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Slovo místostarosty
Vážení spoluobčané, sousedé, přátelé,
ačkoliv nám v posledních pár dnech zima ukázala, že nás ještě dokáže
potrápit, jaro už přišlo do vsi a nastala sezóna venkovních prací, úpravy trávníků,
výsadby na zahrádkách a aranžování květin do truhlíků. Práce na obci se také
pomalu začne přesouvat ven, neboť budeme brzy realizovat některé
z připravovaných investičních projektů letošního roku.
První akcí, která ovlivní život většiny z nás, bude stavba chodníku
a rekonstrukce vozovky v Nádražní ulici. Práce na chodníku budou zahájeny
začátkem května, a to i z toho důvodu, že na přelomu dubna a května (28.4. 3. 5. 2017) bude zcela uzavřen železniční přejezd na „Dolech“ směrem
na Kamenný Újezd a objízdná trasa povede právě ulicí Nádražní. Hned po této
uzavírce přijde na řadu náš chodník. Povrch vozovky se bude rekonstruovat
až v prvních červencových dnech a vyžádá si celkovou uzavírku ulice, o které
vás budeme včas informovat.
Na setkání zastupitelů s veřejností, které se konalo 5. 4. 2017, jsme
občanům představili studii rekonstrukce kulturního domu. Děkuji všem, kteří
se zúčastnili a projevili svůj zájem o dění v obci.
Mgr. Kamil Feitl, místostarosta obce

Zprávy z jednání zastupitelstva konaného dne 6. dubna
Zastupitelé byli informováni o výsledcích poskytnutých dotací z Jihočeského
kraje. Úspěšná byla pro rok 2017 pouze žádost na projektovou dokumentaci
k cyklostezce, příspěvek činí 45 000 Kč. Zastupitelé souhlasili, aby se zahájilo
výběrové řízení na zhotovitele kanalizace v Lesní kolonii, ke které má obec
platné stavební povolení. Tato investice bude v plné výši hrazena z rozpočtu
obce. Vybudování vodovodu Na Hraničkách bylo prozatím odloženo a v nejbližší
době bude požádáno o dotaci z Ministerstva pro životní prostředí, případně
z fondu EU. Výsledky žádosti z Programu obnovy venkova na opravu „panelky“
k mateřské škole budou zveřejněny až v průběhu května.
Úspěšná byla také žádost o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj
na herní prvky na dětské hřiště v ulici Dlouhá, jehož rekonstrukce je plánovaná

na letošní rok, a to ve výši 400 000 Kč. Aktuálně probíhá výběrové řízení
na dodavatele herních prvků a zároveň i povrchu a 3D parku, dle připraveného
projektu.
Diskutovala se blížící se rekonstrukce Nádražní ulice. Na doporučení
výběrové komise byl schválen zhotovitel přilehlého chodníku, firma PM SERVIS
STAVEBNÍ, s. r. o., která by měla práce provést do konce května.
Další termín jednání zastupitelstva byl předběžně stanoven na 4. 5. 2017.
Miroslava Stránská, předsedkyně kontrolního výboru

Evropská dotace na rekonstrukci mateřské školy
Dne 20. 4. 2017 bylo ukončeno výběrové řízení na zhotovitele rekonstrukce
mateřské školy. V nejbližších dnech hodnotící komise složená mimo jiné
i ze členů zastupitelstva obce vybere vítěze, se kterým se následně připraví
harmonogram prací. Předpokládáme, že v době letních prázdnin bude mateřská
škola zcela uzavřena. S ředitelkou a starostou obce Boršov nad Vltavou aktuálně
probíhá jednání o možnosti docházky dětí ze Včelné do jejich mateřské školy.
Mgr. Kamil Feitl, místostarosta

