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SLOVO STAROSTKY

Vážení spoluobčané,
konec června a tedy i školního
roku je téměř na dohled a dětem
brzy začnou letní prázdniny. Pro
řadu rodičů je to kromě radosti ze
strávené dovolené se svými dětmi, také starost, jak děti zabavit
v době, kdy musejí chodit do práce.
Pro tyto účely již druhým rokem na
Včelné fungují příměstské tábory,
které ve spolupráci s obcí pořádá
volnočasový klub Čtyřlístek. Jsou
vypsané celkem 4 termíny pro děti
různých věkových kategorií. Věřím,
že i letos budou děti nadšené z programů, které pro ně organizátorky
připravily.
Jak jsme avizovali v minulém zpravodaji, byly počátkem června zahájeny stavební práce na vybudování nové
kanalizace a rekonstrukci vodovodu
podél tř. 5. května. Největší dopravní komplikace očekáváme v době od
7. 7. do 10. 7. 2022, kdy budou v křižovatce Nádražní a tř. 5. května probíhat částečné výkopové práce kvůli
napojení vodovodu a doprava bude
svedena do jednoho pruhu. Děkujeme za pochopení.

Stále také pokračuje rekonstrukce obecního úřadu. Po počátečních
komplikacích, kdy statik dodatečně
rozhodl o kompletním odstranění
střechy, a nakonec i stropu z důvodu
již nevyhovující konstrukce, dostává

budova ty správné obrysy. Termín
dokončení se však musel posunout
o dva měsíce, nový termín je stanoven do 30.10.2022. Minimálně do té
doby bude obecní úřad fungovat stále
v Kulturním centru.

V červnu proběhlo několik zajímavých akcí. Ve fotogalerii na poslední
straně se můžete podívat na fotky
z výletu se seniory, z dětského dne či
z 1. ročníku žákovského fotbalového
turnaje o pohár starostky. Všem po-

řadatelům a dobrovolníkům děkujeme za pomoc.
Přeji vám všem a hlavně vašim dětem krásné slunečné léto a spoustu
nových zážitků.
Miroslava Stránská, starostka obce

2. VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
K NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU
PROBĚHNE 29. 6. 2022
od 16:00 v Kulturním centru Včelná
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Z 31. zasedání Zastupitelstva obce Včelná konaného dne 23. 5. 2022
Přítomno 9 zastupitelů z 9, z toho dva připojeni dálkovým
způsobem.
Konáno v hlavním sále Kulturního centra za přítomnosti
7 hostů z veřejnosti.
Schválená usnesení:
Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje účetní závěrku Obce Včelná
za rok 2021 s kladným výsledkem
hospodaření dle výkazu zisku a ztráty ve výši 16.066.747,50 Kč.
Výsledek hlasování: 9 hlasů pro – 0
proti – 0 se zdrželi.
Z rozpravy: Kladný výsledek hospodaření je zjištěn ze sestavy zisku
a ztráty, kde se do „zisku“ započítává
např. i pořízený majetek. Není to rozdíl mezi rozpočtovými příjmy a výdaji.
Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje závěrečný účet obce za rok 2021,
jehož přílohou je Zpráva o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok
2021, a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
Výsledek hlasování: 9 hlasů pro – 0
proti – 0 se zdrželi.
Z rozpravy: Tzv. „závěrečný účet“ je
dokument popisující přehledně celoroční hospodaření obce.
Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje účetní závěrku Mateřské školy
Včelná za rok 2021 se zhoršeným
výsledkem hospodaření (ztrátou) ve
výši 53.698,50 Kč.
Výsledek hlasování: 9 hlasů pro – 0
proti – 0 se zdrželi.
Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje výjimku z počtu dětí ve třídách
Mateřské školy Včelná – navýšení
o maximálně 4 děti.
Výsledek hlasování: 9 hlasů pro – 0
proti – 0 se zdrželi.
Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje odkup pozemku parc. č. 285/10
o výměře 593 m2 a části pozemku
parc. č. 285/1 o výměře 2415 m2
od – osobní údaje prodávajícího vynechányɸ – za cenu 10.541.318 Kč.
Zastupitelstvo obce zároveň pověřu-

