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SLOVO STAROSTKY
která jsou také vyvěšena na vstupní brance hřiště a své auto VŽDY zaparkovali
na parkovacích stáních, která jsou v docházkové vzdálenosti! Děkujeme.

Vážení spoluobčané,
duben je tu a rozmary aprílového
počasí pociťujeme skoro každý den.
Jen co jsme z traktorů sundali radlice, napadlo asi 8 cm sněhu. Čím dál
více je však cítit jaro, stromy a květiny začínají rozkvétat a zdobit naše
zahrady a ulice. Když se však člověk
kochá pohledem na barevné květinové záhony podél chodníku a najednou
mezi nimi na štěrku spatří velký psí
exkrement, tak nevěří svým očím. Je
opravdu neuvěřitelné, jak jsou někteří
majitelé psů bezohlední a po svých
psech neuklízí ani na těchto zvelebených veřejných prostranstvích. Co na
to říct?
Další nepříjemnost, kterou jsme
v posledních týdnech museli řešit
právě s příchodem slunečného počasí, byla pro změnu lhostejnost řidiček
a řidičů, kteří se svými dětmi navštěvují dětské hřiště v ulici Sokolovského a auta parkují na ulicích co nejblíže vchodu a nevadí jim, že parkují
v křižovatce, v zákazu zastavení, ani
před vjezdy do přilehlých domů. Apeluji proto na všechny návštěvníky, aby
respektovali pravidla pro parkování,

V dubnu jsme přivítali nové občánky a proběhlo také Velikonoční setkání
s našimi seniory, na kterém vystoupily děti z mateřské školy a zazpíval Českobudějovický dětský pěvecký sbor Carmína.

Na akci Ukliďme si Včelnou přišlo celkem 30 dobrovolníků včetně dětí, kteří
jedno nedělní dopoledne strávili úklidem naší obce. Všem moc děkujeme za
pomoc!
Další akce budou následovat a dozvíte se o nich dále ve zpravodaji. Všechny
aktuální informace najdete na webových stránkách obce – www.vcelna.cz, případně se můžete přihlásit do Mobilního rozhlasu, jehož prostřednictvím rozesíláme veškeré aktuality do mailů či do mobilní aplikace.
Krásné jarní dny všem.
Miroslava Stránská, starostka obce

OBČAN A ÚŘAD/MŠ
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ÚHRADA MÍSTNÍCH POPLATKŮ ZA ODPADY A PSY
Místní poplatky za odpady na rok 2022 zatím uhradilo jen 57,6 % poplatníků.
Za včasnou úhradu jim děkujeme. Stále však zbývá k úhradě 563 tisíc Kč.
I když letos budeme mít všichni hlouběji do kapsy, termín splatnosti 30. dubna se blíží!
Základní sazba poplatku
650 Kč
Občané od 70 let do 80 let
200 Kč
Občané od 80 let
100 Kč
Studenti ubytovaní mimo bydliště
250 Kč
Věk 70 či 80 let se posuzuje k 31. 12. 2021.
Od poplatku je osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která je
a) poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci bydliště,
b) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy
nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
c) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu
obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
d) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo
v chráněném bydlení, nebo
e) na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení.
Od poplatku se osvobozuje osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která
a) je dítětem narozeným v příslušném kalendářním roce; osvobození trvá pouze v měsíci, v němž se dítě narodilo;
b) je třetím a dalším poplatníkem do 18 let (dítě), který žije ve společné domácnosti s rodiči a ostatními nezletilými
sourozenci a nemá vlastní příjem. Pořadí dětí se určuje od nejstaršího dítěte;
c) se nezdržuje v obci po celý rok a zároveň celoročně pobývá v zahraničí;
d) se nezdržuje v obci po celý rok a zároveň je přihlášena na ohlašovně;
e) se nezdržuje v obci po celý rok a zároveň její skutečný pobyt nelze zjistit.
Místní poplatky za psy uhradilo pouze 59,7 % poplatníků. K úhradě zbývá ještě 42 tisíc Kč. Termín splatnosti je také 30. dubna.
Základní sazba první pes
400 Kč
Základní sazba další pes
500 Kč
Občané od 65 let první pes
70 Kč
Občané od 65 let další pes
100 Kč
Věková hranice se považuje za splněnou, pokud poplatník dosáhne věku 65 kdykoli v průběhu roku 2022.
Pokud si nejste jisti výší poplatků, či zda jste je již uhradili, můžete zavolat na obecní úřad na telefon 387 250 223. Preferujeme úhradu poplatků bankovním převodem na číslo účtu 43-3945120267/0100. Jako variabilní symbol uvádějte číslo domu, následované případně číslem bytu. Při osobní návštěvě OÚ v úředních hodinách je možné platit hotově či kartou.
Připomínáme, že nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, budou vyměřeny platebním výměrem a mohou být zvýšeny až na trojnásobek.

OKÉNKO Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Milí přátelé naší mateřské školy,
dovolte mi úvodem pár slov. Jmenuji se Hana Vítů a mnoho let jsem
působila v mateřské škole ve Velešíně. Po úspěšném absolvování konkursu jsem byla od 1. 4. 2022 jmenována do funkce ředitelky Mateřské
školy Včelná. Moc se na práci s vašimi dětmi těším a pevně věřím, že nás
čeká plno krásných zážitků a že se
nám bude dobře spolupracovat.

