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Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
rozvoj každého města či obce je nemyslitelný bez jedné věci, a tou jsou
peníze. Ty jsou v současné době obcím přidělovány jako tak zvané sdílené
daně, což velmi zjednodušeně znamená, že stát přerozděluje určitou část daní
získaných od svých občanů a firem na každého trvale přihlášeného občana
v jakékoli obci. Tyto daňové příjmy jsou hlavním příjmem, ze kterého obec žije.
V případě Včelné tvoří zhruba 75 % rozpočtu.
Druhá část rozpočtu je tvořena nedaňovými příjmy, místními poplatky apod.,
ale také mimořádnými dotacemi na investiční a neinvestiční akce, které jsou ale
nenárokové. V letošním roce se nám v rámci dotačního a grantového programu
Jihočeského kraje podařilo získat na výstavbu kanalizace v lokalitě Čtyři chalupy
1 300 000 Kč, na modernizaci zastávek MHD 50 000 Kč, na opravu pomníků
10 000 Kč a na kulturu 20 000 Kč. Z Programu obnovy venkova nám bylo
schváleno 150 000 Kč na opravu ul. Krátká a 70 000 Kč na výsadbu zeleně
v lokalitě Dlouhé role. Další finanční prostředky se podařilo získat z výdělku
letošního 26. obecního plesu, který činí 30 148 Kč. Za tento rekordní zisk patří
poděkování všem štědrým sponzorům.
Vážení spoluobčané,
zdůraznila jsem, jak jsou pro rozvoj obce nezbytné peníze. Na druhé straně
je ale důležité si uvědomit, že život a atmosféru v obci vytváří zcela jiné
hodnoty – zdvořilost, slušnost a úcta k druhým lidem. Zlaté pravidlo zní:
„Chovejte se k druhým tak, jak byste chtěli, aby se oni chovali k vám.“
Přeji Vám krásné jarní dny!
Ing. Jarmila Mandžuková, starostka obce

Krátce z jednání zastupitelstva obce dne 19. dubna
Při plánovaném jednání zastupitelstva dne 11. dubna se nesešla
nadpoloviční většina zastupitelů. Zasedání se tedy konalo v nejbližším
náhradním termínu 19. dubna.
Při tomto zasedání zastupitelstvo obce schválilo Dodatek č. 1 ke smlouvě
o dílo na stavbu „Kanalizace a rozšíření vodovodu Čtyři chalupy“ s firmou
Swietelsky stavební s.r.o.

Odpady nově
Systém nakládání s odpady je jednou z důležitých priorit vedení naší obce.
Hledali jsme především model, který by vedl ke zvýšenému zájmu o třídění
odpadů všech obyvatel. Třídění odpadů ukládá obecně závazná vyhláška
o nakládání s komunálním odpadem i zákon o odpadech a mnozí z nás si
neuvědomují, že poplatek za odpad se stanovuje především podle nákladů
na netříděný odpad. Čím více toho vytřídíme, tím více může obec a následně
obyvatelé ušetřit na poplatku za odpad.
Obec má uzavřenou smlouvu s autorizovanou společností EKO-KOM, a.s.,
která na náklady spojené s tříděním odpadů finančně přispívá a obci se tak část
nákladů vrátí. Informace o tom, jakým způsobem sběr separovaného odpadu
probíhá, co lze třídit a rozmístění jednotlivých kontejnerů, jsme zpracovali do
informačního letáčku, který byl všem občanům doručen do schránek a je
k vyzvednutí ve vestibulu obecního úřadu.
Pro velkou většinu obyvatel obce se správné dělení odpadu do jednotlivých
sekcí stalo běžnou součástí jejich života. Za to vám patří poděkování! Bohužel,
jsou mezi námi spoluobčané, kteří odhazují do popelnic nebo kontejnerů doslova
vše a třídění odpadů odmítají akceptovat. Dne 14. dubna nám obyvatelé jednoho
bytového domu navezli před vchod do obecního úřadu hromadu směsného
nevytříděného odpadu (obsahoval i korespondenci s uvedenými adresami
občanů bytového domu…). Tím přidělali práci našim zaměstnancům, kteří tento
odpad museli zlikvidovat. Já osobně i další zastupitelé jsme chováním některých
našich nových obyvatel velmi znepokojeni a pevně věříme, že i oni se vžijí
do dobrých zvyklostí v naší obci.
Jarmila Mandžuková

Splatnost místních poplatků
Upozorňujeme na splatnost místních poplatků za odpady za trvale hlášené
osoby do 30. dubna. Za domy, chaty či byty, kde není nikdo hlášen k trvalému
pobytu, je splatnost posunuta do 30. června.
Při nezaplacení do termínu splatnosti se poplatky automaticky navyšují!
Poplatky je možno hradit hotově na OÚ, nebo na účet obce č.
43-3945120267 / 0100, variabilní symbol číslo domu. Sazba je 550 Kč na osobu.
Bližší informace byly otištěny v lednovém (slevy) a březnovém (sankce)
zpravodaji – viz elektronické verze na www.vcelna.cz.

