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Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
další měsíc se chýlí ke svému konci a vy čtete nové vydání
obecního zpravodaje. V květnu proběhlo 7. zasedání zastupitelstva
obce. Zápis z tohoto, ale i ze všech předchozích jednání si můžete
přečíst na www.vcelna.cz v sekci OBECNÍ ZASTUPITELSTVO. Přijatá
usnesení pravidelně najdete i zde ve zpravodaji. V kalendáři
na webových stránkách obce jsem aktuálně doplnila veškeré
kulturní a společenské akce pořádané obcí i místními spolky, pravidelné sportovní
aktivity, ale i všechny termíny svozů odpadů. Snažíme se, abychom vám co nejvíce
přiblížili dění v obci, proto důležité informace rozesíláme také na přihlášené
emailové adresy a jsou zveřejněny i na obecním Facebooku, který je veřejně
přístupný.
Většina z vás jistě již zaznamenala, že byly v naší obci umístěny opět
dvě stanoviště pro REKOLA. Je to služba pronájmu kol, která můžete
za drobný poplatek využívat pro svou cestu do/z Českých Budějovic. Nyní navíc
mohou nově přihlášení uživatelé, kteří si stáhnou aplikaci do mobilu využít 10 jízd
zdarma. Podrobnosti a podmínky naleznete na www.rekola.cz.
Dobrou zprávou je také to, že v červnu budou zahájeny dvě stavební akce –
zateplení MŠ a výstavba cyklostezky. V průběhu realizace dojde k určitým
omezením, avšak budou jen dočasná a nejpozději do září, resp. listopadu by mělo
být hotovo.
Dále bych chtěla připomenout, že v naší obci máme platnou vyhlášku
o udržování čistoty a ochraně životního prostředí, kde se mimo jiné píše
o čistotě ovzduší. Již několikrát se na nás obrátili občané, kteří si stěžovali, že se
na různých místech obce pálí nebo přímo v kotli se spaluje nepotřebný či dokonce
nebezpečný odpad. Štiplavý kouř způsobuje znečištění vzduchu a zároveň tak velmi
znepříjemňuje život ostatním. Využijte k likvidaci odpadů raději hromadné svozy.
Minulý víkend proběhly volby do Evropského parlamentu, výsledky o tom,
jak se hlasovalo ve Včelné, naleznete na další straně.
Miroslava Stránská, starostka obce

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva dne 20. 5. 2019
Zasedání zastupitelstva se zúčastnilo 8 zastupitelů, kteří přijali tato usnesení:
•

•

•

•
•
•

Zastupitelstvo obce Včelná v souladu s čl. IV. 9. vnitřní směrnice č. 2/2018 o zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu schvaluje zadání veřejné zakázky „Rekonstrukce armaturní komory
vodojemu“ přímo jednomu dodavateli – firmě Čevak a.s., IČ 60849657, Severní 8, 370 10 České
Budějovice. Jako odborný správce vodohospodářské soustavy obce má firma Čevak nejlepší
předpoklady k provedení prací a montáži specifických armatur v souladu s technickými
požadavky, má zajištěné odborné i stavební kapacity. Zadání zakázky rekonstrukce správci
zařízení zjednoduší přejímací řízení a eliminuje riziko zdlouhavých reklamačních řízení
s dodavatelem, což by mohlo narušit plynulou dodávku vody do obce.
(Hlasování 6 pro – 0 proti – 2 se zdrželi)
Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje dodavatele veřejné zakázky „Architektonická studie
a projektová dokumentace rekonstrukce budovy obecního úřadu“ firmu Atelier Klein s.r.o.,
IČ 03487563, Lidická 1019/18, 370 07 České Budějovice. (8–0–0)
Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje dodavatele veřejné zakázky „Cyklostezka Včelná“ firmu
STRABAG a.s., IČ 60838744, odštěpný závod České Budějovice, Provozní jednotka České
Budějovice, Planá 78, 370 01 České Budějovice. (7-0-1)
Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje rozšíření počtu členů kontrolního výboru na pět členů.
(8-0-0)
Zastupitelstvo obce Včelná volí za členy kontrolního výboru MUDr. Luciu Veselovskou a pana
Ivana Blahovce. (8-0-0)
Zastupitelstvo obce Včelná ukládá finančnímu výboru projednat v případě získané dotace
z Ministerstva pro místní rozvoj investiční záměr rekonstrukce kulturního domu. (7-0-1)