Zároveň bych vás všechny chtěla pozvat na Den otevřených dveří.
Přijďte si prohlédnout útulné prostory
školky, především nedávno otevřenou
a moderně vybavenou třídu Cvrčků.
Při té příležitosti bude možné si vyzvednout formuláře k zápisu na příští
školní rok 2022/2023.
Já i paní učitelky vás rády uvítáme.
Hana Vítů, ředitelka MŠ Včelná

MŠ/KULTURA
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Děti ze třídy Cvrčků již spokojeně
užívají krásné prostory své nové třídy.
Díky podpoře rodiny a paní učitelek
překonaly počáteční nejistotu a nezbývá než jim popřát mnoho dalších

radostných dní strávených ve školce.
V kulturním centru bylo v sobotu
2. 4. 2022 veselo. Při milé příležitosti
Vítání občánků vystoupily s krátkým
pásmem básniček a písniček děti ze

třídy Berušek pod vedením třídních
učitelek. Také děti ze třídy Včeliček
pilně trénovaly své vystoupení pro potěšení včelenských seniorů při jejich
Velikonočním setkání dne 9. 4. 2022.
Pro většinu dětí to bylo první veřejné vystoupení a patří jim proto velké
uznání a potlesk. Určitě se máme
i v budoucnu na co těšit!
Třídy Motýlků a Broučků se v rámci
environmentální výchovy zúčastnily
programu občanského sdružení Cassiopeia s názvem Sýkorka Modřinka.
Ve školce to od počátku dubna žilo
velikonočními přípravami. Zejména ve
třídách Broučků a Motýlků se od rána
tvořilo. Třídy se zúčastnily soutěže
vyhlášené ZOO Dvorec O nejkrásnější velikonoční výzdobu. Více informací k soutěži naleznete na webových
stránkách ZOO Dvorec. Hlasovat bylo
možné v termínu od 14. 4. do 18. 4.
v prostorách ZOO a také prostřednictvím Facebooku. Děkujeme tímto za
hlasy zaslané našim malým šikulům!
Blíží se Mezinárodní den dětí, a proto bychom si dovolily poprosit občany,
pokud mají tu možnost, o sponzorský
dar v podobě nějaké drobné odměny
nebo atrakce pro děti, aby si svůj den
užily co nejlépe. Za vaše případné nabídky děkujeme!
Přejme všem krásné jarní dny plné
pohody!
Za kolektiv MŠ Včelná
Aneta Bendová a Zdenka Vernerová

AKCE OBCE VČELNÁ
VÝLET SE SENIORY – pátek 3. 6. 2022
Zveme naše seniory na další výlet s obcí Včelná, tentokrát pro
vás chystáme výlet na hrad ŠVIHOV, kde je domluvena zhruba
50minutová prohlídka pro dvě skupiny. V mezičase můžeme
zhlédnout výstavu k naší nejznámější pohádce, která se zde natáčela – Tři oříšky pro Popelku. Po skončení všech prohlídek se
přesuneme o pár kilometrů dále do města Klatovy, kde společně
poobědváme a následně se opět rozdělíme do dvou skupin a podíváme se do katakomb a Jezuitského kostela na náměstí.
ODJEZD autobusu je plánován v 7:00 od Restaurace U Kaštanu.
Sraz nejpozději v 6:50.
NÁVRAT na Včelnou okolo 18:00.
CENA zájezdu je 250 Kč.
Zájemci o tento výlet se mohou hlásit od pondělí
25. 4. telefonicky na čísle 387 250 223, nebo osobně
na obecním úřadě. Počet míst je omezen!

Poplatek za výlet je nutné uhradit nejpozději do
30. 5. 2022 na pokladně obecního úřadu v Kulturním
centru Včelná – kartou, nebo v hotovosti.

KULTURA/INZERCE
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AKCE SPOLKU VČELŇÁCI
VEPŘOVÉ HODY –
sobota 23. 4. 2022
Přijďte s celou rodinou na oběd, večeři nebo jen tak na svačinku. V nabídce bude kompletní sortiment čerstvých zabíjačkových specialit, upečeme čerstvé
řízky, nezapomněli jsme ani na koláčky. Chybět nebude ani živá hudba. VSTUP ZDARMA!
Kulturní centrum Včelná od 11:30 hodin

Národní park Šumava
s Jaroslavem Vrbou – sobota 28. 5. 2022
Zveme vás na výlet na Šumavu s odborným doprovodem a výkladem od pana prof. RNDr. Jaroslava Vrby.
Trasa výletu: Modrava – Cikánská slať – Březník – Luzenské Údolí – Modrava. Je to cca 15 km, celkové převýšení je cca 300 m. Procházka povede krajem Klostermannových románů a bude doplněna vyprávěním
od znalkyně právě jeho románů. Odjezd od Restaurace U Kaštanu – Včelná v 7:30 hod. Cena 250 Kč/osoba. Bližší informace na telefonu +420 602 114 576,
registrace na a e-mailu: info@vcelnaci.cz

INZERCE

INZERCE

NABÍDKA BYDLENÍ
VE VČELNÉ
Nabízím k dlouhodobému pronájmu starší
RD 2+1 (s vybavenou kuchyní, koupelnou,
WC, špajzem) v obci Včelná.
K dispozici zahrada o výměře cca 6 arů
s hospodářskými budovami. K okamžitému nastěhování.
Vhodný pro starší manželský pár (ideálně
čerstvé důchodce, kteří chtějí uvolnit byt)
se vztahem k venkovu, zahradničení, potažmo jižním Čechám. Vytápění plynem či
tuhými palivy, ohřev TUV elektrickým bojlerem. Zastávka MHD 30 m od vchodu.

Kontakt: Petr Pánek, tel. 608 250 246
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