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Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
léto se pomalu chýlí ke konci a děti opět zasedly do školních lavic.
S příchodem září přibyl v ranní špičce ve školních dnech jeden
spoj společnosti GW BUS, který jezdí ve směru z Vrábče do Českých
Budějovic na autobusové nádraží. Na zastávku Včelná přijíždí v 7:14
a o minutu později zastavuje Pod Tratí. Školáky doveze na zastávku
Centrum Rožnov, případně k Poliklinice Jih. V nejbližších
dnech budeme jednat také s Dopravním podnikem o přidání dalších spojů
MHD. Na základě několika konkrétních podnětů od vás občanů požádáme
o prodloužení linek autobusu č. 7, které v době prázdnin a o víkendech
končí v Rožnově. Zastupitelé obce souhlasili s rozšířením spojů, které
budou končit v zastávce Včelná, Točna.
Touto cestou bych chtěla požádat majitelé zahrad, jejichž stromy či keře svými
větvemi zasahují do chodníků a v některých případech i do prostoru komunikací,
aby je ořezali. Překážejí totiž v průjezdu techniky při svážení odpadů nebo úklidu
komunikací. Několikrát se stalo, že svozové auto nezajelo a popelnice nevyvezlo
tam, kde se v úzké ulici mohlo o větve poškodit.
Stále se také opakují stížnosti na majitele psů, kteří nerespektují zákaz
volného pobíhání psů a neuklízejí jejich exkrementy z veřejných prostranství. Platná
obecní vyhláška stanovuje nejen udržování čistoty a pořádku, ale také nařizuje,
že na veřejných prostranstvích v obci je pohyb psů možný pouze na vodítku.
Jistě jste již také zaznamenali, že cyklostezka je téměř hotová. Stále je to však
stavba a vstup na ni je zakázán. Respektujte prosím dopravní značení a zátarasy,
které budou odstraněny až po řádné kolaudaci.
Věřím, že pokud budeme k sobě ohleduplní a budeme dodržovat zavedená
pravidla, bude se nám zde žít zase o něco lépe.
Miroslava Stránská, starostka obce

Výpis usnesení ze zasedání ZO konaných 30.8. a 9.9.2019
Na zasedání dne 30. srpna byla přijata tato usnesení:
• Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 21/2019, kterým se navyšují výdaje
o 900.000 Kč. (hlasování 6 pro – 1 proti – 1 se zdržel)
• Zastupitelstvo obce schvaluje záměr koupě, a to i ve veřejné dražbě, pozemku parc. č. 82/1
a pozemku parc. č. 81 v k.ú. Včelná, jehož součástí je stavba čp. 23. (7-0-2)
Na zasedání dne 9. září byla přijata tato usnesení:
• Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje rozpočtové opatření č. 23/2019, kterým se navyšují
výdaje o 1.350.000 Kč. (hlasování 8 pro – 0 proti – 0 se zdrželi)
• Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje méněpráce v hodnotě 291 467,56 Kč bez DPH na stavbě
Parkoviště u Mateřské školy, kterou provádí firma STRABAG a.s., IČ 60838744, Planá 78, 370
01 České Budějovice. (8-0-0)
• Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje směnu části pozemku parc. č. 701/1 o výměře 13 m2
(v GP č. 1514-53/2019 nově označeno jako parc. č. 701/34) za pozemek parc. č. 701/29, vše
v k.ú. Včelná, o výměře 13 m2 ve vlastnictví společnosti HOME PORT REAL s.r.o., IČ 28084781.
(8-0-0)
• Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje záměr směny pozemku parc. č. 796/30 v k.ú. Včelná
o výměře 10 m2 ve vlastnictví –osobní úda je – za část obecního pozemku parc. č. 529/6 v k.ú.
Včelná o výměře 7 m2 (v GP č. 1360-66/2016 označeno jako parc. č. 529/143). (8-0-0)
• Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje příspěvek Mateřské škole Včelná ve výši 45.000 Kč
na pořízení nábytku do třídy MŠ. (8-0-0)
• Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemeni cesty na pozemcích parc. č. 723/245 a 723/397 v k.ú. Včelná s povinnými –osobní
údaje–. (8-0-0)
• Zastupitelstvo obce dále jednotlivými usneseními jednohlasně schválilo nákup pozemků
o celkové výměře 704 m2, které vedou pod stávajícími či budoucími chodníky a komunikacemi
za cenu 350 Kč/m2