Výsledky voleb do Evropského parlamentu ve Včelné
Voleb se ve Včelné zúčastnilo 31 % voličů. Bylo odevzdáno 526
platných hlasů.
Uvádíme prvních 10 politických subjektů dle počtu získaných hlasů. Zvýrazněny
subjekty, které celostátně získaly alespoň jeden mandát.
Strana/hnutí
Počet hlasů
ODS
111
ANO 2011
108
Koalice STAN, TOP 09
74
Česká pirátská strana
73
SPD
37
KDU-ČSL
36
HLAS
20
KSČM
18
ČSSD
14
ANO, vytrollíme europarlament
10
2

%
21,1
20,5
14,6
13,9
7,0
6,8
3,8
3,4
2,7
1,9

Všechny výsledky
detailně naleznete
na webu statistického
úřadu: www.volby.cz

Akce pořádané obcí Včelná
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
Odjezd autobusu je v 7:15 od restaurace U Kaštanu, sraz
15 minut předem, 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 už jen 10 ks vstupenek na sobotu 15. 6. 2019 od 20 hodin.
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 na Obecním úřadě Včelná.
Odjezd ze Včelné je okolo 15. hodiny, návrat v nočních hodinách.

ZÁJEZD DO LÁZNÍ JOHANNESBAD – sobota 21. 9. 2019
Ve spolupráci s CK Máj pro vás i letos připravujeme zájezd
do německých lázní ve městě Bad Füssing. Tentokrát se můžete těšit
na termální lázně Johannesbad. Využít můžete 13 bazénů s léčivou
termální minerální vodou o teplotě 23-40 °C (bazén s vlnobitím, vulkanický bazén,
bazén s protiproudem, plavecký bazén…), vířivky, příjemné vodní masáže, parní
saunu, odpočinkové místnosti.
Léčebná voda velmi příznivě působí na revmatická onemocnění, na artrózu
a onemocnění kloubů, kyčlí, na bolesti páteře.
Pobyt v lázních je na 6 hodin. Saunový svět s 5-ti saunami, potní komorou
a ledovou jeskyní je za příplatek 6 EUR. Při cestě tam krátká zastávka v nákupním
středisku Aldi. Cena za dospělou osobu je 680 Kč, děti 3-14 let za 590 Kč.
Pro zájemce je možné zajistit i cestovní pojištění ve výši 24 Kč. Rezervujte si své
místo nejpozději do 31. 7. 2019. Počet míst je omezen! Odjezd autobusu
ze Včelné je plánován cca v 6:40 hod.
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VÝSTAVA OBRAZŮ A MOZAIK
21. 6. 2019 - 30. 6. 2019
Zveme Vás na jubilejní 20. výstavu výtvarných děl
našeho bývalého starosty pana Pavla Rožbouda
pořádanou obcí Včelná, která bude probíhat v zasedací místnosti
Obecního úřadu Včelná. VSTUP ZDARMA
Otvírací doba výstavy:
So – Ne 13–18 hod
Po – Pá 10–12 a 14–18 hod
VERNISÁŽ
V pátek 21.6.2019 od 18 hod jste rovněž srdečně zváni na slavnostní
zahájení výstavy. Po úvodním přípitku zahrají na klarinety
Kateřina Rožboudová a Matěj Doležal.
Připraveno bude i drobné občerstvení.

