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Úvod
Vážení a milí spoluobčané, dámy a pánové, milí čtenáři,

kronika je dílo, do něhož se zaznamenávají zprávy o důležitých událostech v obci. Slouží
pro předání informací a pro poučení budoucím generacím. Jako kronikářka jsem pověřena
dané informace objektivně zaznamenat, a to s ohledem na Zákon o ochraně osobních údajů
(106/2006 Sb.), ve znění pozdějších předpisů. Ten mi neumožňuje uvádět určité informace
o občanech obce. Většina z vás jistě měla příležitost někdy nahlédnout do starších kronik,
které byly psány ručně a byly doplněny o řadu fotografií a obrázků. Kroniky byly dříve často
plné humorných zápisů včetně jmen obyvatel. Při srovnání s kronikami novějšími
je to značný rozdíl. Je to škoda, v dnešní době bohužel nejsou zápisy tak čtivé a mnohým
z nás se mohou znát velmi kusé. Můžeme jen doufat, že se někdy situace změní a do kronik
se opět vrátí živé a barvité vyprávění tak, jak jsme byli zvyklí v dávné době.

Rok 2018 byl pro každého z nás plný důležitých událostí. Také v naší obci se stala řada
událostí, se kterými vás v následujících řádcích seznámím. Ačkoli hlavním cílem psaní
kroniky je především zaznamenávání obecních událostí, je také důležité ohlédnout
se za minulým rokem trochu obšírněji. V celém světě i v naší republice se během roku udála
řada věcí, které nějakým způsobem ovlivnily životy nás všech. V rámci první kapitoly vás
tedy seznámím s vybranými světovými a republikovými událostmi za rok 2018.

4

Vybrané světové události charakterizující dobu
Dne 1. ledna 2018 poprvé v historii převzalo Bulharsko předsednictví Rady Evropské Unie,
a to na obvyklou dobu šesti měsíců. Jeho předsednictví lze charakterizovat heslem
„v jednotě je síla“, což je také uvedeno na státním znaku republiky. V červenci převzalo
štafetu předsednictví Rakousko.

Od 9. do 25. února 2018 se v jihokorejském Pchjongčchangu konaly již XXIII. zimní
olympijské hry. Maskotem olympijských her se stala postava tygra z korejské lidové
pohádky. Tygr představuje důvěru a sílu. Jistým symbolem se však stala také politická snaha
o co největší zmírnění napětí politických vztahů na Korejském poloostrově. Severokorejští
sportovci byly však po celou dobu konání olympiády pod neustálým dohledem v podobě
politiků a agentů tajné služby. Česká výprava, která čítala 93 účastníků, si z olympiády
odnesla celkem sedm medailí, a to dvě zlaté, dvě stříbrné a tři bronzové. Bronz získaly
ve snowboardingu Eva Samková a v biatlonu Veronika Vítková. Stříbro si odnesli biatlonista
Michal Krčmář a rychlobruslařka Martina Sáblíková. Dvě zlaté medaile získala Ester
Ledecká, která se stala dalším z neoficiálních symbolů celé olympiády. Jako první žena
v historii dokázala na jedné olympiádě zvítězit ve dvou odlišných sportech, a to
ve snowboardingu a v alpském lyžování. Její neskutečný výkon vyvolal celosvětovou senzaci
a ve svých dvaadvaceti letech se stala olympijskou legendou.

Na konci února otřásla nejen sousedním Slovenskem, ale celým světem dvojnásobná vražda
slovenského investigativního novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírové.
Slovenský premiér Robert Fico označil vraždu za útok na svobodu tisku a demokracii
na Slovensku. Devatenáct šéfredaktorů ze slovenských médií vydalo společné prohlášení,
ve kterém mimo jiné uvedli, že vražda novináře je zločin obracející se proti svobodě slova.
Robert Fico pak v březnu podal demisi celé slovenské vlády, čímž vyvrcholila politická krize
vyvolaná právě vraždou novináře a jeho partnerky.
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V březnu byl na dalších šest let zvolen v Rusku prezident Vladimír Vladimirovič Putin,
pro kterého hlasovalo 76,66 % voličů.

V květnu vstoupilo v platnost Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), jehož
cílem je zvýšení ochrany osobních dat občanů Evropské unie. Nařízení definuje zásady a
podmínky zpracování osobních údajů.

V červnu se v Rusku poprvé v historii konalo již XXI. mistrovství světa ve fotbale. Turnajů
se na dvanácti stadionech v jedenácti městech účastnilo 210 týmů v kvalifikaci a 32 týmů
v závěrečném turnaji. Vítězem se stala Francie, která zdolala Chorvatsko 4:2. Postoupení
chorvatského týmu až do finále se stalo světovou senzací.

V thajské jeskyni Tcham Luang Nang Non uvízlo dvanáct chlapců a jejich trenér, kteří
ustupovali do jeskyně před stoupající vodou. K zaplavení jeskyně došlo kvůli monzunovému
dešti. Celá skupina byla nalezena na začátku července, a to po devíti dnech od jejich
zmizení. Záchranná akce byla velmi složitá. V neděli 8. července pak začala evakuace, která
zdárně skončila v úterý 10. července. Zachráněny byly všechny osoby. Při dopravě nádob
s kyslíkem do prostoru jeskyně však při zpáteční cestě zahynul potápěč thajského
námořnictva.

V létě bojovalo Řecko s rozsáhlými požáry, které si vyžádaly nejméně 74 obětí na životě.
Nejhorší situace byla nedaleko města Rafina v kraji Attika.
Na konci července jsme mohli pozorovat nejdelší zatmění Měsíce v 21. století. Trvalo
celkově 1 hodinu, 43 minut a 34 sekund. Měsíc prošel geometrickým středem zemského
stínu, proto byl velmi tmavý. Další takové zatmění se odehraje až v roce 2029, avšak v České
republice zapadne Měsíc za obzor ještě před maximem úkazu.
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Vybrané republikové události charakterizujících dobu

Rok 2018 začal v pondělí 1. ledna a skončil v pondělí 31. prosince. V České republice měl
250 pracovních dnů a 13 státních svátků. Letní čas začal v neděli 25. března ve 2:00 a skončil
v neděli 28. října ve 3:00.

