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SLOVO STAROSTKY
školního roku. Začátkem listopadu již
proběhl dodatečný zápis dětí. Aktuální informací z mateřské školy je také
to, že probíhá konkursní řízení na novou ředitelku. Do funkce by měla být
jmenována ideálně od ledna 2022.

Vážení spoluobčané,
právě čtete poslední zpravodaj
v roce 2021, a to v době, kdy nadešel
čas adventu a kvapem se blíží vánoční svátky. Ve spolupráci se spolkem
Včelňáci pro vás připravujeme několik
venkovních akcí u našeho vánočního
stromu, kde se můžete potkat se svými přáteli, sousedy a společně si užít
různá hudební vystoupení a k tomu si
vychutnat punč nebo svařák. Nezapomeňte otočit na další stránky ve zpravodaji, kde se dozvíte více…
V polovině října jsme se s našimi
seniory vypravili na výlet do Kutné
Hory. Prohlídku jsme začali v Sedleci v kostnici, odtud jsme přešli ke
katedrále Nanebevzetí Panny Marie
a sv. Jana Křtitele a na závěr jsme se
autobusem svezli do samotné Kutné
Hory, kde jsme po společném obědě
měli závěrečnou prohlídku v Chrámu
sv. Barbory. Věřím, že výlet se všem
zúčastněným líbil a byli spokojeni.
Výstavba 5. třídy mateřské školy je
v plném proudu a dělá se maximum
proto, abychom mohli novou třídu
otevřít nejpozději od druhého pololetí

Rozestavěná budova 5. třídy MŠ

Se zastupiteli jsme připravili návrh
rozpočtu na rok 2022 a střednědobý
výhled rozpočtu na roky 2023 a 2024.

Vše je aktuálně zveřejněno na úřední
desce. Ke konečnému schvalování
dojde na posledním zasedání zastupitelstva v letošním roce, které
se uskuteční 13. 12. 2021. Na tomto zasedání se budou také projednávat jednotlivé námitky k novému
územnímu plánu, které byly podány
v rámci prvního veřejného projednání. Předpokládáme větší účast veřejnosti, proto se zasedání bude konat
ve velkém sále Kulturního centra od
18 hodin.
Přeji vám klidné prožití vánočních
svátků, hlavně ve zdraví a v pohodě
s vašimi nejbližšími. Do nového roku
vykročte pravou…
Miroslava Stránská,
starostka obce

V Kutné Hoře

OBČAN A ÚŘAD
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Z 28. zasedání Zastupitelstva obce Včelná konaného dne 15. 11. 2021
Přítomno 7 zastupitelů z 9, z toho 4 distančně.
Omluveni: JUDr. Ivana Rygálová, Michal Šlinc

Schválená usnesení:
Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje doplnění zápisu ze zasedání Zastupitelstva obce Včelná konaného
dne 13. 9. 2021 dle námitky podané
JUDr. Ivanou Rygálovou.
Výsledek hlasování: 7 hlasů pro – 0
proti – 0 se zdrželi.
Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje
dle doporučení výběrové komise dodavatele veřejné zakázky Nábytek do
5. třídy Mateřské školy Včelná firmu
BENJAMÍN, s. r. o., IČ 25523414, Hradišťská 766, 687 08 Buchlovice s nabídkovou cenou bez DPH 446.068,60 Kč
a pověřuje starostku obce k uzavření
příslušné smlouvy o dílo.

Výsledek hlasování: 7 hlasů pro – 0
proti – 0 se zdrželi.
Z rozpravy: Tři firmy podaly nabídky
v cenovém rozpětí 446 až 527 tisíc
korun. Vybrána byla nejlevnější nabídka.
Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje podání žádosti o dotaci do programu Podpora a rozvoj regionů, podprogramu Podpora obnovy a rozvoje
venkova – Podpora rozvoje regionů
2022.
Výsledek hlasování: 5 hlasů pro (M.
Stránská, Ing. Bc. K. Koktavý, Ing.
I. Smudková, Mgr. K. Feitl, Ing. J.
Lexa) – 2 proti (RNDr. I. Nesrovnal,
Ing. J. Mandžukova) – 0 se zdrželi.
Z rozpravy: O dotaci bude žádáno na

projekt Volnočasového parku Tikalka.
Maximální podpora činí 2 miliony korun. O realizaci parku budou zastupitelé rozhodovat samostatným usnesením.
Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje výši vodného a stočného na rok
2022 ve dvousložkové formě takto:
vodné pevná složka 360 Kč, pohyblivá 39,33 Kč/m3; stočné pevná složka 240 Kč, pohyblivá 25,46 Kč/m3.
Ceny uvedeny bez DPH 10 %.
Výsledek hlasování: 6 hlasů pro – 0
proti – 0 se zdrželi (Ing. J. Lexa již nepřítomen).
Z rozpravy: Cena vodného se zvyšuje
oproti letošnímu roku o 9,3 %, stočného o 3,2 %.