Hledáme brigádníka do technických služeb
Obec Včelná hledá pracovníky na výpomoc při údržbě a úklidu veřejných
prostor obce, sečení travnatých ploch, roznosu letáků a ostatních činností, které
zajišťují naše technické služby. Pracovní doba bude nepravidelná, spíše
nárazová dle uskutečňovaných sezónních prací. Hledáme aktivní důchodce nebo
studenty. Případní zájemci získají bližší informace na obecním úřadě či na
telefonním čísle 387 250 223.
Roman Zajíček, místostarosta

Místní poplatky – pozor na termín splatnosti!
Upozorňujeme na splatnost místních poplatků za odpady do 30. dubna.
Při pozdním placení se poplatky automaticky navyšují!
 do 2 měsíců po splatnosti na 1,2-násobek
 do konce kalendářního roku 1,5-násobek
 po 31. 12. 2017 na 3-násobek.
Poplatky je možno hradit hotově na obecním úřadě, nebo na účet obce č.
43-3945120267 / 0100, variabilní symbol číslo domu.
Sazba je 550 Kč na osobu. V případě nejasností volejte na tel. 387 250 223.
Bližší informace, zvláště slevy a osvobození od poplatku, byly otištěny
v lednovém zpravodaji – viz. elektronická verze na titulní stránce
www.vcelna.cz. Poplatky doposud nezaplatila čtvrtina poplatníků!
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Zprávy z mateřské školy
PŘIPOMENUTÍ – ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018




úterý 2. 5. 2017, od 8.00 do 12.00 hodin,
středa 3. 5. 2017, od 12.00 do 16.00 hodin.

Žádosti budou na stránkách MŠ ke stažení a přímo v MŠ k vyzvednutí.
Bc. Jarmila Pánková, ředitelka MŠ

Kulturní a společenské akce
Sobota 29. 4. 2017 – VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Na konci dubna v naší obci přivítáme naše nejmladší občánky. Na tuto
slavnostní událost obdrželi rodiče osobní pozvánku z obecního úřadu.
Profesionální fotografka každé rodině připraví společnou fotografii.
V Kulturním domě Včelná od 10 hodin
Ing. Alice Nejedlá, předsedkyně kulturní komise
Pondělí 8. 5. 2017 – KLADENÍ VĚNCŮ K POMNÍKŮM
Druhý květnový svátek si připomínáme Den vítězství a osvobození
Československa. Při této příležitosti se v 9.30 uskuteční položení věnců
u pomníku na třídě 5. května u zastávky MHD Včelná a následně pak
v 9.45 u pomníku Rudoarmějců u lesa na konci ulice Witthanova.
Čtvrtek 25. 5. 2017 – VÝLET PRO SENIORY – zámek Dobříš a hrad Karlštejn
Zveme všechny včelenské seniory na výlet na hrad Karlštejn se zastávkou
v zahradách zámku Dobříš. Na Karlštejně jsme pro Vás rezervovali okruh II. –
Posvátné prostory hradu včetně kaple sv. Kříže (exkluzivní okruh) –
pro max. 16 osob, který trvá 100 minut. Před odchodem první skupiny
na prohlídku stihneme ještě oběd v restauraci v podhradí, která má vlastní
parkoviště a nachází se jen 5 minut chůze od hradu.
Výše vstupného na hrad je rozdělena 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.
Všichni zájemci si mohou své místo v autobuse (46 osob) rezervovat osobně
na obecním úřadě nebo telefonicky na čísle 387 250 223. Částku je nutné
uhradit nejpozději do 15. 5. 2017 hotově na pokladně OÚ, jinak bude
rezervace stornována a nabídnuta náhradníkům.
Odjezd je v 7:30 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.
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Karlštejn – oběd cca od 12:00 - 13:30 hodin. Přesun k hradu + prohlídky
v době od 14.15 (nutné být u pokladny cca 20 minut předem) po půl
hodinách. Poslední skupina skončí v 17:20 hodin. Poté návrat k autobusu
a odjezd na Včelnou.
Sobota 3. 6. 2017 – 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 vyzkouší různé dovednosti a činnosti, které již
ve své době znali, a vyrobí si předměty, které se dříve používaly.
Akce bude probíhat v areálu SK Včelná, registrace dětí od 14-16:30.

