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SLOVO STAROSTKY

Vážení spoluobčané,
začátek září byl pro nás velmi náročný. Dokončovali jsme poslední úpravy
ve zrekonstruovaném Kulturním centru (domě) Včelná před jeho otevřením
a zároveň jsme stěhovali knihovnu do
bývalé prodejny potravin Centrum naproti obecnímu úřadu. Knihovna je otevřena od 6. září v obvyklých časech,
tj. v pondělí 15:30 – 17:00 a ve středu
16:00 – 18:00. Hned poté jsme museli
přemístit kancelář obecního úřadu do
zbrusu nového druhého patra kulturního centra, kde začal obecní úřad fungovat od pondělí 13. září. Bylo to pár
hektických týdnů, ale nakonec jsme

všechno zvládli a já bych tímto chtěla
velmi poděkovat zaměstnancům našeho obecního úřadu, kteří po celou dobu
se vším ochotně pomáhali, a to i nad rámec svých pracovních povinností. Moc
vám za vaši pomoc děkuji.
V sobotu 11. září pak mohlo proběhnout slavnostní otevření Kulturního
centra Včelná. Fotografie z této události najdete dále ve zpravodaji. Chtěla
bych ještě jednou veřejně poděkovat
5 zastupitelům, kteří tuto investici do
rekonstrukce kulturního domu loni na
jaře podpořili a umožnili tak realizaci
tohoto krásného projektu. Byli jimi
K. Feitl, J. Lexa, I. Rygálová, M. Stránská a M. Šlinc.
Dokončila se i první etapa rekonstrukce
kanalizace,
vodovodu a chodníku podél tř. 5. května.
Od pátku 17. září platí plánovaná výluka vlaků a stavební firma pokračuje
s poslední částí oprav v blízkosti železničního přejezdu. Práce by měly být
ukončeny nejpozději 31. 10.
Dále také probíhá výstavba 5. třídy
mateřské školy, jejíž dokončení se
hlavně kvůli velkým prodlevám v do-

Kulturní centrum Včelná

dávkách materiálů zpozdí. Nový termín dokončení schválili zastupitelé do
20. 12. 2021.
Koncem měsíce začne platit úplná
uzavírka přes Jižní tangentu, konkrétně od 28. 9. do 7. 10. , jak jsme o ní
informovali v minulém zpravodaji. Půjde o 7 pracovních dnů, které pro nás
všechny budou velmi kritické. Snažili
jsme se s krajem domluvit na úpravě
dopravních opatření tak, aby byl provoz na hlavním tahu do Č. Budějovic
plynulejší. Pan hejtman přislíbil jednání s policejním prezidentem, aby v případě nutnosti byl provoz řízen policií.
I tak se všichni budeme muset při své
cestě do města obrnit trpělivostí.
Začátkem října proběhnou volby do
PS Parlamentu ČR. Týden poté plánujeme výlet s našimi seniory a přivítáme
po delší době i naše nové občánky. Rodiče dětí, které jsou narozené od 1. 1.
do 31. 7. 2021 dostanou od Obecního
úřadu osobní pozvánku na tuto událost. Budeme doufat, že nám mimořádná opatření naše plány opět nezmění.
Přeji vám krásné podzimní dny.
Miroslava Stránská, starostka obce

Nová kancelář obecního úřadu

OBČAN A ÚŘAD
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VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR

Volby do PS Parlamentu ČR
se uskuteční v termínu:
pátek 8. října od 14 do 22 hodin
sobota 9. října od 8 do 14 hodin.
Včelná tvoří jeden volební okrsek a volební místností je Kulturní centrum
Včelná, tř. 5. května č. p. 34.
Volič je povinen při hlasování prokázat
totožnost a státní občanství České
republiky platným občanským průkazem, platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České
republiky anebo cestovním průkazem
a alespoň v druhý den voleb musí dosáhnout věku minimálně 18 let.
Voliči obdrží nejpozději 3 dny přede
dnem voleb (5. října) sadu hlasovacích
lístků s poučením o způsobu hlasování.
Způsob hlasování
Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem. Na požádání
mu komise vydá i sadu hlasovacích
lístků. Každý volič hlasuje osobně,

