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INFORMACE Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA

Ve čtvrtek 27. 5. se v KD Neznašov konalo XXII. veřejné
zasedání Zastupitelstva obce Všemyslice.
• Účetní obce předložila návrh závěrečného účtu obce
Všemyslice za r. 2020, ten je řádně zveřejněn na úřední
desce, přílohy jsou k nahlédnutí v kanceláři obce. ZOV
vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením obce
Všemyslice a schvaluje tak závěrečný účet obce Všemyslice za r. 2020 včetně příloh – bez výhrad.
• ZOV schvaluje předloženou účetní závěrku obce Všemyslice za rok 2020.
• Vzhledem k havarijnímu stavu dešťové a splaškové
kanalizace a nejistému stavu hlavního řadu veřejného
vodovodu uložených v pozemku parc. č. 175/19, k.ú.
Všemyslice, místní část Neznašov doporučuje se
celková oprava kanalizace a vodovodního řadu. ZOV
souhlasí s provedením výběrového řízení na dodavatele
stavby „Oprava kanalizace a vodovodu Neznašov ppč.
175/19, k. ú. Všemyslice“.
• ZOV pověřuje starostu a místostarostku obce Všemyslice jednáním s ČSOB, KB a UniCredit Bank o možnostech a bankovních podmínkách pro poskytnutí nového
finančního úvěru.
• ZOV souhlasí s doručeným návrhem na uzavření smlouvy o věcném břemeni č. CB-014330054262/001,
souhlas s umístěním distribučního zařízení ve prospěch
EG.D, a. s., Lidická 1873/36, Brno, stavby „Bohunice,
K3349/8, přeložka kabelu NN.“ Věcné břemeno je
úplatné za jednorázovou částku 10.000,- Kč bez DPH.
Starosta obce je zplnomocněn k podpisu této smlouvy.
• ZOV souhlasí s koupí pozemku parc.č. 175/117, k.ú.
Všemyslice, orná půda, výměra 388 m2, za cenu
znaleckého odhadu 124.020,- Kč. Obec Všemyslice na
své náklady zajistí vyhotovení kupní smlouvy a návrhu
na vklad a současně uhradí poplatek za vklad do KN.
Starostovi obce se ukládá zajištění všech těchto administrativních úkonů, pověřuje se podpisem kupní smlouvy
a poté provedením vkladu do KN.
• Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti, užívání
části pozemku 38/17, k.ú. Všemyslice, která umožní za-

jištění přístupu a údržby příslušenství (širšího zázemí)
pozemku parc.č. st. 1439 se stavbou kaple sv. Anny, k.ú.
Všemyslice, sloužící k veřejným účelům. Věcné břemeno
je úplatné za jednorázovou úplatu 10.000,- Kč bez DPH.
ZOV souhlasí s předloženým návrhem Smlouvy o zřízení
věcného břemene služebnosti, užívání části pozemku
38/17, k.ú. Všemyslice, viz. vymezovací GP č. 91012/2020, který je nedílnou součástí smlouvy. Věcné břemeno je úplatné za jednorázovou úplatu 10.000,- Kč bez
DPH. Starosta obce je oprávněn k podpisu této smlouvy.
• ZOV souhlasí s poskytnutím částky 30.000,- Kč
z rozpočtu obce pro ZŠ a MŠ Neznašov, na dofinancování nákladů na výstavbu přírodní zahrady ZŠ Neznašov.
• ZOV schvaluje přednesené a navržené výše individuálních dotací, pro zájmové a společenské organizace na
základě jejich žádostí. Finanční potřeby žadatelů budou
uvolněny z prostředků poukázaných společností ČEZ
a s., v rámci OR 2021. Starosta obce je pověřen podpisem všech veřejnoprávních smluv se žadateli o individuální dotace.
• Z úřadu práce České Budějovice byl doručen návrh Dodatku č. 2 Dohody o spolupráci v rámci projektu „Se
sousedy II“. Tento dodatek reflektuje změnu v termínu
realizace projektu, která byla aktuálně prodloužena do
30. 6. 2022 z důvodu „covidové“ pandemie. Druhou
změnou v dodatku je nová kontaktní osoba za úřad
práce. ZOV souhlasí s předloženým návrhem Dodatku
č. 2 k Dohodě o spolupráci v rámci projektu „Se sousedy
II“, uzavřený mezi obcí Všemyslice a Úřadem práce
České republiky, zastoupená Ing. Ivanem Loukotou,
ředitelem sekce Krajské pobočky v Českých
Budějovicích. Starosta obce je oprávněn k podpisu uvedeného dodatku.
• ZOV, pro letošní rok 2021, nemění dosud platná Pravidla
rybolovu na rybníce ve Všemyslicích stejně tak i cenu
povolenek. Je pouze upřesněn lov karasů a cejnů.
Prodej povolenek stejně jako povolení k rybolovu je zahájeno dnem 28. 5. 2021. Současně ZOV stanovuje, že
v případě neměnících se podmínek rybolovu a ceny povolenek v následných letech, je starosta obce oprávněn
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o začátku rybářské sezony a prodeje povolenek rozhodnout sám, aniž toto bude předmětem jednání v ZOV.

