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Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
jaro už je tady a s ním i spousta práce na zahrádkách, větve a listí můžete
vhazovat do přistavených obecních kontejnerů, nově teď také na konci ulice
Jiráskova na okraji lesa. Zároveň připomínám pro naše nové spoluobčany
z rodinných domů, že pytle na plasty (žluté) a kartonové obaly (oranžové),
do kterých dle vyhlášky v naší obci třídíme, jsou BEZPLATNĚ k vyzvednutí
na obecním úřadu.
Je mou povinností vás upozornit na platnou vyhlášku o zákazu
volného pohybu psů v katastru obce. Množí se nám stížnosti na volně
pobíhající psy, dokonce i v prostoru dětského hřiště u bytových domů. Respektujte
prosím, že psy musíte mít vždy pod kontrolou na vodítku. Mnozí z vás chodí pejsky
venčit do lesa, avšak i tam dávejte pozor na to, aby třeba neničili stromy a zvládli
jste je vždy přivolat, neboť se před pár dny stal incident právě v lese, kde volně
pobíhající pes ohrožoval našeho občana. Aktuální je také velmi nepříjemná zpráva
o nalezení šesti lišek s prašivinou nedaleko Boršova nad Vltavou, která je velmi
nakažlivá, a právě volně pobíhající psi by se jí mohli snadno v lese nakazit! Nově
mám informaci, že mrtvá liška byla i v lese poblíž „mohyl“! Dbejte prosím zvýšené
opatrnosti.
Máme pro vás ale i dobré zprávy. Zastupitelstvo obce schválilo dodavatele
veřejné zakázky na zateplení budovy mateřské školy, do nového školního roku
2019/2020 bude mít naše mateřinka již nový „plášť“. Moc se na tuto změnu těšíme.
Další velmi pozitivní, i když zatím neoficiální informace je ohledně
posílení hromadné dopravy v nejvíce exponované době mezi 7.00-7.30,
kdy zejména naše děti jezdí do škol. Od nového školního roku by měly být
spoje MHD posíleny o jeden linkový autobus z rozpočtu kraje, který vozí děti
z Vrábče až k zastávce v Rožnově u Billy, ale naši obec objíždí přes spojku,
tzv. „honskodlovku“. Od září by měl začít jezdit i přes Včelnou a v ranní špičce
bychom tak měli celkem tři spoje, které by mohly děti využít v rámci integrované
dopravy na „lítačku“. Toto mi bylo přislíbeno na jednání, které svolal JIKORD v rámci
řešení návrhů nových jízdních řádů a věřím, že se v krajském rozpočtu najdou
prostředky, aby tato linka mohla být prodloužena až do naší obce.

Budu se těšit, že se potkáme na některé z akcí, které se v obci chystají, případně
že mě budete kontaktovat se svými nápady na zlepšení místa, kde žijeme😊. Pokud
byste chtěli pravidelně dostávat novinky e-mailem, napište svoji mailovou adresu
do kolonky na titulní straně webových stránek obce www.vcelna.cz
Miroslava Stránská, starostka obce

Výpis usnesení z jednání ZO ze 4. 3. 2019
•

Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2019, kterým se navyšují příjmy
o 300.000 Kč výdaje o 598.600 Kč. (hlasování 9 pro – 0 proti – 0 zdržel se)

•

Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje Dodatek č. 7 Úplného znění smlouvy o nájmu za účelem správy
a provozu veřejného vodovodu a kanalizace ve vlastnictví obce Včelná ze dne 1. dubna 1997,
ve znění pozdějších dodatků. (9–0–0)

•

Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje Smlouvu o budoucí dohodě o převzetí stavby
č. 010/19/011/03/00 s Jihočeským krajem a pověřuje starostku k uzavření této smlouvy. (9–0–0)

•

Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje Dodatek č. 30 ke Smlouvě o poskytování služeb s firmou FCC
České Budějovice s. r. o. a pověřuje starostku k uzavření příslušného dodatku. (9–0–0)