je starostku obce k provedení odpovídajícího rozpočtového opatření.
Výsledek hlasování: 8 hlasů pro (M.
Stránská, M. Šlinc, Mgr. K. Feitl, Ing.
K. Koktavý, Ing. J. Lexa, Ing. J. Mandžukova, JUDr. I. Rygálová, Ing. I.
Smudková,) – 0 proti – 1 se zdržel
(RNDr. I. Nesrovnal)
Z rozpravy: Zastupitelstvo schválilo
odkup areálu prodejny Centrum ve
Witthanově ulici. Zastupitelé by zde
rádi vybudovali „dům pro seniory“.
Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje smlouvu o přeložce zařízení distribuční soustavy (trafostanice v ul.
Witthanova) č. 9090010891 s předpokládanými náklady přeložky celkem 2.494.555,20 Kč. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce
k podpisu této smlouvy až po zapsání vlastnictví pozemku, kde má
být nová trafostanice postavena, do
katastru nemovitostí, a dále pověřuje
starostku obce k provedení odpovídajícího rozpočtového opatření.
Výsledek hlasování: 8 hlasů pro (M.
Stránská, M. Šlinc, Mgr. K. Feitl, Ing.
K. Koktavý, Ing. J. Lexa, Ing. J. Mandžukova, JUDr. I. Rygálová, Ing. I.
Smudková,) – 0 proti – 1 se zdržel
(RNDr. I. Nesrovnal)
Z rozpravy: Pro realizaci „domu pro
seniory“ je třeba přeložit trafostanici
za prodejnou Centrum.
Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje prodej části pozemku parc.
č. 796/47 o výměře cca 38 m2 (bude
upřesněno geometrickým plánem)
panu – osobní údaje kupujícího vynechányɸ– za cenu 470 Kč/m2.
Výsledek hlasování: 8 hlasů pro (M.
Stránská, M. Šlinc, Mgr. K. Feitl, Ing.
K. Koktavý, Ing. J. Lexa, Ing. J. Mandžukova, JUDr. I. Rygálová, Ing. I.
Smudková,) – 0 proti – 1 se zdržel
(RNDr. I. Nesrovnal)

Z rozpravy: K prodeji pozemku na
tř. 5. května bude oddělena část, kde
nevedou veřejné sítě.
Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje Plán financování obnovy vodovodů
a kanalizací na období 2022 až 2031.
Výsledek hlasování: 9 hlasů pro – 0
proti – 0 se zdrželi.
Z rozpravy: Dle schváleného plánu
se bude během následujících 10 let
základní sazba vodného zvyšovat
o cca 2 Kč/m3 ročně k dosažení povinné úrovně prostředků na obnovu
vodohospodářského majetku.
Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo
s firmou Pradast, s. r. o. na stavbu 5.
třídy Mateřské školy Včelná.
Výsledek hlasování: 9 hlasů pro – 0
proti – 0 se zdrželi.
Z rozpravy: Finální dodatek ke smlouvě vyčísluje rozdíl mezi vícepracemi
a méněpracemi na stavbě 5. třídy MŠ.
Navýšení ceny činí 143 tis. Kč.
Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
s firmou DEMOSTAV, s. r. o. na rekonstrukci budovy obecního úřadu.
Zastupitelstvo obce zároveň pověřuje starostku obce k provedení odpovídajícího rozpočtového opatření.
Výsledek hlasování: 7 hlasů pro (M.
Stránská, M. Šlinc, Mgr. K. Feitl, Ing.
J. Lexa, Ing. J. Mandžukova, JUDr. I.
Rygálová, Ing. I. Smudková,) – 1 proti
(Ing. K. Koktavý) – 1 se zdržel (RNDr.
I. Nesrovnal)
Z rozpravy: Dodatek upravuje zvýšení
ceny o 1,5 mil. Kč bez DPH za vícepráce
po vynucené změně projektu po rozhodnutí statika: posílení stropu a nový krov.
Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje na základě doporučení výběrové
komise dodavatele veřejné zakázky
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„Vybudování kanalizace a vodovodu
tř. 5. května od ul. Nádražní k ul. Witthanova“ firmu Swietesky, s. r. o., IČ
48035599, Pražská tř. 495/58, 370 04
České Budějovice s nabídkovou cenou díla bez DPH 3.794.000 Kč. Zastupitelstvo obce zároveň pověřuje
starostku obce uzavřením smlouvy
o dílo s vítězným uchazečem.
Výsledek hlasování: 9 hlasů pro – 0
proti – 0 se zdrželi.
Z rozpravy: Nabídku podaly tři firmy,
cenové rozpětí bylo 3,79 až 3,90 mil.
Kč bez DPH. Stavba by měla být dokončena do 22. 8. 2022.
Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje na základě doporučení výběrové
komise dodavatele veřejné zakázky
„Rekonstrukce veřejného osvětlení
tř. 5. května od ul. Nádražní k ul. Witthanova“ firmu ELSA CB, s. r. o., IČ
251160435, Průmyslová 265, Boršov
nad Vltavou, s nabídkovou cenou díla
bez DPH 508.078 Kč. Zastupitelstvo
obce zároveň pověřuje starostku
obce uzavřením smlouvy o dílo s vítězným uchazečem.
Výsledek hlasování: 9 hlasů pro – 0

