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SLOVO STAROSTKY

Vážení spoluobčané,
červen bývá oblíbeným měsícem
pro školáky, protože se blíží konec
školního roku a začínají jim letní
prázdniny. Ten letošní je ovšem trochu výjimečný, protože děti školou
povinné byly kvůli uzavření škol doma
již od poloviny března a na přelomu
května/června se některé dobrovolně
a rády vrátily do školních lavic.
Situace kolem koronaviru se dotkla
nás všech. Změnily se nám možná
i plány na léto, zřejmě nebudeme tolik cestovat do zahraničí jako v předchozích letech. Budeme chtít více
času trávit spíše v České republice
a poznávat krásy naší země. Jak se
říká, všechno zlé je pro něco dobré.
Není důležité, kam pojedeme na dovolenou, ale s kým. Přeji vám, aby se
vaše dovolená vydařila, ať už ji budete
trávit kdekoliv.
Na obci budeme mít hned od začátku července trochu jiné starosti.
Zastupitelstvo obce na svém posledním zasedání schválilo dlouho
plánovanou kompletní rekonstrukci
kulturního domu, která bude zaháje-

na v následujících týdnech. Její dokončení se předpokládá nejpozději
v dubnu 2021.
Po celou dobu stavby bude kulturní dům pro veřejnost uzavřen. Vítání
občánků, které se kvůli pandemii na
jaře neuskutečnilo, plánujeme zorganizovat v prostorách mateřské školy.
Předpokládaný termín je začátkem
října. Všechny děti, které se narodily
od 1. 5. 2019 do 30. 4. 2020, rozdělíme do dvou skupin a přivítáme je v jeden den. Osobní pozvánku dostanou
rodiče nejpozději do konce srpna.
V průběhu měsíce byly v obci rozmístěny nové nádoby na sběr kovů
se spodním výsypem, které mají
tvar zvonu. Nově můžete také třídit
drobné elektrozařízení a baterie do
červených kontejnerů, které jsou
umístěny v ul. Tikalova v blízkosti
bytového domu č. 632 a v ul. Dlouhá
za obecním úřadem. Prosíme, abys-

te udržovali pořádek v okolí všech
kontejnerů na tříděný odpad a neodkládali odpad vedle nich, pokud
jsou zrovna plné. Svozová firma vyváží pouze kontejnery, odpad okolo
nesbírá! Děkujeme.

Přeji vám všem krásné
a pohodové léto.
Miroslava Stránská,
starostka obce
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Z 16. zasedání Zastupitelstva obce Včelná konaného dne 16. 6. 2020
Místo konání: kulturní dům
Přítomno 9 zastupitelů: M. Stránská (starostka), M. Šlinc (místostarosta),
Mgr. K. Feitl (místostarosta), Ing. Bc. K. Koktavý, Ing. J. Lexa, Ing. J. Mandžukova,
RNDr. I. Nesrovnal, JUDr. I. Rygálová, Ing. I. Smudková

Ze zpráv na vědomí:
Všechna usnesení z minulého zasedání zastupitelstva byla splněna.
Daňové příjmy za duben až květen
činily 2,7 mil. Kč, což je o 653 tis. Kč
méně než za stejné období minulého
roku. Od počátku roku je však stav příjmů o 17 tis. Kč vyšší oproti roku 2019.
Rozpočtové příjmy k 31. 5. byly naplněny na 47,6 % (16,9 mil. Kč) a výdaje
na 19,3 % (8,0 mil. Kč). Stav na účtech
obce k 31. 5. 2020 byl 47,5 mil. Kč.
Schválená usnesení:
Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje dle doporučení výběrové komise
dodavatele veřejné zakázky „Rekonstrukce Kulturního domu Včelná“ firmu Auböck s.r.o., IČ 26089785, Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou,
s nabídkovou cenou 17.541.988 Kč
bez DPH.
Hlasování 5 pro – 4 proti (RNDr. I. Nesrovnal, Ing. J. Mandžukova, Ing. I. Smudková, Ing. Bc. K. Koktavý) – 0 se zdrželi
Z diskuze: starostka přítomné informovala, že od posledního jednání zastupitelstva byly zastupitelům pro další
rozhodování zaslány získané posudky
statiky a elektroinstalace. Někteří zastupitelé se vyjadřovali ve smyslu, že
takto rozsáhlá rekonstrukce není nutná a stačilo by udělat dílčí opravy. Toto
však posudek statika nedoporučuje,
zmiňuje se v něm, že pokud se rozhodneme rekonstruovat budovu KD, tak
kompletně. Starostka upozorňuje, že
na opravy menšího rozsahu nemá obec
v tuto chvíli projekt ani stavební povolení, muselo by se začít od začátku. Nyní
je potřeba rozhodnout o tomto projektu
v tomto rozsahu, na který máme platné
stavební povolení a který jsme řádně
vysoutěžili.
Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce

