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Ze zasedání obecního zastupitelstva dne 15.6., 24.6. a 13.7.
Rozpočtové příjmy obce jsou naplňovány plynule. Meziročně se za první
pololetí snížily o 116 tis. Kč a aktuálně činí 9,6 mil. Kč, což představuje 57 %
z celkově plánovaných 16,8 mil. Kč.
Zastupitelstvo schválilo dodavatele stavby rekonstrukce sociálních zařízení
v mateřské škole firmu Plynoinstalace s.r.o., České Budějovice. Ze čtyř uchazečů
podala nejnižší nabídku 679 tis. Kč včetně DPH. Práce byly zahájeny, dokončení
se předpokládá k 20.8.2015.
Byl vybrán dodavatel stavby opravy komunikací a chodníků (výměna
přídlažeb, oprava chodníku v ul. tř.5.května a Úzká) firma Budějovické dopravní
stavby. Ze tří uchazečů podala nejnižší nabídku 268 tis. Kč.
Byl vybrán dodavatel stavby úprava povrchu hřiště v Lesní kolonii firma
Dopravní stavby HP Bohemia. Práce na výstavbě hřiště na nohejbal/volejbal/
badminton započnou v tomto měsíci.
Obec zadala u znalce na ČVUT v Praze zpracování nezávislého posudku
na řešení budoucí křižovatky tzv. Jižní tangenty a silnice do Českých Budějovic.
Obec zaměstnala v rámci veřejně prospěšných prací na půl úvazku pracovnici
na úklid v kulturním domě a na veřejných prostranstvích s tím, že plat bude hradit
úřad práce.
Zastupitelstvo schválilo Strategický plán rozvoje obce na období 2015-2020
s celkovým objemem plánovaných akcí 57 mil. Kč.
Dále bylo schváleno zadání studie proveditelnosti na zřízení komunitního
domu (spolkové a kulturní centrum) v budově bývalé požární zbrojnice
na tř.5.května čp. 26, zpracovává se studie parku za obecním úřadem, připravuje
se zřízení fitparku s cvičebními stroji na vycházkové trase kolem lesa (ulice
Lesní, poblíž ulice Jiráskova), úpravy prostranství před kulturním domem
a rekonstrukce zázemí pro hostinskou činnost v KD.
Byly schváleny kronikářské zápisy za rok 2014.
Poplatky za odpady nejsou doposud zaplaceny za 10 nemovitostí, nedoplatek
činí 25 tis. Kč. Nádoby na bioodpad odebralo celkem 335 domácností.
Ing. Jarmila Mandžuková, starostka

Informace obecní knihovny
O letních prázdninách bude knihovna otevřena pouze v pondělí, a to od 15
do 17 hodin.

Úřední služby obecního úřadu
Informujeme, že obecní úřad Včelná poskytuje mimo jiné tyto úřední služby
pro veřejnost:
 Ověřování pravosti podpisů (30 Kč/podpis) a kopií listin (30 Kč/ str.)
 Výpisy z rejstříku trestů fyzických i právnických osob (100 Kč)
 Výpisy z katastru nemovitostí (100 Kč za první str. + 50 Kč za další)
 Výpisy z obchodního rejstříku (100 Kč za první str. + 50 Kč za další)
 Výpisy z živnostenského rejstříku (50 Kč)
 Výpis z karty řidiče – trestné body (30 Kč)
 Autorizovaná konverze dokumentů z elektronické do listinné podoby
a obráceně (30 Kč/ stránka)
 Zřízení datové schránky (zdarma) a její administrace
 Kopírování černobílé či barevné do velikosti A3
(1 Kč/stránka A4 černobíle, 4 Kč/stránka A4 barevně)
Výpisy obdržíte na počkání v úředních hodinách obecního úřadu: Po+St 7-12
a 13-17 hodin.

Krádeže kol
Obvodní oddělení policie Boršov nad Vltavou nás informovalo o zvýšeném
nárůstu krádeží jízdních kol v okolí. Máme pro vás několik rad, jak tomu zabránit
či zlodějům to co nejvíce ztížit:
Nikdy kolo nenechávejte bez dozoru, jste-li nuceni je na veřejnosti ponechat,
odložte ho vždy tam, odkud máte možnost kolo při jiné činnosti stále kontrolovat.
Kola zamykejte i ve sklepech, sklepních kójích či zahradách.
Co se týká zajištění kola, ať již připevněním ke stojanu, nebo k jinému
předmětu, vybírejte předměty, se kterými nelze jednoduše manipulovat (stromy,
větší stojany, sloupy, zábradlí).
V případě odcizení je dobré znát výrobní číslo kola vyražené zpravidla zespod
na rámu a mít jeho fotografii.

