Duben 2020
vychází měsíčně
MK ČR E 23607
Vydal OÚ Včelná dne 21. 4. 2020 | Husova 212, tel./fax: 387 250 223 | www.vcelna.cz, ou@vcelna.cz

SLOVO STAROSTKY

Vážení spoluobčané,
všichni již více jak měsíc žijeme
v karanténě a řídíme se mimořádnými
nařízeními Vlády ČR, které se nás více
či méně velmi dotýkají. Velká zkouška to je nejen pro zdravotníky, prodavačky, řidiče a další profese v první
linii, ale také pro všechny rodiče školáků. S uzavřením škol a přechodem
na on-line výuku, byla většina školních povinností, úkolů a výkladu nové
látky přenesena právě na ně. Všichni
se učíme za pochodu a poznáváme
dosud nepoznané.
Nejinak tomu bylo i v případě zasedání zastupitelstva, které se v úterý
21. 4. 2020 poprvé v historii konalo
přes on-line videokonferenci. Zápis
z tohoto jednání bude zveřejněn na
stránkách obce a podrobnosti přineseme také v příštím čísle zpravodaje.
V této nelehké době se mezi lidmi
rozšířila vlna solidarity a ti, kteří měli
možnost, začali šít roušky, a to nejen
pro sebe a své blízké, ale také pro
nemocnice, seniory, a dokonce i pro
nás, zaměstnance obecního úřadu.
Velmi si toho vážíme a děkujeme.

Někteří občané však i nyní, kdy
v celé zemi platí zvýšená hygienická
opatření, pokračují v odkládání odpadu všeho druhu na různá místa
v obci. Odpadky tak nacházíme v blízkosti kontejnerů na tříděný odpad
třeba před mateřskou školou a v lese
se čím dál častěji objevují i části
mrtvých zvířat, ba dokonce vyvržené
vnitřnosti. Opravdu tady nechceme
žít mezi odpadky a nechceme ničit
ten krásný kus přírody, který je právě
teď tím nejhezčím a nejbližším místem, kam všichni můžeme jít na procházku nebo si zasportovat.

První dubnovou sobotu jsme
s policií řešili následky nočního řádění vandalů a podpálenou knihobudku! Díky odvaze a včasnému
zásahu obyvatelky bytového domu,
která knihobudku začala hasit ješ-

tě před příjezdem hasičů, neshořely úplně všechny knihy a požár
se nerozšířil. Policii stále pátrá po
pachatelích tohoto zbabělého činu.

Podle dostupných informací, které občané mezi sebou sdíleli na
facebooku obce, tu noc v obci řádila parta mladých lidí. Rozhazovali
kontejnery, zvonili lidem na zvonky
a poškodili zpětná zrcátka u několika aut. Buďte prosím obezřetní,
a pokud byste zaznamenali nějaké
nevhodné chování, prosím kontaktujte služebnu policie v Boršově
nad Vltavou na tel. č. 974 226 710.
Přeji vám mnoho sil a trpělivosti do
dalších dnů. Věřme, že se brzy náš život začne vracet do normálu.
Miroslava Stránská,
starostka obce
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PROVOZ OBECNÍHO ÚŘADU
Úřední hodiny jsou od pondělí 20. dubna obnoveny v původním rozsahu:
pondělí a středa 7-12 a 13-17 hodin.
Osobní návštěvy úřadu však prosím omezte na nezbytné minimum!
V úředních hodinách i v jiných dnech dopoledne je možno konzultovat záležitosti telefonicky
na tel. č. 387 250 223, případně na mobilu starostky tel. č. 602 469 702.

PLATBY MÍSTNÍCH POPLATKŮ
Splatnost poplatků za odpady je do konce dubna. Poplatky plaťte přednostně bezhotovostně na účet obce
č. 43-3945120267/0100. Jako variabilní symbol uvádějte číslo domu. Do zprávy pro příjemce je možno popsat platbu detailněji. Na telefonním čísle 387 250 223 můžete zkonzultovat výši úhrady za vaši domácnost a jiné podrobnosti.

