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Slovo místostarosty
Vážení spoluobčané, sousedé, přátelé,
léto je v plném proudu a s ním i čas dovolených. V naší obci se však stále
pracuje a byly zahájeny investiční akce, o kterých jsme Vás v minulém
zpravodaji informovali. Pozitivní je také fakt, že příjmy obce se stále zvyšují
a oproti roku 2016 jsou za první pololetí roku 2017 vyšší o 1,08 mil. Kč
a na účtech obce byl stav k 30. 6. 2017 36,14 mil. Kč.
Mezi drobnější investice, které v nejbližších dnech plánujeme, je
instalace již druhé knihobudky, která bude v lokalitě nedaleko
prodejny potravin v Jiřičkově ulici.
Tou méně příjemnou zprávou je to, že zatím nemáme od některých
spoluobčanů vybrány poplatky za odpady, které jsou splatné každý rok
do 30.4.! Touto cestou bych rád všechny opozdilce vyzval, aby svůj závazek
k obci zaplatili co nejdříve, neboť penále za pozdní úhradu se stále zvyšuje!
Kontaktovali mě také někteří rodiče dětí z mateřské školy s obavami,
a jak bude školka fungovat od nového školního roku. O průběhu stavby
pravidelně informujeme v rubrice EVROPSKÉ DOTACE. Děláme vše proto,
naše mateřská škola byla pěkná, moderní a aby se provoz v době
rekonstrukce dotknul dětí i rodičů minimálně.
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vás
aby
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Rád bych znovu upozornil na to, že dle zákona je stanoven
noční klid mezi 22. a 6. hodinou ranní, proto prosím buďte
ohleduplní ke svému okolí a v případě venkovních akcí respektujte
čas, kdy je zábavu nutné utišit, ukončit, případně přesunout
do vnitřních prostor. Množí se nám stížnosti obyvatel, kdy je toto
pravidlo porušováno. V krajním případě mohou občané, kteří jsou v noci rušeni
velkým hlukem, přivolat policii, která na místě udělí pokutu.
Doba nočního klidu může být omezena pouze v mimořádných případech
obecně závaznou vyhláškou obce. Jedním z termínů, kdy je začátek nočního
klidu posunut až na 3. hodinu ranní, je sobota 5. srpna 2017, kdy se koná
Sportovní den. Můžete se tedy předem připravit.

Na závěr bych Vás chtěl ještě informovat o velmi příjemné
změně, která bude platná od 1. 8. 2017. Dopravní podnik města
České Budějovice zavádí novou úpravu tarifních zón MHD,
resp. zrušení pásem a sjednocení všech spojů MHD do jednoho tarifního pásma,
což pro obyvatele naší obce přinese mnohé výhody. Jízdenka zakoupená
na delší období bude pro nás Včelňáky levnější, neboť všichni budou mít
jednotnou cenu, dle ceníku dřívější první tarifní zóny. Další výhodou je,
že se zakoupenou přestupní jízdenkou na 7, 30 nebo 90 dní budou cestující moci
využít všechny dopravní prostředky IDS JK (informovali jsme o něm v minulém
čísle zpravodaje), což znamená, že se mohou svézt autobusy MHD, dálkovými
autobusy ČSAD a také vlaky, které mají zastávku v naší obci.
Mgr. Kamil Feitl, místostarosta obce

Evropská dotace na rekonstrukci mateřské školy
Každé pondělí se konají kontrolní dny se
zástupci obce, školky, stavební firmy a stavebním
dozorem. Konzultuje se průběh rekonstrukce
a dohlíží se na probíhající stavební práce.
Aktuálně se v nové části kuchyně buduje podlaha
a v zadní části školky směrem do zahrady se
připravily základy na přístavbu 4. třídy. Součástí
úprav v mateřské škole bude také vybavení hřiště
na přilehlé zahradě novými herními prvky.
S krajskou hygienou a také s odborem školství Jihočeského kraje byly
konzultovány možnosti dovozu obědů v období od září do prosince. Vzhledem
k omezenému provozu kuchyně v době stavby bylo těmito institucemi
schváleno, že mateřská škola nebude do prosince 2017 vykazovat tzv. spotřební
koš, avšak i nadále bude splňovat požadavky na stravování dle § 2 odst. 6-8
vyhl. č. 107/2005 Sb. Obědy bude do školky dovážet zdravá jídelna SPIRÁLA.
Miroslava Stránská, předsedkyně kontrolního výboru

