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Slovo starostky obce
Vážení spoluobčané,
prosincové číslo obecního zpravodaje vám oznamuje dvanáctý,
tedy poslední měsíc letošního roku.
Součástí obecního zpravodaje je i novoročenka s aktuální
leteckou fotografií naší obce doplněná textem berte život
s nadhledem… Dnešní svět není tak bezpečný, jako býval, o to více
bychom měli vyjadřovat pospolitost, neboť vzájemná podpora,
solidarita, tolerance a dobré vztahy mezi námi lidmi jsou základem
obecního spolužití.
Přichází čas vánoc, čas zastavení se v každodenním shonu, čas, kdy se
můžeme ohlédnout za uplynulým rokem, bilancovat. Chci poděkovat všem
občanům, kteří se zajímají o veřejné dění, účastní se jednání zastupitelstva,
sledují své okolí, přináší podněty a upozorňují nás na problémy a nedostatky.
Každý z vás tak přispívá střípkem do mozaiky, jejímž výsledkem je spokojený
život v naší obci. Osobně se snažím co nejvíce chodit mezi vás občany,
zúčastňuji se společenských a sportovních akcí a velice si cením vaší podpory.
Vážení spoluobčané, nadcházející Vánoce a Nový rok se stanou především
příležitostí uvědomit si, jak se všichni navzájem potřebujeme, a že lidské dobro
a pochopení jsou největší hodnotou života!
Krásné Vánoce a hodně zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce 2016!
Ing. Jarmila Mandžuková, starostka

Informace z jednání zastupitelstva dne 7. prosince
Ve chvíli, kdy píšu tento příspěvek, není dosud schválen důležitý dokument
obce: rozpočet na rok 2016. Na jednání zastupitelstva jej čtyři zastupitelé (Naše
Včelná) nepodpořili a neschválili. Přitom návrh rozpočtu byl detailně připraven
na společné poradě zastupitelů a ke schválení byl doporučen i finančním
výborem. Osobně mne tento postoj některých zastupitelů velice mrzí a pevně
věřím, že rozpočet obce ještě do konce letošního roku schválíme. V opačném
případě by obec hospodařila podle rozpočtového provizoria, což je sice legální
forma hospodaření do doby schválení rozpočtu, ale mohlo by to zkomplikovat
fungování obce.

Následující zprávou zřejmě nepotěším rodiče budoucích prvňáčků. Základní
školy v Českých Budějovicích, které jsou nejblíže naší obci, např. ZŠ L. Kuby,
ZŠ Matice školské, ZŠ Grünwaldova, nebudou pravděpodobně přijímat žáky
z okolních obcí do svých prvních tříd, neboť očekávají naplnění kapacity dětmi
z tzv. spádových obvodů města. Náměstek pro školství Mgr. Petr Podhola nám
pro naše děti nabízí ZŠ Máj I. a II., ZŠ E. Destinové a ZŠ Nová, které sice mají
dostatek volných kapacit, ale pro dojíždění dětí jsou špatně dostupné.
Zákonnou povinnost naše obec splnila uzavřením dohody o vytvoření
společného školského obvodu se ZŠ Boršov nad Vltavou, ale to vzniklou situaci
neřeší. Proto budu jednat se starosty sousedních obcí, které mají shodný
problém s umístěním dětí do ZŠ v Č. Budějovicích, a o této problematice vás
budu informovat.
Zápisy dětí do ZŠ v Českých Budějovicích proběhnou ve dnech 21. a 22.
ledna 2016.
Zápisy dětí do ZŠ Boršov nad Vltavou ve dnech 21. a 22. ledna od 13,30
do 18 hodin.
Zápisy dětí do ZŠ Kamenný Újezd ve dnech 20. a 21. ledna 2016.
J. Mandžuková