Včelná č. 2/2020 o pohybu psů na
veřejném prostranství.
Hlasování 9 pro – 0 proti – 0 se zdrželi
Z diskuze: byly aktualizovány plochy
veřejného prostranství, na které se
vztahuje zákaz volného pohybu psů.
Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje zařazení obce Včelná do územní
působnosti MAS Blanský les – Netolicko o.p.s. na období 2021-2027.
Hlasování 9 pro – 0 proti – 0 se zdrželi

Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje odkup části pozemku parc. č. 2/2
v k.ú. Včelná o výměře 28 m2 (v GP č.
1543-30/2020 označena jako parc.
č. 2/7) od –osobní údaje prodávajícího– za cenu obvyklou u pozemků
v komunikacích 350 Kč/m2.
Hlasování 9 pro – 0 proti – 0 se zdrželi.
Neschválená usnesení (pro přijetí
usnesení je nutné mít nadpoloviční
většinu ze zvoleného počtu zastupitelů, tj. min. 5 hlasů):

Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje pro nově připravovaný územní
plán regulativ pro lokalitu B23:
- max. výška zástavby 1 NP + podkroví, přičemž maximální nadezdívka podkroví je stanovena na 1,5 m,
nebo 2 NP, přičemž konstrukční
výška podlaží je max. 3,2 m
- úroveň podlahy 1. NP bude max.
1 m nad úrovní původního terénu
- max. výška zástavby 8,0 m od +0.000 = podlaha 1. NP.“
Hlasování 8 pro – 1 proti (M. Šlinc) –
0 se zdrželi
Z diskuze: zmíněné regulativy byly
navrženy na základě konzultace se
stavebním úřadem a byly rovněž akceptovány předkladateli petice proti
třípatrovému bytovému domu. V průběhu jednání došlo k drobné úpravě
při stanovení max. výšky zástavby
z původně navržených 7,5 m na 8,0 m.

X Změna využití pozemků parc. č.
768/25 a 768/26 v k. ú. Včelná
v územním plánu na plochy výroby a skladování
Hlasování 0 pro – 9 proti – 0 se zdrželi
Z diskuze: žadatel nebyl přítomen,
aby svoji žádost blíže vysvětlil. Zastupitelé se domnívají, že by k těmto
pozemkům nebylo zajištěno vhodné
připojení na komunikaci.

Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na
akci „Odvodnění komunikace v Nové
ulici + obrubníky v Lesní kolonii“ s firmou František Petrách „Služby“, IČ
42380979, Čakov 49, kterým se upravuje cena díla vzhledem k odsouhlaseným vícepracím a méněpracím.
Hlasování 9 pro – 0 proti – 0 se zdrželi.
Z diskuze: v průběhu stavby se nemusel překládat kabel telefonu, naopak
se realizovala větší asfaltová plocha
u domu čp. 404.

X Žádost o odkoupení části pozemku parc. č. 731/1 v k. ú. Včelná cca 120 m2
Hlasování 1 pro (RNDr. Nesrovnal) –
7 proti (M. Stránská, Mgr. K. Feitl,
Ing. J. Lexa, JUDr. I. Rygálová, M.
Šlinc, Ing. I. Smudková, Ing. Bc. K.
Koktavý) – 1 se zdržela (Ing. J. Mandžukova)
Z diskuze: jde o pruh obecního pozemku v interakčním prvku, navíc v oblasti,
kde bude obec letos realizovat projekt
výsadby a zahradních úprav.

