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Došlo k drobné změně dodavatele obědů, které zajišťuje firma JEZTE
ZDRAVĚ z Českých Budějovic. Svačinky budou nadále připravovány ve školce.
Do konce roku bude provoz v okolí školky omezen stavebními úpravami,
proto bychom chtěli rodiče požádat o shovívavost a trpělivost. Odměnou nám
všem bude nová a moderně vybavená kuchyň a pro naše nejmenší také 4. třída,
do které budou přijímány i děti mladší 3 let.
Miroslava Stránská, předsedkyně kontrolního výboru
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Obecní kulturní akce
Slovo místostarosty
Vážení spoluobčané, sousedé, přátelé,
na sklonku letních prázdnin bych vás rád znovu pozdravil a školákům popřál
úspěšné vykročení do nového školního roku. Všem nám pomalu končí
prázdninový režim, doba dovolených a postupně se vracíme opět do pracovního
tempa. Přál bych vám, aby návrat do školních lavic a do zaměstnání proběhl
bez komplikací a s úsměvem na rtech.
Jak jste si jistě všimli, v naší obci se během léta budovalo, rekonstruovalo,
měnilo… Máme nový povrch, chodník i infrastrukturu v Nádražní ulici. Její
budování bylo zdlouhavé a náročné, ale výsledek určitě za to stojí. Dokončují se
práce na dětském hřišti v centru obce, pokračuje úprava některých částí ulic
a přídlažeb v horní části obce. Na tento týden je naplánovaná kolaudace
kanalizace v Lesní kolonii a intenzivně také probíhá rekonstrukce mateřské
školy, která se 28. 8. opět otevřela na poslední prázdninový týden a od 4. 9. již
bude připravena v plném provozu.
V průběhu července nám bylo oznámeno, že jsme byli úspěšní s další
žádostí o dotaci a byla nám přiznaná částka přes 2 mil. Kč z MŽP na vybavení
technikou pro odpadové hospodářství. Z těchto prostředků bude pořízen nový
smykový nakladač, kontejnery s nosičem, ale také třeba štěpkovač.
Od neděle 3. 9. 2017 vždy od 17:30 bude v Kulturním domě opět probíhat
kruhový trénink, takže můžete nabrat sílu na samostatné cvičení na novém
"workout" hřišti, které bychom chtěli postavit v nadcházejících týdnech.
Blíží se nám podzim, který je snad již tradičně nabit mnoha akcemi pro vaše
vyžití, jak si ostatně můžete přečíst dále ve zpravodaji. Přeji vám pohodový
zbytek léta, samé radosti a co nejmenší starosti.
Jednání zastupitelstva je plánováno na první čtvrtek v září 7. 9. od 18 hodin.
Mgr. Kamil Feitl, místostarosta obce

Evropská dotace na rekonstrukci mateřské školy
Stavební práce pokračují dle plánu. Od nového školního roku bude školka
fungovat v lehce omezeném režimu, zejména z důvodu rekonstrukce kuchyně.

Slavnostní otevření nového DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ

Během září proběhne slavnostní otevření nového dětského hřiště, které se
budovalo v průběhu letních prázdnin a ještě začátkem nového školního roku
se bude dokončovat. O přesném termínu budeme informovat na webových
stránkách obce, prostřednictvím obecního emailu a také na FB.

