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SLOVO STAROSTKY

Vážení spoluobčané,
ačkoliv se zdálo, že se život po koronaviru začíná vracet do normálu,
celý svět 24. 2. 2022 šokovala zpráva
o ruské invazi na Ukrajinu, po které
během několika dnů následovala největší migrační vlna od 2. světové války.
Lidé utíkají ze svých domovů z obavy
o svůj život, neboť ruská vojska ničí
obytné čtvrti a střílí do civilistů. Převážně matky s dětmi a starší lidé prchají
do sousedních zemí. Velká část z nich
přichází i do České republiky. V naší
obci se podařilo najít tři rodiny, které
byly ochotné přijmout do svých domovů maminky s dětmi. Chtěla bych jim
touto cestu veřejně poděkovat za jejich obrovskou pomoc. Zastupitelstvo
obce Včelná rozhodlo o finanční pomoci ve výši 100 000 Kč, která bude
zaslána na ukrajinskou ambasádu.

Přesto všechno život v obci jde dál
a snažíme se pokračovat v projektech,
které jsme naplánovali. V běhu jsou
projekty na rekonstrukci bývalé hospody U Petrů, a také na kanalizaci a vodovod podél tř. 5. května mezi ulicemi
Witthanova a Nádražní. Aktuálně řešíme stavební povolení na „Volnočasový park Tikalka“, ke kterému proběhlo
také veřejné projednání, kde s občany
probíhala diskuze mimo jiné i o negativním vlivu na obyvatele sousedního
bytového domu. Domluvily se některé
úpravy – např. bude změněno osvět-

lení prostoru pro workoutové hřiště,
kde nebudeme osazovat vysoké sloupy v blízkosti bytovky, ale budou zde
pouze přízemní sloupová světla. Dále
vysadíme živý plot ke společné hranici pozemku a přidáme více zeleně, jak
do prostoru mezi hřiště, tak blíže ke
skateparku, aby se více odclonil. Na
tento projekt obec požádala o dotace
z Ministerstva pro místní rozvoj a také
z Krajského investičního fondu. Pokud
bychom byli úspěšní v obou případech, pokryli bychom z dotací zhruba
polovinu celkových nákladů.

Pokud jste již navštívili naši naučnou
stezku, patrně jste zaznamenali otočené ukazatele a vitríny, které někdo
počmáral. Toto opravdu nedokážu pochopit, proč má někdo potřebu tímto
způsobem ničit veřejný majetek… Kdybyste náhodou viděli podobného vandala, prosím ozvěte se na obecní úřad.
Po delší době
můžeme uspořádat i společný úklid
obce „UKLIĎME SI
VČELNOU“. Sraz
účastníků je v neděli 10. 4. 2022
v 9:00 před Kulturním centrem Včel-

ná, kde všem dobrovolníkům, kteří
přijdou pomoci s úklidem, vydáme
pytle, rukavice a nějaké drobné občerstvení 
A jedna pozitivní zpráva na závěr,
od 15. 3. 2022 opět v naší obci fungují REKOLA. Za 20 Kč na půl hodiny
si můžete dojet do města, kam potřebujete. Hlavní stojan s koly je umístěn
u cyklostezky na odbočce ke Flopu.
Přeji vám příjemné jarní dny a věřím, že se budeme častěji potkávat
třeba na kulturních akcích, které se
pro vás chystají.
Miroslava Stránská, starostka obce

OBČAN A ÚŘAD
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Z 30. zasedání Zastupitelstva obce Včelná konaného dne 7. 3. 2022
Přítomno 7 zastupitelů z 9. Omluveni Mgr. Kamil Feitl,
RNDr. Ivo Nesrovnal.
Konáno v hlavním sále Kulturního centra za přítomnosti
14 hostů z veřejnosti.
Schválená usnesení:
Zastupitelstvo obce Včelná bere na vědomí vyúčtování výsledné kompenzace za rok 2021 pro veřejnou linkovou
dopravu předloženou Dopravním podnikem města České Budějovice, a. s.
a pověřuje starostku obce provedením
odpovídajícího rozpočtového opatření.
Výsledek hlasování: 7 hlasů pro – 0
proti – 0 se zdrželi.
Z rozpravy: Ředitel Dopravního podniku Slavoj Dolejš objasnil zastupitelům
důvody doplatku ve výši 316 361 Kč.
V době koronaviru jezdily autobusy
MHD dle prázdninového jízdního řádu,
kde má obec objednáno hodně spojů
mimo rámec tzv. základní dopravní
obslužnosti, které si plně hradí. Autobusy najely pro Včelnou o 1000 těchto
plně hrazených kilometrů více. Dále
měl DP větší výpadek v tržbách.
Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje
záměr prodeje části pozemku parc.
č. 796/47 v k. ú. Včelná o výměře
cca 38 m2.
Výsledek hlasování: 7 hlasů pro – 0
proti – 0 se zdrželi.
Z rozpravy: Historicky tento pruh pozemku patřil k rodinnému majetku
žadatele a při digitalizaci přešel spíše
úředním nedopatřením do vlastnictví
obce. Je požadován odkup za cenu
obvyklou.
Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje finanční podporu Ukrajině ve výši
100.000 Kč zasláním prostředků na
účet Velvyslanectví Ukrajiny v České
republice.

