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Slovo místostarosty
Vážení spoluobčané, sousedé, přátelé,
možná jste zaznamenali, že se v minulém týdnu hasil požár u lesa ve spodní
části obce za novými rodinnými domy. Věříme, že to nebyl úmyslný čin, ale
rozhodně se nejednalo o samovznícení. Prosím buďte obezřetní při manipulaci
s ohněm nejen v lese a prosím poučte i své děti, které si mnohdy následky
lesních požárů ani neuvědomí. Naštěstí se tentokrát nic tak vážného nestalo,
ale mohlo to být i jinak.
V následujících dnech bude zahájena rekonstrukce panelové komunikace
v Lesní kolonii vedoucí od MŠ k „trafačce“, v době stavebních prací bude cestou
ke staveništi zvýšený provoz nákladních vozidel a těžké techniky. Procházejte
v okolí stavby se zvýšenou opatrností.
Rekonstrukce MŠ probíhá zhruba dle naplánovaného harmonogramu.
Aktuálně je vypsáno výběrové řízení na „Stavební úpravy a přístavbu objektu
mateřské školy – vybavení objektu“, a to konkrétně na herní prvky, které budou
umístěny na zahradě a také na vnitřní vybavení.
V uplynulém víkendu proběhly volby do Poslanecké sněmovny ČR.
Celorepublikové výsledky jsou všem známy. Dále ve zpravodaji se můžete
podívat, jak volili občané Včelné a jaká byla volební účast.
Do konce roku se chystá spousta kulturních, společenských i jiných akcí.
Sledujte zpravodaj, vývěsky, internet, obecní FB, ptejte se, abyste nepřišli
o něco, co by vás mohlo zajímat.
Mgr. Kamil Feitl, místostarosta obce

Nová dětská hřiště v obci
Koncem září proběhlo slavnostní otevření nového
dětského hřiště. Jsme moc rádi, že se stalo oblíbeným
místem pro setkávání dětí i rodičů, avšak jsme
u některých dětí zaznamenali nevhodné chování, které
by mohlo způsobit úraz nebo poškození herních prvků,
či speciálního povrchu. Proto bychom znovu chtěli
všechny požádat, aby byli ohleduplní, nevjížděli
na hřiště na kolech, koloběžkách, skateboardech…

Vstup je zakázán zvířatům a je také zakázáno kouření v celém prostoru.
Na povrch nevstupujte ve vysokých podpatcích („jehlách“), které by mohly
způsobit jeho protržení. V nejbližších dnech budou u vchodu instalovány
kolostavy.
Nově jsme herními prvky osadili také prostor u bytovek v Dlouhých rolích,
proto žádáme všechny spoluobčany, aby ani do těchto míst nevodili psy a jiné
domácí mazlíčky. Děkujeme.

Zprávy z jednání zastupitelstva konaného 10. října
Místostarosta představil zastupitelům hospodaření obce za první tři čtvrtletí.
Příjmy obce meziročně vzrostly o 1,74 mil. Kč. Stav účtu k 30.9. byl 33,5 mil. Kč.
Zastupitelé učinili potřebné kroky k zahájení příprav pro pořízení nového
územního plánu.
Schválili zhotovitele projektové dokumentace na rekonstrukci kulturního domu
ATELIÉR JL, dle dřívější studie, která byla veřejnosti představena v dubnu
na veřejném setkání zastupitelů s občany a nyní je k nahlédnutí také
na webových stránkách a FB obce Včelná.
Finanční výbor byl pověřen přípravou rozpočtu obce na rok 2018.
Přinášíme průběžnou statistiku účasti zastupitelů na zatím osmi letošních
zasedáních zastupitelstva.
Mgr. Kamil Feitl
Antonín Krajčír
Ing. Jan Lexa
Ing. Jarmila Mandžuková
Ing. Karel Pokorný
Ing. Stanislav Pražák
Miroslava Stránská
Michal Šlinc
Roman Zajíček
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Miroslava Stránská, předsedkyně kontrolního výboru

