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Veřejná pouliční knihovnička před obecním úřadem je již v plném provozu
a jsem rád, že si lidé chodí půjčovat a vyměňovat své knihy, aby třeba tou svou
udělali ostatním radost.
Na závěr bych Vás chtěl vyzvat, pokud máte zájem dostávat prostřednictvím
emailu aktuální informace o dění v obci, zaregistrujte svoji emailovou adresu
na www.vcelna.cz (vpravo dole), případně zašlete zprávu na ou@vcelna.cz.
Mgr. Kamil Feitl, místostarosta obce
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Slovo místostarosty
Vážení spoluobčané, milí sousedé, přátelé,
pomalu se nám přiblížil čas Vánoc a již tuto neděli, která bude první
adventní, společně rozsvítíme před obecním úřadem vánoční strom.
Tímto bych chtěl poděkovat paní Frídové, která nám i letos umožnila
rozsvítit strom na jejím pozemku.
V tomto předvánočním období se bude tradiční shon a dokončování
celoročních restů střídat s klidnými a pohodovými chvílemi strávenými s našimi
nejbližšími. I my se budeme snažit splnit to, co jsme slíbili a zatím se nám
nepodařilo vykonat. Když se však ohlédnu za uplynulými měsíci roku 2016,
troufnu si tento rok hodnotit jako velice úspěšný. Podařilo se nám uskutečnit
takřka vše, co jsme si předsevzali. Některé akce, jako třeba rekonstrukce ulice
Nádražní a vybudování přilehlého chodníku, byly nakonec přesunuty do jarních
měsíců roku 2017, a to především po vzájemné dohodě se Správou a údržbou
silnic, neboť by za nepříznivého počasí hrozilo přerušení a nedokončení stavby,
a to by život v obci velmi znepříjemnilo, zvlášť v zimním období.
Z pohledu obce je důležitým úkolem příprava rozpočtu pro
rok 2017, ve kterém se zastupitelé snaží plánovat realizaci oprav
a investic do majetku obce pro následující rok. Z těch finančně
náročnějších, které se v tomto dokumentu objeví, bude
rekonstrukce kuchyně a přístavba 4. třídy v Mateřské škole, na kterou
bychom měli dle posledních informací získat dotaci z evropských fondů, proto
musí být do rozpočtu zahrnuta výše investice dle projektu, se kterou se v žádosti
počítalo. Nebylo jednoduché vyhovět všem podmínkám této výzvy a ještě
v červenci jsme museli upravovat a doplňovat položky k projektu a zejména pak
v přiloženém rozpočtu stavby, abychom splnili všechny požadavky, což se
nakonec podařilo a získali jsme plný počet bodů. Nyní čekáme na vyjádření
ohledně výše finanční podpory, která nám bude přiznána.
Do plánu investic jsme také zahrnuli stavbu kanalizace v Lesní kolonii,
na kterou budeme žádat dotaci z grantu Jihočeského kraje a také rekonstrukci
vodovodu Na Hraničkách. Celý rozpočet je k nahlédnutí na úřední desce
po dobu 15 dnů. Následně pak bude předložen ke schválení na prosincovém
jednání zastupitelstva.

Z jednání zastupitelstva obce dne 3. listopadu
Zastupitelé byli informováni o plnění rozpočtu a výši příjmů v letošním roce,
které se za posledních 10 měsíců navýšily o 2,16 mil. Kč. Byl schválen prodej
lesních pozemků na výstavbu dálnice. Zastupitelé neschválili výši vodného
a stočného na rok 2017 a požádali místostarostu, aby byl na příští jednání
zastupitelstva pozván zástupce z firmy ČEVAK, který by objasnil kalkulaci ceny,
zvláště výši nájemného. Proběhla diskuze o plánu investic do vodohospodářského majetku. Ostatní investice na následující období budou projednány
zastupiteli při schůzce k plánování rozpočtu obce na rok 2017. Další termín
zastupitelstva byl předběžně stanoven na 8. 12. 2016.

Zastupitelé blíže lidem – setkání s veřejností konané 1. 11. 2016
První listopadový den se setkalo šest zastupitelů (Mgr. Kamil Feitl, Roman
Zajíček, Miroslava Stránská, Ing. Alice Nejedlá, Ing. Stanislav Pražák a Antonín
Krajčír) s občany v Restauraci U Kaštanu. Ochotně odpovídali na všechny
otázky, které veřejnost zajímaly. Většinou se týkaly investic a plánovaných
staveb na rok 2017. Dále také budování dětského hřiště a volby starosty. Všem
přítomným děkujeme za účast a budeme se těšit na další setkání, které proběhne
začátkem roku 2017.
Miroslava Stránská

