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Slovo místostarosty
Vážení spoluobčané, milí sousedé, přátelé,
rok 2017 se nám pomalu naplnil a nezadržitelně se blíží
ke svému konci. Tento zpravodaj čtete krátce před
vánočními svátky, které jsou pro většinu z nás asi tím
nejoblíbenějším obdobím. Proto bych vám přál, abyste je
prožili v klidu a užili si pohodu a radost ze společných chvil
se svými nejbližšími.
I v novém roce budeme pokračovat v započaté práci
a budeme rádi, když se i vy budete chtít zapojit do dění
v obci a budete nás třeba svými nápady inspirovat. Věřím, že se i nadále budete
účastnit akcí, které pro vás připravuje nejen obec, ale také včelenské spolky.
Tímto bych chtěl velice poděkovat všem, kteří se aktivně ve svém volném
čase podíleli a podílejí na přípravě kulturního, společenského a sportovního
programu pro naše občany. Zároveň také děkuji zastupitelům, kteří se pravidelně
účastní zasedání zastupitelstva a svými rozhodnutími ovlivňují a udávají směr
rozvoji v naší obci. V neposlední řadě děkuji i zaměstnancům obecního úřadu,
bez kterých by úřad a vše kolem něj nemohlo fungovat.
Přeji vám krásné, klidné a pohodové Vánoce a šťastný vstup do roku 2018.
Ať je rokem úspěšným a veselým.
Mgr. Kamil Feitl, místostarosta obce

Zprávy z jednání zastupitelstva konaného dne 4. 12.
Zastupitelé schválili rozpočet obce na rok 2018 se schodkem ve výši
1.204.754,50 Kč. Mezi plánované investice byly zahrnuty výstavba kanalizace
v ulici Nová nebo posílení vodovodu Na Hraničkách, na obě tyto akce bude
podána žádost o krajské dotace. Také se plánuje např. zateplení celé budovy
mateřské školy.
Dále bylo projednáno odpadové hospodářství a došlo ke shodě, že poplatek
za svoz směsného odpadu zůstane nezměněn, tedy 550 Kč za osobu a rok.
Miroslava Stránská, předsedkyně kontrolního výboru

Cena obce 2018
Tímto bychom vás opět chtěli požádat o spolupráci při hledání nejvhodnějšího
kandidáta/ku na CENU OBCE VČELNÁ 2018, jejíž předání je nyní již tradiční
součástí programu obecního plesu. Rádi bychom znali váš názor. Víte-li
o někom, kdo by si zasloužil být oceněn za svoji práci pro obyvatele naší obce,
nebo za její reprezentaci, pošlete nám prosím jeho/její jméno na email
ou@vcelna.cz, příp. jej prosím sdělte přímo na obecním úřadě nejpozději
do 10.1.2018. Děkujeme.
Zastupitelstvo obce Včelná

Volba prezidenta republiky
Volební místností při volbě prezidenta republiky bude opět kulturní
dům, tř.5.května 34.
Termín voleb je 12. – 13. ledna, případné II. kolo pak 26. - 27. ledna 2018.
Doba voleb: v pátek 14:00 – 22:00 a v sobotu 8:00 – 14:00.
Hlasovací lístky spolu s poučením budou doručeny voličům nejpozději 3 dny
přede dnem voleb.

Obecní kulturní akce

28. OBECNÍ PLES – pátek 2. 2. 2018 od 20:00
Srdečně vás zveme na ples pořádaný obcí Včelná, který se bude konat
v našem kulturním domě.
Ples bude zahájen ukázkou standardních a latinskoamerických tanců
z taneční školy ELLA.
Hudebně nás večerem bude provázet kapela YAMABAND,
předáme Cenu obce 2018 a těšit se můžete také na speciální překvapení.
Nezapomněli jsme ani na bohatou tombolu.
Všechny vstupenky budou ve slosování o hlavní ceny.
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK bude zahájen v pondělí 8. 1. 2018
na Obecním úřadě Včelná. Cena 200 Kč (na místě 250 Kč).
Termíny dalších plesů v KD:
Sobota
13.1.18
Myslivecký ples
Sobota
10.2.18 Atletický ples
Pátek
23.2.18 Ples Europasta – Bří Zátkové (i pro veřejnost)
Sobota
10.3.18 Maškarní ples
Miroslava Stránská, předsedkyně kulturní a sociální komise
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Akce pořádané spolkem Včelňáci
CYKLUS PŘEDNÁŠEK „V OBRAZE“ – Káva
V pondělí 8. 1. 2018 – V OBRAZE s Petrem Koubou
Zveme vás na setkání s vůní kávy. Navštíví nás Petr Kouba z písecké
pražírny kávy FRAGARIA COFFEE. Prozradí nám tajemství přípravy tohoto
oblíbeného nápoje a zodpoví vám vaše otázky. Dozvíte se, kde můžete
kvalitní kávu koupit, jaký je správný způsob pražení a mnoho dalšího.
V Kulturním domě Včelná od 18:00 hodin

