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Budějovic, nebo k tomu určené stojany mimo centrum). Navíc pro nově
registrované uživatele máme připravenou akci 2 jízdy zdarma.

Září 2018

Jak na to?
1. Stáhněte si mobilní aplikaci Rekola pro Android či iOS
2. Registrujte se na moje.rekola.cz
3. Zadejte promokód vcelnadosedla

Promokód platí do 31. října 2018 na dvě 60minutové jízdy.
Mgr. Kamil Feitl, statutární místostarosta obce (Naše Včelná)

Slovo místostarosty
Vážení spoluobčané, milí sousedé, přátelé,

Milí spoluobčané,

právě čtete zřejmě můj poslední příspěvek v tomto
volebním období, zanedlouho budou volby do obecních
zastupitelstev. Volby, které jsou pro váš bezprostřední
život v obci ty nejdůležitější, volby, v nichž si volíte
zástupce ze svého okolí a ne někoho, koho jste nikdy
neviděli. Jsou to asi taky jediné volby, ve kterých můžete
za svými zvolenými zástupci kdykoliv přijít a pěkně z očí do očí je za jejich práci
pochválit, nebo vyjádřit svůj nesouhlas. Jsem velice rád, že za mnou v drtivé
většině případů chodili ti, kteří pozitivně oceňovali naši práci a přicházeli
s dalšími nápady. Za to, že toto právě končící období bylo pro obec Včelná
obdobím velkých a vydařených investic, obdobím, kdy se vybudovalo mnoho
finančně náročných projektů a podařilo se nastartovat obrovské množství
různých akcí, které budou snad pokračovat i v dalších letech, ale i za to, že se
na obecních účtech podařilo bez jediného dluhu našetřit rekordních 42 milionů
korun (které tímto předáváme novým zastupitelům), vděčíme všem
zastupitelům, kteří se na tomto svou účastí na zasedáních zastupitelstva, svým
hlasováním, i svou prací pro obec aktivně podíleli. Za výbornou spolupráci je
potřeba poděkovat i ostatním, zaměstnancům obecního úřadu.

blíží se konec volebního období, tak bych také já chtěl napsat pár řádek
závěrem.

Přijďte 5. a 6. října k volbám a vyjádřete tím svůj názor, nebuďte lhostejní
a podpořte ty, s jejichž prací jste spokojeni, nebo ty, kterým věříte, že budou
s vaší důvěrou nakládat nejlépe, každý hlas se počítá.
Před pár dny začal astronomický podzim, ten s sebou přinesl i citelné
ochlazení. Doufám, že toto ochlazení bude pouze dočasné a dočkáme se ještě
pěkného babího léta. A to i proto, abyste mohli vyzkoušet jízdu na rekolech,
které máme nově na Včelné na zkoušku instalované. Jedná se o sdílení kol
pro rychlé a jednoduché přesuny. Na Včelné budou do konce října, poté se uvidí,
jestli je tato služba využívána, nebo o ni zájem není. Máme tady dvě parkovací
zóny „U KAŠTANU“ a „POD TRATÍ“. Kolo si můžete jednoduše za 20 Kč/hod
půjčit a poté jej nechat kdekoliv v parkovací zóně rekol (celé centrum Českých

Čtyři roky od posledních voleb utekly velmi rychle a za sebe si troufnu tvrdit,
že to nebyly roky promarněných příležitostí, ale roky velkých investic, kulturního
a společenského vzestupu. Provedli jsme investice do hmotného majetku obce,
infrastruktury kanalizační, vodovodní a také silniční. Vybudovali, nebo opravili
jsme několik ploch pro sport, relaxačních a odpočinkových zón. Mám radost,
když vidím více než třicet dětí dvakrát v týdnu na tréninku místního sportovního
klubu, kteří mají kde sportovat, a to i díky podpoře zastupitelů obce. Kulturních
a společenských akcí rozhodně přibylo a návštěvnost vás občanů mohutně
vzrostla. Zastupitelé začali aktivně využívat vypsaných dotačních titulů, a i díky
nim, přes všechny investice a náklady, bude zůstatek na účtu obce nad 40
milionů korun z původních 24 milionů z roku 2014. Nemůže být tedy vůbec řeč
o nějakém zadlužování. Kdo tvrdí, že se v posledních dvou a půl letech
hospodařilo rozhazovačně a nehospodárně, tak záměrně lže. Všechna výběrová
řízení proběhla transparentně, bez pochybení, tak jak ukládá směrnice obce.
To ostatně konstatoval i každoroční audit prováděný orgány kraje.
Nové zastupitele čeká spoustu nových úkolů a výzev. Opět jsou to převážně
akce stavebního charakteru. Máme připraveny projekty na cyklostezku,
rekonstrukci kulturního domu, zateplení mateřské školy. Začali jsme řešit otázku
domu pro seniory, nového Územního plánu a mnoho dalšího. Také se
pravděpodobně začne budovat tzv. Jižní tangenta a s tím bude nutno řešit
spousta infrastrukturních a dopravních problémů.
Přál bych si tedy, aby vámi vybraní zastupitelé na nové období měli dostatek
zkušeností ke zvládnutí těchto úkolů. Také, aby byli pracovití a nebrali svůj
mandát jen k povznesení svého ega.
Chtěl bych poděkovat všem zastupitelům, kteří pracovali v minulém
volebním období, všem zaměstnancům obce a spolupracujícím osobám, kteří se
podíleli na realizovaných projektech a zdárném chodu obce.
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Obec Včelná vždy byla a je pro všechny. Pro všechny, kteří zde žijí a pracují.
Pro všechny, kteří ji chtějí mít hezčí a jsou ochotni pro to něco udělat ze svého
volného času. Pro všechny, kteří chtějí obyvatele naší obce spojovat a ne
rozdělovat.
Roman Zajíček, místostarosta obce

