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SLOVO STAROSTKY

Vážení spoluobčané,
začali jsme ukrajovat první dny
a týdny z roku 2020. Nový rok pro někoho může znamenat nový začátek,
prostor pro nová předsevzetí, přání, či
stanovení nových cílů. Přeji vám, aby
se vám většina z toho, co jste si naplánovali, splnilo a abyste mohli činit
taková rozhodnutí, která vám budou
přinášet radost.
I my zastupitelé jsme si na tento rok
připravili nové výzvy, úkoly, cíle a také
větší investice. Hned v lednu jsme se
začali znovu zabývat rekonstrukcí
kulturního domu, ke které máme připravený projekt i stavební povolení.
Jsme jedna z mála obcí s vlastním
kulturním domem, avšak ten má svá
nejlepší léta již za sebou. Společně
s projektantem zastupitelé diskutovali o možnostech realizace a nyní
se budeme snažit nalézt většinovou
shodu, zda a v jakém rozsahu opravy
v letošním roce zahájíme.
Dalším velkým úkolem pro zastupitele bude vybrat vhodnou lokalitu pro
vybudování komunitního domu pro
seniory a výrazně posunout přípravy
na samotnou výstavbu. V rozpočtu

na tento rok jsme vyčlenili finance na
zpracování projektové dokumentace.
Koncem loňského roku jsme podali
žádost o dotaci na vybudování parku
v lokalitě Dlouhé role, který neformálně nazýváme „SLZA“. S tímto projektem také souvisí vysázení zeleně
podél tř. 5. května od zastávky Jiráskova až ke kolejím. V průběhu ledna
budeme vypisovat výběrové řízení na
zhotovitele s termínem dokončení
v červnu 2021. Ve spodní části obce
tak brzy vznikne příjemný venkovní
prostor pro setkávání.
Když se ohlédnu za uplynulým rokem 2019, jsem ráda, že se nám bez
větších problémů povedlo dokončit
důležité stavební projekty – cyklostezku a zateplení mateřské školy
s novým parkovištěm.

Myslím, že se nám povedla i řada
dalších drobnějších změn a vylepšení, zejména co se fungování obecního
úřadu týče, to však můžete nejlépe posoudit, případně ocenit jen vy, občané.
Na druhou stranu v naší obci přetrvávají nešvary, které se nám nedaří úplně odstranit a obtěžují většinu
slušných občanů. Mám na mysli některé neukázněné obyvatele, kteří zásadně neuklízí exkrementy po svých
psech, přestože jsme na to několikrát

ve zpravodaji upozorňovali a rozmístili jsme po obci i další odpadkové
koše. Jiní zase vědomě porušují
vyhlášku a nechávají své psy volně
pobíhat na veřejných prostranstvích.
Majitelé psů jsou za své zvířecí miláčky zodpovědní a měli by dodržovat
základní pravidla, která jsou pro většinu chovatelů naprosto samozřejmá.
Dalším opakovaným problémem je
odkládání odpadu mimo vyhrazená
místa. Třebaže obec 2x ročně zajišťuje svoz velkoobjemového odpadu, tak
někteří naši spoluobčané do nádob
na plasty, použitý olej, či papír odhazují věci, které tam vůbec nepatří, případně je odkládají poblíž kontejnerů,
aby to někdo jiný uklidil za ně, ba dokonce odpad odhodí v lese.
V neposlední řadě jsou to také bezohlední sousedé, kteří obtěžují své okolí
nadměrným hlukem v nočních hodinách, nebo tím, že parkují svá vozidla
před domy a vjezdy ostatních. Leckdy
blokují průjezd ulicí natolik, že zde není
možné projet vůbec, případně jen s velkými obtížemi. Zejména kvůli zimní
údržbě komunikací, pokud by napadl
sníh, bych chtěla apelovat na majitele
vozů, aby svá auta na ulicích parkovali
minimálně. Hrozí totiž, že zamezí průjezdu traktoru s radlicí a silnice zůstane
neodklizená, nebo může dojít k poškození zaparkovaného vozidla.
Stačí jen trochu chtít a každý může
svým kouskem přispět k lepšímu
a spokojenějšímu soužití nás všech.
Miroslava Stránská,
starostka obce
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Z 13. zasedání Zastupitelstva obce Včelná konaného dne 16. 12. 2019
Přítomno 8 zastupitelů: M. Stránská (starostka), M. Šlinc (místostarosta),
Mgr. Kamil Feitl (místostarosta), Ing. Bc. K. Koktavý, Ing. J. Lexa, Ing. J. Mandžukova,
JUDr. I. Rygálová, Ing. I. Smudková.
Omluven 1 zastupitel: RNDr. I. Nesrovnal

