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Slovo místostarosty
Vážení spoluobčané, sousedé, přátelé,
pomalu se nám blíží období, kdy budeme moci začít realizovat stavební
investiční akce, na které jsme se přes zimní období připravovali. Nejen stavby
jsou to, čím se Vám snažíme zpříjemnit život v obci, ale i různými drobnostmi,
jako třeba instalací betonových laviček do prostoru vedle pomníku u zastávky
VČELNÁ.
Jelikož se počet obyvatel Včelné blíží 2000 a přibývá administrativy,
přistoupil jsem ke kroku, který uleví pracovníkům na obecním úřadu a Vám
nabídne rychlejší vyřízení Vašich žádostí. Z výběrového řízení, do kterého se
přihlásilo 15 uchazečů, jsem vybral nejvhodnější kandidátku na pozici
referentky. Věřím, že se rychle „zapracuje“ a bude platným členem týmu, který
je tu právě pro Vás.
Stejně jako v předchozích letech se i letos Včelná opět zapojí do celorepublikové úklidové akce UKLIĎME SVĚT, UKLIĎME ČESKO, jejímž cílem je uklidit
nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek. I naše obec potřebuje po zimě
trochu „učesat“. Proto přijďte v sobotu 8. 4. 2017 v 9:00 před obecní úřad, kde
se budou rozdávat pytle i rukavice a také drobná svačinka, aby nám šla práce
lépe od ruky.
V sobotu 1. dubna od 8,30 do 10,30 hodin proběhne každoroční jarní
hromadný sběr odpadu.
Při této příležitosti si zde dovolím připomenout i termín splatnosti poplatků
za odpady a psy – 30. dubna.
Mgr. Kamil Feitl, místostarosta obce

Zprávy z jednání zastupitelstva obce dne 23. února
Zastupitelé schválili nové složení finančního výboru, do kterého byl nově
zvolen pan Václav Babka. Hlasovali také o poskytnutí příspěvku SK Včelná
ve výši 150 000 Kč. A byla přijata nápravná opatření k odstranění chyb z dílčího
přezkoumání hospodaření obce za rok 2016. Dne 8. 3. 2017 proběhl závěrečný
audit, který již neshledal žádné další nedostatky.

Místostarosta informoval, že Magistrát města České Budějovice schválil
vytvoření společného školského obvodu se ZŠ Emy Destinové. Bohužel
se nepodařilo domluvit „spádovost“ s přilehlými obcemi – Kamenný Újezd
a Boršov nad Vltavou, v obou případech byla naše žádost zamítnuta.
Proběhla diskuze o přípravách výstavby chodníku v Nádražní ulici společně
s rekonstrukcí přilehlé silnice, která bude provedena na jaře.
Další termín jednání zastupitelstva byl předběžně stanoven na 6. 4. 2017.
Miroslava Stránská, předsedkyně kontrolního výboru

ZASTUPITELÉ BLÍŽE LIDEM
Zveme Vás na první letošní setkání zastupitelů s veřejností, které se bude
konat 5. 4. 2017 od 19 hodin v restauraci U KAŠTANU. Kromě Vašich
otázek, které rádi zodpovíme, Vám chceme představit i studii rekonstrukce
kulturního domu. Těšíme se na Vás.

Sportovní rubrika
Oddíl kopané pořádá NÁBOR nových fotbalistů a fotbalistek ve věku od 5
do 10 let. Ukážeme ti, jak probíhají tréninky a jaké dovednosti se během nich
můžeš naučit. Pokud máš rád fotbal a chceš poznat nové kamarády, přijď 10. 4.
nebo 24. 4. 2017 od 17 hodin na fotbalové hřiště SK Včelná v ulici
U Stadionu.
Tréninky pod vedením licencovaných trenérů mládeže probíhají každé
pondělí a čtvrtek v době 17:00-18:30. Nezávazně si můžete vyzkoušet běžný
trénink fotbalové přípravky!
Jarní sezónu zahájí starší fotbalová přípravka domácím utkáním v neděli
2. 4. 2017 od 10:45 s týmem DYNAMO Č. Budějovice. Přijďte nám fandit.
Termíny dalších domácích zápasů:
9. 4. 2017
Ml. přípravka:
Včelná – Mokré
St. přípravka:
Včelná – Římov

