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Slovo místostarosty
Vážení spoluobčané, sousedé,
měsíc říjen byl opět plný nových událostí, které posloužily a snad ještě
dlouho sloužit budou obyvatelům Včelné. Úspěšně jsme dokončili stavbu
kanalizace ve Čtyřech chalupách, která byla jednou z největších investičních
akcí obce za několik uplynulých let. Bezproblémově proběhly také volby
do krajského zastupitelstva a do Senátu České republiky, které přišla ihned
po otevření volební místnosti zkontrolovat komise z Krajského úřadu a nezjistila
žádné nedostatky. Tímto bych chtěl poděkovat všem členům naší komise, kteří
dohlíželi na průběh voleb a byli řádně připraveni.
Před obecní úřad jsme instalovali "knihobudku", veřejnou venkovní
knihovnu. V ní si můžete bezplatně vyměnit libovolnou knihu za jinou, kterou tam
donesete. Knihobudka je stále otevřená a je v ní zveřejněn provozní řad. Přijďte
se podívat, a pokud Vás nějaká kniha zaujme, můžete si ji hned odnést a místo
ní přinést jinou, která jistě udělá radost někomu dalšímu.
V těchto dnech se také dokončuje oprava ulice Krátká, ve které se
zrekonstruovalo i veřejné osvětlení a bude zde nový povrch. Probíhá revitalizace
prostranství před restaurací u Kaštanu. Byl již také vybrán zhotovitel na výsadbu
zeleně v parku na rohu ulic Dlouhé role a Dolní, která bude dokončena do konce
listopadu. V průběhu listopadu nás čeká i zmiňovaná rekonstrukce ulice
Nádražní a zatrubnění podélné stoky. Věřím, že i přes některá nutná dopravní
omezení, většina z Vás ocení postupné zvelebování celkového vzhledu naší
obce, ve kterém bychom chtěli pokračovat i v následujícím roce.
Mgr. Kamil Feitl, místostarosta

Z jednání zastupitelstva konaného dne 6. října
Zastupitelé byli informováni o včasném dokončení I. etapy kanalizace
ve Čtyřech chalupách. Byla také podána žádost na výstavbu dětského hřiště
z programu Oranžové hřiště. Byla zadána studie na kompletní rekonstrukci
kulturního domu, která bude představena občanům při veřejném projednání.
Termín dalšího zastupitelstva byl domluven na 3. 11. 2016.
Miroslava Stránská

POZVÁNKA
Dovolte, abychom Vás pozvali na veřejnou debatu nazvanou
ZASTUPITELÉ BLÍŽE LIDEM, která se bude konat
v úterý 1. 11. 2016 v Restauraci u Kaštanu od 19 hodin.
Zde se můžete zastupitelů zeptat na cokoliv, co Vás ohledně dění
v obci zajímá. U vchodu bude připraven košík na písemné dotazy od Vás,
občanů, které budou postupně zodpovězeny.

