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Sedmnáctiletá Markéta Sahanová dosáhla mimořádného
úspěchu, když zvítězila v mezinárodní překladatelské soutěži
Juvenes Translators, kterou již tradičně vyhlašuje Evropská komise.
Celkem se letošního 12. ročníku zúčastnilo 3252 studentů ze 751 škol z celé
Evropy. V překladu z angličtiny do češtiny vyhrála mezi 100 studenty právě
Markéta. Nejlépe zvládla vystihnout leckdy i překladatelské oříšky, za což jí bude
odměnou několikadenní cesta do Bruselu, kde přímo v sídle EU převezme
ocenění. GRATULUJEME!

Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
další měsíc se blíží ke svému konci a vy držíte v ruce únorový zpravodaj,
ve kterém bychom vám chtěli po čase připomenout, jakým způsobem se v naší
obcí třídí odpady. Množí se nám totiž informace, že někteří občané, zejména pak
majitelé nových rodinných domů, netřídí dle vyhlášky odpad u svého domu, neboť
si ani nevyzvedávají na obecním úřadě pytle na plasty a kartony, které pak jednou
měsíčně vyváží svozová firma. Místo toho vyhazují plasty do žlutých kontejnerů
umístěných v blízkosti bytových domů, které jsou pak brzy zaplněné. Tyto
kontejnery by však měly sloužit pro třídění pouze obyvatelům bytovek.
Kromě odpadů se ve zpravodaji dočtete o akcích, které se plánují v nejbližších
měsících a které byste si určitě neměli nechat ujít. Jednou z nich je i pravidelný
jarní úklid obce v rámci celorepublikové akce UKLIĎME SVĚT, UKLIĎME
ČESKO. Věřím, že se i letos mezi vámi najdou dobrovolníci, kteří nám pomohou
naši obec trochu více uklidit.
Obrátily se na mne návštěvnice obecní knihovny, které by chtěly veřejně
poděkovat paní Janě Petrové, která se o provoz knihovny stará a je vždy velmi
ochotná jim poradit, případně požadované knihy např. pro povinnou četbu dětí
zajistit z jiných knihoven. Děkujeme za vše, co pro naši knihovnu děláte!
Koncem ledna jsem nechala zpracovat nezávislou analýzu obecních financí,
která zhodnotila hospodaření obce v minulých letech a ukázala střednědobý
výhled na dalších 5 let. Na základě všech získaných informací nám byl udělen
rating A+ A+, což je vynikající výsledek. Vůbec nejlépe byl hodnocen rok 2018
s označením excelentní. Kdo by měl zájem si tento dokument pročíst, tak je
k dispozici na stránkách obce v sekci finance a majetek 2019.
Na závěr bych vás chtěla informovat o nové službě, kterou můžete
začít na obecním úřadě využívat, a tou je bezhotovostní platba
veškerých poplatků, vstupenek… platební kartou!
Jarní čištění všech ulic v obci bude probíhat v úterý 19. 3. 2019. Žádáme
majitele vozů, aby tento den neparkovali na ulicích a umožnili čistícímu vozu
průjezd a vyčištění celé plochy. DĚKUJEME!
Termín dalšího zasedání zastupitelstva je v pondělí 4. 3. od 18.30.
Miroslava Stránská, starostka obce

Ke sběru odpadů
Hromadný svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu se uskuteční
30. března. Bližší informace přineseme v příštím zpravodaji.
Termíny svozů bio popelnic, popelnic a pytlů naleznete v přiloženém
aktualizovaném informačním materiálu, včetně mapky stanovišť kontejnerů
na papír, sklo, oleje z domácnosti, kovy a textil.
Chovatelé psů jistě uvítají rozšíření počtu instalovaných košů na psí
exkrementy. Děkujeme, že po svých psech uklízíte a nenecháváte
exkrementy na chodnících a zelených plochách, kde se s nimi posléze
potýkají vaši spoluobčané – roznášejí si je na botách, rozmetají při sečení
trávy či odnášejí do popelnic. Protože každý exkrement musí někdo uklidit,
nepřenášejte prosím tuto nepříjemnou povinnost na své spoluobčany.

