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Slovo místostarosty
Vážení spoluobčané, sousedé,
doba letních „prázdnin“ se nám pomalu zkracuje, všichni však jistě věříme
v pěkné počasí, které by zpříjemnilo tyto poslední astronomicky letní dny.
Prázdniny jsou také vhodnou dobou na opravy a rekonstrukce v mateřské
škole, takže jsme je využili na výměnu podlah a vchodových dveří, čímž se
zvýšila bezpečnost dětí i zaměstnanců, kteří mateřskou školu navštěvují.
Na přelomu srpna a září nás čekají uzavírky obou železničních přejezdů
v obci s dopravními omezeními a kyvadlovou dopravou MHD. Níže přinášíme
detailní informace o době uzavírek a náhradní autobusové dopravě.
Mgr. Kamil Feitl, místostarosta

Uzavírky železničních přejezdů


Uzavírka přejezdu na tř.5.května, kde budou osazovány závory
Čtvrtek 25.8. od 7,00 hodin – středa 31.8. do 24,00 hodin
Auty budeme do města jezdit po E55, případně po místní komunikaci
od boršovského nádraží do Rožnova.
Pro MHD budou zřízeny dočasné zastávky u restaurace U Kaštanu
ze strany Nádražní ulice. Obsluha obce Včelná bude zajištěna kyvadlovou
dopravou, která bude jezdit obousměrně v úseku „Včelná, Točna“ –
„Boršov n. Vlt., Železniční stanice“ a bude obsluhovat všechny zastávky
na této trase. U železniční stanice Boršov nad Vltavou bude zajištěn přestup
mezi linkou 7 a kyvadlovou dopravou.
Dočasně bude zrušena zastávka „Včelná, Pod tratí“.



Uzavírka přejezdu v ulici Nádražní
Pondělí 5.9. od 7,30 hodin – úterý 6.9. do 24:00 hodin
MHD bude zajištěna opět kyvadlovou dopravou, která bude jezdit
tentokrát v úseku mezi zastávkami "Včelná, Točna" –"Rožnov".

Kyvadlová doprava bude obsluhovat všechny zastávky na této trase.
V zastávce „Rožnov“ bude zajištěn přestup na linku č. 7.
Jízdní řády kyvadlové dopravy budou vyvěšeny na zastávkách MHD,
k vyzvednutí jsou ve vestibulu obecního úřadu a rozesíláme je e-mailem
příjemcům novinek.

Stavby, technické služby
V měsíci srpnu byly zaměstnanci technických služeb opraveny
krajnice spojovací komunikace do Roudného. V úseku, který je
na našem katastru, bylo navezeno více jak 80 tun asfaltového
recyklátu. Požádali jsme také majitele úseku od odbočky z hlavní
ulice po železniční přejezd, aby svůj úsek opravil. Věřím, že tato
oprava pomůže k bezpečnější průjezdnosti touto komunikací.
Jak jste si jistě všimli, v obci došlo k opravě propadlých překopů,
kanalizačních poklopů, odvodnění, rozpadlých obrubníků a uličních přídlažeb.
Betonové přídlažby jsou na mnoha místech zcela rozpadlé nebo úplně chybí.
Voda pak hlavně v zimních měsících narušuje konstrukci komunikací. Letos jich
bylo vybouráno a nahrazeno asfaltem téměř jeden kilometr. V příštím roce
budeme v těchto opravách systémově pokračovat.
Roman Zajíček, místostarosta

Okénko do historie
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vám čas od času v historickém okénku
našeho obecního zpravodaje přiblížila události let minulých tak,
jak je od roku 1918 zaznamenávali obecní kronikáři.
Právě si plnými doušky užíváme léto, čas dovolených a prázdnin. Protože ale
prázdniny, které si každý z nás jistě užil náležitě dle svého gusta, pomalu spějí
ke svému konci, ráda bych společně s vámi zavzpomínala na letní události
z minulého století. Do srpnového zpravodaje vybírám několik úryvků z obecních
kronik, které nám jistě dají zavzpomínat na staré časy, ať už humorné či méně.
Prosím vás o toleranci ohledně pravopisných chyb kronikářů, jedná se o citace
z kronik.
Mgr. Zuzana Čierná, kronikářka
Kronika z roku 1921, kronikář Josef Klomfar:
„V noci z 28. na 29. srpna vyhořela villa „Englova“ a v ní bydlící hlídač jménem
Zeman přišel při tom o všeckno. Shořely mu kozy, slepice a prasátka dva kusy.
Chuďas obdařen více dětmi než bohatstvím, nese bolestně tuto škodu. Budova celá
neshořela, jen ta část, co Zeman bydlel. Kameno-Újezdecký řídící učitel s kaplanem
se vraceli z Poříčí a Zemana vzbudili, neboť spal.“