Ve dnech 12. a 13. ledna 2018 proběhla druhá přímá volba prezidenta republiky (první
proběhla v roce 2013). V prvním kole prezidentských voleb uspěli z devíti kandidátů Miloš
Zeman (38,56 %) a Jiří Drahoš (26,6 %). Voleb se zúčastnilo 61,92 % voličů. Ve druhém kole
ve dnech 26. a 27. ledna byla volební účast 66,6 %. Zvítězil kandidát Miloš Zeman
(51,36 %), který obhájil svoji funkci opět po pěti letech a 8. března 2018 zahájil složením
prezidentského slibu svoje druhé funkční období.

Výsledky prezidenských voleb v obci Včelná

kandidát

1. kolo

2. kolo

Jiří Drahoš

32,02 % (341 hlasů)

58,94 % (679 hlasů)

Miloš Zeman

29,2 % (311 hlasů)

41,06 % (472 hlasů)

Na konci března zahájila Česká televize digitální televizní vysílání ve standardu DVB-T2.
Jde o přenos vysílání přes pozemní vysílače. Televizní stanice jsou shlukovány do tzv.
multiplexů (balíček programů). Obraz umožňuje vysoké rozlišení.

Ačkoli v březnu demonstrovaly tisíce lidí proti stávajícímu premiérovi Andreji Babišovi,
jmenoval prezident Miloš Zeman dne 27. června druhou vládu Andreje Babiše. V březnu
také proběhla studentská stávka s názvem Vyjdi ven. Její podstatou byla obrana ústavních
hodnot.
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Od července začaly úřady povinně a zadarmo vydávat elektronické občanské průkazy
s novým typem čipu. Nové občanské průkazy jsou vybaveny aplikací elektronického
podepisování a identifikační aplikací. Ke většině služeb je však zapotřebí datová schránka.
Zřejmě nejdůležitějším mezníkem v roce 2018 bylo pro naši zemi sté výročí vzniku
Československa. Sté výročí si připomínala celá země od začátku roku. V Praze se na tuto
počest konal v červenci XVI. všesokolský slet.

Dne 27. října byla u této příležitosti

po rekonstrukci otevřena historická budova Národního muzea.

Rekonstrukce trvala

42 měsíců. Slavnostní otevření zahájila Česko-slovenská/Slovensko-česká výstava. Večer byl
pak na budově promítán interaktivní videomapping. Muzeum pak bylo pro veřejnost
otevřeno od dalšího dne. Do konce roku mohli lidé navštěvovat muzeum zdarma. Další den
pak po celé republice probíhaly oslavy výročí vzniku Československa. Slavilo se například
v opeře, na hoře Říp, konala se vojenská přehlídka a nechyběl ani velkolepý ohňostroj
v Praze. Kvůli oslavám přijely do České republiky také významné zahraniční politické
osobnosti včetně francouzského prezidenta Emmanuela Macrona a německé kancléřky
Angely Merkelové. Největší událostí a vyvrcholením oslav byla přehlídka vojáků, policistů,
hasičů, záchranářů a strážníků v Praze. Po Evropské třídě pochodovalo více než 2100 lidí
a projely stovky kusů techniky. Bohužel oslavám nepřálo počasí a kvůli velké oblačnosti
a dešti bylo omezeno zapojení letecké techniky. Přelétly tak pouze stíhačky Gripen, které
však ani nebyly vidět. I přes velkou nepřízeň počasí přihlížely oslavám tisíce lidí.

V rámci oslav výročí uspořádaly České dráhy spolu s Československou obcí legionářskou
a Národním technickým muzeem rekonstrukci příjezdu prvního československého
prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka z exilu zpět domů. Z rakousko-českých hranic byly
vypraveny dva vlaky. V historickém vlaku cestoval T. G. Masaryk v podání herce Otakara
Brouska se svým doprovodem. Druhý vlak byl pak určen pro veřejnost. Vlak započal svoji
jízdu v rakouském městě Summerau a pokračoval přes Horní Dvořiště, České Budějovice,
Veselí nad Lužnicí, Tábor a Benešov až do Prahy. Akce sklidila ohromný úspěch. Také
v našem krajském městě, kde vlak stavěl, se přišlo na nádraží podívat stovky lidí. Tam také
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prezident navštívil divadelní představení Republika, takový krásný sen a poté tam
přenocoval. Naše obec měla tu čest, že historický vlak zastavil také na deset minut
na nádraží ve Včelné a přišlo se na něj podívat několik desítek občanů.

Na podzim se konaly již druhé volby v tomto roce. Tentokrát šlo o volby do zastupitelstev
obcí a v některých volebních okrscích se také konaly volby do Senátu Parlamentu České
republiky. Volební účast v senátních volbách byla 16,49 % a v Českých Budějovicích byla
volební účast 17,87 %. V druhém kole zvítězil v okrsku České Budějovice Ladislav Faktor nad
Jiřím Šestákem. V naší obci se volby do Senátu Parlamentu České republiky nekonaly,
protože obec Včelná patří do senátního okrsku č. 10 Český Krumlov.

Seznam děl ústního a nehmotného dědictví lidstva UNESCO se v listopadu rozrostl o další
památku, a to modrotisk. O jeho zapsání žádala Česká republika společně se čtyřmi dalšími
státy. Modrotisk je tradiční technika potisku textilií a současně se tak nazývá tmavě modrá
látka s bílými vzory, která se touto technikou vyrábí.

