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SLOVO STAROSTKY

Vážení spoluobčané,
v průběhu února se nám po krátkém oteplení vrátila opět mrazivá
zima. Děti, které jsou již několik
STOLNÍ TENIS

KOLOSTAV

měsíců na distanční výuce, měly týden jarních prázdnin. Když o tom tak
přemýšlím, tak jarní prázdniny v roce
2020 byly prakticky ty poslední, které jsme si užívali ještě bez omezení.
Mohli jsme vyrazit kamkoliv do hor i do
zahraničí a bez roušek jsme dýchali čerstvý vzduch. Je to až neuvěřitelné, ale
už to bude rok od doby, kdy přišlo první vyhlášení nouzového stavu a začala
první omezení, která nás doprovázejí
dodnes. Za tu dobu se mnohé v našich
životech změnilo, ale z mého pohledu
to největší a nejzásadnější omezení
je plošné uzavření škol. Většina dětí
byla v posledním roce ve škole sotva
pár týdnů, a i když se distanční výuka
PŘÍSTŘEŠEK - SKLAD-WC

v mnoha ohledech velmi zlepšila, nic
nenahradí prezenční vzdělávání, osobní kontakt s učiteli a se spolužáky. Doufejme, že již v březnu začne avizovaný
postupný návrat dětí do škol, o kterém
se teď velmi intenzivně hovoří.
V průběhu ledna byla dokončena studie volnočasového parku „TIKALKA“,
ke kterému se začala připravovat projektová dokumentace pro společné
územní a stavební řízení. Pokud půjde vše podle plánu, předpokládáme,
že bychom stavební povolení mohli
získat do konce září. I na tuto akci se
pokusíme získat dotaci ze státního
rozpočtu. Realizace by pak mohla být
na jaře roku 2022.

WORKOUT HŘIŠTĚ

MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ

ŘEČIŠTĚ - REZERVOÁR DEŠŤOVÉ VODY

SKATEPARK

Volnočasový park Tikalka

OBČAN A ÚŘAD
Podali jsme rovněž žádost o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury na rekonstrukci chodníku
podél tř. 5. května od zastávky MHD
Včelná směrem k ulici Úzká, na niž
bychom mohli získat podporu ve výši
2 155 000 Kč. Výběrové řízení na tuto
akci je ve fázi vyhodnocování nabídek.
Nově bude vypsána veřejná zakázka
na výstavbu 5. třídy mateřské školy.
Obracíte se na nás s dotazy, kdy
se začnou rozdávat kompostéry, na
které se prostřednictvím svazku obcí
Blanský les – podhůří žádalo o dotaci z Ministerstva životního prostředí.
Žádost o dotaci byla úspěšná a v tuto
chvíli probíhá výběrové řízení na dodavatele těchto kompostérů. Na zá-
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kladě předběžné registrace zájemců,
která proběhla v roce 2019, žádala
naše obec celkem o 250 kusů. Předpokládáme dodávku v průběhu května/června 2021. Jakmile budeme
mít kompostéry k dispozici, vyzveme
všechny registrované zájemce, aby
si kompostéry přišli na obec vyzvednout.
U posledních několika svozů odpadu se stalo, že svozová firma opomněla vyvézt některé ulice a museli
jsme urgovat jejich opětovné vyvezení. Apelovala jsem na firmu FCC, aby
dodržovala dohodnuté podmínky, aby
se každý týden neopakovaly problémy
s nevyvezeným odpadem. Všechny
zveřejněné termíny svozů (na webo-

vých stránkách obce nebo v lednovém zpravodaji) jsou platné! Pokud
by se náhodou znovu stalo, že v daný
den odpad od vašeho domu nebude
odvezen, ozvěte se prosím co nejdříve na obecní úřad – 387 250 223,
příp. na 602 469 702, abychom situaci mohli ihned řešit. Zároveň bych vás
ale chtěla také požádat, abyste popelnice, případně pytle připravili vždy
včas, nejlépe den dopředu, protože
svozy probíhají různě, a to v čase od
6 do 20 hodin. Děkujeme.
Přeji krásný zbytek února a věřme,
že v březnu se začne blýskat na lepší
časy, i díky větším dodávkám očkovacích vakcín.
Miroslava Stránská, starostka obce

Úřední hodiny Obecního úřadu Včelná se od 15. 2. 2021 navracejí k obvyklé době:
pondělí a středa 7-12 a 13-17 hodin.

Zahájení výstavby Jižní tangenty
Přípravy pro tuto stavbu, o které
se dlouhá léta mluvilo a která postupně měnila svou podobu a provázelo ji mnoho úskalí, dospěly do
konečné fáze. Jihočeský kraj, pro
nějž to bude největší investice v novém volebním období, vybral v lednu zhotovitele stavby společnosti
Colas a FIRESTA-Fišer, které tuto
zakázku vysoutěžily za 845 miliónů korun. Realizace bude podle
posledních informací zahájena již
v březnu 2021 a velmi ovlivní životy všech Včelňáků. Stavba obsahuje
novostavby silnic a místních komunikací, protihluková opatření, doprovodnou zeleň a rozšiřování a přeložky inženýrských sítí.
Nejvýznamnější stavbou na Jižní
tangentě je zahloubená okružní křižovatka mezi Včelnou a Rožnovem
v místě současného křížení silnice
se železnicí. Železnice překlene křižovatku mimoúrovňově po mostní
konstrukci. Na žádost naší obce se
součástí stavby stala také cyklolávka
nad okružní křižovatkou, která propojí
cyklostezku ve Včelné s cyklostezkou
v Rožnově.
V důsledku stavby bude frekventovaná trasa do Českých Budějovic,
kterou většina z nás denně využívá na
cestu do práce či do škol, na dlouhé