zastoupení není přípustné. S úřední
obálkou a hlasovacími lístky se musí
volič odebrat do prostoru určeného
k úpravě hlasovacích lístků. Volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací
lístek pro politickou stranu, pro kterou
se rozhodl hlasovat. Na hlasovacím
lístku může zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů vyznačit, kterému z nich dává přednost
(udělení preferenčního hlasu). Úřední
obálku s vybraným hlasovacím lístkem vloží volič před okrskovou volební komisí do volební schránky.
S voličem, který nemůže pro tělesnou
vadu vybrat zvolený hlasovací lístek
anebo nemůže číst nebo psát, může
být v prostoru určeném pro úpravu
hlasovacích lístků přítomen jiný volič,
nikoliv však člen okrskové volební
komise, a hlasovací lístek za něho vybrat a vložit do úřední obálky, a popřípadě i úřední obálku vložit do volební
schránky.
Přenosná volební schránka
Volič může ze závažných, zejména
zdravotních, důvodů požádat obecní
úřad (tel. 387 250 223) a ve dnech
voleb okrskovou volební komisi (tel.
602 191 897) o to, aby mohl hlasovat
mimo volební místnost do přenosné
volební schránky.

Hygienická opatření
Ve volební místnosti budou k dispozici dezinfekce na ruce a voliči by se
měli řídit mimořádným opatřením
Ministerstva zdravotnictví, které řeší
ochranné prostředky nosu a úst.
Vydávání voličských průkazů
Pokud volič nehodlá volit ve svém volebním okrsku, může požádat zdejší
obecní úřad o voličský průkaz. S tím
pak může hlasovat kdekoli v ČR.
O voličský průkaz můžete žádat buď
písemně tak, aby byla žádost doručena obecnímu úřadu nejpozději do
1. 10. 2021, anebo osobně nejpozději
do středy 6. 10. 2021 16 hodin.
Písemná žádost musí být opatřena
úředně ověřeným podpisem voliče
(pro tento účel se ověření provádí
zdarma), anebo zaslána prostřednictvím datové schránky. Obecní úřad
předá voliči voličský průkaz buď
osobně, případně osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle
na jím v žádosti udanou adresu.
Doporučujeme voličům, aby si s předstihem zkontrolovali správnost údajů
a dobu platnosti osobních dokladů.

HROMADNÉ PODZIMNÍ SBĚRY ODPADŮ
Kontejnery na nebezpečný odpad, velkoobjemový odpad, kovový odpad a autobaterie
budou přistaveny za Kulturním centrem v Dlouhé ulici v sobotu 23. října 2021 od 8:30 do 10:30 hodin.
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 v kanceláři
OÚ či v prodejně Centrum.
Uvítáme, pokud u nábytkových kusů oddělíte kovové části.
Sběry jsou pouze pro občany Včelné!
Při těchto akcích nelze odkládat odpady z podnikání!
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KULTURA

VÝLET SE SENIORY – ČTVRTEK 14. 10. 2021
Zveme vás na další výlet s obcí Včelná, tentokrát do Kutné Hory.
Navštívíme chrám sv. Barbory, kde je objednaná komentovaná
prohlídka. Odsud přejdeme lehkou procházkou do centra města, kde si dáme společně oběd a následně rozchod, abyste si
mohli město prohlédnout více podle svého. Po cestě zpět se
zastavíme v kostnici v Sedleci a odtud už se budeme vracet
zpět na Včelnou.
ODJEZD autobusu je plánován v 7:30 od Restaurace U Kaštanu.
Sraz nejpozději v 7:15.
NÁVRAT na Včelnou okolo 18:00.
CENA zájezdu je 250 Kč.
Zájemci se mohou hlásit do středy 6. 10. 2021 telefonicky na čísle 387 250 223, nebo osobně na obecním úřadě. Počet
míst je omezen.
Poplatek je nutné uhradit nejpozději 11. 10. 2021 na pokladně obecního úřadu – nově v Kulturním centru Včelná –
kartou, nebo v hotovosti.

