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SLOVO STAROSTKY
Velmi dobrou zprávu jsme obdrželi z Ministerstva pro místní rozvoj –
uspěli jsme s naší žádostí o dotaci na
rekonstrukci budovy obecního úřadu
a byla nám schválena požadovaná
částka ve výši 10 mil. Kč! Z celkové-

Vážení spoluobčané,
počasí v posledních dnech nám avizuje příchod léta a s ním spojených
letních prázdnin a čas dovolených.
Po tom zvláštním roce plných restrikcí, nošení roušek, uzavírání škol a dalších provozů se asi většina z nás těší,
že si budeme léto užívat opět plnými
doušky. Je potřeba si pořádně odpočinout a načerpat novou energii.
S příchodem června se změnila
také četnost svozů komunálního
a bio odpadu. Nyní se již svážejí
popelnice v celé obci každý týden.
Zároveň nám byly na obec již dodány kompostéry, které obec pořídila
z dotace. Všechny zájemce, kteří se
přihlásili, jsme formou SMS zprávy
vyzvali, aby si kompostér vyzvedli ve
sběrném dvoře za obecním úřadem
v Dlouhé ulici. Vydávání probíhá vždy
v úterý od 9 do 12 hodin a ve čtvrtek
v době od 14 do 17 hodin. Upozorňujeme, že kompostér s veškerým
příslušenstvím váží okolo 20 kg!
Máme několik kompostérů navíc, pokud byste měli zájem se dodatečně
zaregistrovat, prosím ozvěte se na
obecní úřad – tel. 387 250 223.

ho počtu podaných žádosti za téměř
4 mld. Kč bylo vyhověno zhruba čtvrtině! V nejbližších dnech zahájíme
výběrové řízení na zhotovitele stavby.
S rekonstrukcí bychom měli začít dle
podmínek dotace v průběhu září 2021.

Vizualizace budovy OÚ

Po dobu rekonstrukce, která bude
trvat asi rok, bude kancelář obecního
úřadu přestěhována do nového prvního patra zrekonstruovaného kulturního domu. Knihovnu pak přesuneme
do mobilní kontejnerové buňky na zahradu obecního úřadu. Výuka hry na
hudební nástroje bude pravděpodobně probíhat také v prostorách kulturního domu. O všech těchto změnách
budeme podrobněji informovat v průběhu léta.
Jednání ohledně výstavby náhradní
cyklostezky s krajem a s realizační firmou byla také úspěšná a podařilo se
najít řešení na provizorní cyklostezku,

která bude vybudována společně
s obchvatem pro motorová vozidla.
Cyklisté i pěší se tedy bezpečně dostanou do Českých Budějovic po
celou dobu stavby. Výstavba Jižní tangenty přináší mnohým našim
obyvatelům, zejména těm z bytových domů v bezprostřední blízkosti,
zhoršenou kvalitu bydlení. Jsou obtěžováni hlukem, prachem a také se
zvýšil provoz vozidel po hlavní třídě
po uzavření tzv. honskondlovky z Boršova. V tuto chvíli je stavba opravdu
nejnáročnější – hluboké výkopy, výstavba obchvatu a další. Jakákoliv
provizorní řešení na výstavbu dočas-

OBČAN A ÚŘAD / INZERCE
ných protihlukových opatření, o která
jsem žádala na kontrolních dnech,
nejsou z technického hlediska možná hlavně kvůli nedostatku místa.
Jak bude stavba pokračovat, měly by
se ty nejhlučnější práce zmírnit a také
obchvat, který by se měl napojovat
koncem léta, by měl vytvořit určitou
bariéru a zpomalit provoz.
Ještě před finálním dokončením
všech úprav a výsadeb v parku Slza
si řada z vás toto místo oblíbila a pravidelně jej navštěvuje a tráví zde volný čas s rodinou či s přáteli. Velice
mě těší, že hned od začátku park plní
svůj účel – odlehčuje husté zástavbě ve spodní části obce a zároveň
slouží pro setkávání všech Včelňáků.
Prosím, chovejte se zde dle pokynů
v Provozním řádu, který bude brzy vyvěšen. V parku není povoleno jezdit
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Park Slza

na kolech, ta je nutné odložit v kolostavu. Pohybujte se výhradně mimo
ohraničené záhony s květinami
a keři. Při rozdělávání ohně buďte obzvlášť obezřetní a neopouštějte park,

pokud oheň není zcela uhašen. Přeji
vám krásné a pohodové léto.
Miroslava Stránská,
starostka obce

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU
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LESNÍ KOLONIE VČEL

dole u volejbalového hřišt
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8:00-12:00 HODIN

SNÍDANĚ
BY HONZA KROB

VÝBORNÁ ITALSKÁ KÁVA
Káva CAFÉRIA
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domácí paštiky a klobásy

MARMELÁDY ROSE GARDEN

ORIGINÁLNÍ
MEXICKÉ JÍDLO

RUČNĚ DĚLANÉ
ČOKOLÁDOVÉ PRALINKY
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RYBOTÉKA

v katastrálním území Včelná se uskuteční
v budově Magistrátu města České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. č. 1/1, II.
patro, č. dveří 221, v zasedací místnosti zastupitelstva města
dne 19. 7. 2021 od 16:00 hod.
Návrh územního plánu je zveřejněn
na elektronických úředních deskách
OÚ Včelná na www.vcelna.cz
a Magistrátu města České Budějovice www.c-budejovice.cz.
Uplatnit připomínky
k návrhu ÚP je možno
nejpozději do 7 dnů
ode dne veřejného
projednání.
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Bylinkotéka

Fukovi - Kozí sýry
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BISTRO NA LŽÍCI

DEKORAČNÍ VÝROBKY

JÍZDA NA PONÍCÍCH - MALOVÁNÍ NA OBLIČEJ - ŽIVÁ HUDBA
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OBEC NABÍZÍ ZDARMA
VYBAVENÍ DOMU
Před demolicí budovy nabízí obec vybavení z domu č. p. 170 vedle obecního úřadu,
např. sklo, porcelán, nábytek, bytový textil a další.
Vybrat a odvézt věci si můžete ve čtvrtek
1. 7. 2021 od 14 do 16 hodin přímo z budovy
č. p. 170.
Dopravu
objemnějších věcí
zajistí pracovníci
technických
služeb.
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