Odpady nově
Odpady pro mnohé z nás představují pojem úzce související s ochranou
životního prostředí, a poprávu. Důsledným tříděním odpadů šetříme přírodní
zdroje a energie pro výrobu nových výrobků. Je to nejen zákonná, ale i morální
povinnost každého z nás. A tříděním nakonec ušetříme i vlastní kapse.
Na rok 2016 byl vzhledem k zavedení svozu biopelnic a následné úspoře
na 14-denním svozu směsného odpadu snížen poplatek za odpady o 50 Kč
na osobu a sníží se též částka, kterou obec doplácí na odpadové hospodářství.
Poplatek 550 Kč na osobu bude splatný do 30. dubna a v lednovém
zpravodaji uvedeme bližší informace a možné způsoby placení.
Jsem si vědoma, že žádný systém není úplně spravedlivý, zatím neumíme
zvýhodňovat občany a domácnosti, které důsledně třídí. Naše obec je
v současnosti vybavena tak, že každý má možnost třídit a tento systém budeme
i nadále zlepšovat navýšením počtu kontejnerů.
Směsný komunální odpad se bude vyvážet každý druhý pátek počínaje
od 8. ledna 2016.
Nejbližší termíny svozu biopopelnic: čtvrtek 7.1., 4.2. a 3.3.
Od 7. dubna začne 14-denní četnost vývozu.
Novým zájemcům budou biopopelnice vydávány od dubna.
Pytle na plasty (žluté) a nápojové kartony (oranžové) jsou nadále zdarma
k vyzvednutí v kanceláři obecního úřadu.
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Nejčastější otázky vás občanů a odpovědi na ně:
 Bude stačit dvoutýdenní interval svozu pro domácnost likvidující
jednorázové pleny?
Jednorázové pleny jsou velký skládkový problém. Doporučujeme větší popelnici,
nebo popelnice dvě, což funguje i nyní a nemá vliv na výši poplatku na osobu.
 Jednorázové pleny budou zapáchat.
Zápachu zabráníte uložením do mikroténového sáčku, podobně jako se sbírají psí
exkrementy.
 Topíme uhlím a máme hodně popela.
V naší obci se jedná o několik desítek domácností, doporučujeme větší popelnici
nebo popelnice dvě. Pokud máte k dispozici dřevěný popel, určitě jej nevyhazujte
do popelnice, při vhodném použití vám velmi dobře poslouží jako hnojivo
pro trávník, proti mechu a neprospívá ani slimákům. Více informací, jak správně
používat popel jako hnojivo, zjistíte na internetu, např. na www.ireceptar.cz.

Na cestě k dokonalejšímu systému třídění odpadů v obci nás čeká ještě
dlouhá cesta, která se neobejde bez osvěty. Ve spolupráci s firmou A.S.A.
pro vás proto připravuji podrobné informace k možnostem třídění.
J. Mandžuková

Zprávičky z mateřské školy
Jen před nedávnem začal nový školní rok a už se blíží konec roku
kalendářního 2015. Od 1. září se děti zúčastnily různých akcí, jako např.:
nejstarší děti výlovu Novohakláckého rybníku, navštívily Planetárium
v Č. Budějovicích, dle zájmu rodičů absolvovaly plavecký výcvik v Č.B. Děti
ze 3. třídy se byly podívat ve Střední zemědělské škole v Č.B. na domácí
zvířata a zemědělské stroje. Za tento krásný zážitek děkujeme panu
Mgr. Jiřímu Strakovi, který tam pozval 3. třídu.
Všechny děti zhlédly i několik divadelních představení přímo v MŠ.
Ke sváteční náladě adventního období děti z naší mateřské školy také
přispěly svými vystoupeními. 2. třída předškoláků krásně zatancovala
pod vedením paní učitelky Milušky Matějkové a paní Sylvy Smetanové
na setkání seniorů v kulturním domě. Zpěvem koled za hudebního doprovodu
pana Scheinosta a pod vedením paní učitelky Mgr. Soni Kamenové a paní
Jarušky Nedorostové, zpestřily děti z 1. třídy rozsvícení vánočního stromu
ve Včelné. 7. prosince se děti se svými rodiči sešly v KD na Mikulášské
nadílce s pohádkou, kde se také všechny 3 třídy předvedly.
15. a 17. prosince proběhnou v každé třídě vánoční besídky pro rodiče,
na kterých děti předvedou, co se naučily.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem rodičům za spolupráci a drobné
dárky, většinou ve formě materiálu pro naši činnost.
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Děkuji také celému kolektivu mateřské školy za velmi dobrou práci, paním
učitelkám za přípravu všech vystoupení a také Obecnímu úřadu ve Včelné,
zejména paní starostce Ing. Jarmile Mandžukové a zaměstnancům obecního
úřadu za dobrou spolupráci a vstřícnost.
Všem občanům Včelné a zaměstnancům mateřské školy přeji krásné
a pohodové Vánoce a v roce 2016 pevné zdraví, spokojenost a stálý elán.
Bc. Dana Růžičková, ředitelka