Konec roku poznamenala Českou republiku i sousední Polsko velká tragédie. 20. prosince
došlo totiž k výbuchu metanu v Dole ČSM ve Stonavě na Karvinsku. Ten si vyžádal
13 mrtvých horníků.
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Základní informace o obci a charakteristika obce
Adresa obecního úřadu:

Husova 212, 373 82 Včelná

Starostka:

Miroslava Stránská

Místostarosta:

Michal Šlinc (zastupující starostu)
Mgr. Kamil Feitl

Oficiální web:

www.vcelna.cz

Email:

ou@vcelna.cz

Tel./fax/zázn.:

+420 387 250 223

Úřední hodiny:

pondělí a středa od 7,00 do 12,00 a od 13,00 do 17,00

Obec Včelná se nachází v jižních Čechách, a to šest kilometrů jižně od krajského města
České Budějovice v nadmořské výšce od 438 do 482 m n. m. Obec se rozprostírá na 371 ha.
Matričním úřadem pro obec je Obecní úřad Kamenný Újezd. Pošta je Boršov nad Vltavou.
Obec se stala členem svazku obcí Blanský les – podhůří, jehož sídlo je právě
ve Včelné.

V obci se nachází několik významných pamětihodností. Jednou z nejstarších památek
je výklenková kaplička „Na rozloučenou“ z první poloviny 19. století, která je zasvěcena
sv. Janu Nepomuckému. V roce 2004 došlo k obnovení sošky světce a k vysvěcení kapličky.
Další významnou stavbou je bývalý strážní domek koněspřežné železnice z Českých
Budějovic do Lince. Na kraji obce u lesa se nachází památník Rudoarmějců, který byl
slavnostně odhalen 8. 5. 1961. V lese „Na Hraničkách“ se v místě nálezu monstrance
nachází památný kříž, který katastrálně náleží obci Kamenný Újezd.

Obec Včelná je zřizovatelem Mateřské školy Včelná. Školka se nachází na kraji obce v ulici
Sokolovského, je obklopena lesem a v areálu školky je k dispozici velká zahrada. Budova
mateřské školy je v provozu již od roku 1982. Hlavní budova školy je dvoupatrová. Od roku
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2012 funguje také nově zrekonstruovaná třetí třída a v roce 2018 byla otevřena čtvrtá třída
s názvem „Broučci“. V přízemí hlavní budovy se nachází třídy Berušek a v prvním patře třída
Včeliček. Ve spojovací chodbě se pak nachází nová třída Broučci. V zadním pavilonu je
umístěna třída Motýlků a také nová kuchyně. Provoz školky je ve všední dny od 6,00 do
16,30. Od roku 2018 je ředitelkou mateřské školy paní Mgr. Soňa Kamenová. V roce 2017
proběhla rekonstrukce školky za 15 mil. Kč. Zápis do Mateřské školy Včelná pro školní rok
2017/2018 se uskutečnil 2. 5. 2017 od 8 do 12 hod a 3. 5. 2017 od 12 do 16 hodin. Žádosti
bylo možné stáhnout na stránkách MŠ, nebo byly k dispozici přímo k osobnímu vyzvednutí
ve školce. K zápisu přišlo 36 dětí, z nichž 3 děti neměly trvalé bydliště v naší obci. Přijato
bylo 21 dětí. Kapacita školky byla v roce 2018 navýšena na 112 dětí. V roce 2017 proběhla
velká rekonstrukce školky, o které jsme psali již v loňské kronice. Počátkem roku 2018 byla
stavba úspěšně zkolaudována a od 1. února se mohly především děti těšit na jídlo z nové
moderní kuchyně.

Obec provozuje také obecní knihovnu, jejíž knihovnicí byla v roce 2018 i nadále paní Jana
Petrová. Knihovna se nachází v budově obecního úřadu, na adrese Husova 212. V roce
2018 zůstala nezměněna výpůjční doba, a to v pondělí od 15,30 do 17,00 a ve středu od
16,00 do 18,00. Od srpna 2015 funguje nový výměnný fond z Jihočeské vědecké knihovny.
Členství je zdarma a čtenáři si mohou vypůjčit téměř 7 582 svazků. Od listopadu 2016
je všem čtenářům k dispozici veřejná pouliční knihovnička, která se nachází před obecním
úřadem. V roce 2017 pak přibyla další veřejná pouliční knihovnička, která byla umístěna do
nově se rozrůstající části obce pod tratí. Každý občan si může v pouliční knihovničce půjčit
jakoukoli knihu, která je volně k dispozici, a po přečtení ji zase vrátit, případně donést knihu
jinou.

V roce 2018 nedošlo k žádným změnám u stavu zaměstnanců Obecního úřadu. I nadále
měla na starost účetní agendu, vedení evidence majetku, mzdy a rozpočty paní účetní Jana
Medová. Pan František Mareš se staral o spisovou agendu, evidenci pozemků, mzdy, správu
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výpočetní techniky, výherní hrací přístroje, ověřování podpisů a listin a vydávání potvrzení
CzechPointu, připravoval podklady pro zastupitelstvo a zabýval se administrativou
veřejných zakázek. Paní Markéta Bílková se zabývala evidencí obyvatel, odpadů,
opatrovnictvím, vybíráním odpadků, ověřováním podpisů a listin a vydáváním potvrzení
CzechPointu.
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Obecní symboly
Obecní symboly:

Obecní prapor: list dělený žlutým šikmým pruhem širokým jednu čtvrtinu šířky listu
na modré žerďové a zelené vlající pole.

Znak: modro-zelený štít dělený zlatým šikmým pruhem, nahoře zlatá podkova.

prapor

znak

Obsah symboliky a barev

Zlatý pruh symbolizuje ve svahu ležící císařskou silnici, podél které vznikaly první příbytky
osadníků.
Zelená barva symbolizuje zeleň přírody. Původně se zde nacházel les, který musel být kvůli
silnici vymýcen.
Modrá barva představuje oblohu. Práce pod širým nebem byla pro naše předky
charakteristická.
Podkova připomíná koněspřežní železnici. Intravilán obce má hranici na severní a západní
straně obkrouženou bývalou koněspřežní železnicí. Pokud k tomu ještě přidáme vzdálenější
jižní obepnutí naší obce železnicí, lze si představit velký oblouk bývalé koňské dráhy.
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Volby do zastupitelstev obcí 2018
V dnech 5. a 6. října 2018 se uskutečnily volby zastupitelstev obcí. Ve Včelné byl utvořen
jeden volební okrsek a volební místnost se nacházela v kulturním domě v ulici tř. 5. května.
V pátek byla volební místnost pro voliče otevřena od 14 do 22 hod. a v sobotu
od 8 do 14 hod. Volit mohli všichni občané, kteří dosáhli 18 let věku, nebyli omezeni ve
svéprávnosti k výkonu volebního práva a měli trvalé bydliště v obci Včelná.