Akce pořádané obcí Včelná
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ – sobota 30. 3. 2019
Poslední sobotu v březnu přivítáme naše nejmladší občánky. Jelikož děti
přibývají docela rychle, rozhodli jsme se uspořádat vítání letos hned dvakrát. Toto
je první termín a druhý bude na podzim. Na tuto slavnostní událost obdrželi rodiče
osobní pozvánku z obecního úřadu. Profesionální fotografka Lucie Janáková
každé rodině připraví společnou fotografii.
V Kulturním domě Včelná od 10 hodin

UKLIĎME SI VČELNOU – neděle 7. 4. 2019
Naše obec je opět zapojena do celorepublikové akce UKLIĎME SVĚT,
UKLIĎME ČESKO, jejímž hlavním cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky
a nepořádek. Zapojte se i vy jako dobrovolníci a přijďte nám pomoci uklidit naši
obec, abychom se při procházkách mohli radovat, že okolí cest, chodníků
a zastávek je uklizené. Obzvlášť pak náš krásný les, který často hyzdí černé
skládky, které pro mě z nepochopitelných důvodů každý rok opakovaně vznikají.
Podrobnosti naleznete na www.uklidmecesko.cz, kde se také můžete registrovat.
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Případně napište na ou@vcelna.cz. Každý dobrovolník dostane rukavice a pevné
pytle a od obce také drobné občerstvení, aby se mu lépe pracovalo 😊
Sraz v 9 hodin před obecním úřadem

ZÁJEZD DO BAYERN PARKU – středa – státní svátek – 8. 5. 2019
Obec Včelná letos poprvé pořádá zájezd pro rodiny s dětmi do německého
zábavního parku, kde všichni zažijí spoustu dobrodružství a adrenalinu –
www.bayern-park.de/cs/. Velkým klukům se určitě bude líbit rychlá jízda na horské
dráze a správným holkám třeba sjezd na divoké řece. Atrakcí je zde mnoho
pro malé i velké.
Počet míst je omezen max. 49 osob, proto neváhejte a udělejte si rezervaci
co nejdříve na obecním úřadě – 387 250 223, nebo na ou@vcelna.cz.
Zájezd je určen přednostně pro občany Včelné, proto bude nutné nahlásit
jména všech účastníků a ulici, ve které bydlí. Cena je jednotná – 470 Kč/osoba.
Dopravu hradí obec. Celou částku je nutné zaplatit (nově i kartou) nejpozději
do 15.4.2019 na obecním úřadě, jinak bude rezervace zrušena a nabídnuta
náhradníkům. Rezervace míst začne od pondělí 4.3.2019.
Předpokládaný odjezd autobusu je v 7 hodin od restaurace U Kaštanu,
návrat okolo 20. hodiny. Bude upřesněno.

ZÁJEZD SE SENIORY – čtvrtek 30. 5. 2019
Cílem letošního výletu pořádaného obcí bude na přání některých
našich seniorů Čapí hnízdo. Ještě před tím však stihneme prohlídku na nedalekém zámku Konopiště. Opět se máte na co těšit. Po absolvování okruhu Salóny
severního křídla – v 10:00 a v 10:15 (budeme rozděleni na dvě skupiny, délka
prohlídky cca 50 minut), se přesuneme na oběd v bistru U Čápa přímo na farmě
Čapí hnízdo, kde nás poté čeká komentovaná exkurze v místním Labyrintu
Ekocentra od 13.30 v délce cca 90 minut. V případě, že se tam nebude konat
žádná soukromá akce, budeme se moci projít po celém areálu.
Jelikož se mnozí z vás již ptají, kam se pojede a kdy se mohou přihlásit na výlet,
tak vám dáváme možnost si závazně rezervovat svá místa už od úterý 5.3.2019
buď telefonicky na čísle 387 250 223 nebo osobně na obecním úřadě, příp. přes
email ou@vcelna.cz. Při rezervaci je nutné nahlásit všechny přihlašované osoby
s trvalým bydlištěm v obci. Cena za osobu je 300 Kč (zahrnuje dopravu, všechny
vstupy a oběd o 3 chodech 😊). Částku za výlet zaplaťte nejpozději do 30.4.
na obecním úřadě (hotově nebo kartou), jinak bude vaše rezervace stornována
a nabídnuta náhradníkům. POČET MÍST JE OMEZEN NA 47 OSOB!
Plánovaný odjezd autobusu je v 7:30 od restaurace U Kaštanu, návrat
zhruba v 17:30.
INZERCE
Obec Včelná nabízí k prodeji traktor značky ZETOR 7711, r. v. 1986. Technický stav a opotřebení
odpovídá stáří. Nutná generální oprava motoru. V případě zájmu je možné se domluvit na prohlídce
traktoru na tel. 387 250 223. Nabídky zasílejte písemně na email starostka@vcelna.cz
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Akce pořádané spolkem Včelňáci
VEPŘOVÉ HODY – sobota 2. 3. 2019
Rok se s rokem sešel a již tuto sobotu pro vás opět chystáme
oblíbené tradiční vepřové hody. Budete si moci zakoupit všechny
zabijačkové speciality, jako jsou jitrnice, jelítka, tlačenky, sulc, řízky…
Na zahřátí pro vás uvaříme zabijačkový guláš a prdelačku. Letos budeme mít
na hodech také spolkovou pec a připravíme v ní určitě něco dobrého. To vše
za doprovodu harmoniky. Okolo 15. hodiny vyhlásíme vítěze soutěže o nejlepší
koblížek. Své vzorky předejte obsluze. Těšíme se na vaši účast. VSTUP ZDARMA!
Kulturní dům Včelná od 11:30 hodin