VÝLET PRO SENIORY – zámek Dobříš a hrad Karlštejn –
čtvrtek 14. 9. 2017
Pro všechny účastníky tohoto zájezdu připomínáme odjezd autobusu, který je
plánován v 7:30 od restaurace U Kaštanu (sraz v 7:15), návrat okolo 19:30.
ZÁJEZD NA MUZIKÁL PLES UPÍRŮ – 28. 10. 2017 od 19 hodin
v GOJA MUSIC HALL Praha.
Obec Včelná zve všechny občany na zájezd na muzikál. Počet míst je
omezen, proto si své vstupenky rezervujte včas. Prodej bude zahájen od 4. 9.
2017 na obecním úřadě.
SVĚTOVÝ MUZIKÁLOVÝ HIT autorské dvojice Michael Kunze a Jim
Steinmann. Spolu se svým plachým asistentem Alfredem se známý upírolog
profesor Abronsius vydává na cestu do daleké Transylvánie, kde je údajně
nejlepší podnebí pro upíry, aby je zde vypátral a pak zlikvidoval.
Ve zchátralém hostinci se Alfred až po uši zamiluje do dcery hostinského
Sarah. Záhy se objevuje i osoba odpovědná za mnoho tajemných incidentů
v obci – mocný upíří hrabě von Krolock, který svádí mladičkou Sarah a snaží
se ji oklamat svým šarmem a pozve ji na svůj hrad. Alfred a profesor jsou
znepokojeni jejím náhlým zmizením, vyrážejí dívku hledat a pokusí se odhalit
upíří tajemství….
Zájezd do TERMÁLNÍCH LÁZNÍ JOHANNESBAD – 4. 11. 2017
PŘIPOMENUTÍ
Tyto lázně nabízí 13 bazénů s léčivou termální minerální vodou o teplotě 2340 °C, vířivky, příjemné vodní masáže, parní saunu, odpočinkové místnosti.
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
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hodin. Cena za osobu činí 680 Kč.
Telefonická rezervace nebude možná. Prosím zájemce, aby na obecním
úřadě částku rovnou zaplatili. Termín pro přihlášení je do 25. 9. 2017!
Miroslava Stránská, předsedkyně kulturní a sociální komise

Muži mají v nové sezóně za sebou již dva zápasy. Ten první prohráli na hřišti
Rudolfova 4:0, ale při prvním zápase doma 26.8. svého soupeře z mužstva Čtyři
Dvory jednoznačně přehráli 6:2. Další domácí utkání, při kterých můžete naše
hráče povzbudit se odehrají v sobotu 9. 9. s Lišovem a 23. 9. pak s týmem
Vrábče.

Akce pořádané spolkem Včelňáci
NÁBOR MALÝCH FOTBALISTŮ A FOTBALISTEK
SLAVNOSTI PIVA NA VČELNÉ – sobota 2. 9. 2017
Zveme Vás na první slavnosti piva na Včelné, budete moci ochutnat piva
různých značek z minipivovarů. Opékat budeme selátko a hudebně nás bude
provázet kapela AMAROCK. Můžete si i zasoutěžit a vyhrát některou
z připravených cen. Pro děti budeme mít točenou limonádu a pikador.
Areál SK Včelná od 16:00.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
TAJUPLNÝ LES – neděle 10. 9. 2017
Blíží se další ročník oblíbené akce pro děti nazvané Tajuplný les, tentokrát
na téma STARÉ POVĚSTI ČESKÉ. Připravujeme stanoviště, kde budete
moci uplatnit své znalosti, nebo se možná dozvíte i něco nového z české
historie. Úkoly budou přizpůsobeny i menším dětem, proto přijďte všichni
a užijte si netradiční procházku naším krásným včelenským lesem…
Vstupné za dítě je 50 Kč.
START BUDE U MATEŘSKÉ ŠKOLY mezi 14:30 - 16:00.

Sportovní rubrika

DOMÁCÍ ZÁPASY V ZÁŘÍ:
10. 9.
ml. přípravka B Včelná – Roudné B
st. Přípravka
Včelná – K. Újezd
ml. přípravka B
st. přípravka
ml. přípravka A

M ET ANÁ
Zveme všechny příznivce metané, aby přišli povzbudit naše ženy a muže
na domácí turnaje, které se budou konat ve Včelné v těchto termínech:
2. 9. 1. liga muži + ženy
3. 9. Mistrovství ČR jednotlivci muži + ženy.
16. 9. 2. a 3. liga
Naše týmy se také připravují na mezinárodní turnaj, který proběhne 9. 9.
v rakouském Freistadtu.

Připomínka termínů svozu odpadů do konce roku

KOPANÁ
Prázdniny pomalu končí, ale zároveň také začíná fotbalová sezóna. Hned
první zářijový den zahájí své soutěže starší přípravka (hl. trenér David
Gasseldorfer) a mladší A přípravka (hl. trenér Jan Stránský) na hřišti SKP
od 16:00. Vzhledem k přibývajícímu počtu dětí, které mají chuť hrát v naší obci
fotbal, byla pro letošní sezónu přihlášena druhá mladší přípravka B, pro ty
nejmladší fotbalisty a fotbalistky, kterou nově povede Roman Zajíček.
Všechny domácí zápasy se budou hrát vždy v neděli dopoledne.

