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Slovo místostarosty
Vážení spoluobčané, milí sousedé, přátelé,
rok 2016 je v době, kdy držíte v rukách tento zpravodaj, již minulostí. Všichni
jsme vykročili do roku 2017, někdo vesele, někdo bujaře a někdo třeba vzal Nový
rok jako další obyčejný den. Co přinese nám osobně, našim rodinám,
kamarádům a naší obci, to ještě nevíme. Přeji však Vám všem, aby to byly
pouze věci radostné a pozitivní.
My zastupitelé již ale víme, že to bude rok, ve kterém budeme mít opět
spoustu práce s investicemi, které jsme naplánovali. A doufáme, že i díky nim
bude život v naší obci zase o něco příjemnější. Hledíme již také i do let
následujících a plánujeme dlouhodobější cíle. Jistě i Vy máte představu, kde
byste Včelnou za pár let viděli, proto si nenechávejte své nápady jen pro sebe
a neváhejte mne kontaktovat o všem, co byste si přáli změnit nebo zlepšit –
mistostarosta@vcelna.cz. Budeme také rádi, pokud byste měli chuť dobrovolně
s něčím pomoci a chtěli se podílet na přípravě třeba kulturních nebo sportovních
akcí.
Vzhledem k tomu, že se naše obec stále rozrůstá a aktuálně zde žije 1920
obyvatel, rozhodli jsme se rozšířit také počet pracovníků na obecním úřadě
o novou referentku na částečný úvazek, která již brzy začne pomáhat
s administrativou a veškerou agendou související s obsluhou občanů.
Zahájili jsme také všechny potřebné kroky nutné k přípravě letošní největší
stavební zakázky, kterou je bezpochyby rekonstrukce mateřské školy a výstavba
nové kuchyně. Byla vybrána firma, která nám zajistí provedení veřejného
výběrového řízení na zhotovitele dle zákona o veřejných zakázkách a v souladu
s pravidly, která jsou nastavena v rámci přidělené evropské dotace.
Mgr. Kamil Feitl, místostarosta obce

Z jednání zastupitelstva obce dne 12. ledna 2017
Zastupitelé schválili upravenou směrnici o veřejných zakázkách malého
rozsahu dle doporučení auditorů z Jihočeského kraje.
Byl zvolen nový předseda finančního výboru, pan Antonín Krajčír. Ing. Karel
Pokorný zůstává po vzdání se funkce předsedy členem výboru.

Zastupitelé byli informováni o všech podaných žádostech o dotace –
na rekonstrukci dětského hřiště bylo požádáno z programu Ministerstva pro
místní rozvoj, na opravu „panelky“ směrem k mateřské škole byla podaná žádost
z Programu obnovy venkova koncem roku 2016. Dále byly využity výzvy z grantu
Jihočeského kraje pro rok 2017 na plánované investice – kanalizace v Lesní
kolonii, vodovod Na Hraničkách a na projektovou dokumentaci k cyklostezce.
Poslední žádost byla na podporu kulturních akcí.
Tímto bych chtěla poděkovat paní Ing. Machové a paní Míkové, které
pomáhaly se zpracováním většiny žádostí.
Další jednání zastupitelstva bylo předběžně stanoveno na 23. 2. 2017.
Miroslava Stránská