TERMÍNY SVOZŮ ODPADŮ
Svoz směsného odpadu:
• část obce nad tratí: 1x za 14 dní v pátek, lichý týden
(13.9., 27.9., 11.10., 25.10., 8.11., 22.11., 6.12., 20.12.)
• část obce pod tratí: 1x za 14 dní v pátek, sudý týden
(6.9., 20.9., 4.10., 18.10., 1.11., 15.11., 29.11., 13.12., 27.12.)
Svoz biopopelnic v celé obci: 1x za 14 dní (září-listopad), liché týdny
• 12.9., 26.9., 10.10., 24.10., 7.11., 21.11., 5.12.
Připomínáme, že do konce měsíce září můžete obecnímu úřadu nahlásit zájem
o zahradní KOMPOSTÉR na tel. 387 250 223, nebo e-mail ou@vcelna.cz.
Bližší informace byly otištěny v červnovém a srpnovém zpravodaji.
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Zprávy z mateřské školy
Úspěšně jsme vkročili do dalšího školního roku a s dětmi se těšíme na to,
co nám tento rok přinese. V září se společně s dětmi zúčastníme vítání občánků,
kde vystoupí děti ze třídy Včeličky.
Nově jsme navázali spolupráci se Sportovním klubem Včelná a věříme, že tato
spolupráce bude oboustranně přínosná a pro děti zábavná a prospěšná.
S dětmi se také budeme připravovat i na další akce, které nás do konce roku
čekají – rozsvícení vánočního stromu, vystoupení na adventní neděle, vánoční
setkání se seniory. V mateřské škole budou probíhat i divadelní představení, výlety
a sportovní kurzy a věříme, že se nám vše vydaří.
POMOCNÁ SÍLA DO ŠKOLNÍ KUCHYNĚ – částečný úvazek
MŠ Včelná přijme na částečný úvazek pomocnou sílu do školní kuchyně.
Zájemci o tuto pracovní pozici ať kontaktují ředitelku MŠ na tel.: 606 021 211.

Ředitelka MŠ Mgr. Soňa Kamenová

OČKOVÁNÍ A ČIPOVÁNÍ PSŮ VE VČELNÉ
MVDr. Veronika Krepsová
Ve středu 9. 10. 2019 od 17:30 bude na zahradě za obecním úřadem
(vstup z ulice Dlouhá) probíhat OČKOVÁNÍ a ČIPOVÁNÍ psů.
Od 1. 1. 2020 je čipování psů ze zákona povinné.
CENÍK VETERINÁRNÍCH SLUŽEB:
➢ očkování komplexní vakcínou DHPPiLR ……..400 Kč
➢ očkování pouze vztekliny…………………….. 250 Kč
➢ čip…………..…………………………………....500 Kč

Akce pořádané spolkem Včelňáci
TAJUPLNÝ LES – neděle 22. 9. 2019
V září pro vás opět připravujeme oblíbenou procházku lesem nazvanou Tajuplný
les, tentokrát na téma CESTA KOLEM SVĚTA. Stanoviště budou představovat
jednotlivé státy a přiblíží jejich tradice, zvyky a kulturu. Akce je vhodná pro děti
všech věkových kategorií. Start bude jako obvykle od mateřské školy a končit
budeme na hřišti SK Včelná, kde si na závěr společně opečeme buřty.
START – Mateřská škola Včelná – 14:00 - 16:00
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V OBRAZE s Václavem Větvičkou – čtvrtek 26. 9. 2019
Zveme vás na povídání s panem Václavem Větvičkou, známým českým
botanikem, popularizátorem vědy a spisovatelem. Patnáct let byl ředitelem
Botanické zahrady Univerzity Karlovy. V současné době i ve svém vyšším věku
pracuje na zámku Štiřín. Říká o sobě, že je „zámecký zahradník“, miluje květiny,
stromy, umění a lidi a provází výpravy rozkvetlým Štiřínem.
V Kulturním domě Včelná od 18:00

