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Byla vybrána firma – Stavební poradna s.r.o., která pro nás právě připravuje
velmi důležité výběrové řízení na zhotovitele stavby, které musí být před
vyhlášením posláno ke kontrole na Centrum regionálního rozvoje (CRR), a poté
bude zveřejněno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek.
Důležitou podmínkou dle nařízení EU je také medializace projektu, proto
byly informace o získané dotaci uveřejněny na stránkách obce v rubrice Veřejné
zakázky a byl objednán billboard, který bude po celou dobu stavby zavěšen
na budově MŠ.

Slovo místostarosty
Vážení spoluobčané, milí sousedé, přátelé,
máme za sebou za poslední roky neobvykle chladný začátek roku, který
některým přinesl spoustu radosti a zábavy na zamrzlých rybnících nebo
na zasněžených svazích, jiným zase nepříjemnosti v podobě zamrzlých
vodovodních přípojek a popraskaných potrubí. Zdá se, že toto období pomalu
končí a čekají nás jiné radosti či starosti. Od začátku roku se v naší obci
stalo bohužel i několik nepříjemných událostí, které by nás měly varovat. Mám
na mysli kompletně vykradený dům (pachatelé byli dopadeni) a jeden požár
(naštěstí bez újmy na zdraví). Prosím buďte opatrní a dbejte základních principů
ochrany vlastního majetku a zdraví.
O prvním únorovém pátku se uskutečnil již 27. ročník obecního plesu, který
i díky štědrosti sponzorů, za což jim tímto velmi děkuji, nabídl bohatou tombolu
plnou hodnotných cen. Dále bych rád poděkoval všem, kdo se podíleli
na organizaci a přípravách a také všem hostům, kteří přišli a pomohli vytvořit tak
příjemnou atmosféru. Celý večer se velice povedl a všichni přítomní mohli vidět
předtančení, při kterém nám děti z taneční školy představily několik
latinskoamerických tanců. Později nám večer zpestřila barmanská show. Cena
obce Včelná za rok 2016 byla předána Danielu Bínovi, českému paralympijskému reprezentantovi, který na paralympiádě v Riu startoval jako historicky první
Čech v jachtingu. Tímto bych mu chtěl popřát pevné zdraví, mnoho úspěchů
v životě i ve sportu. DANE, DĚKUJEME.
Na závěr bych chtěl zmínit, že na základě anonymního udání proběhla
v mateřské škole kontrola krajským hygienikem, při které však nebyly nalezeny
žádné nedostatky, ale naopak jsme byli pochváleni. Věřím, že si tento
zpravodaj čte i autor anonymu, který chtěl obec zřejmě poškodit. Pokud máte
jakékoliv dotazy, námitky či připomínky, obracejte se přímo na mě. Doby, kdy se
zbaběle udávalo, snad máme již za sebou.
Mgr. Kamil Feitl, místostarosta obce

Evropská dotace na rekonstrukci Mateřské školy
V této rubrice Vás budeme pravidelně informovat o letošní největší investiční
akci, na kterou obec v prosinci získala rekordní dotaci z evropských fondů.

Miroslava Stránská, předsedkyně kontrolního výboru

Bezpečnost v obci
Jak bylo zmíněno výše, došlo ke krádežím v katastru naší obce, ale
také v obcích okolních. V jednom případě majitel nemovitosti dokonce zanechal
klíče v zámku vchodových dveří a tím zlodějům velmi ulehčil práci. Z tohoto
důvodu jsme na webové stránky obce – www.vcelna.cz, umístili preventivní
letáčky Policie ČR, jak zabezpečit svůj dům, rekreační objekt, vozidlo proti
pachatelům této trestné činnosti. Nedávejte zlodějům zbytečnou příležitost
i s ohledem na blížící se jarní prázdniny, kdy někteří z vás opouští své domovy
na delší dobu.
Letáčky o prevenci lze také vyzvednout na obecním úřadě.
Vzhledem k nešťastné události, kdy došlo k nedávnému požáru střechy
rodinného domu, přidáváme na obecní webové stránky také některé protipožární
obecné rady a doporučení.
Na závěr ještě důležitá telefonní čísla:
Policie ČR, obvodní oddělení Boršov nad Vltavou – 974 226 710
Policie ČR – 158
Hasičský záchranný sbor – 150
Zdravotnická záchranná služba – 155
Jednotné evropské číslo tísňového volání – 112
Roman Zajíček, místostarosta obce