Trocha statistiky aneb jak rosteme
Od počátku roku přibylo v obci dalších 130 obyvatel,
a jejich počet tak překročil magickou hranici dvou tisíc.
Přesný aktuální počet obyvatel je 2050.
Narodilo se 26 dětí, zemřelo 14 občanů a odhlásilo
se 47 lidí. Přihlášeno k pobytu bylo 165 občanů, a to
především v rozvojové lokalitě pod železniční tratí.
Největší přírůstky jsou v ulicích Pod Tratí: 52, Okružní:
32, Tikalova: 18, Dlouhé role: 9, Dolní: 8, Jiřičkova: 6.
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KURZ ZDOBENÍ ADVENTNÍCH VĚNCŮ – sobota 25.11.2017
Vánoce jsou asi nejoblíbenějším obdobím v roce a většina z nás se
na ně připravuje s předstihem. Nejen, že všude voní cukroví, ale také
si své domovy různě osvětlujeme a zkrášlujeme. Proto vás zveme na další
kurz zdobení adventních věnců s novou lektorkou a zkušenou floristkou
z Č. Budějovic paní Klárou Kubíkovou. Veškerý materiál včetně korpusů na
věnce, příp. svícny bude k dispozici na místě. Pokud máte, přineste si vlastní
tavnou pistoli. Každý účastník kurzu si může vyrobit jeden výrobek. Obec
každému z předem přihlášených občanů Včelné přispěje 150 Kč, zbylou
částku uhradíte přímo lektorce. Kurz je omezen pro skupinu max. 20 osob,
v případě většího zájmu budou kurzy dva po sobě. Hlásit se můžete již nyní
na obecním úřadě, nejpozději do 16.11.2017! Koná se od 14 hodin v KD.
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0,4 %

PŘIPRAVUJEME

Výsledky voleb do PS Parlamentu ČR v okrsku Včelná
Volby v obci Včelná proběhly bez komplikací. Níže uvádíme volební
subjekty dle počtu získaných hlasů. Jsou užívány běžné zkratky názvů.
1. ANO 2011
2. ODS
3. SPD
4. Piráti
5. TOP 09
6. KSČM
7. STAN
8. KDU-ČSL
9. ČSSD

286 26,6 %
195 18,1 %
114 10,6 %
101 9,4 %
76 7,1 %
64 5,9 %
55 5,1 %
53 4,9 %
45 4,2 %

10. Svobodní
11. Strana zelených
12. Realisté
13. ROZUMNÍ
14. Sportovci
15. DSSS
16. SPO
Ostatní strany

Z 1593 zapsaných voličů jich odvolilo 1082, platných hlasů bylo odevzdáno
1077. Volební účast v okrsku Včelná byla 67,9 %. Detailní výsledky za všechny
územní celky i ČR jsou k nalezení na www.volby.cz.

Prořezávka dřevin
Obecní úřad žádá majitele keřů a stromů, které svou korunou
zasahují do veřejných komunikací, aby provedli jejich ořezání tak, aby
nebránily ve výhledu, v průchodu chodců, v letní údržbě veřejné
zeleně či průjezdu vyšších a širších vozů zimní údržby.

KURZ PAMĚTI PRO ZAČÁTEČNÍKY I POKROČILÉ
Obec Včelná by vám opět chtěla nabídnout kurzy trénování paměti.
Kdo má za sebou již jarní lekce, může pokračovat ve skupině pro pokročilé.
Přihlásit se mohou ale i začátečníci, studenti, školáci nebo děti z mateřských
škol. Naučit se můžete třeba jak na cizí jazyk. Možností tréninku je celá škála
a dle zájmu lektorka kurzy přizpůsobí konkrétní skupině účastníků. Bližší
informace o nabídce všech workshopů a kurzů si můžete přečíst na stránkách
obce nebo se informujte přímo na obecním úřadě, kde se můžete také rovnou
přihlásit. Lektorka kurzů Helena Žahourová. Cena bude obcí částečně
dotovaná a činí pro účastníky 50 Kč na hodinu.
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU – první adventní neděle 3. 12. 2017
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA – středa 6.12.2017 od 17:30 v KD.