Ze zpráv na vědomí:
Usnesení z minulého zasedání zastupitelstva byla splněna.
Daňové příjmy činily v listopadu 2,17
mil. Kč a od počátku roku byly vyšší
v porovnání s rokem 2018 o 3,21 mil.
Kč. Rozpočtové příjmy byly k 30. 11.
naplněny na 92,4 % (28,7 mil. Kč)
a výdaje na 83,0 % (32,6 mil. Kč). Stav
na účtech obce k 31. 12. 2019 byl
38,8 mil. Kč.
Starostka informovala o novele nařízení vlády č. 318/2017 Sb., kterou se
navyšují maximální odměny členům
zastupitelstva o 10 %. Konkrétní výši
stanovuje zastupitelstvo. Zastupitelé
se po krátké diskuzi shodli, že ponechají své odměny nezvýšené.
Schválená usnesení:
Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje rozpočet obce Včelná na rok
2020 členěný dle tříd jako schodkový s příjmy ve výši 34.998.947 Kč
a výdaji 41.804.246 Kč. Rozdíl mezi
příjmy a výdaji ve výši 6.805.299 Kč
bude kryt z přebytku hospodaření
minulých let.
Hlasování 7 pro – 0 proti – 1 se zdržel
(Ing. J. Mandžukova)
Z diskuze: Návrh byl předem vyvěšen 15 dnů na úřední desce a nebyly
k němu ze strany občanů ani zastupitelů vzneseny žádné námitky.
Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce
na období 2021-2022.
Hlasování 6 pro – 0 proti – 2 se zdrželi (Ing. Bc. K. Koktavý a Ing. J. Mandžukova).
Z diskuze: Návrh byl předem vyvěšen 15 dnů na úřední desce a nebyly
k němu ze strany občanů ani zastupitelů vzneseny žádné námitky.
Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje příděl do sociálního fondu na rok
2020 ve výši 200 tis Kč a rozpočet

sociálního fondu na rok 2020 s příjmy i výdaji 200 tis. Kč.
Hlasování 8 pro – 0 proti – 0 se zdrželi.
Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje‚ Smlouvu o závazku veřejné služby
v přepravě cestujících pro rok 2020
pro obec Včelná‘ s Dopravním podnikem města České Budějovice, a.s.,
IČ 26166115.
Hlasování 8 pro – 0 proti – 0 se zdrželi.
Z diskuze: Požadovaná úhrada je navýšena na 2,09 mil. Kč z důvodu zvýšení částky za kilometr na 46,06 Kč a přidání 10 nových spojů. Dopravní podnik
přislíbil spolupráci při jednání obcí
s krajským úřadem o zvýšení podílu
úhrady MHD ze strany Jihočeského
kraje. Aktuálně kraj přispívá na provoz
MHD okolo 40 % z celkových nákladů.
Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje dotaci Sportovnímu klubu Včelná
z. s., IČ 14498570, U Stadionu 272,
Včelná, na podporu sportovní činnosti v roce 2020 ve výši 200 tis. Kč.
Hlasování 8 pro – 0 proti – 0 se zdrželi.
Z diskuze: Žádost detailně zdůvodnil
předseda spolku na minulém zasedání. Částka dotace je navýšena oproti
minulému roku o 11 %.
Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje příspěvek na rok 2020 pro Mateřskou školu Včelná ve výši 800.000
Kč, z toho neinvestiční příspěvek
500.000 Kč a investiční příspěvek
300.000 Kč.
Hlasování 8 pro – 0 proti – 0 se zdrželi.
Z diskuze: Požadavek byl paní ředitelkou MŠ představen na minulém
zasedání v rámci přípravy rozpočtu.
Investiční prostředky budou využity
na dovybavení tříd.
Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce
Včelná č. 3/2019 o místním poplatku
ze psů.

