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Slovo místostarosty

Zprávy z jednání zastupitelstva konaného dne 4. května
Zastupitelé hlasovali na doporučení hodnotící komise o vítězích výběrového
řízení na dodavatele herních prvků a povrchu dětského hřiště, kterými jsou firma
Luna Progress s. r. o. s cenou 560 017 Kč bez DPH (na tuto částku bude
čerpána dotace ve výši 70 %), resp. 4soft s. r. o., Tanvald s částkou 1 062 291
Kč bez DPH, která bude hrazena z rozpočtu obce.
Proběhla diskuze i s přítomnými hosty ohledně zrušení změny č. 1 územního
plánu. Zároveň zastupitelé schválili pořizovatele zprávy o uplatňování územního
plánu obce Magistrát města Č. Budějovice.
Další termín jednání zastupitelstva byl předběžně stanoven na 8. 6. 2017
od 18,30 hodin.

Vážení spoluobčané, sousedé, přátelé,
i přes nepřízeň počasí v minulých dnech začala plánovaná rekonstrukce
chodníku v Nádražní ulici. Průjezd i průchod touto ulicí je značně komplikovaný, ale odměnou nám brzy bude nový chodník s místem pro přecházení,
zbrusu nové veřejné osvětlení a také výměna snad všech poškozených částí
infrastrukturních sítí. Oprava samotného povrchu vozovky je naplánována
na začátek července, kdy bude nutná úplná uzavírka ulice, podrobněji vás
budeme informovat v příštím zpravodaji.
Připravovaná rekonstrukce mateřské školy se blíží do bodu, kdy budeme
moci podepsat smlouvu se stavební firmou. Pro případ, že by nebylo možné
nechat včelenské děti v budově MŠ v době letních prázdnin, kdy budou probíhat
hlavní stavební práce, jsme předjednali možnost jejich docházky do školky v obci
Boršov nad Vltavou.
Aktuálně nám byla také schválena dotace z Jihočeského kraje z Programu
obnovy venkova na kompletní rekonstrukci „panelky“, která vede kolem lesa
k mateřské škole, a to ve výši 220 000 Kč. V nejbližších dnech bude vypsáno
výběrové řízení na zhotovitele.
Avšak nepracujeme pouze na stavebních a investičních projektech, ale také
na těch společenských a kulturních. V minulém měsíci jsme přivítali v naší obci
21 nových občánků, zorganizovali jsme výlet na Karlštejn pro naše seniory, který
se uskuteční v příštím týdnu, a na první červnovou sobotu připravuje obec
Dětský den.
Bohužel to ale nejsou jen příjemné a pozitivní věci, kterými se musíme
zabývat. Stále častěji se v našem lese objevují odpadky, které zde během
svých procházek někdo ledabyle odhazuje, ba co hůř, někteří občané sem
odpadky vyvážejí cíleně. Neničme si a nezamořujme tento krásný kus přírody,
který většinu z nás láká k vycházkám, projížďkám na kole, či jiným sportovním
aktivitám. Dvakrát do roka můžete využít svozu velkoobjemového odpadu, sutě
a hadry je možno kdykoliv odvézt na sběrný dvůr "Švábák", který pro nás tuto
službu celoročně provozuje.
Budu rád, pokud se na mne budete obracet s jakýmikoliv dotazy
a připomínkami.
Mgr. Kamil Feitl, místostarosta obce

Evropská dotace na rekonstrukci mateřské školy
Zastupitelé na doporučení výběrové komise schválili jako vítěze výběrového
řízení na rekonstrukci MŠ firmu EDIKT s. r. o., která nabídla cenu 14,27 mil. Kč
s DPH (dotace z EU činí 85% + 5% ze státního rozpočtu). Výsledek soutěže
a návrh smlouvy byly zaslány ke kontrole dle pravidel obdržené dotace.
Připravuje se harmonogram prací, aby mohla být rekonstrukce zahájena co
nejdříve.
Miroslava Stránská, předsedkyně kontrolního výboru

Místní poplatky ještě neuhradilo 5 % poplatníků
Děkujeme většině občanů za včasnou platbu místních poplatků.
Upozorňujeme zapomnětlivé, že neuhrazené poplatky budou do konce
června navyšovány o 20 %, od července bude navýšení činit již 50 %.

Kultura v obci
Čtvrtek 25. 5. – VÝLET PRO SENIORY – zámek Dobříš a hrad Karlštejn
Pro všechny přihlášené účastníky tohoto výletu PŘIPOMÍNÁME odjezd
autobusu v 7:30 (sraz v 7:15) od restaurace U KAŠTANU, návrat je
plánován okolo 19:30.
PROGRAM:
Návštěva zahrad Dobříš 09:30 - 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 cca od 12:00 - 13:30 hodin. Přesun k hradu + prohlídky
v době od 14:15 (nutné být u pokladny cca o 20 minut předem) do 17:20
hodin. Poté návrat k autobusu a odjezd na Včelnou.
O tento výlet byl obrovský zájem a byl velmi rychle vyprodán, proto se
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zastupitelé rozhodli, že pro ty, kteří se nestihli přihlásit, obec uspořádá stejný
výlet znovu a to ještě letos! Termín bude pravděpodobně v průběhu září.
Miroslava Stránská
Sobota 3. 6. – DĚTSKÝ DEN – Cesta do pravěku
Mezinárodní dětský den společně oslavíme první červnovou sobotu. Zveme
všechny děti, aby se přišly podívat, jak kdysi žili naši předci – pravěcí lidé.
Na jednotlivých stanovištích si vyzkoušíte různé dovednosti a činnosti, které
již ve své době znali, a vyrobíte si předměty, které se dříve používaly,
a budete si je moci odnést jako suvenýr.
Úkolem nejen pro děti bude také pomoc při stavbě komunitní hliněné pece,
která bude plně funkční a bude se objevovat na různých venkovních akcích,
kde si budete moci třeba sami něco dobrého upéct. Při této činnosti se trochu
umažete 
Akce bude probíhat v areálu SK Včelná, registrace dětí od 14-16:30.
Mgr. Kamil Feitl

