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Slovo místostarosty
Vážení spoluobčané, sousedé,
tento zpravodaj jsme připravovali na sklonku léta a Vy jej můžete číst
v prvních podzimních dnech roku 2016. Ano, začal nám podzim, děti se vrátily
do školních lavic, dny se nám začnou krátit, venku se ochladí, bude i více pršet.
Je to však také období sklizní většiny úrody, listy stromů se budou měnit
do různých barevných odstínů a děti budou venku pouštět draky. Pro mnohé
z nás bývá podzim jedno z nejoblíbenějších ročních období.
Již za sebou máme i dvě dopravní uzavírky, které nám trochu znepříjemnily
dopravu, pomohly však bezpečnosti na železničních přejezdech v naší obci,
které byly osazeny závorami. Uzavírkám bohužel ještě není konec, musíme se
připravit na další a delší omezení dopravy v ulici Nádražní. Podařilo se nám totiž
domluvit kompletní rekonstrukci této ulice ještě v letošním roce!
V měsíci říjnu by také měly proběhnout práce na úpravě obecního pozemku
za pomníkem, před Restaurací u Kaštanu, který se tak stane příjemným místem
pro posezení a setkávání.
Mgr. Kamil Feitl, místostarosta
Vážení spoluobčané,
v poslední době jsme zaznamenali stížnosti ze strany občanů na svozovou
firmu komunálního a BIO odpadu. Stížnosti se týkají převážně nevyvezených
nádob na odpady a také znečištěných komunikací po svozu BIO odpadů.
Bohužel musím říct, že ne vždy je chyba na straně svozové firmy a kritika
oprávněná. Někteří z vás nevystavují popelnice na viditelné místo u komunikace,
parkují vozidla při okraji vozovky a tak svozová vozidla nemají možnost ulicí
projet, špatně třídí, nebo netřídí vůbec. Chtěl bych vás tímto požádat, abyste své
sběrné nádoby vystavovali včas na viditelná místa ve veřejném prostoru,
umožnili průjezd vozidlům svozu a také důkladně třídili komunální a jiný odpad.
Předejdete tak situacím, kdy budete volat na obecní úřad a žádat naše technické
služby o dodatečný vývoz, což nám způsobuje komplikace. Svozová firma sama
provádí důslednou kontrolu posádek svozu odpadů a případné nedostatky řeší,
avšak samozřejmě nechce brát zodpovědnost za případy výše uvedené.

Co se týká znečištěných vozovek od BIO odpadů, svozová firma slíbila,
že najde řešení, aby k tomuto znečištění více nedocházelo, např. včasným
vyprázdněním svozového vozu.
Hromadný podzimní sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů,
autobaterií a kovů se bude konat v sobotu 19. 11. 2016. Bližší informace
přineseme v příštím zpravodaji.
Roman Zajíček , místostarosta

Z jednání zastupitelstva obce dne 15. září
Místostarosta informoval o stavu účtu k 31. 8. 2016, který je více než 34 mil.
Kč, a o nadcházejících volbách do krajských zastupitelstev a Senátu ČR, které
se uskuteční 7. a 8. října 2016, případné druhé kolo senátních voleb pak 14.
a 15. října.
Zastupitelstvo schválilo výběr zhotovitele veřejné zakázky „Oprava povrchu
komunikace v ulici Krátká“ a v průběhu měsíce října bude stavba provedena.
Na tuto investici bude obec čerpat dotaci ve výši 150 tis. Kč z grantu Jihočeského
kraje.
Další dotace z Jihočeského kraje byla již čerpána na výměnu zastávkových
čekáren na zastávce VČELNÁ, a do třetice bude grant čerpán i na výsadbu
zeleně v „parku u bytovek“, na kterou obec získala příspěvek ve výši 70 tis Kč.
Realizace této akce proběhne do konce října.
Jelikož nedošlo k dohodě o směně či výkupu poslední části pozemku
na plánovanou trasu cyklostezky, obec se rozhodla stavebně upravit propustek
při vyústění do ulice Dlouhé role pro umožnění vedení cyklostezky po vlastním
pozemku. Díky tomuto mohou začít práce na projektování cyklostezky.
Zastupitelé schválili nový název ulice Pod Tratí u nově vybudovaných
bytových domů.
Termín dalšího zastupitelstva byl stanoven na 6. 10. 2016.
Zápis ze zasedání zastupitelstva si můžete přečíst na www.vcelna.cz.
Mgr. Kamil Feitl, místostarosta