proti – 0 se zdrželi.
Z rozpravy: Nabídku podaly tři firmy,
cenové rozpětí bylo 508 až 590 tis. Kč
bez DPH.
Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje zřízení pošty ve Včelné formou
programu Pošta Partner.
Výsledek hlasování: 7 hlasů pro (M.
Stránská, M. Šlinc, Mgr. K. Feitl, Ing.
K. Koktavý, Ing. J. Mandžukova, RNDr.
I. Nesrovnal, Ing. I. Smudková,) – 1
proti (JUDr. I. Rygálová) – 1 se zdržel
(Ing. J. Lexa)
Z rozpravy: Obec Včelná dostala nabídku na zřízení pobočky Pošta Partner, která by našim občanům poskytovala veškeré služby pošty. Obec bude
mít vlastní PSČ, tato změna nemá vliv
na změnu osobních dokladů. Veškeré dopisy a balíky budou automaticky přesměrovány na novou pobočku
Včelná. Dočasně bude pošta zřízena
v nové knihovně, trvale pak bude přemístěna do rekonstruované budovy
„U Petrů“.
Neschválné návrhy usnesení:
X Zastupitelstvo obce Včelná schva-

luje kupní smlouvu č. Skup-20220001, kterou obec prodává část
pozemku parc. č. 719/5 o výměře
85 m2 a část pozemku parc. č. 701/1
o výměře 10 m2, vše v katastrálním
území Včelná, panu – osobní údaje
kupujícího vynechány.
Výsledek hlasování: 0 hlasů pro – 9
proti – 0 se zdrželi.
Z rozpravy: Zastupitelé neschválili žádost o odkup dvou pozemků, které jsou součástí veřejného
prostoru a není vhodné, aby přešly do
soukromého vlastnictví.

X Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje záměr prodeje pozemků v k. ú.
Včelná parc. č. 81, včetně stavby
domu č. p. 23, a parc. č. 82/1 v k.ú.
Včelná.
Výsledek hlasování: 0 hlasů pro – 9
proti – 0 se zdrželi.
Z rozpravy: Zastupitelé zamítli došlou žádost o prodej budovy hostince
U Petrů na tř. 5. května.
Celý zápis z jednání zastupitelstva
najdete na webových stránkách
obce – www.vcelna.cz

LIKVIDACE A VYUŽITÍ BIOODPADŮ
„Můžeme dostat od obce druhou
biopopelnici? Posekaná tráva ze zahrady se nám tam už nevejde.“ Na
tento poměrně častý dotaz obecní
úřad odpovídá „ne“. Tato otázka si
však zaslouží širší odpověď. Na co
vůbec slouží biopopelnice? A jaké
jsou další možnosti likvidace, či spíše
využití bioodpadu?

Začněme jeho využitím, a to nejdříve na vlastní zahradě. Sekačkami
najemno posekaná tráva se dá využít

k zamulčování brambor a jiné zeleniny, malin, ostružin, stromů či trávníku
samotného a je ideálním zdrojem
kompostu, který je nepostradatelným hnojivem k pěstování zeleniny
a květin. Do zahradního kompostéru
je k trávě a listí možno přidat i část
organického odpadu z kuchyně (včetně kávové sedliny, sáčků od čaje či
dokonce lepenky). Kvalitní kompost
vznikne již za jeden rok, kompostér
zpravidla dobře vypadá a pokud je
provzdušněn, není na zahradě cítit.
Provzdušnění se zvyšuje přidáním
suchých a savých materiálů hrubší
struktury, jako je sláma, hobliny, posekané dřevo, kukuřičné stonky či trocha zeminy. I když kompost nehodláte v zahradě pravidelně využívat,
kompostér odvede dobrou práci už
tím, že biologickým procesem několikanásobně sníží původní objem trávy.
Letos obecní úřad vydal do bezplatné
výpůjčky zájemcům 250 kvalitních
velkoobjemových kompostérů. Tato