Hlasování 8 pro – 0 proti – 0 se zdrželi.
Z diskuze: Výše poplatků je zachována jako v minulém roce. Zapracovány
novelou zákona vyžadované úpravy
a vyhláška byla vyčleněna jako samostatná z vyhlášky o místních poplatcích.
Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce
Včelná č. 4/2019 o místním poplatku
za užívání veřejného prostranství.
Hlasování 8 pro – 0 proti – 0 se zdrželi.
Z diskuze: Došlo pouze k drobným
úpravám a vyhláška byla vyčleněna
jako samostatná z vyhlášky o místních poplatcích.
Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce
Včelná č. 5/2019 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů.
Hlasování 8 pro – 0 proti – 0 se zdrželi.
Z diskuze: Výše poplatku je ponechána beze změny. Novela zákona
o místních poplatcích již neumožňuje
systém automatického navyšování
poplatku při pozdních platbách. Včas
nezaplacený poplatek může však
obecní úřad zvýšit až na trojnásobek.
Vyhláška byla vyčleněna jako samostatná z vyhlášky o místních poplatcích.
Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje Rozvojovou strategii obce Včelná
na období 2020-2025.
Hlasování 6 pro – 0 proti – 2 se zdrželi (Ing. Bc. K. Koktavý, Ing. J. Mandžukova).
Z diskuze: Tento dokument je důležitý při čerpání dotací na některé rozvojové projekty.
Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje
směnu části pozemku parc. č. 705/2
v k. ú. Boršov nad Vltavou o výměře
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39 m2 (v GP č. 1700-1533-23/2019
označena jako parc. č. 705/6) ve
vlastnictví pana – osobní údaje vynechány – za část obecního pozemku
parc. č. 682 v k. ú. Včelná o výměře
116 m2 (v GP č. 1700-1533-23/2019
označena jako č. 682/2) s doplatkem
obci za rozdíl ve výměře 350 Kč/m2.
Hlasování 8 pro – 0 proti – 0 se zdrželi.
Z diskuze: Záměr obce směnu
uskutečnit byl zveřejněn na úřední
desce na 15 dnů. Směna pozemků
se soukromým developerem bude
provedena v souvislosti s plánovanou realizací řadové zástavby v k.ú.
Boršov nad Vltavou na konci včelenské ulice Hraniční. Nová boršovská
zástavba však nebude na Hraniční
ulici dopravně napojena a na konci
Hraniční ulice bude pro potřeby občanů Včelné zřízeno obratiště.

Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje směnu části obecního pozemku parc. č. 488/1 o výměře 111 m2
(v GP č. 1508-64/2019 označena
jako parc. č. 488/5) za pozemky
v k.ú. Včelná ve vlastnictví pana –
osobní údaje vynechány –, a to: parc.
č. 497/6 o výměře 19 m2, část pozemku parc. č. 488/4 o výměře 12
m2 (v GP č. 1508-64/2019 označena
jako parc. č. 488/6) a část pozemku
parc. č. 34/2 o výměře 80 m2 (v GP
č. 801-50/2006 označena jako parc.
č. 34/3).
Schváleno hlasováním 7 pro – 0 proti – 1 se zdrželi (Ing. J. Mandžukova).
Z diskuze: Záměr směny byl na 15
dnů vyvěšen na úřední desce obecního úřadu. Obec získá 111 m2 pozemků pod místními komunikacemi
a poskytne za ně stejnou výměru.

Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje dodavatele veřejné zakázky ‚Projekt kanalizace a úprav chodníku
s přechodem pro chodce‘ Ing. Víta
Hrabčáka, IČ 03809609, Jaronice 49,
373 41 Dubné, s nabídkovou cenou
198.000 Kč.
Hlasování 8 pro – 0 proti – 0 se zdrželi.
Z diskuze: Na výzvu k podání nabídky zareagovaly tři firmy, jejichž nabídky posoudila výběrová komise ve
složení M. Stránská, M. Šlinc a Mgr.
Kamil Feitl. Komise doporučila nabídku Ing. Víta Hrabčáka s nejnižší
cenou 198 tis. Kč.

Jste zváni na další zasedání
zastupitelstva obce, které se koná
27. 1. 2020 od 17:30.