Prořezávka dřevin
Obecní úřad žádá majitele keřů a stromů, které svou korunou
zasahují do veřejných komunikací, aby provedli jejich ořezání tak, aby
nebránily ve výhledu, v průchodu chodců, v letní údržbě veřejné
zeleně či průjezdu vyšších a širších vozů, např. při zimní údržbě
komunikací či odvozu odpadů.
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Pokud prořezávku neprovede majitel, je obec jako správce místních
komunikací oprávněna tak učinit sama. Jako pomoc k likvidaci ořezaných větví
nabízíme po domluvě s našimi technickými službami přistavení valníku či jiné
svozové techniky.

Změna termínu svozů směsného odpadu !
S platností od 10. 3. 2017 dochází ke změně termínu vývozu směsného
komunálního odpadu (popelnic) v lokalitě pod železniční tratí.
V obci nad tratí budou popelnice sváženy jako doposud 1x za 14 dní v pátek
v lichý týden. Pod tratí pak v pátek v sudý týden. Důvodem změny je příliš velký
objem odpadu z celé obce na jeden svozový den a jeden svozový vůz.
Termíny svozů popelnic: Naposledy svoz v celé obci – pátek 3.3.
Část obce nad tratí – 17.3., 31.3., 14.4., 28.4., 12.5., 26.5., 9.6., 23.6., 7.7., 21.7.,
Část obce pod tratí –

4.8., 18.8.,
1.9., 15.9., 29.9., 13.10., 27.10., 10.11., 24.11., 8.12., 22.12.
10.3., 24.3., 7.4., 21.4., 5.5., 19.5., 2.6., 16.6., 30.6., 14.7., 28.7., 11.8.,
25.8., 8.9., 22.9., 6.10., 20.10., 3.11., 17.11., 1.12., 15.12., 29.12.

Termíny svozu biopopelnic:
Prosinec až březen 1x za měsíc, první čtvrtek v měsíci – 2.3. a 7.12.
Duben až listopad 1x za 14 dnů, sudé týdny ve čtvrtek – 6.4., 20.4., 4.5., 18.5.,
1.6., 15.6., 29.6., 13.7., 27.7., 10.8., 24.8., 7.9., 21.9., 5.10., 19.10., 2.11., 16.11., 30.11.

Termíny svozu pytlů na plasty (žluté) a nápojové kartony (oranžové):
1x za měsíc, poslední pátek v měsíci – 24.2., 31.3., 28.4., 26.5., 30.6., 28.7., 25.8.,
29.9., 27.10., 24.11., 29.12.

Informace k zápisu do mateřské školy
Zápis do Mateřské školy Včelná pro školní rok 2017/2018 se uskuteční:
– v úterý 2. 5. 2017, od 8.00 - 12.00 hodin
– ve středu 3. 5. 2017, od 12.00 - 16.00 hodin.
Žádosti budou ke stažení na stránkách MŠ a přímo v MŠ k vyzvednutí.
K zápisu s sebou:
 žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
 vyjádření praktického lékaře pro děti a dorost
 občanský průkaz zákonného zástupce
 rodný list dítěte
 doporučení příslušného školského poradenského zařízení pro integraci
dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
 u cizinců jsou potřebná další potvrzení v souladu s § 20 školského
zákona
Kritéria pro přijetí budou zveřejněna v příštím zpravodaji.
Bc. Jarmila Pánková, ředitelka mateřské školy
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Místní poplatky za odpady a psy na rok 2017
Připomínáme termín splatnosti místních poplatků – 30. dubna.
Výše poplatku za odpady činí 550 Kč na osobu, za prvního psa 150 Kč, resp.
u důchodců 70 Kč.
Číslo účtu pro bezhotovostní úhradu: 43 - 3945120267 / 0100. Jako variabilní
symbol uveďte číslo popisné domu, v bytových domech ještě doplněné o číslo
bytu.
Poplatky je též možno uhradit v hotovosti v kanceláři OÚ v úředních hodinách:
Po+St 7-12 a 13-17 hodin.
Bližší informace k místním poplatkům byly zveřejněny v lednovém zpravodaji.