Výsledek hlasování: 7 hlasů pro – 0
proti – 0 se zdrželi.
Z
rozpravy:
Všichni
přítomní
zastupitelé souhlasili s příspěvkem,
diskutovali pouze o tom, které instituci
či neziskové organizaci tuto částku
darují. Většinově se přiklonili k tomu,
aby částka byla odeslána na ukrajinskou ambasádu.
Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje
neinvestiční příspěvek příspěvkové
organizaci Mateřská škola Včelná na
rok 2022 ve výši 450.000 Kč.
Výsledek hlasování: 7 hlasů pro – 0
proti – 0 se zdrželi.
Z rozpravy: Jedná se o každoroční příspěvek na provoz, s nímž už počítal
schválený rozpočet obce.
Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje navýšení kapacity Mateřské školy
Včelná, včetně školní jídelny, ze 112
na 140 dětí.
Výsledek hlasování: 7 hlasů pro – 0
proti – 0 se zdrželi.
Z rozpravy: Z důvodu otevření nové
5. třídy zastupitelé schválili navýšení
celkové maximální kapacity školy.
Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje dotaci Sportovnímu klubu Včelná z. s., IČ 14498570, U Stadionu
272, Včelná, na podporu sportovní
činnosti klubu na rok 2022 ve výši
200.000 Kč a pověřuje starostku
obce k uzavření odpovídající veřejnoprávní smlouvy.
Výsledek hlasování: 7 hlasů pro – 0
proti – 0 se zdrželi.
Z rozpravy: Předseda spolku JUDr.

HROMADNÉ JARNÍ SBĚRY ODPADŮ
se uskuteční v sobotu 26. března 2022 od 8:30 do 10:30 hodin za
Kulturním centrem v Dlouhé ulici. Detailní informace byly v únorovém zpravodaji.

František Vavroch přiblížil zastupitelům využití dotace na činnost spolku.
Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje
dotaci spolku Senioři Včelná z. s., IČ
140322881, Nádražní 1, Včelná, na
podporu činnosti spolku na rok 2022
ve výši 70.000 Kč a pověřuje starostku obce k uzavření odpovídající veřejnoprávní smlouvy.
Výsledek hlasování: 6 hlasů pro (M.
Stránská, M. Šlinc, Ing. J. Lexa, Ing. J.
Mandžukova, Ing. I. Smudková) – 1 proti (JUDr. I. Rygálová) – 0 se zdrželi.
Z rozpravy: O dotaci zažádal nově založený spolek, který bude organizovat
tradiční taneční večery. Dotace pokryje
významnou část nájemného v Kulturním centru.
Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje dotaci spolku Včelňáci z. s., IČ
04517989, Nádražní 224, Včelná, na
podporu činnosti spolku na rok 2022
ve výši 85.000 Kč a pověřuje starostku obce k uzavření odpovídající veřejnoprávní smlouvy.
Výsledek hlasování: 7 hlasů pro – 0
proti – 0 se zdrželi.
Z rozpravy: Předseda spolku Mgr.
Ondřej Scheinost představil kulturní
akce, na které by chtěli dotaci využít.
Kvůli koronaviru, kdy se veřejné akce
nemohly pořádat, spolek nevyčerpanou část dotace při konečném vyúčtování obci vždy vrátil.
Celé znění zápisu včetně všech usnesení naleznete na webových stránkách obce v sekci Úřad > Obecní zastupitelstvo > Zápisy ze zasedání.

MŠ/KULTURA
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ORGANIZACE ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY VČELNÁ NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023
K přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je nutné
vyplnit Žádost o přijetí
dítěte, kterou naleznete
na webu msvcelna.cz
v záložce „O škole > Dokumenty“. Dále je třeba
doložit kopii rodného
listu dítěte, kopie OP
zákonných
zástupců,
potvrzení o splnění § 50 zákona o ochraně veřejného
zdraví (součást Žádosti o přijetí dítěte) – podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je
dítě proti nákaze imunní, nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci.
Přihlášky se podávají od 4. do 5. května 2022 do
14:00 hodin, a to těmito způsoby:
1. Do datové schránky školy (yabk3jk);
2. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ
Dítě, které má místo trvalého pobytu (v případě cizince místo pobytu) v obci Včelná a je pro něj předškolní vzdělávání
povinné – dosáhlo 5 let věku přede dnem započetí následujícího školního roku (1. 9. 2022)….20 bodů
Dítě, které má místo trvalého
pobytu v obci Včelná a dosáhlo
4 let ........... 15 bodů
3 let ........... 12 bodů
2 let ........... 9 bodů

