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Slovo místostarosty
Vážení spoluobčané, sousedé, přátelé,
v tomto listopadovém zpravodaji si dovolím zbilancovat takřka uplynulý rok.
Ještě nás sice do konce roku čeká spoustu práce, ale již nyní mohu rok 2017
označit jako velmi úspěšný. Podařilo se nám vybudovat chodník v Nádražní ulici,
opravit spoustu poškozených, nebo nevyhovujících míst na našich místních
komunikacích, vybudovat dětská hřiště i sportovní hřiště pro dospělé v ul. Borovského, rozšířit kanalizační síť o další část v Lesní kolonii, zahájit a realizovat
přístavbu mateřské školy a mnoho dalšího.
Vzhledem k tomu, že většina zmíněných akcí byla spolufinancována
z různých dotačních titulů, mohu vám s potěšením oznámit, že přestože
rozpočet pro rok 2017 počítal se schodkem zhruba 25 miliónů Kč, podařilo se
nám jej v příjmech přeplnit a ve výdajích nevyčerpat. Největším mnohamiliónovým nákladem je rekonstrukce mateřské školy, u níž bude dotace z EU
připsána až v roce 2018.
Zahájili jsme také projekty nové, které budou pokračovat v příštích letech,
u nichž se budeme rovněž snažit získat příspěvky z krajských, národních
či evropských dotací.
Věřím, že i vy vidíte naši snahu budovat Včelnou jako dobré místo k životu,
a to nejen v rámci investic, ale také ve společenském a kulturním vyžití.
Mgr. Kamil Feitl, místostarosta obce

Zprávy z mateřské školy
Vážení rodiče, ve čtvrtek 23. a pátek 24. listopadu 2017 od 12.00 do 16.00
hodin proběhne zápis dětí v mimořádném termínu do nově vybudované
4. třídy naší mateřské školy, kam mohou být přijímány i děti mladší 3 let. Bližší
informace a přihlášky budou k dispozici ve třídě HVĚZDIČKY – jednopatrový
pavilon. Nástup dětí bude možný podle aktuální situace v únoru 2018, v případě
nedostatečného počtu přihlášených bude třída otevřena až v září 2018.
Bc. Jarmila Pánková, ředitelka mateřské školy

Zastupitelé schválili na doporučení komise výběr dodavatelů na vybavení
nové třídy v mateřské škole a také na herní prvky do zahrady. Souhlasili také
s nákupem vánočního osvětlení na lampy podél hlavních ulic. Dále projednali
návrh rozpočtu na rok 2018, který bude vyvěšen na úřední desce, aby mohl být
na prosincovém jednání schválen.
Termín dalšího zastupitelstva byl předběžně stanoven na pondělí 4.12.2017.
Miroslava Stránská, předsedkyně kontrolního výboru

Příprava na volbu prezidenta republiky
Ve dnech 12. a 13. ledna 2018 proběhne volba prezidenta republiky. Zájemci
o účast ve volební komisi se mohou hlásit či informovat na obecním úřadě,
tel. 387 250 223, ou@vcelna.cz.

Svoz BIO odpadů
Připomínáme termíny svozu biopopelnic v zimním období.
V prosinci až březnu to budou první čtvrtky v měsíci:
30. listopadu • 7. prosince • 4. ledna • 1. února • 1. března.

