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Ze zasedání obecního zastupitelstva dne 9. a 23. února
Zastupitelé schválili účetní závěrku Mateřské školy Včelná za rok 2014
s kladným výsledkem hospodaření ve výši 25.252,26 Kč. Z toho bylo
převedeno 10.000 Kč do fondu odměn a 15.252,26 Kč do rezervního fondu.
Kanalizace Čtyři chalupy: dne 9.2.2015 bylo na stavbu vydáno územní
rozhodnutí. Pravomocné stavební povolení obec očekává v červnu až červenci.
Rozsah povolované stavby zůstal oproti dříve projednávané verzi nezměněn,
i když k realizaci nebude vybrána část zhodnocující soukromé pozemky.
Zastupitelstvo se zabývalo žádostí občanů o zvýšení tlaku v rozvodu pitné
vody v horní části obce. Společnost Čevak předložila návrh poměrně investičně
náročného řešení. Ve věci budou probíhat další jednání.
Zastupitelé se zabývali potřebou rozšíření kapacity mateřské školy
v souvislosti se stavebním rozvojem obce a celkovým demografickým vývojem.
Projednali několik možností rozšíření kapacity MŠ a zadali projektovou přípravu
rozšíření školky o další třídu (částečná přístavba do zahrady) včetně kompletní
rekonstrukce kuchyně.
Zastupitelé schválili zajištění povinnosti obce v požární ochraně – činnosti tzv.
zásahové jednotky – prostřednictvím obce Boršov nad Vltavou s úhradou 20 tis.
Kč ročně.
Firma Blahoprojekt s.r.o. v současné době projekčně připravuje Jižní
tangentu, tj. propojení silnice E55 (probíhající Boršovem) s budoucí dálnicí
(v oblasti Roudného). Jižní tangenta bude pod Včelnou přetínat silnici
do Rožnova v místě železničního přejezdu. Obec bude vydávat stanovisko
k řešení zahloubeného kruhového objezdu právě v tomto kritickém místě.
Časový horizont realizace Jižní tangenty a dálnice však není možné
předpokládat.
Ing. Jarmila Mandžuková, starostka
Připomínáme, že splatnost poplatků za odpady a psy je do 30. dubna.
Podrobná informace byla otištěna v lednovém zpravodaji. Jeho elektronická
verze je ke stažení i na www.vcelna.cz.

Uzavírka železničního přejezdu a provoz MHD
Z důvodu rekonstrukce železničního přejezdu mezi Rožnovem a Včelnou
na trati České Budějovice – Volary bude tento přejezd uzavřen v termínu:
Pátek 6.3.2015 od 8:00 až sobota 14.3.2015 do 16:00 hodin.
Automobily do 3,5 tuny budou moci využívat pro spojení s městem kromě
silnice E55 přes Planou i tzv. "honskodlovku" vedoucí od boršovského nádraží
k rekonstruovanému železničnímu přejezdu. Na této komunikaci bude místy
omezena rychlost.
Provoz MHD: dočasně budou zrušeny zastávky "Včelná" a "Pod tratí".
Dočasná zastávka bude naopak zřízena v ulici Nádražní u restaurace
U Kaštanu, odkud budeme jezdit kyvadlovou dopravou k boršovskému nádraží,
kde přesedneme na autobus MHD, který do města pojede přes Rožnov již
zmíněnou "honskodlovkou" (název je odvozen od původního majitele tamní usedlosti Jana Karla,
německy Hanse Karla, nářečně Honse Kórla, který se nakonec stal "Honskodlem").
K provozu MHD též připomeňme, že na žádost občanů obec dojednala
nasazení velkokapacitního kloubového autobusu pro vytížený ranní školní spoj
v 7,25 hodin ze Včelné a zpáteční spoj v 13,59 od Polikliniky Jih.

