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Slovo místostarosty
Vážení spoluobčané, milí sousedé, přátelé,
léto i čas prázdnin se nám pomalu chýlí ke konci a většině z nás opět začnou
jiné povinnosti s tím spojené. Někteří se již těší do školy, jiní na kamarády,
dospělí na „kolotoč“, který díky tomu opět začne. Některé potěší svou šikovností
jejich vnoučata. I přesto, že toho budou mít děti (a nejenom děti) na začátku
školního roku jistě dost, dovolil jsem si pro občany Včelné domluvit výuku
na hudební nástroj. Výuka bude probíhat v budově Mateřské školy Včelná
v odpoledních hodinách. Žáci budou studenty Druhé soukromé umělecké školy
v ČB (http://www.2szuscb.cz) a budou pod individuálním vedením jejich lektorů.
Proto pokud máte zájem přihlásit sebe, ano výuka bude i pro dospělé, nebo své
děti, napište nám jméno a věk přihlašovaného a o jaký nástroj máte zájem, a to
na emailovou adresu ou@vcelna.cz, nebo osobně na obecním úřadě. Nabízíme
výuku na klávesy, kytaru, zobcovou flétnu (jiné dechové nástroje). Podle zájmu
budou kurzy otevřeny, cena je 2100 Kč za pololetí. S jakýmkoliv dotazem
se na mne můžete obrátit i telefonicky na číslo 602 663 853.
V ulici Nová již podle plánu probíhá budování kanalizace, na kterou
obyvatelé této lokality dlouho čekali. V samotném finále jsme i s přípravou
pro realizaci opravy kulturního domu.
Ačkoliv se blíží konec funkčního období současného Zastupitelstva obce,
nezahálíme, a i nadále pokračujeme v započaté práci, ale i v přípravách pro
Zastupitelstvo nové. Chtěl bych poděkovat všem spoluobčanům, kteří se aktivně,
svými názory a připomínkami podílejí na dalším směřování a rozvoji obce. Děkuji
samozřejmě i všem aktivním zastupitelům a zaměstnancům obecního úřadu.
Přeji Vám příjemný zbytek prázdnin a úspěšný vstup do nového školního
roku.
Mgr. Kamil Feitl, místostarosta obce

Zprávy z jednání obecního zastupitelstva dne 8. srpna
Zastupitelé byli informováni o aktuálních příjmech obce od začátku roku, které
jsou oproti loňskému roku o cca 1,9 mil. Kč vyšší. Aktuální stav účtu k 31.7.2018
byl 27,79 mil. Kč.

Termín posledního jednání zastupitelstva v tomto volebním období byl
předběžně stanoven na 13. 9. 2018 od 18. hodin.

Zprávy z mateřské školy
Ve výběrovém řízení byla komisí doporučena jako nejvhodnější kandidátka
na funkci nové ředitelky mateřské školy paní Mgr. Soňa Kamenová, která
v naší školce již 4 roky působí jako učitelka. Věříme, že svoji práci bude
vykonávat zodpovědně a podaří se ji realizovat vše ze své koncepce pro rozvoj
MŠ, kterou v rámci konkursu zpracovala.

Obecní kulturní akce
ZÁJEZD DO TERMÁLNÍCH LÁZNÍ –
BAD GEINBERG RAKOUSKO – sobota 13. 10.
Kapacita byla zaplněna, prosím všechny přihlášené, aby cenu zájezdu uhradili
nejpozději do 14.9.2018!!!
Cena včetně dopravy, pojištění a vstupu do lázní je 690 Kč/osoba, děti do
15 let 620 Kč.
Pokud nebudou všechny rezervace uhrazeny, bude místo nabídnuto
náhradníkům. Děkujeme.
Odjezd: v sobotu ve 12.00 hod ze Včelné od restaurace U Kaštanu. Návrat
v neděli cca v 01:00 hodin.
Doplatek za saunu: cca 8 EUR / osoba.