Obecní kulturní akce
KURZ ZDOBENÍ ADVENTNÍCH VĚNCŮ – sobota 25.11.2017
Na kurz se přihlásilo 29 lidí, budou rozděleni do dvou skupin.
Telefonicky zkontaktujeme ty, kteří by začínali později. Obec každému
z přihlášených občanů Včelné přispěje 150 Kč na jeden výrobek, zbylou
částku uhradí přímo lektorce. Pokud máte možnost, přineste si prosím vlastní
tavnou pistoli.
V Kulturním domě Včelná od 14:00 a od 15:30.
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU – neděle 3. 12. 2017
Zastupitelstvo obce zve všechny obyvatele Včelné na rozsvícení
vánočního stromu. Přijďte si společně užít první adventní neděli,
zazpíváme si s dětmi z mateřské školky koledy, ochutnáme cukroví
a zahřejeme se svařákem. Ke slavnostní atmosféře přispěje také hudební
vystoupení členky českobudějovické filharmonie.
Rozsvícení stromu se bude konat na pozemku obchodního střediska
CENTRUM u obecního úřadu. Tímto bychom chtěli poděkovat za umožnění
této akce.
Zahájení akce v 17 hodin u stromu před obecním úřadem.
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MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA – středa 6.12.2017
Všechny včelenské děti jsou zvány na představení divadélka MÁMA
A TÁTA s čertovskou tématikou. Přijde i Mikuláš, který bude všem
dětem rozdávat sladkou nadílku.
V Kulturním domě Včelná od 17:30
ADVENTNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ – sobota 9. 12. 2017
Zastupitelé obce srdečně zvou naše seniory na tradiční adventní setkání.
Děti z mateřské školy zahájí odpoledne svým vystoupením, které pilně
nacvičovaly několik týdnů. K tanci a poslechu bude hrát Malá kapela Pavla
Havlíka. Společně pokřtíme obecní kalendář na rok 2018. Připraveno bude
samozřejmě občerstvení a těšit se můžete i na malé překvapení.
V Kulturním domě Včelná od 14 hodin
PLESOVÁ SEZÓNA SE BLÍŽÍ
Sobota
13.1.18
Myslivecký bál
Pátek
2.2.18
Obecní ples
Sobota
10.2.18
Běžecký ples
Pátek
23.2.18
Ples Europasta – Bratří Zátkové
Sobota
10.3.18
Maškarní ples
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,
masné 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!
Roman Zajíček, místostarosta

Akce pořádané spolkem Včelňáci
MIKULÁŠSKÝ BĚH – sobota 2. 12. 2017
Ve spolupráci s panem Mikšovským, který tento tradiční běh pořádal řadu let,
pro vás připravujeme 16. ročník Mikulášského běhu. Startovat se bude
v areálu SK Včelná v různých věkových kategoriích rozdělených u dětí
podle věku a bude tomu přizpůsobena i délka tratě od 50 do 2200 metrů.
V hlavním závodě muži i ženy poběží 7 km. Registrovat se můžete předeme
na e-mail – zdenekvcelna@seznam.cz nebo na místě nejpozději 30 min
před startem každé kategorie.
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Časový rozpis:
11:00 žáci a žákyně – r. 2010-11, 2008-09
11:15 žákyně – r. 2006-07, 2004-05, 2002-2003
11:15 žáci – r. 2006-07, 2004-05
11:30 žáci – r. 2002-03
11:30 dorostenci(ky) – r. 2000-01
11:30 junioři(ky) – r. 1998-99
11:30 Kondiční běh – příchozí
11:50 Předškolní děti – r. 2012-13
12:00 Předškolní děti – r. 2014 a mladší
12:20 Vyhlášení výsledků dětských kategorií
13:15 Hlavní závod ženy, veteránky 35, 45 a muži,
veteráni 40, 50, 60, 70

300 m
800 m
800 m
2200 m
2200 m
2200 m
2200 m
100 m
50 m
7000 m

Děti a mládež od 11:00, hlavní závod od 13:15.
Areál Sportovního klubu Včelná
DRUHÁ ADVENTNÍ NEDĚLE – 10. 12. 2017 a TŘETÍ ADVENTNÍ NEDĚLE –
17. 12. 2017
Obě adventní neděle můžete přijít k našemu krásnému vánočního stromu,
kde vždy na úvod zazpívají děti z jedné třídy mateřské školy. Čekání
na Štědrý den, který letos připadá na čtvrtou adventní neděli, si zpříjemníme
hudebním doprovodem kapely BEEZBAND – muzikanti ze Včelné –
a popíjením svařáku nebo vánočního punče. Všichni jste srdečně zváni.
U vánočního stromu před obecním úřadem vždy od 17 hodin.

