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Slovo místostarosty
Vážení spoluobčané, milí sousedé, přátelé,
jsme na konci prvního kvartálu roku 2018 a v kalendáři jsme již přivítali jaro.
Úklid po zimě je v plném proudu a začínají práce na zahradách, což s sebou
přinese i větší objem bioodpadu. Ten mimo využití biopopelnic můžete vozit
na určená sběrná místa. K tomu, abychom tento nápor lépe zvládli, nám pomůže
i nová technika. V předposledním březnovém týdnu dorazil nový smykový
nakladač, kontejnery a štěpkovač by pak měly být dodány do konce května.
Jestliže ale při svém jarním úklidu narazíte i na jiné objemnější věci, které se
nehodí do popelnice, ani do bioodpadu, využijte jarního velkoobjemového sběru.
Pokud byste navíc chtěli pomoci „učesat“ i své okolí jako ulice, chodníky,
přilehlé lesy, nebo jiné veřejné prostory, pak se můžete zapojit spolu s námi
do celorepublikové akce UKLIĎME SVĚT, UKLIĎME ČESKO, která se uskuteční
7. dubna. Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek
v obcích. Tradičně se přidá i obec Včelná. Přijďte v sobotu v 9 hodin
k obecnímu úřadu, kde si budete moci vyzvednout ochranné pomůcky, pytle
na odpadky, drobné občerstvení a nahlásíte nám zvolenou část obce, kterou
byste chtěli uklidit.
Na závěr se bohužel musím zmínit také o tom, že někteří mladiství
po uzamčení dětského hřiště v ulici Sokolovského přelézají plot a pohybují se
v prostoru hřiště v době, kdy je to zakázáno! Dopouštějí se tím přestupku,
a proto bych chtěl touto cestou požádat rodiče, aby své děti upozornili, že je
možné hřiště využívat pouze v čase otvírací doby. Pokud by se tyto případy
i nadále množily, budeme nuceni přivolat policii, aby přestupky řešila. Obec také
plánuje vybudovat osvětlení, aby bylo na hřiště dobře vidět i ve večerních
hodinách.
Mgr. Kamil Feitl, místostarosta obce

Zprávy z jednání zastupitelstva konaného dne 22. 2. 2018
Zastupitelstvo schválilo konečné vyúčtování rekonstrukce MŠ s úsporou
nákladů ve výši 248.969,60 Kč včetně DPH. Na doporučení výběrové komise
byl také vybrán dodavatel veřejné zakázky na vybavení technikou pro nakládání

s bioodpady, firma RAMOS-KOO s. r. o. s nejnižší nabízenou cenou 2.156.220
Kč včetně DPH. Obec na tuto zakázku získala dotaci ve výši 85 % nákladů.
Termín dalšího jednání zastupitelstva byl stanoven na 5. 4. 2018.

Zprávy z mateřské školy
ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ VČELNÁ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018 / 2019
Vážení rodiče,
přihlášky pro děti od 2 let budou v MŠ k osobnímu vyzvednutí nebo je
možné si je stáhnout i na stránkách MŠ - https://msvcelna.webnode.cz.
Příjem vyplněných žádostí proběhne ve dnech
2. května 2018 od 08. 00 - 12. 00 hodin
3. května 2018 od 12. 00 - 16. 00 hodin.
Ve stanovenou dobu se osobně dostaví zákonný zástupce s dítětem do MŠ
s těmito doklady:
 žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
 vyjádřením praktického lékaře pro děti a dorost
 kartičkou zdravotního pojištěnce (dítěte)
 OP zákonného zástupce
 rodným listem dítěte
 doporučením příslušného školského poradenského zařízení
pro integraci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
 u cizinců jsou potřebná další potvrzení v souladu s § 20 školského
zákona.
POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PRÁVO PŘEDNOSTNÍHO
PŘIJETÍ: (v praxi od 01. 09. 2017)
 zápis je v tomto školním roce povinný pro děti, které dovrší do 31. 8. 2018
pět let a nedochází do MŠ, která je zapsána v rejstříku škol.
 zavádí se individuální vzdělávání dětí jako možná alternativa plnění
povinného předškolního vzdělávání v mateřské škole.
 povinné předškolní vzdělávání v mateřské škole je bezplatné.
 povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým
mentálním postižením.
 v případě dětí, které neplní povinné předškolní vzdělávání, bude i nadále
stanovena možnost zkušebního pobytu v maximální délce tří měsíců.
DALŠÍ KRITÉRIA:
 trvalé bydliště zapisovaného dítěte / nikoliv zákonných zástupců
 věk dítěte: pětileté musí být přijaty vždy / věk se posuzuje k 31. 8. 2018
 sourozenec v MŠ / bude navštěvovat MŠ i po 1. 9. 2018
2