JAK TO VIDÍ ZASTUPITELÉ…
V této rubrice bychom vám rádi přinášeli názory zastupitelů na jednu společnou
otázku. Jejich odpovědi by měly být stručné, pokud možno ve 2 až 3 větách.

První otázka zněla: Jaké máte největší přání, cíl, úkol pro rok 2020 ve Vaší
funkci zastupitele/ky?
Zde jsou odpovědi 8 z 9 zastupitelů.
Mgr. K. Feitl (NV): Mé přání z pozice zastupitele je, aby celé zastupitelstvo „táhlo za jeden provaz”
a svým působením zkvalitňovalo
život všem obyvatelům na Včelné.
Mými konkrétními cíli pro rok 2020
je například zahájit rekonstrukci
KD, abychom i příštím generacím nabídli pěkné prostory pro
setkávání, zahájit přípravy pro vybudování domu s pečovatelskou
službou, další podpora sportovního a společenského dění v obci
a mnoho dalšího. A za svůj úkol si
kladu i nadále se maximálně nasazovat pro to, aby obec fungovala
alespoň jako poslední roky.
Ing. Bc. K. Koktavý (VPV): V roce
2020 bych rád zapojil občany
Včelné do rozhodování o efektivním využití objektu bývalé restaurace U Petrů.
Ing. J. Lexa (NV): Mým cílem pro
rok 2020 je přispět svou prací

k tomu, aby se občanům Včelné
žilo co nejlépe.
Ing. J. Mandžukova (VPV): Mojí
prioritou byla vždy spokojenost
občanů a kvalita života v obci,
v této práci budu i nadále pokračovat. Přála bych si, aby současné vedení obce hospodárněji nakládalo s veřejnými prostředky.
Také si přeji, aby spolek Včelná
pro všechny měl stejnou možnost
prezentace v obecním zpravodaji,
jako mají ostatní spolky v obci.

radost z toho, že obec na základě většinového rozhodnutí členů
zastupitelstva vydražila restauraci U Petrů a udělám vše pro to,
aby tato budova byla ozdobou
naší obce a sloužila občanům.
Zasadím se o to, aby návrhy zastupitelů na využití restaurace
U Petrů po posouzení projektanty
byly předloženy občanům, kterým
bude před rozhodnutím zastupitelstva dána možnost se k jejímu
využití vyjádřit a případně podat
své vlastní návrhy.

JUDr. I. Rygálová (SNKV): V roce
2020 i v dalších letech tohoto volebního období je mým cílem plnit
volební program SNKV, za nějž
jsem kandidovala, zodpovědně
hlasovat o záležitostech týkajících se obce, potažmo našich
občanů, a v rámci své odbornosti pomáhat splnění rozhodnutí
přijatých zastupitelstvem obce.
V loňském roce jsem měla velkou

Ing. I. Smudková (VPV): Již po
krátké době v zastupitelstvu
jsem pochopila, že jedna věc je
posunovat věci kupředu, a druhá věc je vysvětlovat veřejnosti,
proč se tak děje. Začínám nabývat přesvědčení, že je to téměř stejně důležité, jako řádně
pracovat. Z pozice zastupitelky
obce cítím jistou zodpovědnost
za špatnou nebo dobrou náladu
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„občanstva“. Ta totiž bohužel
není ani tak závislá na hmotných
statcích a výdobytcích společnosti, jako spíše na pocitu, že
se mi neděje příkoří, a že ti, co
drží v rukou moc, ji nezneužívají. Mým hlavním cílem pro tento
rok v roli zastupitelky je nadále
pracovat tak, aby mé jednání
bylo čestné, odpovědné a vždy

ve prospěch a spokojenost občanů Včelné.
M. Stránská (NV): Přála bych si,
abychom letos zahájili rekonstrukci kulturního domu a také
abychom již definitivně na zastupitelstvu rozhodli o konkrétní
lokalitě, kde budeme budovat komunitní dům pro seniory.

M. Šlinc (SNKV): Investovat do
nákupu strategických a významných nemovitostí a pozemků,
z nichž by měla obec v budoucnu
užitek nejenom finanční.