TŘÍDĚNÍ ODPADŮ A POŘÁDEK NA STANOVIŠTÍCH KONTEJNERŮ
Cena druhotných surovin v poslední době roste. Třídění oddělených složek odpadu se tak stává ekonomicky
zajímavější. Statistiky ukazují, že výtěžnost sběru na obyvatele je v naší
obci na dobré úrovni a kontejnery
jsou hojně využívány.
Snažme se kolem odpadových stanovišť udržovat pořádek. Nejcitlivější
v tomto ohledu jsou patrně nádoby na
použité oleje z domácností. Prosíme
o odkládání olejů v dobře uzavřených
nádobách, z nichž olej neuniká.
Sběrnou nádobou na oleje je běžná
zelená 120 litrová „popelnice“, a tak
si ji někteří zřejmě pletou s odpadkovým košem. Po zvednutí víka spatří
různé zamaštěné a ušpiněné láhve,
takže do „koše“ přihodí, čeho se potřebují zbavit. Ač je tato nádoba často umaštěná a „nevoní“, pamatujme,
že její obsah budou ručně přebírat
pracovníci odpadové firmy. Obrázky
ilustrují, jak bychom se k této nádobě
chovat neměli…

Nádoba na jedlé oleje a tuky
na stanovišti kontejnerů

To se nepovedlo

SPORT / KULTURA
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SK VČELNÁ HLEDÁ TRENÉRY PRO PRÁCI S MLÁDEŽÍ
SK Včelná, oddíl
kopané, má v současné době zhruba 60 dětí, z nichž
většina je registrována a pravidelně nastupuje
v okresních soutěžích. Jedná se o kategorie mladších žáků, mladší přípravky a těch
nejmenších dětí ve věku 4-5 let. Děti
jsou převážně ze Včelné a z Boršova.
Díky kvalitnímu zázemí a dobré
práci trenérů nám děti neustále přibývají a my vnímáme potřebu rozšířit
naše řady. Hledáme trenéry, tatínky
a maminky od dětí, bývalé fotbalisty
a sportovní nadšence. Především zveme všechny, kteří chtějí pomoct u nejmenších dětí ve věku 4-5 let. U nich se
věnujeme hlavně rozvoji všestranných
sportovních dovedností.
Pokud máš rád sport a chceš být
součástí našeho týmu v práci s mládeží, tak budeme rádi, pokud se nám
ozveš. Sdělíme ti více informací o fungování a zázemí klubu, trénincích a na-

šich aktivitách. Naše tréninky budou
probíhat i přes zimu, tak můžeš začít
okamžitě . V případě zájmu klub zajistí školení i trenérské licence.
Těšíme se na spolupráci.

Kontakt: Roman Zajíček
tel.: 606 765 145
Za SK Včelná
Roman Zajíček
Předseda oddílu kopané

AKCE SPOLKU VČELŇÁCI
ADVENTNÍ NEDĚLE U VÁNOČNÍHO STROMU od 17:00
5. 12.– kromě občerstvení a příjemné hudby tentokrát přijde i MIKULÁŠ s čertem
12. 12.– vystoupení dětí z mateřské školy, příjemná hudba a občerstvení
19. 12.– vystoupení hudební školy, folklórní vystoupení paní Saši Antalové a nebude
chybět ani Betlémské světlo.

KULTURA / INZERCE
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AKCE KULTURÁK
MIKULÁŠSKÁ PARTY S ČERTY KRAMPUS
KDY: 3. 12. 2021 od 20 h do 3 h
KDE: v Kulturním centru Včelná
Vstupné 150 Kč
Těšit se můžete na:
Vystoupení čertů Krampus
Soutěž v pojídání chilli
Audiovizuální show
DJ Peli
Rezervace vstupenek na tel. 608 800 363

INZERCE

PRODEJNA CENTRUM SMÍŠENÉ ZBOŽÍ

u Obecního úřadu Včelná
NABÍZÍ MIMO BĚŽNÝ SORTIMENT

– Vánoční hvězdy (dodavatel Hluboká nad Vltavou)
– Vánoční formičky a jiné kuchyňské pomůcky
– Vánoční dekorace
– Vánoční obalový materiál i na výrobu vlastních dekorací
– Hračky a jiné dárkové zboží

PRODEJNÍ DOBA:
Pondělí – Pátek 9-17
Sobota
8-11
Neděle
Zavřeno

Tel. 387 250 213
Děkujeme za Vaši návštěvu.
Milena Frídová

PŘERUŠENÍ DODÁVKY
ELEKTŘINY V ČÁSTI OBCE

MY JSME…
PARTNERS MARKET
ČESKÉ BUDĚJOVICE

Společnost EG.D a. s. oznamuje
přerušení dodávky elektrické energie
dne 6. 12. 2021 od 8:00 do 12:00 hod.
Vypnutá oblast: část obce Čtyři
chalupy a sklad ČEPRO.
Důvodem jsou údržbové a revizní
práce na zařízení distribuční soustavy.

– Srovnáváme stovky ﬁnančních produktů na trhu
a vybíráme z nich ty nejlepší.
– Věříme v celoživotní partnerství mezi klientem
a poradcem. Pokud se ﬁnanční poradenství
dělá dobře, pomáhá klientům k bohatšímu
a svobodnějšímu životu. A to je náš cíl.
– Jsme symbolem novodobého ﬁnančního
plánování.
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Partners Market
České Budějovice
B. Němcové 1692/38,
370 01 České Budějovice
Tel.: +420 604 507 519

02.11.2021
12:31
informace či připomínky zasílejte na e-mail: ou@vcelna.cz.
Náklad
950 ks. Distribuce zdarma.
Grafická úprava: Pavlína Adamcová, Tisk: TYPODESIGN, s. r. o.