NOVÉ SLUŽBY OBECNÍHO ÚŘADU V DOBĚ KRIZOVÉHO STAVU
Na zavolání:
– nakoupíme seniorům nad 65 let základní potraviny do 500 Kč či léky
(dopoledne od 8 do 12 hodin zavolejte na OÚ a domluvte si termín nákupu,
pracovník OÚ u vás vyzvedne nákupní
seznam, tašku a hotovost a nákup či léky vám doveze);
– přivezeme našim občanům pytle na tříděný odpad;
– dovezeme knihy z obecní knihovny na základě vašeho výběru v elektronickém katalogu
(bližší informace byly zaslány e-mailovými novinkami a jsou k nalezení v aktualitách na webu www.vcelna.cz).

NÁHRADNÍ TERMÍNY OBECNÍCH AKCÍ
Náhradní termín hromadného sběru velkoobjemových, nebezpečných
a kovových odpadů byl stanoven na sobotu 6. června 2020.

VÝLET SE SENIORY - odloženo!
Květnový termín společného výletu se seniory se ruší a výlet bude přeplánován na podzim. Již nahlášené
účastníky evidujeme i na podzimní termín. Nové datum konání bude včas zveřejněno v obecním zpravodaji.
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ORGANIZACE ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY VČELNÁ
NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
V souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády vydalo MŠMT opatření k organizaci zápisů
k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021, které bude
probíhat BEZ přítomnosti dětí a zákonných zástupců!
Je nutné vyplnit přihlášku k předškolnímu vzdělávání (Žádost o přijetí dítěte),
kterou naleznete na www.msvcelna.webnode.cz/dokumenty/ a spolu s kopií rodného
listu dítěte, kopií občanského průkazu, kopií očkovacího průkazu a čestného prohlášení
k očkování doručit do MŠ v době zápisu: od 4. do 6. května 2020 do 15:00.
Způsoby doručení:
1. do datové schránky školy (yabk3jk);
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!);
3. poštou;
4. osobním podáním do schránky MŠ umístěné na plotě MŠ v termínu od 4. do 6. května 2020 do 15:00!!!
V případě nejasností ohledně zápisu nás kontaktujte na email ms@vcelna.cz, nebo na telefonním čísle 606 021 211.
Výsledky budou zveřejněny obvyklou formou – vyvěšením na internetových stránkách MŠ a na plotě MŠ.
Registrační číslo, pod kterým bude dítě během zápisu evidováno, bude zákonnému zástupci sděleno telefonicky
po ukončení zápisu.
Mgr. Soňa Kamenová, ředitelka MŠ

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
Dítě, které má místo trvalého pobytu (v případě cizince místo pobytu) ve školském obvodě zřízeném obcí Včelná a dosáhlo
přede dnem započetí následujícího školního roku (1.9.2020) věku:
5 let (předškolní vzdělávání povinné).....................20 bodů
4 let…........................................................................15 bodů
3 let…........................................................................12 bodů
2 let…..........................................................................9 bodů
Dítě, které má místo trvalého pobytu mimo školský obvod
zřízený obcí Včelná a dosáhlo věku:
5 let…..........................................................................6 bodů
4 let…..........................................................................5 bodů
3 let…..........................................................................4 bodů
2 let…..........................................................................1 bod
Dítě, které má v mateřské škole již vzdělávaného sourozence…......2 body
Časová posloupnost (narození) v případě shody bodů…................+ 1 bod
INFORMACE K PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ OD ŠKOLNÍHO ROKU 2020 - 2021
- školní rok probíhá od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021
- všechny děti jsou přijímány k 1. 9. 2020 a zákonnému zástupci začíná povinnost hradit úplatu za vzdělávání
- žádá-li zákonný zástupce pozdější nástup dítěte do MŠ, dohodne se s ředitelkou před zahájením školního roku.
Dítě řádně omluví až do doby skutečného nástupu.
- úplata za vzdělávání činí v současné době 300 Kč/měsíc
- na žádost zákonného zástupce může být úplata prominuta z důvodu pobírání sociálního příplatku ve smyslu
zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře
- podmínky úplaty za vzdělávání budou zveřejněny ve „Směrnici o úplatě pro rok 2020- 2021“, která bude
k dispozici od 1. 7. 2020 v MŠ.
POZOR!!! Termín schůzky zákonných zástupců nově přijatých dětí bude zveřejněna na stránkách
MŠ do konce července 2020.
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