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Slovo starostky obce
V plném proudu je plesová sezóna, jejíž součástí byl 26. Obecní ples, který
se konal 5. února. Po letech se náš ples stal vyhlášenou a hojně navštěvovanou
společenskou akcí, což nás velice těší. Chtěla bych poděkovat návštěvníkům
a příznivcům plesu, kteří vytvořili skvělou atmosféru a dobrou náladu. Velké
poděkování patří všem štědrým sponzorům, kteří přispěli k úspěšnému průběhu
plesu. Plesu se tradičně zúčastnil i senátor a starosta Hluboké nad Vltavou
ing. Tomáš Jirsa, který se ujal losování o hlavní ceny v tombole.
Hlavním partnerem plesu byl Dopravní podnik města České Budějovice.
Dále ples podpořili: CK Máj Č. Budějovice, senátor Ing. Tomáš Jirsa, Pavel Rožboud,
Zlatnictví RENDO – Renata Urbanová, Firma TEXSR – Ing. Denisa Kubová, Jiří Rosenfelder –
RK Stejskal, Květinářství Borovany - Petra Baštýřová, Potraviny FLOP DIPA, Cukrárna BONA,
A.S.A. České Budějovice, Stavební firma Karel Šandera ml., Stavební firma Kulhánek – Mařík,
Stavební firma Dopravní stavby HP Bohemia, Výroba marcipánu Miroslav Hrníčko, Jihočeské
letiště Č. BUDĚJOVICE – Ing. Ladislav Ondřich, Firmy ProTrade CB a RÖCHLING – Jaroslav
Bílek, Restaurace U KAŠTANU, ELSA CB Boršov nad Vltavou, EUROPASTA s.r.o. Boršov nad
Vltavou, Velkoobchod sušeného ovoce a suchých plodů – Petr Voves, Hostinec U PETRŮ,
Smíšená prodejna CENTRUM, ČEVAK České Budějovice, Ing. Alice Nejedlá, Jarmila
Mandžuková, Občerstvení Jaroslav Benhák, MUDr. Iveta Sukdolová, Papírnictví Hana Jaukerová,
Ing. Stanislav Pražák, Miroslava Stránská, Mgr. Kamil Feitl, Stavební firma Swietelsky, Tiskárna
INPRESS.
S přáním hezkých zimních dní Ing. Jarmila Mandžuková

Z jednání zastupitelstva obce dne 8. února
Zastupitelé schválili podání žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního
operačního programu "Podpora infrastruktury pro předškolní vzdělávání", a to
na rozšíření kapacity mateřské školy o jednu třídu. Termín podání žádosti je
do 22. dubna. Zda byla dotace přiznána, nám bude oznámeno koncem letošního
roku.
Další zasedání zastupitelstva obce se koná v úterý 8. března 2016
od 18 hodin v zasedací místnosti budovy obecního úřadu, Husova 212.

Cena obce Včelná
Součástí letošního 26. Obecního plesu bylo slavnostní vyhlášení prvního
ročníku Ceny obce Včelná. Touto cenou chceme ocenit významné počiny
v kulturní, sportovní a vědecké oblasti a volnočasových aktivitách. Návrhy
na ocenění bylo možné podávat do konce roku 2015.
Přišlo celkem 8 nominací (dle abecedy): Slavomír Ciboch, Roman Jordán,
Veronika Kadlecová, Václav Koudelka, Zdeněk Koudelka, Tereza Nejedlá,
Veronika Voráčková, PhDr. Ferdinand Vydra.
Vítězem Ceny obce Včelná za rok 2015 se stala a diplom a finanční odměnu
obdržela Veronika Voráčková za sportovní úspěchy v basketbale – zlatá
medaile na olympijských hrách mládeže, první místo na mistrovství Evropy
a nominace na mistrovství světa v roce 2016.
Zastupitelstvo obce Včelná se rozhodlo udělit čestná uznání Slavomíru
Cibochovi za dlouholetou reprezentaci ve sportu a PhDr. Ferdinandu Vydrovi
za dlouhodobý přínos pro obec v oblasti historie.

Plánované kulturní akce
Pátek 4. března – Těstárenský ples
Neděle 13. března – O páté postní neděli „neděli Smrtné“ budeme opět
vynášet Mořenu z naší vsi. Sejdeme se před budovou mateřské školy
a o 15. hodině společně vyrazíme k řece Malši. Přijďte se projít, popovídat
a společně symbolicky vynést zimu. Zve spolek Včelňáci.
Sobota 19. března – Maškarní ples
Sobota 26. března – Dětský maškarní ples

Ohlédnutí za uskutečněnými kulturními akcemi
V neděli 7. února proběhl v kulturním domě Včelná již druhý ročník „Vepřových hodů“ Opět
to byla velice vydařená akce, na kterou se přišlo podívat, najíst i pobavit více než 300 lidí. Rád
bych poděkoval týmu organizátorů z Naší Včelné a spolku Včelňáci za perfektní přípravu.
V neděli 21. února byla ukončena interaktivní, vzdělávací výstava „Věda na vsi Včelná“,
kterou připravil tým lidí ze spolku Včelňáci a katedry Matematiky a Geografie Pedagogické fakulty
Jihočeské univerzity. Všichni účastníci si mohli zopakovat své znalosti, případně se dozvědět něco
nového. Akce probíhala čtyři dny a celkově se ji zúčastnilo přes 500 návštěvníků. S PF JČU byla
domluvena i spolupráce na příští rok
V našem kulturním domě stále probíhá taneční kurz pro dospělé, již jsme takřka v polovině
kurzu a dostávají se ke mne informace o dalších a dalších potenciálních zájemcích. Proto pokud
byste měli také zájem, kontaktujte mne na tel. 602 663 853, na e-mail mistostarosta@vcelna.cz,
nebo pro více informací navštivte www.vcelnaci.cz.
Mgr. Kamil Feitl, místostarosta
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Užívání veřejného prostranství