Změna v poskytování poštovních služeb
Aniž bychom byli Českou poštou předem upozorněni, došlo s reorganizací
na poště v Boršově nad Vltavou k podstatnému poklesu kvality poštovních
služeb. Na poště Boršov byli propuštěni někteří zaměstnanci a roznášku zásilek
zajišťuje Pošta 1 České Budějovice. Telefon na reklamace: 387 734 125.
Ač jsme byli po našich stížnostech vedením pošty ujišťováni, že přechod
na nový systém se zaběhne a bude fungovat ke spokojenosti, doposud tomu tak
není a přestávají docházet objednané časopisy, zásilky se někdy zpožďují
o několik dní, což bylo zaznamenáno i při odesílání ze Včelné.
V současné době musí i náš obecní úřad ověřovat, zda a kdy jaká zásilka
došla... Tento článek sice věc nezlepší, ale aspoň občany upozorňujeme
na možné (snad dočasné) komplikace při využívání poštovních služeb.

Kulturní a společenské akce
BŘEZEN

Pátek 20. března – Maškarní ples SK Včelná
Kulturní dům od 20 hodin
Sobota 21. března – VÍTÁNÍ JARA
Přijďte s námi přivítat jaro a vynést Morenu. Předpokládaný začátek akce je
od 15 hodin. Další podrobnosti budou již brzy zveřejněny na plakátech,
na webových stránkách obce www.vcelna.cz a také na facebooku.
Těšíme se na Vás!

Prokliky na facebook z elektronické verze zpravodaje:
Včelná – obecní úřad:
https://www.facebook.com/pages/V%C4%8Deln%C3%A1-obecn%C3%AD%C3%BA%C5%99ad/1499854113625810?fref=ts

Událost – Vítání jara:
https://www.facebook.com/events/783518191738968/?ref_newsfeed_story_type=regular

Sobota 28. března – Dětský maškarní ples
Zábavné odpoledne pro děti s diskotékou, soutěžemi, bohatou tombolou
a spoustou zábavy. Moderuje Josef „Pepa“ Maxa.
Kulturní dům od 14 hodin, vstupné dobrovolné
DUBEN

Čtvrtek 2. dubna – Setkání s Vlastimilem Harapesem
Zveme vás na setkání se známým hercem, tanečníkem, režisérem,
choreografem a dlouholetým členem a sólistou baletu Národního divadla
v Praze. V roce 2012 získal za mimořádný přínos v oboru balet Cenu Thálie.
Kulturní dům od 18 hodin, vstupné dobrovolné
Sobota 18. dubna – jednodenní zájezd do lázní Bad Greiesbach
Minerální voda v Bad Griesbachu prýští z hloubky 1552 metrů a je vhodná jak
na relaxaci, tak i pro zlepšení zdravotního stavu. Velký lázeňský komplex
nedaleko Pasova tvoří 13 termálních bazénů s teplou vody od 18 do 37°C
a rozkládá se na vodní ploše 1600 metrů.
Cena (doprava včetně vstupu na 5 hodin a pojištění léčebných výloh):
630 Kč za osobu
Odjezd: v 6.40 hodin od restaurace „U Kaštanu“
Máte-li zájem, můžete se hlásit již nyní!
Středa 22. dubna – Čaj o páté - Za klapotem mlýnských kol
Tak trochu vzpomínkově laděná beseda s autorkou knih Jaroslavou Pixovou
o historii a osudech některých jihočeských mlýnů. Setkání bude doprovázeno
promítáním fotografií a prohlídkou knih autorky, které lze zakoupit.
Zasedací místnost od 17 hodin

Poděkování
Rádi bychom poděkovali všem, kteří přišli v sobotu 7. února na první ročník
Vepřových hodů. Účast byla hojná, jídlo výborné, o zábavu se skvěle postarala
hudební skupina ROSA, ale hlavně pozitivní reakce občanů předčily naše
očekávání.
Rádi bychom proto pokračovali i dalšími ročníky a i nadále pro vás budeme
připravovat další podobné neméně zajímavé kulturně společenské akce.
Mgr. Kamil Feitl, místostarosta