Zprávy z mateřské školy
Vážení rodiče a přátelé školy,
dovolte mi, abych Vás krátce seznámila se začátkem školního roku v naší
Mateřské škole. Od září dochází k několika změnám:
Všechny tři třídy navštěvuje každý den 28 dětí.
Paní učitelky I. třída: Miloslava Matějková a Jaroslava Nedorostová
II. třída: Eva Šindelářová a Mgr. Soňa Kamenová
III. třída Bc. Jarmila Pánková a Anna Sněžíková.
Paní učitelka Miloslava Matějková odchází na začátku října do důchodu.
Paní učitelka dělala pro děti maximum – pro jejich pohodu a smíchem rozzářená
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očička i pro úspěšné objevování světa kolem sebe. Vše jako skvělý základ pro
další důležité informace a výborné ohodnocení ve škole. DĚKUJEME
ZA VŠECHNO.
Nový směr našeho úsilí bude seznamování se s angličtinou ve všech třech
třídách. Budeme postupovat v průběhu každého dne o nějaký krůček, abychom
rozuměli a uměli slova používat. Naučíme se i básničky, písničky, rozpočítadla.
Poděkování patří našim sponzorům JUDr. Vlastimilu Hájkovi a manželům
Chvojkovým za finanční a věcné dary.
Bc. Jarmila Pánková, ředitelka MŠ

Volby do zastupitelstva kraje a Senátu Parlamentu ČR
Společné volby do zastupitelstva Jihočeského kraje a Senátu Parlamentu ČR
se konají v termínu:
Pátek
7. října 2016 od 14,00 do 22,00 hodin
Sobota 8. října 2016 od 8,00 do 14,00 hodin.
Včelná tvoří jeden volební okrsek a volební místností je Kulturní dům
na tř. 5. května čp. 34.
Právo volit má státní občan, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku
nejméně 18 let. Při hlasování voliči prokáží svou totožnost a státní občanství ČR
platným občanským průkazem nebo cestovním pasem.
Obecní úřad na žádost vydá voličský průkaz těm, kdo se nebudou v době
voleb zdržovat v obci svého trvalého pobytu. Voličský průkaz však opravňuje
k hlasování do zastupitelstva kraje pouze v rámci obcí Jihočeského kraje
a do Senátu v rámci obcí ve volebním obvodu Český Krumlov.
Nejméně tři dny přede dnem voleb obdrží voliči do schránek hlasovací lístky.
V případě konání druhého kola voleb do Senátu se toto uskuteční v termínu:
Pátek
14. října 2016 od 14,00 do 22,00 hodin
Sobota
15. října 2016 od 8,00 do 14,00 hodin.
Volební lístky pro druhé kolo volič obdrží ve volební místnosti.
Obecní úřad přijímá na tel. č. 387 250 223 žádosti o návštěvu s přenosnou
volební schránkou u těch občanů, kteří se vzhledem ke svému zdravotnímu
stavu nemohou dostavit do volební místnosti.
INZERCE

V sobotu 8. října 2016 od 9 do 11 hodin se uskuteční DEN OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ v areálu firmy ČEPRO. Bude připravena ukázka zásahových požárních
vozidel podniku, prohlídka areálu skladů včetně prostor pro příjem, výdej
a skladování pohonných hmot. Vstup do prostor se zvýšeným nebezpečím
(skladovací blok) bude umožněn po ustrojení do jednorázových antistatických
oděvů.
Ing. František Zelenský, vedoucí skladu Včelná ČEPRO, a.s.
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Kulturní a společenské akce
ŘÍJEN

Sobota 15. října – Zájezd do Aquapalace Praha
Posledních 12 volných míst !!!
Zveme Vás do vodního světa, který je svojí rozlohou největším
aquaparkem ve střední Evropě. Doba pobytu v Aquapalace cca 6 hodin.
Cena vč. dopravy: dospělý 600,- Kč, student do 26 let 470,- Kč, dítě do 150
cm 350,- Kč, rodinné vstupné 1500,- Kč (2 dospělí + 1-2 děti do 150 cm).
Odjezd: v 8:00 od restaurace „U Kaštanu“.
ZÁJEZD JE NUTNÉ ZAPLATIT NEJPOZDĚJI DO 3.10.2016!
Přihlásit se můžete na kultura@vcelna.cz, telefonicky na 387 250 223 nebo
osobně.
Pátek 28. října – Den vzniku samostatného Československa
V 9:30 budou pokládány věnce k pomníkům na tř.5.května a poté v ulici Lesní.
LISTOPAD