9:30
10:45

Kultura v obci – plesová sezóna
24. 3. – Ples firmy Europasta
Sobota 1. dubna – Dětský maškarní karneval
Zábavné odpoledne pro děti s diskotékou, soutěžemi a spoustou zábavy.
Moderuje Josef „Pepa“ Maxa. V Kulturním domě Včelná od 14 hodin.
Ing. Alice Nejedlá, předsedkyně kulturní komise
2

Zprávy z mateřské školy

VYNÁŠENÍ MORANY – neděle 2. 4. 2017

INFORMACE K ZÁPISU 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.
K zápisu s sebou:
- žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
- vyjádření praktického lékaře pro děti a dorost
- rodný list dítěte, OP zákonného zástupce
- doporučení příslušného školského poradenského zařízení pro integraci
dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
- u cizinců jsou potřebná další potvrzení v souladu s § 20 škol. zákona.
KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Pro přijetí dětí do MŠ Včelná jsou zohledňována tato kritéria:
1. trvalé bydliště zapisovaného dítěte /nikoliv jen zákonných zástupců/:
Včelná:
600 bodů
mimo Včelnou:
0 bodů
2. věk dítěte (věk se posuzuje k 31. 08. 2017):
pětileté /musí být přijato vždy/:
1 600 bodů
čtyřleté
800 bodů
tříleté
400 bodů
3. den věku dítěte v roce
za každý den k 31. 8. 2017:
0,5 bodu
Pomocné kritérium
4. sourozenec v MŠ (bude-li navštěvovat MŠ i po 1. 9. 2017): 90 bodů
Po 3. 5. 2017 až do ukončení správního řízení nebudou přijímány další
žádosti. Na pořadí podání žádosti nezáleží.
Bc. Jarmila Pánková, ředitelka MŠ

Akce pořádané spolkem Včelňáci

VĚDA NA VSI – středa 22. 3. – čtvrtek 23. 3. 2017 – PŘIPOMENUTÍ
Tento týden proběhne druhý ročník populárně vzdělávací akce, která je
připravována ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou, během které vám
studenti JČU poodhalí roušku matematiky, fyziky a geografie. Přijďte
a přiveďte i své děti, možná Vás překvapí, co ony již vědí, a Vy jste možná
už zapomněli. Program je určen pro všechny věkové kategorie.
V Kulturním domě Včelná oba dny od 15 do 19 hodin.
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Vynášení Morany je starodávný pohanský zvyk, který vypráví
o radosti z toho, že končí nadvláda mrazu a hladu a nastupuje
nový Sluncem prozářený čas. Pojďte s námi vyprovodit zimu
ze Včelné. Průvod již tradičně vyrazí od mateřské školy kolem
vodárny až k řece Malši, kde Moranu zapálíme a utopíme v řece. Jaro,
ozdobenou živou větvičku a symbol života, si přineseme do obce zpět stejnou
cestou. U budovy mateřské školy ve 14:30.

VELIKONOČNÍ WORKSHOP – sobota 15. 4. 2017
Zveme Vás na velikonoční tvoření pod dohledem zkušených odborníků.
Naučíte se plést pomlázky, malovat kraslice a vyrábět další ozdoby, které
k těmto nejdůležitějším křesťanským svátkům patří. Všechny výrobky bude
možné si také na místě zakoupit. Metod zdobení vajíček je mnoho
a na našem workshopu si jich budete moci i několik vyzkoušet. Přineste
si vajíčka a např. voskovky.
Zároveň zde také bude probíhat kurz drátkování, který je na cca 4 hodiny
a je kapacitně omezen. Cena je 180,- Kč a je v ní zahrnut i materiál na výrobu
drátkovaných výrobků a kraslic. Začátek je plánován od 13:00. Všechny
zájemce prosíme, aby se předem přihlásili na tuto emailovou adresu
info@vcelnaci.cz.
Neseďte doma a přijďte si připomenout některá pomalu zanikající tradiční
lidová umění. V Kulturním domě Včelná 13-18 hodin.

