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Slovo místostarosty
Vážení spoluobčané, sousedé, přátelé,
podzim nám již klepe na dveře, nový školní rok je v plném proudu a rodičům
tak znovu přibyly starosti spojené se školní docházkou a ostatními mimoškolními
aktivitami svých dětí. V naší obci se snažíme plnit své povinnosti s podobnou
intenzitou a stále pro vás tvořit a připravovat nové a lepší prostředí. Netýká se to
pouze staveb, oprav silnic nebo chodníků, které jsou nedílnou součástí života
nás všech, ale také společenského a kulturního vyžití.
S koncem prázdnin nastává pro nás období, kdy se snažíme připravovat
akce jak pro děti, tak pro dospělé. Pro velký zájem se na začátku září uskutečnil
letos již podruhé zájezd na Karlštejn, abychom vyšli vstříc přání našich seniorů,
na které nezbylo místo v prvním termínu.
Dokončili jsme nové dětské hřiště a na říjen připravujeme zájezd na muzikál
pro všechny občany. To je jen špetka z toho, co se do konce roku chystá
a plánuje. Více se dozvíte dále ve zpravodaji.
Ač nerad, ale musím vás také informovat o tom, že v části obce pod tratí,
konkrétně v bytových domech došlo ke krádeži zahradní techniky a pachatel
zatím nebyl dopaden.
Velice znepokojivou zprávou také je, že v různých lokalitách obce byly
nalezeny použité injekční stříkačky, které by mohly být velmi nebezpečné
zejména pro děti. Bohužel tomuto asi nejde úplně zamezit, proto buďte prosím
obezřetní a varujte své děti, aby se jehel nedotýkaly.
Mgr. Kamil Feitl, místostarosta obce

Zprávy z jednání zastupitelstva konaného 7. září
Zastupitelé schválili jako dodavatele stavby – OPRAVA MK č. 5 v Lesní
kolonii – „panelka“ směrem k mateřské škole – firmu STRABAG za 688.913,13
Kč bez DPH. Na tuto opravu bude obec čerpat dotaci ve výši 220 000 Kč.
Souhlasili také s žádostí MŠ o investiční příspěvek na koupi profi myčky
do výdejní kuchyňky.
Miroslava Stránská, předsedkyně kontrolního výboru

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Volební místností pro všechny občany Včelné je Kulturní dům, tř.5.května 34.
Volby se uskuteční v termínu:
pátek 20. října 2017 od 14 hodin do 22 hodin a
sobota 21. října 2017 od 8 hodin do 14 hodin.
Nejméně 3 dny přede dnem voleb obdrží voliči do schránek hlasovací lístky
spolu s informací o způsobu hlasování. Hlasovací lístky si voliči přinesou s sebou
do volební místnosti.
Právo volit má státní občan, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku
nejméně 18 let. Při hlasování voliči prokáží svou totožnost a státní občanství ČR
platným občanským průkazem, nebo platným cestovním, diplomatickým nebo
služebním pasem České republiky, anebo cestovním průkazem.
Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru pro úpravu
hlasovacích lístků.
Obecní úřad na žádost vydá voličský průkaz těm, kdo se nebudou v době
voleb zdržovat v obci svého trvalého pobytu.
Obecní úřad přijímá na tel. č. 387 250 223 žádosti o návštěvu s přenosnou
volební schránkou u těch občanů, kteří se vzhledem ke svému zdravotnímu
stavu nemohou dostavit do volební místnosti.

Obecní kulturní akce
SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ NOVÉHO DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ –
Obec Včelná zve všechny děti do 14 let na slavnostní
otevření dětského hřiště na rohu ul. Dlouhá a Sokolovského,
které se uskuteční v úterý 26.9.2017 od 17 hodin.
Včelenské děti si budou mít kde hrát :-)
ZÁJEZD NA MUZIKÁL PLES UPÍRŮ – 28. 10. 2017 od 19 hodin
v GOJA MUSIC HALL Praha.
VSTUPENKY NA MUZIKÁL JSOU V PRODEJI na obecním úřadě.
Zbývá posledních pár kusů v sektoru za 799 Kč!
Autobus bude odjíždět od restaurace U Kaštanu v 15,30 hodin.
Návrat bude v pozdních nočních hodinách.
ZÁJEZD DO TERMÁLNÍCH LÁZNÍ JOHANNESBAD – 4. 11. 2017 –
POSLEDNÍ MOŽNOST SE PŘIHLÁSIT
Pobyt v lázních je 6 hodin.
Při cestě tam krátká zastávka v nákupním středisku Aldi. Odjezd autobusu
ze Včelné okolo 7:00 (bude upřesněno) a návrat je plánován okolo 21:00
hodin. Cena za osobu činí 680 Kč. Saunový svět s pěti saunami, parní
komorou a ledovou jeskyní je za příplatek 6 EUR (platí se na místě).
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Telefonická rezervace nebude možná. Prosím zájemce, aby na obecním
úřadě částku rovnou zaplatili. Termín pro přihlášení je do konce září!
PŘIPRAVUJEME
KURZ ZDOBENÍ ADVENTNÍCH VĚNCŮ – sobota 25.11.2017 od 14. hodin
Miroslava Stránská, předsedkyně kulturní a sociální komise