Sportovní rubrika
Fotbalová přípravka
Zimní přípravu si naši malí fotbalisti zpestřili účastí na EON BEACH
JUNIOR CUP 2017 pro věkovou kategorii U9. Turnaj se konal v beach
aréně v Českých Budějovicích 11. 2. 2017 a tým SK Včelná byl
rozlosován do dopoledního programu, kde se mezi sebou utkalo celkem 8 týmů.
Při své premiérové účasti si naši kluci vybojovali postup ze skupiny do semifinále,
ve kterém prohráli s Dynamem ČB. V zápase o 3. místo měli ještě 4 vteřiny před
koncem jednogólový náskok, ale soupeři z Písku se podařilo šťastným gólem
vyrovnat a při penaltovém rozstřelu zvítězit. Ziskem senzačního 4. místa se náš
tým stal překvapením turnaje.
Uplynulý víkend proběhly další hrací dny zimních turnajů. Starší přípravka již
zakončila svoji účast na turnaji v hale SKP, který byl skvělou přípravou na jarní
část sezóny. Mladší přípravka úspěšně pokračuje v bojích na turnaji v Českém
Krumlově.

Metaná
Koncem ledna skončily ligové soutěže na ledě. V 1. lize mužů
obsadil tým MC Včelná 2. a tým SK Včelná 10. místo. V soutěži žen
skončil tým SK Včelná na 2. místě před ženami z MC Včelná.
Zimní sezona pokračuje v sobotu 25. února, kdy SK pořádá na zimním
stadionu v Českých Budějovicích 49. ročník Jihočeského poháru.

Hokejbal
Oba včelenské týmy se pohybují na špici tabulek a pilují formu
do nadcházejících bojů v play-off.
Ing. Stanislav Pražák, předseda komise pro sport a volný čas
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– Příloha zpravodaje obce Včelná 2/2017 –

Kultura v obci – plesová sezóna
18. 3. – Maškarní ples
24. 3. – Ples firmy Europasta
1. 4. – Dětský maškarní karneval
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

