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Ze zasedání obecního zastupitelstva dne 11. března
Starostka informovala zastupitele o výsledku přezkoumání hospodaření obce
za rok 2014 ze strany Krajského úřadu. Závěrem auditorů je, že nebyly zjištěny
chyby a nedostatky.
Zastupitelstvo schválilo podání žádosti o dotaci z dotačního programu
ministerstva školství „Podpora zabezpečení škol a školských zařízení“
pro Mateřskou školu Včelná.
Dále byl vzhledem k nárůstu udržovaných zelených ploch schválen nákup
výkonnějšího samochodného žacího stroje s hydraulickým výsypem koše.
Ing. Jarmila Mandžuková, starostka

Zápis do mateřské školy
Ředitelka Mateřské školy ve Včelné připomíná, že „Žádosti o přijetí dítěte“ do
MŠ Včelná pro školní rok 2015/2016 si budou moci rodiče vyzvednout ve dnech
26. a 27. března 2015 v čase 9,30 – 10,30 a 12,30 – 14,30 hodin ve 3. třídě
mateřské školy (zadní pavilon, cca 50 m od vchodu do patrové budovy).
Vyplněnou žádost, evidenční list potvrzený lékařem (dostanete při zápisu)
a občanský průkaz jednoho z rodičů lze předložit 1. a 2. dubna 2015 ředitelce
D. Růžičkové opět ve 3. třídě mezi 12. a 16. hodinou. Po dohodě lze i jindy.
Kritéria pro přijímání dětí do MŠ Včelná vznikla na společném jednání vedení
MŠ a obce Včelná. Tato kritéria slouží k určení pořadí přijetí dětí pro školní rok
2015 / 2016:
1. Trvalý pobyt dítěte a jednoho zákonného zástupce:
 v obci Včelná (kromě Husova 212) … 1200 bodů
 ostatní
…
0 bodů
2. Rok věku dítěte:
 pětiletí (předškoláci)
… 1600 bodů
 čtyřletí
…
600 bodů
 tříletí
…
500 bodů
3. Sourozenec:
 již navštěvuje MŠ
…
90 bodů
 nenavštěvuje MŠ
…
0 bodů
Při shodném počtu bodů budou děti řazeny od starších po mladší.
Bc. Dana Růžičková, ředitelka MŠ Včelná
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(Pozor! Změna termínu)
Neděle 29. března – Dětský maškarní ples
Zábavné odpoledne pro děti s diskotékou, soutěžemi, bohatou tombolou
a spoustou zábavy. Moderuje Josef „Pepa“ Maxa.
Kulturní dům od 14 hodin, vstupné dobrovolné
DUBEN

Čtvrtek 2. dubna – Setkání s Vlastimilem Harapesem
Zveme vás na setkání se známým hercem, tanečníkem, režisérem,
choreografem a dlouholetým členem a sólistou baletu Národního divadla
v Praze. V roce 2012 získal za mimořádný přínos v oboru balet Cenu Thálie.
Kulturní dům od 18 hodin, vstupné dobrovolné
Sobota 18. dubna – jednodenní zájezd do lázní Bad Greiesbach
Minerální voda v Bad Griesbachu prýští z hloubky 1552 metrů a je vhodná
jak na relaxaci, tak i pro zlepšení zdravotního stavu.
Cena (doprava včetně vstupu na 5 hodin a pojištění léčebných výloh)
630 Kč za osobu
Odjezd: v 6.40 hodin od restaurace „U Kaštanu“
Máte-li zájem, jsou ještě volná místa. Zájezd je nutné uhradit do 5.4.
Středa 22. dubna – Čaj o páté - Za klapotem mlýnských kol
Tak trochu vzpomínkově laděná beseda s autorkou knih Jaroslavou Pixovou
o historii a osudech některých jihočeských mlýnů. Setkání bude doprovázeno
promítáním fotografií a prohlídkou knih autorky, které lze zakoupit.
Zasedací místnost od 17 hodin
Neděle 26. dubna – Vítání občánků
Vítání občánků je v naší obci příjemnou tradicí a pokaždé je to radostná
událost. V letošním roce přivítáme do naší obce celkem 20 dětí.
Rodiče dětí obdrží pozvánku.
Kulturní dům od 14 hodin.

Bavte se pohybem
Zveme vás na pravidelné cvičení FITNESS DANCE, které probíhá každý
čtvrtek v kulturním domě od 17 do 18 hodin. Cena hodiny je 50 Kč.
Pozor! Dne 2. dubna cvičení odpadá.
Cvičení Body Balance se pro malý zájem zcela ruší.

Pozvánka na turnaj ve stolním tenise
Turnaj ve čtyřhře smíšených i nesmíšených dvojic se koná v sobotu
11. dubna od 13 hodin v Kulturním domě Včelná. Od 10 do 12 hodin se koná
turnaj jednotlivců – dětí a mládeže do 18 let.
Svou účast prosíme oznamte předem na e-mail
pincesvcelna@seznam.cz.
Možno se přihlásit i jednotlivě, dvojice se budou losovat.
Startovné 50 Kč. Občerstvení zajištěno.

