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Slovo místostarosty
Vážení spoluobčané, milí sousedé, přátelé,
ani letošní duben a květen nejsou pro naši obec nudnými měsíci, proběhlo
v nich mnoho důležitých i zajímavých událostí, a to na poli obecním, kulturním
i společenském. V pondělí 23. dubna navštívil naši obec vzácný host – prof.
RNDr. Helena Illnerová, DrSc., která v rámci cyklu „V Obraze“ zaujala svým
povídáním o denních rytmech v našem organismu. Přelom dubna a května jsme
společně s vámi oslavili u stavění máje a pálení čarodějnic na hřišti, ale
nezapomněli jsme ani na vzpomínku na ty, kteří ztratili svůj život během druhé
světové války, a dne 8. května na „Den vítězství” byly položeny věnce
k pomníkům.
Proběhl také zápis do mateřské školy, ke kterému v letošním roce přišlo
v doprovodu svých rodičů 38 dětí. Díky rekonstrukci a rozšíření mateřské školy
o čtvrtou třídu jsme mohli vyhovět všem žádostem. Situace v následujících
letech bude zřejmě obdobná, neboť jsme letos vítali 41 nových občánků, kteří se
pravděpodobně budou v nejbližších letech také hlásit do naší mateřské školy.
Jistě to souvisí i s tím, že se obec Včelná stala v uplynulém roce po Českých
Budějovicích (+393) a Písku (+153) třetí obcí v rámci Jihočeského kraje
s nejvyšším nárůstem obyvatel +151. Nejen těmto novým obyvatelům Včelné
bych chtěl popřát, aby se jim zde žilo dobře a byli spokojení a šťastní.
Kromě plánovaných investičních akcí, které byly schváleny na posledním
jednání zastupitelstva, pokračujeme i na dalších projektech. Starší děti jistě
potěší dráha pro cyklisty – „pump park“ v prostoru u retenční nádrže
ve Čtyřech chalupách. Pracujeme také na návrhu osázení obecního pozemku
v Jiřičkově ulici, v procesu je stavební povolení na rekonstrukci kulturního domu,
žádost o dotaci na vybudování naučné stezky lesem a zadána je i studie
proveditelnosti domu pro seniory.
Pokud byste měli chuť nám s čímkoliv pomoci, anebo měli nějaký nápad
či návrh pro zlepšení života na Včelné, nenechávejte si ho pro sebe a kontaktujte
mne nebo i ostatní zastupitele.
Přeji vám krásné jarní dny
Mgr. Kamil Feitl, místostarosta obce

Zprávy z jednání zastupitelstva konaného dne 10. května
Zastupitelé se dlouze zabývali stížností rodičů na vedení MŠ, která byla
podepsána rodiči od 32 dětí a byla v polovině dubna adresována zastupitelům.
Následně pak přišla další samostatná stížnost od jednoho z rodičů. Obec jako
zřizovatel školy připravuje kroky k nápravě a o vyřízení stížností stěžovatele
uvědomí.
Dále zastupitelé rozhodli o investicích na letošní rok, kdy se budou
realizovat obě vysoutěžené zakázky – kanalizace v ulici Nová, na niž obec
získala dotaci od Jihočeského kraje ve výši 400.000 Kč, a posílení vodovodu
Na Hraničkách.
Termín dalšího jednání zastupitelstva byl předběžně stanoven na 7. 6. 2018
od 18 hodin.
Miroslava Stránská, předsedkyně kontrolního výboru

Obecní kulturní akce
VÝLET SOUTĚSKA YSPERKLAMM A HRAD RAPPOTTENSTEIN – úterý 22.5.
INFORMACE
Odjezd v 7:30 od Restaurace U Kaštanu (sraz nejpozději
v 7:15).
Vezměte si s sebou OP (nebo cestovní pas), svačinu,
boty, které nekloužou a doporučujeme i turistické
hůlky, příp. EURA.
V autobuse bude zajištěno drobné občerstvení.
Pozdní oběd je plánován po zpáteční cestě v Suchdole nad Lužnicí zhruba
v 16 hodin. Návrat na Včelnou okolo 18:30.
DĚTSKÝ DEN – sobota 2. 6.
První víkend v červnu bude opět věnován našim dětem, pro které
obec připravuje v areálu sportovního klubu oslavu jejich MDD.
Tentokrát si budeme hrát na vojáky.
Děti budou plnit úkoly na několika stanovištích a vyzkouší si některé
vojenské dovednosti. Navštíví nás i opravdoví vojáci ve speciálních
vozech.
Bude připraveno občerstvení a v peci dětem upečeme pizzu.
Doporučujeme oblečení, které si mohou děti zašpinit!
Areál SK Včelná od 13 hodin.
Miroslava Stránská, předsedkyně kulturní a sociální komise

