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Slovo místostarosty
Vážení spoluobčané, milí sousedé, přátelé,
první pátek v únoru se konal již 28. ročník plesu obce Včelná, který byl díky
kapele, štědrosti sponzorů, organizaci i vám všem přítomným opět velice
vydařený a rád bych poděkoval těm, kteří se podíleli na jeho přípravě. I letos
byla na plese vyhlášena Cena obce Včelná. Zastupitelé ji věnovali významnému
malíři, který velkou část svého života spojil s naší obcí a vystavoval své obrazy
v mnoha zemích světa, panu Alfredu Kindlerovi.
Nebyla to však jediná akce, která se v našem KD konala. Plesová sezona je
v plném proudu, pořádají se i další zajímavé vzdělávací, kulturní a společenské
události, proto sledujte obecní zpravodaj či webové stránky obce a využijte
příležitosti se některé zúčastnit.
Obec vypsala výběrová řízení na další dvě zakázky, které zkvalitní
infrastrukturu. Jedná se o kanalizaci v ulici Nová a úpravy vodovodního řadu
pro posílení tlaku vody v horní části obce Na Hraničkách, na které obec
požádala o dotace z Jihočeského kraje.
V těchto dnech také dokončujeme přípravu nového lesního hospodářského
plánu pro období 2018-2027, v souvislosti s tímto také pokračují jednání
s městem České Budějovice o směně pozemků tak, abychom co nejvíce
sjednotili naše lesní porosty a získali i lesy podél ulice Lesní.
Stále se snažíme budovat Včelnou hezčí a lepší k životu, pokud máte chuť
nám s tímto pomoci, uvítáme i vaše názory či připomínky, proto neváhejte se
na mne obrátit. Jsme tady pro vás.
Mgr. Kamil Feitl, místostarosta obce

Zprávy z jednání zastupitelstva konaného dne 8. 2. 2018
Zastupitelstvo schválilo dotace spolku SK Včelná a Včelňáci na podporu
jejich činností a pořádání veřejných akcí v obci. Byla také navýšena kapacita
mateřské školy na celkový počet max. 112 dětí. Místostarosta zastupitele
informoval, že byl dokončen projekt na rekonstrukci kulturního domu a je
na obecním úřadě připraven k nahlédnutí.

Evropská dotace na rekonstrukci mateřské školy
Rekonstrukce mateřské školy byla dokončena
a stavba byla úspěšně zkolaudována. Od 1. února
se jídlo pro děti připravuje již v nové moderně
vybavené kuchyni. Jakmile to počasí dovolí, dokončí
se potřebné venkovní úpravy a obec vybuduje
parkoviště.
Do konce února bude provedena a odeslána veškerá administrativa dle
podmínek dotace ke kontrole. V průběhu prvního pololetí by pak měla být
schválená výše dotace obci vyplacena z fondu EU.
Na jaře bude probíhat zápis do nové třídy pro školní rok 2018/2019 i pro děti
mladší 3 let.
Miroslava Stránská, předsedkyně kontrolního výboru

Úhrada místních poplatků na rok 2018
Pro nové obyvatele, ale i pro všechny ostatní připomínáme, že splatnost
poplatku za odpady a psy je do konce dubna. Platit můžete v hotovosti
v úředních hodinách obecního úřadu, anebo převodem na účet. Detailní
informace byly uvedeny v lednovém zpravodaji, který je přístupný i na webu
www.vcelna.cz.

Obecní kulturní akce
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES – neděle 8. 4. 2018
Obec Včelná zve všechny děti na karneval s klaunem HUGEM.
Přijďte se ukázat ve svých kostýmech a užít si zábavu, tancování
a soutěže. V Kulturním domě Včelná od 14:30 do 17:00.
Miroslava Stránská, předsedkyně kulturní a sociální komise

Akce pořádané spolkem Včelňáci
VĚDA NA VSI – středa 7. 3. – čtvrtek 8. 3. 2018
V březnu proběhne již třetí ročník populárně vzdělávací akce, která je
připravována ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou, během které vám
studenti JCU poodhalí roušku matematiky, fyziky a geografie. Přijďte
a přiveďte i své děti. Program je určen pro všechny věkové kategorie.
V Kulturním domě Včelná. Ve středu v době od 15-18h a ve čtvrtek
od 16-18 h
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VYNÁŠENÍ MORANY – neděle 18. 3. 2018
Vynášení Morany je starodávný pohanský zvyk, který vypráví
o radosti z toho, že končí nadvláda mrazu a hladu a nastupuje
nový Sluncem prozářený čas. Pojďte s námi vyprovodit zimu ze Včelné.
Průvod již tradičně vyrazí od mateřské školy kolem vodárny až k řece Malši,
kde Moranu zapálíme a hodíme do řeky. Jaro, ozdobenou živou větvičku
a symbol života, si přineseme do obce zpět stejnou cestou.
Sraz před mateřskou školou ve 14:00.
CYKLUS PŘEDNÁŠEK „V OBRAZE“
V pondělí 19. 3. – V OBRAZE s Janou Bělohlavovou – Skutečné příčiny
nemocí
Beseda pro všechny, kteří se chtějí dozvědět, jak předcházet nebo
se následně zbavit zdravotních disharmonií u dospělých i dětí. Zaměříme se
na tato témata:
– proč nemoc přichází?
– určení příčin disharmonií fyzických i psychických pomocí irisdiagnostiky
– vyváženost stravy a vliv na lidský organismus
– vliv psychiky a následné ovlivnění zdraví u dospělých a dětí

Sportovní rubrika
Starší fotbalová přípravka – ročník 2007 a mladší – dohrála turnaj
zimní ligy, kterou pořádalo SKP ČB a vybojovala skvělé druhé místo
z deseti týmů. Navíc Jirka Gasseldorfer z SK Včelná získal cenu
za nejlepšího střelce turnaje! Klukům gratulujeme.
Další dvě mladší přípravky své poslední zápasy v turnaji teprve odehrají.
Výsledky přineseme v březnovém zpravodaji.
Miroslava Stránská
INZERCE

Kominictví Jung České Budějovice
Nabízíme pravidelná čištění a kontroly komínů od plynných a tuhých
paliv dle nového požárního zákona č. 320/2015 Sb. Nově provádíme
i povinné kontroly (revize) kotlů na tuhá paliva dle zákona o ochraně
ovzduší č. 201/2012 Sb.
Kotle ENERGO, LICOTERM, AM23, AGROMECHANIKA.
Odborně způsobilá osoba dle zákona o ochraně ovzduší číslo oprávnění
AGM 0122.
Zájemci se v případě zájmu mohou objednávat na tel./SMS 608 043 563.
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