Akce pořádané spolkem Včelňáci
VOLEJBALOVÝ TURNAJ SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV – sobota 27. 5.
PŘIPOMENUTÍ pro všechny přihlášené týmy. Turnaj bude zahájen ve 13
hodin, sraz kapitánů je nejpozději v 12:30 (v případě nepřízně počasí bude
turnaj odložen). Startovné 100 Kč za tým.
Občerstvení na místě je zajištěno, přijďte nám fandit!
PROSÍME VŠECHNY OBČANY, KTEŘÍ BYDLÍ V BLÍZKOSTI HŘIŠTĚ V LESNÍ
KOLONII, ABY V DOBĚ KONÁNÍ TURNAJE (cca 13-18 h) OMEZILI PRŮJEZD
TOUTO ULICÍ, KVŮLI ZVÝŠENÉMU POHYBU OSOB A TAKÉ DĚTÍ! DĚKUJEME.

VČELENSKÉ HRY BEZ HRANIC – soutěž párů v netradičních
disciplínách – sobota 24. 6.
Vzpomínáte na televizní soutěž Hry bez hranic, která byla populární
v devadesátých letech? Nechali jsme se trochu inspirovat a připravujeme
pro Vás soutěžní klání v netradičních disciplínách smíšených párů (muž +
žena) – jízda na kolečku, řezání dřeva ruční pilou, slalom poslepu s navigací
partnera a jiné.
Máte-li chuť užít si zábavné odpoledne, přijďte mezi nás a zúčastněte se
prvního ročníku „Včelenských her bez hranic“. NEZAPOMEŇTE se registrovat do 16. 6. 2017 na info@vcelnaci.cz – pošlete název vašeho týmu a jména
účastníků. Areál Sportovního klubu Včelná od 13 hodin.

Cyklus přednášek „V OBRAZE“
V OBRAZE s Olegem Ditrichem – čtvrtek 25. května
Přednáška s parazitologem RNDr. Olegem Ditrichem, CSc. reaguje na módní
vlnu, šířenou především internetem, podle které jsou paraziti příčinou téměř
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všech závažných onemocnění a naše populace je doslova „prolezlá červy“.
Vysvětluje rozdíl pohledu „alternativních léčitelů“ a medicíny založené
na důkazech, diagnostice, hodnocení léčebného efektu, získávání
a předávání informací atd. Poukazuje i na kladný přínos parazitů
a na možnosti jejich využití v terapii některých onemocnění. Seznamuje
se skutečnými riziky parazitárních onemocnění u nás.
V Kulturním domě Včelná od 19 hodin. Vstup zdarma.

Sobota 10. června – V OBRAZE s prof. Jaroslavem Vrbou
Zájezd na Šumavu je již plně obsazen! Podrobnější informace o odjezdu
autobusu a platbě budou zaslány všem přihlášeným na email, příp. budou
k dispozici na obecním úřadě. Děkujeme.

Sportovní rubrika
V sobotu 6. 5. 2017 se naši malí fotbalisté ročník 2007 a mladší poprvé
zúčastnili regionálního kola EON JUNIOR CUPU v Kamenném Újezdě, kde se
mezi sebou utkalo celkem 24 týmů a tým SK Včelná skončil na fantastickém
6. místě! Každý z kluků si odnesl fotbalový míč PUMA.
TERMÍNY DOMÁCÍCH ZÁPASŮ:
21. 5. 2017
Ml. přípravka:
St. přípravka:
1. 6. 2017
Ml. přípravka:
St. přípravka:

Včelná – FMA F
Včelná – Dobrá Voda
Včelná – Hluboká B
Včelná – Slavia

9:30
10:45
17:00
18:20

Červen v zrcadle pranostik
Naši předkové dělili rok na 8 ročních období, léto vymezovali od 8. 6. do 15. 8.
Takže červnové pranostiky se týkají především letních témat. Pranostiky v tomto
období se již nevztahují k teplotám, ale většinou k potřebě deště. V této době
však bývá vláhy dosti a již dlouhá staletí je období plné srážek spojováno
se svatým Medardem, tímto začíná takzvané medardovské počasí, které u nás
přichází s pravděpodobností 60 - 70 %, právě na přelomu první a druhé dekády
června. Toto je také období, kdy bývají často povodně. A s tímto obdobím
korespondují i hluboké poklesy teplot, takzvaná ovčí chladna.
Chladný květen, červen vlažný – je pro sýpky, sudy blažný.
Jaký červen, takový i prosinec. Červen stálý – prosinec dokonalý.
Jestli červen mokrý bývá, obilí pak málo rodívá.
Pláče-li červen a neoschne žitko, v zajících, koroptvích budem mít řídko.
V červnu deštivo a chladno způsobí rok neúrodný snadno.
Červen mokrý a studený – bývají žně vždy zkaženy.
Často-li se v červnu hrom ozývá, kalné léto potom přicházívá.
Jak červen teplem září, takový bude i měsíc září.
Mgr. Kamil Feitl, místostarosta