X Zařazení pozemku parc. č.
762/14 v k. ú. Včelná o výměře
cca 2002 m2 v územním plánu do
ploch k bydlení
Hlasování 4 pro (Ing. J. Lexa, M.
Šlinc, RNDr. Ivo Nesrovnal, Ing. J.
Mandžukova) – 5 proti
(M. Stránská, Mgr. K. Feitl, JUDr. I. Rygálová, Ing. I. Smudková, Ing. Bc. K.
Koktavý) – 0 se zdrželi
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X Žádost o odkoupení části pozemku parc. č. 723/223 v k. ú.
Včelná cca 10 m2
Hlasování 1 pro (RNDr. I. Nesrovnal) –
6 proti (M. Stránská, Mgr. K. Feitl, Ing.
J. Lexa, JUDr. I. Rygálová, M. Šlinc, Ing.
J. Mandžukova) – 2 se zdrželi (Ing. I.
Smudková, Ing. Bc. K. Koktavý)
Z diskuze: pozemek by mohla obec
zvelebit, např. výsadbou keřů, či stro-

mů a není nutné jej prodávat, aby si jej
nový majitel oplotil a omezil tak využití parkoviště.
V průběhu jednání se dále například
diskutovalo o výstavbě 5. třídy MŠ,
o projektové dokumentaci k plánovanému domu pro seniory, o přípravě studie na víceúčelový park pro
mládež v ul. Tikalova na pozemcích

parc. č. 723/16, 721, 723/179. Podrobný zápis ze zasedání naleznete na webových stránkách obce
www.vcelna.cz, případně je k nahlédnutí na obecním úřadě.
Další zasedání Zastupitelstva obce
Včelná je předběžně plánováno na
7. 9. 2020.

NEDOPLATKY NA MÍSTNÍCH POPLATCÍCH ZA ODPADY A PSY
Pokud si chcete ověřit splnění poplatkové povinnosti či výši dlužných poplatků, můžete zavolat na obecní úřad
na tel. č. 387 250 223 nebo se dotázat
e-mailem na bilkova@vcelna.cz.

Místní poplatky za odpady a psy byly
splatné do 30. dubna. Zatím poplatky
neuhradilo 156 poplatníků. Rozesílání
upomínek je administrativně náročné
a probíhá postupně, zapomnětlivce
proto vyzýváme i touto cestou k uhrazení dlužných částek.

Poplatky je možno uhradit na
účet obce u Komerční banky č.
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 zaplatit platební kartou či v hotovosti v kanceláři
OÚ, Husova 212 v úředních hodinách:
Po a St 7-12 a 13-17 hodin.
Sazby poplatků a možnosti slev
a osvobození jsme zveřejnili v lednovém a březnovém zpravodaji. Informace k poplatkům naleznete též na webu
www.vcelna.cz v sekci „Úřad > Poplatky“, obecní zpravodaje pak v sekci
„Aktuálně > Obecní zpravodaj“.

ČTENÍ Z OBECNÍCH KRONIK
Zrušení potravinových lístků
v roce 1921

Pro pobavení, ale především poučení budoucích generací píší se kroniky obecní, a tak je tomu i s kronikou
včelenskou, vedenou od roku 1918.
Z prvního dílu kroniky, psaného neopakovatelným stylem lidového
písmáka Josefa Klomfara, přinášíme
článek z roku 1921 o ukončení dočasných krizových opatření zavedených
v roce 1915.
Aktuálně absolvovaná krizová situace se v tomto srovnání jeví jako velmi
mírná, krátce trvající, s dobře zásobenými prodejnami, a proto doufáme, že
vám článek o větších svízelích minulých generací vylepší náladu.