Do obecního zastupitelstva se volilo 9 zastupitelů. Kandidovaly tři strany, a to Naše Včelná,
Sdružení nezávislých kandidátů Včelná a Včelná pro všechny. Všechny strany disponovaly
devíti kandidáty. Z celkového počtu voličů ve volebním seznamu, tj. 1 668, bylo odevzdáno
958 obálek. Volební účast představovala 57,61 % a počet platných hlasů byl 8 345. Včelná
pro všechny získala 4 mandáty, Naše Včelná získala 3 mandáty a Sdružení nezávislých
kandidátů Včelná získalo 2 mandáty.

Výsledky voleb do obecního zastupitelstva ve volebním okrsku Včelná

Počet hlasů pro jednotlivé strany

Včelná pro všechny

3 739

Naše Včelná

2 647

SNK Včelná

1 959

zdroj: https://www.irozhlas.cz/volby/komunalni-volby-2018/vcelna-545228
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Zvolení zastupitelé

Volební strana č. 1 – Naše Včelná

Počet hlasů

1. Mgr. Kamil Feitl

337

2. Miroslava Stránská

307

3. Ing. Jan Lexa

318

Volební strana č. 2 – Sdružení nezávislých kandidátů Včelná
1. Michal Šlinc

243

2. JUDr. Ivana Rygálová

239

Volební strana č. 3 – Včelná pro všechny
1. Ing. Bc. Karel Koktavý

437

2. Ing. Iva Smudková

417

3. Ing. Jarmila Mandžuková

444

4. RNDr. Ivo Nesrovnal

419
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Poplatky v roce 2018
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů činil 550 Kč na obyvatele. Částku platil také vlastník
bytu, rodinného dobu či jiné stavby, která je určena k individuální rekreaci, pokud v ní není
nikdo trvale hlášen k pobytu. Obec poskytla slevu studentům, kteří jsou ubytovaní mimo
bydliště. Poplatek byl splatný do 30. dubna 2018.

Poplatek ze psů platil každý vlastník psa staršího tří měsíců. Splatnost poplatku byla také
do 30. dubna 2018. Za prvního psa činila výše poplatku 150 Kč a za dalšího každého psa pak
200 Kč. Důchodci platili za prvního psa 70 Kč a za dalšího pak 100 Kč. Občané mohli v roce
2018 hradit poplatky osobně na obecním úřadě nebo převodem a účet obce určený
pro odvod místních poplatků, s číslem 43-3945120267/0100.

Zastupitelstvo obce Včelná schválilo pro rok 2018 ceny poplatků za vodné a stočné:

vodné – pevná složka 360 Kč/m3
vodné – pohyblivá složka 32,29 Kč/m3

stočné – pevná složka 240 Kč/m3
stočné – pohyblivá složka 24,21 Kč/m3.

Uvedené ceny jsou bez DPH 15 %.
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Obyvatelstvo a stav nemovitostí obce Včelná
V roce 2018 si obec Včelná vysloužila třetí místo s největším nárůstem obyvatel na jihu
Čech, a to po Písku a Českých Budějovicích. Zajímavostí je také nejvyšší kladné saldo
migrace, tedy přírůstek obyvatel stěhováním, které měla v roce 2018 v rámci okresu České
Budějovice právě naše obec. Přesunulo se k nám o 137 lidí více, než kolik se jich od nás
odstěhovalo. K poslednímu dni roku 2018 byl stav obyvatel v obci 2 191. Odstěhovalo se 91
lidí, zemřelo 16 lidí, narodilo se 44 nových občánků a k trvalému pobytu se přihlásilo 191
lidí. Skutečný počet obyvatel je však vyšší, protože mnoho lidí především z nové zástavby
nemá v obci trvalé bydliště, ačkoli tu žijí. V roce 2018 došlo k novému pojmenování ulice,
která je historická, tzn. nachází se tam pouze jeden dům. Jedná se o spojku do Roudného.
Tato ulice nese název Roudenská cesta.
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Obecní zastupitelstvo
Složení zastupitelstva a činnost zastupitelstva
Na podzim roku 2018 proběhly volby do obecního zastupitelstva. Mandát získalo devět
kandidátů. Ještě do podzimu vedl obec zastupující místostarosta Mgr. Kamil Feitl. Druhým
místostarostou byl Roman Zajíček. Další členové zastupitelstva byli Antonín Krajčír,
Ing. Jan Lexa, Ing. Jarmila Mandžuková, Ing. Karel Pokorný, Ing. Stanislav Pražák, Miroslava
Stránská a Michal Šlinc. Po volbách vystřídala Mgr. Kamila Feitla ve vedení obce paní
Miroslava Stránská, která byla zvolena členy zastupitelstva do funkce starostky obce.
Obecní zastupitelstvo se rozhodlo, že funkci místostarosty budou vykonávat dva
zastupitelé, a to Mgr. Kamil Feitl a Michal Šlinc. Ostatními členy nového zastupitelstva byli:
Ing. et Bc. Karel Koktavý, Ing. Jan Lexa, Ing. Jarmila Mandžuková, RNDr. Ivo Nesrovnal,
JUDr. Ivana Rygálová a Ing. Iva Smudková.

Zastupitelstvo obce se v roce 2018 sešlo jedenáctkrát. První zasedání zastupitelstva v roce
2018 proběhlo v zasedací místnosti obecního úřadu dne 11. 1. 2018 a k poslednímu
zasedání se zastupitelé sešli dne 19. 11. 2018.