Po 3. 5. 2018 až do ukončení správního řízení nebudou přijímány další
žádosti. Na pořadí podání žádosti nezáleží!
Rodič se s podklady pro rozhodování může seznámit v termínu sděleném
při odevzdání žádosti na škole. Možnost nahlížení do spisu dítěte:
v MŠ Včelná 4. 5. 2018 od 10.00 – 12.00 hodin.
O výsledku přijímacího řízení budou zákonní zástupci informováni
o přijetí / nepřijetí dítěte způsobem uvedeným v žádosti.
Bc. Jarmila Pánková, ředitelka mateřské školy

Úhrada místních poplatků na rok 2018
Děkujeme občanům za včasnou úhradu místních poplatků. Za odpady a psy
již zaplatilo 53 % poplatníků. Splatnost těchto poplatků je do 30.4. Platit můžete
v hotovosti v úředních hodinách obecního úřadu, anebo převodem na účet.
Detailní informace byly uvedeny v lednovém zpravodaji, který je přístupný
i z titulní stránky www.vcelna.cz.

„včelenské májky“, aby přišli 30. 4. v 17:00 do areálu SK Včelná,
kde společnými silami připravenou a ozdobenou májku vztyčíme. Zvány
jsou samozřejmě i všechny slečny, ženy a děti, protože hned poté si
společně opečeme buřty. Ti nejvytrvalejší mohou samozřejmě bdít a hlídat
až do rána :-)
CYKLUS PŘEDNÁŠEK „V OBRAZE“
V pondělí 23. 4. 2018 - V OBRAZE s Helenou Illnerovou
Tentokrát bude tématem besedy harmonizace vnitřního času s okolním
světem. Paní Helena Illnerová je česká fyzioložka a biochemička, bývalá
předsedkyně Akademie věd České republiky a v letech 2008-2010 byla také
předsedkyní Učené společnosti České republiky. Jako první na světě se svým
týmem zjistila, že tvorba melatoninu v šišince mozkové je řízena biologickými
hodinami v mozku. Těšíme se na vaši návštěvu.
V Kulturním domě Včelná od 18:00 hod.

Sportovní rubrika

Obecní kulturní akce
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES – neděle 8. 4. 2018
Obec Včelná zve všechny děti na karneval s klaunem HUGEM.
Přijďte se ukázat ve svých kostýmech a užít si zábavu, tancování
a soutěže. V Kulturním domě Včelná od 14:30 do 17:00.
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ – neděle 29. 4. 2018
Poslední dubnovou neděli přivítáme naše nejmladší občánky. Jelikož
za poslední rok přibylo přes 40 dětí, budou rozděleny do dvou skupin. Na tuto
slavnostní událost obdrží rodiče osobní pozvánku z obecního úřadu.
Profesionální fotografka každé rodině připraví společnou fotografii.
V Kulturním domě Včelná.
Miroslava Stránská, předsedkyně kulturní a sociální komise

