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Slovo starostky obce
Vážení spoluobčané,
v záplavě špatných zpráv a tragických události ve světě zapomínáme vnímat
ty dobré. Částečně proto, že jsme si odvykli je vnímat, částečně také proto,
že nám nejsou předkládány. A proto bych se s vámi chtěla podělit o několik
dobrých zpráv.
Jistě jste si všimli, jak se část obce „pod tratí“ vylepšuje díky nově
budovanému chodníku, který nejen zkulturní příjezd do obce, ale především
zajistí bezpečnost chodců. Výstavbě chodníku „překážel“ patník či spíše milník
a při jeho bližším zkoumání jsme zjistili, že nese letopočet 1714! Tento krásný
artefakt historie naší obce byl opatrně vyzdvižen ze země a odvezen do zázemí
našich technických služeb, kde bude čekat na očištění a umístění na vhodném
místě.
Součástí nově budovaného chodníku je i nová autobusová zastávka
a označník s jízdním řádem. Tento a ještě další dva zánovní označníky, které
budou využity na zastávkách „U Kaštanu“, se mi podařilo získat bezplatně
od Dopravního podniku města České Budějovice.
Často přijde zpráva, že náš občan dosáhl významného úspěchu, a šíří tak
dobré jméno obce Včelná. Takových spoluobčanů bychom si měli vážit, a proto
jsme se rozhodli, že za významné počiny v umělecké a vědecké činnosti, ve
sportu a volnočasových aktivitách bude každoročně udělována CENA OBCE
VČELNÁ (více informací v samostatném článku).
Pro příznivce zdravého životního stylu (ke kterým také
patřím) mám další dobrou zprávu. V ulici Lesní byly instalovány
čtyři venkovní posilovací stroje. Přestože tento malý fit park
ještě zdaleka neodpovídá naší představě, i tak vás zvu
k vyzkoušení těchto strojů a z vlastní zkušenosti mohu potvrdit,
že i krátké cvičení působí příznivě na uvolnění a protažení
celého těla.
Stejně tak zvu všechny ženy na cvičení „Fitness dance“, které probíhá každý
čtvrtek v době od 18 do 19 hodin v našem kulturním domě.
Přeji vám jen samé dobré zprávy!
Ing. Jarmila Mandžuková

Cena obce Včelná
Zastupitelé obce schválili vyhlášení Ceny obce Včelné, kterou chtějí ocenit
občany za významné úspěchy a šíření dobrého jména obce Včelná. Návrhy
na ocenění mohou podávat zastupitelé i občané. Ocenění je uděleno
na základě písemného návrhu s podrobným zdůvodněním.
Návrh musí mít tyto náležitosti – jméno, příjmení (titul), adresu, oblast činnosti,
popis dosaženého úspěchu a odůvodňující stanovisko navrhovatele.
Zastupitelé provedou vyhodnocení předložených návrhů a vyberou osobnosti
na předání ocenění. Oceněnému náleží diplom a finanční odměna, slavnostní
předání proběhne při příležitosti konání Obecního plesu dne 5. února 2016.
Návrhy s uvedenými náležitostmi předkládejte na OÚ do 30. prosince 2015.

Odpady a naše peníze
V souvislosti s novými zákonnými opatřeními platnými od 1. ledna 2015
a vývojem produkce odpadů v naší obci jsme přijali rozhodná opatření, která jdou
těmto trendům naproti. Stávající odpadová politika ČR ukládá obcím vytvořit
maximální podmínky pro separaci komunálního odpadu včetně biologicky
rozložitelného komunálního odpadu (hnědé bio popelnice).
Naše obec je v současné době vybavena tak, že každý má možnost vše
důsledně separovat, čímž dochází k výraznému snížení směsného komunálního
odpadu. A právě tento odpad ve vašich popelnicích je nejdražší položka pro obec
v úhradě za odvoz odpadu.
Protože se snažíme šetřit nejen obecní prostředky, ale i peníze občanů,
po vzoru a pozitivní zkušenosti sousední obce Boršov nad Vltavou v příštím roce
zavedeme roční zkušební provoz s vývozem popelnic na směsný komunální
odpad jedenkrát za 14 dnů.
Finanční úspora se sice v příštím roce ještě neprojeví, ale sousední obec
po ročním svozu popelnic ve čtrnáctidenním cyklu výrazně sníží poplatky občanů
za odpady. Já osobně se domnívám, že jdeme správným směrem a záležitosti
odpadů se budu věnovat i v prosincovém zpravodaji.