Kulturní a společenské akce
ŘÍJEN
Pátek 28. října – Den vzniku samostatného Československa
V 9:30 budou pokládány věnce k pomníkům na tř.5.května a posléze v ulici Lesní.
LISTOPAD
Sobota 12. listopadu – Zájezd do termálních lázní Bad Füssing
Zveme Vás k relaxaci a odpočinku do termálních lázní
Europa Therme (lázně II) v Německu. Lázně nabízejí kryté i otevřené
bazény s termální vodou o teplotě 23 – 44°C, vířivky, příjemné vodní masáže,
inhalační procedury, parní sauny, odpočinkové místnosti. Léčebná voda velmi
příznivě působí na revmatická onemocnění, na artrózu a onemocnění kloubů,
kyčlí, na bolest páteře. Pobyt v lázních je 5 hodin.
Cena vč. dopravy: 615 Kč za osobu.
Odjezd: v 6:30 od restaurace „U Kaštanu“, návrat cca ve 20:00.
Přihlásit se a zaplatit můžete ještě do konce října 2016!
Kontakt: kultura@vcelna.cz, telefon: 387 250 223 nebo osobně na OÚ.
Sobota 19. listopadu – Kurz řemesel - vánoční dekorace – ZRUŠENO!
Velice se omlouváme všem zájemcům o tento kurz, ale bohužel paní lektorka
z rodinných důvodů byla nucena Kurz řemesel – vánoční dekorace letos zrušit
a vzhledem k jejímu velmi náročnému pracovnímu programu před nadcházejícím
adventem jsme již žádný náhradní termín nenašli. V příštím roce kurz znovu
zopakujeme. Děkujeme za pochopení.
Sobota 26. listopadu – Adventní setkání seniorů
Obec Včelná zve srdečně všechny naše seniory na již tradiční předvánoční
setkání s představiteli obce, které bude doplněno vystoupením dětí z naší
Mateřské školy a občerstvením. K tanci a poslechu bude hrát Malá kapela
Pavla Havlíka. Kulturní dům od 14 hodin.
Neděle 27. listopadu – Rozsvícení vánočního stromu
Přijďte spolu s námi a dětmi z naší mateřské školy rozsvítit vánoční strom. Letos
bude opět před obecním úřadem. Zazpíváme si vánoční koledy, vychutnáme si
tradiční vánoční svařák a cukroví. Před obecním úřadem od 17 hodin.
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PROSINEC
Středa 7. prosince – Mikulášská nadílka
Zveme všechny děti do Kulturního domu na Mikulášskou nadílku. Podrobnosti
v příštím zpravodaji.
Kulturní dům od 17. hodin
Ing. Alice Nejedlá, předsedkyně kulturní komise
Další akce pořádané spolkem Včelňáci
Ohlédnutí za Drakiádou
V neděli 16. 10. 2016 proběhl další ročník Drakiády spojený se
soutěží o nejlepší štrúdl a nově také o nejdéle letícího draka vlastní
konstrukce. Počasí nám přálo a do vzduchu tak mohlo vzlétnout
několik desítek draků různých barev a velikostí.
Děti jistě překvapil přelet rogala, které jim na zem poslalo spoustu bonbónů.
Organizátorům a všem dobrovolníkům děkujeme za pomoc a velké díky patří také
manželům Gasseldorferovým, kteří nám poskytli potřebné zázemí. Děkujeme
také čestnému nálezci Vojtovi Vařilovi za vrácení ztraceného mobilního telefonu
majitelce. Naše šestičlenná odborná porota vybrala jako nejlepší z 15 vzorků
sladkých štrúdlů ten od paní Kalkušové. Cenu za nejlepší slaný štrúdl si odnesla
paní Fotrová. Nejdéle se ve vzduchu udržel drak vlastní výroby Aničky
Matouškové. Všem účastníkům soutěží děkujeme a vítězům gratulujeme.
Sobota 29. října – Včelenský cyklista a cyklokrosový závod
Otevřený závod TBC série i pro širokou veřejnost na cyklokrosových a horských
kolech.
Kategorie
Od 13:00 dívky a chlapci do 4 let – cca 80 m – odrážedla
dívky a chlapci do 4 let – cca 200 m
dívky a chlapci do 6 let
• dívky a chlapci do 8 let
dívky a chlapci do 10 let • dívky a chlapci do 12 let
dívky a chlapci do 14 let
Od 14:30
kadetky, kadeti do 15-16 let, závod na 20 minut
juniorky, junioři do 17-18 let, závod na 30 minut
muži A 39-, muži B 40+, ženy, závod na 45 minut.
Registrace bude probíhat před závodem od 12:15.
Sobota 5. listopadu – Dušičkový rej
Všechna strašidla, mrtvé duše a jinou havěť ze záhrobí zveme již na třetí
ročník plesu v maskách v Kulturním domě ve Včelné od 20 hodin. Večer
s bohatou tombolou hudebně doprovodí skupina Klaret – Strážský výběr.
Přijďte se pobavit a ochutnat netradiční nápoje. Těšit se můžete také na taneční
vystoupení skupiny Budsides. Vstupenky jsou již v prodeji!
Předprodej v hostinci U Petrů – 100 Kč. Na místě bude vstupné 150 Kč.
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Středa 16. listopadu – Lampionový průvod
I letos Vás zveme na příjemnou podvečerní procházku po Včelné
s lampióny zakončenou ohňostrojem.
Sejdeme se s rozsvícenými lampióny u Mateřské školy v 17 hodin.
Cyklus přednášek „V OBRAZE“
Čtvrtek 27. října – Beseda s prof. RNDr. Jaroslavem Vrbou, Ph.D. "NP Šumava –
dříve a dnes"
Úvodní beseda na téma jak Šumava vypadala dříve, jak dnes a kam směřuje?
Přijďte si poslechnout a popovídat s prof. RNDr. Jaroslavem Vrbou, vědeckým
pracovníkem Akademie věd ČR, předním odborníkem a znalcem Šumavy.
Na začátku se v úvodním slovu dozvíte fakta o stavu přírody v NP Šumava,
poté bude probíhat moderovaná diskuze. Šumava je naším největším národním
parkem, místem, které mnoho lidí pravidelně navštěvuje a jistě by chtělo
navštěvovat i nadále. Bude to možné? I to se můžete dozvědět.
Kulturní dům od 18 hodin.
Neděle 27. listopadu – setkání s Ing. Danou Steinovou, předsedkyní České
společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging
Náš mozek se nejrychleji vyvíjí do sedmi let věku, další vývoj a „vylepšování“
mozkových funkcí pokračuje do 25 let, poté se funkce mozku už jen zhoršují
a zpomalují. Toto zhoršování tzv. kognitivních funkcí můžeme alespoň částečně
ovlivnit trénováním mozku, který funguje stejně jako sval - pokud ho
neposilujeme, chabne a zeslábne. Jak takový trénink vypadá a jak se sami
můžeme pokusit o vylepšování naší paměti a udržet si dobře fungující mozek
do vysokého věku, nám poradí a předvede paní Ing. Dana Steinová, která vede
kurzy trénování paměti po celém světě. S pomocí paměťových technik si lze
zapamatovat poměrně snadno a bez velké námahy to, co ostatní populace
považuje za nezapamatovatelné.
Tento druh tréninku patří mezi efektivní nástroje ke zvýšení soběstačností
a prodloužení nezávislosti seniorské populace, což je z hlediska společnosti
nejlevnější řešení demografické exploze seniorů a z hlediska jedince představuje
nejpříjemnější a nejdůstojnější formu stárnutí.
Kulturní dům 10 – 11.30 hodin
ADVENTNÍ NEDĚLE – 4. 12., 11. 12., 18. 12.
Každou adventní neděli pro Vás chystáme setkání u vánočního stromu s hudbou,
nebude chybět ani vůně svařáku a punče. Podrobnosti v příštím zpravodaji.