•

Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje dodavatele veřejné zakázky „Zateplení MŠ Včelná včetně
rekonstrukce lodžií a předzahrádek“ firmu DEMOSTAV spol. s r.o., IČ 46678573, Mánesova 583,
373 41 Hluboká nad Vltavou a pověřuje starostku obce k uzavření smlouvy o dílo. (9–0–0)

•

Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Včelná se zlepšeným
výsledkem hospodaření (ziskem) 12.213,14 Kč. Z toho bude 6.000 Kč převedeno do fondu odměn
a 6.213,14 Kč do rezervního fondu Mateřské školy Včelná. (9–0–0)

•

Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje účetní odpisový plán obce na rok 2019. (9–0–0)

•

Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 795/8 v k.ú. Včelná
o výměře cca 4 m2. Záměr bude upřesněn grafickou částí. (9–0–0)

Výběr místních poplatků
Termín úhrady místních poplatků za odpady a psy na rok 2019 je do 30.4.2019.
Poplatky zatím uhradilo pouze 50 % poplatníků.
Nabízíme tři možnosti úhrady:
• převodem na bankovní účet obce č. 43-3945120267/0100,
variabilní symbol: číslo domu, v bytovkách doplněné o číslo bytu
• platební kartou na terminálu v kanceláři OÚ
• v hotovosti
Výše poplatků, slevy a osvobození jsou detailně popsány v lednovém zpravodaji.
Základní sazba poplatku za odpady je 550 Kč na osobu, za prvního psa u seniorů
70 Kč a u ostatních poplatníků 300 Kč.
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Zápis dětí do mateřské školy
Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Včelná se koná
od 9.5.2019 do 10.5.2019
Vydávání žádostí o přijetí dítěte do MŠ:
a) vygenerování žádostí z webu
b) vyzvednutí žádostí v kanceláři MŠ Včelná, dne 30.4.2019
od 10.30 do 12:00 a od 14:00 do 16:00.
S sebou OP zákonného zástupce, průkaz zdravotní pojišťovny dítěte.
Vyplněné žádosti budou přijímány ředitelkou školy v pondělí 9.5. a v úterý
10.5. 2019 v době od 8:00 do 10:00 a od 13:00 do 16:00 hodin v ředitelně MŠ.
Povinné dokumenty: žádost o přijetí dítěte do MŠ s přílohami (vyjádření
dětského lékaře o povinném očkování dle zákona 258/2000Sb).
S sebou si přineste: rodný list dítěte, průkaz zdravotní pojišťovny dítěte, doklad
o trvalém bydlišti dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce dítěte.
Upozornění: Nezáleží na pořadí přijetí žádosti, děti jsou přijímány do MŠ
na základě stanovených kritérií.
Kritéria k přijímání dětí na školní rok 2019/2020
1. Trvalý pobyt dítěte
o ve Včelné: 600 bodů
o mimo Včelnou: 0 bodů
2. Rok věku dítěte
o pětiletí (předškoláci – musí být přijati VŽDY v rámci stanoveného
školského obvodu Včelná): 1600 bodů
o čtyřletí: 800 bodů
o tříletí: 400 bodů
3. Den věku dítěte v roce
o za každý den k 31. 8. 2019: 0.5 bodů
4. Sourozenec
o již navštěvuje MŠ a bude ji navštěvovat i po 1. 9. 2019: 90 bodů
o nenavštěvuje MŠ, kam podáváte žádost: 0 bodů
Pozn: věk dětí pětiletých, čtyřletých a tříletých je počítán k 31.8.2019, sourozenec
je počítán k 1.9.2019, ostatní údaje se uvádějí k datu podání žádosti (např. pobyt).
Pokud nemá dítě trvalý pobyt ani pobyt na území obce Včelná a není pětileté, může
být přijato do MŠ v případě dostatečné kapacity školy
Podmínka zřizovatele: 6 dětí, které dosáhnou věku 3 let nejdříve v únoru 2020.
Tyto děti budou posuzovány podle věku dosaženého od 1.2.2020 (od nejstarších
po nejmladší).
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Den otevřených dveří v MŠ bude:
v pátek 26.4.2019 v 16:00.
K prohlédnutí bude třída Včeličky, Broučci a školní zahrada.
Mgr. Soňa Kamenová, ředitelka mateřské školy