Ceny vodného a stočného v roce 2016
Konec kalendářního roku s sebou nese kromě jiného i stanovení ceny
vodného a stočného na následující rok. Naší dlouhodobou snahou je, aby
nedocházelo k výraznému zdražování. Cena vodného na rok 2016 je 35,26
Kč/m3, tedy zvýšení oproti letošnímu roku o 0,26 Kč/m3 a cena stočného 27,84
Kč/m3 se nemění. Celková cena je tedy 63,10 Kč/m3, plus roční paušál 690 Kč
(vše včetně 15 % DPH).
Tyto ceny se pohybují pod úrovní okolních obcí.
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Prosinec

Ukončení provozu kontejnerů na listí
Informujeme, že vzhledem k počasí byl letos ukončen provoz kontejnerů
na listí a větve. O zahájení sběru na jaře vás budeme včas informovat.
Upozorňujeme, že poslední svoz biopopelnic v tomto roce se uskuteční 3.12.

Neděle 6. prosince – Mikulášský běh
Přijďte si zaběhat na tradiční Mikulášský běh. Startovat
se bude jako vždy u areálu SK Včelná, a to děti od 13:00
a dospělí od 15:00.
Registrovat se můžete na email zdenekvcelna@seznam.cz
nebo na místě 15 min před startem každé kategorie.
Za pořadatele AK Včelná zve Zdeněk Mikšovský

Kalendář na rok 2016
Ve středu 4. listopadu byl slavnostně pokřtěn kalendář
na rok 2016. Moje poděkování patří našemu spoluobčanovi
a řediteli Jihočeského letiště ing. Ladislavu Ondřichovi,
který sponzorsky zajistil letecké snímky Včelné.
Kalendář spolu s diářem si můžete za 30 Kč zakoupit
v kanceláři OÚ, v prodejně „Centrum“ a v restauraci
„U Petrů“.
Jarmila Mandžuková

Pozvánky na společenské akce
LISTOPAD
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!
Kulturní dům od 13 hodin.
Neděle 29. listopadu – Rozsvícení vánočního stromu
Přijďte společně zahájit nejkrásnější období roku advent a rozsvítit obecní
vánoční strom. Zazpíváme si koledy a zahřejeme se čajem či svařeným
vínem. Tentokrát nově ve spolupráci s vlastníkem parčíku p. Milenou
Frídovou před budovou obecního úřadu.
Před obecním úřadem od 17 hodin.
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Sobota 5. prosince – Mikulášská nadílka
spojená s "Čertovskou pohádkou"
v podání Divadýlka Táta a Máma ze Včelné.
Vstupné dobrovolné! Kulturní dům od 15 hodin.

Neděle 6. prosince, 13. prosince a 20. prosince – adventní neděle
Zveme vás každou adventní neděli v 17 hodin k rozsvícenému
vánočnímu stromu před obecním úřadem. Přijďte si společně
užít vánoční atmosféru, zazpívat si koledy a strávit trochu
předvánočního času v kruhu přátel a ostatních Včelňáků.
Před obecním úřadem od 17 hodin.

Ohlédnutí a poděkování
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kteří se účastnili říjnové
drakiády. Také děkujeme všem maminkám, babičkám, tatínkům a tetičkám, kteří
se zúčastnili soutěže o nejlepší štrůdl.
Sešlo se nám celkem 23 vzorků, ze kterých naše 5ti členná porota, které patří
také velký dík, vybrala na základě bodového hodnocení vítězný štrůdl od paní
Věry Fraňkové. Gratulujeme!
Věříme, že se Štrůdlování stane novou včelenskou tradicí a už teď se těšíme
na příští ročník.
Děkujeme též všem, kteří se zúčastnili sobotního lampionového průvodu.
Za provedení ohňostroje formou sponzorského daru děkujeme firmě CB
Destrukce s.r.o.
Za pořadatele Kamil Feitl

Pozvánka na taneční večery
Senior klub Včelná zve nejen seniory na pravidelné taneční večery v KD
Včelná od 17.30 do 21.30 hodin: 1.12. (Správná pětka), 8.12. (Václavanka), 15.12.
(Patriot), 22.12. (K-Klub). Vstupné 50,- Kč.

