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Slovo místostarosty
Vážení spoluobčané, milí sousedé, přátelé,
astronomické i to prázdninové léto nám pomalu spěje do druhé poloviny.
Užívejte krásných slunných dní a nabírejte energii. I v tomto prázdninově-letním
období však připravujeme různé stavební, projekční a kulturní akce, které vám
snad budou ku prospěchu a budou Vám dělat radost.
Stavba kanalizace v ulici Nová se zahájí během několika dní, po ní
i posílení vodovodu v lokalitě „Na Hraničkách“.
Od 3.7. máme stavební povolení s nabytím právní moci na rekonstrukci
kulturního domu a zastupitelé mohou řešit, zda rekonstrukci provedeme
i bez případných dotačních titulů.
Mezi ty méně příjemné zprávy, které byste ale měli také vědět, patří i ta,
že opět dochází k různým krádežím v naší obci. Buďte proto obezřetní
a zbytečně nedovolujte zlodějům obohatit se na vašem majetku, zvlášť v době,
kdy odjíždíte na dovolenou.
Možná jste se někteří již setkali s jedním našim spoluobčanem, který se
po naší obci, ale i v autobusech MHD, pohybuje ne vždy vhodně upraven. Jsme
jeho opatrovníci a snažíme se mu pomoci, jak to jen jde a on dovolí. V brzké
době mu budeme dávat do pořádku bydlení v jeho domě a budeme pro něj
shánět i nějaké materiální zajištění. Pokud byste i vy, jeho spoluobčané, mu
chtěli pomoci, budeme velmi rádi. Konkrétně bude potřebovat nějaké vybavení
do bytu a oblečení, kdybyste se tedy zbavovali něčeho, co vám již není k užitku,
kontaktujte prosím obecní úřad, zda bychom to nemohli použít. Předem moc
děkuji za vaši solidaritu.
Dále bych Vám rád poděkoval, za různé podněty, nápady, se kterými
se na mne obracíte. Máte-li i vy ostatní jakékoliv konstruktivní připomínky,
neváhejte mě také kontaktovat. Rád si s každým z vás osobně popovídám.
Přeji Vám krásné pohodové letní dny.
Mgr. Kamil Feitl, místostarosta obce

Zprávy z jednání obecního zastupitelstva dne 20.6.
Zastupitelé schválili účetní závěrku Obce Včelná za rok 2017 s kladným
výsledkem hospodaření ve výši 9.010.954,07 Kč
Další zasedání zastupitelstva se bude konat v týdnu od 6. 8. 2018.

Zprávy z mateřské školy
Vážení rodiče,
úspěšně jsme ukončili školní rok 2017/2018.
Chtěly bychom moc poděkovat Vám všem, kteří jste po celý školní rok školku
podporovali jak formou sponzorských darů, tak i tím, že jste společně s námi
jezdili na školní výlety a účastnili se akcí, které jsme pro Vás společně s dětmi
připravily. Vážíme si všech darů, dárečků i Vaší osobní pomoci a dobrých rad,
které jsme od Vás během tohoto školního roku obdržely. Vaši pomoc rády
uvítáme i do budoucna.
Za sponzorské dary a veškerou pomoc děkujeme: OÚ Včelná,
p. Šanderovi, paní Kupcové, paní Kovářové, paní Zemanové, paní Součkové,
paní Lintnerové, paní Hnátové, paní Karpianusové, p. Blahovci, paní Kalkušové,
p. Valentovi, p. Antlovi, paní Šíchové a p. Šíchovi, paní Čížkové a p. Čížkovi,
p. Scheinostovi, p. Lexovi, paní Novákové, paní Petrů, paní Smetanové, paní
Johaníkové, paní Cepákové, paní Dořákové, p. Kubešovi, p. Havierníkovi, paní
Šináglové, p. Zahradníkovi, paní Vágnerové, paní Markové, paní Vařilové
a p. Vařilovi, p. Billichovi a p. Tomáškovi.
Učitelky z mateřské školy

Obecní kulturní akce
ZÁJEZD DO TERMÁLNÍCH LÁZNÍ –
BAD GEINBERG RAKOUSKO – sobota 13. 10.
Zveme občany Včelné do termálních lázní tentokrát v sousedním Rakousku.
Ve spolupráci s cestovní kanceláří CK Máj vám obec nabízí pobyt v lázních
Geinberg, který je vhodný k regeneraci a odpočinku s možností koupání
po celý rok! Využijete zde kryté i venkovní bazény (3.000 m2 vodní plochy)
s termální vodou o teplotě 26–36 °C, vířivky, skvělé vodní masáže, sportovní
bazén, odpočinkové místnosti. Velkým lákadlem je také Karibská laguna
se slanou vodou (3 % soli ve vodě – vhodné i pro osoby trpící kožními
nemocemi), palmami a mořským břehem s bílým pískem. Léčebná voda velmi
příznivě působí na revmatická onemocnění, na artrózu a onemocnění kloubů,
kyčlí, na bolesti páteře.
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Pobyt v lázních je 5 hodin (večerní koupání od 17. – 22.00 hodin).
Při cestě tam krátká zastávka v nákupním středisku Aldi.
POČET MÍST JE OMEZEN.
Cena včetně dopravy, pojištění a vstupu do lázní je 690 Kč/osoba, děti
do 15 let 620 Kč.
Odjezd: v sobotu ve 12.00 hod ze Včelné od restaurace U Kaštanu.
Návrat v neděli cca v 01:00 hodin.
Doplatek za saunu: cca 8 EUR / osoba.
Místa si můžete rezervovat telefonicky nebo osobně na OÚ Včelná do 31. 8.
2018.