Akce pořádané spolkem Včelňáci
VČELENSKÝ CYKLISTA A CYKLOKROSOVÝ ZÁVOD – neděle 8.10. 2017
Na druhou neděli v říjnu se připravuje další ročník úspěšného cyklokrosového
závodu ze série TBC spojený se závodem dětí a mládeže Včelenský cyklista
dle kategorií:
Odrážedla - dívky a chlapci do 4 let – cca 80 m
Kola
- dívky a chlapci do 4 let – cca 200 m
- dívky a chlapci do 6 let – nově jízda zručnosti na hřišti metané
- dívky a chlapci do 8 let
- dívky a chlapci do 10 let
- žákyně a žáci do 12 let
- žákyně a žáci do 14 let

CYKLUS PŘEDNÁŠEK „V OBRAZE“ – nově v pondělí v KD od 18 hodin
Pondělí, 2. října – V OBRAZE s Milošem Tichým – astronomem
působícím na Kleti

Zveme vás na setkání s astronomem a objevitelem značného počtu planetek.
Miloš Tichý je jihočeský astronom, vedoucí Observatoře Kleť. Spoluzakladatel
projektu KLENOT a serveru planetky.cz a komety.cz. Specializuje se na výzkum
malých těles sluneční soustavy – planetek a komet. Je objevitelem více než 525
planetek a periodické komety 196P/Tichý. Vystudoval geoinformatiku na
Stavební fakultě ČVUT v Praze a astronomii na Přírodovědecké fakultě v Brně.
Vyučuje na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity.
"KLENOT mezi asteroidy aneb mohou být planetky opravdu
nebezpečné?"
Dvoumilimetrové kosmické tělísko při střetu se zemskou atmosférou vytvoří
pouze pěknou světelnou stopu na obloze. Při velikosti 30 metrů již energie
uvolněná při srážce asteroidu s naší planetou odpovídá mnohanásobku
hirošimské bomby a způsobí katastrofu rozsahu tunguzské. Pravděpodobnost
kolize Země s asteroidem je velmi nízká, ovšem není nulová. Proto ji musíme
brát na vědomí, stejně jako možnost jiných přírodních katastrof. Studium
blízkozemních asteroidů a komet zahrnuje jejich hledání, další sledování, výpočty
drah, těsných přiblížení i možných střetů se Zemí, zjišťování jejich dalších
vlastností i řešení možné obrany proti nim.

Registrace bude probíhat od 11:30 – 12:15! Start prvního závodu
ve 12:30. Startovné 50 Kč.

Pondělí, 6. listopadu – V OBRAZE s RNDr. Vítem Grulichem –
botanikem, cestovatelem a včelenským spoluobčanem

Závod série TBC je rozdělen do kategorií kadetky, kadeti, juniorky, junioři,
ženy a muži (do 30 let, do 40 let, do 50 let, do 60 let). Přihlásit se do závodu
mohou i příchozí a hobby cyklisté! Registrace je možná na místě od 12:30-14:00
nebo předem na www.maraton.cz/index.php/tbc/entry. Nově bude použita čipová
technologie a vyhlášení výsledků bude možné do 20 minut. Startovné se proto
mírně navyšuje a pro již registrované závodníky činí 150 Kč, pro neregistrované
250 Kč. Start závodu ve 14:30.
Areál SK u hřiště metané od 11:30.

Přednáška tentokrát na téma "Příroda a lidé na střeše Afriky – Etiopie."
Etiopie je trochu jiná Afrika, než si myslíme. Neočekávejme zde palmy ani deštné
pralesy, zato na vysoko položených náhorních plošinách často mrzne. Proč je
právě tato země tak hustě osídlená? Proč se právě zde uchoval základ židovskokřesťanské civilizace? A proč právě zde najdeme líheň proslulých běžců
na dlouhé tratě?
Zkusme najít odpovědi na tyto a další otázky během putování slovem
a obrazem po malebné zemi, která donedávna dokázala existovat prakticky bez
vlivu okolního světa.

