce, zadané i svobodné.
Zkrátka pro všechny, kteří rádi tvoří a rádi by se
naučili, jak vytvořit zajímavý a originální šperk
z drátků a korálků.
S sebou si přineste malé štípací kleště.

Při společné obchůzce zámeckého parku se současnou majitelkou zámku Neznašov asi všechny zúčastněné
hodně překvapil nejen nepořádek ukrytý různě v mlází
a náletech dřevin ale co hlavně, viditelně záměrně
poškozené kmeny stromů. Dle opuštěného sezení
a odpadků kolkolem vše nasvědčuje opakovaným
návštěvám mládeže, případně větších dětí. Je skutečně
zarážející, že se někdo může ještě navíc náramně bavit
rytím nesmyslných symbolů do kůry zdravých stromů.
O řadě různě poškozených slabších stromcích vůbec
nemluvě. Spoušť ve znamení především plastových ale
i skleněných lahví je bez diskuze. Nechť z přiložených fotografií si každý člověk se zdravým rozumem udělá
úsudek sám.

NÁVŠTĚVA KOMINÍKA
Podle zákona je každá domácnost používající kotel
nebo kamna na tuhá paliva povinna jednou za rok
nechat provést kontrolu a vyčištění spalinových cest.
Tak jako každý rok mají občané možnost zamluvit
si návštěvu kominíka. Kontrola komínů by proběhla
během měsíce května. Ti z Vás, kteří mají zájem
o návštěvu kominíka (p. Chvala) nahlaste během
měsíce dubna obecnímu úřadu své kontaktní údaje
(jméno, bydliště a číslo telefonu).

ÚKLID
Sraz v sobotu 6. dubna ve 14:00 u dětského hřiště v
Neznašově.
S sebou dobrou náladu, pracovní rukavice, pevnou
obuv a hrábě. Pytle na odpad, jednorázové rukavice
a občerstvení zajištěno.

Uzávěrka čísla 31. 3. 2019, vydavatel Obecní úřad Všemyslice, telefon 385 721 737

