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Slovo starostky obce
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás informovala o akcích, které v současné době probíhají
nebo jsou plánovány na nejbližší období.
Velmi aktuální záležitostí je výstavba chodníku „Pod tratí“, čímž bude
zvýšena bezpečnost chodců. Zhotovitelem je stavební firma Kulhánek – Mařík.
Stavba bude rozdělena na dvě etapy – první část vpravo pod tratí směrem
do Českých Budějovic bude dokončena v letošním roce, zbylá část (vlevo
pod tratí) do konce dubna 2016. V květnu příštího roku proběhne osazení závor
na nechráněném železničním přejezdu, čímž dojde ke zvýšení bezpečnosti
chodců i projíždějících vozidel.
Pokračují stavební práce prováděné firmou SEXTA spočívající v úpravě
prostranství před kulturním domem včetně nového plotu. Tato stavba je
spolufinancována z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje.
Je vyhotovena projektová dokumentace na rozšíření kapacity mateřské
školy a rekonstrukce kuchyně a aktuálně probíhá stavební řízení.
Příprava stavby kanalizace v Lesní kolonii (bude připojeno 10 nemovitostí)
je ve fázi vydaného územního rozhodnutí.
Zastupitelstvo obce schválilo zpracovanou studii multifunkčního prostoru
za obecním úřadem včetně zapracování připomínek a podnětů od obyvatel
Včelné. Též schválilo zadání výběrového řízení na zhotovení projektové
dokumentace rekonstrukce hasičské zbrojnice. Rekonstrukcí by mělo projít
i zázemí pro hostinskou činnost v kulturním domě, projektant představil
základní studii řešení tohoto prostoru.
Proběhlo jednání s vlastníkem komunikace v ulici Nádražní (Správa
a údržba silnic Jihočeského kraje) a firmou E.ON, která prováděla výměnu
plynového potrubí. Bylo dohodnuto, že pokud SÚS zařadí komunikaci do svého
plánu na rok 2016, bude provedena kompletní oprava celé vozovky. Zároveň
proběhne i výstavba chodníku. Upozorňuji občany, že komunikace je
po rekonstrukci plynovodu v režimu stavby a veškeré reklamace a opravy
během zimního období v místě rýhy bude řešit firma, která opravu prováděla.
Tím žádám všechny občany o trpělivost a pochopení.
Určitě pozitivní zprávou je rozšíření linek městské hromadné dopravy
v roce 2016 o pět spojů, které budou jezdit v trase Č. Budějovice – Pod tratí –

Včelná – Jiráskova – Čepro (točna). Navýšením spojů zaplatíme z obecního
rozpočtu o 120 000 Kč více, celková úhrada nákladů Dopravnímu podniku České
Budějovice bude cca 995 000 Kč. Dojde tím k velmi dobré dopravní obslužnosti,
v pracovní den pojede ze Včelné do ČB 47 spojů, zpět 46 spojů MHD.
Kromě úspěchů a pozitivních zpráv se samozřejmě musíme vypořádat také
s problémy, kterých není málo. Jedním z nich je dlouhé administrativní řízení
k vydání stavebního povolení na stavbu kanalizace a vodovodu ve Čtyřech
chalupách.
Dále zastupitelstvo města České Budějovice neschválilo uzavření Dohody
o společném školském obvodu se Základní školou L. Kuby v Rožnově,
která by zajistila přijímání včelenských dětí do této ZŠ. Budeme hledat možnosti
dalšího řešení. Do konce letošního roku Dohodu o společném obvodu uzavřeme
se ZŠ v Boršově nad Vltavou.
Přeji vám krásné podzimní dny!
Ing. Jarmila Mandžuková

Kotlíkové dotace
V rámci Operačního programu Životní prostředí byla vyhlášena výzva pro
kraje na předkládání projektů pro získání finančních prostředků na tzv. „kotlíkové
dotace", které jsou určeny na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním
v rodinných domech. Jihočeský kraj 29. září 2015 podal projektovou žádost
na Ministerstvo životního prostředí a po jejím schválení bude na konci roku 2015
zveřejněno avízo o vyhlášení výzvy a následně na přelomu roku 2015/2016 bude
vypsána výzva pro příjem žádostí fyzických osob – konečných uživatelů.
Více informací se dozvíte na http://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz/

