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Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
kalendář jsme otočili na další měsíc, léto vystřídal podzim, dny se
nám začaly pomalu zkracovat, rána jsou chladnější a listy stromů
barevnější. Navzdory počasí je zábava v naší obci i v tomto období
v plném proudu. Plánujeme pro vás několik společenských
a kulturních akcí, o kterých se blíže dočtete dále ve zpravodaji.
Jsem moc ráda, že se ke mně dostávají informace o zlepšení
dopravní obslužnosti v ranní špičce, zejména díky přidání spoje z Vrábče.
Od nového roku budou autobusy MHD rozšířeny ještě o dalších 10 spojů především
v prázdninových dnech a o víkendech. Věříme, že tímto vyhovíme většině žádostí
našich občanů.
Ve středu 11. 9. probíhala elektronická dražba hospody „U Petrů“,
kterou obec vydražila za 5.030.000 Kč. Aktuálně probíhají potřebné
právní úkony nezbytné pro převod nemovitosti do majetku obce.
Na elektronické úřední desce na webových stránkách www.vcelna.cz si můžete
prohlédnout návrh nového Územního plánu Včelná. Po plánovaném jednání
s dotčenými orgány, které proběhne tento týden a zapracování všech případných
připomínek bude následně vyhlášeno veřejné projednání územního plánu, kterého
se budou moci účastnit všichni občané.
V souvislosti s žádostí o dotaci na vybudovanou cyklostezku jsme začátkem září
provedli sčítání vozidel projíždějících mezi Včelnou a Rožnovem, jehož výsledkem
byl průměrný počet 7067 aut za den. Tento dokument byl důležitou přílohou
pro podání žádosti a splnili jsme tak jednu z nutných podmínek. Věříme tedy,
že budeme úspěšní a získáme z fondu EU až 85 % z celkových uznatelných
nákladů. Nyní již plánujeme samotnou kolaudaci cyklostezky, po níž budou moci
být odstraněny všechny bariéry.
Chcete-li se dozvědět více o dění v obci, můžete se zúčastnit dalšího zasedání
zastupitelstva, které se bude konat v pondělí 21.10.2019 od 18.30 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu. V závěrečné diskuzi můžete zastupitelům
sdělit svoje nápady či názory.
Miroslava Stránská, starostka obce

Akce pořádané obcí Včelná
POKLÁDÁNÍ VĚNCŮ K POMNÍKU – pondělí 28. 10. 2019 v 10.00
U příležitosti státního svátku a připomínky 101 let od vzniku
samostatného Československa budou zástupci obce položeny věnce
k pomníku u zastávky MHD Včelná.

KURZ ZDOBENÍ ADVENTNÍCH VĚNCŮ – sobota 23. 11. 2019
Vánoce jsou asi nejoblíbenějším obdobím v roce a většina z nás se
na ně připravuje s předstihem. Nejen, že všude voní cukroví, ale také si
své domovy různě osvětlujeme a zkrášlujeme. Proto vás zveme na další
kurz zdobení adventních věnců s lektorkou a zkušenou floristkou z Českých
Budějovic slečnou Klárou Kubíkovou. Veškerý materiál včetně korpusů na věnce,
příp. svícny bude k dispozici na místě. Pokud máte, přineste si vlastní tavnou
pistoli.
Každý účastník kurzu si může vyrobit jeden výrobek. Obec každému z předem
přihlášených občanů Včelné přispěje 150 Kč, zbylou částku uhradíte přímo lektorce.
Kurz je omezen pro skupinu max. 12 osob.
První skupina bude pracovat od 13.00 – 15.00 a druhá od 15:30 – 17:30.
Přihlásit se můžete již nyní na obecním úřadě, nejpozději do 15.11.2019!
V Kulturním domě Včelná od 13.00 hodin

ADVENTNÍ SETKÁNÍ SE SENIORY – sobota 30. 11. 2019
Zastupitelé obce srdečně zvou naše včelenské seniory na tradiční
adventní setkání se zástupci obce. Děti z mateřské školy zahájí
odpoledne svým vystoupením, které pilně nacvičují. K tanci a poslechu
bude hrát kapela LIPENKA. Společně pokřtíme obecní kalendář na
rok 2020, tentokrát s obrazy bývalého starosty pana Pavla Rožbouda.
Připraveno bude samozřejmě občerstvení a těšit se můžete i na malé
překvapení. V Kulturním domě Včelná od 14.00 hodin

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU – neděle 1. 12. 2019
Zastupitelstvo obce Včelná zve všechny občany na rozsvícení
vánočního stromu. Přijďte si společně užít první adventní neděli, zazpíváme
si s dětmi z mateřské školy koledy, ochutnáme cukroví a zahřejeme se
svařákem.
Rozsvícení stromu se bude konat na pozemku obchodního střediska CENTRUM
před obecním úřadem. Tímto bychom chtěli velice poděkovat majitelce pozemku
za umožnění této akce.
Zahájení v 17.00 hodin u stromu před obecním úřadem.
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Akce pořádané spolkem Včelňáci
V OBRAZE s Jakubem Jirsou – pondělí 21. 10. 2019
Tyfón, sfinga a já: poznání sebe samého v Platónově dialogu Alkibiadés. O tomto
zajímavém tématu o vztahu politiky a poznání sebe samého nám z Filozofické
fakulty Univerzity Karlovy Ústavu filozofie a religionistiky přijde povídat pan Jakub
Jirsa, Ph.D.
V Kulturním domě Včelná od 18:00

DUŠIČKOVÝ REJ – sobota 2. 11. 2019
Zveme vás na tradiční večerní listopadovou zábavu v maskách. Přijďte
se pobavit a ochutnat netradiční drinky… Cena vstupenky je 150,- Kč a je možné
je zakoupit v kanceláři obecního úřadu od 16.10.2019.
V Kulturním domě Včelná od 20.00 hodin.