Kanalizace ve Čtyřech chalupách
Dne 10. 11. 2016 proběhlo kolaudační řízení dokončené
stavby. Řízení proběhlo bez závad, a tak dne 14. 11. 2016
byl vydán kolaudační souhlas s užíváním stavby. Znamená
to tedy, že od tohoto okamžiku mohou obyvatelé v uvedené
lokalitě žádat provozovatele vodovodu a kanalizace,
společnost ČEVAK a.s., o připojení na nové sítě.
Konečná částka za celou stavbu je 11.204.812 Kč, což je o 1.033.573 Kč
méně, než bylo původně ve smlouvě se zhotovitelem před začátkem stavby.
2

Ke konečné úspoře nákladů došlo především díky částečnému zkrácení
kanalizace a nerealizované přeložce plynu v první etapě.
Rád bych zde poděkoval všem, kteří se podíleli na zdárné realizaci projektu.
Především pak technickému dozoru obce, Ing. Miloši Znojovi, a zastupiteli
Michalu Šlincovi, kteří velmi dobře hájili zájmy obce, ale také zhotoviteli stavby,
společnosti Swietelsky, která pracovala velmi profesionálně.
Roman Zajíček, místostarosta obce

Kulturní a společenské akce
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.
Připravujeme i překvapení v podobně tanečního čísla.
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. Vystoupí také sbor JSPT Úsvit.
Zazpíváme si vánoční koledy, vonět bude svařák a cukroví.
Před obecním úřadem od 17 hodin.
Středa 7. prosince – Mikulášská nadílka
Zveme všechny děti do Kulturního domu na Mikulášskou nadílku.
Nezávislá divadelní společnost, Studio Dell’arte, zahraje
představení „Vánoce za časů našich babiček“. Nakonec přijde
i Mikuláš, anděl a čert s nadílkou.
Kulturní dům od 17 hodin

PLESOVÁ SEZÓNA SE BLÍŽÍ
14. 1. 2017 – Myslivecký ples
28. 1. 2017 – Spolkový ples Boršov
3. 2. 2017 – PLES OBCE VČELNÁ – program a podrobnosti
budou zveřejněny v příštím zpravodaji
11. 2. 2017 – Ples Atletického klubu Včelná
18. 3. 2017 – Maškarní ples
Ing. Alice Nejedlá, předsedkyně kulturní komise
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Další akce pořádané spolkem Včelňáci

Ohlédnutí za Dušičkovým rejem
Chtěli bychom poděkovat všem příšerám a strašidlům, které se zúčastnily již
třetího ročníku Dušičkového reje. Masky byly opět děsivé a kreativní a některé
opravdu velmi originální. Hlavní cenu za nejstrašidelnější masku získal Jirka
Miesbauer, nejlepší párovou masku vyhráli Standa a Eva Křemenovi. Děkujeme
všem, kteří se podíleli na přípravách a výzdobě sálu a také sponzorům za jejich dary.
Hlavní cenu do tomboly, divoké prase, věnoval spolek Včelňáci, za další krásné
slosovatelné ceny děkujeme firmám Autofólie Šimek, Fitnes14, zlatnictví Rendo
a kosmetickému salónu BELLE. Fotografie z této akce jsou zveřejněny na FB spolku
Včelňáci.

Neděle 27. listopadu – setkání s Ing. Danou Steinovou, předsedkyní České
společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging - NEZAPOMEŇTE
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

DRUHÁ ADVENTNÍ NEDĚLE – 4. 12. 2016
Každou adventní neděli se sejdeme u našeho krásného vánočního stromu,
abychom společně s ostatními Včelňáky načerpali atmosféru blížících se Vánoc.
Kromě vůně svařáku a vánočního punče nás druhou adventní neděli čeká také
hudební překvapení.

TŘETÍ ADVENTNÍ NEDĚLE – 11. 12. 2016
Vánoce se o další týden přiblíží a koledy si zazpíváme tentokrát s našimi
včelenskými muzikanty Ondrou a Járou.
Opět nebude chybět vánoční punč a svařák. Můžete také přinést své cukroví,
vánočky, či perníčky a nabídnout je k ochutnání.

ČTVRTÁ ADVENTNÍ NEDĚLE – 18. 12. 2016
Zbývá posledních pár dnů do Štědrého dne a i tuto poslední adventní neděli
pro Vás máme přichystané vánoční setkání u stromečku. Zahraje nám
skupina INTIMA, naposledy si společně zazpíváme, vypijeme poslední svařák
a popřejeme si VESELÉ VÁNOCE.
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INZERCE