STAVĚNÍ MÁJE – neděle 30. 4. 2017
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 :-)

VOLEJBALOVÝ TURNAJ SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV – sobota 27. 5. 2017
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.
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Chybět nebude občerstvení, točené pivo a limonáda :-)
Své týmy můžete přihlásit na email info@vcelnaci.cz,
a to nejpozději do 19. 5. 2017.
Další informace o průběhu turnaje Vám přineseme v příštím zpravodaji.

Cyklus přednášek „V OBRAZE“
V OBRAZE s Marcelou Velkovou – fyzioterapeutka – čtvrtek 27. dubna
Proč nás bolí záda? Co se v těle děje? Jak si můžu 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.

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.

Duben v zrcadle pranostik
Dubnové pranostiky se vesměs týkají rychlých změn počasí v měsíci dubnu.
Název měsíce je odvozený od slova dub. V tomto měsíci teprve začínají rašit
duby. Už od 16. století je apríl spojen s různými žertíky a drobnými
zlomyslnostmi. Aprílové počasí označuje počastí nestálé, proměnlivé a používá
se i tehdy, pokud se hovoří o proměnlivém a nestálém počasí v jiný čas. Toto
se samozřejmě odráží i v dubnových pranostikách.
V měsíci dubnu často slavíme i velikonoční svátky (ty mohou připadnout
až na 35 různých dní od 22. 3. do 25.4.). Pranostiky vztahující se k Velikonocům
se proto mohou velice lišit, vždyť i dlouhodobý teplotní průměr se v tomto
rozmezí 35 dní zdvojnásobí (například v Praze 22. 3. je to 5 °C a 25. 4. více než
10 °C).
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Prvé dubnové dny připadají ještě k takzvanému „Mariánskému jaru“, kterým
končí měsíc březen. Od počátku dubna až zhruba do jeho poloviny se k nám
s pravděpodobností 70-75 % dostavují takzvaná „Aprílová chladna“. Od poloviny
dubna až do poloviny poslední dekády se dostavují s pravděpodobností 70-80 %
„Vojtěžskofloriánská chladna“, po nich se v těchto posledních dnech
s pravděpodobností okolo 60 % dostavuje „Svatojiřské oteplení“, v nichž se již
mohou vyskytnout i první letní dny v roce (maximální teplota přesahuje 25 °C).
Nicméně zasahují sem také ještě takzvaní „malí ledoví muži“ Marek 25. 4., Vital
28. 4. a Robert 29. 4.
Aprílové počasí je nad ženu vrtkavější.
Bouřky v dubnu zvěstují dobré léto.
Březen – za kamna vlezem; duben – ještě tam budem.
Co duben našetří, to květen spálí.
Duben často časy mění.
Duben časy mění a obdaří fialou zemi.
Duben hojný vodou – říjen vínem.
Duben chladný a deštivý – úroda nás navštíví.
Duben větrem-li se zmítá, urodí se hojně sena, žita.
Dubnové pěkné počasí, dětský pláč, ranní rosa a dědicovo kulhání nemívají
dlouhého trvání.
Dubnový sníh pole hnojí a déšť jim požehnání přináší.
Hodně-li v dubnu vítr duje, stodola se naplňuje.
Hrom v dubnu – dobrá novina, mráz květů více nepostíná.
Hřímání tohoto měsíce veselý a hojný rok, ale zlých smrt předpovídá.
Jak hluboko v dubnu namokne, tak hluboko v máji vyschne.
Jasný měsíc v dubnu škodí květu stromů.
Když duben laškuje, bývá mnoho sena a obilí.
Když dubnový vítr do stodoly fučí, po žních díru nenajde.
Když stromy v dubnu odkvetou, hojně ovoce ponesou.
Kolikátého dubna zasadíš stromek, tolikátého roku ponese ovoce.
Mokrý duben – hojnost ovoce.
Mokrý duben přislibuje dobrou sklizeň.
Mokrý duben věští úrodu, suchý předpovídá nehodu.
Na duben neměj spoleh valný, bývá jasný dnes a zítra kalný.
Na mokrý duben – suchý červen.
O déšť, který v dubnu rosí, nechť každý hospodář prosí.
Pakli mokrý a zimavý duben, jest úroda na víno.
Prší-li o velikonočním hodu, bude v létě nouze o vodu.
Suchý duben sedlák nerad mívá, o dubnovém dešti často snívá.
V dubnu prorokuje rachot hromů, mráz že více neuškodí stromu.
V dubnu se za den i devět druhů počasí sejde.
V dubnu-li valný vítr se ozývá, seno i žito pěkné bývá.