myslice k opravě silnice č. III/1411 ve směru Neznašov
- Všemyslice. Výhled plánované opravy cca za 10 let.

• Po stanovenou dobu byl obcí Všemyslice řádně zveřejněn záměr obce zřízení služebnosti stezky a cesty
k pozemku pč. 1043/30, k. ú. Všemyslice, Neznašov a to
na základě podané žádosti manželů L.. ZOV souhlasí
s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti stezky a cesty k pozemku obce parc.
č. 1043/30, k.ú. Všemyslice ve prospěch manželů L.
Jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene ve
výši 5000,- Kč bez DPH, dále poplatek za vklad do KN
a náklady na sepsání příslušného druhu smlouvy zaplatí
žadatelé. Starosta obce je zplnomocněn k podpisu
smlouvy a dále k zajištění vkladu do KN.

• stížnost občanů z Neznašova na vymezenou objížďku
při uzavřené komunikaci Týn n. Vltavou - Neznašov

• Doručený dopis p. M. P., majitelky nemovitosti, v obci
a k. ú. Bohunice nad Vltavou, jehož obsahem je podání
podnětu k odstranění nepovolené změny z oplocení na
vjezd z místní veřejné komunikace na soukromý pozemek parc. č. 125/3, majitel K. T. Korespondence byla
k řešení předána p. místostarostce obce Všemyslice. OÚ
Všemyslice dle zákona č. 13/1997 Sb., §40, bodu 5,
písm. b) vykonává působnost silničního správního úřadu
ve věcech místních komunikací. Po výzvě zhotovitele
vjezdu k učinění nápravy, následném doložení potřebných dokladů a zaplacení správního poplatku vydal OÚ
Všemyslice Rozhodnutí o připojení odstavné plochy pro
osobní automobil k místní komunikaci. ZOV bere na vědomí doručený dopis p. P. Současně bere na vědomí informaci místostarostky obce Bc. Kateřiny Levínské
o jejím postupu v případě řešení podaného podnětu.
ZOV se s tímto postupem ztotožňuje, neboť rozhodnuto
bylo tak, jak OÚ Všemyslice, dle zákona přísluší.
• Obec Všemyslice byla oslovena společností Zásilkovna
s. r. o. ve věci možnosti instalace Z-BOXU. Tyto schránky
budou sloužit široké veřejnosti k vyzvedávání zásilek objednaných přes e-shopy. ZOV akceptuje doručený návrh
Smlouvy pro umístění Z-BOXU na části obecního
pozemku parc. č. 154/1, k.ú. Všemyslice, Neznašov.
Upřesněná plocha 2,1 m2 k pronájmu bude řádně zveřejněna záměrem obce pro konkrétního žadatele tj.
Zásilkovna s. r. o. Pronájem bude na dobu neurčitou
s ročním nájemným 1.000,- Kč bez DPH.
• ZOV souhlasí s poukázáním částky ve výši 5.000,- Kč
formou darovací smlouvy p. J. P., Nakladatelství Blanice,
jako příspěvek na nově připravovanou knihu týkající se
i historie okolí Neznašova a řeky Vltavy. Darovací smlouvu na své náklady zajistí obdarovaná a po jejím
oboustranném podpisu, bude schválená částka zaslána
na účet žadatelky.
• Žádost p. M. P., o zrušení usnesení č. 18/2018/UZ, ze
dne 1. 11. 2018. Jedná se o přijaté usnesení ZOV k podmínkám prodeje kapličky „HUP“, umístěné na části
obecního pozemku parc.č. 3350/3, k.ú. Bohunice nad
Vltavou, zbudované při stavební akci plynofikace Bohunic v r. 1998. ZOV zrušilo v plném rozsahu přijaté usnesení č. 18/2018 / UZ ze dne 1. 11. 2018.
RŮZNÉ A DOŠLÁ POŠTA
• odpověď SÚS JČ kraje na zaslanou žádost obce Vše-

