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Volby do zastupitelstva obce – výsledky
Pro volby do devítičlenného zastupitelstva obce Včelná bylo zapsáno 1668
oprávněných voličů, z nichž odvolilo 961, tj. 57,6 %.
Mandáty si rozdělily všechny tři volební subjekty podle celkového počtu
obdržených hlasů:
Naše Včelná
SNK Včelná
Včelná pro všechny

2647 hlasů
1959 hlasů
3739 hlasů

31,72 %
23,48 %
44,81 %

3 mandáty
2 mandáty
4 mandáty

Zvoleni byli tito zastupitelé:
Kandidátní listina

Pořadí

Příjmení, jméno, tituly

NAŠE VČELNÁ

1
2
3

Feitl Kamil Mgr.
Stránská Miroslava
Lexa Jan Ing.

SNK Včelná

1
2

Šlinc Michal
Rygálová Ivana JUDr.

Včelná pro všechny

1
2
3
4

Koktavý Karel Ing. Bc.
Smudková Iva Ing.
Mandžukova Jarmila Ing.
Nesrovnal Ivo RNDr.

Detailní výsledky všech kandidátů jsou přehledně uvedeny na serveru
www.volby.cz.
TERMÍN USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
je stanoven na pondělí 5. listopadu 2018 od 19 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu Včelná

Oprava povrchu tř. 5. května – harmonogram uzavírek
V průběhu měsíce listopadu bude probíhat rekonstrukce povrchu na hlavní
silnici tř. 5. května od kolejí ke křižovatce „U Čepra“. Investorem stavby je SÚS
a stavbu bude provádět firma EUROVIA. Obec Včelná bude na své náklady
usazovat obrubníky v celé délce. Oprava je rozdělena na 2. etapy:
I. etapa: 1.11. – 10.11.2018 bude uzavřen úsek od kolejí ke křižovatce s ulicí
Nádražní. Pouze vozidla MHD projedou v termínu 1.11. – 4.11.2018.
V termínu 5.11. – 10.11.2018 bude objízdná trasa i pro vozidla MHD přes
boršovské nádraží (zastávky „U Kaštanu“ budou umístěny v ulici Nádražní,
zastávky „Pod Tratí“ budou v termínu 5.11. – 10.11. zrušeny bez náhrady, tj.
všichni občané ze spodního ZTV Dlouhé role budou muset chodit na autobus
na zastávku „U Kaštanu“!). V tomto termínu budou všechny spoje MHD
(č. linky 7) končit na konečné zastávce „U Čepra“. Mezi boršovským
nádražím a Boršovem bude jezdit kyvadlová doprava.
II. etapa: 12.11. – 21.11.2018 bude uzavřen úsek od křižovatky s Nádražní
po křižovatku do Čepra. Spoje MHD (č. linky 7) jedoucí do Boršova budou
jezdit normálně (zastávky „Pod Tratí“ a „U Kaštanu“ budou v provozu). Pouze
spoje MHD (č. linky 7) jedoucí do „Čepra“ pojedou ze zastávky „U Kaštanu“
na provizorní konečnou zastávku „Boršov nádraží“. V tento termín tedy budou
zrušeny zastávky „Jiráskova“ a „U Čepra“ bez náhrady.
Spoje GW BUS budou při obou etapách využívat objízdnou trasu
a zastavovat „U Kaštanu“. Pouze při 2. etapě bude zrušena zastávka
„Na Dolech“.
Situace uzavírek je znázorněna na poslední straně tohoto letáku a detailní
informace jsou na titulní stránce webu www.vcelna.cz.

Obecní kulturní akce
POKLÁDÁNÍ VĚNCŮ K POMNÍKU – neděle 28. 10. 2018 v 10:00
U příležitosti státního svátku a připomínky 100 let od vzniku samostatného
Československa budou zástupci obce položeny věnce k pomníku u zastávky
MHD Včelná.

KURZ ZDOBENÍ ADVENTNÍCH VĚNCŮ – sobota 1.12.2018
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 Č. Budějovic slečnou
Klárou Kubíkovou. Veškerý materiál včetně korpusů na věnce, příp. svícny
bude k dispozici na místě. Pokud máte, přineste si vlastní tavnou pistoli.
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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 13-15 h a druhá od 15:30-17:30.
Přihlásit se můžete již nyní na obecním úřadě, nejpozději do 16.11.2018!
V Kulturním domě Včelná od 13 hodin.
Miroslava Stránská, předsedkyně kulturní komise

Akce pořádané spolkem Včelňáci
SÁZENÍ LIP SVOBODY – neděle 28. 10. 2018
U příležitosti 100 let od založení Československa budou v obci
zasazeny dvě Lípy svobody. V budoucím parku za obecním úřadem
od 9 hodin, a v budoucím parčíku "Slza" v Jiřičkově ulici od 11 hodin.
Přijďte se zapojit, nebo i jen podívat.

DUŠIČKOVÝ REJ – sobota 3. 11. 2018
Všechna strašidla, mrtvé duše a jinou havěť ze záhrobí zveme již
na pátý ročník "halloweenské" zábavy v maskách v kulturním domě.
K poslechu a tanci zahraje kapela AMAROCK. Můžete se těšit na soutěž
o nejlepší masky, ceny za slosovatelné vstupenky a bohatý doprovodný
program. Vstupné 150,- Kč. Rezervace a předprodej na emailu
dusickovy.rej@seznam.cz, nebo na místě.
V Kulturním domě Včelná od 20 hodin.

1. etapa (1. - 10.11)
uzavírka značena oranžově

LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD – neděle 18. 11. 2018
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, kde by nás mohlo čekat nějaké překvapení.
V případě nepříznivého počasí se akce ruší!
Sraz u mateřské školy v 17:30.
Připravujeme: SILVESTROVSKÁ ZÁBÁVA – KD Včelná 31.12.2018.
INZERCE:
Taneční skupina ŠIRÁK Country Dance Club pořádá COUNTRY BÁL
v Kulturním domě ve Včelné dne 17. listopadu 2018 od 19:30 hodin.
K poslechu a hlavně tanci hraje Kvintet Písek. Vstupenky na místě
v ceně 150,- Kč. Bohatý program, předtančení, výuka, promenády.
Mateřská škola Včelná prodává gastro vybavení, jako konvektomat, sporáky,
varný kotel, váhu, aj. Bližší informace u ředitelky MŠ na ms@vcelna.cz.
3

2. etapa (12. – 21.11.)
uzavírka značena oranžově