Místní poplatky za odpady a psy na rok 2017
POPLATEK ZA ODPADY
Výše poplatku za komunální odpad na rok 2017 se nemění a činí 550 Kč
na osobu. Poplatek v této výši se platí i za všechny byty, rodinné domy
a rekreační objekty, v nichž není nikdo hlášen k trvalému pobytu.
Obecní vyhláška osvobozuje:
a) narozené děti v kalendářním měsíci narození
b) třetí a další dítě do 18 let bez vlastního příjmu ve společné domácnosti
c) nemovitost, kde není nikdo hlášen k trvalému pobytu, pokud bude
prokázáno, že stavba není způsobilá k užívání či bydlení
d) poplatníci, kteří se prokazatelně nezdržují v obci po celý rok a zároveň:
– celoročně pobývají v zahraničí, nebo
– mají trvalý pobyt na ohlašovně nebo jejich skutečný pobyt nelze zjistit
– celoročně pobývají v sociálním, zdravotnickém či vězeňském
zařízení mimo území obce, nebo
– se prokáží úhradou poplatku za komunální odpad v jiné obci,
– se prokáží nájemní smlouvou a potvrzením vlastníka či správce
objektu o placení poplatku za komunální odpad v jiné obci.
Úleva ve výši 300 Kč se poskytuje studentům ubytovaným v místě studia
mimo obec, kteří tuto skutečnost prokáží.
Celý text obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích č. 2/2015 a její
novely č. 1/2016 je uveřejněn na webových stránkách obce www.vcelna.cz.

POPLATEK ZA PSY
Výše poplatku ze psů zůstává též nezměněna – 150 Kč za prvního psa
a 200 Kč za každého dalšího psa téhož držitele. U poživatelů důchodů, u nichž
je důchod jediným zdrojem příjmů, jsou sazby 70 Kč za prvního a 100 Kč
za každého dalšího psa. K poplatku se přihlašují psi starší 3 měsíců.
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TERMÍN A ZPŮSOB ÚHRADY

Kultura v obci

Poplatky se platí jednorázově, se splatností do 30. dubna.
Pozor, nově tento termín platí i pro poplatky za nemovitosti, v nichž není
nikdo hlášen k trvalému pobytu !
Poplatek uhraďte přednostně bezhotovostně na účet obce Včelná u KB č.ú.
43 - 3945120267 / 0100. Jako variabilní symbol uveďte číslo popisné domu,
v bytových domech ještě doplněné o číslo bytu. Pokud neplatíte poplatky
za celou domácnost, specifikujte, za které osoby jste uhradili, a to buď ve zprávě
pro příjemce, nebo e-mailem na ou@vcelna.cz.
Poplatky je též možno uhradit v hotovosti v kanceláři OÚ, Husova 212
v úředních hodinách: Po+St 7-12 a 13-17 hodin.

AUTOMATICKÉ SANKCE
Upozorňujeme, že včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků
se zvyšují takto:
 poplatek zaplacený do dvou měsíců po splatnosti se zvyšuje
na 1,2 násobek. (tj. 660 Kč/os.)
 poplatek zaplacený po splatnosti do konce kalendářního roku
se zvyšuje na 1,5 násobek. (tj. 825 Kč/os.)
 poplatek nezaplacený do konce kalendářního roku se zvyšuje
na trojnásobek. (tj. 1650 Kč/os.)

Vodné a stočné v roce 2017
Na prosincovém zasedání zastupitelstva byla schválena výše vodného
a stočného na rok 2017, uváděno včetně 15 % DPH:
Vodné
paušál 414 Kč + 35,96 Kč/m3
Stočné
paušál 276 Kč + 27,84 Kč/m3
Celkem paušál 690 Kč + 63,80 Kč/m3
Paušál ani stočné se oproti loňsku nemění, vodné se zvýšilo o 70 haléřů
na m3. Vodné a stočné fakturuje odběratelům firma Čevak.

Statistiky obyvatel a domů za rok 2016
Počet obyvatel obce k 31.12.2016 byl 1920, z toho bylo 31 cizinců.
Pohyb obyvatel
Přihlášení
Narození
Odhlášení
Zemřelí
Přírůstek za rok:

177
26
49
12
188

Rodinné domy a výstavba:
V roce 2016 byly zkolaudovány:
– 2 bytové domy po 15 bytech
– 1 prodejna FLOP
– 35 rodinných domů.
Poslední přidělené číslo popisné je 692.
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PLESOVÁ SEZÓNA
28. 1. – Spolkový ples obce Boršov
3. 2. – Ples obce Včelná
11. 2. – Ples Atletického klubu Včelná
18. 3. – Maškarní ples
24. 3. – Ples firmy Europasta

