Obec
Včelná

Březen 2016

Krátce z jednání zastupitelstva obce dne 8. března
Zastupitelstvo schválilo vyhlášení konkursního řízení na obsazení místa
ředitele/ky Mateřské školy Včelná s předpokládaným nástupem od 1. 9. 2016.
Zastupitelstvo schválilo záměr směny části pozemku o výměře cca 30 m2
pro zajištění trasy budoucí cyklostezky.

Vydal OÚ Včelná dne 21.3.2016 – Husova 212, tel./fax: 387 250 223 – www.vcelna.cz, ou@vcelna.cz

Kalendář kulturních a sportovních akcí
Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
většina z nás již velmi netrpělivě očekává jaro, které je obdobím probouzející
se přírody a nového života. S jarem je také spojen jarní úklid, který nás všechny
čeká nejen doma, ale také na zahrádkách a v okolí domů. Naše obec chystá
po zimě tradiční úklid ulic, hromadný sběr odpadu a opět se zapojíme
do celonárodní akce Ukliďme svět, ukliďme Česko.
Dovolte mi též informovat, že již podruhé jsem byla nominována
do celonárodní soutěže „Žena regionu“. Pokud mi budete chtít vyjádřit podporu,
máte možnost prostřednictvím on-line hlasování na www.zenaregionu.cz
v nominaci za Jihočeský kraj. Hlasování probíhá do 28. března.
Přeji všem pohodový vstup do jarního období a těším se na viděnou
na akcích, které jsme pro Vás připravili!
Ing. Jarmila Mandžuková

Vyhněte se sankci za pozdní platbu místních poplatků!
Vzhledem k rostoucímu počtu „zapomnětlivých“ občanů, kterým musel
v minulých letech obecní úřad písemně, telefonicky i osobně připomínat
povinnost úhrady místních poplatků, bylo od letošního roku zavedeno
automatické navyšování poplatku při pozdní platbě systémem „čím později
po splatnosti zaplatíš, tím více“.
Včas nezaplacené poplatky, nebo část těchto poplatků se zvyšuje dle
obecně závazné vyhlášky takto:
 poplatek zaplacený do dvou měsíců po splatnosti se zvyšuje
na 1,2 násobek. (tj. 660 Kč/os.)
 poplatek zaplacený po splatnosti do konce kalendářního roku
se zvyšuje na 1,5 násobek. (tj. 825 Kč/os.)
 poplatek nezaplacený do konce kalendářního roku se zvyšuje
na trojnásobek. (tj. 1650 Kč/os.)
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, splatnost do 30.4.
Bližší informace v lednovém zpravodaji – viz elektronická verze na www.vcelna.cz.

BŘEZEN
Sobota 26. března - Dětský maškarní karneval
Zábavné dopoledne pro děti s diskotékou, soutěžemi, bohatou tombolou
a spoustou zábavy. Moderuje Josef „Pepa“ Maxa.
Vstupné dobrovolné!
Kulturní dům od 14 hodin
DUBEN
Sobota 9. dubna – Turnaj ve stolním tenise
Turnaj ve čtyřhře smíšených i nesmíšených dvojic se koná
od 13 hodin v KD Včelná. Prezentace hráčů ve 12,30 hodin.
Možno se přihlásit i jednotlivě, dvojice se budou losovat.
Startovné 50 Kč. Občerstvení zajištěno.
Pátek 22. dubna – Večerní koupání v lázních Bad Füssing
Tradiční výlet do lázní, které nabízejí regeneraci a odpočinek v otevřených
a krytých bazénech s termální vodou. Výhodou večerního koupání je nižší
návštěvnost a volnější kapacita lázní.
Cena: 615 Kč (včetně vstupu na 5 hodin a pojištění léčebných výloh)
Odjezd: v 12.10 hod od restaurace „U Kaštanu“
Na zájezd se můžete přihlásit do konce března, do této doby je také nutno
zájezd zaplatit.
Středa 20. dubna – Můj život reportéra – Josef Klíma
Chcete se dozvědět zajímavá fakta o některých kauzách, o natáčení pořadu
Na vlastní oči a o životě populárního novináře?
Naším hostem bude Josef Klíma, autor mnoha filmových scénářů a několika
knih. Pro odlehčení vážných témat nám na klávesy zahraje svoje vlastní
skladby. Po skončení besedy proběhne prodej knih s autogramiádou.
Vstupné: 50 Kč, snížené vstupné pro seniory 30 Kč
Kulturní dům od 18 hodin.
Úterý 26. dubna – Jednodenní zájezd pro seniory
Zveme všechny včelenské seniory na jednodenní výlet do Prahy. Pan senátor
ing. Tomáš Jirsa nás zve na prohlídku Senátu ČR, těšit se můžete na plavbu
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lodí po Vltavě a další příjemná překvapení.
Odjezd: v 7.30 h od restaurace „U Kaštanu“
Poplatek: 150 Kč na osobu. Přihlášky na obecním úřadě nebo telefonicky –
387 250 223, 602 469 702 (J. Mandžuková).
Sobota 30. dubna – Vítání občánků
Vítání občánků je v naší obci příjemnou tradicí a je to vždy radostná událost.
Rodiče dětí budou včas informování osobní pozvánkou.
Kulturní dům od 14 hodin