Výkon funkce přísedícího soudce
Okresní soud se obrátil na obecní zastupitelstvo se žádostí o zvolení alespoň
pěti přísedících soudců s trvalým pobytem v obci Včelná. Přísedící musejí být
starší 30 let a mladší 70 let, jsou do funkce voleni na čtyřleté období a zasedají
v průměru 2-5 x měsíčně. Nejsou žádné požadavky na jejich vzdělání, žadatel
musí být trestně bezúhonný.
Přísedícím soudcům náleží náhrada mzdy, cestovné, čistá paušální odměna
129 Kč za den a případně stravné, pokud jednání trvá déle než 5 hodin.
Problematiku upravuje zákon č. 6/2002 Sb., o soudech. Bližší informace podá
i zdejší obecní úřad, tel. 387 250 223.
Se žádostí k zastupitelstvu obce o výkon funkce přísedícího soudce
předkládají zájemci zároveň výpis z rejstříku trestů a životopis.
Své žádosti můžete doručit do kanceláře obecního úřadu, výpis z rejstříku
trestů vyhotovíme na počkání na našem úřadě za 100 Kč.

Fandíme třídění odpadu
Těší nás velký zájem občanů Včelné o biopopelnice. V současné době je
v obci rozmístěno již 150 kusů nádob a další zájemci se stále hlásí. Tříděním
bioodpadu se o 30 až 50 procent snižuje množství směsného netříděného
odpadu, který tvoří nejdražší položku při vyúčtování odpadového hospodářství.
Jednoznačně se tím zlepší komfort s likvidací trávy a listí ze zahrad a odpadu
z domácností.
Se společností A.S.A České Budějovice bylo vyjednáno, že při odběru
nejméně 100 kusů biopopelnic nebude ve vyúčtování za rok 2015 zahrnuta
finanční částka za nádoby, vyvážení a ani kompostování. Zvýšený zájem
o biopopelnice šetří peníze nejen v obecní pokladně, ale i vás poplatníků.
Nabídka biopopelnic stále trvá, pokud máte zájem, oznamte nám číslo popisné
vaší nemovitosti emailem, telefonicky nebo osobně v kanceláři OÚ. O dodání
nádoby budete včas vyrozuměni.

První svoz bioodpadu proběhne 2. dubna 2015!
Další termíny svozů (sudé čtvrtky): 16. a 30.4., 14. a 28.5., 11. a 25.6., 9. a 23.7.,
6. a 20.8., 3. a 17.9. Mimo sezónu (v říjnu až březnu) jen první čtvrtky v měsíci: 1.10.,
5.11., 3.12., atd.

Rovněž jako obvykle je za kulturním domem v Dlouhé ulici přistaven kontejner
na trávu a listí a druhý kontejner na větve.
Prosíme respektujte popisy na kontejnerech! Nemíchejte trávu s větvemi
a neukládejte nepatřičný odpad, jako pařezy, plastové pytle apod.

Jarní úklid veřejných prostranství
taneční zábava pro všechny generace

HOREČKA PÁTEČNÍ NOCI 28.
pátek 24. dubna 2015 v čase 19:30 – 2:30 hod.
v restauraci U KAŠTANU, třída 5. května, VČELNÁ
CO VÁS ČEKÁ:
 hudbu šedesátých – současných let zahraje oblíbená kapela MAXA-BAND
 bohatý doprovodný program, taneční vystoupení, soutěž o ceny, tombola, průvodce večerem.
S podtitulem „7 hodin zábavy pro všechny generace“
Vstupné: 125,- Kč  v předprodeji od 24. března 2015 ve Včelné (restaurace U Kaštanu,
třída 5. května 461 - denně od 11:00 do 22:00). Vstupenky jsou k dostání v předprodeji,
v den konání na místě, nebo na telefonu 606 273 121.
Přijďte se pohodově bavit a oslavit život a třeba i svátek všech Jirků a Jiříků!
Více informací na www.horecka.estranky.cz. (oblečení: neformální)

Protože chceme mít obec upravenou a blíží se všeobecný jarní úklid, chtěli
bychom vyzvat občany, aby do konce dubna uklidili všechny případné
nepovolené skládky materiálu na veřejných prostranstvích u svých domů, jakož
i trvale odstavené nepojízdné automobily hyzdící obec.
Po tomto termínu obecní úřad vyměří poplatek za užívání veřejného
prostranství a za porušení obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích může
majitele skládky postihnout i další sankce.
Upozorňujeme, že při záměru užívání veřejného prostranství je žadatel
povinen toto ohlásit obecnímu úřadu, který užívání povolí a vyměří odpovídající
místní poplatek.
Ing. Jarmila Mandžuková, starostka
Připomínáme, že splatnost poplatků za odpady a psy je do 30. dubna.
Podrobná informace byla otištěna v lednovém zpravodaji. Jeho elektronická verze
je ke stažení i na www.vcelna.cz.
Termín jarního hromadného sběru nebezpečných, velkoobjemových a kovových
odpadů bude 16. května.