Akce pořádané obcí Včelná
UKLIĎME SI VČELNOU – neděle 7. 4. 2019
Naše obec je opět zapojena do celorepublikové akce UKLIĎME SVĚT,
UKLIĎME ČESKO, jejímž hlavním cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé
skládky a nepořádek. Zapojte se i vy jako dobrovolníci a přijďte nám pomoci uklidit
naši obec, abychom se při našich procházkách mohli radovat, že okolí našich cest,
chodníků, zastávek je uklizené a obzvlášť, že náš krásný les nehyzdí černé
skládky, které pro mě z nepochopitelných důvodů každý rok opakovaně vznikají.
Podrobnosti naleznete na www.uklidmecesko.cz, kde se také můžete registrovat.
Případně napište na ou@vcelna.cz. Každý dobrovolník dostane rukavice a pevné
pytle a od obce také drobné občerstvení, aby se mu lépe pracovalo.
Sraz v 9 hodin před obecním úřadem

NOVINKY O DOTACÍCH PRO ÚSPORNOU DOMÁCNOST – 16. 4. 2019
Obec Včelná a Státní fond životního prostředí vás zvou na BEZPLATNÝ seminář
o dotačních programech Nová zelená úsporám a Dešťovka. Přijďte se dozvědět
více o možnostech, jak uspořit a co vše potřebujete k vyřízení žádosti.
Podrobnější informace jsou na straně 7.
Zasedací místnost obecního úřadu v 16.30 hod.

ZÁJEZD DO BAYERN PARKU – středa – státní svátek – 8. 5. 2019
První autobus se k tomuto zájezdu zaplnil velmi rychle a evidujeme již mnoho
náhradníků, proto bychom rádi vypravili další autobus, který ještě není zcela
zaplněn. Pokud jste tedy zvažovali, že byste se chtěli přihlásit, tak neváhejte
a ozvěte se na obecní úřad telefonicky 387 250 223 nebo e-mail ou@vcelna.cz,
máme volných 10 míst. Velkým klukům se určitě bude líbit rychlá jízda na horské
dráze a správným holkám třeba sjezd na divoké řece. Atrakcí je zde mnoho pro
malé a velké. Podrobnosti k Bayern parku naleznete na www.bayern-park.de/cs/.
Zájezd je určen přednostně pro občany Včelné, proto bude nutné nahlásit
jména všech účastníků a ulici, ve které bydlí. Cena je jednotná – 470 Kč/osoba
(zahrnuje vstup do zábavního parku). Dopravu hradí obec. Celou částku je nutné
zaplatit (nově i platební kartou) nejpozději do 15.4.2019 na obecním úřadě, jinak
bude rezervace zrušena a nabídnuta náhradníkům.
Předpokládaný odjezd autobusu v 7 hodin od restaurace U Kaštanu, návrat
okolo 20 hodiny.
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ZÁJEZD SE SENIORY – POZOR ZMĚNA TERMÍNU! – pátek 7. 6. 2019
Letos nás velmi mile překvapil obrovský zájem našich seniorů o tento výlet
pořádaný obcí. Během půl hodiny byl zaplněný celý autobus, rozhodli jsme se tedy
přidat ještě druhý, který už je také téměř plný. Avšak se nám nepodařilo sehnat oba
autobusy na původní termín, proto jsme nakonec celý výlet pro
všechny přihlášené posunuli o týden a pojedeme v pátek 7.6.
Omlouvám se těm, kterým tato změna znemožnila se výletu
zúčastnit, ale věřte, že jsem udělala maximum pro to, abychom
mohli jet v květnovém termínu.
Pokud je mezi vámi ještě někdo, kdo by se chtěl přihlásit na výlet na zámek
Konopiště a Čapí hnízdo, zavolejte na telefon 387 250 223, nebo se přijďte
osobně přihlásit na obecní úřad. Máte poslední možnost obsadit zbylých
7 míst! Zároveň bych chtěla připomenout seniorům, kteří svoji rezervaci již mají,
aby přišli zájezd na obec uhradit (můžete i platební kartou) do 30.4.2019 –
300 Kč/osoba.
Plánovaný odjezd autobusu je v 7:15 od restaurace U Kaštanu, návrat
zhruba v 18:00.