• audit obce Všemyslice proběhl bez závad, veřejné
poděkování pracovnicím obce za jejich práci.
DISKUSE
• paní Mácová – návrh k zahájení administrativních kroků
vedoucích k obnovení cesty přes „Kozí vrch“, ve směru
SV – JZ v délce cca 420 m a s šíři cesty 4-5 m. Travnatá
nezpevněná cesta by byla součástí zajímavého pěšího
okruhu kolem Neznašova. ZOV ukládá starostovi a místostarostce obce zjistit možnosti a informace týkající se
obnovení polní cesty.
• paní Matoušová- poukázání na špatný stav betonového
chodníku kolem přední zahrady ZŠ Neznašov.
• pan V. – návrh na bezplatný rybolov pro děti na rybníce
ve Všemyslicích při akci organizované obcí Všemyslice.
• pan J. – podává návrh zastupitelstvu obce intervenovat
u hejtmana JČ kraje, ohledně odmítavého stanoviska
SÚS ČB v případě doby opravy komunikace III/1411
Neznašov – Všemyslice. (podle vyjádření SUS 10 let)
• pan M. – obecné informace k opravě silnice 175/19
v Neznašově,(od dětského hřiště k paneláku) termín zahájení konec června, doba stavby minimálně 5 měsíců.
Náhradní parkování, pro občany dotčené touto stavbou,
je navrženo na fotbalovém hřišti a bývalém koupališti
v Neznašově.
• Boční ulice mezi řadovkami se při této akci, z důvodu
finanční náročnosti výše zmíněné stavbě, opravovat
nebudou.
• paní Š. – upozorňuje na rychlou jízdu motorkářů přes
Neznašov a znovu zdůrazňuje nebezpečí pro občany
a vhodnost častějších dopravních kontrol ze strany Policie ČR.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ve čtvrtek 17. 6. se v KD Bohunice konalo XXIII. veřejné
zasedání Zastupitelstva obce Všemyslice.
• ZOV schvaluje předložené RO č. 6 a současně schvaluje Dodatek č. 47 k odpisovému plánu.
• ZOV souhlasí s doporučením výběrové komise jako dodavatele stavby „Oprava kanalizace a vodovodu Neznašov parc. č. 175/19, k. ú. Všemyslice“ uzavřít smlouvu
o dílo s vítěznou firmou MoDoStav s. r. o., Bohunice 10,
která předložila nejnižší cenovou nabídku ve výši
4.918.272,90 Kč. Starostu obce pověřuje podpisem této
smlouvy o dílo.
• ZOV, na základě existence Smlouvy o spolupráci mezi
ČEZ a. s. a obcí Všemyslice, souhlasí s podáním žádosti
na ČEZ a. s., o finanční dar na stavební akci obce
„Chodník podél komunikace p. č. 175/19, k. ú. Všemyslice, Neznašov“, ve výši 2 mil. Kč. Starosta obce zajistí
odeslání této žádosti a následně je zplnomocněn k podpisu příslušné darovací smlouvy.
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• ZOV, na návrh starosty obce, souhlasí s obnovou nájmů
(pozastavených kvůli „covidovým“ opatřením) v budovách či prostorech v majetku obce Všemyslice a to
od 1. 7. 2021. Místostarostka obce zajistí informovanost
všech nájemců.
• ZOV souhlasí s pronájmem části svého pozemku parc.
č. 154/1, k. ú. Všemyslice, Neznašov, o velikosti 2,1 m2,
za účelem umístění Z-BOXU pro vyzvedávání zásilek objednaných přes e-shopy. Z-BOX bude provozovat
Zásilkovna s. r. o., Lihovarská 1060/12, Libeň, Praha 9,
za podmínek stanovených ve zveřejněném záměru –
pronájem na dobu neurčitou s ročním nájemným
1.000,- Kč bez DPH. Starosta obce zajistí vyrozumění
žadatele a je dále oprávněn k podpisu příslušné
smlouvy, kterou na své náklady zajistí nájemce.
• ZOV v okamžiku soustředění doručených nabídek na financování nového bankovního úvěru pro obec stanovuje,
pro vyhodnocení předložených konkrétních podmínek
a způsobu financování komisi ve složení: Bc. Kateřina
Levínská, Bc. Vladimíra Matoušová a účetní obce.
• Modernizace komunikace parc.č. 175/19, spolu s chodníkem a odstavnými stáními si mimo jiné vyžádá i nové
veřejné osvětlení této ulice. Na základě tohoto bude
nutné, v souladu s vnitřní směrnicí obce pro zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu č. 1/2017, ze dne
25. 5. 2017, provést poptávkové řízení na dodavatele
této stavby. ZOV ukládá starostovi a místostarostce
obce zajistit oslovení tří firem, zabývajících se dodávkou
„VO“. Pro vyhodnocení doručených nabídek stanovuje

