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Pokud byste chtěli mít o Vánocích ve svých domovech Betlémské světlo,
přijďte v pátek 23.12.2016 mezi 17-18 hod k obecnímu vánočnímu strom, kde si
budete moci připálit svíčku a strávit tak Vánoce s ohněm zapáleným v Betlémě.
Mgr. Kamil Feitl, místostarosta obce

Z jednání zastupitelstva obce dne 8. prosince
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Slovo místostarosty
Vážení spoluobčané, milí sousedé, přátelé,
jsme na konci roku 2016. Tento rok byl v mnoha
ohledech výjimečný a na události pestrý. S ohledem na dění
všeho druhu pak rozhodně nepatřil k letům klidným. Udála se
celá řada pozitivních událostí, ale staly se bohužel i takové,
na které nebudeme rádi vzpomínat. Mezi dobré zprávy
můžeme zařadit mnoho úspěšně dokončených investičních
akcí, díky nimž se mnohým spoluobčanům obce bude žít opět o trochu kvalitněji,
a to jak v oblasti bohatého kulturního, společenského, tak sportovního života.
Dále jistě i to, že mezi občany naší obce přibylo 28 malých občánků a k pobytu
se přihlásilo 166 obyvatel. Mezi méně pozitivní zprávy bych jistě zařadil postoj
některých lidí, kteří svým chováním ohrožují klidný život v obci. Ještě horší je to,
že toto činí záměrně a vědomě. Jedná se o některá nenávistná vyjádření,
kterými se snaží poškodit současné vedení obce, nebo o nezodpovědné činy
některých mladších spoluobčanů, kteří například rozdělávali oheň v lese.
Důležitější je však pohled dopředu, do příštích let a zcela konkrétně do roku
2017. Troufnu si říci, že nadcházející rok bude opět pro nás zastupitele náročný,
protože jsme v rozpočtu obce schválili mnoho investičních akcí. Věřím však,
že pro Vás občany bude rokem, ve kterém si budete užívat všeho, co Vám obec
Včelná již nyní poskytuje a v následujícím roce znovu bude nabízet. Ani v roce
2017 nepočítáme s žádnými investicemi, které by mohly obec zatížit jakýmikoliv
dluhy, co nejvíce investic se budeme snažit pokrývat z dotací a vlastních
prostředků.
Rád bych také teď před koncem roku poděkoval všem zastupitelkám
a zastupitelům, kteří se aktivně zapojovali do vedení obce a díky nimž je udán
jasný směr pro další období. Dále bych rád poděkoval zaměstnancům obecního
úřadu i všem dobrovolníkům, kteří se podíleli na údržbě a zvelebování obce.
Vánoce již klepou na dveře, tradiční předvánoční shon máte snad již všichni
za sebou, a proto bych Vám rád za všechny zastupitele popřál klidné
a spokojené svátky a šťastný vstup do Nového roku.