ulice Okružní
ulice Dolní

3D vizualizace okružní křižovatky z roku 2015

dva roky přeložena. Bude vybudována náhradní komunikace, která povede okolo stavby kruhového objezdu.
Důležité však je, že přímé napojení do
Českých Budějovic nebude přerušeno a my budeme moci po celou dobu
stavby využívat tuto pro nás nejkratší
cestu do města.
Dokončení Jižní tangenty je plánováno na červen roku 2023. Výstavba

by tak měla skončit o pár měsíců dříve než navazující úsek dálnice D3, který má být dokončen v říjnu/listopadu
téhož roku. Jižní tangenta, jejíž délka
činí 2,706 km, propojí nynější silnici
I/3 s dálnicí D3 v obci Roudné. Toto
propojení hlavního tahu z Českých
Budějovic na Český Krumlov s dálnicí by mělo výrazně odlehčit dopravě
v krajském městě.

OBČAN A ÚŘAD
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Náhradní komunikace po dobu výstavby

Celková situace dálnice D3 a Jižní tangenty

PSI A ČISTOTA OBCE
životního prostředí také v § 3 stanoví,
že je zakázáno znečišťování komunikací, cest, hřišť a jiných ploch domácími zvířaty. Pokuta může činit až
20.000 Kč
Ano, pokuta je bez obecní policie
obtížně vymahatelná. Stejně však
máte při neuklízení nepříjemný pocit
–protože vás hryže svědomí. V tomto
článku vám poskytneme návod, jak
se tohoto pocitu zbavit.

Jak na to

Češi chovají největší počet psů na obyvatele v Evropě, celkem na 2 miliony.
V naší obci je jich přihlášeno 330. Psy
chová 41 % domácností a jsou tedy
takřka všudypřítomní. Přesto by jejich
chov měl co nejméně zatěžovat okolí.
Sbírat po psech na veřejných prostranstvích exkrementy (dále jen
„bobky“) je povinností vyplývající
hned z několika předpisů. Přestupkem proti veřejnému pořádku je znečištění veřejného prostranství anebo
zanedbání povinnosti jeho úklidu (§
5 odst. 1 písm. f zákona č. 251/2016
Sb., o některých přestupcích). Obecně závazná vyhláška obce Včelná č.
1/2001 o udržování čistoty a ochraně

Především je třeba si pro venčení
připravit do kapsy tak dva sáčky na
bobky. Jeden sice zpravidla stačí, ale
druhý se hodí pro případ mimořádné
pohromy. Nezvládne-li pes učinit potřebu na poli, louce či v lese, a přihodí
se to na veřejném prostranství, bobek
vyhledáme a s mírným sebezapřením
jej zručně naložíme do připraveného
sáčku. Kam s ním? Abyste jej nemuseli dlouho přenášet, instalovala obec
na příhodných místech v ulicích psí
koše, kde se od své zátěže osvobodíte. Kde je, ó svědomí, hryzání tvé?
Na jednoho psa potřebuje chovatel
několik set sáčků ročně. Doporučujeme každému, aby si sám odzkoušel,
které sáčky jsou pro něho nejvhodnější a ty si například po internetu zakoupil. Zvažovat by měl jejich skladnost,
protrhnutelnost, průhlednost, rozloži-

telnost, snadnost manipulace či estetiku. Obec nabízí zdarma u košů na
psí bobky pytlíky igelitové průhledné
s potiskem. Ne všem budou úplně vyhovovat. Jejich výhodou je nízká cena
(0,25 Kč/ks), dají se používat jednou
rukou a díky potisku se nezneužívají
na jiné účely.
Někdo preferuje sáčky papírové
i s papírovou lopatičkou (1,36 Kč/
ks), byť jsou větší. Nemusí jimi
bobek osahávat, jako při klasickém
sběru přes ruku převlečeným igelitovým pytlíkem. Zase jsou třeba
dvě ruce a obtížnější je sběr v trávě.
Někdo by raději skladný pytlík igelitový, ale neprůhledný (0,50 Kč/ks),
anebo jemně parfémovaný (1,20 Kč/
ks). Další preferují biorozložitelný
pytlík (2 Kč/ks), který vypadá jako
igelitový, ale je vyroben z rostlinných
škrobů. Doplňkem chovatelova vybavení pak mohou být běžné či vlhčené
ubrousky na otření rukou.

OBČAN A ÚŘAD / INZERCE
Čistotu veřejných ploch je možno udržet jen ve spolupráci chovatelů psů
a obce. Část z 83 tisíc korun ročně
vybraných na poplatku ze psů se obec
snaží opět navrátit chovatelům psů
zajištěním pravidelného vyvážení odpadových košů (každý pátek), doplňo-

váním sáčků, zajištěním odborného
odchytu zatoulaných psů a péče o ně.
Sbírat bobky není ostuda, ostuda je nechat je ležet na chodníku, v parku či na
veřejné zeleni. Neodnesete li je totiž vy,
odnesou si je domů sousedé na botách

ZPRAVODAJ OBCE VČELNÁ | 4

či se jimi doslova omítnou pracovníci
technických služeb při práci se strunovými sekačkami. Bobky nás omezují
v pohybu a hyzdí obec. V 21. století nabyla Včelná rázu upraveného sídliště,
a o jeho zachování v čistotě se chovatelé psů musejí přičinit.
-fm-

Pokud u koše dojdou pytlíky,
nebude dlouho vysypán, anebo
vytipujete místo, kde by měl být
instalován nový, sdělte to obecnímu úřadu na tel. 387 250 223
či na e-mail ou@vcelna.cz.

Různé druhy sáčků a pouzder

Umístění košů
na psí exkrementy
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