Ze včelenského sportu
Naši malí fotbalisté pokračují v úspěšném tažení podzimní sezónou. Ačkoliv
starší přípravka ochutnala hořkost první porážky, společně s těmi mladšími se stále
drží na předních příčkách tabulky. Naši trenéři v současné době trénují celkem 26
dětí, převážně chlapců, ale mají v týmu také již jednu dívku.
Ing. Stanislav Pražák, předseda sportovní komise

Hromadné podzimní sběry odpadů
Kontejnery na nebezpečný odpad,
velkoobjemový odpad,
kovový odpad a autobaterie
budou přistaveny za Kulturním domem v Dlouhé ulici od 9 do 11 hodin
- termín pouze v roznášeném zpravodaji 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
Uvítáme, pokud u nábytkových kusů oddělíte kovové části
Odpady přivážejte až po nájezdu kontejnerů, nikoli dříve.




Sběry jsou pouze pro občany Včelné!
Při těchto akcích nelze odkládat odpady z podnikání –
např. autodoprava, autoservisy, lakovny, natěračství
a jiné provozovny

Svoz bioodpadu
14-denní svoz bioodpadu bude prodloužen do konce listopadu,
tj. proběhne v termínech 20. 10., 3. 11., 17. 11.
Od prosince bude svoz probíhat pouze 1x za měsíc, a to vždy první
čtvrtek v měsíci, tj. 1. 12. a v roce 2017 pak 5. 1., 2. 2., 2. 3.
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Výsledky říjnových voleb ve volebním okrsku Včelná
Krajské volby
Ze 1481 zapsaných voličů odhlasovalo 632, volební účast byla tedy 42,7 %.
Platných hlasů bylo odevzdáno 619. Voleb se zúčastnilo 23 subjektů, níže
uvádíme pořadí těch, které dosáhly alespoň 1 % hlasů:
ANO 2011
ODS
ČSSD
Strana soukromníků ČR
PRO J.ČECHY-STAN, HOPB, TOP 09
KSČM
KDU-ČSL
JIHOČEŠI 2012
Koalice SPD a SPO
Česká pirátská strana
Strana zelených
Strana svobodných občanů
Úsvit - Národní Koalice

105
105
103
87
51
40
30
20
20
16
11
10
8

16,96 %
16,96 %
16,63 %
14,05 %
8,23 %
6,46 %
4,84 %
3,23 %
3,23 %
2,58 %
1,77 %
1,61 %
1,29 %

Senátní volby
Volební účast byla v prvním kole 40,51 %, ve druhém kole 17,31 %.
Výsledky všech kandidátů v prvním kole:
Kandidát
Jirsa Tomáš Ing. MBA
Florián Jindřich MUDr.
Žák David Mgr.
Máče Miroslav Ing. CSc., Ph.D.
Novák Tomáš
Paukejová Marie Ing.
Zikmundová Jitka Ing. MBA
Himl Pavel doc. Dr. phil.
Hreha Radim Ing.

Politická strana
ODS
ČSSD
TOP+STAN
KSČM
Piráti
Úsvit
KDU-ČSL
SZ
APAČI 2017

Počet hlasů
192
107
65
47
43
28
25
17
9

Ve druhém kole získal Ing. Tomáš Jirsa 160 hlasů a MUDr. Jindřich Florián
96 hlasů.
Kompletní výsledky voleb jsou k nahlížení na www.volby.cz.
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