DRAKIÁDA A ŠTRŮDLOVÁNÍ – neděle 22. 10. 2017
Přijďte se pochlubit svými draky na další ročník drakiády spojené se soutěží
o nejlepší sladký štrúdl. Maminky, babičky, tetičky, tatínci a všichni, kteří rádi
pečete, přineste ochutnat své štrúdly a naše odborná komise vybere ten nejlepší,
který bude odměněn. Občerstvení na místě bude zajištěno.
Na louce směrem k Čepru v 15 hodin. V případě nepříznivého počasí se
akce nekoná.
PŘIPRAVUJEME
DUŠIČKOVÝ REJ – sobota 4. 11. 2017 od 20 hodin.
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Sportovní rubrika
Fotbalové přípravky mají odehrané první zápasy a zatím si nevedou vůbec
špatně. Přijďte jim fandit na domácí zápasy:
24. 9.

1.10.

ml. přípravka B
st. přípravka
ml. přípravka A
st. přípravka
ml. přípravka A

Včelná – K. Újezd
Včelná – Loko B
Včelná – Dynamo U8
Včelná – Dynamo B
Včelná – Loko B
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9:00
10:00
11:00
10:00
11:00

– Pokračování Sportovní rubriky ze strany 4 –

8.10.
15.10.

ml. přípravka B
ml. přípravka A
st. přípravka
ml. přípravka A

Včelná – Dubné
Včelná – Rudolfov
Včelná – FMA A
Včelná – Hluboká

9:00
11:00
10.00
11:00

Tréninky malých fotbalistů probíhají na hřišti SK vždy v pondělí
a čtvrtek od 17:00 – 18:30. Od listopadu bude čtvrteční trénink ve sportovní hale
v Kamenném Újezdu.

Říjen v zrcadle pranostik
Začátkem října i v nejteplejších částech našeho státu končí „hlavní vegetační
období“, to jest období s průměrnou denní teplotou nad 10 °C a teplota klesá
průměrně o 0,2 °C denně. Často se vyskytují ranní a večerní mlhy, i přesto je
teplota ale stále nad hranicí, která by měla odpovídat teplotě podle ročního
období. Je to tím, že oceán je stále ještě dost ohřátý. V první dekádě však bývá
„babí léto“ narušeno s pravděpodobností až 65 % takzvaným “Františským
podzimem“. Po něm pak „Tereziánské babí léto“ a už v poslední dekádě října
přichází s pravděpodobností 63 % chladnější období takzvaných „Šimonských
chladen“, kdy se prodlužují ranní chlady i případné mrazíky a může se objevit
i déšť se sněhem.

BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ

Navštivte dne 19. října 2017 od 18 hod.
v zasedací místnosti obecního úřadu Včelná - Husova 212

„Den energetického poradenství“
Od odborníků na stavebnictví, vytápění a úspory energií se můžete
dozvědět mnohé o stavbě, rekonstrukci, zateplení domů, tepelných ztrátách
budov, způsobech vytápění, tepelných čerpadlech, fotovoltaice, solárních
kolektorech, vyúčtování energií, průkazech energetické náročnosti budov
i o možnosti využití obnovitelných zdrojů energie dle lokálních podmínek.
Získáte také přehled o aktualitách v dotačních programech „Nová zelená
úsporám“ a „Kotlíková dotace“ a bude prostor i pro individuální dotazy.

Poradenské středisko Energy Centre České Budějovice nabízí široké
veřejnosti, městům a obcím i podnikatelům bezplatnou poradenskou
činnost. www.eccb.cz, 387 312 580, eccb@eccb.cz. Bezplatná linka
pro telefonické dotazy a dohodnutí termínu konzultace: 800 38 38 38.

Předběžná informace: Hromadný sběr odpadů se uskuteční 4. listopadu.

Čistý nový Měsíc v říjnu slibuje pěknou vinnou žeň.
Září víno vaří, a co nedovaří, říjen dopeče.
Po teplém září zle se říjen tváří.
Divoké husy na odletu – konec i babímu létu.
Když čečetek nevídati, hotov se na tuhou zimu.
Když křížový pavouk se v říjnu ukrývá a nevylézá, není daleko do sněhu.
Je-li říjen velmi zelený, bude zato leden hodně studený.
Bouřka v říjnu třebas malá, sotva na to zima stálá.
Kolik dní v říjnu uplyne do prvého deště, po tolik dnů bude i v zimě pršeti.
Mlhy v říjnu – sněhy v zimě.
Co v říjnu zimy přibude, v lednu jí opět ubude.
Mrazy v říjnu – hezky v lednu.
Jestli sníh napadne toho měsíce a kolik dní trvati bude, tak stálá bude zima.
Sněží-li brzy v říjnu, bude mokrá zima.
Kolikrát tohoto měsíce sněží, tolikráte v budoucí zimě sníh padati má.
Když dlouho listí nespadne, tuhá zima se přikrade.
Čím dříve listí opadne, tím úrodnější příští rok.
Jestli má dub mnoho ovoce, bývá ráda tuhá a dlouhá zima.
Říjen a březen rovné jsou ve všem.
Mgr. Kamil Feitl, místostarosta obce
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