Tříkrálová sbírka
V roce 2018 bude opět probíhat TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA, aby se
do sbírky mohlo zapojit, co nejvíce dobrých lidí, bude potřeba mít, co
nejvíce skupin, které budou obcí procházet. Vy, kteří byste se chtěli
k této charitativní akci přidat, přihlaste se prosím co nejdříve na email
mistostarosta@vcelna.cz nebo na OU Včelná. Skupina by měla být složena ze tří
„králů“, případně ještě jedna osoba navíc jako doprovod. Alespoň jednomu
účastníkovi musí být více než 15 let. Děkuji.
Mgr. Kamil Feitl, místostarosta obce

Termíny svozu odpadů
I po Novém roce zůstává systém svozu nezměněný:
 Směsný odpad (popelnice) jednou za 14 dní v pátek.
Část obce nad kolejemi začíná 5. 1., pod kolejemi 12. 1. 2018
 Biopopelnice leden až březen první čtvrtek v měsíci (4. 1., 1. 2., 1. 3.)
 Plasty a tetrapaky poslední pátek v měsíci (26. 1., 23. 2., 30. 3.)
 Elektrozařízení, zářivky a úsporné výbojky první pondělí v měsíci
od 16 do 17 hodin na sběrném místě za kulturním domem (5.2., 5.3.)
Likvidace vánočních stromků
Pečlivě odstrojené vánoční stromky můžete odložit na místo kontejnerů
na trávu za obecním úřadem a na Dlouhých rolích u křižovatky s ulicí Dolní.

Zimní údržba komunikací
Žádáme občany, aby zvláště v zimním období neparkovali vozidla na místních komunikacích, ale na svých pozemcích, a tak umožnili bezproblémovou
údržbu komunikací a chodníků. Pokud není dostatek místa na vlastním pozemku,
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je potřeba stavět vozidla na jednu stranu komunikace, aby byl umožněn
průjezd traktoru s radlicí. Do ulic, kde nebude zaručen bezpečný průjezd,
nebudou pracovníci technických služeb zajíždět.

Kalendář obce na rok 2018
Na rok 2018 vydala obec kalendář
s kresbami dětí z mateřské školy, a to
ve dvou podobách: nástěnný formátu A3
a stolní formátu A5. Prodej probíhá
na obecním úřadě, cena nástěnného je
100 Kč, stolního 50 Kč.

Jízdní řády MHD a dálkových autobusů
Ve vestibulu obecního úřadu jsou k dispozici jízdní řády linky č. 7
MHD platné od 1. 1. 2018, jakož i jízdní řád linkových autobusů.
Oproti roku 2017 ubylo několik spojů MHD, které dříve jezdily do Vrábče.
Nicméně byly nahrazeny dálkovými autobusy projíždějícími Včelnou v obdobných
časech a zastavujícími ve městě na všech zastávkách jako autobusy MHD. Tyto
přidané spoje končí a začínají na autobusovém nádraží. Spoje jsou součástí
integrovaného dopravního systému Jihočeského kraje, ale jednotlivou jízdenku
MHD v nich nelze použít.
Ceny hromadné dopravy budou od Nového roku navýšeny takto: u MHD bude
minimální jízdenka hodinová za 16 Kč, dálkovým autobusem na nádraží či zpět
se dostaneme za 14 Kč. Vlakem dojedeme do města bez slevových průkazů
za 21 Kč, s IN25 za 16 Kč.