3. 2. 2017 od 20:00 – PLES OBCE VČELNÁ – NEKUŘÁCKÝ!
Srdečně vás zveme na 27. ročník obecního plesu. Vstupenky je ještě možné
zakoupit na obecním úřadě za 130 Kč. Neváhejte se zakoupením, vstupenky
rychle mizí.
PROGRAM PLESU:
20:15 – 20:30
zahájení plesu
20:30
předtančení
22:00 – 22:10
vyhlášení Ceny obce Včelná 2016
23:00 – 23:15
překvapení
24:00
losování vstupenek o hlavní ceny tomboly
K tanci nás hudebně doprovodí kapela Rosa, a to až do 02:00.
Ing. Alice Nejedlá, předsedkyně kulturní komise

Akce pořádané spolkem Včelňáci
25. 2. 2017 – VEPŘOVÉ HODY
Zveme Vás již na třetí ročník včelenských vepřových hodů. Kromě tradičních
zabijačkových specialit a dobrého piva se můžete těšit i na tematický hudební
doprovod s harmonikářem.
V Kulturním domě Včelná od 11:00
Cyklus přednášek „V OBRAZE“:
Čtvrtek 26. ledna 2017 – V OBRAZE s Mgr. Lukášem Čížkem Ph.D –
Včelná místo k životu i pro přírodu?
Kolik motýlů na zahradě viděl váš děda a proč vy jich neuvidíte ani polovinu?
Jak vypadala krajina kolem Včelné před dvěma sty lety? Co zajímavého
příroda Včelné nabízí a jak jí můžeme pomoci?
V Kulturním domě Včelná od 18:00
Pondělí 27. února – V OBRAZE s Ladislavem Heryánem – Je Bůh?
Přijďte si poslechnout a popovídat s Ladislavem Heryánem. Je římskokatolickým knězem, pedagogem a salesiánem, který působí v Praze. „Věřící
pochybuje o své víře, nevěřící o své nevíře, protože tak, jak je člověk
uspořádán, je utvořen pro nějaký přesah. Nemůže se spokojit jenom s tím,
že prostě jí a pije.“ V Kulturním domě Včelná od 18:00
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Příloha zpravodaje obce Včelná 1/2017