Akce pořádané spolkem Včelňáci
STAVĚNÍ MÁJE – neděle 30. 4. 2017 – PŘIPOMENUTÍ
Tradice lásky – v předvečer 1. května se chlapci vydali do lesa, aby
tu usekli co nejvyšší stromek a udělali z něj do rána staročeskou
májku, tradiční symbol jara. Smrček, jedličku nebo borovici oklestili
a špičku ozdobili věnci, šátky, květinami, pentlemi a fáborky. Celou
noc májku bedlivě hlídali, protože by jim ji mohli přespolní podříznout
a ukrást. Takovou ostudu by nikdo nepřenesl přes srdce. Kromě
těchto obecních májů, které se stavěly na návsi, vztyčili někdy
mládenci menší májky – vyzdobené břízky – před domy svých dívek.
Obdobu této tradice si připomínáme dodnes, a proto zveme všechny chlapce,
mládence, muže, kteří by chtěli pomoct se stavěním té naší „včelenské
májky“, aby přišli 30. 4. 2016 v 16:30 do areálu SK Včelná, kde společně
připravenou a ozdobenou májku vztyčíme. Zvány jsou samozřejmě i všechny
slečny, ženy a děti, protože hned poté si společně opečeme buřty.
Ti nejvytrvalejší mohou samozřejmě bdít a hlídat až do rána 

JAK NA KRÁSU? – neděle 14. 5. 2017
Milé dámy, maminky, slečny, chcete si na chvíli odpočinout a udělat něco
jen pro sebe? Potřebujete zvednout sebevědomí nebo poradit, jak se
efektivně starat o pleť a jaké líčení Vám sluší? Pravidelná péče o pleť je
základem Vaší krásy. Dozvíte se, jak se o ni starat, co jí prospívá a co
naopak škodí. Ukážeme si, jak líčením vyzdvihnout Vaše přednosti a jak
zakrýt drobné nedostatky.
Zveme Vás na setkání s profesionální kosmetičkou paní Jolanou
Bartuškovou ze studia BELLE a s kadeřnicí a zároveň i maskérkou
regionálního vysílání České televize slečnou Mirkou Bartošovou.
V Kulturním domě Včelná od 17 hodin. Vstupné 50 Kč.
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VOLEJBALOVÝ TURNAJ SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV – sobota 27. 5.
Zveme všechny amatérské hráče, nadšence a fanoušky na volejbalový turnaj
smíšených čtyřčlenných družstev (2 muži a 2 ženy), který se uskuteční
poslední květnovou sobotu na hřišti v Lesní kolonii. Chybět nebude
občerstvení, točené pivo a limonáda 
NEZAPOMEŇTE své týmy předem přihlásit na email info@vcelnaci.cz, a to
nejpozději do 19. 5.2017! Uveďte prosím název vašeho týmu a jména členů.
Děkujeme.
Registrované týmy budou rozlosovány do dvou skupin a mezi sebou se utkají
o pořadí. První dva z každé skupiny postoupí do semifinále a následně pak
do finále. Vítězný tým obdrží kromě diplomu a věcné ceny také putovní
pohár!
Všichni účastníci turnaje dostanou jeden nápoj a klobásu či pikador.
Začátek je plánován na 13. hodinu, sraz kapitánů jednotlivých
týmů nejpozději ve 12:30 (rozlosování).
(V případě nepřízně počasí bude turnaj odložen.)