Velmi důležitým bodem posledního jednání zastupitelstva v tomto roce bylo
schválení rozpočtu, který vyvolal i mnoho negativních reakci, zejména kvůli
vysokému deficitu, který byl způsobený zejména největší výdajovou položkou
na rozšíření MŠ a vybudování nové kuchyně ve výši 17 mil. Kč. Zastupitelé si byli
plně vědomi toho, že bude na tuto investici čerpána dotace a tudíž skutečné
náklady obce budou mnohem nižší. Rozpočet na rok 2017 byl nakonec
schválen.
Minulý týden jsme obdrželi oficiální informaci z Ministerstva pro místní rozvoj,
že naše žádost, kterou jsme v červenci 2016 zkompletovali a obdrželi plný počet
bodů za splnění podmínek, byla úspěšná a byla nám přidělena dotace v plné
výši, tj. 90 % z celkových nákladů (85 % z evropských fondů + 5 % ze státního
rozpočtu), což činí 15,3 mil. Kč. Pro zastupitele je to velký závazek a budou se
tomuto projektu intenzivně věnovat, aby rekonstrukce MŠ proběhla nejpozději
do 28. 2. 2018.
Zastupitelé projednali další možnosti čerpání dotací z kraje. Z jejich vyřízením
nám pomáhají lidé z MAS Blanský les.
Mimo jiné byla vydána vyhláška o ochraně nočního klidu, díky které můžete
v noci na Nový rok slavit i venku až do rána. Projednávala se i vyhláška
o odpadech. Celé texty schválených vyhlášek si můžete přečíst na www.vcelna.cz.
Další termín jednání zastupitelstva byl předběžně domluven na 12. 1. 2017
Miroslava Stránská
U příležitosti konce roku uvádíme tabulku účasti zastupitelů na zasedáních:
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Zprávy z mateřské školy
Dovolte mi, abych Vás seznámila s našimi aktivitami v MŠ od počátku
školního roku. V našem kolektivu jsme přivítali tři nové paní učitelky. V každé
třídě tím pádem působí jedna učitelka, která ovládá angličtinu a může děti s tímto
cizím jazykem seznamovat v průběhu všech činností po celý den. Děti se učí
v přirozených situacích, hravou formou. Cizí jazyk je součástí Školního
vzdělávacího programu, proto rodiče tuto výuku nemusí hradit.
Děti zhlédly divadelní představení pana
Daňhela s hudebním zaměřením a Klauni
Hugo a Fugo objasňovali přiměřenou
formou nutnost a realizaci třídění odpadu.
Navštívil nás i Mikuláš z divadla KOSS,
přinesl s sebou adventní kalendáře. Děti
z předškolní třídy se seznámily se spoustou
zajímavostí na výletě na Zemědělskou
školu (spolupráce s panem Ing. Strakou)
U stromku / Na setkání seniorů
a do planetária. Školní akce "Zamykání
lesa" proběhla za krásného počasí i nadšení všech malých účastníků. Děti zatančily
v Kulturním domě seniorům a zazpívaly
koledy pod vánočním stromečkem při jeho
rozsvícení. Chtěla bych poděkovat panu
Scheinostovi,
který
děti
doprovázel
na harmoniku. Svými obrázky se snažily
děti
podpořit
také získání
dotace
na vybavení hřiště ve Včelné.
Ve III. třídě se dětem splnilo přání, mají svého hodného "pohádkového
dědečka" (pan Šandera), který jim krásně čte pohádky před spaním. Slyší tedy
v průběhu pobytu v MŠ i mužský hlas, nemají celý den kolem sebe pouze ženy.
Chtěla bych poděkovat všem pracovníkům OÚ, kteří nás neustále podporují
a pomáhají nám při zajištění provozu budovy i zahrady MŠ. Pro větší bezpečnost
nás všech bylo zavedení čipů ke vchodovým dveřím.
Děkuji také všem, kteří obohacují naše aktivity – panu Strakovi a Šanderovi,
i těm, kteří nám různými materiály pro tvoření vždy udělají radost – Chvojkovi,
Vařilovi, Billichovi, Vávrovi a Novákovi. Moje poděkování patří také celému
kolektivu MŠ za úsilí a snahu při plnění všech nelehkých úkolů.
Na závěr přání pro Vás všechny:
Ať jsou letošní Vánoce plné radosti v srdci, milých úsměvů a krásných
zážitků.
Příjemné prožití vánočních svátků a v roce 2017 pevné zdraví, hodně štěstí
a úspěch v soukromém i osobním životě přejí všem děti i dospělí z MŠ.
Ředitelka MŠ Bc. Jarmila Pánková
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POZVÁNKA NA PLES OBCE
Srdečně vás zveme na 27. ročník obecního plesu dne 3.2.2017.
Vstupenky budou v předprodeji od 2. 1. 2017 na obecním úřadě za 130 Kč.
PROGRAM PLESU:
20:00
20:15
20:30 – 20:45
21:45 – 22:00
22:15 – 22:35

Zahájení plesu
Předtančení
Vyhlášení Ceny obce Včelná 2016
Překvapení
Losování vstupenek o hlavní ceny tomboly

K tanci nás hudebně doprovodí kapela Rosa a to až do 02:00.