OHLÉDNUTÍ ZA OTEVŘENÍM KULTURNÍHO CENTRA VČELNÁ

SPORT / INZERCE
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FOTBALOVÝ PODZIM NA VČELNÉ
Po dlouhé pauze způsobené opatřeními, které souvisí s covidem,
opět začaly naplno soutěže všech našich fotbalových družstev.
V této podzimní části neokusilo ani jedno z našich mužstev porážku. Letní příprava mládeže, zakončená soustředěním na Lipně,
začíná přinášet povzbudivé výsledky, za což patří velký dík především trenérům, rodičům a všem, kteří se na chodu fotbalu ve
Včelné nějak podílejí.
Za zmínku stojí poměr vstřelených a obdržených branek.
III. tř. muži 18:7, OP ml. žáci 18:2, OP ml. př. 28:13, OS ml. žáci 33:9
Jen tak dále.
Antonín Krajčír, SK Včelná

INZERCE

PRODEJNA CENTRUM VČELNÁ
nabízí kromně běžného sortimentu:
•

Podzimní a vánoční dekorace, věnce, podklady,
aranžovací hmotu a jiné aranžerské zboží

•

Další dekorační doplňky, dárkařina, hračky (stuhy,
drátky, tavné pistole, ozdůbky apod.)

•

Květiny živé (chryzantémy, vřesy apod.)

•

Substráty, hnojiva, postřiky

•

Vazby dekorační na dušičky a advent připravíme
dle přání na objednávku

•

Nově základní potraviny: mouka, cukr, sůl,
těstoviny, konzervy, rýže, koření, trvanlivé méko,
šlehačka, limonády, sladkosti, slané, vína
lihoviny, apod. (chlazené nevedeme)

OTVÍRACÍ DOBA:
Pondělí-pátek 8-17 hodin
Sobota
8-11 hodin
Neděle
Zavřeno

ZAČÍNÁME OPĚT POSOUVAT SVÉ HRANICE
NA KRUHOVÝCH TRÉNINCÍCH
V KULTURNÍM CENTRU VČELNÁ

každou neděli vás od 17:30 povede
certifikovaný trenér Martin Fischer
Začínáme 3. 10. 2021!!!
Základem kruhového tréninku je cvičení vlastní vahou
těla, což je komplexní cvičení, při kterém je zapojováno
maximální množství svalových skupin. Posílením středu těla získá vaše tělo stabilitu a sílu pro každodenní
činnosti, posílíte břišní svaly, naučíte se správnému
držení těla a dýchání, posílením svalů přestanete přetěžovat jednotlivé svalové skupiny a zbavíte se bolestí zad. Cvičení tvaruje a zpevňuje tělo, posiluje svaly,
zrychluje metabolismus, spaluje tuky a pomáhá snižovat váhu.
Přijďte si zacvičit . Součástí tréninku je rozcvičení,
samotný trénink a strečink. Obtížnost jednotlivých cviků je přizpůsobena vašim možnostem.

Tel. 387 250 213
Děkujeme za vaši návštěvu.

Cena 150 Kč
Martin Fischer: osobní trenér
tel. 730 174 237

KOMINICTVÍ JUNG MIROSLAV

Z ČESKÝCH BUDĚJOVIC
provádí od 1. 9. do 30. 10. 2021 periodické čištění a kontroly komínů
před topnou sezónou ve smyslu požárního zákona č. 320/2015 Sb., vyhl. č. 34/2016 Sb.

V případě zájmu je možnost se objednávat na tel./SMS 608 043 563 a kominík přijede.

Dotazy, informace či připomínky zasílejte na e-mail: ou@vcelna.cz. Náklad 950 ks. Distribuce zdarma.
Grafická úprava: Pavlína Adamcová, Tisk: TYPODESIGN, s. r. o.