VČELENSKÉ HRY BEZ HRANIC – soutěž párů v netradičních
disciplínách - sobota 24. 6. 2017
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“. Registrace soutěžních párů
bude probíhat 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 Marcelou Velkovou – fyzioterapeutka – čtvrtek 27. dubna
Proč nás bolí záda? Co se v těle děje? Jak si mohu od bolesti pomoci?
Co bychom neměli a mohli dělat? I na všechny další otázky bude odpovídat
zkušená fyzioterapeutka Marcela Velková. Seznámí nás s různými metodami
cvičení, které pomáhají – např. Dornova metoda, Spirální stabilizace dle
MUDr. Smiška a další. Těšit se můžete i na praktické ukázky.
Existuje mnoho cest, metod, terapií. Každému může pomoci něco jiného.
Skrze bolesti a zdravotní problémy se můžeme naučit tomu, co nám tělo říká,
jak s tím pracovat a jak rozumět svým emocím.
V Kulturním domě Včelná od 19 hodin. Vstup zdarma.
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V OBRAZE s Olegem Ditrichem – čtvrtek 25. května
RNDr. Oleg Ditrich, CSc. vystudoval biologii na Přírodovědecké fakultě
Univerzity J. E. Purkyně (dnešní Masarykovy univerzity) v Brně. V Centru
polární ekologie a na katedře parazitologie na Přírodovědecké fakultě JU
se zabývá parazitologií, včetně biologie parazitů polárních oblastí.
Přednáška reaguje na módní vlnu, šířenou především internetem, podle které
jsou paraziti příčinou téměř 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
Zveme Vás na první výjezdní V OBRAZE s prof. Jaroslavem Vrbou
na Šumavu. Procházku s takovýmto průvodcem nezažijete každý den. Trasa
měří zhruba 15 km a je sestavena tak, aby ji zvládly (třeba s drobnou pomocí)
i děti. Projdeme živým i mrtvým lesem, podíváme se na ta nejzajímavější
místa a k tomu dostaneme nejlepší výklad od skutečného odborníka –
profesora Jihočeské univerzity z katedry biologie, který se specializuje
na šumavské ekosystémy.
Čas odjezdu bude upřesněn v příštím zpravodaji.
Cena 150 Kč/osoba.
Prosíme zájemce o tento výlet, aby se přihlásili e-mailem na info@vcelnaci.cz
nebo telefonicky na obecním úřadě 387 250 223, nejpozději do 26. 5. 2017!

Sportovní rubrika
Připomínáme druhý termín NÁBORU nových fotbalistů a fotbalistek ve věku
od 5 do 10 let, který bude 24. 4. 2017 od 17 hodin na fotbalovém hřišti SK
Včelná v ulici U Stadionu. Ukážeme ti, jak probíhají tréninky a jaké dovednosti se
během nich můžeš naučit. Pokud máš rád fotbal a chceš poznat nové kamarády,
přijď mezi nás.
Tréninky pod vedením licencovaných trenérů mládeže probíhají každé
pondělí a čtvrtek od 17:00 do 18:30. Nezávazně si můžete vyzkoušet běžný
trénink fotbalové přípravky!
Termíny nejbližších domácích zápasů:
30. 4. 2017
Ml. přípravka:
Včelná – Jankov
9:30
7. 5. 2017
Ml. přípravka:
Včelná – FMA ČB D 9:30
St. přípravka:
Včelná – Rudolfov
10:45
Pod novým trenérem Otou Rezkem zahájili jarní boje muži SK Včelná
dvěma domácími zápasy. Získali v nich 4 body, když porazili 4:1 Nové
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Hodějovice (střelci – Lukáš Krajčír, 2x Vít Šálek, Jan Sekyra) a remizovali 1:1
s Lišovem B (střelec gólu Lukáš Krajčír).
Termíny dalších domácích zápasů:
So 29. 4. SK Rudolfov
So 13. 5. TJ Sokol Římov
So 27. 5. TJ Vrábče
Pro případné zájemce jenom dodávám, že tréninky jsou vždy v úterý
a ve čtvrtek od 18 hodin na hřišti SK.
HOKEJBAL
Ačkoliv B tým má už po sezóně, ve které letos skončil v play off před zápasy
o medaili, hráči A týmu naopak v neděli 23. 4. odehráli poslední zápas o celkově
3. místo v soutěži.
STOLNÍ TENIS
Obě družstva stolních tenistů hájící barvy naší obce pod hlavičkou Amatéři
Včelná „A“ a „B“ uzavřely své pravidelné podnikové soutěže v roce 2016/2017.
V minulém roce se zúčastnilo těchto soutěží na Budějovicku 198 hráčů
zastupujících 40 družstev. Celá soutěž byla dle výkonnosti rozdělena na první,
druhou a třetí ligu.
Družstvo Amatéři „B“ se umístilo na krásném 3. místě II. ligy. Amatéři „A“
obsadili 4. místo ve III. lize. Oběma celkům tedy o pověstný chlup unikl postup
o kategorii výše, ale co se nepovedlo letos, může vyjít v následující sezóně.
Druhou dubnovou sobotu uspořádali hráči stolního tenisu tradiční velikonoční
turnaj ve smíšených čtyřhrách pro širokou veřejnost.
Ing. Stanislav Pražák, předseda sportovní komise