Představuje se spolek Včelňáci
Spolek Včelňáci z.s. je nový spolek, který vznikl ke konci
loňského roku. Sdružuje lidi, kterým záleží na kvalitě společenského vyžití v obci Včelná, a to nejen kulturního, ale i sportovního.
Chceme lidem nabídnout možnost přijít s novými vlastními nápady
a třeba je společně realizovat.
Pro více informací mne kontaktujte osobně, e-mailem na info@vcelnaci.cz.
Mgr. Kamil Feitl
Z uskutečněných akcí:
V neděli 13.3.2016 jsme společně vynesli Moranu z naší vsi a přinesli jsme
jaro. Moranu jsme zapálili a poslali po Vltavě pryč. Děkujeme všem, co nám
pomohli s přípravou.

INZERCE

Prodejna potravin DIPA
Přijímáme objednávky na mazance, beránky, večky, saláty, pomazánky,
a to do 23.03.2016.
Velikonoční prodejní doba:
Pátek 25.3. 7 – 11 hodin
Sobota 26.3. 7 – 11 hodin
Neděle 27.3. 8 – 11 hodin
Pondělí 28.3. Zavřeno

Prodejna CENTRUM nabízí mimo jiné:
Jaro – zemina, hnojiva, semena, sazečka, travní semena, postřiky apod.
Velikonoce – barvy na vajíčka, obtisky, dekorace, přízdoby, stuhy, podklady,
florex, věnce, tavné pistole, osení, velikonoční formičky na cukroví apod.
Pohledy, poštovní známky nově i volně.
Děkujeme Vám za návštěvu a přejeme krásné Velikonoce.

Kominictví Jung České Budějovice
V týdnu od 29.3 - 1.4 2016 se budou provádět kontroly a čistění komínů
od plynných a tuhých paliv, ve smyslu nového požárního zákona č. 320/2016
Sb. Cena za jeden průduch včetně čistění a povinné zprávy činí 380 Kč
(bez dopravy). V případě zájmu možno se objednat na tel. 608 043 563.

Inzerce
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Hromadné jarní sběry odpadů

Za otištění osvětového komiksu společnosti Elektrowin obdržela obec odměnu 1200 Kč

Kontejnery na nebezpečný odpad,
velkoobjemový odpad,
kovový odpad a autobaterie
budou přistaveny za Kulturním domem v Dlouhé ulici
- - termín zveřejněn pouze v tištěné verzi - Velkoobjemový odpad: např. koberce, nábytek, hadry, pneumatiky
z osobních automobilů nesloužících k podnikání.
Nebezpečný odpad: např. nátěrové hmoty, lepidla, ředidla, prošlé léky, vyjeté
oleje z osobních automobilů nesloužících k podnikání v uzavřených nádobách.
Kovový odpad: železo, litina, ocel, hliník či jiné barevné kovy.









Při tomto sběru nepřivážejte žádný stavební odpad, např. betony!
Pneumatiky z osobních automobilů přivážejte bez disků kol!
Papírové kartony, byť objemné, patří jen do kontejnerů na papír
Baterie do elektrospotřebičů patří do nádoby ve vestibulu OÚ
Uvítáme, pokud u nábytkových kusů oddělíte kovové části
Odpady přivážejte až po nájezdu kontejnerů, nikoli dříve.
Sběry jsou pouze pro občany Včelné!
Při těchto akcích nelze odkládat odpady z podnikání – např. autodoprava, autoservisy, lakovny, natěračství a jiné provozovny

Ukliďme svět, ukliďme Česko
je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na celém území České
republiky. Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek.
V loňském roce jsme se do této akce aktivně zapojili, úklidu naší obce se
zúčastnilo více než 30 zájemců. Organizátoři akce věří, že společnými silami se
letos do úklidu zapojí až 100 000 dobrovolníků. Stanete se jedním z nich?
I naše obec potřebuje jarní „generální“ úklid.
Akce se koná v sobotu 16. dubna, sraz před obecním úřadem je v 9 hodin.
K dispozici budou pytle i rukavice, úklid každému zpříjemní malá svačinka,
kterou sponzoruje prodejna Potraviny DIPA – FLOP Včelná.

Naskladnění biopopelnic
Pro zájemce o biopopelnice sdělujeme, že budou v nejbližší době
naskladněny a je možno si je vyzvedávat od 29. března.
Není nutné si je předem objednávat. Proti podpisu obdrží jednu biopopelnici
domácnost do bezplatné zápůjčky.
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