Počítačový kurz pro seniory – zdarma
Ve dnech 14. – 18. srpna 2017 se ve Včelné uskuteční
počítačový kurz pro seniory pro max. 12 osob. Počítačové
vybavení zajistí pořádající firma.
Kurz je určen seniorům ve starobním důchodu, kteří mohou být i úplní
počítačoví začátečníci. Organizace kurzu je z větší části financována Nadačním
fondem manželů Livie a Václava Klausových. Díky finanční podpoře obce
Včelná je kurz pro všechny účastníky zcela zdarma!
Výuka bude probíhat v týdnu od 14. do 18. srpna každý den od pondělí
do pátku v dopoledních hodinách (08:30 – 12:00) v prostorách zasedací
místnosti Obecního úřadu Včelná.
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Senioři se v kurzu naučí základy práce s počítačem, psaní a úpravu textu,
seznámí se s internetem a posíláním e-mailů.
Zájemci se mohou ozvat telefonicky na číslo 387 250 223 nebo
na e-mail: ou@vcelna.cz. Kurzy pořádá společnost Attavena, o.p.s. z Českých
Budějovic ve spolupráci s Obecním úřadem Včelná.

Obecní kulturní akce
VÝLET PRO SENIORY – zámek Dobříš a hrad Karlštejn – PŘIPOMENUTÍ
Prosíme, všechny již přihlášené účastníky, aby výlet uhradili nejpozději
do 25.8.2017 na obecním úřadě!
Výlet na Karlštejn se uskuteční letos podruhé – ve čtvrtek 14. 9.
2017! Ještě máme pár volných sedadel v autobuse, tak
neváhejte a rezervujte si svá místa na čísle 387 250 223 nebo
osobně na obecním úřadě.
Opět je objednán okruh II. – Posvátné prostory hradu včetně kaple sv.
Kříže (exkluzivní okruh) – pro max. 16 osob, který trvá 100 minut. Před
odchodem první skupiny na prohlídku stihneme ještě oběd v restauraci
v podhradí, která má vlastní parkoviště a nachází se jen 5 minut chůze
od hradu. Vstupné je rozděleno dle věku (230 Kč a 330 Kč), proto senioři
do 65 let platí 400 Kč a osoby starší 65 let jen 300 Kč. V ceně je zahrnuta
doprava, oběd a vstupné.
PROGRAM:
Návštěva zahrad Dobříš 10:00 – 11:00 hodin – Anglický park: volně
krajinářský park z 19. století o rozloze 30 ha, minizoo s handicapovanými
zvířaty ze záchranné stanice Hrachov
Karlštejn – oběd 12:00 – 13:30 hodin. Přesun k hradu (cca 10 minut) +
prohlídky v době od 14:05 (nutné být u pokladny cca o 20 minut předem)
po půl hodinách do 16:45 hodin. Poté návrat k autobusu a odjezd na Včelnou.
Odjezd je v 7:30 od restaurace U Kaštanu, návrat okolo 19:30.
PŘIPRAVUJEME
Zájezd na muzikál PLES UPÍRŮ – 28. 10. 2017 od 19 hodin
v GOJA MUSIC HALL Praha.
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 jí oklamat
svým šarmem a pozve ji na svůj hrad. Alfred a profesor jsou znepokojeni
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jejím náhlým zmizením, vyrážejí dívku hledat a pokusí se odhalit upíří
tajemství….
Rezervace a zakoupení vstupenek od 4. 9. 2017 na obecním úřadě.
Zájezd do termálních lázní JOHANNESBAD – 4. 11. 2017.
Tyto lázně nabízí 13 bazénů s léčivou termální minerální vodou o teplotě 2340 °C (bazén s vlnobitím, vulkanický bazén, bazén s protiproudem, plavecký
bazén…), vířivky, příjemné vodní masáže, parní saunu, odpočinkové
místnosti. Léčebná voda velmi příznivě působí na revmatická onemocnění,
na artrózu a onemocnění kloubů, kyčlí, na bolesti páteře. 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 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). 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

Akce pořádané spolkem Včelňáci
PŘIPRAVUJEME
VČELENSKÉ PIVNÍ SLAVNOSTI – sobota 2. 9. 2017
Na sklonku letních prázdnin pro vás chystáme první ročník
VČELENSKÝCH PIVNÍCH SLAVNOSTÍ, kde budete moci ochutnat
piva různých značek malých pivovarů z Jihočeského kraje. Nebude chybět
doprovodný program, občerstvení a také muzika. Podrobnosti přineseme
v příštím zpravodaji. Těšíme se na vaši návštěvu.