Poděkování
V rámci třídění odpadů jsme zavedli novou speciální službu. Od 1. března byl
zahájen sběr starého chleba a pečiva do nádoby, která je umístěna
ve vestibulu budovy obecního úřadu. Děkuji všem, kteří se sběru zúčastnili,
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majitelům zvířecí farmy v Bošilci byl předán velký pytel suchého pečiva. Ve sběru
chleba a pečiva (suchého a neplesnivého!) chceme i nadále pokračovat
a v letních měsících pro děti a rodiče uspořádáme exkurzi do zvířecí farmy.
Chtěla bych poděkovat všem sponzorům dětského maškarního plesu –
prodejně FLOP, prodejně Centrum - Milena Frídová a restauraci „U Kaštanu“.
A ještě jedno poděkování – děkuji všem účastníkům akce „Ukliďme Česko,
ukliďme Včelnou“, které se zúčastnilo 22 dospělých a 20 dětí. Společně jsme
sebrali 22 pytlů odpadků.
Jarmila Mandžuková

Kalendář kulturních akcí
DUBEN
Sobota 30. dubna – Vítání občánků
Vítání občánků je v naší obci příjemnou tradicí a je to vždy radostná událost.
Rodiče dětí obdrželi osobní pozvánku.
Kulturní dům od 14 hodin.
Sobota 30. dubna – Stavění májky
Přijďte pomoci postavit a poté i hlídat včelenskou májku. Vše bude připraveno
na 17. hodinu v areálu SK Včelná, kde společnými silami májku postavíme.
Poté budeme pálit „čarodějnice“, opékat špekáčky a bavit se.
KVĚTEN
Středa 4. května – Čaj o páté – „O čaji, zdraví a našem přístupu k němu“
Povídání s Ing. Zdeňkem Nepustilem o čaji – „Život je jako pití čaje – poté,
co odezní hořkost, přichází sladká chuť“. Když vás potkají nepříjemnosti,
uvařte si a vychutnejte šálek dobrého čaje. Uklidní vás, udělá vám dobře
na duši i na těle, a také vylepší zdraví.
Těšit se můžete na ochutnávku čajů, proběhne i losování o kvalitní čaje.
Čaje si lze na místě zakoupit.
Kulturní dům od 17 hodin, vstupné dobrovolné.
Sobota 28. května – Dětský den
Od 14:00 do 17:00 bude probíhat Dětský den. Jako vloni se uskuteční
na spodním hřišti v areálu SK Včelná. Letos na téma INDIÁNI. Bude
připraveno 10 stanovišť, na kterých budou děti plnit různé „indiánské“ úkoly.
Děti, přijďte oblečeni v indiánském či kovbojském převleku a vymyslete si
i nějaké originální jméno. Na 16:30 bude připraveno vystoupení s koňmi
a jednotlivá stanoviště již budou uzavřena. Proto přijďte nejpozději do 15:30.
Po celou dobu pro Vás bude připraveno i občerstvení. Akci zajišťuje obec
Včelná s podporou spolku Včelňáci.
Mgr. Kamil Feitl
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Sobota 28. května – Hudební program
Od 18:00 se bude v prostoru spodního hřiště v areálu SK Včelná konat
hudební program, kde se o dobrou zábavu, mimo jiné, postará hudební
skupina NEZMAŘI. Před nimi vystoupí předkapela a po jejich koncertě bude
ještě hrát seskupení YAMABAND.
Vstupenky je možné zakoupit i v předprodeji (kapacita omezena).
Více informací na FB, webu, plakátech.
Akci pro vás pořádá a připravuje spolek Včelňáci.
Mgr. Kamil Feitl

