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Kulturní a společenské akce
Pro zmenšující se zájem cvičenek bylo ukončeno
pravidelné čtvrteční cvičení pro ženy v Kulturním domě.

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU VČELNÁ

Krátce z posledních zasedání obecního zastupitelstva
Zastupitelstvo schválilo Územní studii Včelná – Čtyři chalupy, obecně
závaznou vyhlášku č. 1/2015 o nakládání s komunálním a stavebním
odpadem a Provozní řád Kulturního domu Včelná.
Získány byly dotace z Jihočeského kraje: na úpravu vjezdu a prostranství
před kulturním domem 128 tis. Kč, na zateplení stropu kulturního domu 52 tis.
Kč a na podporu včelenské kultury 30 tis. Kč.
Z dalších stavebních záměrů: pracuje se na projektu rozšíření mateřské školy
a projektu rozšíření kanalizace ve východní části Lesní kolonie. Zpracován bude
projekt rekonstrukce ulice Krátká, budou provedeny další opravy přídlažeb
v některých ulicích a zřízena parkovací stání před budovou mateřské školy.
Zastupitelé diskutovali též o způsobu využití prostoru za obecním úřadem.
Shodli se na prostoru parkového typu pro setkávání lidí. Ke konkrétním návrhům
řešení bude osloven odborný projektant.
Připravuje se Strategický plán rozvoje obce – děkujeme všem, kteří vyplnili
a odevzdali dotazník!
Ing. Jarmila Mandžuková, starostka
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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.
Neděle 26. dubna – Vítání občánků
Vítání občánků je v naší obci příjemnou tradicí a pokaždé je to radostná
událost. V letošním roce přivítáme do naší obce celkem 20 dětí.
Rodiče dětí obdrží pozvánku.
Kulturní dům od 14 hodin.
Čtvrtek 30. dubna – „Pálení čarodějnic“
Tento den provází oblíbený zvyk "pálení čarodějnic" a "hlídání“ májky.
Původ těchto rituálů a zvyků je prastarý a noc z 30. dubna na 1. květen byla
odedávna považována za velmi významnou a magickou... Přijďte si posedět
s přáteli u ohně a vezměte s sebou i svoje děti, bude pro ně připraveno malé
občerstvení.
Areál SK Včelná od 17 hodin.

Blíží se termín splatnosti místních poplatků
Připomínáme, že splatnost poplatků za odpady a psy je do 30. dubna.
Ještě nezaplatilo 27 % poplatníků! Podrobná informace byla otištěna v lednovém
zpravodaji. Jeho elektronická verze je ke stažení i na www.vcelna.cz.
Číslo účtu obce k poukázání plateb: 43-3945120267/0100, VS = číslo domu.

Veřejné projednání Jižní tangenty
Termín: čtvrtek 23. dubna od 16 hodin v Kulturním domě.
Dovolujeme si vás pozvat na veřejné projednání projektu Jižní tangenty, který
oproti původní studii proveditelnosti z roku 2012 doznal velkých změn. Došlo
zejména k přemístění křižovatky z prostoru za tratí ČD (k.ú. Boršov nad Vltavou)
cca o 200 m východním směrem k nové obytné zástavbě ve Včelné, ke změně
úrovňové křižovatky na zahloubenou okružní křižovatku pod tratí a k zásadní
změně spojení Včelné s Českými Budějovicemi.
Na jednání bude přítomen projektant ing. Jiří Hovorka z firmy Blahoprojekt
s.r.o. a Mgr. Andrea Tetourová z Odboru dopravy a silničního hospodářství
Jihočeského kraje.
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Středa 20. května – Jednodenní zájezd pro seniory
Zveme Vás na tradiční výlet včelenských seniorů, tentokrát společně
navštívíme Telč a okolí. Poplatek za osobu je 150 Kč, hlásit se a platit
můžete na OÚ Včelná, tel. 387 250 223, případně 602 469 702.
Odjezd v 8 hodin od restaurace „U Kaštanu“.

Poděkování sponzorům dětského karnevalu
Děkujeme touto cestou sponzorům, kteří svými dary podpořili dětský maškarní
karneval: pojišťovna Allianz – Mgr. Marie Bílková, restaurace U Kaštanu,
potraviny FLOP Včelná, drogerie Centrum Milena Frídová a cukrárna BONA.