akce sice již nepokračuje, kompostér
se však dá pořídit v obchodě již od
stovek korun.
Kromě domácího kompostování provádí kompostování ve větším
i obec. Kompostuje posečenou trávu z veřejných prostranství, ale do
této komunitní kompostárny sváží
i obsah kontejnerů umístěných na
třech stanovištích v obci, kam mohou občané odkládat přebytečnou
trávu ze svých zahrad. Podotýkáme,
že dle stávající legislativy obec nemůže kompost vzniklý na komunitní
kompostárně prodávat a užívá jej jen
k zvelebení veřejných prostranství.
Před sedmi lety zavedený svoz biopopelnic měl primárně za cíl oddělit
ze směsného odpadu odváženého
v klasických popelnicích biosložku
a snížit tím tonáž netříděného odpadu
končícího na skládkách. Připomeňme
si, co patří a nepatří do biopopelnic:
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BIOPOPELNICE ANO
• rostlinný odpad ze zahrady (posekaná tráva, listí, plevel, spadané
ovoce)
• zemina z květin bez květináčů
• zbytky ovoce a zeleniny, slupky
• zbytky jídel včetně potravin s prošlou zárukou (jen do biopopelnice)
• výkaly drobných domácích zvířat
(jen do biopopelnice)
Byť tedy tráva a listí do biopopelnice typově patří, 240-litrová nádoba
není určena k tomu, aby pojala veškerý objem trávy rostoucí na našich rozlehlých zahradách. Spíše umožňuje
zbavit se plevelů, kterým nechceme
dávat v domácích kompostérech šanci, aby se znovu ujaly či vysemenily.
Ani z finančního hlediska by nedávalo smysl odvážet drahou dopravou

BIOPOPELNICE NE

•
•
•
•

maso, kosti
uhynulá zvířata
olej z potravin
obaly od potravin

Orientační
mapka stanovišť
kontejnerů

z obce tuny a tuny místně zpracovatelných přírodnin. Jaká je cena ročního provozu jedné biopopelnice? Je
zkalkulována paušálně na 42 Kč za

výsyp. Roční provoz jedné biopopelnice tak vychází na 1355 Kč, což při počtu 650 nádob představuje pro obec
celkové roční náklady 880 tisíc Kč.

OKÉNKO Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Ani tento měsíc děti v MŠ Včelná
nezahálely. Byl plný zajímavých programů a samozřejmě dlouho očekávaných školních výletů, na které se
všichni těšili.
Než děti nasadily batohy, čekala je
oslava Dětského dne. Prvního června
se v dopoledních hodinách proměnila naše školní zahrada v kouzelnou.
Objevily se zde pohádkové bytosti
v podobě Červené Karkulky, Sněhurky,
vodníka, víly nebo myšky Minnie, které
krásně ztvárnily naše milé paní uklízečky a kuchařky. Pro děti byly připravené
sportovní disciplíny například skoky
v pytlích, střelba vodní pistolí na terč,
přenášení míče z bodu A do bodu B, hod
míčem na cíl a spousta dalších zajímavých aktivit. Děti byly z celého dětského
dne nadšené a to také díky odměnám,
které na konci pohádkového dopoledne
obdržely. Ještě jednou tímto děkujeme
za veškeré dary od rodičů, které byly
použity pro tyto účely.
Dále byl v kulturním centru pro děti
připraven zajímavý projekt Od dřeva k loutce. Projektu se zúčastnily
všechny třídy od Cvrčků po Včeličky.
Nejprve děti shlédly tři naučné pohádky, zazpívaly si známé písně a poté
se seznámily s tím, jaký je rozdíl mezi
loutkou, maňáskem a marionetou.

Třídy Berušek a Včeliček měly
možnost vyzkoušet si práci se dřevem. Každé z dětí si odneslo svůj výrobek domů na památku.
Za slunného počasí a s úsměvem na
tváři vyrazila třída Broučků a Motýlků
do nedaleké ZOO Dvorec u Borovan.
Již samotná cesta autobusem byla
pro děti zážitkem. V ZOO na děti čekala paní ošetřovatelka, která provedla
třídu Broučků po areálu a seznamovala je během prohlídky se zajímavostmi o zdejších exotických zvířatech.
Děti hned u vchodu zaujali papoušci
ara a kakadu, kteří uměli mluvit. Třída
Motýlků mohla vidět krmení surikat
v přímém přenosu. Dále děti obdivovaly krále zvířat, tygry, vřeštící opice,
medvěda, hrocha, želvy, zebry, velbloudy a mnoho dalších zajímavých zvířat.
Po prohlídce se děti posilnily svačinou
a proběhly se na dětském hřišti.
Další školní výlet čekal na třídu
Berušky a Včeličky. Ty se vydaly do
tajuplného Obludiště v Dolní Pěně.
V Obludišti je schováno šest dřevěných oblud, které čekaly na objevení.
Jmenují se: Burák, Kamenožrout, Pán
zlán, Houbelec, Blouma a Čumil. Cesta
byla napínavá, ale všichni se z Obludiště dostali ven. Po tomto dobrodružství následoval piknik s řízkem, který