Nesmím opomenout sděliti, že v tomto roce po žních zmizely konečně
lístky na potraviny. Staly se již nepotřebnými. Dovážely se sem potraviny
ze zahraničí, hlavně mouka a obilí,
bylo po žních, válka už nebyla, aby se
potraviny ve velkém ničily, tak nastal
zase volný prodej. Vždyť už se všechno kupovalo pod rukou bez lístků, tak
skoro jako z nutnosti, aby se odstranilo to „keťasování“, nebo jak se tomu
správně mělo říkat ten „řetězový obchod“. Obchodníci volali po volném
obchodu a lidé si také oddechli. Vždyť
toho měl každý plné ruce a mnohdy
za to nemohl nic dostat.
Vám se to snad bude zdát divné, že
lidé se rádi těhle lístků zbavili, ale vy
jste to tu s námi nezakoušeli, a proto se pokusím vám tu věc vysvětlit či
objasnit. Bylo to ve válce i po válce
vskutku dobré zařízení, neboť by byl

chudý člověk bez lístků a bez úředně stanovených cen ničeho ku koupi
nedostal, neboť by to bylo všechno
nedostupně drahé. Ale což se nedá
všechno obejít? Zisk je zisk a za ním
se lidé vždycky pohrnou. A tak i v té
době. Měli jsme lístky na mouku, třeba půl kg na osobu a týden. Stalo se
mnohdy, že jí tolik nebylo, nebo byla
kukuřičná, či byly místo mouky ovesné kroupy nebo jen fazole, tu lidé mající dobytek toto zkrmili a mouka se
hledala po mlýnech pod rukou. Byly
na to ovšem pokuty, ale což. Vždyť
se vydělalo a lidé prosili, nosili různé
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věci i peníze. Kdopak odolal pokušení. V obchodech to nebylo lepší. Lidé
byli přiděleni do toho či onoho krámu
a tam dostávali svůj příděl. To bývala vždycky tlačenice. Do krámu se
vpustili asi čtyři a když ti vyšli, opět
jiní. Musel mít každý lístky i peníze
a prodalo se všechno hned jak to do-

šlo, neboť se každý o svůj příděl bál,
aby o to nepřišel. Jo, to byly časy. Na
chleba byly lístky i fronty, na mouku,
na petrolej, sůl, cukr, tabák a na co ještě už ani nevím. Každý jsme měli všude plno lístků i propadlých, a proto ta
nechuť k nim. Lístky se vydávaly, aby
ten neb onen nesnědl víc, ale on přes

tuto kontrolu se mnohý najedl dost,
a mnohý nic. Jen když byly peníze.
Koupilo se obilí pod rukou, vyměnilo
za mouku a jedlo se. I ta nejpřísnější
kontrola se dala obejít. Jen když je to
už pryč!
Mgr. Zuzana Čierná,
kronikářka obce Včelná

VÝLET SE SENIORY – NOVÝ TERMÍN – ČTVRTEK 10. 9. 2020
Jelikož se situace kolem koronaviru
vyvíjí příznivě, zařídili jsme nový termín výletu s našimi seniory. Jak již
bylo avizováno dříve, podíváme se
k jihočeskému moři na Lipno, konkrétně se vydáme na Stezku korunami stromů. Na místě bude zajištěna
doprava od parkoviště Stezkabusem
(pro ty odvážnější lanovkou) až k samotné vyhlídce. Budeme mít také
průvodce a společně se dozvíme
něco zajímavého o historii areálu. Po
absolvování prohlídky se přesuneme
opět autobusem nebo lanovkou zpět

na parkoviště. Bude se jednat o nenáročnou bezbariérovou procházku.
V restauraci Admirál u břehu lipenského jezera pak budeme mít společný
oběd, výběr bude ze 3 hlavních jídel.
Předpokládaný odjezd ze Včelné je
v 8:30 hod. od Restaurace U Kaštanu, návrat předpokládáme okolo
17:00 hod. Cena za osobu je 300 Kč.
Všichni, kteří se již zapsali na původní
termín a mohou jet i v září, nemusejí
svoji rezervaci znovu potvrzovat,
počítáme s nimi. Ostatní zájemci se
mohou hlásit do středy 16. 8. 2020

telefonicky na čísle 387 250 223,
nebo osobně na obecním úřadě.
Poplatek je nutné uhradit nejpozději
do 31. 8. 2020 na pokladně obecního
úřadu kartou, nebo v hotovosti.
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