Výbory a komise obce

V rámci činnosti obce byl ustanoven finanční a kontrolní výbor. Předsedou finančního
výboru byl zvolen Ing. Jan Lexa. Členy finančního výboru byli: Roman Zajíček, Jaroslav Bílek,
Antonín Krajčír a Václav Babka. Do funkce předsedkyně kontrolního výboru byla zvolena
Ing. Iva Smudková, členy se stali Ing. et Bc. Karel Koktavý a Květa Jordánová. Předsedou
kulturní a sociální komise byl Mgr. Kamil Feitl, členy byli Vojtěch Dudák, Mgr. Ondřej
Scheinost, JUDr. Ivana Rygálová, MUDr. Iveta Sukdolová, Michal Toms a Mgr. Zuzana
Čierná. Předsedou komise životního prostředí a územního rozvoje byl Michal Šlinc a jejími
členy pak Roman Zajíček a Lukáš Krajčír.
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Hospodaření obce
Meziroční porovnání výsledků dosažených v příjmové a výdajové části rozpočtu

V následující tabulce jsou uvedeny dosažené výsledky příjmů a výdajů v rozpočtu za rok
2018 v porovnání s rokem 2017. Částky jsou uvedeny v tis. Kč. Celkové příjmy v roce 2018
jsou vyšší z důvodu obdržení dotací (13,6 mil. Kč z Ministerstva pro místní rozvoj,
1,9 mil. Kč z Ministerstva životního prostředí) a vyššími daňovými příjmy (DPH bylo
o 2,4 mil. vyšší než v roce 2017). Celkové výdaje byly v roce 2018 nižší o 1,3 mil. Kč.

Ukazatel rozpočtu
příjmy celkem po konsolidaci
výdaje celkem po konsolidaci
saldo příjmů a výdajů po
konsolidaci
financování celkem po
konsolidaci

rok 2017
26 100,69
30 942,93
- 4 842,23

rok 2018
45 440,77
29 625,98
15 814,80

rozdíl
19 340,08
- 1 316,95
20 657,03

4 843,23

- 15 814,80

- 20 657,03

Vývoj a plnění rozpočtu dosažených příjmů a výdajů za hodnocené období

Následující tabulka ukazuje částky schváleného a upraveného rozpočtu a také procento
plnění upraveného rozpočtu. Částky jsou uvedeny v tis. Kč.
Ukazatel rozpočtu

schválený
rozpočet

příjmy celkem po
konsolidaci

38 319,48

výdaje celkem po
konsolidaci
saldo příjmů a
výdajů po
konsolidaci
financování celkem
po konsolidaci

upravený
rozpočet

*upravený rozpočet

výsledek od
počátku roku

% plnění UR *

45 442,05

45 440,77

100,00

39 524,24

29 837,39

29 625,97

99,29

-1 204,75

15 604,66

15 814,80

101,35

1 204,75

-15 604,66

-15 814,80

101,35
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Provedená rozpočtová opatření v průběhu roku

K rozpočtovým opatřením docházelo především z důvodu příjmu a čerpání dotací, vratek
za energie a dopravní obslužnost obce a také vyšších daňových příjmů. Změny ve výdajích
vznikaly nejvíce z důvodů oprav a údržby majetku, zajištění služeb a jejich zdražení,
pořizování majetku (drobného i investičního). Některé výdaje se snížily kvůli jejich
nečerpání a také byly prováděny přesuny peněžních prostředků mezi běžnými účty.
Schválený rozpočet byl během roku upraveno rozpočtovými opatřeními celkem 39krát.
Objem provedených rozpočtových opatřeních na straně příjmů byl 7 122,57 tis. Kč.
Objem provedených rozpočtových opatření na straně výdajů byl -9 686,85 tis. Kč.

Zhodnocení dosažených rozpočtových výsledků (v tis. Kč)

V roce 2017 bylo investováno do přístavby školky 8,7 mil. Kč, v roce 2018 6,5 mil. Kč. Dotace
z Ministerstva místního rozvoje činila 13,6 mil. Kč a byla obdržena až v roce 2018, z toho
důvodu vykazuje výsledek za rok 2017 zápornou hodnotu. Výsledek za rok 2018 je kladný
z důvodu přijatých dotací a vyšších daňových příjmů.

Ukazatel rozpočtu

saldo příjmů a
výdajů po
konsolidaci

2017
výsledek od
počátku roku
- 4 842,23

2018
upravený
rozpočet
15 604,66

2018
výsledek od
počátku roku
15 814,80

V roce 2018 bylo v rozpočtovém hospodaření dosaženo rozdílu mezi příjmy a výdaji
(přebytek) ve výši 15 814 797,82 Kč (jedná se o celkové příjmy roku 2018 snížené o výdaje
roku 2018, bez odečtení splátky půjčky ve výši 350 tis. Kč). Dluhová služba činí 0,01 %.

Dle výkazu zisku a ztráty byl v roce 2018 vytvořen zisk ve výši 13 202 356,87 Kč.
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Stavy a změny na bankovních účtech a v pokladně (stav ke konci roku 2018)

základní běžný účet Komerční banka:
spořicí účet Komerční banka:
základní běžný účet Česká národní banka:
základní běžný účet UniCredit bank:
spořicí účet UniCredit bank:

12 724 377,41Kč
1 004 794,20 Kč
38 100,68 Kč
28 044 185,97 Kč
-601 Kč

________________________________________________________
celkem účty:
účet sociálního fondu:
pokladna:

41 810 857, 26 Kč
147 978,91 Kč
23 739,00 Kč
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Bezpečnost a ochrana obyvatel
O bezpečnost a ochranu obyvatel obce Včelná se stará Obvodní oddělení Policie ČR Boršov
nad Vltavou, které patří do přímé podřízenosti Územního odboru České Budějovice,
Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje. Vzhledem k rozlehlému služebnímu obvodu
je teritorium oddělení Boršov nad Vltavou rozděleno do pěti okrsků. Obec Včelná
je zařazena do okrsku A, jehož zodpovědnými policisty jsou pprap. Ladislava Lieblová
a prap. Karel Prokop. Na obvodním oddělení Boršov nad Vltavou vykonává služební činnost
vedoucí oddělení, zástupce vedoucího oddělení a šestnáct policistů. Na obvodním oddělení
je nepřetržitý chod obvodního oddělení vždy zabezpečen dvoučlennou hlídkou v denní
a noční době.

