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Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
první dubnový víkend proběhla v naší obci úklidová akce
„Ukliďme Včelnou“. Letošní účast byla výrazně vyšší než
v předchozích letech. Celkem se nás sešlo 50 včetně dětí. Všem
bych chtěla touto cestou poděkovat, že se zajímáte o místo, kde
žijete, a pomohli jste nám Včelnou vyčistit. Trochu znepokojující
je ale fakt, že se velké hromady odpadu sesbíraly hlavně v lese.
Přestože se každý rok řada dobrovolníků snaží les uklízet, tak jiné
osoby jej opakovaně zavážejí často i nebezpečným odpadem. Snažme se všichni
myslet na to, že odpad do lesa nepatří!
V tomto měsíci byl v naší obci policií vyšetřován nález pravděpodobně
otrávené návnady na psy, která vyvolala vlnu emocí zejména na sociálních sítích,
kde jsem vás o podezřelé uzenině ihned informovala. Následně mě kontaktovala
některá média a proběhly dvě reportáže v televizi. V rámci diskuzí na internetu však
padala i různá nepodložená obvinění na konkrétní osoby, kterými se musela policie
rovněž zabývat. Sociální sítě opět ukázaly svoji sílu. Všichni bychom si
ale měli být vědomi, že na nich nejsme anonymní a některá vyjádření
či neoprávněné poškozování nebo pomluvy jiných osob mohou být podnětem
pro podání trestního oznámení. Pokud někdo chtěl takto otrávit nějakého psa,
pak je to opravdu trestuhodné. Nehledě na to, že návnada ležela nedaleko
dětského hřiště a následky tak mohly být ještě fatálnější. Stále bychom měli mít
na paměti, že tady žijeme všichni společně v jedné obci a měli bychom být k sobě
navzájem ohleduplní, a to jak ke svým sousedům, blízkému okolí, tak i ke všem
občanům Včelné.
Nepříjemným zjištěním bylo také to, že někdo zřejmě záměrně odváží větší
množství knih z obecních knihobudek a již je nevrací. Pokud byste
zaznamenali nějaké podezřelé chování v blízkosti knihobudek, tak mě
prosím kontaktujte, případně si zaznamenejte třeba SPZ auta. Snad se nám
společně podaří toto chování zastavit a do knihobudek se vrátí opět knihy, které
budou sloužit všem.
S příchodem jara se to na dětském hřišti v ulici Sokolovského opět začalo hemžit
dětmi. Je radost vidět, že je hřiště stále oblíbenější a děti mají krásný prostor
na hraní. Vzhledem k velkému počtu návštěvníků a množícím se stížnostem

na nevhodné chování byl u vchodu umístěn nový návštěvní řád. Žádáme všechny
příchozí, aby se s ním seznámili a dodržovali jej. Zároveň bych chtěla apelovat
na rodiče, aby neparkovali v blízkosti hřiště na ulicích. Stává se totiž, že jsou
ulice obtížně průjezdné a situace nepřehledná. Mohlo by tak dojít k nehodě, pokud
by některé z dětí třeba nebylo za zaparkovanými auty vidět. Máte možnost své
vozidlo zaparkovat o pár metrů dále, před Restaurací u Kaštanu, kde je obecní
parkoviště a odtud pak můžete přes přechod bezpečně dojít k hřišti. Děkujeme.
Aktuálně probíhá výběrové řízení dodavatele veřejné zakázky na výstavbu
„Cyklostezka Včelná“ s termínem realizace do konce listopadu 2019.
Zastupitelstvo se rozhodlo, že na tuto akci nebudeme žádat o dotaci,
abychom k vzhledem dlouhým přípravám již dále stavbu cyklostezky
neoddalovali.
Zastupitelstvo Jihočeského kraje již také na svém jednání 11.4.2019 rozhodlo
o přidělení krajských dotací. Naše obec uspěla se žádostí na zateplení budovy
mateřské školy a byla nám schválena dotace ve výši 450 tis. Kč. Stavba bude
zahájena nejpozději v červnu. Na podporu kultury v obci jsme ani letos finanční
příspěvek nezískali.
Na závěr bych ještě chtěla zmínit, že od 1. 4. byla na obecním úřadě zavedena
elektronická spisová služba. Vaše žádosti můžete zasílat prostřednictvím e-mailu
podatelna@vcelna.cz .Termín dalšího jednání zastupitelstva je 20. 5. 2019.
Miroslava Stránská, starostka obce

