Květen 2022
vychází měsíčně
MK ČR E 23607
Vydal OÚ Včelná dne 18. 5. 2022 | Husova 212, tel./fax: 387 250 223 | www.vcelna.cz, ou@vcelna.cz

SLOVO STAROSTKY

Vážení spoluobčané,
byl pozdní večer, první máj, večerní máj, byl lásky čas… Ano je to
tak, už máme květen, měsíc lásky,
slunečného počasí a období ideální
pro práci na zahradě. Připomínáme,
že frekvence svozu BIO popelnic je
nyní častější, a to každých 14 dní. Od
června se pak budou popelnice vyvážet každý čtvrtek.
S květnem však přišly i velké dopravní komplikace v Českých Budějovicích, které způsobuje zejména
oprava povrchu na frekventované ul.
Strakonická. Jsou dny, kdy je provoz
doslova paralyzován a často se stává, že dochází k velkému zpoždění
autobusů, které zůstávají v kolonách.
Občané se na nás obraceli s tím, že
některé spoje na Včelnou dle jízdního řádu vůbec nejely. Tuto informaci
jsem si ověřila přímo na Dopravním
podniku města České Budějovice
a bylo mi sděleno, že právě v důsledku této rekonstrukce vozovky dochází ke zpoždění některých spojů až
o 150 minut. Přestože mají autobusy
v některých částech města preferované jízdní pruhy, nepomůže to, když

zůstávají stát v kolonách či na křižovatkách. Dopravní podnik se všem
cestujícím omluvil v oficiální tiskové
zprávě, ale dopravní situaci ve městě
nemohou nijak ovlivnit. Dle dostupných informací by mělo omezení na
Strakonické ulici skončit začátkem
června.
První pátek v květnu proběhl po
dlouhé době v Kulturním centru obecní ples. Bylo téměř vyprodáno a atmosféra byla úžasná. Kapela Melodikum se postarala o skvělou hudební
produkci a věřím, že se všichni dobře
bavili. Krásné bylo i vystoupení taneční skupiny Move21 nebo barmanská
show v podání Lukáše Konečného.
Někteří návštěvníci měli navíc ještě
velké štěstí při losování vstupenek,
kdy se soutěžilo o zajímavé ceny –
např. let balónem, masáž, kurz vaření
nebo dokonce divoké prase. Všem
výhercům gratulujeme a těšíme se na
další ročník.

Na dalším zasedání zastupitelstva,
které se uskuteční 23. 5. 2022 od
18:00 v Kulturním centru, budou zastupitelé mimo jiné schvalovat dodavatele veřejné zakázky na vybudování
kanalizace a vodovodu a s tím spojenou rekonstrukci veřejného osvětlení
na tř. 5. května od ulice Nádražní k ulici Witthanova. Stavební práce by měly
následně započít v červnu. Součástí
této stavby bude také překop křižovatky ulic Nádražní a tř. 5. května
kvůli napojení nového vodovodu.
Bude to znamenat jisté dopravní
omezení v řádu dnů. Hotový je také
projekt na II. etapu přístřešků na kontejnery, nyní vyřizujeme podklady pro
stavební úřad.
Znovu bych chtěla požádat občany, kteří ještě neuhradili poplatky
za odpady, aby tak učinili co nejdříve. Splatnost poplatků vypršela
30. 4. 2022! Děkujeme.
Na závěr bych vás ráda informovala, že se naší obci podařilo opět uspět
v soutěži o nejlepší webové stránky obcí v Jihočeském kraji nazvané
ZLATÝ ERB. Letos jsme obsadili sdílené 2. - 3. místo. Pomalými krůčky
jdeme nahoru .

Přeji vám hodně lásky a mnoho rozkvetlých dnů.
Miroslava Stránská, starostka obce
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OKÉNKO Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Zvláštní zápis do předškolního vzdělávání pro děti z Ukrajiny se uskuteční ve dnech
7. a 8. června 2022. Bližší informace na stránkách mateřské školy.
Den Země, který si celosvětově připomínáme 22. dubna, se stal i v naší
školce příležitostí k probuzení zájmu
dětí o životní prostředí. Podrobněji
a odborněji si tuto problematiku probraly třídy Včeliček a Berušek, které
se také zúčastnily vzdělávacího programu ekocentra Cassiopeia, nesoucího název Jak se žije na skládce.
Mladším dětem ze tříd Broučků, Cvrčků a Motýlků bylo téma přiblíženo
zejména prostřednictvím příběhů, her
a venkovních aktivit v lese.
V posledním dubnovém týdnu se
ve třídách čarovalo. Vše vyvrcholilo pátečním Čarodějnickým rejem
v maskách, který si děti i paní učitelky náležitě užily. V těchto dnech
také probíhaly Dny otevřených dveří
a my tímto ještě jednou děkujeme za

milou návštěvu mnoha rodičů a dětí
a doufáme, že se brzy stanou součástí naší školky.
Na začátku května zahájily Berušky
a Včelky plavecký výcvik v Českém
Krumlově. Nově získané dovednosti
tak děti jistě využijí v nadcházejících
letních měsících. Druhá květnová ne-

děle patřila maminkám, a tak se děti
samozřejmě na tuto výjimečnou událost s láskou chystaly i během aktivit
v MŠ. Věříme, že připravené básničky,
písničky a dárečky ze školky vykouzlily maminkám úsměv na tváři.
V posledním květnovém týdnu se
děti seznámí s výrobou loutek a loutkoherectvím v rámci programu Od dřeva
k loutce. Třída Broučků, která obstála
v konkurenci dalších 8 školek v soutěži
O nejhezčí velikonoční výzdobu a vyhrála tak vstup do ZOO Dvorec, si tuto
výhru pojede vybrat dne 27. května. Exkurze se zúčastní i Motýlci.
Dětem přejme krásné výletní počasí a také další úspěchy nejen v soutěžích!
Za kolektiv MŠ Včelná
Aneta Bendová Zdenka Vernerová

AKCE OBCE VČELNÁ
VÝLET SE SENIORY – pátek 3. 6. 2022
odjezd autobusu v 7:00 od Restaurace u Kaštanu. Účastnický poplatek ve výši 250 Kč/osoba prosím uhraďte na pokladně obecního úřadu do 30. 5. 2022. Autobus je již plně obsazen.

DĚTSKÝ DEN – neděle 5. 6. 2022
První červnovou neděli připravujeme ve spolupráci se spolkem Včelňáci dětský den,
tentokrát s indiánskou tématikou. Děti budou plnit zajímavé úkoly a na konci budou
za svoji snahu odměněny. Zároveň hledáme i dobrovolníky, kteří by nám chtěli při této
akci pomoci, aby se ozvali panu místostarostovi K. Feitlovi – 602 663 853. Děkujeme.
V areálu SK Včelná startujeme mezi 14:00 - 15:30.

Sportovní klub Včelná vás zve na

PRVNÍ ROČNÍK FOTBALOVÉHO ŽÁKOVSKÉHO TURNAJE
O POHÁR STAROSTKY OBCE
4. června 2022 od 9 hodin v areálu SK Včelná
Ve třech kategoriích se představí družstva Včelné, Roudného, Dubného, Nových Hodějovic a Lokomotivy České Budějovice. Vyhlášení výsledků je naplánováno v 15 hodin. Občerstvení zajištěno po celou dobu
turnaje. Přijďte fandit a podpořit naše nejmenší sportovce!
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