29.12. – mimořádně od 17.30 do 24.00, vstupné 100 Kč, hraje Lipenka.
Předprodej vstupenek na 29.12. od 1.12. při tanečních večerech.
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Pozvánka na seminář „Kotlíkové dotace“
Seminář k dotačnímu programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního
vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji“ se uskuteční dne
1. prosince 2015 od 16 hodin v zasedací místnosti zastupitelstva města
v budově Magistrátu města České Budějovice, náměstí Přemysla Otakara II.
č. 1/1.
Cílem semináře je seznámit účastníky s podmínkami získání finanční podpory
na výměnu zdrojů tepla (kotlů) na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných
domech v rámci „kotlíkových dotací“ v Jihočeském kraji. Informace budou
prezentovány zástupci Krajského úřadu Jihočeského kraje, kteří budou „kotlíkové
dotace“ na Odboru evropských záležitostí přímo administrovat.

Občanské sdružení Jihočeský institut celoživotního učení ve spolupráci s obcí
Včelná zve seniory v důchodovém věku k účasti na počítačovém kurzu v rámci
projektu „Senioři komunikují“ realizovaného Nadačním fondem manželů Livie
a Václava Klausových.

Bezplatný PC kurz pro seniory

Nebojte se počítače!
30.11. – 3.12.2015
Chcete se naučit napsat na počítači dopis nebo si třeba vyhledat autobusové
spojení? Je to mnohem snazší, než by se mohlo na první pohled zdát!

INZERCE:

Prodejna potravin DIPA Včelná FLOP
přijme prodavačku.
Bližší informace na tel. 607 115 075.

Prodejna CENTRUM nabízí mimo běžný sortiment:



Vánoční dekorace, stuhy, dekorační podklady, drátky, tavné pistole
a jiné potřeby pro vánoční výzdobu.
Potřeby na pečení, formičky, vykrajovačky, zdobící sáčky apod.

Od 25.11.2015 v prodeji vánoční živé hvězdy ve čtyřech velikostech.
Dodává zahradnictví Hluboká nad/Vltavou (je možné i objednat).
Těšíme se na Váš nákup!

Kominictví Miroslav Jung České Budějovice
oznamuje: V průběhu listopadu se bude provádět čistění komínů před topnou
sezonou. V případě zájmu je třeba se objednat. Tel: 608 043 563.

VÝUKA BUDE PROBÍHAT NA OÚ VE VČELNÉ V TERMÍNU OD 30.
LISTOPADU DO 3. PROSINCE, každý den 4 hodiny dopoledne (9:00 – 13:00)
volným tempem s dostatečnými přestávkami.
Kurz učí trpěliví lektoři s mnohaletými zkušenostmi v oblasti vzdělávání
dospělých. Výuka je orientovaná čistě prakticky, její náročnost se průběžně
přizpůsobuje potřebám i možnostem účastníků – seniory tedy rozhodně nečekají
např. dlouhé a nudné přednášky o nepodstatných rozdílech mezi výrobci
počítačů, ale výklad úplných základů jako zapnutí a vypnutí počítače, práce
s myší, psaní a vytisknutí jednoduchého textu, psaní e-mailu a vyhledávání
informací na internetu.
Na kurz si můžete přinést vlastní notebook, rádi vám ukážeme jak na něj.
Na začátku kurzu obdržíte studijní materiály zdarma.

POZOR! Kapacita kurzu je omezena na 10 účastníků!
PŘIHLÁŠKY:
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Přihlásit se můžete na OÚ Včelná nebo
u paní starostky J. Mandžukové, tel. 602 469 702