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva dne 27. 3. 2019
Zasedání zastupitelstva se zúčastnilo 5 zastupitelů, kteří přijali tato usnesení:
•

•

Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje dodavatele veřejné zakázky
„Zpracování územního plánu Včelná“ firmu Projektový ateliér AD s.r.o., IČ
25194771, Husova 4, 370 01 České Budějovice a pověřuje starostku obce
k uzavření smlouvy o dílo. (Hlasování 5 pro – 0 proti – 0 se zdrželi)
Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje prodej traktoru Zetor 7711 –osobní údaje
kupce anonymizovány– za 94.000 Kč. (5–0–0)

Volby do Evropského parlamentu – květen 2019
Volby do Evropského parlamentu se uskuteční v termínu:
pátek 24. května od 14 do 22 hodin
sobota 25. května od 8 do 14 hodin.
Včelná tvoří jeden volební okrsek a volební místností je Kulturní dům
na tř. 5. května čp. 34.
Voliči obdrží nejpozději 3 dny přede dnem voleb sadu hlasovacích lístků
s poučením o způsobu hlasování.
Volič je povinen při hlasování prokázat totožnost a státní občanství České
republiky a alespoň v druhý den voleb musí dosáhnout věku minimálně 18 let.
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Na vybraném hlasovacím lístku může volič nanejvýš dvěma kandidátům udělit
preferenční hlas zakroužkováním jejich pořadového čísla.
Vydávání voličských průkazů:
Pokud volič nehodlá volit ve svém volebním okrsku, může požádat obecní úřad
v místě svého trvalého pobytu o voličský průkaz. S tím může hlasovat v jakémkoli
volebním okrsku na území ČR.
Volič může žádat o voličský průkaz ode dne vyhlášení voleb, a to
– osobně nejpozději do 22. května do 16:00 hodin nebo
– písemně tak, aby byla žádost doručena obecnímu úřadu nejpozději
17. května v 16:00 hodin.
Písemná žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem voliče
(pro tento účel se ověření provádí zdarma) nebo zaslána prostřednictvím datové
schránky (nestačí pouhý email). Obecní úřad předá voliči voličský průkaz nejdříve
9. května, a to buď osobně, nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným
podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle
na jím udanou adresu.

Výběr místních poplatků – POSLEDNÍ VÝZVA!
Termín úhrady místních poplatků za odpady a psy na rok 2019 vyprší 30.4.2019.
Poplatky zatím uhradilo pouze 75 % poplatníků.
Nabízíme tři možnosti úhrady:
• převodem na bankovní účet obce č. 43-3945120267/0100,
variabilní symbol: číslo domu, v bytovkách doplněné o číslo bytu
• platební kartou na terminálu v kanceláři OÚ
• v hotovosti
Výše poplatků, slevy a osvobození byly detailně popsány v lednovém zpravodaji.
Základní sazba poplatku za odpady je 550 Kč na osobu. Občané nad 70 let platí
pouze 200 Kč a občané nad 80 let 100 Kč. Věk se posuzuje k 31.12.2018.
Úlevu ve výši 300 Kč mohou uplatnit studenti, kteří jsou ubytováni v místě studia
mimo obec a tuto skutečnost prokáží.
Sazba poplatku za psy je u seniorů za prvního psa 70 Kč a další psy 100 Kč.
U ostatních poplatníků je to 300 Kč za prvního psa a 400 Kč za psy další.