Neděle 29. května – Praha – Letiště Václava Havla a muzeum čokolády
Exkurze na letišti v prostorách, kam se individuální turisté běžně nedostanou.
Místním autobusem se budeme pohybovat přímo po areálu letiště a budeme
očitými svědky např. přistávání a tankování letadel, jejich přípravy pro další
let. Po individuální přestávce na oběd nás čeká návštěva muzea čokolády
(Choco-Story) v centru Prahy, kde nás kvalifikovaný průvodce provede
a ukáže práci čokolatéra přímo v prostorách muzea.
Cena: dospělí 700 Kč, děti do 15 let věku 350 Kč (doprava a všechny vstupy).
Odjezd ze Včelné od restaurace „U Kaštanu“ v 6.30 hod, návrat v pozdních
odpoledních hodinách.
Máte-li zájem, přihlaste se do 6. května!
Zájezd pro děti i rodiče je spolufinancován z výdělku obecního plesu.
ČERVEN
Sobota 25. června – Muzikál Antoinetta na zámku Konopiště
Tragický příběh francouzské královny, manželky Ludvíka XVI., shlédlo již 70
tisíc diváků. Muzikál Antoinetta - královna Francie oslňuje diváky všech
generací strhující hudbou, pěveckými výkony, profesionální scénou
a nápaditou choreografií.
K výročí 100. představení se úspěšný muzikál z divadla Hybernie přesune
do malebného prostředí přírodního divadla na zámku Konopiště.
Obsazení: Iva Marešová, Roman Vojtek, Michal Novotný, Bohuš Matuš,
Oldřich Kříž, Petr Dopita a mnozí další.
Odjezd v 16 hodin ze Včelné, návrat v nočních hodinách.
Cena: 490 Kč (doprava a vstupenka).
Máte-li zájem, přihlaste se co nejdříve. Počet vstupenek je omezen.

Pozvánka
V sobotu 7. května v 15 hodin se uskuteční pietní položení věnců u pomníků
obou světových válek na třídě 5. května u zastávky MHD a od 15.15 hodin
u pomníku Rudoarmějců na konci ulice Witthanova.
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-- Příloha obecního zpravodaje Včelná č. 04/2016 --

Ze sportovního dění

STOLNÍ TENIS
Sportu se věnují i dva oddíly stolního tenisu. A-tým hraje momentálně II.
a B-tým III. podnikovou ligu.

Protože od poloviny dubna se postupně rozběhla letní sportovní sezona, chtěl
bych v tomto článku letmo informovat o dění v oblasti sportu na Včelné.
KOPANÁ
Nejstarší a nejpočetnější oddíl kopané má v okresních soutěžích přihlášeny
dva týmy. Tým mužů, který po loňském smolném sestupu hraje letos IV. třídu,
a tým mladší přípravky hrající okresní přebor. Oba týmy se na začátku jarních kol
ocitají na špici tabulky. Žáčci mají letos odehrané už tři zápasy, všechny vítězné.
Po výhrách 8:0 v Rudolfově, 17:0 s FMA a hlavně 7:5 na hřišti největšího rivala
v Nemanicích pokračují v podzimní vítězné sérii. Tu naopak přerušilo družstvo
mužů, když doma prohráli svůj první jarní zápas s Radošovicemi 2:3. Snad si
tímto výkonem nezkomplikovali cestu k postupu do III. třídy.
Pro fanoušky obou týmů přikládám ještě termíny domácích zápasů.
ml. přípravka
pátek 29.4. 17:15 Bavorovice
neděle 22.5. 10:00 Temelín
čtvrtek 2 .6. 16:30 Týn nad Vltavou

muži
sobota 30.4. 17:00 Ševětín B
sobota 14.5. 17:00 Černý Dub B
sobota 28.5. 17:00 Boršov B

METANÁ
Letní sezona začala i v dalším ve Včelné tradičním sportu – lední metané.
Tuto disciplínu provozují dva oddíly SK Včelná a MC Včelná. Oba mají družstva
mužů a žen.
Oba oddíly téměř pravidelně vozí medaile z mistrovství republiky.
SK si odbylo letní generálku v Rakousku v St. Valentinu bez výraznějšího
úspěchu, a v sobotu 23.4. se oba týmy potkaly na turnaji v Lenoře, kde tým MC
Včelná obsadil 2. a tým SK 5. místo.
Náročná sezona pokračuje prakticky každý víkend až do října, buď v Čechách
nebo v Rakousku a Německu. Opět pro fanoušky přikládám alespoň termíny
turnajů na hřišti ve Včelné.
Sobota 7.5. 8:00 Budějovický turnaj trojic
Pátek 13.5. 17:00 Včelenský noční pohár
Sobota 21.5. 8:00 Mistrovství ČR muži I.+II. liga, ženy I. liga
Sobota 28.5. 8:00 Mistrovství ČR mixy
HOKEJBAL
Naopak dovolenou si mohou užívat hokejbalisté, kterým 23.4. skončila
náročná sezona.
Soutěží se účastní dvě družstva mužů. Obě mužstva hrají domácí zápasy na
hřišti v Plavě. A-tým se v extralize probojoval do nadstavbové části, kde celkově
obsadil s 22 body 4. místo, B-tým se ve III. lize umístil celkově na 8. místě.
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Přestože sport ve Včelné má bohatou a poměrně úspěšnou tradici, téměř
všechny oddíly mají problém s malou členskou základnou. Smutné je to
především v juniorských a dětských kategoriích. Sportovní klub proto jistě rád
přivítá do svých řad každého nového sportovně zapáleného člena ve věku
od 6 let.
Ing. Stanislav Pražák, předseda komise pro sport a volný čas

Pozvánka na běh lesem
Atletický klub Včelná pořádá ve čtvrtek 12. května od 16,00 hodin Běh
lesem – Medvědí stezka. Běh je pro děti školního věku. Běží vždy dvoučlenné
hlídky v jednotlivých kategoriích.
V lese bude 10 stanovišť, na kterých budou děti řešit různé úkoly. Prezentace
na asfaltovém hřišti SK Včelná. Po skončení závodů bude opékání buřtů.
Přihlášky na tel. 736 601 703 p. Mikšovský nebo zdenekvcelna@seznam.cz.