* NV – Naše Včelná, SNKV – Sdružení nezávislých kandidátů Včelná,
VPV – Včelná pro všechny

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

ODPADY VČERA A DNES
Svět odpadů se rychle mění. Nedávno, tedy přesně v roce 1972, byla v obci
prvně zavedena vymoženost svozu odpadů prostřednictvím „popelářského“
vozu. Obsahem typických plechových
popelnic, používaných do dneška, byl
tehdy opravdu většinou popel. Do té
doby se popel sypal do zadních částí
zahrad či obecních zavážek a na popel

se spálilo v kamnech a kotlích vše, co
hořelo. Plynofikace v 90. letech nám
z „popelnic“ vzala skoro všechen popel,
a tak se ze starých okopaných „popelnic“ staly rázem důstojné „odpadové
nádoby“. Avšak i lesk „odpadových
nádob“ postupně uvadá, neboť slušná
nádoba dnes obsahuje pouze řádně
separovaný odpad, zatímco odpadová

nádoba s nevytříděným odpadem
se pomalu začíná stydět za svou
existenci. Trend
je jasný, likvidovat co nejméně
nevytříděného
odpadu.

KDE JSME DNES A KOLIK TO STOJÍ
V roce 2018 byly náklady obce na likvidaci jednotlivých druhů odpadů včetně odvozu takovéto:
Směsný odpad (svoz popelnic a velkoobjemový odpad)
Bioodpad (svoz bio popelnic)
Plasty a tetrapaky
Papír
Sklo
Kovy
Textil
Oleje a tuky
Stavební odpady
Nebezpečné odpady
CELKEM náklady

3,50 Kč za kg
2,15 Kč za kg
4,30 Kč za kg
8,10 Kč za kg
2,70 Kč za kg
zdarma
zdarma
zdarma
3,70 Kč za kg
10,80 Kč za kg

260 tun / 920 tis. Kč
200 tun / 430 tis. Kč
29 tun / 125 tis. Kč
45 tun / 364 tis. Kč
21 tun / 57 tis. Kč
5 tun
8 tun
0,3 tuny
3,5 tuny / 13 tis. Kč
1,2 tuny / 13 tis. Kč
1,9 mil. Kč

Tyto náklady obec platí odpadové firmě FCC České Budějovice s.r.o. A vidíte správně – i za odvoz vyseparovaných druhotných surovin obec platí, nikoli inkasuje. Vyplatí se nám tedy třídění?

ZÁZRAK JMÉNEM
Naštěstí tu máme obalovou společnost EKO-KOM. Ta obcím zajišťuje solidní příjem z třídění odpadů. Jak? Stát
firmám produkujícím obaly ke svým
výrobkům nařizuje, aby je odebíraly
zpět a neznečišťovaly jimi svět. Tyto
firmy pak nevědí, jak to udělat. Takže
jim stát umožní zaplatit jisté „výpalné“
společnosti EKO-KOM, která se o zpětný odběr obalů těchto firem „postará“.
Stará se tak, že si nechá od obcí poslat
výkazy tonáže vyseparovaného odpadu (plasty, papír, sklo, kovy), aplikuje
na to nějaké své koeficienty a prohlásí,

že se v tom nacházelo tolik a tolik tun
obalů od výrobků a že je skrze obce
zdárně zlikvidovala. Rozpočte částku
vybranou od firem a rozešle ji obcím
podle toho, kolik separovaného odpadu vykázaly. Voilà, cesty peněz jsou
nevyzpytatelné!
Pro naši obec to znamenalo roční
příjem 261 tis. Kč s tím, že nejvíce
lukrativní je likvidace obalů plastových s odměnou 4,40 Kč za kg. Dále
se umisťují kovy s 3,10 Kč, papír
s 1,20 Kč a sklo s 1,10 Kč odměny za
vyseparovaný kilogram.

Celková ekonomika obecního
odpadového hospodářství
Čisté celkové náklady na odpadové
hospodářství po odečtení výnosů od
EKO-KOMu a jiných menších společností zajišťujících zpětný odběr elektrozařízení činily 1,65 mil. Kč.
Na místním poplatku za odpady ve
výši 550 Kč na osobu obec vybrala
1,15 mil. Kč.
Dotace do odpadového hospodářství z rozpočtu obce tak činila kolem
0,5 mil. Kč.
-fm-