Obecní kulturní akce
POKLÁDÁNÍ KVĚTIN K POMNÍKU – 28. 10. 2017 v 9:30
U příležitosti státního svátku a připomínky 99 let od vzniku
samostatného Československa, bude zástupci obce položena kytice
k pomníku u zastávky MHD Včelná.
ZÁJEZD NA MUZIKÁL PLES UPÍRŮ – 28. 10. 2017 od 19 hodin
v GOJA MUSIC HALL Praha.
POSLEDNÍ VSTUPENKY NA MUZIKÁL JSOU STÁLE V PRODEJI
na obecním úřadě.
Autobus bude odjíždět od restaurace U Kaštanu v 15:30, sraz v 15:20.
Návrat bude v pozdních nočních hodinách.
ZÁJEZD DO TERMÁLNÍCH LÁZNÍ JOHANNESBAD – 4. 11. 2017
Informace pro přihlášené – autobus bude odjíždět v 6:40
od restaurace U Kaštanu. Návrat je plánován okolo 20:30.
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ADVENTNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ – sobota 9. 12. 2017 od 14. hodin v KD.
Miroslava Stránská, předsedkyně kulturní a sociální komise
PODZIMNÍ VČELENSKÝ TRH – sobota 25. 11. 2017
Ve spolupráci s obcí Včelná připravujeme další VČELENSKÝ TRH,
u volejbalového hřiště v Lesní kolonii blízko kolejí. Opět vás
zveme na příjemné sousedské setkání, které by mělo navodit
předvánoční atmosféru. Přijďte posnídat jídla z čerstvých potravin,
ochutnat teplé nápoje, dobré vínko, či pivo Včelňoch. Koupit si budete moci
například čerstvou rybu, pečivo, mastné výrobky, sýry, med a mnoho dalšího.
Nezapomněli jsme ani na děti, které si také přijdou na své.
Strávit zde můžete 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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Akce pořádané spolkem Včelňáci
DUŠIČKOVÝ REJ – sobota 4. 11. 2017
Všechna strašidla, obludy, mrtvé duše a jinou havěť ze záhrobí zveme již
na tradiční zábavu v maskách. Večer s tombolou hudebně doprovodí skupina
Klaret – Strážský výběr. Přijďte se pobavit a ochutnat tradičně netradiční
drinky… Vstupné 100,- Kč v předprodeji v restauraci U Kaštanu, nebo 150,Kč na místě v Kulturním domě Včelná od 20 hodin.
LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD – středa 15. 11. 2017
Zveme vás na společnou procházku s lampióny, která bude
začínat u mateřské školy a projdeme podél lesa kolem fotbalového hřiště
až na louku směrem k Čepru, kde by nás mohlo čekat nějaké překvapení.
V případě nepříznivého počasí se akce ruší!
Sraz u mateřské školy v 17:30
CYKLUS PŘEDNÁŠEK „V OBRAZE“
Pondělí 6. listopadu – V OBRAZE s RNDr. Vítem Grulichem –
botanik, cestovatel a včelenský spoluobčan
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
židovsko-křesťanské 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.

Sportovní rubrika
FOTBALOVÁ sezóna přípravek se blíží ke konci podzimní sezóny. Zbývají
poslední domácí zápasy všech přípravek.
St. přípravka
Ml. přípravka A
Ml. přípravka B

29. 10.
29. 10.
30. 10.

10:00
11:00
17:00

Včelná – Hluboká nad Vltavou
Včelná – Sedlec
Včelná – Jankov

Trénovat však budou děti i během zimní sezóny. Od listopadu mají čtvrteční
tréninky v hale v Kamenném Újezdu.
METANÁ
V metané skončila sezóna ligových soutěží na asfaltu. Na MČR
družstev se naše dva týmy žen MC Včelná a SK Včelná spolu utkaly
o 3. místo. V tomto souboji zvítězil tým MC Včelná. Úspěšná byla také kvalifikace
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jednotlivců na MČR, nejlépe se dařilo Zdeňce Komzákové a Pavlu Klimešovi,
kteří postupují z prvního místa. V ligových soutěžích se týmu SK Včelná II.
podařilo vyhrát 3. ligu a postoupit do vyšší soutěže.
Miroslava Stránská