První včelenský trh – sobota 9.9.2017
Druhou sobotu v září se uskuteční PRVNÍ VČELENSKÝ TRH,
u volejbalového hřiště v Lesní kolonii blízko kolejí. Zveme vás na příjemné
sousedské setkání, kde budete moci posnídat jídla z čerstvých potravin,
ochutnat dobré vínko, či jiné nápoje. Koupit si budete moci například čerstvou
rybu nebo pečivo. Nezapomněli jsme ani na děti, které si také přijdou na své.
Přijďte strávit příjemné dopoledne s celou rodinou.
Případní zájemci, kteří by chtěli svoje výrobky či služby na této
akci také nabídnout, se mohou hlásit u organizátorů – Roman
Zajíček – 606 765 145, email: zajicek@vcelna.cz a Zuzana Fuková,
tel. 736 748 211.
Roman Zajíček, místostarosta
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Zprávy z jednání zastupitelstva konaného dne 13.7.
Zastupitelstvo schválilo darovací smlouvu s Jihočeským krajem na pozemky
podél tř. 5. května, které přejdou do vlastnictví obce. Zastupitelé byli dále
informováni o změně tarifních zón u MHD.
Termín dalšího jednání zastupitelstva byl předběžně stanoven na 7. 9. 2017.

Srpen v zrcadle pranostik
Drtivá většina srpnových pranostik se stále ještě týká žní. Ty vrcholily
ve středních nadmořských výškách (ty zabírají 68 % našeho území) právě
v srpnu. Krajina bývala plna obilných snopů (mandelí). Srpen je v dlouhodobém
průměru druhým nejteplejším měsícem roku, a v některých letech (cca 30 %)
dokonce teplejší než červenec. Podle staročeského kalendáře, který dělil rok
na 8 ročních období, končilo léto 15.8. a začínalo polétí. Takzvané vrcholné léto,
od poloviny července, do začátku druhé dekády srpna, bylo dříve nazýváno jako
„psí dny“. „Petrské deště“ je poslední medardovské období roku a přichází
na přelomu první a druhé dekády srpna, a právě toto období způsobilo jednu
z nejkatastrofálnějších povodní v moderní historii České Republiky z roku 2002,
která způsobila škodu za více než 80 miliard korun. Druhá polovina srpna patřila
už k takzvaným „Mariánským dnům“, ve kterých se povětšinou slavily dožínky,
většina tažných ptáků se začíná shromažďovat před odletem do teplých krajin
a listnaté stromy ztrácejí dominantní zelenou barvu.
Co červenec neupeče, to již srpnu neuteče.
I když ze strnišť občas fučí, horko nás přece jen mučí.
V srpnu když půlnoční vítr věje, bez deště slunéčko hřeje.
Když fouká v srpnu severák, bude dlouho pěkně pak.
Když je v srpnu ráno hodně rosy, mají z toho radost vosy.
Rosí-li v srpnu silně tráva, pěkné povětří se očekává.
Hřímá-li v srpnu, praví se, že budoucího roku hojná úroda
a množství deště jest k doufání.
Srpen k zimě hledí a rád vodu cedí.
Když v srpnu naprší, tak než se oběd pojí, všecko slunce vysuší.
V srpnu mlhy na výšinách – jistá voda, když v nížinách – to pohoda.
Mlhy na lukách, potocích a řekách v srpnu zvěstují trvalé počasí.
Teplé a suché léto přivádí za sebou mírný podzimek,
tuhou zimu a nejlepší víno.
Když v srpnu moc hřímá, bude na sníh bohatá zima.
Srpen z počátku-li hřeje, zima pak se dlouho sněhem skvěje.
Moc hub srpnových – moc vánic sněhových.
Nejsou-li v srpnu hřiby, nebude v zimě sněhu.
Jak Vavřinec zavaří, Bartoloměj zasmaží, tak se podzimek daří.
Mgr. Kamil Feitl, místostarosta obce
5