Poděkování sponzorům maškarního plesu
Organizátoři maškarního
za příspěvky do tomboly.
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Soutěž „Kalendář roku 2015“

Hromadné jarní sběry odpadů

Kalendář Včelné s názvem „Pohledy do současnosti“ byl přihlášen do soutěže
o nejlepší kalendář roku 2015, kterou každoročně vyhlašuje časopis Polygrafie.
Vyhlášení výsledků proběhne 12. května a organizátor soutěže připravuje
hlasování veřejnosti. Fotogalerie přihlášených prací bude vystavena na stránkách
veletrhu REKLAMA - POLYGRAF (www.reklama-fair.cz).
Hlasujte a podpořte kalendář obce!

Přijímací řízení do mateřské školy
Výsledky přijímacího řízení (registrační čísla žadatelů) budou oznámeny
na internetových stránkách obce a MŠ a na pavilonech mateřské školy.
Bc. Dana Růžičková, ředitelka školy

Svícení veřejného osvětlení v zatím neobydleném ZTV
Již podruhé si svícení veřejného osvětlení jako reklamní prvek k podpoře
prodeje pozemků objednal u obce developer VČELNÁ S+V s.r.o.
Byla zkalkulována spotřeba elektrické energie za požadované období
a žadatel ji obci uhrazuje.

Přemístění stanovišť kontejnerů
Informujeme, že došlo k přemístění dvou stanovišť kontejnerů:
 Z ulice Witthanova u obecního úřadu za roh do ulice Dlouhá za Kulturním
domem, na místo obvyklých hromadných sběrů.
 Z rozcestí ve Čtyřech chalupách k bytovce s čp. 341, 356.

Kontejnery na nebezpečný, velkoobjemový,
kovový odpad a autobaterie
budou přistaveny za Kulturním domem v Dlouhé ulici
– termín zveřejněn pouze ve verzi doručené do domácností –

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, autobaterie.









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

Fandíme třídění odpadu

Pozvánka na Běh lesem
Atletický klub Včelná pořádá 14. května běh lesem, který se řídí pravidly
ČASPV "Medvědí stezka" pro rok 2015. Běhu se účastní dvoučlenné hlídky
ročník 2006-2008, 2004-2005, 2002-2003, 2000-2001, 1997-1999. Trať je dlouhá
asi 1 km a je na ní 10 stanovišť, kde účastníci běhu plní různé úkoly. První
3 hlídky obdrží diplom a drobnou cenu. Na závěr bude opékání špekáčků.
Prezentace v 16.00 v areálu asfaltového hřiště SK Včelná, zahájení v 16.30.
Ukončení v 19.00. Vzít s sebou propisovací tužku a vhodné oblečení. Informace
na tel. 736 601 703 p. Mikšovský nebo www zdenekvcelna@seznam.cz.
Inzerce:
KONCERT „pro všechny smysly“
Srdečně Vás zveme na koncert britské kapely Southern Blues Kings a skupiny
The Moonbeans. Celou akci průvodním slovem a ochutnávkou ve stylu „swing
and blues“ provede kulinář Petr Stupka.
Akce se koná 7. května od 18.18 hodin v Kulturním domě ve Včelné.
Předprodej vstupenek je ve Studiu Kulinář – U Černé věže 295/17 v Českých
Budějovicích. Cena: předprodej 150 Kč, na místě 190 Kč.
Více informací na wwww.kulinar.cz

Těší nás velký zájem občanů Včelné o biopopelnice. V současné době je
v obci rozmístěno již 250 kusů nádob. Tříděním bioodpadu se o 30 až 50
procent snižuje množství směsného netříděného odpadu, který tvoří nejdražší
položku při vyúčtování odpadového hospodářství. Nabídka biopopelnic stále trvá,
pokud máte zájem, oznamte nám číslo popisné vaší nemovitosti e-mailem,
telefonicky nebo osobně v kanceláři OÚ.
Objednané nádoby si všichni žadatelé mohou ihned vyzvednout.

Ukliďme si Včelnou
Obec Včelná se zapojila do celonárodní akce s názvem „Ukliďme Česko“,
kterou podporuje Ministerstvo životního prostředí. Je zaměřena na likvidaci
černých skládek a nepořádku kolem nás. Přispějte svými silami k tomu, aby se
nám v obci lépe žilo. Sraz všech účastníků je v sobotu 9. května v době
od 9 do 9.30 hod před budovou obecního úřadu. Každý účastník obdrží rukavice
(budou i pro děti), pytel na odpadky a svačinku, kterou sponzoruje pan Miroslav
Richter – jednatel firmy Transporte Richter s.r.o. Svoz a likvidaci odpadu
zajistí obecní úřad.
Na webových stránkách www.uklidmecesko.cz se můžete i zaregistrovat jako
dobrovolník této akce pro spolupráci nejen ve Včelné.

