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Slovo místostarosty
Vážení spoluobčané, vážení sousedé,
poprvé pro Vás připravuji obecní zpravodaj. Doposud tak činila bývalá paní
starostka, která byla dne 23. května odvolána ze své funkce. O této skutečnosti
jsme vás informovali v posledním zpravodaji. Od té doby již uplynul měsíc. Rád
bych vás ujistil, že zastupitelstvo po celou dobu pokračovalo v pilné práci
a i nadále bude usilovně pracovat na tom, aby se v naší obci žilo lépe nejen
vám, ale i dalším generacím, kterým zde, jak doufáme, zůstane mnoho dobrého.
Odvolání bývalé starostky vzbudilo v obci velký rozruch, vznikl tak prostor
pro různé spekulace. Mnoho občanů však stále nezná pravé důvody odvolání
paní starostky z funkce. Na posledním zasedání zastupitelstva, a to dne
13. června, byli zastupitelé občany vyzváni, aby lépe vysvětlovali svoje
rozhodnutí (pokud máte zájem, stanovisko zastupitelů za SNKV i Naši Včelnou
najdete ve vývěsních skříňkách u parkoviště před restaurací U Kaštanu).
Nechtěli jsme popisovat konkrétní případy a situace, které jako pomyslná kapka
po kapce spěly k naplnění poháru trpělivosti většiny zastupitelů. Především
z morálních důvodů jsme neměli v úmyslu bývalou paní starostku jakkoli
očerňovat, ukazovat na její konkrétní selhání, a proto jsme konkrétní důvody
neuvedli. Mysleli jsme si, a také nadále doufáme, že bývalá paní starostka
uvědoměle přijme vůli řídícího orgánu obce, tedy zastupitelů, a bude nadále
pracovat jako členka zastupitelstva ve prospěch nás všech, obyvatel obce
Včelná.
Dovolte mi uvést poslední větu k tématu. Voliči ve svobodných volbách
vybrali své zástupce z řad kandidátů, ti pak zvolili ze svých řad jednu
zastupitelku, která měla plnit vůli zastupitelstva obce. Tito zastupitelé posléze
zvolenou zastupitelku odvolali na základě zásadních důvodů, na což měli plné
právo. Rád bych zopakoval, že nemáme v úmyslu rušit nic, co dobře funguje
a co občanům přináší radost. Chtěli bychom doplnit nabídku aktivit jak pro naše
nejmenší občany, tak také pro ty odrostlejší i ty ve vyšším věku. Budu velice rád,
když mi budete předávat vaše přání a nápady, abychom se je mohli společně
pokusit vyplnit.
Všem občanům bych rád popřál klidný zbytek června a pohodový vstup do
období letních dovolených, prázdnin a doufejme, že i krásného slunného počasí.
Mgr. Kamil Feitl, místostarosta

Z jednání zastupitelstva
Dne 13.6.2016 proběhlo zasedání zastupitelstva, které se těšilo rekordní
účasti. Některé informace, které se na zasedání diskutovaly, jsou uvedeny již
v předchozím textu "Slovo místostarosty".
Další změnu ve složení zastupitelstva způsobila rezignace zastupitele Petra
Průši, která byla podána ze zdravotních důvodů. Těsně před zahájením zasedání
zastupitelstva jsem obdržel rezignaci přímo z rukou pana Průši. Panu Průšovi
bych chtěl velice poděkovat za dlouholetou práci pro obec Včelná a popřát mu
mnoho úspěchů v jeho budoucím konání a především pevné zdraví.
Členy zastupitelstva doplní pan Antonín Krajčír.
Dále na vlastní žádost skončil na pozici stavebního technika pan RNDr. Ivo
Nesrovnal, kterému bych rovněž rád poděkoval za práci, kterou pro obec vykonal
a popřál mu mnoho budoucích úspěchů.
Na zasedání zastupitelstva byl schváleny některé důležité dokumenty, které
jsou zapotřebí k bezproblémovému chodu obce, např. směrnice o zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu, ap. Z ostatních témat zmiňuji žádost
o opětovné řešení odpadového hospodářství. Bylo zde také informováno
o plánovaném dokoupení kontejnerů na papír, olej a kov.
Mgr. Kamil Feitl, místostarosta

