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Slovo místostarosty
Vážení spoluobčané, milí sousedé, přátelé,
v dubnu jsme si mohli užívat převážně krásného slunečného počasí a několik
posledních dnů dokonce i s letními teplotami. Mnozí z vás se jistě vypravili
na výlety, případně vyjeli na kolech. Cyklisty by tak mohlo potěšit, že jsme
dokončili provizorní cestu podél trati ve spodní části obce, na kterou
se můžete napojit ve směru do Českých Budějovic po odbočení z hlavní silnice
na Dlouhé role a pak vlevo kolem bytových domů směrem k trati. Cesta vás
zavede k železničnímu přejezdu na spojce do Roudného a odtud již můžete
pokračovat na cyklostezku v katastru města. Částečně jsme tak již nyní chtěli
umožnit všem trochu bezpečnější cestu na kole. Momentálně se vyřizuje
stavební povolení k naší včelenské cyklostezce, jejíž výstavbu bychom chtěli
zahájit co nejdříve. Avšak úplné propojení mezi těmito stezkami bude až
po dokončení plánovaného kruhového objezdu k jižní tangentě, přes který bude
vybudována cyklolávka.

V nové zástavbě pod tratí byly
instalovány tři další koše na psí
exkrementy, proto žádáme všechny pejskaře, aby během venčení
po svých mazlíčcích také uklízeli.
Obyvatelé si na obci stěžují nejen
na nepořádek, ale také na trvalé
štěkání některých psů v nočních
hodinách, což samozřejmě obtěžuje okolí a narušuje noční klid.
Zkuste to svého pejska odnaučit,
případně jej vezměte alespoň na
noc dovnitř, aby mohli vaši sousedé
nerušeně spát.
Bohužel máme i nepříjemnou
zprávu, a to že na Dlouhých rolích
policie
odhalila
muže,
který
šmíroval dalekohledem lidi. Dostala se k nám také informace, že se
ráno kdosi potlouká okolo mateřské
školky. Pokud byste viděli někoho
podezřelého, kontaktujte prosím policii v Boršově – tel. 974 226 710, případně
zavolejte na obecní úřad.
Touto cestou bych vás rád pozval na setkání se zástupci obce –
ZASTUPITELÉ BLÍŽE LIDEM – které se uskuteční ve čtvrtek 17. 5. od 19 hodin
v restauraci U KAŠTANU. Je to příležitost pro vás zeptat se na vše, co vás kolem
dění v obci zajímá, rádi vám na vaše otázky odpovíme. Tuto diskuzi budete řídit
vy svými dotazy. Těšíme se na viděnou.
Mgr. Kamil Feitl, místostarosta obce

Zprávy z jednání zastupitelstva konaného dne 5. dubna

Provizorní cesta podél trati

Napojení na cyklostezku města

Začátkem měsíce jsme se dozvěděli, jak krajský úřad rozdělil dotace
na letošní rok. Z našich žádostí uspěla pouze jedna. Získali jsme 400.000 Kč
na výstavbu kanalizace v ulici Nová.

Na návrh výběrové komise schválili zastupitelé dodavatele pro dvě veřejné
zakázky „Kanalizace v ulici Nová“ (1,21 mil. Kč bez DPH) a „Stavební úpravy
vodovodu Na Hraničkách“ (3,55 mil. Kč bez DPH), které v obou případech
s nejnižší nabízenou cenou vyhrála firma SWIETELSKY stavební s. r. o.
Do příštího jednání budou zastupitelé mít informace z Jihočeského kraje, zda
obec na tyto dvě investiční akce získala dotace a rozhodnou o jejich realizaci.
Termín dalšího jednání zastupitelstva byl předběžně stanoven na 10. 5. 2018
od 18 hodin.
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Místní poplatky – pozor na termín splatnosti
Upozorňujeme na splatnost místních poplatků za odpady do 30. dubna.
Při pozdním placení se poplatky automaticky navyšují:
 do 2 měsíců po splatnosti na 1,2-násobek
 do konce kalendářního roku 1,5-násobek
 po 31. 12. 2018 na 3-násobek.
Automatické navyšování se netýká nových poplatníků narozených či přihlášených k pobytu v letošním roce, ale i jim může být včas nezaplacený
poplatek navýšen.
Poplatky je možno hradit hotově na obecním úřadě, nebo na účet obce
č. 43-3945120267 / 0100, variabilní symbol číslo domu.
Sazba je 550 Kč na osobu. V případě nejasností volejte na tel. 387 250 223.
Bližší informace, zvláště slevy a osvobození od poplatku, byly otištěny
v lednovém zpravodaji – viz. elektronická verze na titulní stránce
www.vcelna.cz. Poplatky doposud nezaplatila pětina poplatníků.