LETNÍ KEMP SPAŽ TYRŠ
Spolek pro aktivní život Tyrš letos opět
uspořádá týden naučných a zábavných
akcí pro veřejnost, a to od 9. srpna 2021.
V plánu jsou odborné přednášky, výtvarné dílny, výlet, cvičení jógy a další.

ZOV tyto členy komise: Ing. Karel Tůma, Robert Hvozdovský a Libor Kolář. S výsledky jejich zjištění a doporučení bude seznámeno nejbližší další ZOV.
• ZOV, na návrh starosty obce, souhlasí se zasláním
písemné výpovědi „Smlouvy o umístění a provozování
kontejnerů“ firmě TextilEco a. s. a to kvůli dlouhodobým
problémům s vyvážením sběrných kontejnerů na textil.
RŮZNÉ A DOŠLÁ POŠTA
• dopis KÚ JČ kraje, odděl. krizového řízení – Obměna
antidot v zóně havarijního plánování JE Temelín v r. 2022.
• Zaslání dopisu s nabídkou spolupráce od f. REMA Systém, a. s., Praha 4 – přímá smluvní kooperace na zajištění zpětného odběru odpadních elektrozařízení,
přenosných baterií a akumulátorů a současně doručení
odmítavé reakce f. Asekol.
• Zamítavé stanovisko MMR k podané žádosti obce Všemyslice o dotaci na výstavbu víceúčelového hřiště
v Neznašově.
• odpověď MP Týn nad Vltavou, Policie ČR k dotazu obce
Všemyslice k možnosti navýšení četnosti dopravních
kontrol na trase Neznašov – Albrechtice n. Vltavou („K
Myšákovi“) – rychlé jízdy motorkářů
• zaslaný dopis obce Všemyslice hejtmanu JČ kraje
MUDr. M. Kubovi a dalším dvěma krajským zastupitelům, jehož obsahem je vyjadřující nesouhlas obce
se sdělením SÚS JČ kraje k nutnosti a termínu opravy
silnice Neznašov – Všemyslice.