AUTOMATICKÉ SANKCE
Upozorňujeme, že u poplatků nezaplacených v řádném termínu 30.4. nastanou
od 1.5. automatické sankce v této výši:
• poplatek zaplacený do dvou měsíců po splatnosti se zvyšuje
na 1,2násobek. (tj. 660 Kč/os.)
• poplatek zaplacený po splatnosti do konce kalendářního roku se zvyšuje
na 1,5násobek. (tj. 825 Kč/os.)
• poplatek nezaplacený do konce kalendářního roku se zvyšuje
na trojnásobek. (tj. 1650 Kč/os.)
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Zápis dětí do mateřské školy 9. 5. - 10. 5. 2019
Podrobnosti k zápisu naleznete v březnovém zpravodaji a na webových
stránkách školy – www.msvcelna.webnode.cz
Kritéria k přijímání dětí na školní rok 2019/2020
1. Trvalý pobyt dítěte
o ve Včelné: 600 bodů
o mimo Včelnou: 0 bodů
2. Rok věku dítěte
o pětiletí (předškoláci – musí být přijati VŽDY v rámci stanoveného
školského obvodu Včelná): 1600 bodů
o čtyřletí: 800 bodů
o tříletí: 400 bodů
3. Den věku dítěte v roce
o za každý den k 31. 8. 2019: 0.5 bodů
4. Sourozenec
o již navštěvuje MŠ a bude ji navštěvovat i po 1. 9. 2019: 90 bodů
o nenavštěvuje MŠ, kam podáváte žádost: 0 bodů
Podmínka zřizovatele: 6 dětí, které dosáhnou věku 3 let nejdříve v únoru 2020.
Tyto děti budou posuzovány podle věku dosaženého od 1.2.2020 (od nejstarších
po nejmladší).
Den otevřených dveří v MŠ bude:
v pátek 26.4.2019 v 16:00.
K prohlédnutí bude třída Včeličky, Broučci a školní zahrada.
Mgr. Soňa Kamenová, ředitelka mateřské školy

Akce pořádané obcí Včelná
POLOŽENÍ KVĚTIN K POMNÍKŮM – 7. 5. 2019 od 15 hodin
Zveme vás na slavnostní položení květin k pomníku u Restaurace u Kaštanu
a následně k nově upravenému pomníku Rudoarmějců na konci ulice Witthanova.

ZÁJEZD DO BAYERN PARKU – středa – státní svátek – 8. 5. 2019
Informace pro přihlášené! Obec vypravuje dva autobusy. Odjezd je plánován
od Restaurace u Kaštanu v 7 hodin. Sraz 15 minut předem. Návrat
předpokládáme okolo 20. hodiny.
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DĚTSKÝ DEN – starověké Řecko – neděle 2. 6. 2019
Zveme všechny děti do areálu sportovního klubu v rámci oslav
Mezinárodního dne dětí, kde pro ně bude připraveno několik stanovišť
s tématikou starověkého Řecka. Můžete si vyzkoušet např. sportovní
disciplíny historických olympijských her nebo si připomenout řecké báje a pověsti.
Zábava bude pro všechny. Na místě bude i drobné občerstvení.
Areál SK Včelná, start od 14–16 hodin.

ZÁJEZD SE SENIORY – pátek 7. 6. 2019
PŘIPOMENUTÍ – částku 300 Kč/osobu je nutné uhradit do 30. 4.
Oba autobusy jsou již zaplněny.
Plánovaný odjezd autobusu je v 7:15 od restaurace U Kaštanu, návrat
zhruba v 18 hodin.

Muzikál na Vyšehradě – STARCI NA CHMELU – sobota 15. 6. 2019
Obec Včelná pořádá zájezd na muzikál pražského divadla Studio DVA
– STARCI NA CHMELU, který bude mít premiéru 7. 6. 2019. K dispozici
máme pouze 30 ks vstupenek na sobotu 15. 6. 2019 od 20 hodin.
Chmelová brigáda, první láska, rozechvění a také zklamání. Nadčasový příběh
půvabné Hanky a čestného Filipa zarámovaný nestárnoucími melodiemi.
Legendární filmová lovestory na divadelních prknech. Po 55 letech od premiéry
exkluzivně pouze na Letní scéně Vyšehrad. Podrobnosti naleznete
na www.studiodva.cz
Hrají např.: Berenika Kohoutová, Ivan Lupták, Zlata Adamovská, Oldřich
Navrátil / Josef Carda, Jan Meduna / Petr Ryšavý, Linda Fikar Stránská, Jan
Fanta / Richard Pekárek a další.
Vypraven bude jeden menší autobus pro 30 osob. Lístky v hodnotě 699 Kč si
můžete rezervovat a zakoupit od 2. 5. 2019 na Obecním úřadě Včelná.
Předpokládaný odjezd ze Včelné je okolo 15. hodiny, návrat v nočních
hodinách.
FOTOGR AFIE z vítán í občánk ů
budou k vyzvednutí na obecním úřadě od pondělí 29. 4. 2019.

