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Slovo místostarosty
Vážení spoluobčané, sousedé,
léto máme v plném proudu, mnoho z nás užívá volna, odpočívá a relaxuje.
Jiní mají dovolenou již za sebou a někteří se na ni stále ještě těší. Každopádně
je dobré si v této ukvapené době najít chvilky, kdy si může člověk odpočinout
a nabrat síly do dalšího pracovního nasazení.
Ani v tomto období se však práce v obci nezastavily a snažíme se, aby
pokračovaly správným směrem. Podařilo se nám zvelebit prostor před
Kulturním domem, kde jsme nechali vysázet čtyři stromy, mnoho keřů a celý
prostor tím získal příjemnější vzhled.
Další strom, ze kterého se bude těšit snad ještě mnoho generací dětí, je
katalpa vysazená v areálu Mateřské školy, ta nahradila javor, který musel být
před několika lety pokácen. Pro zvýšení bezpečnosti byly do školky objednány
nové vchodové dveře a to včetně systému videovrátného. Bude se zde ještě
měnit podlaha v zádveří a na schodišti.
Od nového školního roku budeme mít i novou ředitelku Mateřské školy.
Ve výběrovém řízení, které se konalo 30. června 2016 za účasti šestičlenné
komise, zvítězila paní Bc. Jarmila Pánková, která zde doposud působila jako
učitelka.
S velikým potěšením Vám mohu sdělit i informaci, že 30. června byl
slavnostně i za účasti zástupců naší obce otevřen nový obchod s potravinami
Flop a to v lokalitě pod kolejemi v ulici Jiřičkova.
Úspěšně pokračuje i investičně největší stavba obce Včelná za několik
posledních let – kanalizace v lokalitě Čtyři chalupy. Dokonce se nám v průběhu
stavby podařilo nalézt finanční úspory oproti plánovanému rozpočtu v řádu
stovek tisíců.
Proběhlo výběrové řízení na opravy komunikací, kde jsme již vybrali
zhotovitele a dále probíhají výběrová řízení na úpravu obecního prostoru před
restaurací U Kaštanu. Připravujeme revitalizaci prostoru na křižovatce ulic
Dlouhé role a Dolní, tuto lokalitu bychom chtěli na podzim osázet zelení.
Proběhla také schůzka s obyvateli, kterých se dotkne oprava ulice Krátká,
aby se i za jejich účasti našlo vhodné řešení této rekonstrukce.
Akcí a projektů, které připravujeme, je mnoho a budeme Vás o nich
informovat v dalším zpravodaji.

Pokud bych se ohlédl o měsíc zpět, mohl bych jistě připomenout i vydařený
výlet na muzikál Antoinetta – královna Francie, na který jsme 25. června vypravili
autobus s 26 našimi spoluobčany.
Chtěl bych Vás všechny vyzvat, abyste i v těchto letních a mnohdy
uvolněnějších měsících byli obezřetní, co se týče bezpečnosti svého majetku.
Nenechávejte zbytečně otevřené domy, kůlny, garáže.. Ani svá kola
nenechávejte bez dohledu a neuzamčená. Opět se totiž objevilo několik případů
drobných krádeží v naší obci.
Jsem rád, že se nám daří i v odpadovém hospodářství, oproti loňskému
roku se nám za první půlrok podařilo svést o 21,87 % méně směsného
komunálního odpadu. Jsem rád, že se všichni aktivně podílíte na tomto
pozitivním trendu a věřím, že společně budeme dosahovat ještě lepších
výsledků.
Termín příštího zasedání zastupitelstva obce je 15. září od 18 hodin.
Do druhé poloviny letních prázdnin Vám všem přeji pevné zdraví, vůli,
a samozřejmě i spokojenost, štěstí a spoustu pozitivní energie.
Mgr. Kamil Feitl, místostarosta

Stavby, technické služby
Od 1. 8. 2016 v rámci výstavby kanalizace v lokalitě Čtyři
chalupy dojde k omezení silničního provozu, a to zúžením
silnice do Čtyř chalup a k čerpací stanici Čepro. Bude se
projíždět stavbou se zvýšeným pohybem pracovních strojů,
pravděpodobně bude částečně omezeno veřejné osvětlení.
Dbejte tedy zvýšené pozornosti při průjezdu touto lokalitou a žádáme vás
o trpělivost za dočasně vzniklou situaci. Omezení se nijak nedotkne MHD. Tento
stav potrvá do zhruba poloviny září.
Žádáme spoluobčany, aby trvale nenechávali popelnice v místech veřejné
zeleně u své nemovitosti. Našim technickým službám toto stěžuje sečení ploch.
Děkujeme.
Roman Zajíček, místostarosta

Volby 2016
Obec Včelná hledá členy okrskové volební komise pro volby
do zastupitelstva kraje a Senátu ČR ve dnech 7. a 8. října 2016
(v případně 2. kola senátních voleb i 14. a 15. října).
Členové komise musí být občané ČR starší 18 let. V případě zájmu prosím
kontaktujte OÚ Včelná, telefon 387 250 223, e-mail: ou@vcelna.cz. Definitivní
potvrzení členství v komisi bude OÚ rozesílat po 7. září.
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Kultura v obci
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
Úterý 30. srpna – VOLEJBALOVÝ TURNAJ
od 17 hodin na hřišti v Lesní kolonii
Obec Včelná Vás zve na zahajovací volejbalový turnaj
u příležitosti oficiálního otevření upraveného hřiště v Lesní kolonii.
Přihlásit se mohou čtyřčlenné týmy – 2 muži a 2 ženy – do 19. 8. 2016
na e-mail ou@vcelna.cz nebo telefonicky na 387 250 223, příp. 602 663 853.
Uveďte prosím název týmu a jména hráčů. Registrace bude možná také
na místě mezi 16:00 - 16:30. Pro všechny zúčastněné i diváky bude
připraveno občerstvení, pro vítěze diplomy a ceny.
V době konání akce bude ulice v prostoru okolo hřiště uzavřena.
Těšíme se na příjemně strávené sportovní odpoledne.
INZERCE


SU Servis přijme pracovníky na úklid kanceláří ČB, ČK.
Tel. 387 311 896, 603 272 449.



Prodám Renault Megane, r.v. 1996, tažné zařízení, nové zimní pneu, zahrádka,
STK platná do konce roku. Telefon 605 501 107.



Koupím zbytek kamenných štěpků a dlažební kostky. Telefon 605 501 107.

Kominictví Jung z Českých Budějovic oznamuje: v termínu od 1.9 do 31.10. bude
opět provádět pravidelné čistění komínů na tuhá i plynná paliva. Nový požární zákon
č. 320/2015Sb.! Cena za vyčištění a kontrolu je 399 Kč/průduch. Bonus k objednané
službě: skákací hrad na odpoledne zdarma. Zájemci o službu, prosíme, objednávat
se na telefonu/SMS 608 043 563. Neobcházíme domy!
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Jste v invalidním důchodu a potřebujete přivýdělek? Pokud
ano, máme pro vás pracovní příležitost. Jedná se o pozici
vrátného na objektu Čepro Včelná.
Možnost ind.plánování služeb a získání certifikátu strážného zdarma. Hlavní pracovní
poměr a slušné a férové jednán z naší strany samozřejmostí.Možnost i formou DPP.
Info: miroslav.franc@bartonapartner.cz nebo tel. 734 753 724