Zimní údržba komunikací
Tak jako každý rok v tomto zimním období je více než jindy
důležitá dobrá dopravní obslužnost komunikací v obci. Žádám vás
tedy, abyste komunikaci ponechali bez zaparkovaných vozidel a
ostatních překážek, které by zkomplikovaly průjezd techniky při
odhrnování sněhu a prakticky tak znemožnily úklid na komunikaci.
Problémem jsou zejména vozidla, která parkují podél silnice, kde může dojít k jejich
poškození, či naopak poškození úklidové techniky, což zapříčiní, že nebude zimní
údržba provedena vůbec. K parkování využívejte vlastní pozemky nebo místa k tomu
vyhrazená.
Technické služby obce jsou připraveny jak po stránce strojové, tak i materiální.
Máme zásoby posypových materiálů a dostatek techniky i na nově vzniklé veřejné
prostory v lokalitě pod tratí. Věřím, že zimní provoz na našich silnicích zvládneme
velmi dobře, a to i díky spolupráci s vámi, občany naší obce.
S příchodem zimního období souvisí i ukončení provozu kontejnerů na trávu,
listí a větve za kulturním domem. Kontejnery budou přistaveny pouze
do 27.11.2016.
Roman Zajíček, místostarosta

Prodejna DIPA Včelná
Oznamujeme prodejní dobu o svátcích:
24.12. 7.00 - 11.00
25.12. zavřeno
26.12. zavřeno

27. - 31.12.
1.1.2017

7.00 – 18.00
zavřeno

Objednávky salátů, veček a vánoček přijímáme od 14.12. do 21.12.
Děkujeme za Vaši přízeň a věříme, že vás rádi obsloužíme v novém roce.

Prodejna CENTRUM Včelná
nabízí mimo běžný sortiment na vánoční období:
Dekorační materiál na adventní výzdobu – stuhy, věnce, vánoční látky
organza, podklady, přízdoby, umělé hvězdy a jiné květiny, tavné pistole, lepicí
tyčinky, balicí materiál, prskavky, háčky, doplňky aj.
Pečení – formičky, vykrajovačky, stěrky, apod.
Hračky – a jiné dárkové zboží
Úklidové – přípravky na podlahy, koberce, okna, apod.
Poskytujeme službu balení dárků, nejen u nás zakoupených.
Od 24.11.2016 začne prodej živých Vánočních hvězd ze Zahradnictví
Hluboká nad Vltavou.
Těšíme se na vaši návštěvu.

Ze sportovního dění
Kopaná
Mužům SK již skončila podzimní sezona. Po loňském postupu do III.
třídy si zatím vedou celkem nad očekávání, když se v zatím odehrané
polovině soutěže nacházejí s bilancí 5-0-5 na 4. místě tabulky s 15 body.
I obě naše fotbalové přípravky skončily své soutěže a ve svých kategoriích
se po podzimní části nacházejí shodně na krásných druhých místech výsledkových
tabulek.

Metaná
Posledním letošním asfaltovým turnajem na hřišti ve Včelné byly odvetné
zápasy II. ligy. Tu se podařilo vyhrát mužům SK Včelná, a tak se jim po roce
podařilo opět vrátit mezi českou elitu. Koncem října již začala zimní sezona
na ledě, a to tradiční účastí na poháru Bavorského zemského sněmu
v Regenu.

Hokejbal
V nové sezoně se daří i hokejbalistům. A - mužstvo je v extralize zatím
3. se ziskem 18-ti bodů z 8 zápasů, jistě i zásluhou 10. muže kanadského
bodování Víti Šálků. Na 3. místě je i B-tým, který ve stejném počtu zápasů
získal bodů 15.

Atletický oddíl pořádá Mikulášský běh – viz pozvánka na druhé straně.

Prodám pozinkovanou konstrukci foliovníku, rozměry 2,15 x 3,10, výška 2 m.
Tel. 387 250 978, Včelná.

Pila v Hamru

nabízí skladem palivo v následujícím členění:
1.kuláče v délkách od 20 cm do 1,5 m v ceně 600 Kč/prm + 15 % DPH
2.balíky - ( bok s kůrou ) v ceně 370 Kč/prm + 15 % DPH , tj. za jeden balík 851
Kč včetně DPH = 2 prm
3.krátké odřezky prkýnka z pilnice v ceně 250 Kč/prm + 15 % DPH
Kontakt pro občany: 728 819 660 Mertlík, 606 513 741 Kočer

Pozvánka na Mikulášský běh
Atletický klub Včelná pořádá v neděli 4. prosince tradiční Mikulášský běh.
Startovat se bude jako vždy u areálu SK Včelná, a to děti a mládež od 13:00
a dospělí od 15:00. Délka tratě hlavního závodu mužů 7000 m, ženy 4700 m,
děti a mládež od 50 do 2200 metrů.
Registrovat se můžete na email zdenekvcelna@seznam.cz nebo na místě
15 min před startem každé kategorie.
Za pořadatele AK Včelná zve Zdeněk Mikšovský

Ing. Stanislav Pražák, předseda sportovní komise
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