V OBRAZE s Jaroslavem Vrbou – sobota 28. 9. 2019
Znáte stav lesů v NP Šumava? Je zde po kůrovcové kalamitě
měsíční krajina? Nebo se les sám obnovuje? Pokud nevíte, nebo
se chcete osobně podívat, pojeďte s námi na další výjezdní V
OBRAZE. Projdeme se po šumavských místech, kde na vlastní oči uvidíme, jak
to vlastně ve skutečnosti se Šumavou je.
Odborný doprovod a výklad nám zajistí prof. RNDr. Jaroslav Vrba CSc.
Trasa výletu: Vysoké Lávky – jezero Laka – Nová Hůrka (cca 12 km).
S sebou pití, svačinu, příp. pláštěnku. Cena zájezdu je 200 Kč/osoba.
Přihlásit se můžete v kanceláři obecního úřadu.
Odjezd autobusu v 8:00 od Restaurace U Kaštanu.

Hromadné podzimní sběry odpadů
Kontejnery na nebezpečný odpad, velkoobjemový odpad,
kovový odpad a autobaterie
budou přistaveny za Kulturním domem v Dlouhé ulici

v sobotu 26. října 2019 od 8,30 do 10,30 hodin
Velkoobjemový odpad: např. koberce, nábytek, hadry, pneumatiky
z osobních automobilů nesloužících k podnikání.
Nebezpečný odpad: např. nátěrové hmoty, lepidla, ředidla, prošlé léky,
vyjeté oleje z osobních automobilů nesloužících k podnikání
v uzavřených nádobách.
Kovový odpad: železo, litina, ocel, hliník či jiné barevné kovy.
• Při tomto sběru nepřivážejte žádný stavební odpad, např. betony
• Pneumatiky z osobních automobilů přivážejte bez disků kol
• Papírové kartony, byť objemné, patří jen do kontejnerů na papír
• Baterie do elektrospotřebičů patří do nádoby ve vestibulu OÚ
• Odpady přivážejte až po nájezdu kontejnerů, nikoli dříve.
• Sběry jsou pouze pro občany Včelné!
• Při těchto akcích nelze odkládat odpady z podnikání
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INZERCE

VÝSTAVA OVOCE – 20. výročí výstavy a zahradnického oboru
V termínu od 11. 10. - 15. 10. 2019 se koná ve SOŠ veterinární, mechanizační
a zahradnické a Jazykové škole s právem státní jazykové školy, Rudolfovská 92
v Č. Budějovicích regionální výstava ovoce. Pěstitelé z Čech, regionální
zahrádkářské svazy, zaměstnanci i žáci školy zde vystavují exponáty ovoce, a to
odrůdy jablek a hrušek, dále broskve, hroznové víno, mišpule, kdouloně a další
plody podzimu.
Zároveň bude probíhat DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ pro žáky základních škol,
vždy od 9.00 – 17.00.

Kominictví Jung z Českých Budějovic oznamuje: v termínu od 1.9 do 30.10.
2019 se provádí pravidelné ČISTĚNÍ A KONTROLY komínů na tuhá i plynná
paliva. Ve smyslu nového požárního zákona č. 320/2015 Sb. Vyhl. č. 34/2016 Sb.!!
Cena za vyčištění, kontrolu je od 500Kč/průduch. Zájemci o službu, prosíme,
objednávat se na telefonu/SMS 608 043 563. Neobcházíme domy!!

Hostinec Na Kopečku – Kamenný Újezd nabízí rozvoz pizz, jídel
na objednávku a jídel z polední nabídky, do domácností i firem. Při pravidelném
odběru poledního menu (po-pá) zvýhodněná cena. Pro více informací FB:
Hostinec na kopečku, nebo na tel. čísle 603 859 087 – p. Hromada.
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