Akce pořádané spolkem Včelňáci
STAVĚNÍ MÁJE – pondělí 30. 4. 2018
Máje se staví už celá staletí a naši předkové jimi vítali jaro. Především
to ale byla oslava mládí, lásky a plodnosti. Ne náhodou považovali
mravokárci májku za „věc nestydatou a nekřesťanskou“ a snažili se ji
zakázat. Většinou směli májku chystat jen svobodní mládenci. Dívky na vdávání zase upletly věnec a ozdobily jej květy. Pod postavěnou májí pak mládež
tančila. Zelený vršek symbolizoval život, který vzejde ze spojení obou pohlaví.
Obdobu této tradice si připomínáme dodnes, a proto i letos zveme všechny
chlapce, mládence, muže, kteří by chtěli pomoct se stavěním té naší
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Mladší fotbalová přípravka A dosáhla v konečném hodnocení rovněž
na stupně vítězů a obsadila krásné 3. místo na turnaji zimní ligy pořádané SKP
ČB. Naši nejmladší zatím na svůj rozhodující hrací den čekají, neboť byl
z technických důvodů odložen.
Přípravu na jarní sezonu družstvo mužů zahájilo 30. ledna. Tréninky
probíhají v naší tělocvičně a na tréninkovém hřišti 2x týdně. Odehrálo 3 přípravné
zápasy s Roudným "B" s výsledkem 1:7, s Neplachovem 2:3 a se Starou Hlínou
3:3. Všichni soupeři hrají vyšší soutěž než náš oddíl.
Soustředění proběhlo ve dnech 8.3. až 11.3. v krásném areálu oddílu Stará
Hlína. Pět tréninků a jeden přípravný zápas dalo hráčům dost zabrat. Hráči SK
Včelná děkují oddílu za doplacení faktury za soustředění, jelikož sponzor, který
uzavřel s oddílem smlouvu o sponzorování, dodnes tuto smlouvu nesplnil.
Zveme všechny fanoušky, aby nám přišli fandit!
JARNÍ FOTBALOVÁ SEZÓNA – NEJBLIŽŠÍ DOMÁCÍ ZÁPASY:
MUŽI
31.3. Včelná – Rudolfov B 16:00
14.4. Včelná – Ledenice B 16:30
28.4. Včelná – Kamenná 17:00

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA „A“
1.4.
Včelná – SKP B
15.4. Včelná – Roudné
29.4. Včelná – Slavia

11:00
11:00
11:00

STARŠÍ PŘÍPRAVKA
5.4.
Včelná – SKP B
15.4. Včelná – Roudné
29.4. Včelná – Slavia

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA „B“
15.4. Včelná – Mokré
29.4. Včelná – Planá

9:00
9:00

17:00
10:00
10:00

Miroslava Stránská
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Hromadné jarní sběry odpadů
Kontejnery na nebezpečný odpad,
velkoobjemový odpad,
kovový odpad a autobaterie
budou přistaveny za Kulturním domem v Dlouhé ulici od 12,30 do 14,30 h

v sobotu 14. dubna
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
Baterie do elektrospotřebičů patří do nádoby ve vestibulu OÚ
Uvítáme, pokud u nábytkových kusů oddělíte kovové části
Odpady přivážejte až po nájezdu kontejnerů, nikoli dříve.
Sběry jsou pouze pro občany Včelné!
Při těchto akcích nelze odkládat odpady z podnikání –
např. autodoprava, autoservisy, lakovny, natěračství
a jiné provozovny

23. března byl zahájen provoz kontejnerů na větve a listí za KD.
Biopopelnice se od dubna začnou vyvážet každý druhý čtvrtek.
Nejbližší termín svozů 5.4., 19.4., 3.5., 17.5., 31.5. …

Svozy směsného odpadu:

nad tratí – pátky 30.3., 13.4., 27.4.
pod tratí – pátky 23.3., 6.4., 20.4.

Inzerce

Svoz plastů: pátky 30.3., 27.4.
Nejbližší zpětný odběr
elektrozařízení: pondělí 7.5.
od 16 do 17 hodin za KD.