Parkování na chodnících u bytových domů
Dle zjištění obecního úřadu nechtějí někteří řidiči hledat volné parkovací místo
dále od vchodu do bytového domu a vjíždějí pro parkování na zadlážděné
chodníky.
Upozorňujeme, že toto je nepřípustné, chodníky k tomu nejsou určené ani
konstruované a takové jednání může být stíháno policií jako přestupek.
Vážení řidiči, děkujeme, že chodník přenecháte chodcům!
I v ostatních částech obce dochází stále ke vjíždění na zelené pásy podél
komunikací. Pokud nemůžete zaparkovat na vlastním pozemku, ponechte vozidlo
krátkodobě u jedné strany komunikace a nevjíždějte přes obrubníky do zeleně.

Venčení psů v nové zástavbě "pod Včelnou"
Byť se na horním konci ulice Dlouhé role u trati nachází koš na psí
exkrementy, mnozí pejskaři k němu na své vycházce nedojdou a zanechávají
za sebou znečištěná veřejná prostranství. Proto byl instalován další koš
na exkrementy v ulici Tikalova u bytového domu čp. 630.
Žádáme majitele psů, aby tato stanoviště využívali a neznepříjemňovali život
svým spoluobčanům.
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Informace o výsledcích přijímacího řízení v MŠ Včelná
Dne 9. a 10. března 2016 bylo předáno k rukám ředitelky MŠ Včelná 26
„Žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“ do Mateřské školy Včelná.
Z tohoto počtu bylo 20 žádostem vyhověno, 3 žadatelé neměli trvalý pobyt
ve Včelné a 3 děti jsou narozeny v dubnu a v květnu 2014, tudíž 3 roky by jim
byly až v těchto měsících v roce 2017. Tento nižší počet volných míst nastal
z důvodu vyššího počtu dětí s odkladem školní docházky.
Bc. Dana Růžičková, ředitelka školy

Sbírka použitého ošacení v Boršově

Telefon: 602 486 932
Boršov nad Vltavou

JARNÍ ÚKLID – NABÍDKA PŘISTAVENÍ KONTEJNERŮ
 Likvidace bio odpadů
 Likvidace stavebních sutí a ostatních odpadů
 Nakládka a přeprava sypkých hmot
 Štěpkování
 Práce s hydraulickou rukou

Sbírka použitého ošacení pro Občanské sdružení Diakonie Broumov, které
poskytuje sociální služby pro občany z okraje společnosti, proběhne ve dnech
pátek 29. dubna od 16.00 do 18.00 hodin
sobota 30. dubna od 8.30 do 11.00 hodin
sobota 14. května od 8.30 do 11.00 hodin.
Místo sbírky: Stará škola (na návsi), Boršov nad Vltavou
INZERCE

 Zaměstnankyně MŠ Včelná hledá podnájem ve Včelné, stačí 1+1.
Tel. 605 524 704. Platím spolehlivě.
 Hledám učitele nebo studenta na pravidelné doučování matematiky
a chemie pro štředoškoláka na Střední zemědělské škole. Kontakt: 731 165
540.
 Prodej kuřiček se uskuteční u restaurace U Kaštanu dne 13.5. od 8,30 h.
Stáří 19 týdnů, cena 165 Kč. Tel. 602 115 750, www.drubez-novak.cz.

Nabízím kurzy šití pro začátečníky a pokročilé na Obecním úřadě Včelná.
Možnost zhotovení vlastního modelu.
Individuální lekce – 280 / 1 hod.
Skupinové lekce – 200 / 1 hod.
Bližší info: tel. 606 605 008, annfashion@seznam.cz.

Prodám krásný malý skákací hrad se skluzavkou –
trampolína. Cena 3500 Kč.
Nezabere moc místa a udělá velkou radost dětem. Součástí
je výkonný fukar, upevňovací kolíky, krabice, taška. Výhody:
rychlé nafouknutí, rychlé sfouknutí a volný prostor zahrady.
Hrad je nerozbalený. Rychlé jednání, sleva na 3000 Kč.
Kontakt p.Jung, telefon 605 896 555.
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