Poděkování sponzorům obecního plesu
Chtěla bych poděkovat všem štědrým sponzorům, kteří přispěli k úspěšnému
průběhu jubilejního XV. Obecního plesu. Poděkování rovněž patří návštěvníkům
a příznivcům plesu, kteří vytvořili skvělou atmosféru pohody a dobré nálady.
Plesu se zúčastnili i milí hosté – senátor a starosta Hluboké nad Vltavou
ing. Tomáš Jirsa a starostka obce Kamenný Újezd ing. Jitka Šebelková
s manželem. Výtěžek z plesu činí 17.096 Kč a bude použit pro financování akcí
pro děti a seniory.
Obecní ples podpořili:
Firmy ProTrade CB a RÖCHLING – Jaroslav Bílek
Zlatnictví RENDO
Výroba marcipánu Miroslav Hrníčko
VČELNÁ S+V s.r.o. České Budějovice
Stavební firma Karel Šandera ml.
Velkoobchod sušeného ovoce
a suchých plodů – Petr Voves
Pavel Ciml – CIMEX
Restaurace U KAŠTANU
Hostinec U PETRŮ
Pension VICTORIA
Cukrárna BONA
Smíšená prodejna CENTRUM
Potraviny FLOP DIPA
OBČERSTVENÍ Jaroslav Benhák
ČEPRO Včelná

Pavel Rožboud
Zbyněk Povišer
Antonín Krajčír
Ing. Jarmila Mandžuková
Stanislav Pražák
KVĚTINÁŘSTVÍ Petra Baštýřová Borovany
PILA Heřmaň
ELSA CB Boršov nad Vltavou
EUROPASTA SE Boršov nad Vltavou
OSIVA Boršov nad Vltavou
A.S.A. České Budějovice
DOPRAVNÍ PODNIK města Č.Budějovice
ČEVAK České Budějovice
KOMERČNÍ BANKA České Budějovice
CK Máj České Budějovice

Ing. Jarmila Mandžuková, starostka

Bavte se pohybem
Zveme vás na pravidelné cvičení FITNESS DANCE (17 – 18 hodin) a BODY
BALANCE (18:10 – 19:10 hodin), které probíhá každý čtvrtek v kulturním domě.
Cena jedné hodiny je 50 Kč.

Pravidelné taneční večery
V měsíci březnu se taneční večery v kulturním domě od 17.30 do 21.30 hodin
konají ve dnech 3.3. (Václavanka), 10.3. (Správná pětka), 17.3. (K-Klub), 24.3.
(Patriot), 31.3. (Lipenka).

Vlajka pro Tibet
Dne 10. března 2015 proběhne mezinárodní kampaň „Vlajka pro Tibet“, která
připomíná 56. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci. Zastupitelé rozhodli
připojit se k této kampani vyvěšením tibetské vlajky.

Příloha zpravodaje obce Včelná 2/2015

Fandíme třídění odpadu
Třídit odpad je cool, in, zkrátka je to moderní. V současné době je to už nejen
trend, ale i nutnost. S rozvojem civilizace vzrostla nejen životní úroveň, ale
bohužel i hromada odpadů vytvořených člověkem. Zabývat se snižováním
produkce odpadu a jeho dopadu na životní prostředí, je cesta budoucnosti
a úkol pro každého z nás. Přesto jen 65 procent domácností odebírá igelitové
pytle na třídění plastů a nápojových kartonů, které jsou k dispozici zdarma
v kanceláři obecního úřadu. Jak zbývající část domácností třídí tento odpad, se
můžeme jen domnívat...

Svoz bioodpadu
Naší hlavní snahou je nastavit systém třídění odpadů tak,
aby prakticky vše bylo možné separovat. Ve spolupráci se
společností A.S.A. České Budějovice s.r.o., nabízíme novou
službu – svoz bioodpadu z domácností. Do zdarma
poskytnutých nádob, je možné ukládat trávu, listí, zbytky
ovoce, zeleniny, skořápky, pečivo apod. Jedná se
o hnědou, speciálně určenou nádobu pro bioodpady. Služba
je nabízena s ohledem na možnost dalšího využití bioodpadu
a hlavním cílem je snížit množství směsného komunálního
odpadu, jehož likvidace patří k nejdražším položkám
v odpadovém hospodaření.
Svoz bioodpadu bude v sezóně, tj. od 1. dubna do 30. září, probíhat 1 krát
za 14 dní.
Mimo sezónu, tj. od 1. října do 31. března, bude svoz probíhat 1 krát
měsíčně.
Nádoby na bioodpad budou sváženy stejným způsobem, jakým vystavujete
běžnou nádobu na komunální odpad. Odvoz bude provádět speciálně
uzpůsobené vozidlo, které následně bioodpad odveze na kompostárnu
k dalšímu využití. Harmonogram termínů vývozů a další informace budou
oznámeny v březnovém zpravodaji.