Zpráva k činnosti kontrolního výboru
Kontrolní výbor dohlížel zejména na plnění usnesení z jednání zastupitelstva,
kontroloval smlouvy, výběrová řízení na veřejné zakázky a v průběhu období také
upozorňoval na drobná pochybení, aby vše bylo v souladu s vyhláškami obce
a příslušnými zákony. Několikrát proběhly na obci audity z kraje, kdy ten
poslední v roce 2018 dopadl na výbornou a kontroloři nenašli v činnosti obce
žádné nedostatky. Proto i já musím poděkovat pracovníkům obecního úřadu,
kteří svoji práci dělají svědomitě a pečlivě a rovněž svým kolegům z kontrolního
výboru.
Miroslava Stránská, předsedkyně kontrolního výboru

Zprávy komise územního rozvoje
Stanovisko k nepravdivým informacím zveřejněným v nejmenovaném
volebním letáku:


Cena za rekonstrukci dětského hřiště v ulici Sokolovského (cca 2,0 mil
Kč + 400 000 Kč z obdržené dotace MMR) odpovídá běžným cenám
u staveb v této kvalitě a rozsahu (polyuretan, nové herní prvky atd.).
Hřiště je navíc hojně využíváno dětmi ze Včelné, včetně vyhrazených
termínů pro včelenskou mateřskou školku.



Výběr na zhotovitele projektu kulturního domu proběhl transparentně,
dle vnitřní směrnice obce, včetně zveřejnění na webových stránkách
obce – mohl se tedy přihlásit kdokoliv; rozpočet zatím nebyl proveden,
cena 20 mil. Kč je tedy vymyšlená



Pozemek pro stavbu DPS zatím nebyl koupen z důvodu, že cena se jeví
zastupitelům vysoká



Oprava místní komunikace Lesní kolonie byla provedena na žádost
občanů, cena (cca 690 000 Kč bez DPH) odpovídá rozsahu opravy, kdy
nebyl opravován pouze povrch vozovky (jako např. v ulici Krátká), ale
byla provedena oprava celé konstrukce vozovky (odstranění bet. panelů,
pokládka kompletní nové konstrukce vozovky atd.); obec Včelná na tuto
akci obdržela dotaci z Jihočeského kraje ve výši 220 000 Kč



Okolí zastávek MHD "U Kaštanu" nebylo součástí žádného projektu,
pozemek v době stavby parku "U Kaštanu" nebyl ve vlastnictví obce
Včelná; nyní již v majetku obce je, oprava bude provedena společně
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s opravou celé silnice tř. 5. května (předpokládaný termín realizace je
říjen–listopad 2018)
Projednání s občany ohledně stavby kanalizace v ulici Nová proběhlo,
dle jejich požadavku bude v nejbližší době opraven celý uliční prostor této
ulice (nový asfaltový povrch)
Veškeré stavby (kanalizace a vodovod ve Čtyřech chalupách,
rekonstrukce mateřské školky, oprava ulice Krátká, kanalizace v ulici
Lesní kolonie atd.) mj. zajišťoval jako zástupce obce (dozor) předseda
komise územního rozvoje ve spolupráci s místostarosty obce, nikoliv
zastupitelka Jarmila Mandžuková.
Michal Šlinc, předseda komise územního rozvoje