Vzhledem k tomu, že nevíme, jaká bude
v srpnu epidemiologická situace a jaká
pravidla budou platit pro společenský
kontakt, bude přesný program zveřejněn
až koncem července na internetových a
facebookových stránkách spolku. Akce

V polovině května zemřel všemyslický rodák, tesař, zemědělec,
hasič a chovatel Vladislav Bartuška,
v místním podání Náhodík, otec tří
dětí obdařený sedmi vnoučaty
a šesti pravnoučaty. Za svůj dlouhý
život (1933-2021) prošel mnohým.
Vyučený tesař po celý život pracoval
ve stavebnictví, byl i stavbyvedoucím a po odchodu do důchodu se věnoval práci drobného
zemědělce. S tím bezprostředně souvisel zájem o chovatelství
holubů, králíků a slepic. Proto byl dlouholetým členem a činovníkem Českého svazu chovatelů.
Byl i dlouholetým členem všemyslického hasičského
sboru, jeho bývalým jednatelem, starostou sboru a kro-

se budou odehrávat většinou ve
venkovním prostoru. Doufáme, že situace bude natolik příznivá, aby program
bezpečně a úspěšně proběhl.
M. Lukšová, SPAŽ Tyrš

nikářem. Za svou práci chovatelskou i hasičskou byl několikrát vyznamenán. Vždy byl připraven poradit, pomoci, organizoval akce na zvelebení obce a ve prospěch hasičského
sboru.
Stál za svoláváním srazů všemyslických rodáků a za
přípravou programu takových setkání. Prostě nechyběl při
ničem významném v obci.
Vedl zvelebovací akce a přiložil ruku k výstavbě
víceúčelové budovy SDH, k opravě obecní kapličky, vybudování požárních nádrží i k adaptaci místní hospody. Pohled
na tyto stavby nám Vláďu bude zpřítomňovat.
Je nám líto, že nás opustil, ale svým prací kypícím životem se vlastně stal legendou místních hasičů, chovatelů
a následováníhodným vzorem.
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ŠKOLNÍ ROK V ZŠ A MŠ NEZNAŠOV
MATEŘSKÁ ŠKOLA
Než jsme se stačili pořádně rozkoukat, už se loučíme
s našimi předškoláky a prázdniny nám pomalu klepou na
vrátka. I přes všechny covidové peripetie, které se na nás
v průběhu školního roku valily, jsme vše zvládli s lehkostí
a všudypřítomným humorem.

domlouvat se a rozdělovat práci. Děti tak opět často
pracují ve skupinách formou barevného učení či v centrech aktivit, v nichž zpracovávaly témata např. Minecraft,
Brawl Stars, lidské tělo, cyklistika či české hrady a zámky.
Radost nám dělá školní zahrada, o kterou společně
pečujeme a užíváme si v ní nejen chvilky učení, ale
odpočinku. Máme zde i nové ohniště, které jsme během
pálení čarodějnic otestovali.
Hygienická opatření se dotkla i zápisu do MŠ, který
probíhal (od 2. – 16. května) opět bez přítomnosti jak
rodičů, tak i dětí.
Všetečky a Všemyslíci o další zážitky v MŠ nepřišly.
Děti se zúčastnily zimní olympiády, školkou se nám
prohnali nejen čerti, ale i čarodějnice a na Den dětí jsme
vyrazili na záchrannou misi naší planety Země. Nejvíce
času si ale užíváme venku, kde i soustřeďujeme centra
aktivit a rozvíjíme naše všeobecné znalosti.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Po dubnovém návratu do školy jsme se snažili co nejvíce děti zapojit do společných aktivit tak, aby si po
dlouhém období, v němž pracovaly individuálně, samy na
dálku z domova, opět zvykly spolupracovat, komunikovat,