Akce pořádané spolkem Včelňáci
V OBRAZE – „Na kole přes Afriku“ - čtvrtek 28. 3. 2019
Již tento týden se koná setkání s mladým cestovatelem Tadeášem
Šímou, který mimo jiné projel Afriku na kole! Vyprávět nám bude nejen
o této 13000 km dlouhé cestě. Přijďte si poslechnout povídání
o nevšedních zážitcích nebo se i zeptat na to, co by vás o netradičních formách
cestování zajímalo.
Kulturní dům Včelná od 18 hodin.

VYNÁŠENÍ MORANY – neděle 7. 4. 2019
O Smrtné neděli vyjdeme na tradiční procházku k Malši a zpět.
Poneseme Moranu, ochutnáme Jidáše, zkusíme vzkřísit písničky
a říkadla a vyženeme zimu ze vsi. Vycházet budeme opět od mateřské
školy. V případě nepříznivého počasí je možná změna trasy.
Sraz ve 14 hodin před mateřskou školou.

VELIKONOČNÍ WORKSHOP – sobota 20. 4. 2019
Přijďte si nazdobit vajíčka, uplést pomlázku a vyzkoušet další tvůrčí aktivity.
Vstup je zdarma!
Dle počasí v kulturním domě nebo před ním.
Kulturní dům Včelná od 13 hodin.
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STAVĚNÍ MÁJE A PÁLENÍ ČARODĚJNIC – úterý 30. 4. 2019
Poslední dubnový den se opět sejdeme u ohniště ve sportovním areálu Včelná,
kde slavnostně postavíme májku a zapálením vatry oslavíme filipojakubskou noc.
Přivítáme všechny čarodějnice a čarodějníky, připraveno bude občerstvení i zábava
pro děti, zazpíváme si u ohně. Každá pomocná ruka je vítána.
Stavět začneme v 17 hodin.

JAK VYCHOVÁVAT KLUKY A NEPŘIJÍT O ROZUM? - 10. 5. 2019
Seminář o výchově kluků je již plně obsazen. Všem přihlášeným připomínáme,
že termín úhrady vstupenky je do 15. 4. 2019! Cena je 250 Kč a v tomto případě
můžete platit pouze hotově na obecním úřadě. Děkujeme.
INZERCE

•
•

•
•

Pronajmu nebytové prostory k podnikání o rozloze 60 m2.
Tř. 5. května 31, Včelná, tel. 732 345 876.
Pekárna Chleba se solí na Včelné hledá brigádnici.
Více informací na tel. 736 748 211.
Hostinec Na Kopečku (Kamenný Újezd) nabízí rozvoz jídel z polední
nabídky, minutek a domácích pizz, pro firmy, důchodce i jednotlivce.
Rozvoz zdarma v K. Újezdě a okolí do 5 km. Ostatní místa po tel. dohodě.
Více informací na tel. čísle 603 859 087 nebo : Hostinec Na Kopečku.

Hromadné jarní sběry odpadů
Kontejnery na nebezpečný odpad,
velkoobjemový odpad, kovový odpad a autobaterie
budou přistaveny za Kulturním domem v Dlouhé ulici od 8,30 do 10,30 h

v sobotu 30. 3. 2019
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!
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