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Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
právě čtete prázdninové vydání obecního zpravodaje. Vzhledem
k období plnému dovolených vydáváme toto číslo jako letní
dvouměsíčník. Další vyjde v první polovině září.
Stavební práce na obecních projektech jsou v plném proudu
a běží zatím podle plánu. Ve spolupráci s investičním odborem
Magistrátu města České Budějovice se nyní intenzivně věnujeme
přípravě žádosti o dotaci na již probíhající výstavbu
cyklostezky. Máme velkou šanci získat až 85% podporu z fondů EU. V průběhu
srpna by měla komise zhodnotit projektový záměr, který jsme jim před pár dny
odevzdali. Jestliže jej schválí, dostaneme doporučení a budeme moci podat
samotnou žádost na Ministerstvo pro místní rozvoj.
Kromě toho pracujeme s projektantem na návrhu nového
územního plánu, k němuž je aktuálně svolána pracovní schůzka
zastupitelů, kteří o něm budou znovu diskutovat. Následně pak tento
upravený návrh budeme předkládat všem dotčeným orgánům k vyjádření.
Často se nás občané ptají, jak je to se svozy odpadů v průběhu letních
prázdnin. Zastupitelstvo rozhodlo, že v roce 2019 od června do konce srpna bude
svoz bio popelnic (čtvrtek) i komunálního odpadu (pátek) každý týden. Od září bude
pokračovat dvoutýdenní frekvence. Aktuální termíny všech svozů jsou v kalendáři
akcí na webových stránkách obce.
Opakovaně se na nás obracíte v souvislosti s nevhodným parkováním
v ulicích Včelné a požadujete, aby konkrétní stížnosti obec řešila. Někomu vadí,
že mu sousedovo auto stojí před domem, jinému zase, že se kolem blízko
zaparkovaných aut nedá projet… Při čistění silnic či odklízení sněhu pak mají
problém i naši pracovníci, když mají mezi vozy kličkovat. Avšak není v pravomoci
obecního úřadu, aby řešil dopravní přestupky, to je v kompetenci pouze
Policie ČR. V podstatě se přestupku dopouští každý občan, který parkuje své auto
na ulici, neboť jsou všechny ulice v naší obci obousměrné, a tudíž musí být vždy
ponechán průjezd v šíři 6 m. Nicméně vzhledem k dispozici zejména starší části
obce je toto tolerováno. Proto bych chtěla opět apelovat na všechny spoluobčany,

pokud nemáte možnost zaparkovat na svém pozemku a jste nuceni stát na ulici,
buďte prosím ohleduplní a parkujte své vozy přednostně před svým domem
a neomezujte průjezd svému sousedovi, případně dalším autům, která ulicí projíždí.
Ze zákona je rovněž zakázáno parkování vozidel na zelených plochách!
Velmi mě mrzí, že se stále vyskytují případy, kdy někdo záměrně znečišťuje
životní prostředí, ničí obecní majetek a hyzdí nejen obec, ale i náš krásný les.
V minulém týdnu jsme odklízeli skládku odpadu přímo u hlavní výletní trasy
nedaleko vodárny. Nějací vandalové opět v lese poničili lavičky, které sloužily
k odpočinku během procházek, a minulý víkend někdo rozlámal betonový obal
odpadkového koše u autobusové zastávky. Pokud byste náhodou byli svědky
takového jednání, zavolejte prosím na obec či rovnou na policii. Věřím, že nejsme
všichni lhostejní a záleží nám na místě, kde všichni společně žijeme, a budeme
se snažit tomuto chování zamezit.
Další jednání zastupitelstva je plánováno na pondělí 9. 9. 2019 od 18:30.
Hezký zbytek prázdnin všem.
Miroslava Stránská, starostka obce

Zprávy z mateřské školy
Další školní rok je téměř za námi. Do prvních tříd základních škol odchází z naší
mateřské školy 23 dětí. S těmi jsme se rozloučili 14. června 2019 v odpoledních
hodinách v kulturním domě. Chtěly bychom touto cestou poděkovat vedení obce,
které přispělo dary na rozloučenou pro předškoláky a zapůjčilo nám k této
příležitosti kulturní dům. Dále chceme poděkovat Mgr. Kamilu Feitlovi za ozvučení
KD a projekci a v neposlední řadě také panu Mgr. Ondřeji Scheinostovi
za nacvičování s dětmi a nahrání hudby.
Děkujeme i vám – rodičům, prarodičům a všem, kteří MŠ podporujete. Velmi si
vážíme veškeré pomoci, které se nám od vás v tomto školním roce dostalo, ať to
byla rada, materiální, kulturní či jiná pomoc. Děkujeme za sponzorské dary a také
za personální podporu z řad rodičů, prarodičů, bývalých kolegů a dalších přátel
při kurzech bruslení a plavání.
Přejeme krásné léto a těšíme se na vás v příštím školním roce.
Bc. Soňa Kamenová, ředitelka MŠ