!

Pokud máte zájem o biopopelnici, oznamte nám číslo popisné vaší
nemovitosti na některý z e-mailů obce, např. obec@vcelna.cz, telefonicky
na 387 250 223, telefonicky či SMS zprávou na 723 441 880, nebo osobně
v kanceláři OÚ. Děkujeme!

Nádoby na potravinářské oleje a tuky
Zavádíme i nádoby na sběr použitých potravinářských olejů a tuků.
Tři nádoby-popelnice zelené barvy jsou umístěny na stanovištích kontejnerů
u budovy obecního úřadu, u mateřské školy a u bytovek na Dlouhých rolích.
Použité potravinářské oleje či tuky musí být do nádob ukládány v pevných
uzavřených obalech, např. PET lahvích nebo obalech od mléka!

Kontejnery na kovový odpad
Ještě připomínám, že na podzim loňského roku jsme rozmístili šedé
kontejnery na kovový odpad, do kterých patří: nápojové plechovky, vymyté
konzervy od potravin a zvířecí konzervy, tuby a umyté uzávěry a víčka
od nápojů, jogurtů. Naopak do kontejneru na kov nepatří stlačené kovové
nádoby od kosmetiky a jiných sprejů, kovové obaly od barev, benzínu
a motorových olejů.
Ke sběru použitých elektrozařízení:
Za kulturním domem v ulici Dlouhá jsou nedemontovaná zařízení vybírána
jednou měsíčně, a to každé první pondělí v měsíci od 16 do 17 hodin. Pokud
by tento termín nevyhovoval, je možná individuální domluva na obecním úřadě.
A ještě poslední informace, hromadný sběr odpadu proběhne v sobotu
16. května a týden předtím 9. května se bude konat tradiční jarní úklid obce za
pomoci vás spoluobčanů. Naše obec se zapojila do celonárodní akce „Ukliďme
Česko“, kterou organizuje Ministerstvo životního prostředí. Více informací se
dozvíte v dalším zpravodaji.
Ing. Jarmila Mandžuková, starostka
INZERCE:
Vážení spoluobčané, ráda Vám oznamuji, že jsem byla nominovaná
do celonárodní soutěže „ŽENA REGIONU“. Pokud mi budete chtít
vyjádřit podporu, máte možnost prostřednictvím on-line hlasování na
www.zenaregionu.cz v nominaci za Jihočeský kraj.
Hlasuje se do 2. března 2015.
Předem děkuji za Váš hlas! Jarmila Mandžuková



Důchodce hledá pronájem ve Včelné, pokud možno v přízemí.
Tel. 776 874 446.

OSIVA BORŠOV, spol. s r.o. nabízí:
 Pronájem hal (nezateplených); k dispozici cca od dubna:
Boršov n/Vlt.:
o
hala 2 x 216 m2 (nebo celek 432 m2); výška v okapu 9 m
o
hala 1 x 176 m2; výška v okapu 7 m
o
hala 1 x 126 m2; výška v okapu 7 m
Slapy u Tábora:
o
hala 1 x 432 m2; výška v okapu 9 m
o
hala 1 x 351 m2; výška v okapu 7 m
o
hala 1 x 192 m2 + 135 m2 (nebo celek 327 m2)
 Vážení na mostní váze (50 t) pro cizí subjekty
 Prodej sil:
o
1 x 2-silo, celkem cca 70 t
o
1 x silo (čtvercové), cca 45-50 t

Informace: 602 138 638