Rok v zrcadle pranostik
Rozhodl jsem se připravit pro vás každý měsíc do zpravodaje článek,
ve kterém vám představím pranostiky k následujícímu měsíci.
Pranostiky vycházejí z dlouhodobých historických pozorování. V jistém
ohledu předcházely meteorologii a jejím meteorologickým modelům.
Nejpočetnější složkou obyvatelstva u nás po celá staletí a tisíciletí byli zemědělci.
Proto ve velké skupině hospodářských pranostik jsou nejvíce zastoupeny
pranostiky rolnické.
Jak mohli naši předci předpovídat počasí, když i dnes
je to s pomocí superpočítačů dosti obtížné? Lidé tehdy žili
v užším svazku s přírodou. Rolníci trávili většinu času
venku a všímali si, co se kolem děje. Své poznatky si pak
předávali z generace na generaci. Přišli na to, že výkyvy
počasí se rok co rok opakují. Když se všechny pranostiky seřadí za sebou
v chronologickém pořadí podle jednotlivých dnů v roce, vznikne pranostický
kalendář. V něm všechna období teplotně pod normálem i nad normálem
vyniknou.
Dnes mají meteorologové záznamy teplot až 200 let nazpět. Když si vynesou
do grafu teplotu pro každý den v roce ve všech minulých letech, kdy byla měřena,
získají průměrnou teplotu. Nejde ale o žádnou hladkou křivku. V každém roce se
průběh počasí od toho ideálního odchyluje. A právě pranostiky říkají jak.
Leden
Lednový pranostický kalendář si všímá těchto období: novoroční zima,
tříkrálové oteplení, hyginská zima, prisské oteplení, fabiánská zima a hromniční
oteplení.
Novoroční zima
Novoroční zima navazuje ve dnech na přelomu starého a nového roku
na vánoční oblevu. Nejznáměj šími pranostikami, které se týkají tohoto období,
jsou: „O vánocích hej, po vánocích ouvej. O Silvestru papeži, snížek si již poleží.
Od konce roku den i zima roste…“
Tříkrálové oteplení
Na Tři krále se většinou otepluje. Naše území se dostává pod vliv tlakových
níží, po jejich ž okraji k nám proudí teplejší vzduch z jihu. Nastává další obleva.
K tomuto období lze uvést celou řadu pranostik: „Na Tři krále, měkko máme. Boží
křtění sníh a led ve vodu mění. Na svíčky, kapává ze stříšky…“
Zima hyginská
Ta se vztahuje k 11. lednu, kdy má svátek svatý Hygin. Nejznámější
pranostika tohoto období zní: „Na svatého Hygina, pravá zima začíná.“
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Prisské oteplení
Kolem 18. ledna bývá počátek vrcholné zimy přerušen prisským oteplením.
Název je opět odvozen od jména světce, jehož památka se ten den připomíná.
Tentokrát je to svatá Priska. „Svatá Priska, pod saněmi píská.“ Nebo: „Na svatou
Prisku obleva, saně jsou netřeba.“
Zima fabiánská
Ta následuje po prisském oteplen í. Je to snad vůbec nejznámější výrazně
chladné lednové období. Fabiánská zima je signalizována značně početnou
plejádou přesvědčivých pranostik, 20. lednem počínaje: „Svatý Fabián – mrazů
král. Na svatého Vincence, seď doma u pece. Na zasnoubení panny Marie, zima
největší je…“ Fabiánská zima se dostavuje ve dnech na počátku poslední
lednové dekády a přetrvává někdy až po dny na konci měsíce, kdy bývá
ukončena pověstnou hromniční oblevou. O tomto pranostickém období si více
řekneme příští měsíc.
























V lednu mráz – těší nás, v lednu voda – věčná škoda
Leden jasný, roček krásný
Jestliže země v lednu měsíci otevřena jest a obzvláště když poslední
větrové přitom bouří, tehdy panují rozličné nemoce
Když roste tráva v lednu, roste špatně v červnu
Mnoho sněhu v lednu, mnoho hřibů v srpnu
Co leden sněhem popráší, to únor s vichrem odnáší
Hojný sníh v lednu, málo vody v dubnu
Leden studený, duben zelený
Když není konec ledna studený, únor to dvakrát nahradí
Lednový déšť z pecnu odkrajuje
Lednová zima i na peci je znát
Lenivého tahá mráz za nos, před pilným smeká
Teplý leden, k nouzi krok jen jeden
Když v lednu včely vyletují, to nedobrý rok ohlašují
Jak vysoko v lednu leží sníh, tak vysoko tráva poroste
Je-li leden nejostřejší, bude roček nejplodnější
Holomrazy – úrody vrazi
Ryje-li krtek v lednu, končí zima v květnu
Než v lednu sedláka, to radši vlka na poli viděti
Suchý leden, mokrý červen
V lednu moc sněhu, v červnu moc sena
Když je leden bílý, je sedlákovi milý
Je-li teplo v lednu, sahá bída ke dnu.
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Únor
Do února nám zasahují tři takzvaná pranostická období. Jsou to „Hromniční
obleva“, „Tuhá únorová zima“ a „Matějské jaro“.
Hromniční obleva
Je to období od posledních lednových dnů do poloviny prvé dekády února
a podle dlouhodobého měření teplot se vyskytuje s pravděpodobností 65-75%.
A stahují se k němu třeba tyto pranostiky „na druhého února, teče voda ze dvora“
nebo „na svatého Blažeje pije skřivan z koleje“.
Tuhá únorová zima
Její příčinnou je nejčastěji rozšíření arktických vzduchových hmot do našich
zeměpisných šířek způsobenou prouděním vzduchu z tlakových výší, které
se působením zemské rotace (na severní polokouli) stáčí ve směru hodinových
ručiček. Toto pranostické období se velice dobře shoduje s naměřeným
dlouhodobým teplotním průměrem. 11. února 1929 byla u Stecherova mlýna
v Litvínovicích naměřena nejnižší teplota na území ČR a to -42,2°C.
„Svatá Apolena počítá zimu na polena“ „na svatého Valentina zamrzne i kolo
mlýna“.
Matějské jaro
Přichází po tuhé únorové zimě s pravděpodobností 70-80% a trvá zhruba
od poloviny poslední únorové dekády, až ke konci první dekády března. Je to
období, které již zasahuje do Března a je předzvěstí očekávaného jara, jedná se
vlastně o takzvané předjaří. „Na svatého Matěje lidské srdce okřeje, slunce pozře
závěje a nad polem si skřivan vesele zapěje“.

