Stavby, technické služby, odpady
Rád bych vás krátce informoval o výstavbě kanalizace
a rozšíření vodovodu ve Čtyřech chalupách. Předání
staveniště firmě Swietelsky, která stavbu realizuje, proběhlo
dne 3.5.2016. Zde bylo domluveno, že kontrolní dny se budou
konat každý čtvrtek od 10:00 hod. v místě stavby.
První kontrolní den proběhl ve čtvrtek dne 26.5.2016. Hned od počátku vznikl
logický požadavek od některých majitelů nemovitostí na změnu trasy
kanalizačního řadu. Po projednání s dotčenými orgány státní správy a po podpisu
budoucích kupních smluv s majiteli dotčených pozemků, byla změna trasy
odsouhlasena. Změna trasy by měla znamenat úsporu finančních prostředků,
protože nebudeme nuceni vést výkop v části stávající komunikace Čtyři chalupy.
Jinak stavba probíhá dle harmonogramu, řeší se běžné záležitosti vzniklé
stavbou.
Dále bych vás chtěl informovat o činnosti technických služeb obce.
V současné době připravujeme osazení přístřešku pro čekající na autobusové
zastávce Včelná – Točna, směr České Budějovice. Přístřešek a renovované
lavičky budou umístěny do konce června.
K bytovým domům v lokalitě Dlouhé role byly umístěny bio popelnice.
Obyvatelé bytů v bytových domech nyní mají možnost aktivně třídit bio odpad.
K prvnímu červenci nastoupí nový zaměstnanec technických služeb, a to
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na dobu určitou do konce roku. Plat zaměstnance bude plně hrazen úřadem
práce. Nový zaměstnanec by měl být převážně využit na sečení veřejných ploch
v majetku obce a úklidové práce. Rozšíření počtu zaměstnanců využijeme
v letních měsících na výrobu dřevěných laviček, které budou dále rozmístěny
v katastru obce.
Případné podněty, stížnosti či dotazy na činnost technických služeb směřujte
na: zajicek@vcelna.cz, nebo tel. 606 765 145.
Roman Zajíček, místostarosta obce

Volné pracovní místo – stavební technik
Obec Včelná přijme na částečný pracovní úvazek 10 - 20 h týdně stavebního
technika. Nástup možný ihned.
Požadavky:
- min. vzdělání SŠ nebo VŠ stavebního směru
- orientace v zákonech a předpisech - stavební zákon, zákon o obcích
- zkušenosti s vypisováním a administrací výběrových řízení vítáno
- dobrá znalost katastru obce Včelná
Své životopisy zasílejte na e-mailovou adresu: zajicek@vcelna.cz
Bližší informace na telefonu: 606 765 145 – p. Zajíček

Zprávy z mateřské školy
Blíží se konec školního roku a všichni se již těší na letní prázdniny. Než se
rozjedeme na dovolené a budeme si užívat léta, chtěla bych Vás informovat
o akcích, které se ve školce uskutečnily a které se ještě plánují.
Poslední týdny se školka postupně loučí s nejstaršími dětmi, které v září
nastoupí do základní školy. Z toho důvodu byli naši předškoláci na exkurzi
v planetáriu a také si užili den plný her v zábavním centru Panda. Dne 14.6.
proběhlo také tradiční rozloučení v kruhu rodičů a prarodičů, kde se s dětmi
loučily jejich paní učitelky a předaly jim nejen knihy, které věnovala obec, ale také
dárky na památku, které samy vyrobily. 21.6.2016 se konalo tradiční setkání
s rodiči u táborového ohně a na 28.6. 2016 je plánován ještě poslední výlet.
V předškolní třídě byla instalovaná interaktivní tabule, která byla pořízena
z dotace svazku Blanský les - podhůří a za finančního přispění obce.
Po mnoha letech práce v Mateřské škole odchází po konci školního roku
do důchodu paní učitelka Sylva Smetanová. Ráda bych jí poděkovala za její
obětavost a lásku, kterou věnovala našim dětem a popřála jí hlavně hodně
zdraví, spokojenosti a radosti z vnoučat.
Také bych chtěla poděkovat paní ředitelce Bc. Daně Růžičkové,
která končí ve funkci ředitelky, za její práci, kterou pro školku vykonala. Aktuálně
probíhá výběrové řízení na místo nové paní ředitelky a 30.6. proběhnou osobní
pohovory s kandidátkami.
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Mateřská škola bude v době letních prázdnin uzavřena, a to v termínu od 1.7.
do 5.8.2016. V této době obec plánuje výměnu vchodových dveří a instalaci
videotelefonů pro zvýšení bezpečnosti a zároveň se provede i úprava vstupu
ve starší části školky.
Miroslava Stránská, zastupitelka

