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Stavební práce v mateřské škole již započaly. Dle aktuálního harmonogramu
prací bude školka po dobu letních prázdnin zcela uzavřena. Děti budou moci
docházet 3 týdny do školky v sousední obci Boršov nad Vltavou. Školní kuchyně
nebude v provozu pravděpodobně až do října a dětem bude zajištěn dovoz
obědů z jiného zařízení.
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Rekonstrukce dětského hřiště – harmonogram prací
Slovo místostarosty
Vážení spoluobčané, sousedé, přátelé,
v posledních pár týdnech nás trápí hustý provoz v naší obci, který plyne
z omezení provozu v obci Planá, které způsobuje značné zdržení, a proto se
řidiči snaží tuto trasu objet přes obec Včelná. Vzhledem k probíhající výstavbě
chodníku v ulici Nádražní je průjezd poměrně komplikovaný. Nejpozději
na konci června by se však měla situace uklidnit, vzhledem k ukončení
stavebních prací v obci Planá a kompletní uzavírce ulice Nádražní v prvním
červencovém týdnu kvůli opravě povrchu silnice.
Ke konci se chýlí také další školní rok a všem dětem začnou letní
prázdniny. Řada z vás se jistě chystá na dovolené a rád bych vám popřál
krásné léto, plné pohody a nových zážitků z vašich cest. I v tomto prázdninovém
období budeme dále pokračovat v plánovaných investicích, neboť bude
zahájena výstavba kanalizace v Lesní kolonii, oprava povrchů a obrubníků
v různých částech obce a také budování nového dětského hřiště. Pokračovat
bude samozřejmě i rekonstrukce mateřské školy. Vše podstatné si můžete
přečíst dále ve zpravodaji.
Mgr. Kamil Feitl, místostarosta obce

V tomto týdnu byla zahájena rekonstrukce dětského hřiště v ulici
Sokolovského. Byl demontován největší herní prvek – hrad s věžemi – který
dodavatelská firma bude renovovat a natírat, aby mohl být později vrácen do jiné
části hřiště. V první polovině července budou také přemístěny houpačky
a skluzavka na připravenou plochu v ulici Dlouhé role. V tomto období bude již
nutné hřiště uzavřít pro veřejnost, aby mohly být zahájeny další terénní úpravy.
Nejpozději začátkem srpna budou nainstalovány všechny nové herní prvky
a následně se pak zhruba dva týdny bude tvořit speciální polyuretanový povrch.
Věříme, že do konce letních prázdnin bude hřiště slavnostně otevřeno.
Miroslava Stránská, předsedkyně kontrolního výboru

Zprávy z mateřské školy
Začátkem května proběhl zápis dětí do naší mateřské školy. Celkem se
přihlásilo 36 dětí, z toho 3 děti neměly trvalé bydliště ve Včelné. Přijato bylo
aktuálně 21 dětí, zbylých 12 začne do školky docházet na jaře roku 2018, kdy
bude již v provozu nově budovaná 4. třída, do které budou přijímány nově i děti
mladší 3 let.
Bc. Jarmila Pánková, ředitelka mateřské školy

Zprávy z jednání zastupitelstva konaného dne 8. června
Zastupitelé byli informováni o rezignaci na mandát zastupitelky Ing. Alice
Nejedlé. Novým členem zastupitelstva se tak stal Ing. Jan Lexa. Byla schválena
dotace obce spolku Včelňáci ve výši 75.000 Kč. Na doporučení výběrové komise
byli schváleni zhotovitelé zakázek malého rozsahu – Oprava povrchu MK,
Včelná, firma Jiří Jokl s cenou 987.346,30 Kč bez DPH a Rozšíření kanalizace
Lesní kolonie firma Swietelsky stavební s. r. o. s nejnižší cenou 2.295.001,45
Kč bez DPH.
Zastupitelé také diskutovali o prodeji „předzahrádek“ v řadovce v Lesní
kolonii, o jejichž odkupu jednalo již předchozí zastupitelstvo. Obec dosud
obdržela 4 žádosti a zastupitelé schválili jejich prodej.
Další termín jednání zastupitelstva byl předběžně stanoven na 13. 7. 2017
od 18,30 hodin.