Sobota 12. listopadu – Zájezd do termálních lázní Bad Füssing
Zveme Vás k relaxaci a odpočinku do termálních lázní Europa Therme (lázně
II.) v Německu.
Kryté i otevřené bazény s termální vodou o teplotě 23 – 44°C, vířivky,
příjemné vodní masáže, inhalační procedury, parní sauny, odpočinkové
místnosti. Léčebná voda velmi příznivě působí na revmatická onemocnění,
na artrózu a onemocnění kloubů, kyčlí, na bolest páteře. Pobyt v lázních je
5 hodin.
Cena vč. dopravy: 615,- Kč za osobu.
Odjezd: v 6:30 hod od restaurace „U Kaštanu“, návrat cca ve 20 hod.
Přihlásit se a zaplatit můžete do 14. října na kultura@vcelna.cz, telefonicky
na 387 250 223 nebo osobně.
Sobota 19. listopadu - Kurz řemesel - vánoční dekorace
Zveme Vás na oblíbený kurz se zkušenou lektorkou paní Baštýřovou
z Borovan zdobení věnců, svícnů a jiných vánočních dekorací.
Připravte se na Vánoce a vyzdobte si svůj dům vlastním výrobkem.
Každý dospělý účastník kurzu obdrží od obce příspěvek ve výši 200 Kč
na jednu dekoraci, ostatní náklady uhradí lektorce na místě. Na kurz je nutné
přihlásit se předem, počet osob je omezen. - kultura@vcelna.cz, telefonicky
na 387 250 223 nebo osobně. Kulturní dům od 14 hodin.
Sobota 26. listopadu – Adventní setkání seniorů
Obec Včelná zve srdečně všechny včelenské seniory na již tradiční
předvánoční setkání s představiteli obce, které bude doplněno vystoupením
dětí z naší Mateřské školy a občerstvením. K tanci a poslechu bude hrát Malá
kapela Pavla Havlíka. Kulturní dům od 14 hodin.
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Neděle 27. listopadu – Rozsvícení vánočního stromu
Přijďte spolu s námi a dětmi z naší mateřské školy rozsvítit vánoční strom.
Zazpívám si vánoční koledy, vychutnáme si tradiční vánoční punč a cukroví.
Ing. Alice Nejedlá, předsedkyně kulturní komise
Další akce pořádané spolkem Včelňáci

Neděle 16. října – Drakiáda a Včelenské štrúdlování
Na louce směrem k Čepru se uskuteční třetí ročník Drakiády.
Přijďte se pochlubit svými draky a zapojte se do soutěže o nejdéle
letícího draka vlastní výroby. Pro velký úspěch bude i letos drakiáda spojena
se soutěží o nejlepší sladký a slaný štrúdl. Maminky, babičky, tetičky, tatínci
a všichni, kteří rádi pečete, přineste ochutnat své štrúdly a naše odborná
komise vybere ten nejlepší, který bude odměněn.
Akce začíná v 15 hodin. V případě nepříznivého počasí se akce nekoná.
Sobota 29. října – Včelenský cyklista a cyklokrosový závod
V sobotu bude probíhat další ročník úspěšného cyklokrosového závodu
ze série TBC, na něm od 13 hodin začne závod dětí a mládeže, ve 14:30
přijdou na řadu kadetky, kadeti, juniorky, junioři a poté již hlavní závod
pro dospělé. Registrace dětí bude probíhat před závodem. Bližší informace
v příštím zpravodaji.
Sobota 5. listopadu – Dušičkový rej
Všechna strašidla, mrtvé duše a jinou havěť ze záhrobí zveme již na třetí
ročník plesu v maskách v Kulturním domě ve Včelné od 20 hodin. Večer
s bohatou tombolou hudebně doprovodí skupina Klaret – Strážský výběr.
Přijďte se pobavit a ochutnat netradiční drinky…
Vstupné 100,- Kč v předprodeji (restaurace „U Petrů“ od 1. října) nebo
150,- Kč na místě.
Středa 16. listopadu – Lampionový průvod
I letos Vás zveme na příjemnou podvečerní procházku po Včelné s lampióny.
Sejdeme se s rozsvícenými lampióny u Mateřské školy v 17 hodin.
Cyklus přednášek „V OBRAZE“
Představujeme Vám nový cyklus přednášek a besed s odborníky, lékaři,
cestovali, ale i se známými osobnostmi na různá témata ... s námi prostě budete
v obraze:
Čtvrtek 27. října – Beseda s prof. RNDr. Jaroslavem Vrbou, Ph.D.
"NP Šumava – dříve a dnes"
Úvodní beseda na téma jak Šumava vypadala dříve, jak dnes a kam
směřuje? Přijďte si poslechnout a popovídat s prof. Jaroslavem Vrbou,
vědeckým pracovníkem Akademie věd ČR, předním odborníkem a znalcem
Šumavy. Na začátku se v úvodním slovu dozvíte fakta o stavu přírody v NP
Šumava, poté bude probíhat moderovaná diskuze. Šumava je naším
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největším národním parkem, místem, které mnoho lidí pravidelně navštěvuje
a jistě by chtělo navštěvovat i nadále. Bude to možné? I to se můžete
dozvědět.
Kulturní dům od 18 hodin.
Neděle 27. listopadu – setkání s Ing. Danou Steinovou, předsedkyní České
společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging
Náš mozek se nejrychleji vyvíjí do sedmi let věku, další vývoj a „vylepšování“
mozkových funkcí pokračuje do 25 let, poté se funkce mozku už jen zhoršují
a zpomalují. Toto zhoršování tzv. kognitivních funkcí můžeme alespoň
částečně ovlivnit trénováním mozku, který funguje stejně jako sval - pokud ho
neposilujeme, chabne a zeslábne. Jak takový trénink vypadá a jak se sami
můžeme pokusit o vylepšování naší paměti a udržet si dobře fungující mozek
do vysokého věku, nám poradí a předvede paní Ing. Dana Steinová, která
vede kurzy trénování paměti po celém světě. S pomocí paměťových
technik si lze zapamatovat poměrně snadno a bez velké námahy to, co
ostatní populace považuje za nezapamatovatelné.
Tento druh tréninku patří mezi efektivní nástroje ke zvýšení soběstačností
a prodloužení nezávislosti seniorské populace, což je z hlediska společnosti
nejlevnější řešení demografické exploze seniorů a z hlediska jedince
představuje nejpříjemnější a nejdůstojnější formu stárnutí.
Kulturní dům 10 – 11.30 hodin
Ohlédnutí za Tajuplným lesem a poděkování
V neděli 18. září proběhla ve Včelné akce Tajuplný les III. Přes nepřízeň
počasí se na startu registrovalo 105 dětí. Tímto bychom chtěli poděkovat všem
za účast a našim dobrovolníkům děkujeme za skvělou práci při připravě stanovišť
s pohádkovou tématikou. Právě kvůli dešti jsme nemohli uskutečnit plánované
překvapení, ale můžete se na něj těšit při jiné akci, na které Vás rádi uvidíme.
Děkujeme i našim sponzorům – firmě Kartonáž Plojhar, která nám dodala
kartonové archy na přípravu kulis.