Přijímací řízení do Mateřské školy Včelná
Ředitelka MŠ oznamuje, že ve dnech 2. a 3. března 2016 v době od 16:00
do 17:00 hodin ve 3. třídě MŠ Včelná, si budou moci rodiče vyzvednout
"Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání". Vyplněné žádosti pak
odevzdají tamtéž 9. a 10. března 2016 od 15:00 do 16:00 hodin k rukám
ředitelky. Je nutné s sebou přinést občanský průkaz žadatele.
Kritéria pro přijímání dětí do MŠ (pořadí dle počtu bodů):
1.
2.

3.

Trvalý pobyt dítěte a jednoho zástupce:
- v obci Včelná ( kromě Husova 212 )
- ostatní
Věk dítěte:
- pětileté ( předškoláci )
- čtyřleté
- tříleté
Sourozenec:
- již navštěvuje MŠ
- nenavštěvuje MŠ

…………… 1200 bodů
……………
0 bodů
…………… 1600 bodů
…………… 600 bodů
…………… 500 bodů
……………
……………

90 bodů
0 bodů

Při shodném počtu bodů budou děti řazeny od nejstarších po mladší.
Bc. Dana Růžičková, ředitelka MŠ

Upozorňujeme majitele nemovitostí, že i dočasné umístění skládek stavebního či jiného
materiálu na veřejných prostranstvích (komunikace, veřejná zeleň) podléhá povolení obecním
úřadem a místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství. Formulář žádosti obdržíte na OÚ,
nebo si jej můžete stáhnout z www.vcelna.cz v sekci "Občan a úřad" > "Formuláře žádostí".

Mistrovství ČR v lední metané 2016
Blíží se termín konání ME mládeže a MS dospělých, které letos
hostí italský Ritten, a to pro mládež od 17. února a pro muže
a ženy od 23. února 2016. Mistrovství světa absolvují také hráčky
ze Včelné, a to Andrea Melušová a Michaela Schachingerová z MC
Včelná a Zdeňka Komzáková z SK Včelná. V mužské části se
zúčastní mistrovství také Zdeněk Meluš z MC Včelná.
Reprezentační příprava vyvrcholila v sobotu 13. února na velkém mezinárodním turnaji „O jihočeský pohár“, který pořádá oddíl SK Včelná ve spolupráci s MC
Včelná na zimním stadionu v Č. Budějovicích. Letos proběhl 48. ročník turnaje,
který je nejstarším pořádaným turnajem na světě.
Za Český svaz metané místopředseda svazu Zdeněk Meluš

Odpady nově

INZERCE:

Prostřednictvím médií jste možná zaznamenali, že nejpozději v roce 2024
u nás vstoupí v účinnost zákon zakazující skládkování komunálního odpadu.
Toto opatření radikálně zvýší ceny za likvidaci směsného komunálního odpadu.
Je proto velice důležité, naučit se již nyní maximum odpadu v domácnosti třídit.
Jako přílohu tohoto zpravodaje jsme připravili letáček s podrobnými a přehlednými informacemi jak správně třídit odpady včetně mapky s označením
sběrných míst a umístěním jednotlivých kontejnerů.
V rámci třídění odpadů zavádíme novou, tak trochu speciální službu.
Od 1. března bude zahájen sběr starého chleba a pečiva do nádoby, která bude
umístěna ve vestibulu budovy obecního úřadu. Staré pečivo (suché
a neplesnivé!) bude použito ke krmení zvířat na farmě v Bošilci. Jako poděkování
od majitelů farmy bude v letních měsících pro děti uspořádaná exkurze po zvířecí
farmě s výkladem, čtení z knihy Příběhy psích holčiček, kterou napsala Šárka
Zoubková, spolumajitelka farmy. Samozřejmě nebude chybět i malé občerstvení.
Ing. Jarmila Mandžuková, starostka
 Termín jarního hromadného sběru odpadů je 2. dubna. Bližší informace
v příštím zpravodaji.
 Splatnost místních poplatků za odpady a psy je do 30.4. Bližší informace
jsme uvedli v lednovém zpravodaji, který je ke stažení i na www.vcelna.cz.
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PRODEJ KUŘIC
FIRMA NOVÁK RADOMYŠL
VČELNÁ 8:30 hod

RESTAURACE U KAŠTANU
DNE: 18.3 , 15.4 , 13.5 , 10.6 , 13.7 , 10.8 , 7.9 , 6.10 , 4.11
červené, černé, kropenaté, modré, žíhané, bílé, kohouti
Měl bych zájem o podnájem na Včelné a okolí. Tel. 605519908, p. Marek.

Nabízím kurzy francouzštiny pro děti i dospělé.
Různé úrovně. Na Obecním úřadě Včelná.
Individuální lekce - 300/1hod • Skupinové lekce - 150/1hod.
Bližší informace: l.hornatova@volny.cz, 724 323 570

Přijď posunout své hranice na KRUHOVÝ TRÉNINK!
Je to souhrn cvičení, které jdou za sebou, střídají se posilovací cviky
s kardio, pouze s vlastní vahou těla.
Začínáme v neděli 28.2.2016 v 17,30 hodin v KD Včelná.
Cena 80 Kč. Hodinou Vás provedou osobní trenéři Martin a Emil Fischerovi.
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