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Ze zasedání obecního zastupitelstva dne 18. května
Zastupitelstvo obce Včelná schválilo návrh na pořízení změny č. 2 územního
plánu Včelná. Pořizovatelem této aktualizace bude Magistrát města České
Budějovice, odbor územního plánování.
Zastupitelé schválili Závěrečný účet obce za rok 2014 a vyjádřili souhlas
s celoročním hospodařením.
Do funkce přísedícího soudce u okresního soudu bylo zvoleno šest osob.
Bylo rozhodnuto o provedení rekonstrukce sociálních zařízení v obou patrech
mateřské školy.
Ing. Jarmila Mandžuková, starostka

Poplatky za odpady a psy
Zbývají ještě poslední poplatníci, kteří doposud neuhradili místní poplatky
za odpady a psy na rok 2015. Obecní úřad rozeslal písemné výzvy k úhradě,
ale upozorňujeme zapomnětlivé i tímto způsobem. Včas nezaplacené poplatky
mohou být platebním výměrem zvýšeny až na trojnásobek.

Strategický plán rozvoje obce – pozvánka
V rámci zpracování strategického plánu rozvoje obce Včelná na období
2015 – 2020 vás zveme na seznámení a připomínkování navrženého
dokumentu, které proběhne ve středu 24. června v době od 13 do 19 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu.
Cílem strategického plánu je zmapovat silné i slabé stránky obce, vytyčit vizi,
jaká by měla obec v budoucnu být, a hledat všechny možnosti, jak tuto představu
naplnit. Zlepšení by se mělo týkat všech součástí života v obci. Zároveň bude
tento dokument sloužit jako podklad pro získávání dotací na realizaci chystaných
projektů.

Provozní řád kulturního domu
Vzhledem k tomu, že byl aktualizován provozní řád kulturního domu,
informujeme o podmínkách pronájmu:
Základní nájemné za 1 hodinu jednorázové akce zůstává na 800 Kč.
Organizace, spolky a sdružení mající své sídlo v obci či občané Včelné
pořádající rodinné akce mohou písemně požádat o slevu až do výše 50 %,
případně o odložení platby nejpozději do 7 dnů po skončení akce.
V případě dlouhodobého pronájmu na pořádání pravidelných akcí
pro veřejnost se stanovuje cena pronájmu dle dohody ve výši od 200 Kč
za započatou hodinu trvání akce.
Organizace, spolky a sdružení mající sídlo v obci či občané Včelné pořádající
sportovní, kulturní, či jiné společenské akce dlouhodobě a zároveň pořádají
speciální aktivity pro občany, mohou požádat o individuální nabídku
na celoroční pronájem.

Upozornění k likvidaci bioodpadu
Firma A.S.A. sděluje, že do biopopelnic nepatří ani sáčky, které jsou
prodávány jako "biologicky rozložitelné". Doba jejich zetlení je delší než
samotných rostlinných zbytků, což v kompostárně činí problémy.
Též upozorňujeme, že zatímco do biopopelnic patří kromě trávy a listí
i rostlinné zbytky z domácnosti, do kontejnerů za kulturním domem sbíráme
pouze trávu a listí.
Oznamujeme, že na obecním úřadě jsou k vyzvednutí do bezplatné zápůjčky
biopopelnice pro všechny, kdo je mají aktuálně objednané.

Místní rozhlas
Připravujeme úpravy veřejného rozhlasu tak, aby hlášení bylo slyšitelné
a srozumitelné ve všech ulicích, což dle některých ohlasů doposud není.
Pokud ani při otevřeném okně či pobytu na ulici nerozumíte hlášením
rozhlasu, uvítáme, když nám toto sdělíte na mail ou@vcelna.cz, telefonicky
na 387 250 223 či osobně.
Uveďte prosím vždy svou adresu. Vaše aktuální sdělení uvítáme, i když jste
na nesrozumitelnost hlášení upozorňovali již dříve.

Kulturní a společenské akce
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Sobota 6. června – Dětský den
Srdečně vás zveme na dětský den, který se bude konat
na spodním hřišti v areálu SK Včelná.
12:30 - 13:30 Rodinný fotbálek – prezentace týmů
(2 dospělí - muž, žena + 2 děti).
13:00 Zahájení dětského odpoledne - stanoviště a soutěže.
Po splnění všech úkolů zmrzlina a odměna.
15:00 Blok tanečních, sportovních a hudebních vystoupení.
17:00 - 17:30 Táborák – buřty zajištěny.
Více informací na webových stránkách obce a na obecním Facebooku.
V případě nepříznivého počasí bude celá akce zrušena.