Ze sportovního dění
Sportovci ze Včelné se v září ve světě určitě neztratili.
Vynikajícího úspěchu dosáhl na paralympiádě v Riu jachtař
Daniel BÍNA, když jako suchozemec a první český jachtař obsadil ve třídě 2.4mR
13. místo!
Spokojený je určitě i Petr VAŘIL, který ve Španělsku s týmem VYKOV České
Budějovice obhájil loňský titul mistrů Evropy nad 50 let v sálové kopané.
Daří se i na regionální úrovni. V září proběhlo na našem hřišti Mistrovství
republiky v metané. V soutěži jednotlivců vyhrál Zdeněk MELUŠ z MC Včelná,
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Pavel KLIMEŠ z SK Včelná skončil na 4. místě. V ženách 3. Zdeňka
KOMZÁKOVÁ, 4. Marta LEVÁ, 6. Marie GASSELDORFEROVÁ, všechny z SK
Včelná. V soutěži družstev obsadili muži MC Včelná 2. místo, ženy z SK Včelná
skončily na 4. místě.
Rozehrané jsou i soutěže v kopané. Muži SK po loňském postupu zatím
s bilancí 3 výher a 2 proher hájí poklidný střed tabulky. Starší přípravka je zatím
4 zápasy bez prohry a mladší přípravka zatím ztratila ze 4 zápasů pouze jediný
bod.
Ing. Stanislav Pražák
KRUHOVÝ TRÉNINK
Cvičením s vlastní vahou těla přijď posunout své hranice.
Hodinou vás provedou osobní trenéři Martin a Emil Fischerovi.
Každou neděli od 17:30 do 18:30 hodin v KD Včelná. Cena 80 Kč/h.
VOLEJBALOVÝ TURNAJ
Na konci srpna proběhl na hřišti v Lesní kolonii volejbalový turnaj. Celkem
se přihlásilo 8 čtyřčlenných týmů. Počasí nám přálo a přišlo hodně diváků. Všem
děkujeme za pomoc při přípravách, týmům za účast a za příjemnou sportovní
atmosféru a divákům samozřejmě za jejich podporu.
Gratulujeme vítěznému týmu JÁJA A PÁJA, který kromě diplomů získal
od obce také volejbalový míč na další přípravu.
Miroslava Stránská
INZERCE

 Prodejna potravin DIPA Včelná (u obecního úřadu) přijme prodavačku.
Informace na prodejně nebo tel. 607 115 075.

Kominictví Miroslav Jung České Budějovice
oznamuje, že od 15. 9. do 15. 10. 2016 bude na Včelné prováděna
pravidelná kominická služba – čištění / kontroly komínů.
Cena služby je v tomto období garantována: 399 Kč/průduch.
K objednané službě si zájemci mohou zdarma na odpoledne vypůjčit malý
skákací hrad se skluzavkou. Domy neobcházíme!
Zájemci se mohou objednat telefonicky, SMSkou. Telefon 608 043 563.
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