Podle zprávy o stavu veřejného pořádku a trestné činnosti v územním obvodě v teritoriu
služebního obvodu za rok 2018 bylo v okrsku A řešeno 37 trestných činů a 295 přestupků.
Pachatelů trestných činností bylo zajištěno 24 a pachatelů přestupků 268. Majetková
trestná činnost spočívala zejména ve vloupání do objektů, prostých krádežích, poškození
cizí věci nebo přečinech maření výkonu úředního rozhodnutí. U násilné trestné činnosti
nebyl v roce 2018 zjištěn nárůst kriminality. V souhrnu ve všech pěti okrscích spadajících
pod Obvodní oddělení Policie ČR Boršov nad Vltavou bylo evidováno 168 trestných činů
a objasněnost případů byla 68,5 %.
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Sportovní klub Včelná
Sportovní klub existuje od konce první světové války. Tehdy přivedl pan Josef Jiřička
do obce anglický fotbal, což vedlo v roce 1923 k založení klubu. Fotbalové mužstvo bylo
v roce 1924 přijato do Jihočeské župy fotbalové. Kromě fotbalu se klub věnoval také lehké
atletice a plavání. Postupně se činnost rozšířila na lední hokej, odbíjenou a stolní tenis. Při
založení čítal klub 20 členů. Skutečný rozkvět zažíval klub ve 30. letech 20. století, v té době
měl kolem 300 členů a také oplocené hřiště. V letech 1932 a 1936 se stal klub mistrem
Jihočeské župy Staku. Hráč Josef Jiřička se stal nejpopulárnějším hráčem, přestoupil pak
do SK České Budějovice a kariérně se dostal až do SK Slavia Praha.

V době druhé světové války zažíval klub těžké časy. V roce 1943 měl pouze 72 členů.
Naštěstí již na konci války se začala objevovat nová generace sportovců. V roce 1948 byly
ustaveny akční výbory a klub byl začleněn do TJ Sokol Poříčí. V roce 1953 byl klub
přejmenován na Sokol Včelná. O rok později se u nás konala spartakiáda DSO Sokol a
v letech 1955 a 1960 se naši sportovci zúčastnili celostátní spartakiády. Zastupovali tehdy
Marie Babková-Šustrová a František Vavroch. Tou dobou stoupl počet členů na 250.

Začátkem 60. let se do Včelné vrátil lední hokej, který se z nejnižší soutěže probojoval až ke
krajskému přeboru. Bohužel byla koncem 60. let z finančních důvodů činnost oddílu
ukončena. Ve stejném období byl ale založen nový oddíl metané. Stal se průkopníkem
sportu v celé naší republice, a to zejména díky Bedřichu Houskovi a Antonínu Tesařovi.
V 70. letech opadl zájem o masovou tělovýchovu i o některé sporty, takže fungovaly jen
oddíly metané a kopané. Počet členů klesl na 100.

Na zlepšení situace jsme si museli počkat téměř až do 90. let. V roce 1991 došlo
k osamostatnění TJ Včelná, byl zaregistrován samostatný sportovní spolek pod názvem

23

Sportovní klub Včelná u Českých Budějovic. V současné době Sportovní klub ve Včelné
nabízí řadu možností sportovního využití, a to v oddílech kopané, metané či hokejbalu.

Předsedou výboru klubu je JUDr. František Vavroch, místopředsedou je Jan Houska
a sekretářem je Josef Šlinc. Předsedou oddílu kopané je pan Roman Zajíček. Oddíl kopané
se dělí na kategorie: muži „A“, přípravka starší a přípravka mladší „A“ a „B“. Tréninky
a nábor mužů se konají vždy v úterý a ve čtvrtek od 18 hod. Přípravka a nábor pak probíhají
vždy v pondělí a čtvrtek od 17,00 do 18,30.

Oddíl metané SK Včelná má 42 členů, z nichž je aktivních 10 mužů, 7 žen a 4 juniorky.
Předsedou oddílu metané je pan Zdeněk Jarolím. Každý zájemce se může hlásit vždy
ve středu po 17 hod. přímo na stadionu metané. Tréninky probíhají ve středu od 16,00
do 21,00 (muži „A“) a v úterý od 16,00 do 18,00 (muži „B“), v létě pak od 19,00 do 20,30.
V průběhu roku se konaly také turnaje s mezinárodní účastí. Zápasy se odehrávají vždy
o víkendu.

Vedoucí oddílu hokejbalu SK Včelná, který čítá na dvacet členů, je pan Ondřej Maurer.
Tréninky se uskutečňují vždy v úterý a ve čtvrtek od 19,30 do 20,30.

Předsedkyní oddílu Sport pro všechny je paní Věra Kaňková. Tento oddíl vznikl v roce 1995
a jeho hlavním cílem bylo naplnění volného času dětí a mladistvých a jejich zájem o sport.
Během prvního roku fungování se počet členů vyšplhal až ke stovce. Hrál se například
streetball, stolní tenis, odbíjená, vybíjená, přehazovaná atd.

V roce 2018 byla spolku schválena dotace ve výši 180 tis. Kč na sportovní činnost.
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Spolek Včelňáci
Spolek Včelňáci, z. s., je spolek, který vznikl v říjnu roku 2015. Jedná se o sdružení lidí,
kterým záleží na kvalitě společenského vyžití v naší obci, a to kulturního, sportovního
i společenského. Předsedou spolku byl v roce 2018 Mgr. Ondřej Scheinost. Hlavním účelem
spolku je společná činnost vedoucí k podpoře společenského dění v obci Včelná a k rozvoji
obce Včelná. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím následujících aktivit, které
citujeme ze stanov spolku:

a) snaha o zlepšení kulturního, sportovního a historického povědomí občanů Včelné,
b) organizování společenských akcí (kulturních, sportovních, vzdělávacích) pro
všechny generace,
c) poskytování obecně prospěšných (bezplatných) služeb v oblasti rozvoje obce,
d) volnočasové aktivity pro rodiny s dětmi, které kladou důraz na společně strávené
chvíle rodičů s dětmi, na pohybové aktivity a zároveň na relaxaci a odpočinek,
e) zapojení dobrovolníků a podpora dobrovolnictví.