Pozor na podomní prodejce elektřiny a plynu
I naše obec se stala cílem nepoctivých prodejců, kteří nabízejí odběry levné
elektřiny či plynu. Chtěla bych upozornit občany, aby v žádném případě
nepodepisovali podomnímu prodejci smlouvu nebo jakoukoli listinu bez bližšího
pročtení a porozumění jejímu obsahu. Pokud vás prodejci navštíví, ve svém
zájmu neprodleně informujte obecní úřad nebo Policii ČR, obvodní oddělení
Boršov nad Vltavou, tel. 387 250 463.
Uvádím nejčastější podvodné postupy podomního prodejce:
 Vydává se za dodavatele pověřeného stávajícím dodavatelem nebo tvrdí, že je pověřen
obecním úřadem nebo Energetickým regulačním úřadem a podobně.
 Informuje klamavě o tom, že stávající dodavatel, se kterým má zákazník dosud uzavřenu
smlouvu, končí činnost, a že je tedy nutno urychleně uzavřít novou smlouvu, jinak
zákazníkovi hrozí přerušení dodávek energie.
 Požaduje předložení vyúčtování za dodávky elektřiny či plynu nebo se dožaduje kontroly
elektroměru nebo plynoměru - tvrdí, že provádí kontrolu stávajících tarifů.
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Naléhá na okamžité podepsání smlouvy – nenechá zákazníkovi čas na rozmyšlení
a argumentuje časově omezenou a finančně zajímavou nabídkou.
Neposkytne zákazníkovi úplnou informaci o nabídce – zákazník až dodatečně zjistí,
že musí zaplatit další poplatky plynoucí ze smlouvy.
Neupozorní zákazníka na jeho právo odstoupit od nově uzavírané smlouvy o dodávce
elektřiny nebo plynu.
Používá formuláře, ze kterých zákazník nepozná, že uzavírá novou smlouvu. Tvrdí, že se
jedná např. pouze o souhlas se sloučením dodávek elektřiny a plynu.
- jm -

Pozvánky na společenské akce

Za pořadatele Kamil Feitl

Bavte se pohybem
Každý čtvrtek probíhá v kulturním domě kurz fitness dance se zkušenou
lektorkou Markétou Elichovou. Dopřejte svému tělu nejen fitness pohyb, ale
i nezbytnou relaxaci. Cena jedné hodiny je 50 Kč.
Kulturní dům od 18 do 19 hodin.
LISTOPAD

ŘÍJEN
Sobota 17. října – Drakiáda a Včelenské Štrůdlování
Na louce směrem k Čepru se uskuteční druhý ročník Drakiády.
Společně bude probíhat i soutěž o nejlepší štrůdl (Včelenské Štrůdlování).
V 15 hod přijďte s draky a sladkými i slanými štrůdly a zúčastněte se soutěže.
V případě nepříznivého počasí se akce nekoná. Více informací průběžně
na www.vcelna.cz nebo na FB Včelná - obecní úřad.
Za pořadatele Kamil Feitl

Sobota 31. října - Dušičkový rej
Všechna strašidla, obludy a jinou havěť zveme na druhý ročník
"Dušičkového reje“.
Vstupné 100 Kč v předprodeji (restaurace "U Petrů" ), nebo 120 Kč na místě.
Kulturní dům od 20 hodin.
Za pořadatele Michal Toms