Akce pořádané spolkem Včelňáci
25. 2. 2017 – VEPŘOVÉ HODY – PŘIPOMENUTÍ
Již tuto sobotu se koná třetí ročník včelenských vepřových hodů. Kromě
tradičních zabijačkových specialit a dobrého piva se můžete těšit
i na tematický hudební doprovod s harmonikářem.
Nebude chybět ani soutěž o NEJLEPŠÍ KOBLÍŽEK –
přineste proto vzorky svých koblížků nejpozději do 15.00
a odborná porota následně vybere ten nejlepší, který bude oceněn.
V Kulturním domě Včelná od 11 hodin.
22. 3. - 23. 3. 2017 – VĚDA NA VSI
V březnu proběhne druhý ročník populárně vzdělávací akce, která je
připravována ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou, během které vám
studenti JČU poodhalí roušku matematiky, fyziky, chemie 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 15-19 hodin.
Cyklus přednášek „V OBRAZE“
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 hodin.
Pátek 17. března – V OBRAZE s Petrem Sukdolem – Nový Zéland země
Pána prstenů
Zveme Vás na setkání s naším sousedem ze Včelné, který rád a často
cestuje. Seznámí nás se spoustou zajímavostí a své zážitky doplní
i působivými fotografiemi z této daleké země.
V Kulturním domě Včelná od 19 hodin.
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Březen v zrcadle pranostik
Březen je měsíc, jehož název je odvozen od naší velice rozšířené dřeviny
břízy bradavičnaté, která právě v tomto období pučí. Vždy to byl měsíc, ve
kterém byl vyhlížen příchod jara. V některých teplejších oblastech, jako moravské
úvaly, Polabí, Poohří, nebo dolní Povltaví je toto období začátkem jarních polních
prací. K tomu hovoří některé pranostiky: „Třináctého týdnu v roce, zem se
zahřeje a sedlák zaseje.“ „V březnu skřivánek pobízí, sej sedláčku, sej sedláčku!“
„V kožichu sej jařinu, v košili oziminu.“
Začátek března spadá ještě do takzvaného Matějského jara, které začalo
ještě v únoru. Toto teplejší období bývá ke konci první březnové dekády
narušováno vpády vzduchových hmot ze severu, nebo prouděním studeného
kontinentálního vzduchu. Díky tomu v tomto období přicházejí poslední celistvější
záchvěvy chladného až mrazivého charakteru. Tomuto období se říká Řehořská
(březnová) zima a dochází k němu na našem území s pravděpodobností 6570%. „Pokyne-li Řehoř hlavou, obešle nás zimu bílou.“ „O svatém Řehoři, mrazy
vše umoří.“ Jsou však i pranostiky, které jakoby Řehořskou zimu ignorují,
například „Na svatého Řehoře, čáp letí přes moře, žába hubu otevře, vlaštovička
zašveholí nahoře a šelma sedlák každý, kdo neoře.“.
Ke svatému Řehoři se nám dochovaly i rovnodennostní pranostiky jako
„Na svatého Řehoře, den s nocí v jedné míře.“ Naši předci udávali rovnodennost
na 12. 3., my ji ale máme 20.3. Tento rozdíl je způsoben tím, že dříve se používal
Juliánský kalendář, pro který byl rok (doba oběhu Země kolem Slunce) dlouhý
365,25 dne. Ve skutečnosti je o 11 minut a 12 sekund kratší. Díky této
nepřesnosti se Juliánský kalendář za 4 století předešel o cca 3 dny. Tato
nepřesnost byla napravena v roce 1582 takzvanou Gregoriánskou kalendářní
reformou, a to přechodem na kalendář nový a 10 dnů, které k tomuto datu
přebývaly, byly prostě škrtnuty a vymazány. Toto způsobilo mnoho komplikací,
protože mnohé pranostiky přestaly platit.
Mariánské Jaro přichází ke konci druhé březnové dekády s pravděpodobností 70-80%. Název je odvozen od svátku zvěstování paní Marie (25. března):
„Až teprve pod ochranou paní Marie, každá lučina ožije.“, „Pana Marie na slunci,
někdy jen na srdci, zahřívá vlaštovku.“ Je to období, kdy se jaro začíná probouzet
i když aprílové počasí a příchod malých a velkých ledových mužů v dubnu mu to
neusnadňuje.
Březen – za kamna vlezem, duben – ještě tam budem, máj – vyženem kozy
v háj.
Březen bez vody - duben bez trávy.
Březen mokrý - rolník smutný.
Březen suchý, duben mokrý, květen větrný pytle obilím naplní.
Březnový sníh zaorati jest, jako když pohnojí.
Březnové slunce má krátké ruce a dlouhý kabát.
Březnové slunce od nohou studí.
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Březnového prachu za dukát lot.
Březnového slunka je pořídku.
Březnový hrom – pozdní hlad.
Dlouho-li březen sněhu hovívá, na obilí úrodný rok bývá.
Hříbě, štěně a dítě březnové dobré bývá.
Hřmí-li v březnu, sněží v máji.
Hřmí-li v březnu, tak také v červnu.
Jestli březen kožich stáhl, duben rád by po něm sáhl.
Kam se v březnu první bouřka honí, všechny ostatní jdou za ní.
Kolik březnových mlh, tolik lijavců v roce.
Kolik mlh v březnu k nebi stoupá, tolik bude ještě mrazů po Velikonocích.
Mokrý březen od rolníků nenáviděn.
Na déšť březnový nenásleduje požehnání boží.
Nezapomeň nikdy na to, březnový prach že je zlato!
Panská láska, ženská chuť a březnové počasí není stálé.
Skřivan si v březnu musí vrznout, i kdyby mněl zmrznout
Suchý březen a máj mokrý, dělají rok dobrý.
V březnu vítr, v dubnu déšť - pak jistě úrodný rok jest.
V březnu prach co zlato a stříbro, ale sníh bývá pro osení jed.
V zelené-li roucho březen se obleče, neúrodu za sebou přivleče.
Zima často ještě do března strká hlavu a někdy jej i dokonce zalehne.
Žežule, které v březnu velmi křičí, čáp, který mnoho hřeská, divoké husy,
které se ukazují, oznamují teplé jaro.
Mgr. Kamil Feitl, místostarosta
INZERCE