Sportovní rubrika
FOTBAL
Podzimní sezóna je u konce. Nově přihlášená mladší přípravka B
složená s těch nejmladších dětí se zatím drží na pěkném 7. místě, starší
přípravka je v tabulce na 3. místě a nejlépe se v podzimní části soutěže dařilo
mladší přípravce A, která nakonec přečká zimní přestávku na skvělém 2. místě.
Všechny přípravky jsou přihlášeny do ZIMNÍ LIGY na SKP ve svých
věkových kategoriích, kde poměří své síly s novými soupeři v dalších zápasech.
Tréninky probíhají i přes zimu, a to v pondělí a úterý v tělocvičně SK Včelná,
čtvrteční tréninky pak střídavě v hale v Kamenném Újezdě, vždy od 17:00.
Tým mužů hájí po podzimní části sezóny 3. místo v tabulce. Po problémech,
které jsme řešily, nekázeň, zranění hráčů, a nakonec i obou brankářů, je to dobré
umístění pro start do jarní sezony. Chtěl bych poděkovat stávajícím hráčům
za dobré výkony, vedení oddílu a zastupitelům obce za podporu. Jsem rád, že si
na naše hřiště našli cestu fanoušci v čele s naším bubeníkem Jardou Koktavým.
Moc děkujeme.
Otakar Rezek – trenér mužů
4

Prosinec v zrcadle pranostik
Dnešním dílem „Prosinec v zrcadle pranostik“ zakončuji naše roční putování
pranostikami. Doufám, že pro vás toto čtení o pranostikách a jejich návaznost
na počasí v jednotlivých měsících v roce bylo zajímavé a že jste se dozvěděli
i mnoho nových informací.
Prosinec byl měsíc, ve kterém se, dokud půda nezamrzla, prováděla poslední
orba a dokud to počasí umožňovalo zůstával dobytek venku na pastvách, čímž
se šetřily uskladněné zimní zásoby. Typické pro prosinec bývaly i porážky
domácích zvířat, kterým se říkalo třetí žně. Svrchovaně nejdůležitější činností
zimních měsíců byl výmlat.
Hned ze začátku prosince se objevuje takzvané Mikulášské oteplení,
v dlouhodobém průměru se dostavuje již v posledních dnech listopadu a může
přetrvat až po prvé dny druhé prosincové dekády. Jemu předchází takzvaná
Kateřínská zima, které bývá i podstatně sušší než právě na srážky bohatší
Mikulášské oteplení. Od začátku druhé prosincové dekády až do posledních dní
druhé dekády prosince se s pravděpodobností 55 % dostavuje pravé zimní
počasí takzvaná Svatotomášská zima. Chronicky známým obdobím je takzvaná
Vánoční obleva, která zpravidla trvá 5-7 dní a její výskyt je nad 65 %. Poslední
dny roku opět zasáhne naše území chladné počasí a takzvaná Novoroční zima.
Tou jsem naše roční putování za pranostikami zahajoval a tím jej i končím.
Studený prosinec – brzké jaro.
Prosinec, když je mu zima, halí se v bílý kožich.
Když prosinec bystří, po Vánocích jiskří.
Po studeném prosinci bývá úrodný rok.
Není-li prosinec studený, bude příští rok hubený.
Když v prosinci mrzne a sněží, úrodný rok na to běží.
Mnoho sněhu v prosinci – mnoho ovoce a trávy.
Prosinec naleje a leden zavěje.
Jaký prosinec, takové jaro.
Jaký prosinec – takový červen.
Hřmění v prosinci zvěstuje silné větry.
Když v prosinci hrom ještě hučí, rok příští stále vítr fučí.
Prosinec se sněhem na pěšině, žitko je na každé výšině.
Je-li prosinec deštivý, mírný a proměnlivý, není se kruté zimy třeba báti.
Prosinec proměnlivý a vlahý, nedělá nám zima těžké hlavy.
Prýští-li ještě v prosinci bříza, nemívá zima mnoho síly.
Mrazy, které v prosinci brzy ochabnou, znamenají zimu mírnou.
Jaké zimy v prosinci, taková tepla v červnu.
Mléčná dráha v prosinci jasná, bude v příštím roce úroda krásná.
Vane-li v prosinci vítr východní, špatnou naději mají nemocní.
Pošmourný prosinec, dobré je znamení pro sady, lučiny i všechno osení.
Mgr. Kamil Feitl, místostarosta obce
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