ZÁJEZD DO PRAHY – komedie MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD s Eliškou
Balzerovou ve všech rolích – neděle 21. 10. od 19 hodin –
POSLEDNÍ VSTUPENKY
Lístky do divadla jsou téměř VYPRODÁNY. Z celkového počtu 50 ks zbývá
posledních 5 ks. Pokud byste toto krásné představení chtěli také vidět,
neváhejte a zakupte si lístek na obecním úřadě!
Ceny zbývajících lístků – 399 Kč a 341 Kč
Dopravu autobusem do Prahy a zpět zajistí obec.
Předpokládaný odjezd ve 14:30 ze Včelné, návrat okolo 0:30 hod.
Miroslava Stránská, předsedkyně kulturní a sociální komise
Inzerce
Firma MDI-Ing Miroslav Dráždil, sídlo v Kamenném Újezdu, přijme montéra
a elektromontéra vratových systémů a stínící techniky do trvalého pracovního poměru.
Bližší informace na tel. 603 198 758, nebo na e-mail: drazdil@mdi-vrata.cz
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Akce pořádané spolkem Včelňáci
VČELENSKÉ SLAVNOSTI PIVA – 1. 9. 2018 – JIŽ TUTO SOBOTU!
Blíží se druhý ročník slavností piva na Včelné. Letos bude program zahájen
již před obědem a v doprovodu harmoniky budete moci ochutnat piva malých
pivovarů převážně z jižních Čech. Nebude chybět ani selátko na rožni, klobása
nebo pikador a něco dobrého upečeme také v naší hliněné peci.
V průběhu odpoledne se můžete zapojit do různých pivních soutěží o lákavé
ceny.
Navečer zahraje k poslechu a tanci kapela Amarock.
Areál SK Včelná od 11:30 hodin. VSTUP ZDARMA!

Naše týmy povedou trenéři David Gasseldorfer, Ota Rezek a Jiří Čaloun.
Tréninky jsou v pondělí a ve čtvrtek od 17:00-18:30. Přijďte se se svými
dětmi podívat.
DOMÁCÍ ZÁPASY:
1. kolo

2. kolo

Mladší přípravka
Včelná – Lišov

6.9.2018 – 17:00
10.9.2018 – 17:30

Mladší žáci BORŠOV/VČELNÁ
hřiště Boršov – N. Hodějovice/Srubec 10.9.2018 – 17:30
Starší přípravka
Včelná – Rudolfov
20.9.2018 – 17:00

4. okolo

Mladší žáci BORŠOV/VČELNÁ
hřiště Včelná – Ledenice
Mladší přípravka
Včelná – Sedlec

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ DLOUHÉ ROLE (nová část Včelné pod tratí) – prodej
od 10:00

TAJUPLNÝ LES – neděle 16. 9. 2018
Připravujeme pro vás další ročník oblíbené procházky naším krásným
lesem nazvané Tajuplný les. Letos budeme poznávat a učit se o všem, co v lese
můžeme najít – rostliny, zvířata … Přijďte s vašimi dětmi na naučnou stezku.
Start bude jako obvykle od mateřské školy a končit budeme na hřišti SK
Včelná, kde si na závěr společně opečeme buřty.
START – Mateřská škola Včelná – 14:00 - 15:30

Sportovní rubrika
Nová fotbalová sezóna 2018/2019 mládeže bude zahájena hned v prvním
zářijovém týdnu domácími zápasy, ty budou probíhat vždy ve všední den. Poprvé
je přihlášen i tým mladších žáků, který se spojil s obcí Boršov.
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3.9.2018 – 17:30

3. kolo

VČELENSKÝ DĚTSKÝ BAZÁREK – sobota 15. 9. 2018
Zveme vás na první bazárek dětského oblečení, hraček, kočárků,
autosedaček, sportovního vybavení…. prostě všeho, z čeho vám
vaše děti již vyrostly, ale mohlo by to ještě posloužit jiným.
Připravíme pro vás místo, kde můžete své zboží nabídnout ostatním
rodičům – stan, stoly, drobné občerstvení pro všechny, výrobky z naší pece.
Příprava věcí k prodeji bude mezi 8:30 – 9:30. Prosíme všechny zájemce, aby
jimi nabízené zboží bylo čisté a funkční. Jednotlivé kousky opatřete vlastní
cenovkou.
Burza bude zahájena v 10:00.
Přijďte se podívat, jestli se vám něco nebude hodit a potkejte se se svými
sousedy a ostatními Včelňáky.

Mladší žáci BORŠOV/VČELNÁ
hřiště Včelná – Římov
Starší přípravka
Včelná – Dynamo B
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17.9.2018 – 17:30
24.9.2018 – 17:00