ZÁJEZD DO PRAHY – komedie MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD – neděle
21.10. od 19. hodin
Obec Včelná zve všechny své občany do pražského divadla STUDIO
DVA na Václavském náměstí na velmi úspěšné představní Můj
báječný rozvod. Jde o laskavou komedii, kterou irská autorka
věnovala všem, kteří ne vlastní vinou zůstali sami. Všech patnáct
postav vytváří Eliška Balzerová.
Příběh Angely Kennedyové Lipské, ženy středních let, kterou právě opustil
manžel a která se po desetiletích v roli manželky a matky začíná učit žít sama,
sklízí úspěchy po celé Evropě a je jednoznačně nejúspěšnější komedií
současné irské dramatičky Geraldiny Aron. Její česká inscenace v režii Jany
Kališové a s Eliškou Balzerovou nejen v hlavní, ale i ve všech ostatních rolích,
má za sebou od premiéry v roce 2003 skoro 400 zcela vyprodaných repríz.
Na diváckém úspěchu má jistě zásadní podíl brilantní výkon Elišky
Balzerové, ale také i to, že Můj báječný rozvod je především skvělá komedie,
ale o vážných a docela smutných peripetiích života, které jsou důvěrné známé
minimálně ženské části populace. V této „one lady show“ však vše končí
happy endem!
Vstupenky jsou již v prodeji na obecním úřadě v cenové relaci 341 Kč
a 399 Kč. Zbývá posledních 13 kusů!
Dopravu autobusem do Prahy a zpět zajistí obec.
Před divadelním představením bude čas i na procházku v centru – Václavské
a Staroměstské náměstí…
Miroslava Stránská, předsedkyně kulturní a sociální komise

Komunální volby 2018
V termínu 5. a 6. října se uskuteční volby do obecního zastupitelstva.
Zájemci o práci ve volební komisi se mohou hlásit na obecním úřadě, tel. 387
250 223, 723 441 880 nebo na e-mail ou@vcelna.cz.
Odměna předsedy komise činí 2100 Kč, zapisovatele 2000 Kč a řadového
člena 1300 Kč. Předseda je volen losem.
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Akce pořádané spolkem Včelňáci
VČELENSKÉ SLAVNOSTI PIVA – sobota 1. 9. 2018
Na první zářijovou sobotu připravujeme druhý ročník slavností
piva na Včelné. Letos bude program zahájen již dopoledne a v doprovodu
harmoniky budete moci ochutnat piva malých pivovarů převážně z jižních Čech.
Nebude chybět ani selátko na rožni, klobása nebo pikador a něco dobrého
upečeme také v naší hliněné peci. V průběhu odpoledne se můžete zapojit
do různých pivních soutěží o lákavé ceny.
Navečer zahraje k poslechu a tanci kapela Amarock.
Areál SK Včelná od 11:30 hodin. VSTUP ZDARMA!
Inzerce
KOMINICTVÍ JUNG z Českých Budějovic oznamuje:
V termínu od 1.9.2018 do 31.10.2018 budou v obci probíhat kontroly
a čištění spalinových cest komínů od tuhých a plynných paliv.
Povinnost dle nového požárního zákona č. 320/2015Sb.
Cena služby je 500 Kč/průduch.
Zájemci se mohou objednávat na tel./SMS 608 043 563.

Zámečnictví FARYJO Richard Johaník
Vyrábíme a instalujeme pojezdové brány, zábradlí, schodiště, mříže, pergoly...
U Sila 619, 373 82 Boršov nad Vltavou, tel. 774 314 156, faryjo@seznam.cz.

ML security Vám nabízí informační schůzky ZDARMA
– Návrh a konzultace zabezpečení ZDARMA
– Drátové a beztrátové alarmy s GSM komunikátorem
– Kamerové systémy
– Přístupové systémy
Zabýváme se návrhem, montáží, záručním a pozáručním servisem
zabezpeč ovacích systémů. Dodáváme pouze kvalitní prověřené systémy.
Kamerový systém můžete pohodlně sledovat a ovládat ve svém telefonu,
tabletu a v počítači.
Alarmem JABLOTRON 100 můžete ovládat svou chytrou domácnost
(světla, rolety, bazén, zavlažování, apod.)
Kontaktní osoba:
Novotný Michal
Tel: 728 644 485
www.mlsecurity.cz
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