V roce 2018 organizoval spolek následující akce, které jsou částečně blíže popsány v části
kulturní a společenské akce: vepřové hody, masopust, věda na vsi, vynášení mořeny,
volejbalový turnaj pro amatérské hráče, pivní slavnosti, tajuplný les, lampionový průvod,
dušičkový rej, drakiády, cyklus přednášek „V obraze“ a druhá až čtvrtá adventní neděle.

V roce 2018 byla spolku schválena dotace ve výši 85 tis. Kč na pořádání společenských akcí.
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Spolek Včelná pro všechny
V říjnu 2018 byl založen další nový spolek pod názvem Včelná pro všechny, z. s. Předsedkyní
spolku byla paní Květa Jordánová.

Jeho hlavním cílem je společná činnost vedoucí

k podpoře společenského dění v obci Včelná a rozvoji obce Včelná. Spolek byl založen
za účelem provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádaní
kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí. Tento
účel je naplňován zejména prostřednictvím následujících aktivit, které citujeme ze stanov
spolku:
a) snaha o zlepšení kulturního, sportovního a historického povědomí občanů
Včelné
b) organizování společenských akcí (kulturních, sportovních, vzdělávacích) pro
všechny generace
c) poskytování obecně prospěšných (bezplatných) služeb v oblasti rozvoje obce
d) volnočasové aktivity pro rodiny s dětmi, které kladou důraz na společné
strávené chvíle rodičů s dětmi, na pohybové aktivity a zároveň relaxaci i
odpočinek
e) zapojení dobrovolníků a podpora dobrovolnictví

Protože spolek vznikl teprve na podzim roku 2018, neorganizoval a nepořádal do konce
roku žádnou akci. Naplánovalo se však několik akcí na rok 2019, např. čaj o páté, Den
radosti, pexesiáda apod.
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Přehled vybraných událostí v obci
Na obec byla doručena oficiální stížnost na vedení Mateřské školy, kterou podepsalo
32 rodičů. Po ní následovala ještě jedna stížnost. Paní ředitelka původně nechtěla svolat
schůzku s rodiči a zastupiteli a také se nedostavila na zasedání zastupitelstva, když se měly
stížnosti probírat. Rodiče si stěžovali především na stravování, které podle nich bylo
nekvalitní, dětem nechutnalo a požadovali tak novinky v jídelníčku. Nakonec se schůzka
s paní ředitelkou uskutečnila, nicméně ta neshledala důvod ke stížnostem a nesnažila se
nijak obhájit. Podle rodičů byl problém právě ve vedení, s výkonem práce ostatních učitelek
byli spokojeni, avšak obávali se, že učitelky vzhledem k situaci a atmosféře ve školce svoji
práci opustí. Dne 28. 5. 2018 byla na obecní úřad doručena rezignace paní ředitelky a také
zástupkyně mateřské školy. Bylo nutné provést řádný konkurz. Do té doby se prozatímního
vedení ujala Mgr. Soňa Kamenová, současná učitelka ve školce. Konkurzního řízení na pozici
ředitelky Mateřské školy Včelná se zúčastnily tři kandidátky. Jako nejvhodnější kandidátka
byla doporučena Mgr. Soňa Kamenová. Ta byla do funkce jmenována zastupujícím
starostou Mgr. Kamilem Feitlem.

Na jaře byli potěšeni zejména obyvatelé obce, kteří rádi jezdí na kole, nebo kolo využívají
jako dopravní prostředek na cestě do krajského města. Byla totiž dokončena provizorní
cyklostezka mezi železničním přejezdem na spojce do Roudného a bytovými domy v ulici
Dolní. Ta volně navazuje na již hotovou cyklostezku od spojky na Roudné až do
českobudějovické čtvrti Rožnov. V plánu je samozřejmě výstavba cyklostezky, která bude
zřejmě realizována později s ohledem na plánovaný kruhový objezd k jižní tangentě, přes
který bude vybudována cyklolávka. Po jejím zhotovení dojde k úplnému napojení na
současnou cyklostezku v katastru města České Budějovice.

V sobotu 9. dubna se konala celorepubliková akce Ukliďme svět, ukliďme Česko, jejímž
cílem bylo uklidit nelegální černé skládky a další nepořádek v ulicích. Do této akce se Včelná
opět zapojila. Sraz byl v 9 hodin ráno u obecního úřadu, kde si lidé mohli vyzvednout
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ochranné pomůcky a pytle na odpady a kde bylo také připraveno drobné občerstvení.
Bohužel ani v tomto roce nebyla účast velká, přesto se podařilo naši obec pěkně vyčistit.

V sobotu 29. 4. 2018 proběhlo v kulturním domě vítání občánků. Celkem bylo mezi občany
naší obce přivítáno 41 dětí, z toho 22 chlapců a 19 děvčat. Zástupci kulturní komise předali
maminkám, tatínkům a dětem pamětní list a malý dárek v podobě povlečení a ručníku
s vyšitými iniciály. Nechyběl ani slavnostní přípitek šampaňským s jahodou a během
dopolední i odpolední části panovala příjemná atmosféra obohacená tu a tam o hlasitější
projev některých občánků. Každá rodina také zdarma získala společnou fotografii
od profesionální fotografky.

Ve čtvrtek 17. května 2018 se od 19 hodin konala v hostinci U Kaštanu akce zastupitelů
s názvem Zastupitelé blíže lidem. Občané tak měli příležitost položit zastupitelům jakékoli
dotazy, prodiskutovat vše, co je trápí nebo co je v obci zajímá. Diskuse byla řízena dotazy
občanů, kteří mohli otázky anonymně psát na lísteček přímo na místě. Účast nebyla příliš
vysoká, nicméně ti, kteří se dostavili, dostali odpovědi na své otázky.