Ohlédnutí za Mikulášským během
Závod se uskutečnil v prostorách SK
Včelná, přilehlých ulicích a lesních
cestách dne 6. prosince. Celkem se
zúčastnilo 213 dospělých a dětských
závodníků, kteří byli rozděleni do 28
kategorií. V hlavním závodě na 5400 m
běželo 127 mužů a žen. V kategoriích
juniorů, žáků a žákyň a předškolních
dětí závodilo 86 účastníků.
V každé kategorii byli vyhlášeni tři nejrychlejší závodníci. Děti obdržely diplom,
perníkového Mikuláše a věcné ceny. Vyhlášen byl nejmladší a nejstarší účastník
závodu. Vítězům gratulovala i starostka obce a předala ceny a kalendáře obce.
Atletický klub Včelná děkuje obci Včelná za finanční příspěvek na pořádání akce,
SK Včelná za poskytnutí zázemí v budově sokolovny a přilehlých prostor na parkování a panu Josefu Šlincovi za obětavou pomoc při přípravě Mikulášského běhu.
Zdeněk Mikšovský

Jízdní řád autobusu MHD
Od 13.12.2015 platí nový jízdní řád MHD linky č. 7. Došlo k rozšíření o několik
spojů. Jízdní řád je k vyzvednutí ve vestibulu obecního úřadu.
Ke změnám v linkových spojích a vlacích jsme zatím neobdrželi podklady.

INZERCE:

PRODEJNA POTRAVIN DIPA s.r.o.
přijímá objednávky na saláty, pomazánky, majonézy, vánočky a večky.
Termín: na vánoce do 18.12., na silvestra do 28.12.2015.
Vánoční otevírací doba:
Čtvrtek
24.12. 7,00-11,00
Pátek
25.12. zavřeno
Sobota
26.12. zavřeno
Neděle
27.12. 8,00-11,00

Pondělí
28.12. 7,00-18,00
Úterý
29.12. 7,00-18,00
Středa
30.12. 7,00-18,00
Čtvrtek
31.12. 7,00-11,00
Pátek
1. 1. zavřeno
Přejeme našim zákazníkům šťastné a veselé prožití svátků vánočních a hodně
úspěchů v roce 2016.
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Kulturní a společenské akce
Včelenské adventy u vánočního stromu
První adventní neděli 29. listopadu jsme společně rozsvítili vánoční strom,
tentokrát před obecním úřadem. Pod stromkem jsou krásné sochy Josefa, Marie
a Ježíška, které pro nás vyrobili Marta Vaverková a Viacheslav Nechunaev.
Děkujeme paní Mileně Frídové za možnost uspořádat na jejím pozemku
pravidelná nedělní předvánoční setkání. Ještě jednou vás zveme na poslední
adventní neděli dne 20. prosince od 17 hodin!

Plesová sezóna v Kulturním domě ve Včelné
Myslivecký ples – sobota 16. ledna
Obecní ples – pátek 5. února
Atletický ples – sobota 13. února
Těstárenský ples – pátek 4. března
Maškarní ples – pátek 18. března
Dětský maškarní ples – sobota 26. března

Pozvánka na 26. obecní ples
Srdečně vás zveme na tradiční obecní ples,
jehož součástí bude slavnostní vyhlášení Ceny obce Včelná –
do 30.12. přijímáme nominace na ocenění.
Pátek 5. února od 20 hodin v KD Včelná
Vstupné 100 Kč, hraje ROSA.
Předprodej vstupenek bude zahájen
v pondělí 11. ledna v kanceláři obecního úřadu.
Předem děkujeme všem za sponzorské dary do tomboly!
Výtěžek z tomboly bude použit na kulturní akce pro děti.
Připravujeme:
V neděli 7. února se budou v kulturním domě konat vepřové hody.
Detailní pozvánka bude uveřejněna v příštím zpravodaji.

Prodej kalendáře na rok 2016
Kalendář a diář na rok 2016 je ideální dárek nejen pro občany
a příznivce naší obce, ale i pro vaše přátele a kamarády. Koupit ho můžete
v kanceláři obecního úřadu, v prodejně „Centrum“ a v hostinci „U Petrů“
za pouhých 30 Kč.
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