Sobota 31. října - Včelenský cyklokros
Všechny srdečně zveme na cyklokrosový závod, který se uskuteční v areálu
SK Včelná. Jedná se o závod ze série TBC, který je dostupný i pro širokou
veřejnost, a to na cyklokrosových i horských kolech. Start: děti a mládež
ve 13 hodin, kadeti, kadetky, junioři, juniorky, muži a ženy ve 14.30 hodin.
Registrace 12 - 14 hodin.
Kategorie: dívky a chlapci do 4 let – cca 80 m – odrážedla
dívky a chlapci do 4 let – cca 200 m
dívky a chlapci do 6 let – nájezd + 1 malý okruh
dívky a chlapci do 8 let – nájezd + 2 malé okruhy
dívky a chlapci do 10 let – nájezd + 3 malé okruhy
žákyně a žáci do 12 let – nájezd + 4 malé okruhy
žákyně a žáci do 14 let – nájezd + 5 malých okruhů
kadetky, kadeti do 15-16 let – velký okruh 20 minut
juniorky ,junioři do17-18 let velký okruh 30 minut
muži A do 39 let, muži B nad 40 let, ženy – velký okruh 45 minut
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Závod proběhne za každého počasí, bude připraveno občerstvení,
teplé nápoje i odměny pro děti.
Areál Sportovního klubu Včelná od 13 hodin.

Středa 4. listopadu – Čtení z kronik „Jak se žilo ve Včelné“ a křest
kalendáře na rok 2016
Zveme všechny milovníky historie do zasedací místnosti obecního úřadu.
Kronikářka Mgr. Zuzana Čierná vám čtením z kronik přiblíží dávnou
i novodobou historii obce Včelná.
Na závěr pokřtíme tradiční kalendář Včelné pro rok 2016.
Zasedací místnost OÚ od 18 hodin.
Sobota 21. listopadu – Lampionový průvod Včelnou
Stejně jako minulý rok organizujeme lampionový průvod ulicemi Včelné.
Příjemná podvečerní procházka povede od mateřské školy až k louce naproti
KD. Sraz před MŠ Včelná v 17 hodin.
Sobota 28. listopadu – Adventní setkání seniorů
Všichni včelenští senioři jsou srdečně zváni na tradiční předvánoční setkání
s představiteli obce, které doplní kulturní program a občerstvení.
Kulturní dům od 14 hodin.
Neděle 29. listopadu - Kurz řemesel - vánoční dekorace
Advent, období před Vánocemi, není pouze časem nákupů, pečení cukroví,
generálního úklidu, ale také výzdoby domu či bytu. Adventní věnce, svícny
a další dekorace si můžete vyrobit pod vedením zkušené lektorky paní Petry
Baštýřové z Borovan. Každý účastník kurzu obdrží příspěvek ve výši 100 Kč
na jeden výrobek, ostatní náklady hradí lektorce kurzu. Na kurz je nutné
přihlásit se předem, v případě zvýšeného zájmu proběhnou dva kurzy
za sebou.
Kulturní dům ve 13 hodin (případně i od 14 hodin).
Neděle 29. listopadu – Rozsvícení vánočního stromku
Přijďte společně zahájit nejkrásnější období roku advent a rozsvítit obecní
vánoční strom. Zazpíváme si koledy a zahřejeme se čajem či svařeným
vínem. Tentokrát nově před budovou obecního úřadu.
Před obecním úřadem od 17 hodin.
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Hromadné podzimní sběry odpadů
Kontejnery na nebezpečný odpad,
velkoobjemový odpad,
kovový odpad a autobaterie
budou přistaveny za Kulturním domem v Dlouhé ulici od 9,00 do 11,30 h.

v sobotu 31. října
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.









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

Byl zajištěn mimořádný termín svozu bioodpadů: čtvrtek 22. října.
Další letošní termíny: 5. 11. a 3. 12.
Vydávání dalších biopopelnic zahájíme až v březnu 2016.
INZERCE:

Kominictví Miroslav Jung České Budějovice
oznamuje: v termínu od 21.9 do 31.10. 2015 se budou provádět pravidelné
kontroly a čištění komínů před topnou sezónou ve smyslu NV č. 91/2010 Sb.
Službu si v případě zájmu objednejte na tel. 608 043 563.

Servis chlazení Karel Fiala
Opravy lednic, mrazáků, klimatizace
Kontakt: Witthanova 208, Včelná, tel. 602 421 830
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