Kultura v obci
I přes nepřízeň počasí, které několikrát prudkým deštěm
přerušilo program, proběhl dne 28. května v areálu SK Včelná
tradičně velice úspěšný dětský den. Zúčastnilo se 142
registrovaných dětí, které si vyzkoušely znalosti a dovednosti v oblasti indiánské a kovbojské. Na konci se děti mohly povozit
na koni a zhlédnout krásné představení se čtyřmi koni.
Na tento dětský den navázal hudební večer, na kterém zahrály postupně
skupiny The Greens, Nezmaři a Yamaband. Příjemný večer již nebyl narušen
deštěm a všichni přítomní si večer náležitě užili. Tímto bychom rádi poděkovali
sponzorům, dobrovolníkům i všem ostatním, kteří se na přípravách podíleli.
Na 29. května byl připraven zájezd pro děti do Prahy – tento zájezd byl pro
malou účast zrušen.
Na 25. června je připraven a plně obsazen zájezd na muzikál Antoinetta
na Konopišti. Odjezd pro přihlášené v 16 hodin ze Včelné, návrat v nočních
hodinách.
Rodiče dětí, kteří absolvovali dubnové vítání občánků, si mohou
vyzvednout zhotovené fotografie na OÚ Včelná, tel. 387 250 223.
Na přinesenou flash paměť je též možno nahrát soubory, z nichž je
možno si nechat fotografie přidělat.
Mgr. Kamil Feitl, místostarosta

Sport
Chtěl bych na tomto místě pogratulovat fotbalistům místního SK
k vynikajícím výsledkům v právě skončené sezoně. Obě mužstva, muži
i mladší přípravka, bezkonkurenčně ovládli své soutěže, a za celou
sezonu zažili oba týmy pouze jednou hořkost porážky.
Pro tým mužů už sezona skončila, ale přípravka se ještě o víkendu zúčastnila
turnaje v Kamenném Újezdě, kde v konkurenci 10 týmů obsadila krásné
2. místo.
Dobrou zprávou jistě je i to, že SK Včelná po delší době přihlašuje
do okresních soutěží i druhý tým mládeže.
Pokračování na str. 5
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Pokračování ze strany 4

Z nabitého kalendáře turnajů v metané bych se ještě
stručně zmínil o mistrovství republiky na asfaltě. V soutěži
družstev v hodech na cíl zvítězil v kategorii mužů tým MC
Včelná, SK skončilo na 4. místě se ztrátou pouhých 5 bodů na 4. místě.
Nepopulární 4. místo obsadily i ženy SK. A do třetice 4. místo obsadil i tým MC
Včelná v soutěži smíšených družstev.
Odstartovala i ligová soutěž kde po odehrané polovině zápasů 1. ligu vede
MC Včelná, a SK hrající 2. ligu je taktéž na 1. místě.
Pro malou účast na kruhovém tréninku, který probíhal v neděli od 17:30
v KD, byl tento trénink zrušen a bude opět zaveden na podzim. O plánovaném začátku vás budeme informovat v následných zpravodajích. Za vedení
tréninku bychom chtěli poděkovat bratrům Fischerovým a těšíme se na podzimní
pokračování.
Ing. Stanislav Pražák

Obecní statistiky obyvatel a domů
Aktuální počet obyvatel: 1832, z toho 22 cizinců.
Mužů 904, žen 928. Průměrný věk: 41,5 roku.
Meziroční nárůst obyvatel: 59 osob.

Flosman a.s. – česká firma s mnohaletou tradicí na trhu s potravinami
přijme pro svou novou prodejnu potravin FLOP na Včelné, Jiřičkova 663
prodavače/ky- pokladní (nástup červen 2016)
nabízíme:
• zaměstnání v dobrém kolektivu
stabilní firmy
• práce i pro brigádníky na léto i celý rok

Kontakt: písemné nabídky zasílejte spolu s profesním životopisem
na e-mail: monhart@flosman.cz nebo volejte 724 344 562
Zveme zákazníky na slavnostní otevření prodejny 30. června v 9 hodin!


Prodám levně káď na ryby, spodní výpusť. Daruji staré cihly za odvoz
(do zavážky). Tel. 605 501 107.



Servis chlazení – chladniček, mrazniček. Tel. 602 421 830, Včelná.



Daruji očištěné pařezy z parcely v Rybákově ulici za odvoz.
Kontakt p. Mareš 723 441 880.

Věkové složení obyvatel:
0 – 9 let … 219
10 – 19 let … 159
20 – 29 let … 229
30 – 39 let … 283
40 – 49 let … 267
50 – 59 let … 223
60 – 69 let … 245
70 – 79 let … 134
80 – 89 let … 65
90 – 95 let …
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Poslední přidělené číslo popisné: 668. Počet existujících budov s čísly
popisnými: 637. Z toho 6 bytových domů s celkem 72 byty.
Meziroční nárůst počtu rodinných domů: 17.
INZERCE
Prodejna potravin DIPA poskytuje novou službu – přepravní službu PPL.
Můžete si balíky od nás poslat nebo si je vyzvednout. Těšíme se na Vaši
návštěvu.
Pracovníci prodejny
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vítáme:
• vyučení v oboru
• praxi
• nezaučené zaučíme

