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Slovo místostarosty
Vážení spoluobčané, milí sousedé, přátelé,
naše obec se rozrůstá, a i kvůli zvyšujícímu se počtu obyvatel se daňové
příjmy za květen oproti loňskému roku zvýšily o cca 177 000 Kč a od začátku
roku je tento nárůst již cca 1 170 000 Kč. Můžeme tak více investovat do obecní
infrastruktury a pracovat na vylepšování prostředí, ve kterém všichni žijeme
a které je nám domovem. Naše hospodaření bylo v květnu přezkoumáno
ekonomickým odborem z Krajského úřadu Jihočeského kraje při pravidelném
auditu a nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky. Tímto bych chtěl
poděkovat především zaměstnancům obecního úřadu, kteří dělají svou práci
zodpovědně.
V květnu proběhlo v restauraci U Kaštanu další neformální setkání zastupitelů
obce s občany. Přítomní hosté se ptali na vše, co je zajímá a trápí v naší obci.
Zodpověděli jsme dotazy a společně dospěli i k některým možným řešením.
Při posledním svozu bio popelnic došlo k znečištění komunikací nelibě
zapáchajícími „šťávami“, které vznikají lisováním bioodpadu a které vytékaly
ze svozového auta. Ještě tentýž den jsem napsal vytýkací dopis firmě, která
svoz zajišťuje a vyzval jsem je k nápravě, aby se tato situace již neopakovala.
Pokud by se však i přesto něco podobného znovu stalo, prosím informujte mne
a případně pošlete i fotky.
Jelikož jsou poslední dobou kontejnery na papír vždy velice rychle zaplněny,
objednali jsme pravidelný týdenní svoz papíru, který začne již v červenci.
Je dobře, že třídíte, avšak mějte na paměti, že papír by se měl do kontejneru
dávat sešlapaný, nařezaný apod., aby se do něj vešlo co nejvíce. Ostatní
odpady budou sváženy v současném režimu.
Někteří obyvatelé nás opakovaně žádají, abychom připomínali zákaz sekání
trávy v neděli. Rád bych upřesnil, že žádný zákaz ani obecní vyhláška, která by
toto nařizovala, není, a vše je spíše o sousedské domluvě a obecní úřad by vám
neměl toto diktovat. Prosím buďte ohleduplní ke svému okolí, a to nejen
v neděli. Jistě se pak jako sousedé domluvíte snáze. Děkuji.
Nyní bych vám již chtěl popřát krásné prožití posledních týdnů v červnu
a některým už i příjemný pobyt na dovolené. Užívejte slunných dnů.
Mgr. Kamil Feitl, místostarosta obce

Dne 28.5.2018 byla na obec doručena od paní Bc. J. Pánkové rezignace
na funkci ředitelky mateřské školy s okamžitou platností. Ve stejný den
rezignovala i její zástupkyně paní Kovářová.
Obec vyhlašuje konkursní řízení na obsazení místa ředitelky a do termínu
jeho ukončení byla ředitelkou MŠ Včelná jmenována dosavadní paní učitelka MŠ
Včelná Mgr. Soňa Kamenová.