Kronika z roku 1925, kronikář Josef Klomfar:
„Dne 21. konala se zde ve Včelné obvyklá pouť. Je zde v kapli mše, muzika
hraje, dva tři stánky s cukrovinkamy, to je ta celá naše pouť. Ta naše pouť tu vznikla
asi před patnácti lety. Pan Karel Černý dal pozemek a sestra jeho ženy paní
Vycpálková nechala tu kapli vystavět. Ze sbírek se zařídil oltářík a bylo slavné
svěcení. Od té doby vždy v ten čas koná se pouť. Zvonek si ze sloupku přendali
na kapli a tak od té doby zde zvoní, modlí se, někdy také mše, kázání, a tak mnohé
se zde koná, co souvisí s římským klerikalismem. To zvonění je ovšem moc pěkná
věc. Hlas tohoto zvonku jako by vám jasným hlasem oznamoval: Cinkáme, cinkáme,
cinkáme a.t.d. Mně se to zvonění líbí.“
Kronika z roku 1982, kronikář František Vavruška:
„Slavnost otevření nové MŠ – Výstavba nové mateřské školy s jeslovou třídou
pro 60 + 20 dětí v investiční akci „Z-40/79“ byla kolaudována dne 10. srpna 1982.
Zápis hodnotí stavbu v dobré kvalitě, dobře vybavenou, schopnou užívání. Vymezuje
toliko některé drobné dokončující práce, betonáž podlahy v kotelně a venkovní
úpravy. Na slavnostní otevření byli občané Včelné i vzácní hosté pozváni na den
4. září 1982 od 10 hodin dopoledne. Počasí této slavnosti přálo, jak též zřejmé
z fotografických záběrů slavnosti. Celková hodnota díla představuje 4,665 tis. Kč,
ve finančních nákladech 3,634 tis. Kč. Z toho vyplacené mzdy činí Kč 783.995
za celé období výstavby.“

Zprávy z mateřské školy
Vážení občané, rodiče, kolegyně.
Jak je již známo, končím k 31.8.2016 ve funkci ředitelky Mateřské školy
ve Včelné. Chtěla bych se touto cestou rozloučit a poděkovat všem, s kým jsem
pracovala po dobu šesti let. Celému kolektivu mateřské školy za dobrou,
a ne vždy lehkou práci. Obci Včelná a zejména všem zaměstnancům obecního
úřadu, paní inženýrce Jarmile Mandžukové a s laskavým dovolením in memoriam
panu Zdeňku Petrovi. Dále rodičům a všem, kdo mateřskou školu podporovali
a spolupracovali s námi.
Dělala jsem svou práci tak, jak jsem nejlépe uměla a podařilo se uskutečnit
spoustu dobrých věcí. Své nástupkyni přeji hodně sil a elánu do náročné práce!
S přáním všeho dobrého Bc. Dana Růžičková
INZERCE

Restaurace-pension Štilec (u Kamenného Újezdu) přijme na HPP
– hlavního šéf-kuchaře /-ku (minutková kuchyně, denní hotovky)
– kuchaře/kuchařku - příprava příloh, salátů, dezertů.
Požadujeme: zájem o práci, kreativitu.
Nabízíme: stálý pracovní poměr, dobré finanční ohodnocení.
Pracovní doba: krátký/dlouhý týden.
Doprava z ČB, z ČK možná. Nástup 09-10/2016.
Více informací na tel. 777 347 190 či emailem: stilec@stilec.cz

Kulturní a společenské akce
Neděle 18. září – „Tajuplný les“
Zveme rodiče s dětmi na tradiční akci s naučně zábavným
programem na pohádkové téma. Start bude u mateřské školy
od 14:00 do 15:30, stezka lesem plná překvapení bude končit
v areálu SK. Zde bude pro všechny opět nachystáno několik
překvapení a společné opékání.
Kdokoliv má chuť nám jakkoliv pomoci (personálně, materiálně, …), budeme
rádi, když se ozvete na e-mail mistostarosta@vcelna.cz.
Sobota 15. října – Zájezd do Aquapalace Praha
Zveme Vás do vodního světa, který je svojí rozlohou největším
aquaparkem ve střední Evropě. Nachází se zde Palác vln s bazénem s mořskými vlnami, Palác dobrodružství se 6ti tobogány,
pomalou a rychlou divokou řekou a Palác relaxace s plaveckým
bazénem a vířivými bazény. Doba pobytu v Aquapalace cca 6 hodin.
Cena vč. dopravy: dospělý 600,- Kč, student do 26 let 470,- Kč, dítě do 150
cm 350,- Kč, rodinné vstupné 1500,- Kč (2 dospělí + 1-2 děti do 150 cm)
Odjezd: v 8:00 hod od restaurace „U Kaštanu“.
Kapacita je omezená, přihlásit se a zaplatit je nutné do 29. srpna
na kultura@vcelna.cz, telefonicky na 387 250 223, nebo osobně.
Ing. Alice Nejedlá, předsedkyně kulturní komise

Sport
Volejbalový turnaj – 30. srpna na hřišti v Lesní kolonii
Milí sportovci, volejbaloví nadšenci, příznivci sportu, již za pár dní
se bude konat volejbalový turnaj u příležitosti otevření hřiště
v Lesní kolonii. Děkujeme všem, kteří se již na turnaj přihlásili.
Ostatní zájemce o účast, bychom chtěli požádat, aby z organizačních důvodů
své týmy (2 muže + 2 ženy) registrovali předem na ou@vcelna.cz,
nebo telefonicky na č. 387 250 223, a to ještě do 26. 8. 2016!
Těšíme se, že si s námi přijdete zasportovat, pobavit se a povzbudit nás
a strávit příjemné odpoledne s ostatními Včelňáky.
Sraz přihlášených týmů je v 16:30 hodin.
Za celý organizační tým M. Stránská

Poděkování
Sportovní klub Včelná děkuje všem sponzorům za podporu při pořádání
Sportovního dne uskutečněného 6.8.2016 v areálu SK Včelná. Děkujeme také
všem sportovcům za kvalitní sportovní výkony a návštěvníkům za hojnou účast.
Se všemi se těšíme příští rok na viděnou.
Za spoluorganizátory akce Roman Zajíček, Josef Šlinc a Antonín Krajčír