Zprávy z mateřské školy
PŘIPOMENUTÍ! ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ VČELNÁ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018 / 2019
Přihlášky pro děti od 2 let budou v MŠ k osobnímu vyzvednutí nebo je
možné si je stáhnout i na stránkách MŠ - https://msvcelna.webnode.cz
Příjem vyplněných žádostí proběhne ve dnech
2. května 2018 od 08. 00 - 12. 00 hodin
3. května 2018 od 12. 00 - 16. 00 hodin.
Další podrobnosti byly uvedeny v březnovém zpravodaji.
Bc. Jarmila Pánková, ředitelka mateřské školy

KLADENÍ VĚNCŮ K POMNÍKŮM – úterý 8. 5.
Druhý květnový svátek si připomínáme Den vítězství a osvobození
Československa.
Při této příležitosti se v 9.30 uskuteční položení věnců u pomníku
na tř. 5. května u zastávky MHD Včelná a následně pak v 9.45 u pomníku
Rudoarmějců u lesa na konci ulice Witthanova.
VÝLET PRO SENIORY – úterý 22. 5.
SOUTĚSKA YSPERKLAMM A HRAD RAPPOTTENSTEIN
I letos jsme připravili výlet pro naše včelenské seniory.
Tentokrát se vydáme do lesů a hlubokých údolí mezi
Novohradskými horami a řekou Dunaj. Poznáte hrad
Rappottenstein, který nebyl nikdy dobyt, a proto je jedinečnou ukázkou
středověké architektury. Uchvátí vás kouzlo soutěsky řeky Ysper, kde
budeme stoupat po dobře jištěných dřevěných schodech a můstcích kolem
vodopádů a hlubokých tůní. Trasa je dlouhá cca 4 km (převýšení 300 m).
Po cestě zpět se zastavíme v restauraci na pozdní oběd.
S sebou EURA, boty, které nekloužou a doporučujeme turistické hůlky.
Na tento výlet je nutné si rezervovat místo (max. 47 osob) na obecním úřadě
a to osobně nebo telefonicky na čísle 387 250 223. Příspěvek ve výši 300 Kč
za osobu je nutné uhradit nejpozději do 16.5.2018 hotově na pokladně OÚ,
jinak bude rezervace stornována a nabídnuta náhradníkům.
V ceně je zahrnuta doprava, průvodce, pojištění a pozdní oběd.
Odjezd v 7:30 od Restaurace U Kaštanu (sraz v 7:15).
DĚTSKÝ DEN – sobota 2. 6.
První víkend v červnu bude opět věnován našim dětem, pro které
obec připravuje v areálu sportovního klubu oslavu jejich MDD.
Tentokrát si budeme hrát na vojáky. Děti budou plnit úkoly
na několika stanovištích a vyzkouší si některé vojenské dovednosti.
Navštíví nás i opravdoví vojáci ve speciálních vozech.
Areál SK Včelná od 13 hodin.
Miroslava Stránská, předsedkyně kulturní a sociální komise