Únor bílý – pole sílí
Únor – úmor: kdyby mohl, umořil by v krávě tele a v kobyle hříbě
Únorová voda – pro pole škoda
Když v únoru mráz ostro drží, to dlouho již nepodrží
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna
V únoru sníh a led – v létě nanesou včely med
Když skřivánek v únoru zpívá, velká zima potom bývá
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí
Teplý únor – studené jaro, teplé léto
Co si únor zazelená – březen si hájí;
co si duben zazelená – květen mu to spálí
Mnoho mlh v únoru přivodí mokré léto
Můžeš-li se v lednu vysléci do košile, připravuj si na únor kožich
Když větrové na konec února uhodí, moc obilí se na poli neurodí
Je-li v únoru zima a sucho, bývá prý horký srpen
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
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Sportovní rubrika
Kopaná
Naši nejmladší fotbalisti se v rámci tréninkové přípravy účastní dvou
zimních turnajů. Starší přípravka má rozehranou zimní ligu, kterou
pořádá klub SKP v Českých Budějovicích a je zde přihlášeno celkem 10
týmů. Mladší přípravka zahájila v neděli 15. 1. 2017 turnaj v Českém
Krumlově, kterého se účastní 6 týmů a po prvních třech zápasech mají
na kontě 2 výhry a 1 remízu.

Metaná
Druhou lednovou neděli proběhla finálová fáze mistrovství republiky
jednotlivců v hodech na cíl. Zlato v kategorii mužů vybojoval Zdeněk
MELUŠ z MC Včelná. V kategorii žen obsadila Marta LEVÁ z SK Včelná
druhé místo. Oba si těmito výsledky zajistili místo v reprezentaci ČR
pro březnové Mistrovství Evropy v Písku.

Hokejbal
Do nového roku vykročili úspěšně i hokejbalisté, když oba týmy své
první letošní zápasy vyhrály bez větších problémů.

Stolní tenis
V rámci sportovního dění v obci je nutné připomenout činnost stolních
tenistů, kteří reprezentují obec v pravidelných podnikových soutěžích
Budějovicka. V soutěžích působí cca 13 hráčů ve dvou týmech pod
názvem Amatéři Včelná „A“ a „B“. Přibližně v polovině letošní herní
sezóny je první tým na 2. místě II. ligy, druhý tým pak na 2. místě III. ligy
sk. A.
Ing. Stanislav Pražák, předseda komise pro sport a volný čas

INZERCE
 Hledám doučování matematiky a českého jazyka pro přípravu na přijímací
zkoušky na SŠ. Kontakt: Jaklová, Včelná, tel. 773 574 347.

Mgr. Kamil Feitl, místostarosta
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