Akce pořádané obcí Včelná
ZÁJEZD DO LÁZNÍ JOHANNESBAD – sobota 21. 9. 2019
Ve spolupráci s CK Máj pro vás i letos připravujeme zájezd
do německých lázní ve městě Bad Füssing. Tentokrát se můžete těšit
na termální lázně Johannesbad. Využít můžete 13 bazénů s léčivou termální
minerální vodou o teplotě 23-40 °C (bazén s vlnobitím, vulkanický bazén, bazén
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s protiproudem, plavecký bazén…), vířivky, příjemné vodní masáže, parní saunu,
odpočinkové místnosti.
Pobyt v lázních je na 6 hodin. Saunový svět s 5-ti saunami, potní komorou
a ledovou jeskyní je za příplatek 6 EUR. Při cestě tam krátká zastávka v nákupním
středisku Aldi. Cena za dospělou osobu je 680 Kč, děti 3-14 let za 590 Kč.
Pro zájemce je možné zajistit i cestovní pojištění ve výši 24 Kč.
Termín pro přihlášení prodloužen do 9. 8. 2019! Počet míst je omezen!
Odjezd autobusu od restaurace U Kaštanu je plánován v 6:40 hodin.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ – sobota 21. 9. 2019
Letos již podruhé budeme vítat naše nejmenší občánky. Pozváni budou rodiče
s dětmi narozenými od listopadu 2018 do dubna 2019 (celkem 26), kteří obdrží
do konce srpna osobní pozvánku na tuto slavnostní událost. Starostka obce bude
dětem předávat pamětní list, dárek a profesionální fotografka Lucie Janáková všem
rodinám vytvoří společnou fotografii, která bude zdarma k vyzvednutí na OÚ.

Akce pořádané spolkem Včelňáci
TAJUPLNÝ LES – sobota 22. 9. 2019
V září pro vás opět připravujeme oblíbenou procházku lesem nazvanou Tajuplný
les, tentokrát na téma CESTA KOLEM SVĚTA. Stanoviště budou představovat
jednotlivé státy a přiblíží jejich tradice, zvyky, kulturu. Akce je vhodná pro děti všech
věkových kategorií. Start bude jako obvykle od mateřské školy a končit budeme
na hřišti SK Včelná, kde si na závěr společně opečeme buřty.
START – Mateřská škola Včelná – 14:00 - 16:00

V OBRAZE s Václavem Větvičkou – čtvrtek 26. 9. 2019
Zveme vás na povídání s panem Václavem Větvičkou, známým českým
botanikem, popularizátorem vědy a spisovatelem. Patnáct let byl ředitelem
Botanické zahrady Univerzity Karlovy. V současné době i ve svém vyšším věku
pracuje na zámku Štiřín. Říká o sobě, že je „zámecký zahradník“, miluje květiny,
stromy, umění a lidi a provází výpravy rozkvetlým Štiřínem.
V Kulturním domě Včelná od 18:00

VČELENSKÝ TRH – sobota 7. 9. 2019
První sobotu v září vás zveme na oblíbené trhy, kde si můžete dát čerstvou
snídani, vypít kvalitní kávu, popovídat se sousedy, nakoupit čerstvé pečivo,
farmářské výrobky nebo italské víno. Těšíme se na vaši návštěvu.
Lesní kolonie u volejbalového hřiště 8:00 -12:00
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VÝZVA PRO OBČANY – KOMPOSTÉR ZDARMA
Obec Včelná nabízí svým občanům možnost přihlásit se k získání
zahradního kompostéru o objemu min. 1000 l zdarma.
V prvním čtvrtletí roku 2020 by měla být dle harmonogramu výzev OPŽP
vypsána dotace pro obce ve výši až 85 % na nákup kompostérů.
Cena jednoho kompostéru s požadovanou tloušťkou stěny 6-7 mm se
pohybuje okolo 4000 Kč s DPH. Předem zaregistrovaný občan Včelné získá
tento kompostér na základě smlouvy o výpůjčce na 5 let (doba udržitelnosti)
a po uplynutí této doby mu bude převeden bezplatně do vlastnictví.
V tuto chvíli zjišťujeme zájem mezi občany s trvalým bydlištěm ve Včelné.
Každá rodina může získat 1 kompostér. Zájemci se mohou přihlásit
na obecním úřadě prostřednictvím emailu ou@vcelna.cz, telefonicky na čísle
387 250 223 nebo osobně, a to nejpozději do 30. 9. 2019. Je nutné uvést
jméno, ulici a telefonní číslo.
Na základě tohoto seznamu obec požádá o dotaci na příslušný počet
kompostérů po vyhlášení výzvy v roce 2020.
(Reálně je možné kompostér získat zhruba na jaře roku 2021.)
NEPROPÁSNĚTE MOŽNOST SE O KOMPOSTÉR PŘIHLÁSIT!
(kompostéry budou vydávány jen registrovaným občanům)
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