OBEC VČELNÁ oznamuje vyhlášení konkursního řízení
na vedoucí pracovní místo ředitele/ky mateřské školy Včelná
Předpoklady pro výkon daného pracovního místa:
 stanovené § 5 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických
pracovnících a o změně některých zákonů
 získání odborné kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost dle
ustanovení § 6 zákona č. 563/2004 Sb.
 délka praxe ke dni podání přihlášky min. 3 roky
 znalost problematiky školských právních a ekonomických předpisů
 organizační a řídící schopnosti
 bezúhonnost
 dobrý zdravotní stav
 zkušenosti s prací na počítači – MS OFFICE, internet, obsluha
datové schránky…
 předpokládaný nástup na vedoucí pracovní místo: 3. 9. 2018
Podání přihlášky:
Přihlášky, včetně příloh, zasílejte nejpozději do 16.7.2018 na adresu
obecního úřadu. Zalepenou obálku označte heslem "KONKURS".
POVINNÉ přílohy přihlášky:
1. strukturovaný životopis s vlastnoručním podpisem
2. výpis z Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce
3. úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém
vzdělání
4. průkazný doklad o celkovém průběhu zaměstnání
5. lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti
6. koncepce rozvoje školy
7. souhlas s evidencí osobních údajů
Podrobné informace k výběrovému řízení najdete na www.vcelna.cz
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Zprávy z jednání zastupitelstva konaného dne 7. 6. 2018
Zastupitelé pověřili místostarostu Mgr. Kamila Feitla jmenováním ředitelky MŠ
do doby ukončení řádného konkursu. Byli také nominováni dva členové
zastupitelstva – Michal Šlinc a Miroslava Stránská – kteří zasednou ve výběrové
komisi. Místostarosta zastupitele také informoval, že obec splnila všechny
podmínky dotace z EU a během července by měla přijít na účet obce schválená
částka ve výši 90 % nákladů na přestavbu MŠ – cca 13 mil. Kč.
Dále se diskutovalo o možnosti odkupu konkrétního pozemku, který by byl
vhodný na výstavbu domu pro seniory s pečovatelskou službou, o kterém
v poslední době zastupitelé vedou vážnou diskuzi.
Termín dalšího jednání zastupitelstva byl stanoven na 20.6. od 18 hodin.

Obecní kulturní akce
DĚTSKÝ DEN
Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří se podíleli na pořádání akce pro děti.
Ačkoliv nás zastihl déšť, přišlo na dětský den téměř 100 dětí. Věříme, že si
odpoledne ve vojenském stylu všichni užili.

ZÁJEZD DO PRAHY – komedie MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD – neděle
21. 10. od 19. hodin
Obec Včelná zve všechny své občany do pražského
divadla STUDIO DVA na Václavském náměstí na velmi
úspěšné představní Můj báječný rozvod. Jde o laskavou
komedii, kterou irská autorka věnovala všem, kteří ne
vlastní vinou zůstali sami. Všech patnáct postav vytváří
Eliška Balzerová.
Příběh Angely Kennedyové Lipské, ženy středních let,
kterou právě opustil manžel a která se po desetiletích v roli
manželky a matky začíná učit žít sama, sklízí úspěchy po
celé Evropě a je jednoznačně nejúspěšnější komedií
současné irské dramatičky Geraldiny Aron. Na diváckém úspěchu má jistě
zásadní podíl brilantní výkon Elišky Balzerové. Je to především skvělá
komedie, ale o vážných a docela smutných peripetiích života, které jsou
důvěrně známé minimálně ženské části populace. V této „one lady show“ však
vše končí happy endem!
Vstupenky je možné zakoupit na obecním úřadě od 9.7.2018 v cenové
relaci 379 Kč, 399 Kč a 499 Kč. Počet míst je omezen!
Dopravu autobusem do Prahy a zpět zajistí obec.
Před divadelním představením bude čas i na procházku v centru – Václavské
a Staroměstské náměstí…
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ZÁJEZD DO TERMÁLNÍCH LÁZNÍ – BAD GEINBERG Rakousko –
sobota 13. 10.
Zveme občany Včelné do termálních lázní tentokrát v sousedním
Rakousku. Ve spolupráci s cestovní kanceláří CK Máj vám obec nabízí pobyt
v lázních Geinberg, který je vhodný k regeneraci a odpočinku s možností
koupání po celý rok! Využijete zde kryté i venkovní bazény (3.000 m2 vodní
plochy) s termální vodou o teplotě 26–36 °C, vířivky, skvělé vodní masáže,
sportovní bazén, odpočinkové místnosti, velkým lákadlem je také Karibská
laguna se slanou vodou (3 % soli ve vodě – vhodné i pro osoby trpící
kožními nemocemi), palmami a mořským břehem s bílým pískem. Léčebná
voda velmi příznivě působí na revmatická onemocnění, na artrózu
a onemocnění kloubů, kyčlí, na bolesti páteře. Pobyt v lázních je 5 hodin
(večerní koupání od 17 – 22 hodin). Při cestě tam krátká zastávka v nákupním
středisku Aldi. POČET MÍST JE OMEZEN.
Cena včetně dopravy, pojištění a vstupu do lázní je 690 Kč/osoba, děti
do 15 let 620 Kč.
Odjezd: v sobotu ve 12.00 hodin ze Včelné od restaurace U Kaštanu. Návrat
v neděli cca v 01:00 hodin.
Doplatek za saunu: cca 8 EUR / osoba.
Místa si můžete rezervovat telefonicky nebo osobně na OÚ od 2.7.2018.
Miroslava Stránská, předsedkyně kulturní a sociální komise