Co všechno se podařilo, prosadilo a podpořilo …
2014-2018
– rekonstrukce mateřské školy za 15 405 000 Kč z toho více jak 13 618
000 Kč bylo podpořeno dotací z EU
– oprava ulice Krátká
– kanalizace v části obce Čtyři Chalupy
– kanalizace v Lesní kolonii
– kanalizace a oprava vozovky v ulici Nová
– realizace posílení vodovodu v lokalitě Na Hraničkách
– oprava vozovky a vybudování chodníku v ulici Nádražní
– vybudování dětského hřiště v ulici Sokolovského a v Dlouhých rolích
– vybudování workoutového hřiště v ulici Borovského
– je připraveno vše pro stavbu cyklodráhy u retenční nádrže ve Čtyřech
Chalupách
– instalace dvou knihobudek
– je hotový projekt rekonstrukce kulturního domu i přilehlého parku
za obecním úřadem a máme i veškerá potřebná povolení pro případné
realizace
– vánoční výzdoba v ulicích i na zapůjčeném stromě nedaleko obecního
úřadu
– podpora sportovního klubu, i díky níž zde může sportovat více dětí
– podpora spolku Včelňáci, kteří vám připravují mnoho kulturněspolečenských akcí
– příprava obecních akcí po celé období – výlety pro seniory, obecní
plesy i maškarní plesy pro děti, dětské dny, adventní setkání
pro seniory, vánoční tvoření věnců…
Na investiční akce získala obec dotace ve výši téměř 16 milionů korun.
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Statistika účasti zastupitelů na zasedáních 2014-2018
Všichni zastupitelé v průběhu volebního období v řazení dle účasti
v procentech. Zvýrazněni současní zastupitelé.
Miroslava Stránská
Ing. Karel Pokorný
Roman Zajíček
Mgr. Kamil Feitl
Michal Šlinc
Ing. Stanislav Pražák
Antonín Krajčír
Ing. Jan Lexa
Ing. Alice Nejedlá
Ing. Jarmila Mandžuková
Petr Průša

50 z 51
49 z 51
48 z 51
46 z 51
45 z 51
43 z 51
20 z 25
12 z 15
28 z 36
25 z 51
6 z 26

98 %
96 %
94 %
90 %
88 %
84 %
80 %
80 %
78 %
49 %
23 %

Akce pořádané spolkem Včelňáci
VČELENSKÉ CYKLOZÁVODY – neděle 7. 10. 2018
Akce je určena dětem, které začínají s jízdou na kole nebo jsou mírně
pokročilé. Budou si moci vyzkoušet jízdu přes překážky na hřišti i v terénu
(nejedná se o cyklokrosové závody!). Občerstvení zajištěno.
Od 14:00 u Kiosku na hřišti SK.

DRAKIÁDA – sobota 13. 10. 2018
Přijďte se pochlubit svými draky na další ročník drakiády. Opět bude
připravené občerstvení pro všechny a v peci upečeme i čerstvou pizzu.
Na louce k Čepru ve 14:30 hodin.
V případě nepříznivého počasí se akce ruší.
PŘIPRAVUJEME

DUŠIČKOVÝ REJ – sobota 3. 11. 2018

Obecní kulturní akce
ZÁJEZD DO TERMÁLNÍCH LÁZNÍ – BAD GEINBERG RAKOUSKO
sobota 13. 10.
Odjezd: v sobotu ve 12.00 hod ze Včelné od restaurace U Kaštanu. Návrat
v neděli cca v 01:00 hodin.

ZÁJEZD DO PRAHY – komedie MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD s Eliškou
Balzerovou ve všech rolích – neděle 21. 10. od 19. hodin –
POSLEDNÍ 2 VSTUPENKY
Pokud byste toto krásné představení chtěli také vidět, neváhejte
a zakupte si lístek na obecním úřadě!
Dopravu autobusem do Prahy a zpět zajistí obec.
Odjezd ve 14:30 ze Včelné, návrat okolo 0:30 hod.

DOBROVOLNÁ SBÍRKA A POMOC pro našeho spoluobčana
Touto cestou bychom chtěli poděkovat našim občanům, kteří reagovali
na výzvu a rozhodli se pomoci a přinesli na obec oblečení a další potřeby
pro zlepšení bydlení a vybavení našeho opatrovance. Někteří dokonce přiložili
ruku k dílů a pomohli zdarma s opravami či úklidem, který proběhl v jeho domě
před necelými dvěma týdny včetně výměny sociálního zařízení. Díky vašim
darům jsme pak mohli kompletně vyměnit jeho šatník. Zajištěna mu bude také
každodenní pečovatelská služba.
Velice si vážíme, že jste nezůstali lhostejní a děkujeme všem, kteří se
jakkoliv přičinili k jeho lepšímu a důstojnějšímu životu!
Miroslava Stránská, předsedkyně kulturní a sociální komise
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Všechna strašidla, obludy, mrtvé duše a jinou havěť ze záhrobí zveme již
na tradiční zábavu v maskách s živou kapelou AMAROCK. Přijďte se pobavit
a ochutnat tradičně netradiční drinky… Vstupné150 Kč.
V Kulturním domě Včelná od 20 hodin.