OBČAN A ÚŘAD
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VÝŠE A VÝBĚR MÍSTNÍCH POPLATKŮ

POPLATEK ZA ODPADY
Výše poplatku za komunální odpad na rok 2020 se oproti
minulým dvěma letům nemění a činí 550 Kč na osobu. Poplatek v této výši se platí i za všechny byty, rodinné domy
a rekreační objekty, v nichž není nikdo hlášen k pobytu.
Úleva ve výši 350 Kč se poskytuje občanům nad 70 let, nad 80 let je úleva
450 Kč. Věk se posuzuje k 31. 12. 2019.
Úlevu ve výši 300 Kč mohou uplatnit studenti, kteří jsou ubytováni v místě studia mimo obec a tuto skutečnost prokážou.
Obecní vyhláška od poplatku osvobozuje:
a) narozené děti v kalendářním měsíci narození
b) třetí a další dítě do 18 let bez vlastního příjmu ve společné domácnosti
c) nemovitost, kde není nikdo hlášen k trvalému pobytu, pokud bude
prokázáno, že stavba není způsobilá k užívání či bydlení
d) poplatníci, kteří se prokazatelně nezdržují v obci po celý rok a zároveň:
•
celoročně pobývají v zahraničí, nebo
•
mají trvalý pobyt na ohlašovně nebo jejich skutečný pobyt nelze zjistit
•
celoročně pobývají v sociálním, zdravotnickém či vězeňském
zařízení mimo území obce, nebo
•
se prokážou úhradou poplatku za komunální odpad v jiné obci, nebo
•
se prokážou nájemní smlouvou a potvrzením vlastníka či správce
objektu o placení poplatku za komunální odpad v jiné obci.

POPLATEK ZA PSY
Výše poplatku ze psů je jako loni 300 Kč za prvního psa a 400 Kč za každého
dalšího psa téhož držitele.
U poplatníků starších 65 let (věk se posuzuje k 31. 12. 2019) jsou sazby 70 Kč za prvního a 100 Kč za každého dalšího psa. K poplatku se přihlašují psi starší 3 měsíců.

TERMÍN A ZPŮSOB ÚHRADY POPLATKŮ
Poplatky se platí jednorázově, se splatností do 30. dubna.
Poplatky uhraďte přednostně bezhotovostně na účet obce Včelná u KB č.
účtu: 43–3945120267 / 0100. Jako variabilní symbol uveďte číslo popisné
domu, v bytových domech ještě doplněné o číslo bytu. Pokud neplatíte poplatky za celou domácnost, specifikujte, za které osoby jste uhradili, a to buď ve
zprávě pro příjemce, nebo e-mailem na ou@vcelna.cz.
Poplatky je též možno uhradit v hotovosti či platební kartou v kanceláři OÚ,
Husova 212 v úředních hodinách: Po a St 7-12 a 13-17 hodin.

K POVINNÉMU ČIPOVÁNÍ PSŮ
Novou zákonnou povinností je mít
psy očipované, a to nejpozději do půl
roku jejich věku.
Na svobodném rozhodnutí každého chovatele pak je, zda čip za úplatu
zaregistruje u některé ze soukromých
společností, např. na www.narodniregistr.cz, www.identifikace.cz či www.
backhome.cz.
Není povinností ani podle zákona
ani podle vyhlášky obce nahlašovat
číslo čipu na zdejším obecním úřadě.

Pokud chcete,
aby byl k vašemu
psu podle čipu dohledatelný majitel,
doporučujeme provést registraci čipu
na výše uvedených veřejných serverech.
Číslo čipu nahlášené pouze zdejšímu
úřadu nebude využitelné dalšími subjekty, jako odchytovou službou apod.
Připomínáme, že čipování nezakládá v naší obci žádnou úlevu od poplatku ze psů.