Akce pořádané spolkem Včelňáci
VOLEJBALOVÝ TURNAJ SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV
V neděli proběhl již třetí ročník volejbalového turnaje, kterého se zúčastnilo
7 týmů. Vítězi se stali obhájci titulu z loňského roku – tým "PÁVI A CANDÁTI" –
gratulujeme. Všem volejbalovým nadšencům a fanouškům děkujeme za příjemnou atmosféru.

VČELENSKÉ SLAVNOSTI PIVA – sobota 1. 9. 2018
Na první zářijovou sobotu připravujeme druhý ročník slavností piva
na Včelné. Letos bude program zahájen již dopoledne a v doprovodu harmoniky
budete moci ochutnat piva malých pivovarů převážně z jižních Čech. Nebude
chybět ani selátko na rožni, klobása nebo pikador a něco dobrého upečeme také
v naší hliněné peci. V průběhu odpoledne se můžete zapojit do různých pivních
soutěží o lákavé ceny.
Navečer zahraje k poslechu a tanci kapela Amarock.
Areál SK Včelná od 11:30 hodin. VSTUP ZDARMA!

VČELENSKÝ TRH – sobota 16. 6. od 8:00 – 12:00 hodin
Zveme vás na další Včelenský trh u volejbalového hřiště v Lesní kolonii. Blíže
v plakátku uvnitř zpravodaje.
Za organizátory Roman Zajíček
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Sportovní rubrika
Fotbalová sezóna 2017/2018 přípravek je již u konce
Naše týmy SK Včelná podávaly výborné výkony a díky tomu se
starší i mladší přípravka A ve svých skupinách umístily „na bedně“ na skvělém
3. místě. Naši nejmenší, kteří v této sezóně hráli soutěž poprvé, obsadili krásné
7. místo. Všem dětem i jejich hlavním trenérům – David Gasseldorfer, Jan
Stránský, Roman Zajíček – gratulujeme!
Nyní budou mít děti přestávku a budou si užívat prázdniny. Trénovat na novou
sezónu se začne v průběhu srpna a začátkem září bude probíhat NÁBOR
nových hráčů.
Miroslava Stránská

Mažoretky SK Včelná "na bedně"!
Dne 9.6.2018 se dvě členky SK Včelná –
Tereza Nejedlá a Aneta Vazačová – zúčastnily
MČR mažoretek a twirlingu v moravské
Mohelnici. Zde spolu se svým týmem, složeným
z 16-ti nejlepších twirlerek z celé České
republiky, získaly pod vedením trenérky Markéty
Cinklové nejvyšší ocenění a budou reprezentovat Českou republiku na říjnovém ME v Poreči.
Tímto bychom chtěli poděkovat SK VČELNÉ za obrovskou podporu nejen
v podobě technického zázemí, ale především ve formě finančních dotací, které
dívkám v jejich sportovním nasazení velice pomohly. Věříme, že se jim podaří
vzorně reprezentovat SK Včelnou i nadále a dosáhnout nejlepších výsledků
i na evropské úrovni.
Milena Nejedlá
INZERCE:

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR NA VČELNÉ
Kondiční cvičení pro děti a mládež s certifikovanými trenéry – Emil a Martin Fischerovi.
23. - 27. 7. 2018 nebo 6. - 10. 8. 2018
pro děti 6-9 let a 9-12 let.
V KD Včelná v čase 8-16 hodin.
Cena 2000 Kč/týden – cena zahrnuje stravování
po celý den a účastnický poplatek.
Přihlášky a informace na čísle 608 446 058 nebo na e-mailu emilfischer@seznam.cz
Otevírací doba knihovny o prázdninách: pondělí 15-17 hodin.
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