Společenské akce pořádané spolkem Včelňáci

Ohlédnutí za adventními nedělemi
Poslední tři adventní neděle jsme pořádali setkání u vánočního stromu,
připravovali jsme pro vás občerstvení a také hudební program. Všem
účastníkům, členům spolku, Restauraci u kaštanu a také všem dobrovolníkům,
kteří pomáhali s přípravami, velice děkujeme.

P L ÁNOVANÉ





AKCE :

25. 2. 2017 – VEPŘOVÉ HODY
Cyklus přednášek „V OBRAZE“
Čtvrtek 26. ledna 2017 od 18:00 – V OBRAZE s Lukášem Čížkem –
Včelná místo k životu i pro přírodu?
Kolik motýlů na zahradě viděl váš děda a proč vy jich neuvidíte ani polovinu?
Jak vypadala krajina kolem Včelné před dvěma sty lety? Co zajímavého
příroda Včelné nabízí a jak jí můžeme pomoci?
Pondělí 27. února – V OBRAZE s Ladislavem Heryánem – Je Bůh?
Přijďte si poslechnout a popovídat s Ladislavem Heryánem.
Je římskokatolickým knězem, salesiánem, který působí v Praze.
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Ohlédnutí za Mikulášským během
V neděli 4. prosince se
v areálu SK Včelná uskutečnil již 15 ročník Mikulášského běhu. Za mrazivého
počasí se běhů zúčastnilo
127 dospělých a 77 dětí.
Všem dětským závodníkům
v cíli předal Mikuláš
čokoládovou odměnu. Pro první 3 děti v každé kategorii byl připraven diplom,
cena a velký perníkový Mikuláš.
Atletický klub Včelná děkuje předsedovi SK Včelná panu JUDr. Františku
Vavrochovi panu Josefu Šlincovi za poskytnutí sokolovny SK a přilehlých prostor
a pomoc při organizace akce.
Dále děkuje obci Včelná za finanční příspěvek a panu Mgr. Kamilu Feitlovi
za předání cen a kalendářů obce dětským závodníkům.
Zdeněk Mikšovský

Kalendář obce na rok 2017
Závěsný měsíční kalendář
obce na rok 2017
formátu A3 s 13 malbami
známého včelenského malíře
Alfreda Kindlera
je možno zakoupit
na obecním úřadě za 50 Kč.

Obec Včelná vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo
referenta/referentky na obecním úřadě Včelná
Nástup do pracovního poměru možný ihned. Pracovní poměr je na dobu
určitou a na zkrácený úvazek – 20-25 h/týdně, s možností prodloužení.
Požadavky:
 ukončené SŠ vzdělání s maturitou
 dobré komunikační a organizační schopnosti
 pečlivost
 velmi dobrá počítačová gramotnost.
Výhodou je rámcová orientace v některých zákonech, jimiž se řídí
veřejná správa, např. správní řád či zákon o obcích. Do souvisejících
právních předpisů bude však vybraný uchazeč zaškolen.
Pracovní náplň:
Administrativní práce - evidence obyvatel, odpadového hospodářství,
správa místních poplatků, ověřování podpisů, CzechPoint, archivace
dokumentů.
Zájemci o tuto pracovní pozici se mohou hlásit do 4.1.2017. Všechny
podrobnosti a náležitosti přihlášky jsou zveřejněny na stránkách obce
www.vcelna.cz

Stávající jízdní řád autobusu MHD č. 7 zůstává platný i pro rok 2017.
Jízdní řády linkových autobusů a vlaků aktualizujeme v průběhu ledna.
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Plesová sezóna v KD Včelná
14. 1. 2017 – Myslivecký ples
28. 1. 2017 – Spolkový ples obce Boršov
3. 2. 2017 – Ples obce Včelná
11. 2. 2017 – Ples Atletického klubu Včelná
18. 3. 2017 – Maškarní ples

Prodejna DIPA Včelná
oznamuje prodejní dobu o svátcích a upřesňuje termín na objednávky:
24.12. 7.00 - 11.00
27. - 31.12.
7.00 – 18.00
25.12.
zavřeno
1.1.2017
zavřeno
26.12.
zavřeno
Objednávky salátů, veček a vánoček přijímáme od 14.12. do 28.12.
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