připravily paní kuchařky ze školní jídelny a zasloužená zmrzlina.
Třída Cvrčků vyrazí koncem června
na pěší výlet po okolí Včelné. Budou
obdivovat krásy přírody v blízkém
a známém prostředí.
Jako každý rok, tak i letos pomalu
nastal čas rozloučit se s nejstaršími
dětmi, které od září nastoupí do prvních tříd základních škol. Konečně
se po dvou letech restrikcí spojených
s epidemií mohl slavnostní akt uskutečnit v důstojném prostředí Kulturního centra. Na tomto místě je nutné poděkovat obci Včelná, především paní
starostce, za krásné dárky pro naše
malé školáky. Přejeme jim vše nejlepší a hodně úspěchů v další cestě za
poznáváním v základní škole i v životě!
Děkujeme Vám všem, zejména pak
rodičům a dětem, za perfektní spolupráci, za všechna milá slova, povzbuzení, poděkování, za všechny Vaše
připomínky.
Krásné prázdniny plné sluníčka, letních radostí a silných zážitků, pěknou
dovolenou, odpočívejte, užívejte léta,
buďte zdraví…
Těšíme se v září na další spolupráci.
Za kolektiv MŠ Včelná
Aneta Bendová,
Zdenka Vernerová a Hanka Vítů.
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KULTURA/SPORT

DĚTSKÝ DEN

VÝLET SE SENIORY

ZPRÁVY Z SK VČELNÁ
FOTBAL NA
VČELNÉ ZAŽIL
ÚSPĚŠNOU
SEZONU
Když už píšeme o fotbale u nás na
Včelné, tak je to především o naší
mládeži. S ní dosahujeme slušných
výsledků pravidelně a ani letos tomu
nebylo jinak. V letošním roce se ale
můžeme pochlubit i našimi muži. Ti
po dlouhých letech a celkově vydařené sezoně, vyhráli s jistotou soutěž
III. třídy a postupují do Okresního
přeboru. Kluci gratulujeme a děkujeme za dobrou reprezentaci našeho
sportovního klubu a celé obce.

SK Včelná vítěz fotbalové III. třídy okresu České Budějovice r. 2021-2022

SPORT/INZERCE
Našim žákovským kategoriím se
fotbalová sezóna 2021-2022 také
povedla. V okresních soutěžích družstvo mladší přípravky skončilo v polovině tabulky, družstvo starší přípravky
na krásném druhém místě a družstvo
mladších žáků také na druhém místě
v tabulce, celkově pak v okrese České Budějovice na čtvrtém místě z 27
mužstev. Poděkování patří nejen dětem a rodičům za jejich součinnost,
ale hlavně trenérům a všem lidem,
kteří se naší mládeži věnují. A protože nám počet dětí neustále přibývá,
tak bychom nutně potřebovali do
nové sezony rozšířit naše řady. Pokud máte zájem věnovat se našim
mladým sportovcům, tak nás kontaktujte na tel.: 606 765 145, kde vám
sdělíme bližší informace.
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PRVNÍ ROČNÍK ŽÁKOVSKÉHO TURNAJE
Dne 4. 6. 2022 oddíl kopané uspořádal 1. ročník žákovského fotbalového turnaje O pohár starostky obce.
Turnaje se zúčastnilo celkem 12 mužstev ve třech kategoriích, dohromady
asi 150 dětí. Organizačně a po spor-

Všem přeji pěkné léto a pohodovou
dovolenou 
Za SK Včelná Roman Zajíček,
předseda oddílu kopané

Starší přípravka SK Včelná – 2. místo v turnaji

tovní i výsledkové stránce se turnaj
velmi povedl, a tak již přemýšlíme
o druhém ročníku. Musím zde poděkovat za podporu starostce obce
Včelná, sponzorům a rodičům dětí za
pomoc při organizaci turnaje.

Mladší přípravka SK Včelná – 1. místo v turnaji

Mladší žáci SK Včelná – 2. místo v turnaji

INZERCE

HLEDÁM PANÍ, SLEČNU,
JAKOBY „BABIČKU“
na výpomoc
k tříletým dvojčatům.
Vše po tel. domluvě na
č. 724 906 689
Dotazy, informace či připomínky zasílejte na e-mail: ou@vcelna.cz. Náklad 950 ks. Distribuce zdarma.
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