Akce pořádané spolkem Včelňáci
VÍTÁNÍ LÉTA – sobota 22. 6. 2019
Zveme vás na akci Vítání léta. Budeme péct selátko, klobásy a také něco
dobrého ve spolkové peci. Točit budeme několik druhů piv značky GLOKNER.
Pro děti bude připraven skákací hrad, pikador a limonáda. Hrát bude živá kapela.
Přijďte se pobavit s přáteli a užít si první letní sobotu společně s námi.
Areál SK Včelná – spodní hřiště – od 16 hodin. Vstup ZDARMA.

Akce Sportovního klubu Včelná
RETROPÁRTY NA VČELNÉ – sobota 15. 6. 2019
Venkovní disco pro všechny generace. SK Včelná vás zve na retropárty, která
se koná na hřišti v areálu SK. Vrátíme se o několik desítek let zpátky s hudbou
z osmdesátek a devadesátek. Retro oblečení vítáno. Vstupné 100 Kč.
Přijďte se pobavit a podpořit činnost sportovního klubu v naší obci.
Těšíme se na vás.
Areál SK Včelná 18–24 hodin.
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OBEC VČELNÁ

přijme na hlavní pracovní poměr

PRACOVNÍKA TECHNICKÝCH SLUŽEB
nástup možný ihned
POŽADUJEME:
➢ min. výučný list
➢ řidičský průkaz sk. T
NABÍZÍME:
➢ práci na plný úvazek v jednosměnném provozu
➢ pracovní doba 6:00 - 14:30
➢ v zimním období 7:00 – 15:30
➢ nástupní plat 18 – 21 000 Kč hrubého (dle dosažené praxe)
➢ stravenky v hodnotě 90 Kč/den
➢ 5 týdnů dovolené
➢ další vzdělávání formou kurzů a školení
➢ po zapracování:
• osobní příplatek ve výši min. 20-25 %
• možnost mimořádných odměn
• příspěvek na penzijní připojištění 500 Kč/měsíc
• příspěvek ze sociálního fondu až do výše 4000 Kč/rok
NÁPLŇ PRÁCE:
➢ údržba veřejných prostranství – sekání trávy, odklízení sněhu,
čištění chodníků…
➢ manuální a údržbářské práce
➢ práce s traktorem
➢ likvidace odpadů
Životopisy zasílejte na email starostka@vcelna.cz do 10. 6. 2019.
Bližší informace k nabízené pozici získáte na telefonním čísle 602 469 702.

Nevyz vednuté FOTOGR AF IE z vítán í občá nk ů
jsou stále k dispozici na obecním úřadě.
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Pravidelné cvičení aerobiku ve Včelné
„Máš milion starostí? Běž si pořádně zacvičit a zapomeneš
na všechny!“
Přijďte si zacvičit aerobik mix!
Každé pondělí od 18.30 do 19.30 v KD Včelná. Díky pravidelnému cvičení
si vytvarujete postavu, zvýšíte si vytrvalost a obranyschopnost organismu
a v neposlední řadě zapracujete i na své psychické pohodě.
Díky vám všem, kteří již přes rok hodiny aerobiku navštěvujete a které cvičení
baví, se mi podařilo obohatit naše improvizované „fitness studio“ o gumové
expandéry a overbally, zefektivňující posilování různých svalových skupin.
Novinkou budou hodiny step aerobiku! Začínáme v pondělí 10. června, jinak
bude step aerobik vždy každé první pondělí v měsíci v pravidelném čase
od 18.30 do 19.30. (Ostatní pondělky budou i nadále věnovány aerobiku mix.)
Kapacita na lekci step aerobiku je 10 lidí. Vstup: 70,- Kč.
Těším se na vás. Eva Jindrová
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INZERCE

•

Komíny pro krby s.r.o.
Provádíme dodání, realizaci a výstavbu šamotových
a třísložkových/nerez komínů a krbových vložek.
Kontakt: Martin Beníšek, Včelná, mob. 736 617 028
E-mail: M.Benisek@seznam.cz
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