Akce pořádané spolkem Včelňáci
STAVĚNÍ MÁJE A PÁLENÍ ČARODĚJNIC – úterý 30. 4. 2019
Poslední dubnový den se opět sejdeme u ohniště ve sportovním areálu
Včelná, kde slavnostně postavíme májku a zapálením vatry oslavíme
filipojakubskou noc. Přivítáme všechny čarodějnice a čarodějníky, připraveno
bude občerstvení i zábava pro děti, zazpíváme si u ohně.
Každá pomocná ruka je vítána.
Sejdeme se okolo 16:30.
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V OBRAZE – přednáška s Jaroslavem Pavlíčkem – úterý 21. 5. 2019
Zveme vás na povídání s polárníkem a cestovatelem panem Jaroslavem
Pavlíčkem, který se celý svůj život zaměřuje na výzkum přežití v divočině
a harmonické soužití člověka s přírodou. Byl členem zimní expedice
na Mount Everest v roce 1980. Uskutečnil pěší přechod Aljašky a Grónska.
Zasloužil se o vznik mezinárodní základny ECO NELSON na Antarktidě.
V zasedací místnosti obecního úřadu od 18 hodin.

VOLEJBALOVÝ TURNAJ SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV – neděle 16.6.
Opět zveme všechny amatérské hráče, nadšence a fanoušky na volejbalový turnaj smíšených čtyřčlenných družstev (2 muži a 2 ženy), který se
uskuteční na hřišti v Lesní kolonii. Chybět nebude občerstvení, točené
pivo a limonáda.
NEZAPOMEŇTE své týmy předem přihlásit na email info@vcelnaci.cz, a to nejpozději do 24. 5.! Uveďte prosím název vašeho týmu a jména členů. Děkujeme.
Registrované týmy budou před zahájením turnaje rozlosovány do dvou skupin
a mezi sebou se utkají o pořadí. První dva z každé skupiny postoupí do semifinále
a následně pak do finále. Vítězný tým obdrží kromě diplomu a věcné ceny také
putovní pohár! Všichni účastníci turnaje dostanou jeden nápoj a klobásu či pikador.
Začátek je plánován na 11. hodinu, sraz kapitánů jednotlivých týmů nejpozději
v 10:30 (rozlosování).
Startovné za tým je 200 Kč. (V případě nepřízně počasí bude turnaj odložen.)
Inzerce:
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ANKETA

KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
Vážení senioři, spoluobčané, chtěli bychom znát váš nezávazný názor
k plánované výstavbě komunitního domu pro seniory v katastru obce Včelná.
Vyjádřete se prosím, zda byste v budoucnu měli zájem o bydlení v tomto
domě za zvýhodněné nájemné a s případnou pečovatelskou službou.
POZOR, dům pro seniory by sloužil pouze pro SOBĚSTAČNÉ osoby.
VYPLNĚNÝ lístek prosím vhoďte do schránky u vstupních dveří obecního
úřadu, případně jej můžete osobně předat v kanceláři OÚ.
Další možností je zaslat email na ou@vcelna.cz.
Rádi bychom znali názor i ostatních občanů nejen seniorů! DĚKUJEME.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Anketa OÚ Včelná

KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY
Nehodící se škrtněte

ANO mám zájem

NE nemám zájem

Vhoďte do schránky OÚ Včelná do 31.5.2019,
nebo Váš názor sdělte e-mailem na ou@vcelna.cz.
Započítány budou pouze originální, nikoli kopírované anketní lístky.

INZERCE

•

Firma MDI-Ing. Miroslav Dráždil se sídlem v Kamenném Újezdu
přijme montéra a elektromontéra vratových systémů a stínící
techniky do trvalého pracovního poměru.
Bližší informace na tel. 603 198 758, nebo na e-mail: drazdil@mdi-vrata.cz
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