24. 9.

Máš-li i ty rád/a fotbal, je ti 5-10 let
a chtěl/a by ses přidat k našemu týmu, tak můžeš!
Přijď se podívat na naše tréninky vždy v pondělí a ve čtvrtek
od 17-18:30 na fotbalové hřiště v areálu SK Včelná.
V průběhu září budeme přijímat nové členy.

Včelná – K. Újezd
Včelná – Loko B
Včelná – Dynamo U8
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Děkujeme všem spoluobčanům, že pravidelně třídíte odpady a pomáháte tak
šetřit naše životní prostředí a společně se nám daří snižovat objem směsného
odpadu. Připomínáme termíny všech svozů do konce letošního roku.
Směsný odpad:
 část obce nad tratí – 1x za 14 dní v pátek, lichý týden:
1.9., 15.9., 29.9., 13.10., 27.10., 10.11., 24.11., 8.12., 22.12.

 část obce pod tratí – 1x za 14 dní v pátek, sudý týden:
8.9., 22.9., 6.10., 20.10., 3.11., 17.11., 1.12., 15.12., 29.12.

9:00
10:00
9:00
10:00
11:00

Biopopelnice:
1x za 14 dnů (v prosinci 1x za měsíc) sudé týdny ve čtvrtek
7.9., 21.9., 5.10., 19.10., 2.11., 16.11., 30.11., 7.12.

Svoz pytlů na plasty (žluté) a nápojové kartony (oranžové):
1x za měsíc, poslední pátek v měsíci – 29.9., 27.10., 24.11., 29.12.
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Září v zrcadle pranostik
Září nám začíná "Jilským chladnějším obdobím" v němž dlouhodobé denní
průměrné teploty ještě těsně přesahují 17 °C a panují v něm spíše přeháňky.
Toto období je zhruba v polovině první dekády vystřídáno takzvaným
"Mariánským létem", které netrvá dlouho, v němž se průměrné denní teploty sníží
těsně nad 16 °C, ale mělo by to býti období spíše pěkné (polojasné). Druhá
dekáda září je zahájena "Matoušským poklesem teplot", trvá až do poloviny třetí
dekády a průměrná denní teplota klesne ke konci tohoto období až k 13,5 °C.
Jinak je to období spíše příjemné a plné mlh. Po něm již začíná ono poetické
a mnohdy oslavované "babí léto".
Teplé září – dobře se ovoci i vínu daří.
Na dešti v září rolníků moc záleží.
Po hojných deštích v září osení zimní se podaří.
Bouřky v druhé polovině září přinášejí mnoho větrů.
Zářijový déšť polím potrava, zářijové spršky pro víno otrava.
Ozve-li se v září hrom, bude v zimě zavát každý strom.
Teplé září – říjen se mračí.
Touží-li září po rose, bude v říjnu bláta po ose.
Jaké počasí v září, tak se i březnu vydaří.
Pěkné růže v zahrádkách věští pěkný podzimek a pozdní zimu.
Divoké husy na odletu – konec i babímu létu.
Divoké husy svačinu odnášejí a zimu přinášejí.
Když je vlhko i v září, v lesích se houbám daří.
Září, na léto jde stáří.
V září mnoho požárů bývá, proto se obloha rdívá.
Prší-li hodně v září, vesele se sedlák tváří.
Mgr. Kamil Feitl, místostarosta obce

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
K celostátním volbám, které proběhnou v pátek a sobotu 20. a 21. října 2017,
bude ve Včelné stanovena 10-členná okrsková volební komise.
Zájemci o tuto placenou činnost se mohou hlásit či informovat na Obecním
úřadě Včelná, tel. 387 250 223, ou@vcelna.cz.
Protože přednost mají zájemci nominovaní politickými subjekty, rozhodnutí
o členství ve volební komisi obecní úřad sdělí do 21. září.
INZERCE
Kominictví JUNG, České Budějovice oznamuje, že v termínech od 1.9. do 30.9 2017
budou zde probíhat roční čištění a kontroly komínů od plynných a tuhých paliv
dle nového požárního zákona č. 320/2015 Sb. Zájemci se mohou objednávat
na tel/SMS 608 043 563.
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