VĚDA NA VSI – 5. 3. – 7. 3. 2019
První týden v březnu se k nám opět sjedou studenti Jihočeské
univerzity a návštěvníkům budou ukazovat různé pokusy. Děti si budou
moci samy vyzkoušet zákony fyziky nebo třeba logické úkoly
z matematiky. Stanoviště budou přizpůsobena dětem všech věkových kategorií.
Kulturní dům Včelná vždy v době 15–18 hodin

V OBRAZE –
přednáška na téma „Na kole přes Afriku“ - čtvrtek 28. 3. 2019
Zveme vás na setkání s mladým cestovatelem Tadeášem Šímou,
který mimo jiné projel Afriku na kole! Vyprávět nám bude nejen o této
13000 km dlouhé cestě. Přijďte si poslechnout povídání o nevšedních
zážitcích nebo se i zeptat na to, co by vás o netradičních formách cestování
zajímalo.
Kulturní dům Včelná od 18 hodin

VYNÁŠENÍ MORANY – neděle 7.4.2019
O Smrtné neděli vyjdeme na tradiční procházku k Malši a zpět.
Poneseme Moranu, ochutnáme jidáše, zkusíme vzkřísit písničky a říkadla
a vyženeme zimu ze vsi. Vycházet budeme opět od mateřské školy.
V případě nepříznivého počasí je možná změna trasy.
Sraz ve 14 hodin před mateřskou školou

VELIKONOČNÍ WORKSHOP – sobota 20. 4. 2019
Přijďte si nazdobit vajíčka, uplést pomlázku a vyzkoušet další tvůrčí
aktivity. Vstup je zdarma! Dle počasí v kulturním domě nebo před ním.
Kulturní dům Včelná od 13 hodin.
Pokračování na straně 5 na vloženém listu
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STAVĚNÍ MÁJE A PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Poslední dubnový den se opět sejdeme u ohniště ve sportovním areálu Včelná,
kde slavnostně postavíme májku a zapálením vatry oslavíme filipojakubskou noc.
Přivítáme všechny čarodějnice a čarodějníky, připraveno bude občerstvení
i zábava pro děti, zazpíváme si u ohně. Každá pomocná ruka je vítána.
Stavět začneme v 17 hodin.

JAK VYCHOVÁVAT KLUKY A NEPŘIJÍT O ROZUM? – pátek 10. 5.
Těšit se můžete na vystudovanou psycholožku a psychoterapeutku
VLAĎKU BARTÁKOVOU, která sama vychovává čtyři syny. Vlaďka mimo svou
širokou škálu obdivuhodné práce realizuje semináře, o kterých říká: „Školím
rodiče, aby jim bylo lépe s jejich dětmi!“
Vnímáte taky:
Že kluci obvykle zlobí víc než holčičky? • Že mají obvykle horší výsledky
ve škole? • Že se obyčejně stále vrtí, vyrušují a neposedí? • Že si obvykle
vyrábějí zbraně a neustále bojují?
Tak přijďte zkusit pochopit, proč tomu tak je, dozvědět se něco o mužském
mozku. Třeba jen získat povzbuzení, že to neznamená, že jsme špatní rodiče nebo
že je dítě v nepořádku. Pomůžeme Vám pochopit, proč s námi vůbec nemluví a jak
zařídit, aby nás vůbec uslyšeli. Seminář Vám odpoví nejen na příčiny chování
chlapců, ale přinese i řadu podnětů a technik, jak s kluky zacházet, aby se
neponičilo jejich mužství a zároveň rodiče přežili jejich vychovávání bez úhony.
Probereme klíčové období výchovy kluků a nezapomeneme na mateřský neklid
a úzkost, zvládání emocí, když chlapi dělají "nebezpečné" věci. Celé povídání trvá
zhruba 3 hodiny včetně přestávky.
Jelikož se jedná o velmi oblíbenou přednášku a maximální počet osob je
lektorkou omezen na 25, je nutné se registrovat předem! VSTUPNÉ na seminář
je 250 Kč.
Rezervaci prosím proveďte na e-mail vcelna.kultura@gmail.com, napište své
jméno a ulici, ve které bydlíte. Přednostně budeme registrovat obyvatele Včelné.
Vstupenku je nutné uhradit POUZE HOTOVĚ nejpozději do 15.4.2019 na Obecním
úřadě Včelná. Po ukončení semináře si můžete prodloužit váš večer a zůstat
v kulturním domě pro další diskuzi. Na místě si budete moci zakoupit i drobné
občerstvení. V Kulturním domě Včelná od 17 hodin

