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SLOVO STAROSTKY

Vážení spoluobčané,
postupně dochází k uvolňování
vládních opatření, která nás velmi
omezovala při pořádání různých společenských akcí, a proto se můžeme
připravit na otevření společenského
života i v naší obci. Na březen je plánováno hned několik plesů, na duben
chystáme vítání občánků a setkání se
seniory a v květnu bychom rádi uspořádali netradiční Májový obecní ples.
Podrobnosti ke všem zmíněným akcím najdete níže.
Dokončili jsme výstavbu 5. třídy
MŠ, zbývají venkovní dokončovací
práce a terénní úpravy, které však na
provoz nemají vliv a budou dokončeny na jaře, jakmile to počasí dovolí.
Kolaudace proběhla 18. 2. a děti přivítáme poprvé 1. 3. 2022. Věřím, že
rodičům, ale hlavně dětem se v nové
třídě bude líbit, protože nám se líbí
moc Do konkursního řízení na nového ředitele/ku MŠ se přihlásilo 7
uchazečů. Je to opravdu velká účast
a jsme za ni rádi. Komise bude o nejvhodnějším kandidátovi/ce rozhodovat 15. 3. 2022.

V době jarních prázdnin od 28. 2. do 4. 3. 2022 bude uzavřena knihovna!
Všem dětem i rodičům přeji, aby si volno společně co nejvíce užili. Snad nám
bude přát počasí a užijeme si i zimních radovánek.
Termín dalšího jednání zastupitelstva je naplánován na 7. 3. 2022 v hlavním
sále kulturního centra.
Miroslava Stránská, starostka obce

AKCE V KULTURNÍM CENTRU VČELNÁ
4. 3. 2022
11. 3. 2022
12. 3. 2022
19. 3. 2022
22. 3. 2022
26. 3. 2022
27. 3. 2022
2. 4. 2022
9. 4. 2022
6. 5. 2022

Ples Českého červeného kříže – hlavní host Petra Janů
Zátkův ples
Country bál
Folklórní ples
Beseda o Africe
Ples pro děti – klub Čtyřlístek
Vandráci – roadshow s Pavlem Liškou a Janem Révaiem
Vítání občánků (děti narozené od srpna do ledna 2022)
Velikonoční setkání seniorů se zástupci obce
Májový obecní ples

MÍSTNÍ POPLATKY V ROCE 2022
Připomínáme, že splatnost místních poplatků za odpady a za psy je do 30. dubna.
Preferujeme úhradu poplatků bankovním převodem.
Základní sazby poplatků se oproti minulému roku nezměnily. Detailní článek k poplatkům vyšel v lednovém
zpravodaji. Je k nalezení na webových stránkách
www.vcelna.cz v sekci Aktuálně > Obecní zpravodaj.

OBČAN A ÚŘAD / INZERCE

ZPRAVODAJ OBCE VČELNÁ | 2

OBEC ZÍSKALA DOTACI NA NÁBYTEK DO NOVÉ TŘÍDY MŠ
V rámci projektu „Nábytek do 5. třídy Mateřské školy Včelná“ byl pořízen nový nábytek do
třídy, do šaten, nakoupily se stoly a židle pro
děti i učitelky. Celá akce byla spolufinancována v rámci 5. výzvy MAS Blanský les - Netolicko, o. p. s. z Programu rozvoje venkova a akce
je tak v souladu s Integrovanou strategií území
MAS Blanský les - Netolicko pro období 2014–
2020. Celkové náklady jsou 446.068,60 Kč bez
DPH, přiznaná dotace je ve výši 271.070 Kč.

HROMADNÉ JARNÍ SBĚRY ODPADŮ
Kontejnery na nebezpečný odpad, velkoobjemový odpad, kovový odpad a autobaterie
budou přistaveny za Kulturním domem v Dlouhé ulici v sobotu 26. března 2022 od 8:30 do 10:30 h.
Velkoobjemový odpad: např. koberce, nábytek, hadry, pneumatiky z osobních automobilů nesloužících k podnikání.
Nebezpečný odpad: např. nátěrové hmoty, lepidla, ředidla, prošlé léky, vyjeté oleje z osobních automobilů nesloužících
k podnikání v uzavřených nádobách.
Kovový odpad: železo, litina, ocel, hliník či jiné barevné kovy.
•
•
•
•
•

Při tomto sběru nepřivážejte žádný stavební odpad, např. betony!
Pneumatiky z osobních automobilů přivážejte bez disků kol!
Papírové kartony, byť objemné, patří jen do kontejnerů na papír.
Sběry jsou pouze pro občany Včelné!
Při těchto akcích nelze odkládat odpady z podnikání!

POTRAVINY FLOP TOP VČELNÁ
HLEDÁ ZAMĚSTNANCE NA POZICI:
ZÁSTUPCE VEDOUCÍHO PRODEJNY
PRODAVAČ/KA-POKLADNÍ

KONTAKT: tel.: +420 739 522 177
e-mail: reidingerova@flosman.cz
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