Dítě, které má místo trvalého pobytu mimo obec
Včelná a dosáhlo
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

(nelze jen poslat prostý email!);
3. Poštou (rozhodující je datum podání na poštu);
4. Osobním podáním do schránky MŠ umístěné na plotě MŠ v termínu: od 4. do 5. května 2022 do 14:00;
5. Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše
uvedené (např. e-mail bez uznávaného elektronického podpisu), je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak
se k žádosti nepřihlíží.
V případě nejasností ohledně zápisu nás kontaktujte na e-mailu ms@vcelna.cz nebo na telefonním čísle
606 021 211.
Výsledky budou zveřejněny obvyklou formou – vyvěšením
na internetových stránkách MŠ a na vývěsce MŠ. Registrační číslo, pod kterým bude dítě během zápisu evidováno, bude zákonnému zástupci sděleno telefonicky (SMS)
po ukončení zápisu. Možnost nahlédnout do spisu bude
12. 5. 2022 od 13:00 do 15:00.
Pavla Papoušková, ředitelka školy
Informace k přijímání dětí od školního roku 2022 - 2023
• Školní rok probíhá od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023.
• Všechny děti jsou přijímány k 1. 9. 2022 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 300,00 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 2022- 2023“, která bude k dispozici od 1. 7. 2022 v MŠ.
• POZOR!!! Termín schůzky zákonných zástupců nově přijatých dětí bude zveřejněn na stránkách MŠ do konce
července 2022.

AKCE OBCE VČELNÁ
Velikonoční SETKÁNÍ SE SENIORY – sobota 9. 4. 2022
Zastupitelé obce Včelná zvou naše včelenské seniory na netradiční velikonoční
setkání se zástupci obce. Děti z mateřské školy zahájí odpoledne svým vystoupením, které již pilně nacvičují. K tanci a poslechu bude hrát kapela LIPENKA.
Občerstvení bude zajištěno a vstup je samozřejmě zdarma. Těšíme se na vás.
Začínáme ve 14:00 v novém Kulturním centru Včelná

MÁJOVÝ OBECNÍ PLES – pátek 6. 5. 2022 od 20 hodin
Jelikož nám vládní opatření neumožnila uspořádat ples pro všechny vtradičním únorovém termínu, rozhodli jsme se připravit obecní ples v květnu. A jelikož je to úplně mimo plesovou sezónu, nemusíte mít úplně plesové šaty  K tanci a poslechu
bude hrát kapela MELODIKUM. Tombolu tentokrát vynecháme a budeme losovat pouze 5 hlavních cen ze vstupenek.
Věříme, že bude i nějaké to překvapení… Cena vstupenky je 250 Kč. V prodeji budou na obecním úřadě v úředních hodinách
od 4. 4. 2022. Rezervaci lístků můžete provést předem na telefonu 387 250 223.

KULTURA/INZERCE
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KULTURNÍ AKCE

Vynášení Morany –
3. 4. 2022
O Smrtné neděli vyjdeme na tradiční procházku k Malši a zpět.
Poneseme Moranu, ochutnáme
Jidáše, zkusíme vzkřísit písničky
a říkadla. Start ve 14:00 u Mateřské školy, v případě nepříznivého
počasí je možná změna trasy.

Velikonoční jarmark –
pátek 15. 4. 2022
od 14 hodin
Přijďte si nazdobit vajíčka,
uplést pomlázku a vyzkoušet
další tvůrčí aktivity. Dle počasí
v Kulturním centru Včelná nebo
před ním.

INZERCE

HLEDÁME KOLEGY
DO NOVÝCH
ale i stávajících projektů školy vaření
FINE FOOD ACADEMY.
Jsi dobrý parťák se smyslem pro humor, nebojíš se zabrat
a ideálně by ti dělalo radost být součástí našeho týmu?
AKTUÁLNĚ HLEDÁME NA HPP I DPP
KOLEGY NA POZICE:

CENÍK KOMERČNÍ INZERCE
VE ZPRAVODAJI V ROCE 2022
Při rozsahu inzerce do 1/8 stránky A4..................250 Kč
Při rozsahu inzerce do 1/4 stránky A4..................500 Kč
Při rozsahu inzerce do 1/2 stránky A4............... 1000 Kč
Při rozsahu inzerce do 1 stránky A4 .................. 2000 Kč
K uvedeným cenám bude připočtena DPH.

•
•
•
•
•
•

Kuchař
Pomocný kuchař (vhodné i pro absolventy)
Paní na nádobí
Obsluhu do lahůdek
Pomocnice na kurzy (brigádně)
Číšník/ servírka (brigádně)

Zájemci zasílejte životopisy na info@ffacademy.cz nebo
volejte na tel. 608 800 363. Do předmětu uveďte,
o jakou pozici máte zájem.
Budu se na vás těšit, Honza Krob

Dotazy, informace či připomínky zasílejte na e-mail: ou@vcelna.cz. Náklad 950 ks. Distribuce zdarma.
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