Čtvrtek 18. června – Čaj o páté – Neuvěřitelná Indie
Poutavé vyprávění známé spisovatelky, novinářky a cestovatelky Hany
Hosnedlové o vzdálené exotické zemi s druhým nejvyšším počtem obyvatel
na světě, o tamějších zvycích, památkách, o současnosti a nejsilnějších
vlivech na aktuální situaci, ale hlavně o lidech a jejich životech. Beseda bude
doplněna promítáním fotografií.
Kulturní dům od 17 hodin
Sobota 27. června – Letní taneční párty
Myslíte si, že plesová sezóna skončila? U nás ve Včelné ne!
Pokud se taky nemůžete dočkat a jen bezmocně sledujete
moly prohryzávající vaši večerní toaletu, nezoufejte.
Připravili jsme pro vás ples už 27. června.
A na co se můžete těšit? Od 20 hodin si můžete v KD Včelná dopřávat
nejrůznější míchané nápoje vonící sluncem a létem. K tanci a poslechu bude
celý večer hrát skupina Yamaband, a ti z vás, kdo tančit neumí, mohou něco
odkoukat z předtančení od taneční školy Lastdance. V jedenáct hodin vás
čeká skutečně žhavá barmanská show. Tak neváhejte a přijďte se pobavit.
Více informací na www.vcelna.cz, nebo FB - Včelná - obecní úřad.
Vstupenky jsou již v předprodeji v Hostinci U Petrů za 140 Kč.
Neděle 28. června – Výlet do Novohradských hor
Zveme vás na výlet do Novohradských hor za rozkvetlými náprstníky
s fundovaným průvodcem Milanem Koželuhem. Společně navštívíme prales
Hojná Voda, Jelení hřbet, Lužný potok a další místa. Trasa povede hlubokými
lesy při státní hranici, terén je místy podmočený, při horku repelenty s sebou.
Odjezd v 8 hodin od restaurace "U Kaštanu", návrat v odpoledních hodinách.
Cena zájezdu: 200 Kč na osobu.
Pokud máte zájem, přihlaste se co nejdříve!
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Středa 1. až pondělí 6. července – Společná výstava výtvarníků
Srdečně vás zveme na výstavu,
kterou pořádáme na počest významného životního jubilea
90ti let známého výtvarníka Alfréda Kindlera.
Dále vystavují: Ivana Bednářová, Josef Bruckmüller, Petr Fidrich, Miroslav
Konrád, Vladimír Nosek, Petr Schel, Jana Stejskalová, Pavel Rožboud, Pavel
Vandas, Dana Vařilová a Bohumil Voborník.
Slavnostní vernisáž proběhne ve středu 1. července od 18 hodin
v kulturním domě.
K výstavě promluví galerista Mgr. Jiří Reiniš, hudební doprovod – Trio
rozhlasového orchestru České Budějovice.
Výstava bude dále otevřena od čtvrtka 2. července do pondělí 6. července
vždy od 10 do 18 hodin.

Pozvánka na taneční večery
Každé úterý pořádá místní klub seniorů taneční večery v kulturním domě
od 17,30 do 21,30 hodin. Vstupné 50 Kč. Nejbližší termíny a kapely: 9.6. Strejda
band, 16.6. Lipenka, 23.6. Václavanka a 30.6. Správná pětka.

Ohlédnutí za akcí Ukliďme si Včelnou!
Opět jsme se přesvědčili, že jarní úklid obce má svůj význam, neboť jsme
sebrali během dopoledne dvacet pytlů odpadu. Úklidu obce se zúčastnilo celkem
32 spoluobčanů, z toho 21 dospělých a 11 dětí. Všichni si zaslouží
poděkování!

Rozesílání e-mailových novinek a upozornění
Připomínáme možnost sdělit svůj e-mail k rozesílání aktuálních pozvánek
na včelenské kulturní akce, upozornění na přerušení dodávek elektřiny či vody,
uzavírky, změny provozu MHD, aj.
Svůj mail k zasílání novinek zašlete nejlépe na ou@vcelna.cz.
Ostatním příjemcům se vaše adresa nebude zobrazovat.
INZERCE:
Pronajmu zahrádku na pěstování zeleniny nebo květin ve Včelné, tel. 387 250 561, 724 662 241.
Kominictví z Českých Budějovic vám provede vyčistění a kontroly komínů ve smyslu NV
č. 91/2010 Sb. Služby je možno objednat ještě týž den, nebo na víkend (sobota). Doprava zdarma.
Kontakt 608 043 563.