Akce pořádané spolkem Včelňáci

Obecní kulturní akce
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ – neděle 29. 4.
Rodiče s dětmi byli na tuto slavnostní událost již pozváni. Profesionální
fotografka každé rodině připraví společnou fotografii, která pak bude
k vyzvednutí na obecním úřadě.
V Kulturním domě Včelná v 10 hodin a ve 12.30 hodin.
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STAVĚNÍ MÁJE – pondělí 30. 4.
PŘPOMENUTÍ! Zveme všechny chlapce, mládence, muže, kteří by chtěli
pomoct se stavěním naší „včelenské májky“, aby přišli v 17:00 do areálu SK
Včelná, kde společnými silami připravenou a ozdobenou májku vztyčíme.
Zvány jsou samozřejmě i všechny slečny, ženy a děti, protože hned poté
si společně opečeme buřty. Ti nejvytrvalejší mohou samozřejmě bdít a hlídat
až do rána :-)
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JARNÍ FOTBALOVÁ SEZÓNA – NEJBLIŽŠÍ DOMÁCÍ ZÁPASY:
JAK NA KRÁSU? – sobota 12. 5.
U příležitosti Dne matek zveme všechny dámy, maminky, ale i slečny
do našeho kulturního domu, kde si budeme povídat na téma Jak se dostat
opět do formy?
Chcete-li vědět, jak správně cvičit a stravovat se, jaké používat výživové
doplňky, aby byl výsledek cvičení efektivnější, přijďte na setkání s oblíbenou
trenérkou ze Sportcentra Delfín, několikanásobnou mistryní republiky ve fitness
a maminkou roční dcery, která žije na Včelné, Renatou Pomije.
V Kulturním domě Včelná od 17 hodin.
VOLEJBALOVÝ TURNAJ SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV – neděle 10. 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 31. 5. 2018!
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 ve 10:30 (rozlosování).
Startovné za tým je 150 Kč.
(V případě nepřízně počasí bude turnaj odložen.)

MUŽI
STARŠÍ PŘÍPRAVKA
MLADŠÍ PŘÍPRAVKA „A“
MLADŠÍ PŘÍPRAVKA „B“

28.4.
29.4.
29.4.
29.4.

Včelná – Kamenná
Včelná – Slavia
Včelná – Slavia
Včelná – Planá

POZVÁNKA NA BĚH LESEM – MEDVĚDÍ STEZKA memoriál Marie
Krejčíkové
Jihočeská krajská asociace SPORT PRO VŠECHNY pořád již tradiční běh
lesem pro děti a mládež ve čtvrtek 17. 5. 2018 v areálu SK Včelná.
Prezentace účastníku od 16:00 u hřiště metané. Zahájení soutěží v jednotlivých kategoriích od 16:30, předpokládaný konec je v 19:00. V každé kategorii
běží dvoučlenné hlídky. Soutěž je určena pro širokou veřejnost.
NENÍ POVOLENO mít na trati mobil, či příručku zálesáka.
S sebou propisovací tužku, dlouhé kalhoty, obutí do přírody a příp. pláštěnku.
Po skončení bude pro všechny závodníky připraveno opékání špekáčků.
Závazné přihlášky pošlete nejpozději do 10.5. na e-mailovou adresu
vondrus@tarzi.cz.

Přijďte si zacvičit!!!
AEROBIK MIX – od 7. května v KD Včelná, každé pondělí 18.30 – 19.30,
vstupné - 50,- Kč/hod.
Aerobik mix je dynamické aerobní cvičení, účinný a zábavný trénink
s využitím taneční aerobikové choreografie.
Je to velmi efektivní prostředek k odbourávání tuků, ke zlepšení činnosti
srdce, plic a samozřejmě k vytvarování postavy. Lekce končí krátkým
posilováním a protažením.
S sebou: pevné boty s bílou podrážkou, podložku na cvičení, ručník, pití.
Těší se na vás Eva Jindrová.

Sportovní rubrika
NÁBOR DĚTÍ – FOTBALOVÁ PŘÍPRAVKA
Fotbalový klub SK Včelná pořádá nábor mladých fotbalistů „JARO 2018“
v ročníku 2006 a mladší. Máme tři družstva pro kluky a holky ve věku 5-11 let.
Máš-li rád fotbal, přijď si vyzkoušet náš trénink s certifikovanými trenéry.
Trénujeme každé pondělí a čtvrtek od 17-18:30 na hřišti SK Včelná,
U Stadionu 272. Bližší informace na telefonu 725 782 208 nebo na emailu
fotbal.vcelna@seznam.cz
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17:00
10:00
11:00
9:00
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