DRAKIÁDA A ŠTRÚDLOVÁNÍ – neděle 3. 11. 2019
Přijďte se pochlubit svými draky na další ročník drakiády spojené se
soutěží o nejlepší sladký štrúdl. Maminky, babičky, tetičky, tatínci a všichni, kteří
rádi pečete, přineste ochutnat své štrúdly a naše odborná komise vybere ten
nejlepší, který bude odměněn. Soutěžit se bude také o letícího draka s nejdelším
ocasem.
Občerstvení na místě bude zajištěno.
Na louce k Čepru od 14.30 hodin.

LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD – neděle 17. 11. 2019
Zveme vás na společnou procházku s lampióny, která bude začínat
u mateřské školy a projdeme podél lesa kolem fotbalového hřiště až na louku
směrem k Čepru. V případě nepříznivého počasí se akce ruší!
Sraz u mateřské školy v 17:30.

P ŘI PR A V UJ E ME
2., 3. a 4. ADVENTNÍ NEDĚLE – 8. 12., 15. 12. a 22. 12. vždy od 17.00 hod.
Na každou adventní neděli pro vás u rozsvíceného stromu připravíme nápoje
pro zahřátí, něco dobrého a čerstvě upečeného v naší spolkové peci a nebude
chybět vystoupení dětí z MŠ i další hudební a doprovodný program. Přijďte
společně s námi strávit tento předvánoční čas, popovídat si se sousedy a setkat se
s přáteli. Těšíme se na viděnou.
FOT OGRAFIE ze záři jového vítán í občánk ů
jsou již k vyzvednutí na obecním úřadě.
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Obec Včelná vyhlašuje
SOUTĚŽ GRAFIKŮ
Hledáme šikovného grafika/grafičku, který by s obcí spolupracoval každý
měsíc na vydávání „Zpravodaje obce Včelná“ (registrovaný název).
Od nového roku 2020 chceme vydávat zpravodaj v novém moderním
designu, proto jsme se rozhodli vyhlásit

soutěž grafiků na nový vzhled obecního zpravodaje.
Autor vítězného návrhu získá odměnu ve výši 5000 Kč a smlouvu
na pravidelnou spolupráci při tvorbě měsíčního čísla zpravodaje s odměnou
1500-2000 Kč/měsíc.
Účastníci soutěže se mohou hlásit na email starostka@vcelna.cz,
kde získají podrobnější informace a kam mohou zasílat své návrhy.
Ozvat se mohou také na číslo 602 469 702.

SOUTĚŽ KONČÍ 29.11.2019
(v prosincovém čísle oznámíme vítěze)

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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Sportovní rubrika
SKVĚLÁ SEZÓNA 2019 – SK oddíl METANÁ
Letošní rok byl pro oddíl metané na Mistrovství
republiky na asfaltu velmi úspěšný. Zlatá cesta
začala již v květnu, kdy smíšené družstvo
(S. Pražák, Z. Jarolím, Z. Komzáková, M. Gasseldorferová) získalo zlatou medaili v soutěži mixů.
Pokračováním bylo 1. místo
v soutěži družstev žen
ve složení Z. Komzáková,
M. Levá, M. Gasseldorferová, J. Červáková a zlatá
medaile v soutěži žen
Zdeňky Komzákové.

Vítězné smíšené družstvo

Zabodovalo i družstvo mužů (S. Pražák, Z. Jarolím, R. Král,
J. Bárta a P. Klimeš), které získalo druhé místo v soutěži
mužů 1. ligy. Velkým úspěchem družstva mužů ve složení M. Levý, P. Vuško,
J. Ondřich a A. Londin je postup do 1. ligy. GRATULUJEME!
Nahoře: vítězka
Z. Komzáková
uprostřed

Vlevo: vítězné
družstvo
včelenských žen

Vpravo: družstvo
mužů

PODZIMNÍ VČELENSKÝ TRH – sobota 16. 11. 2019
Zveme Vás na podzimní včelenský trh, kde si můžete nakoupit to nejlepší
od farmářů, kvalitní bio potraviny, dekorace na Vánoce a mnoho dalšího.
V sobotu od 8.00 do 12.00 hodin na volejbalovém hřišti v Lesní kolonii.
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INZERCE

Prodejna CENTRUM VČELNÁ
nabízí
mimo
běžný
sortiment
dušičkové a vánoční zboží –
dekorační materiál na výzdobu: svíčky,
stuhy, organzy, podklady na vlastní
výrobu a jiné dekorační doplňky
a přízdoby, tavné pistole a náplně,
ozdoby, prskavky, háčky, řetězy,
světýlka apod.
Domácí potřeby – vánoční formičky,
vykrajovačky a potřeby na pečení.
Hračky a jiné dárkové zboží.
Papírnictví – dárkový papír, krabice
na cukroví, sáčky na zdobení perníků,
balicí materiál.
Školní – omalovánky, vystřihovánky
a jiné.
Krmení pro domácí mazlíčky.
Drobné zboží – smetáky, kartáčky ap.
Úklidové prostředky – podlahy,
koberce, okna ap.
Galanterie – stuhy, organza, příze,
knoflíky ap.
Elektro – vánoční osvětlení, žárovky,
prodlužovačky, rozbočky, baterie ap.
Živé květy – chryzantémy, drátovce,
statice ap., před vánočním obdobím
VÁNOČNÍ HVĚZDY
SLUŽBY – balící služba dárků (nejen
u nás zakoupených), dekorační vazby.
Děkujeme za uskutečněné nákupy
a těšíme se opět na vaši návštěvu.

Prodejna potravin DIPA –
FLOP přijme prodavačku.
Tel. 724 545 470
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