Chladno a večerní mlhy v máji, hojnost ovoce a sena dají.
V máji vlhko, chladno – bude vína na dno.
Mokrý máj – v stodole ráj.
Májová vlažička – naroste travička; májový deštíček – poroste chlebíček.
Na mokrý květen přichází suchý červen.
Deštivý květen – žíznivý říjen.
Večerní rosy v máji hodně sena dají.
Když máj vláhy nedá, červen se předá.
Když se v máji blýská, sedlák si výská.
Jsou-li májové hřiby červivé, bude suché léto.
Roj, který se v máji rojí, za plný vůz sena stojí; ale o svatém Jáně
ani za vodu ve džbáně.
Mgr. Kamil Feitl, místostarosta

Pozvánka na běh lesem
Jihočeská krajská asociace SPORT PRO VŠECHNY pořádá
ve čtvrtek 18. 5. 2017 v areálu SK Včelná Běh lesem – Medvědí stezka.
Prezentace od 16:00 u hřiště metané, zahájení v 16:30, ukončení v cca 19:00.
V každé kategorii soutěží dvoučlenné hlídky, určeno pro širokou veřejnost.
S sebou propisovací tužku, dlouhé kalhoty, obutí do přírody a pláštěnku.
Není povoleno mít na trati mobil či příručky zálesáka.
Po skončení bude opékání špekáčků. Závazné přihlášky pošlete
nejpozději do 10. 5. na e-mailovou adresu vondrus@tarzi.cz.

PLACENÁ INZERCE:

Květen v zrcadle pranostik
Samotný název měsíce květen v nás všech jistě vzbuzuje představu
kvetoucích květin, stromů a probouzejícího se roku. V tomto měsíci pokračoval
především výsev obilovin či kukuřice.
První květnové dny spadají ještě do takzvaných „Floriánských chladen“
(zmíněno v minulém zpravodaji). Ve dnech kolem poloviny prvé dekády května
se s pravděpodobností kolem 60 % v dlouhodobém průměru dostavuje teplejší
období takzvané „Stanislavské jaro“ a na toto období navazuje známé období
„ledových mužů“ – Pankrác, Servác a Bonifác. Zhruba v 70 % jsou to spíše mokří
muži, v 55 % studení muži, a pouze s pravděpodobností okolo 20 % ledoví muži.
Od poloviny května až do začátku června opět teplota stoupá a pranostický
kalendář toto období popisuje jako „izidorsko-fortunátské jaro“, které by mohli
ke konci měsíce krátce přerušit „malí ledoví muži“ a po nich již jen přichází
významné oteplení a přechod do měsíce června.
Některé květnové pranostiky: Sníh v máji – hodně trávy.
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