Listopad v zrcadle pranostik
Některé z listopadových pranostik jsou směřovány
i k jiným než rolnickým činnostem. Vzhledem k tomu,
že na přelomu 15. a 16. století bylo na území dnešní ČR
3,5 x více rybníků, než je nyní, mnoho z pranostik se
týkalo i rybníkářství.
V prvních dnech listopadu, končí i v těch nejteplejších místech našeho státu
takzvané velké vegetační období (průměrná teplota nad 5 °C). Dostavují se
i souvislejší období, kdy teplota klesne pod bod mrazu a vyskytnou se i dny
se sněhovou pokrývkou (souvislou vrstvou sněhu o mocnosti alespoň 5 mm).
Toto se v dlouhodobém průměru děje v Českých Budějovicích k 27.11. Listopad
je měsíc s nejmenším počtem jasných dnů a druhým nejmlhavějším měsícem
(po prosinci) v roce.
Hned na začátku měsíce je mírně teplejší období „léto všech svatých“ nebo
také „malé babí léto“ obvykle vystřídáno obdobím „svatomartinských chladen“,
ve kterém se již můžeme setkat s intenzivnějším sněžením. Po něm přichází
teplejší období takzvané „Klimentské oteplení“, ne však na dlouho. Poslední
dekáda měsíce však s pravděpodobností až 70 % opanuje pověstná „Kateřinská
zima“. V roce 1969 dne 26.11. napadlo na většině našeho území během 24 hodin
takřka 30 cm sněhu.
Hospodářství, kde shledáš pole, ovce a rybu, ty nemají chybu.
Po čtvrtém či pátém lovení, se rybníku odpočinouti dáti má.
Co v listopadu za hodinu naprší, to za tři dny potom nevyschne.
Teplý říjen – studený listopad.
Listopadové hřmění pšenici ve zlato mění.
Když krtek v listopadu ryje, budou na vánoce létat komáři.
Stromy-li v listopadu kvetou, sahá zima až k létu.
Padá-li listí v listopadu, jistě brzy přijde led, ale dlouho nepobude.
Když dlouho listí nepadá, tuhá zima se přikrádá.
Když se v listopadu hvězdy třpytí, mrazy se brzo uchytí.
Studený listopad - zelený leden.
Listopadové sněžení neškodí vůbec osení.
Jestliže sníh listopadový dlouho zůstane, více než hnůj polím prospěje.
V listopadu příliš mnoho sněhu a vody, to známka příští neúrody.
Jaké povětří jest v listopadu, takové má býti měsíce března roku budoucího.
Mgr. Kamil Feitl, místostarosta obce
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Hromadné podzimní sběry odpadů
Kontejnery na nebezpečný odpad,
velkoobjemový odpad,
kovový odpad a autobaterie
budou přistaveny za Kulturním domem v Dlouhé ulici
- termín zveřejněn pouze v tištěném zpravodaji -

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 ve vestibulu OÚ
Uvítáme, pokud u nábytkových kusů oddělíte kovové části
Odpady přivážejte až po nájezdu kontejnerů, nikoli dříve.
Sběry jsou pouze pro občany Včelné!
Při těchto akcích nelze odkládat odpady z podnikání –
např. autodoprava, autoservisy, lakovny, natěračství
a jiné provozovny
Inzerce:

Prodejna CENTRUM Včelná
nabízí mimo běžný sortiment na vánoční období:
Dekorační materiál na adventní výzdobu – stuhy, věnce, vánoční látky
organza, podklady pod věnce, dekorační hmota, přízdoby, umělé hvězdy a jiné
květiny, tavné pistole, lepicí tyčinky, balicí materiál, prskavky, svíčky, háčky,
doplňky aj.
Pečení – formičky, vykrajovačky, stěrky, apod.
Hračky – a jiné dárkové zboží
Úklidové – přípravky na podlahy, koberce, okna, apod.
Poskytujeme službu balení dárků, nejen u nás zakoupených.
Vonné olejíčky Salus.
Těšíme se na Vaši návštěvu!
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