Sportovní rubrika
FOTBAL
Tréninky jsou v pondělí a ve čtvrtek od 17:00-18:30. Přijďte se se svými
dětmi podívat.
DOMÁCÍ ZÁPASY:
Mladší přípravka
Pondělí 8. 10. 2018
Pondělí 22. 10. 2018

Včelná – Roudné
Včelná – Slavia

17:00

Starší přípravka
Čtvrtek 4. 10. 2018
Čtvrtek 18. 10. 2018
Čtvrtek 25. 10. 2018
Čtvrtek 8. 11. 2018

Včelná – Dobrá Voda
Včelná – FMA C
Včelná – Kamenný Újezd
Včelná – Loko B

17:00

Mladší žáci
Pondělí 1. 10. 2018
Pondělí 15. 10. 2018

Včelná/Boršov – FMA/Č. Dvory
Včelná/Boršov – Borovany
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hřiště Boršov 17:30
hřiště Včelná 17:30

FOTBAL MUŽI
Sobota 6. 10. 2018
Sobota 20. 10. 2018
Sobota 3. 11. 2018
Sobota 10. 11. 2018

Včelná – Chrášťany
Včelná – Hrdějovice B
Včelná – Vrábče
Včelná – Kamenný Újezd B

16:00
15:30
14:00
14:00

Hromadné podzimní sběry odpadů
Kontejnery na nebezpečný odpad, velkoobjemový odpad,
kovový odpad a autobaterie
budou přistaveny za Kulturním domem v Dlouhé ulici

Volby do zastupitelstva obce
Volby do zastupitelstva obce se budou konat
v pátek 5. října od 14 do 22 hodin a
v sobotu 6. října od 8 do 14 hodin.
Volební místností bude kulturní dům, tř. 5. května 34. Počet zastupitelů
pro naši obec byl stanoven na 9.
Rozhodnutím Magistrátu města České Budějovice jako registračního úřadu
byly pro volby do Zastupitelstva obce Včelná zaregistrovány tři volební subjekty:
NAŠE VČELNÁ
Včelná pro všechny
Sdružení nezávislých kandidátů Včelná.
Hlasovací lístky voliči obdrží nejpozději do úterý 2. října. V případě, že vám
nebudou volební lístky doručeny do této doby, oznamte to obecnímu úřadu.
Spolu s hlasovacími lístky obdržíte i letáček s informacemi o způsobu provedení
hlasování ve volební místnosti.
Lze volit třemi způsoby:
1. Volit jednu volební stranu. Volič označí křížkem jediné políčko –
u názvu strany. Tím dává hlas všem kandidátům, jak jsou uvedeni
na lístku. Označí-li volič více než jednu stranu, jeho hlas je neplatný.
2. Volit různé kandidáty různých stran. Volič vybrané kandidáty z různých
stran označí křížkem a označit jich může tolik, kolik je volený počet
zastupitelů, tedy v naší obci devět.
Pokud volič označí více než devět kandidátů, hlas je neplatný.
3. Volit různé kandidáty a k tomu jednu stranu. Volič vybere jednotlivé
kandidáty a zaškrtne políčko před jejich jménem a zároveň označí i jednu
stranu. Dá tak hlas zčásti konkrétním lidem a zbytek kandidátům zvolené
strany do stanoveného počtu zastupitelů.
V případě poškození, znehodnocení nebo ztráty volebních lístků může volič
požádat o vydání nového hlasovacího lístku přímo ve volební místnosti.
Voliči, kteří se ze zdravotních důvodů nemohou dostavit k hlasování
ve volební místnosti, mohou požádat volební komisi o návštěvu s přenosnou
volební schránkou v místě svého bydliště. Žádost o návštěvu oznamte obecnímu
úřadu přede dnem voleb na tel. 387 250 223, nebo v dny voleb na mobil 704 064
791.
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v sobotu 27. října od 8,30 do 10,30 hodin
Velkoobjemový odpad: např. koberce, nábytek, hadry, pneumatiky
z osobních automobilů nesloužících k podnikání.
Nebezpečný odpad: např. nátěrové hmoty, lepidla, ředidla, prošlé léky,
vyjeté oleje z osobních automobilů nesloužících k podnikání
v uzavřených nádobách.
Kovový odpad: železo, litina, ocel, hliník či jiné barevné kovy.








Při tomto sběru nepřivážejte žádný stavební odpad, např. betony!
Pneumatiky z osobních automobilů přivážejte bez disků kol!
Papírové kartony, byť objemné, patří jen do kontejnerů na papír
Baterie do elektrospotřebičů patří do nádoby ve vestibulu OÚ
Odpady přivážejte až po nájezdu kontejnerů, nikoli dříve.
Sběry jsou pouze pro občany Včelné!
Při těchto akcích nelze odkládat odpady z podnikání