ČETNOST SVOZŮ
JEDNOTLIVÝCH
DRUHŮ ODPADŮ
Popelnice se směsným odpadem budou odváženy takto:
Část obce nad tratí – 1x za 14 dní
v pátek, lichý týden, přes léto týdně:
(3.1., 17.1., 31.1., 14.2., 28.2., 13.3.,
27.3., 10.4., 24.4., 8.5., 22.5., 5.6.,
12.6., 19.6., 26.6., 3.7., 10.7., 17.7.,
24.7., 31.7., 7.8., 14.8., 21.8., 28.8.,
11.9., 25.9., 9.10., 23.10., 6.11., 20.11.,
4.12., 18.12.)
Část obce pod tratí – 1x za 14 dní
v pátek, sudý týden, přes léto týdně:
(10.1., 24.1., 7.2., 21.2., 6.3., 20.3.,
3.4., 17.4., 1.5., 15.5., 29.5., 5.6.,
12.6., 19.6., 26.6., 3.7., 10.7., 17.7.,
24.7., 31.7., 7.8., 14.8., 21.8., 28.8.,
4.9., 18.9., 2.10., 16.10., 30.10.,
13.11., 27.11., 11.12., 25.12.)
Bio popelnice jsou odváženy:
Leden až březen, prosinec – 1x za
měsíc, první čtvrtek v měsíci
Duben, květen, říjen, listopad – 2x za
měsíc, liché týdny ve čtvrtek
Červen, červenec, srpen, září – každý
týden ve čtvrtek
(2.1., 6.2., 5.3., 2.4., 16.4., 30.4., 14.5.,
28.5., 4.6., 11.6., 18.6., 25.6., 2.7., 9.7.,
16.7., 23.7., 30.7., 6.8., 13.8., 20.8., 27.8.,
3.9., 10.9., 17.9., 24.9., 1.10., 15.10.,
29.10., 12.11., 26.11., 3.12.)
Svoz pytlů na plasty (žluté) a nápojové
kartony (oranžové) probíhá 1x za měsíc, poslední pátek v měsíci (31.1.,
28.2., 27.3., 24.4., 29.5., 26.6., 31.7.,
28.8., 25.9., 30.10., 27.11., 25.12.).
Pravidelně týdně jsou odváženy kontejnery s papírem, jednou za měsíc
kontejnery se sklem.
Kontejnery na kovové obaly a kuchyňské oleje firma FCC odváží dle aktuální potřeby na vyžádání obce.
Zpětný odběr elektrozařízení za kulturním domem probíhá první pondělí v měsíci od 16 do 17 hodin (6.1., 3.2., 2.3., 6.4.,
4.5., 1.6., 3.8., 7.9., 5.10., 2.11., 7.12.).
Hromadné svozy velkoobjemových
a nebezpečných odpadů probíhají 2x
ročně, na jaře a na podzim.
František Mareš, referent OÚ

OBECNÍ ÚŘAD

NOVÉ WEBOVÉ
STRÁNKY OBCE
V loňském roce jsme pracovali na
nové podobě webových stránek. Donutila nás k tomu legislativa a také
norma GDPR, které obcím ukládají
povinnosti tykající se veřejných internetových stránek. Nové stránky by
měly být přehlednější a čitelné i pro
slabozraké občany. Nabídnou i zjednodušenou verzi ovládání nejen pro
seniory.
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KULTURNÍ AKCE

OBECNÍ PLES SOBOTA 8. 2. 2020 OD 20:00
Zveme vás na jubilejní 30.
ročník Obecního plesu. Večerem nás bude provázet
kapela MELODIKUM. Těšit
se můžete na tradiční předtančení, bohatou tombolu
a také na velmi zajímavé
půlnoční překvapení. Chybět nebude ani losování
hlavních cen plesu ze zakoupených vstupenek.

Máme již skoro
vyprodáno!
Poslední VSTUPENKY
můžete ještě zakoupit
v kanceláři obecního
úřadu za 200 Kč.
Veškeré novinky, které se objeví třeba
v aktualitách, nebo informace o blížících se kulturních akcích, budeme
moci rozesílat jedním kliknutím na
všechny registrované emailové adresy. Bude však potřeba, aby všichni,
kteří dosud své emailové adresy měli
již přihlášené, je znovu potvrdili i na
těchto nových stránkách.

PLESOVÁ SEZÓNA V ROCE 2020
Sobota

22. 2. 2020

Spolkový ples obce
Boršov nad Vltavou

Pátek

6. 3. 2020

Ples Europasta –
Bratří Zátkové

Sobota

7. 3. 2020

Maškarní ples

NOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD
Náhled nového jízdního řádu MHD platného od 1. 1. 2020. Nové spoje jsou vyznačeny červeně. Tištěnou verzi si můžete vyzvednout ve vestibulu obecního úřadu.