Obecní kulturní akce
V sobotu 3. 6. 2017 se uskutečnil dětský den, kterého se zúčastnilo asi 130
dětí. Všem dobrovolníkům, kteří připravili jednotlivá stanoviště, velice děkujeme.
VÝLET PRO SENIORY – zámek Dobříš a hrad Karlštejn
Jak bylo slíbeno v minulém zpravodaji, výlet na Karlštejn se pro velký zájem
uskuteční znovu, a to ve čtvrtek 14. 9. 2017! Proto zveme seniory, kteří se již
nestihli přihlásit na první termín zájezdu, aby si rezervovali svá místa
na obecním úřadě, nebo telefonicky na čísle 387 250 223. 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
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skupiny na prohlídku stihneme ještě oběd v restauraci v podhradí, která má
vlastní parkoviště a nachází se jen 5 minut chůze od hradu. Vstupné na hrad
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

Sportovní rubrika
Vážení sportovní přátelé, chtěl bych vás seznámit s výsledky mužstva mužů
SK Včelná v kopané.
SK Včelná - FC Nové Hodějovice
4:1
SK Včelná - SK Lišov
1:1
TJ Trhové Sviny - SK Včelná
4:1
SK Mladé - SK Včelná
0:2
SK Včelná- SK Rudolfov
2:1
SK Včelná - TJ Sokol Římov
0:2
TJ Slavče - SK Včelná
5:2
SK Včelná - Vrábče
1:2
Slovan Černý Dub - SK Včelná
4:0
Slavoj Ledenice - SK Včelná
4:3

Zájezd na muzikál PLES UPÍRŮ – 28. 10. 2017
Od 19 hodin v GOJA MUSIC HALL Praha. Rezervace a zakoupení
vstupenek bude možné od 4. 9. 2017 na obecním úřadě.

Sezonu jsme ukončili na 6. místě. Chtěl bych tímto poděkovat hráčům,
fanouškům a celému SK Včelná za podporu.
Otakar Rezek – trenér

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. Přihlášení bude možné v průběhu září. Podrobnosti v příštím
zpravodaji.
Miroslava Stránská, předsedkyně kulturní a sociální komise

Obě fotbalové přípravky již také odehrály všechny zápasy ze sezóny
2016/2017 a shodně zakončily umístění v tabulce na krásném 4. místě. Velké
poděkování patří trenérům Davidu Gasseldorferovi (starší kluci) a Janu
Stránskému (mladší děti) a také všem dobrovolníkům převážně z řad tatínků,
kteří se dětem věnují a společně je učí prvním fotbalovým krůčkům a dovednostem, k čemuž potřebují hodně trpělivosti a také svého volného času.
V neposlední řadě děkujeme fanouškům, kteří pravidelně naše fotbalisty
doprovázeli a povzbuzovali je při každém zápase a vždy dokázali vytvořit
příjemnou atmosféru  DOKOPNÁ se uskuteční v pátek 23. 6. od 18 hodin
venku u hospůdky na hřišti.

Akce pořádané spolkem Včelňáci
OHLÉDNUTÍ ZA VOLEJBALOVÝM TURNAJEM – děkujeme všem týmům
za účast a divákům za skvělou atmosféru. Velká gratulace patří letošním
vítězům týmu PÁVI A CANDÁTI, kteří v dramatickém finále porazili loňské
šampióny. Kromě věcných cen obdrželi také PUTOVNÍ POHÁR.

INZERCE
 Do nového supermarketu FLOP ve Včelné přijmeme zaměstnance na úsek
lahůdek a pokladní. Nástup možný ihned. Více informací na tel. 731 439 059
nebo přímo v prodejně FLOP, Jiřičkova 663, Včelná.

PŘIPRAVUJEME

 Prodejna potravin DIPA Včelná (u Obecního úřadu) hledá brigádnici.
Informace na prodejně.

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

 Brigáda – montáže regálů
Hledám brigádníky na montáže průmyslových regálů, individuální časový
harmonogram, nutná flexibilita, jednodenní i vícedenní montáže v ČB
i po celé ČR. Odjezdy ze Včelné nebo z ČB. Nástup možný ihned. Bližší
informace na mailu rv-mont@seznam.cz
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Kotlíková dotace – nečekejte na podzim
Ministerstvo životního prostředí spouští druhou vlnu
kotlíkových dotací. Mezi majitele rodinných domů v ČR bude
v rámci této výzvy rozdělena částka 3,4 miliardy korun, určená
na výměnu 35 tisíc starých kotlů za zdroje ekologičtější
a ekonomičtější. Finální podoba podmínek pro získání dotace je v kompetenci
jednotlivých krajů. V Jihočeském kraji lze očekávat jejich vyhlášení v říjnu
a zahájení příjmu žádostí v listopadu 2017.
Již nyní je jisté, že oproti první výzvě dojde k určitým změnám. Ve druhé vlně
nebudou podporovány nové kotle spalující čistě uhlí a kombinované kotle
na uhlí a biomasu s ručním přikládáním a získání dotace nebude podmíněno
realizací mikroenergetického opatření. Stejně jako u předchozí výzvy se bude
i v té aktuální výše dotace lišit dle druhu nového zdroje tepla a pokryje
podstatnou část vynaložených nákladů. Nejvyšší bude při instalaci tepelného
čerpadla nebo automatického kotle na biomasu, kdy může pokrýt 80 %
způsobilých výdajů (až 120 tisíc Kč). Nezanedbatelná bude i v případě kotle
na biomasu s ručním přikládáním (až 100 tisíc Kč), plynového kondenzačního
kotle (až 95 tisíc Kč) a automatického kotle na uhlí a biomasu (až 75 tisíc Kč).
Plánovanou výměnu tepelného zdroje ve vašem rodinném domě za zdroj
ekologičtější a ekonomičtější, i vzhledem k ukončení topné sezony,
neodkládejte. Výdaje jsou za předpokladu splnění podmínek dotačního
programu uznatelné zpětně od 15. 7. 2015. Podrobnosti můžete sledovat
na stránkách Jihočeské kraje – http://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz

Výhody Integrovaného dopravního systému Jč. kraje
Významná finanční úspora, rychlejší odbavení a jeden
jízdní doklad. To jsou hlavní výhody integrovaného dopravního
systému Jihočeského kraje (dále jen IDS JK), který je
na území Českobudějovicka provozován od 1. ledna 2017.
Ten umožňuje pravidelnému cestujícímu ušetřit oproti obyčejnému jízdnému
až 30 % nákladů. Přestupní jízdenku IDS JK lze navíc na území
Českobudějovicka využít ve vozech městské hromadné dopravy, linkových
autobusech i vlacích ČD. Jízdenka je tvořena příslušným personifikovaným
průkazem a časovým kupónem s platností 7, 30 nebo 90 dnů. Časové kupóny je
možno zakoupit v předprodejních kancelářích na autobusových nádražích
v Č. Budějovicích, Č. Krumlově a v Týně n. Vltavou a v železničních stanicích
Č. Budějovice, Č. Krumlov, Hluboká a Zliv. Ceny kupónů jsou závislé od počtu
projetých zón a kategorie cestujících. Nový systém odbavení cestujících přináší
výhody zejména pro pravidelné cestující v oblasti do 20 km od Českých
Budějovic. Spádová oblast IDS JK je ohraničena významnými městy a obcemi
v okolí Českých Budějovic se spádovostí do krajského města (Hluboká nad
Vltavou, Zliv, Němčice, Křemže, Velešín, Trhové Sviny, Jílovice, Lišov a Ševětín).
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Celkem zahrnuje 90 obcí převážně z okresů Č. Budějovice a Č. Krumlov.
Veškeré informace o dopravcích zapojených do projektu, stejně jako vyhledávač
spojení a aktuální ceníky naleznete na webových stránkách společnosti JIKORD
www.idsjk.cz
Pro víkendové rodinné výlety s dětmi do 15 let je určena jednodenní krajská
jízdenka JIKORD plus. Za 250 Kč mohou dva dospělí a až tři děti do 15 let
cestovat po celém území Jihočeského kraje a u vybraných spojů i na území
Dolního Rakouska, do Nepomuku, Březnice, Olbramovic či do Kostelce u Jihlavy.
Koupí jízdenky získají cestující významné slevy ze vstupného do vybraných
kulturních zařízení Jihočeského kraje. Podrobné informace naleznete
na webových
stránkách
společnosti
JIKORD
s.r.o.
www.jikord.cz
a www.jihoceskajizdenka.cz.

Červenec v zrcadle pranostik
Červenec byl vždy pro někdejší zemědělce
měsícem, který byl plný očekávání, protože v něm
začínaly žně, činnost, ke které směřovaly všechny
předcházející zemědělské činnosti.
Pranostiky první červencové dekády vymezují
období takzvaných Prokopských dešťů. Jejichž
mimořádný průběh byl příčinnou takzvaných moravských povodní z roku 1997.
Na toto období navazuje Markétské léto a vztahují se k němu pranostiky
vyzývající ke žním. Pravděpodobnost výskytu tohoto velice teplého období je
dosti vysoká a je mezi 70 - 75 %.
Magdalenské deště zase způsobily takzvané východočeské povodně v roce
1998 a spadají do období od začátku druhé poloviny července.
Annenské léto se zase dostavuje s pravděpodobnosti 65 - 70 % v polovině
třetí dekády července a trvá až po prvé srpnové dny.
Když dne ubývá, horka přibývá.
V červenci je v dědinách pusto, ale na polích husto.
Lépe sklizeň zahájit o dva dny dříve, než o dva dny později.
Červenec nese parna, krupobití a medovice, jestli hojný na bouřky a vichřice.
Slunce peče – déšť poteče.
Na mokrý červenec následuje bouře a krupobití.
Když červenec pěkně hřeje, o vánocích se zima zaskvěje.
Červenec – úrody blíženec.
Nebyl-li červen dostatečně deštivý, dodá vodu až červenec a přidá ještě
mnohé bouře.
Co červenec končí, srpen začíná.
Mgr. Kamil Feitl, místostarosta
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