Na den dětí, 1. června,
jsme vyrazili na výlety po
okolí, ať už pěšky či dopravou, poznávaly Týn, zajeli se potěšit se zvířátky do
ZOO Hluboká, či objevovali
cestu za pokladem. Děti si
den v přírodě moc užívaly
a bylo vidět, jak jim tyto
společné chvilky mimo
školní lavice chyběly. Den
byl zakončen slavnostním
obědem, který připravoval
pan ředitel jako šéfkuchař.
Domácí hamburgery s hra-
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nolkami a jahodovým sorbetem byly výtečné, děti se
olizují ještě dnes.

A CO NÁS JEŠTĚ ČEKÁ?
Nebojte se, je toho ještě spoustu. Před námi je
slavnostní rozloučení se školním rokem, kdy se nejen rozloučíme se 17 budoucími prvňáčky a 12 páťáky, ale po
dlouhé pauze se sejdeme i s Vámi, rodiči, a to na
závěrečné Zahradní slavnosti. Společný čas si určitě užijeme.
Všem Vám přejeme pohodové prázdniny.
Za kolektiv MŠ Bc. Erika Tomková
2. Dvorek

PŘÍRODNÍ ZAHRADA ZŠ NEZNAŠOV
Cílem projektu Přírodní zahrada ZŠ Neznašov - s podtitulem Ke kořenům - bylo v dětech prohloubit a znovu
rozvinout napojení na přírodu a její cykly. Probudit zájem
o pradávné kořeny a moudrost v nich ukrytou, na cykličnost, proměnlivost a pomíjivost přírody. V rámci zkvalitnění výchovy a vzdělávání (v souladu s plánem EVVO
a ŠVP Co neznáš, vymyslíš Základní školy a Mateřské
školy Neznašov) rozšířit možnost environmentální výchovy
na škole. Prostor disponuje předzahrádkou situovanou
na náves a školním dvorem, které byly tímto projektem
upraveny a uzpůsobeny pro výuku a pohyb dětí. Realizací
projektu se využilo potenciálu školního dvora,
předzahrádky a terasy pro jejich celoroční využívání a pro
umístění prvků, které jsou potřebné k realizaci a rozvoji
EVVO na škole tak, aby napomáhaly formovat kladný
vztah dětí k přírodě a životnímu prostředí.

• Základem návrhu zahrady, bylo vytvoření venkovní
smyslové učebny uvnitř dvorku, tvořené vyvýšenými
záhony s předsazenými lavicemi. Pohled z učebny je
zakončen dřevěnou tabulí s květinovou výsadbou.

• Na dvorku mohou být i dvě třídy zároveň. Zázemí pro
druhou třídu tvoří dva stoly s lavicemi, přičemž jeden
stůl je tzv. vegetační, kde je možno pozorovat vývoj
kořenových systémů rostlin. Okraj této plochy je osázen travinami, cibulovinami a trvalkami.

1. Předzahrádka
• Cílem bylo otevřít školu veřejnosti i pocitově
a odstranit bariéry. Tudíž bylo demontováno oplocení
a nahrazeno nízkým živým plotem z kvetoucích keřů.
Celý prostor umožňuje tradiční setkávání a je doplněn
o další interaktivní prvky - dřevěný xylofon, hmatový
chodník, vrbový tunel. Souběžně s vrbovým tunelem
je umístěn bylinkový záhon, zakončený skupinou kvetoucích keřů.
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3. Venkovní terasa
• Do prostoru terasy byl zbudován meteorologický
koutek, umožňující sledování teploty, vlhkosti, síly větru,
využití solární pece, atd.
• Byla zbudována během roku 2020 a umožňuje dětem
pohyb na čerstvém vzduchu i o přestávkách. Může
zároveň sloužit pro další třídu k nerušené výuce na čerstvém vzduchu.
• Cílem je zapojit terasu do přírodní zahrady a využívat
ji jako pozorovatelnu- díváme se na svět s nadhledem.