Obec Kamenný Újezd přijme ženu na sezónní provoz Autokempu Štilec
na pozici uklízečka – pokojská (duben – září). Nástup 3. dubna 2017.
Podrobnější informace na tel.č. 387 998 204 (Z. Hojdová), nebo osobně
v úředních hodinách na OÚ Kamenný Újezd.
KOMINICTVÍ JUNG z Českých Budějovic
informuje že, v období od 10.2.02017 do 28.2 2017 bude provádění
pravidelných kominických služeb spojené s čistěním a kontrolou komínů
dle nového požárního zákona č. 320/2015 Sb.
Cena služby je 499 Kč/průduch. Domy neobcházíme, zájemci o službu
se musejí objednat. BONUS KE SLUŽBĚ: ZAPŮJČENÍ MALÉHO SKÁKACÍHO
HRADU NA DEN ZDARMA. Zápůjčka skákacího hradu bez čistění 399Kč/den,
víkend 600Kč. Telefon/SMS: 608 043 563.
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Kurz trénování paměti
V případě dostatečného počtu zájemců bychom připravili
kurz trénování paměti. V nabídce jsou tyto druhy kurzů:
TRÉNINK PAMĚTI PRO SENIORY
Délka kurzu: 10 x 2 vyučovací hodiny (celkem 20 hodin během 10 týdnů)
Počet účastníků: 5-15 osob
Cíl: trénink – krátkodobé i dlouhodobé paměti • koncentrace
efektivní spolupráce obou mozkových hemisfér
Aktivní využívání paměťových technik • Seznámení se životním stylem
pro zdravý mozek • Zvýšení sebevědomí účastníků • Sociální kontakt účastníků
Dílčí části: Informace o paměti • Asociace a vizualizace • Paměťová cvičení •
Koncentrační cvičení • Paměťové techniky • Rezervní mozková kapacita • Životní
styl podporující zdravý mozek
EFEKTIVNÍ VYUŽÍTI MOZKU A PAMĚTI PRO VEŘEJNOST
(cílová skupina - pracující, maminky na mateřské dovolené…)
Délka kurzu: 10 x 2 vyučovací hodiny (celkem 20 hodin během 10 týdnů)
Počet účastníků: 5-15 osob
Cíl: trénink – krátkodobé i dlouhodobé paměti • koncentrace
efektivní spolupráce obou mozkových hemisfér
Využití paměťových technik v běžném životě • Využití paměťových technik
v zaměstnání • Myšlenkové mapy a jejich využití • Seznámení se životním stylem
pro zdravý mozek • Zvýšení sebevědomí účastníků • Sociální kontakt účastníků
Dílčí části: Informace o paměti • Asociace a vizualizace • Paměťová cvičení •
Koncentrační cvičení • Paměťové techniky • Myšlenkové mapy • Rezervní
mozková kapacita • Životní styl podporující zdravý mozek
VYUŽITÍ MYŠLENKOVÝCH MAP A PAMĚŤOVÝCH TECHNIK PŘI STUDIU,
TIPY PRO UČENÍ SE CIZÍCH JAZYKŮ
(cílová skupina – studenti SŠ VŠ, včetně dálkového studia)
Délka kurzu: 5 x 2 vyučovací hodiny (celkem 10 hodin během 5 týdnů)
Počet účastníků: 5-15 osob
Cíl:
Tvorba a využití myšlenkových map • Tvorba a využití paměťových
technik • Efektivní spolupráce obou mozkových hemisfér • Efektivní studijní
poznámky • Efektivní učení cizích jazyků
Dílčí části: Informace o paměti • Asociace a vizualizace • Paměťové techniky •
Cizí jazyky • Studijní poznámky • Systém učení se
Ukázková hodina ZDARMA 16.3. od 18:00 v zasedací místnosti OÚ!
Lektorka: Helena Žahourová, aktivizační pracovník v sociálních službách – trenér
paměti III. stupně.
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