VČELENSKÝ TRH – sobota 16. 6.
Ve spolupráci s obcí Včelná připravujeme další VČELENSKÝ TRH
u volejbalového hřiště v Lesní kolonii blízko kolejí. Pro bližší informace
sledujte webové stránky a facebook obce či vývěsky.
Roman Zajíček

Místní poplatky ještě neuhradilo 6 % poplatníků

Akce pořádané spolkem Včelňáci
VOLEJBALOVÝ TURNAJ SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV – neděle 10. 6.
PŘIPOMENUTÍ
Opět zveme všechny amatérské hráče, nadšence a fanoušky na volejbalový turnaj smíšených čtyřčlenných družstev (2 muži a 2 ženy),
který se uskuteční na hřišti v Lesní kolonii. Chybět nebude
občerstvení, točené pivo a limonáda.
NEZAPOMEŇTE své týmy předem přihlásit na email info@vcelnaci.cz, a to
nejpozději do 31. 5. 2018!
Uveďte prosím název vašeho týmu a jména členů. Děkujeme.
Registrované týmy budou před zahájením turnaje rozlosovány do dvou skupin
a mezi sebou se utkají o pořadí. První dva z každé skupiny postoupí
do semifinále a následně pak do finále. Vítězný tým obdrží kromě diplomu
a věcné ceny také putovní pohár! Všichni účastníci turnaje dostanou jeden
nápoj a klobásu či pikador.
Začátek je plánován na 11. hodinu, sraz kapitánů jednotlivých týmů
nejpozději v 10:30 (rozlosování).
Startovné za tým je 150 Kč.
(V případě nepřízně počasí bude turnaj odložen.)

Sportovní rubrika
JARNÍ FOTBALOVÁ SEZÓNA – NEJBLIŽŠÍ DOMÁCÍ ZÁPASY:
MUŽI

26.5. Včelná – Mokré
17:00
9.6. Včelná – T. Sviny B 17:00

STARŠÍ PŘÍPRAVKA

3.6.

Včelná – Dobrá Voda 10:00

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA „A“

3.6.

Včelná – Zliv

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA „B“

27.5. Včelná – SKP C
3.6. Včelná – Mladé

11:00
9:00
9:00

METANÁ
I v metané proběhlo několik turnajů, ve kterých týmy ze Včelné
bodovaly. Za největší úspěchy lze jistě považovat umístění na
stupních vítězů na Mistrovství ČR. V kategorii družstev se umístili
ženy z SK Včelná A i muži z MC Včelná shodně na stříbrné příčce.
V kategorii jednotlivců obsadila paní Zdeňka Komzáková krásné 3. místo
a pan Pavel Klimeš dokonce zvítězil. Gratulujeme!

Děkujeme většině občanů za včasnou platbu místních poplatků.
Upozorňujeme zapomnětlivé, že neuhrazené poplatky budou do konce
června navyšovány o 20 %, od července to bude již o 50 %.
INZERCE

Smíšená prodejna CENTRUM
nabízí mimo běžné zboží tento sezónní sortiment:
ZAHRADA – Substráty i speciální, semena, travina,
hnojiva, postřiky, nářadí, truhlíky, žardínky,
květníky, tyčky k rajčatům, netkané textilie, zakrývací plachty apod.
ŽIVÉ ROSTLINY – Zonalky, letničky, muškáty, petunie, begonie
a jiné dle období
HRAČKY – Bazénky, rukávky, kruhy, míče, hry apod.
DOMÁCÍ POTŘEBY – Bazénová chemie, ředidla, sádra
DROGERIE – Repelentní a opalovací prostředky
Těšíme se na Vaši návštěvu.