Akce pořádané spolkem VČELNÁ PRO VŠECHNY
KOUZELNICKÉ PŘEDSTAVENÍ – sobota 23.3.2019
Srdečně vás s dětmi zveme na kouzelné odpoledne. Zmizíme si na pár chvil
v zemi triků, iluzí, co v nás údiv probudí. Společně se zasmějeme a strávíme
krásné odpoledne. V Kulturním domě Včelná od 14 hodin

účastníků max. 20 na jeden kurz. V případě zájmu prosím napište na email:
vcelnaprovsechny@seznam.cz, případně SMS na tel. 723 376 767, po naplnění
kurzu vyhlásíme termín konání.
Kurzy se mohou konat i opakovaně a budou pod vedením zkušeného lékaře
z rychlé záchranné služby.
PŘIPRAVUJEME
Putování historií Včelné + čtení z kronik – jaro 2019
Čaj o páté – přednášky se zajímavými osobnostmi – během celého roku
Den radosti – guláš, akce pro děti, přebytky, bazar dětských knih, termín konání
květen 2019
Odtajnění Českých Budějovic – léto 2019
Pexesiáda – turnaj v pexesu pro děti – podzim 2019
Divadelní podzim – ochotnické divadlo 2x pro dospělé, 2x pro děti – podzim ‘19
Podrobnosti k chystaným akcím budeme průběžně zveřejňovat ve zpravodaji,
můžete nás sledovat na facebooku: https://www.facebook.com/Vcelnaprovsechny/
nebo na webových stránkách www.vcelnaprovsechny.cz. Vstupné na akce je
dobrovolné.

Sportovní rubrika
FOTBAL
Návštěva A-Týmu na dětském oddělení v nemocnici v Č. Budějovicích
Dne 20. 12. 2018 se zástupci našeho A-týmu zúčastnili charitativní akce
pro děti, které musely vánoční svátky strávit v nemocnici. Při této příležitosti jim
byly předány dárky v hodnotě 6.000 Kč, které mezi sebou vybrali hráči, realizační
tým a sponzoři.
Ještě jednou děkujeme všem, kteří se podíleli na této sbírce!
Turnaj – Hallenmasters Linz ,,2019“
V pátek 4. 1. 2019 se naše mladší přípravka účastnila mezinárodního
halového fotbalového turnaje v rakouském Linzi. Mezi účastníky z Rakouska,
Německa a Česka jsme se umístili na pěkném sedmém místě. Celá organizace
turnaje byla vydařená. Těšíme se na další podobnou akci.

NÁBOR MALÝCH FOTBALISTŮ

KURZ PRVNÍ POMOCI – bez termínu
Připravujeme pro naše občany kurz první pomoci, který bude rozdělen do tří
skupin (kurz pro maminky, kurz pro děti, kurz pro širokou veřejnost). Počet

SK Včelná zve děti všech věkových kategorií do fotbalového oddílu.
Přijďte se podívat na pravidelné tréninky v úterý a čtvrtek vždy od 17
hodin na hřišti SK Včelná.
Pro bližší informace kontaktujte trenéra Ladislava Tomka na čísle 778 038 345.
Náš A-tým mužů rád přijme nové posily na jarní sezonu. V případě zájmu volejte
rovněž na výše uvedený kontakt.
Za SK Včelná Roman Zajíček
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