• Do prostoru dvorku byla umístěna pěstební část
s ovocným záhonem, skleníkem, vyvýšenými záhony,
přenosnými kompostéry, mobilní domek na nářadí
a nádrže na vodu.
• Poslední částí dvorku je pozorovací část, která
zahrnuje květnatou louku se čtyřmi ovocnými stromy,
hmyzí hotel, broukoviště a čmelín.
• Byla využita i stávající studna, která byla renovována
a využita pro práci a výuku s vodou, doplněna
o dubová dřevěná koryta. Pro sledování hospodaření
rostlin s vodou byl vysázen sukulentní záhon.

PODĚKOVÁNÍ
Vážení rodiče, děti,
děkujeme Vám za další společný školní rok.
Přestože nebyl jednoduchý, společně jsme ho
zvládli a Vám za to patří veliký dík.
Přejeme Vám všem krásné a příjemné léto, dětem
radostné prázdniny a budoucím prvňáčkům a odcházejícím páťákům šťastný vstup do nové životní
etapy. Ať se Vám v nové škole líbí, ať se Vám daří.
Přejeme Vám všem jen to dobré.

Zaměstnanci ZŠ a MŠ Neznašov
Očkování psů – MVDr. Helena Vlková
7. 8. 2021
8:00
9:00
9:30
10:20
10:40
11:00

Neznašov ( ve sběrném dvoře)
Slavětice
Všeteč
Všemyslice
Přehájek
Bohunice

Milí moji,
ráda bych touto cestou poděkovala všem rodičům a přátelům,
kteří mi poskytli sazeničky a semínka, neboť bez nich bych
byla pouhou planinou.
Děkuji všem těm, kteří mne zvelebili a dodali mi místa
k odpočinku, neboť bez dětského smíchu z umaštěných úst od
buřtíků bych byla osamocena.
A děkuji všem dětem a dospělým ze školy, kteří se o mě
pravidelně starají, zalévají a hlavně za mnou chodí – učit se,
povídat a naslouchat si, smát a radovat se, kochat se i odpočívat.
Je to tu s Vámi prima. Díky Vám všem se zelenám, rostu
a vzkvétám. Raduji se s Vámi.
Vaše školní zahrada
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ORANŽOVÝ ROK 2021
V OBCI VŠEMYSLICE
Vážení spoluobčané,
i v letošním roce bude pokračovat úspěšná spolupráce mezi Jadernou elektrárnou
Temelín Skupiny ČEZ a obcí Všemyslice na projektu s názvem „ORANŽOVÝ ROK“.
Během léta a podzimu tohoto roku je naplánováno několik kulturních, sportovních
a společenských akcí pořádaných obcí Všemyslice, spolky a dalšími organizacemi.
Pevně věříme, že epidemiologická situace umožní jejich konání a opětovné nastartování kulturního a společenského života v naší obci.
Těšit se můžete nejen na tyto vybrané akce v rámci Oranžového roku 2021:

5. 7. Memoriál Pavla Macharta
4. 9. Veterán cup
11. 9. Koncert k poctě J. J. Kovaříka
25. 9. Svatováclavské hasičské setkání
26. 9. Pochod na Vysoký Kamýk
9.10. Zvelebení ČOV Neznašov – keřová výsadba
31.10. Halloweenský průvod
Úspěšné zvládnutí akcí našeho „Oranžového roku 2021“ přeje všem Ing. Karel Tůma,
starosta obce Všemyslice
Tímto děkujeme za partnerství společnosti ČEZ, a.s. za podporu v rámci akce
„Oranžový rok 2021“ v naší obci Všemyslice.

Uzávěrka čísla 30. 6. 2020, vydavatel Obecní úřad Všemyslice, telefon 385 721 737