Nadměrné obtěžování hlukem
Množí se stížnosti obyvatel na zvýšený hluk, zejména ve večerních či nočních
hodinách a o nedělích. Obec nevydala obecně závaznou vyhlášku o omezení
hluku především sekaček, pil či restauračních zařízení, a domnívám se,
že není nutné regulovat hlučné činnosti přesným vymezením povolených dnů
a hodin. Ve výjimečných případech se dá leccos tolerovat, ale základem
vzájemného soužití by měla především ohleduplnost.
Neplánujme tedy rušivé činnosti na večer či neděli. A pokud nastane
opravdu mimořádná potřeba, naši sousedé jistě ocení, pokud se s nimi
domluvíme a dozvědí se od nás, jak dlouho bude naše činění trvat.
Ing. Jarmila Mandžuková, starostka

Ohlédnutí za kulturními akcemi – poděkování
Výstava k výročí výtvarníka Alfréda Kindlera
Děkujeme panu Pavlu Rožboudovi a dalším organizátorům, kteří se podíleli
na hojně navštívené výtvarné výstavě, která se konala v kulturním době v době
od 1. do 6. července. Výstava proběhla pod záštitou radního Jihočeského kraje
JUDr. Tomeše Vytisky a poděkování patří i všem sponzorům, kteří se podíleli
na občerstvení při vernisáži.
Dětský den
Dne 6.6.2015 proběhl v areálu SK Včelná dětský den. Startovací listinu si
vyzvedlo 118 dětí, které si na různých stanovištích mohly vyzkoušet různé
dovednosti. Tímto chceme poděkovat paní Ing. Alici Nejedlé i všem, kteří se
podíleli na přípravě a organizaci. Jmenovitě rodině Nejedlých, Feitlů, Bílků,
Stránských, Lexů, Sukdolů, Fraňků, Josefovi Šlincovi, i hasičům z Čepra, kteří se
postarali o příjemné osvěžení.
Letní taneční párty
Dne 27.6. proběhl v Kulturním domě Včelná první ročník Letní taneční párty.
Tímto děkujeme paní MUDr. Ivetě Sukdolové za přípravu a organizaci.

Kulturní a společenské akce
Sobota 1. srpna – Sportovní den
Program sportovního dne
8.00 – Zahájení sportovního dne
8.30 – Zahájení mezinárodního turnaje v metané
10.00 – Fotbalové utkání mladších žáků Včelná
11.00 – Fotbalové utkání staré gardy
Včelná – Kamenný Újezd
12.15 – Vystoupení mažoretek
13.00 – Zahájení turnaje v kopané –
I. ročník memoriálu Zdeňka Petra –
Včelná - AKRA
14.15 – Kamenný Újezd – Boršov nad Vltavou
15.30 – Zápas o třetí místo
16.45 – Finále
18.00 – Předávání cen, ukončení
Doprovodný program:
12.30 – Hasiči ČEPRO – ukázky hašení a techniky
14.00 – 18.00 Vystoupení dechové kapely Kameňáci
20.00 – 23.00 Vystoupení hudební skupiny HEBAND
Po celý den skákací hrad pro děti

Středa 19. srpna – Kráska a zvíře – Otáčivé hlediště Týn nad Vltavou
Týnští ochotníci ve svém letošním programu uvedou hru českého básníka
Františka Hrubína Kráska a zvíře, zpracovanou podle staré francouzské
předlohy, která byla ve světové literatuře mnohokrát a v různých podobách
převyprávěna. Romantická rodinná pohádka se skvěle hodí do vltavotýnského
parku, kde není třeba velkých kulis, stačí světelné efekty, nádherné kostýmy
od profesionální výtvarnice, hudba přímo vytvářená pro toto představení,
vynikající výkony herců, krásné počasí a můžete se těšit na nevšední kulturní
zážitek.
Cena: 280 Kč (doprava + vstupenka)
Odjezd v 19 hodin od restaurace "U Kaštanu", představení začíná ve 21 hodin.
V případě zájmu je třeba se přihlásit a zaplatit do konce července!

Pravidelné taneční večery
Každé úterý pořádá místní klub seniorů taneční večery v kulturním domě
od 17,30 do 21,30 hodin. Vstupné 50 Kč. Dne 28.7. hraje K-Klub.
INZERCE:

Výuka angličtiny ve Včelné
Od září 2015 by mohl v případě zájmu na OÚ Včelná pravidelně probíhat kurz
angličtiny pro začátečníky (popř.pokročilé) metodou Direct method for English
(více na www.fasterway.cz) Pro předběžnou přihlášku či více info mě kontaktujte.
lenka.dolejsova@fasterway.cz
www.fasterway.cz

Prodám přívěsný vozík
za auto na malých kolech v dobrém stavu, včetně SPZ a STK. Rozměry ložné
plochy 105x150 cm. Cena 3000 Kč. Kontakt: 387 250 978, Včelná.

Geodetická kancelář Geo JK
Geometrické plány na oddělení pozemku • zaměření stavby • věcné
břemeno. Polohopisné a výškopisné měření
Vytyčení vlastnických hranic • Zakládání staveb
Poradenství v oblasti katastru nemovitostí
Kontakt: Daniel Kudláček, 420 720 154 557
daniel.kudlacek@seznam.cz

Kominictví z Českých Budějovic provádí čistění a kontroly komínů.
Služby je možno objednat ještě týž den, nebo na víkend (sobota).
Cena 400 Kč, doprava zdarma. Kontakt 608 043 563.