Velkou výhodou webových stránek
bude i možnost stažení mobilní aplikace V OBRAZE, ve které si sami
nastavíte, které informace chcete sledovat, a jakmile dojte k nějaké aktualizaci, budete automaticky informováni
právě prostřednictvím této aplikace.
Stránky budou spuštěny v únoru
2020.
Budeme rádi za vaše hodnocení a názory.

KULTURA / SPORT
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AKCE SPOLKU VČELŇÁCI
VEPŘOVÉ HODY – sobota 25. 1. 2020
Letos již v lednu pro vás připravujeme další ročník vepřových hodů. Přijďte s celou rodinou na oběd, večeři nebo jen tak na svačinku. V nabídce bude kompletní
sortiment čerstvých zabíjačkových specialit, upečeme čerstvé řízky, nezapomněli jsme ani na koláčky, muziku pro dospělé i zabavení pro děti.
Prosíme pilné hospodyňky (a hospodáře), aby se přišli pochlubit se svými masopustními koblížky – odborná porota je zhodnotí a ty nejlepší odmění! Vzorky
můžete předat obsluze do 15 hodin.
VSTUP ZDARMA!
Kulturní dům Včelná od 11:30 hodin

VČELENSKÝ MASOPUST – sobota 29. 2. 2020
Zúčastněte se společně s námi dalšího ročníku Včelenského masopustu. Srdečně zveme všechny zájemce do průvodu
v maskách. Trasu pochodu najdete na FB spolku stejně jako
kontakt pro koordinaci skupinových masek.
Sraz v 10:00 hodin u Kaštanu

METANÁ
Zimní sezona v metané na ledě byla
zahájena ve Vimperku, kde se bojovalo
o účast na EP v Itálii, tuto účast si vybojovalo družstvo žen.
16.12.2019 se již tradičně zúčastnila
družstva žen a mužů ze Včelné turnaje
v německém Regenu. Družstvo žen se

Německo-Regen

umístilo na skvělém 5. místě ve skupině.
Na Evropském poháru v italském
Meranu, který se konal 22.–24.11.2019,
reprezentovalo obec Včelnou družstvo
žen ve složení Zdeňka Komzáková,
Marta Levá, Helena Hájková, Vendula
Králová, Michala Melušová. Umístilo se

Evropský pohár - Itálie

na krásném 15. místě.
Posledním úspěchem v roce 2019
bylo zlato na Mistrovství republiky
v hodech na cíl, které získalo družstvo
žen ve složení Zdeňka Komzáková,
Marta Levá, Marie Gasseldorferová
a Jana Červáková.

MČR 2019

SPORT
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FOTBAL
Turnaj „Int. Linzer Hallenmasters
2020“ – v sobotu 4. 1. 2020 se naše
mladší přípravka účastnila mezinárodního halového fotbalového turnaje
v rakouském Linci. Mezi účastníky
z Rakouska a Česka jsme se umístili na osmém místě. Celá organizace
turnaje byla vydařená. Těšíme se na
další podobné akce.

KARATE
Řada dětí ze Včelné pravidelně navštěvuje kroužek karate v sousedním
Boršově nad Vltavou. Místní oddíl je
součástí klubu TJK Č. Budějovice.
Vede je ten nejzkušenější z trenérů a zakladatel českobudějovického týmu pan Jiří Faktor. Společně
s ostatními trenéry se věnují dětem
ve všech věkových kategoriích. Ty
nejlepší z nich se dokázaly již po několikáté kvalifikovat na Mistrovství
ČR v karate, které se konalo v prosinci 2019 v Praze. Kluci i holky ze Včelné dokonce vybojovali několik medailí. Gratulujeme!

KATA TÝM dívky 10-11 let - 2. místo - Lucie Povišerová (Včelná), Sofie Havlová a Tereza Nováková

KUMITE 12-13 let do 45 kg 3. místo Adam Nejedlý a Daniel Stránský

KUMITE 7-9 let nad 32 kg –
1. místo Dominik Stránský

Nominovaní závodníci na MČR 2019 z oddílu Boršov s p. Faktorem (klub TJK Č. Budějovice)

Dotazy, informace či připomínky zasílejte na e-mail: ou@vcelna.cz. Náklad 950 ks. Distribuce zdarma.
Grafická úprava: Pavlína Adamcová, Tisk: TYPODESIGN s. r. o.