Mgr. Kamil Feitl, místostarosta
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INZERCE

Hromadné jarní sběry odpadů

Smíšená prodejna CENTRUM
nabízí mimo běžné zboží tento sezónní sortiment:
ZAHRADA –
Substráty i speciální, semena, cibulka sazečka, travina, hnojiva,
postřiky, nářadí, truhlíky, žardínky, květníky apod.
ŽIVÉ ROSTLINY – Macešky, petrklíče a v dalším období sazenky, bylinky,
zonalky, letničky, muškáty.
VELIKONOCE – Umělé květiny, dekorační materiál, přízdoby, věnce, stuhy.
PEČENÍ – Formičky apod.
PAPÍR – Krepový, barevný, velikonoční tašky, obtisky, barvy i potravinářské .
Otevírací doba o velikonočních svátcích:
Pátek 14.4. 7-11 hodin
Neděle 16.4. 7-11 hodin
Sobota 15.4. 7-11 hodin
Pondělí 17.4. ZAVŘENO
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Motorest "U Dubu" Boršov nad Vltavou
hledá servírku na hlavní pracovní poměr (+ brigádníky na červenec – srpen).
Požadujeme spolehlivost a samostatnost. Bližší info na tel. 605 999 777.

Kontejnery na nebezpečný odpad,
velkoobjemový odpad,
kovový odpad a autobaterie
budou přistaveny za Kulturním domem v Dlouhé ulici od 8,30 do 10,30 h

- - termín zveřejněn pouze v tištěné verzi - Velkoobjemový odpad: např. koberce, nábytek, hadry, pneumatiky
z osobních automobilů nesloužících k podnikání.
Nebezpečný odpad: např. nátěrové hmoty, lepidla, ředidla, prošlé léky,
vyjeté oleje z osobních automobilů nesloužících k podnikání
v uzavřených nádobách.
Kovový odpad: železo, litina, ocel, hliník či jiné barevné kovy.









Při tomto sběru nepřivážejte žádný stavební odpad, např. betony!
Pneumatiky z osobních automobilů přivážejte bez disků kol!
Papírové kartony, byť objemné, patří jen do kontejnerů na papír
Baterie do elektrospotřebičů patří do nádoby ve vestibulu OÚ
Uvítáme, pokud u nábytkových kusů oddělíte kovové části
Odpady přivážejte až po nájezdu kontejnerů, nikoli dříve.
Sběry jsou pouze pro občany Včelné!
Při těchto akcích nelze odkládat odpady z podnikání –
např. autodoprava, autoservisy, lakovny, natěračství
a jiné provozovny

Nejbližší termíny svozu biopopelnic: čtvrtky 6.4., 20.4.
Svozy směsného odpadu: nad tratí - pátky 31.3., 14.4., 28.4.
pod tratí - pátky 24.3., 7.4., 21.4.
Svoz plastů: pátky 31.3., 28.4.
Zpětný odběr elektrozařízení: pondělí 3.4. od 16 do 17 hodin za KD.

Zahájení kurzu LEPŠÍ PAMĚŤ
Od 3.4.2017 každé pondělí od 16 do 17,30 hodin (10 lekcí) v zasedací
místnosti obecního úřadu. Lektorka: Helena Žahourová, trenérka paměti III.
stupně. Zájemci se mohou ještě přihlásit na mailu ou@vcelna.cz, telefonicky
na č. 387 250 223, nebo osobně na OÚ.
Naučíte se snadné a zábavné techniky, s nimiž si zapamatujete cokoli!
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