Ve dnech 2. a 3. května 2018 se uskutečnil zápis dětí do Mateřské školy Včelná pro školní
rok 2018/2019. Přihlášky bylo možné si osobně vyzvednout ve školce, nebo si je stáhnout
z internetové stránky školky. První den bylo možné vyplněnou žádost přinést
od 8,00 do 12,00 a druhý den pak od 12,00 do 16,00. Zápis byl povinný pro děti, které
do 31. 8. 2018 dovršily pěti let věku a které do tohoto věku nenavštěvovaly žádnou
mateřskou školu, která je zapsána v rejstříku škol. Pro tyto děti bylo povinné vzdělávání
ve školce zdarma. K zápisu se dostavilo 38 dětí. Díky rekonstrukci a rozšíření školky o
čtvrtou třídu bylo možné vyhovět všem zájemcům.
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Obec obdržela v roce 2018 grant ve výši 400 000 Kč na realizaci kanalizace v ulici Nová. Byla
podepsána smlouva o dílo s firmou Swietelsky stavební, s. r. o., která se stala vítězem
výběrového řízení. Stavba kanalizace byla zahájena v srpnu a trvala zhruba jeden měsíc.

V rámci příležitosti oslav 100 let od založení Československa byly v obci 28. 10. 2018
zasazeny dvě Lípy svobody. První se sázela v 9 hodin v budoucím parčíku za obecním
úřadem a druhá v 11 hodin v budoucím parčíku „Slza“ v Jiříčkově ulici.

V listopadu proběhla rekonstrukce povrchu silnice a osazení obrubníků na tř. 5. května.
Rekonstrukci provedla firma EUROVIA CS, a. s. Byla s ní uzavřena smlouva o dílo.
Rekonstrukci povrchu platila SUS – správa údržby silnic a osazení obrubníků financovala
obec. Jednalo se o opravu úseku od kolejí ke křižovatce k Čepru. Oprava byla rozdělena na
dvě etapy. V první etapě, která trvala zhruba deset dnů, byl uzavřen úsek od kolejí ke
křižovatce s ulicí Nádražní. V druhé etapě pak proběhla oprava v úseku od křižovatky s ulicí
Nádražní k ulici po křižovatku u Čepra. Během těchto etap došlo k omezení dopravy, v první
etapě byla bez náhrady zrušena zastávka „Pod Tratí“ a v druhé etapě byly zrušeny opět bez
náhrady zastávky „Jiráskova“ a „U Čepra“. Byla zřízena kyvadlová doprava městské
hromadné dopravy mezi boršovským nádražím a obcí Boršov.
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Kulturní a společenské akce
Již tradičně se první únorový pátek, tentokrát 2. 2. 2018, uskutečnil v pořadí již 28. obecní
ples. První návštěvníci přicházeli do našeho kulturního domu již od půl osmé a byli přivítáni
přípitkem v podobě šampaňského s jahodou. I tentokrát k nám byli sponzoři velmi štědří,
stejně tak obec, proto se návštěvníci mohli těšit z bohaté tomboly, která byla skutečně plná
hodnotných cen. Lístek do tomboly bylo možné zakoupit za symbolických 10 Kč, a proto
zřejmě lístky byly téměř okamžitě rozprodané. Vstupné na ples činilo pro tento rok 200 Kč
na obecním úřadě a na místě mělo stát 250 Kč. Všechny vstupenky však byly prodané ještě
v předprodeji. Večerem provázela kapela Yamaband, která hrála hezky, ale bohužel chyběla
klasická plesová hudba, po čemž si někteří návštěvníci stýskali. Po úvodním slovu
následovalo předtančení, kterého se se ctí zhostili tanečníci jedné taneční školy z Českých
Budějovic. Letošním doprovodným programem a zároveň překvapením byla jedinečná
bubenická show uskupení s názvem Wild Sticks. Svým živým vystoupením si získali všechny
návštěvníky. I v tomto roce byla v rámci plesu vyhlášená Cena obce Včelná. Zastupitelé
se rozhodli ji věnovat panu Alfredu Kindlerovi, významnému malíři, který, ač svoje obrazy
vystavoval v řadě zemí, věnoval velkou část svého života právě naší obci. Cena mu byla
slavnostně předána právě na plese. Touto cenou chtěla obec ocenit významné počiny
v oblastech kultury, sportu a vědy. Ples byl úspěšný, po celý večer panovala příjemná
atmosféra a kolem druhé ráno se lidé pomalu vydávali do svých domovů.

Novodobou tradici si pomalu, ale jistě buduje další akce konaná v kulturním domě, a to
vepřové hody. Čtvrtý ročník se uskutečnil v neděli 11. 2. od 12,00 hod. Zájem lidí o tuto akci
byl opravdu značný, což potvrdila vysoká návštěvnost. Lidé si mohli zakoupit různé
zabijačkové dobroty, např. jelita, jitrnice, řízky a mnoho dalšího. Příjemné odpoledne
provázel hudební doprovod, o který se postaral harmonikář. Nechyběla také soutěž
o nejlepší koblížek.
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Ve středu 7. 3. a ve čtvrtek 8. 3. se konal třetí ročník akce s názvem Věda na vsi. Jednalo se
o populárně vzdělávací akci, která byla připravena ve spolupráci obce s Jihočeskou
univerzitou. Během akce seznámili studenti univerzity všechny malé i velké návštěvníky
s matematikou, fyzikou, chemií, vlastivědou a přírodovědou, a to zábavnou a vtipnou
formou. Ve středu bylo otevřeno od 15,00 do 18,00 a ve čtvrtek od 16,00 do 18,00.

V neděli 8. 4. 2018 se konal dětský maškarní karneval, a to opět v kulturním domě.
Tentokrát se děti mohly pobavit s klaunem Hugem. Akce začala ve 14,30 hodin. Pro děti to
bylo příjemně strávené odpoledne s diskotéku, soutěžemi a spoustou další zábavy.

Během celého roku mohli občané navštěvovat zajímavé přednášky v rámci cyklu V Obraze.
V pondělí 12. 2. se konala první přednáška pod názvem „My a naše geny“. Spoustu
zajímavých informací formou prezentace přednesl náš občan Mgr. Ondřej Scheinost.
Mluvilo se především o tom, co to geny vlastně jsou a jakým způsobem nás všechny
ovlivňují, o dědičnosti, rakovině i využívání genů v oblasti kriminalistiky. Po prezentaci
následovala dlouhá diskuse a pan Scheinost neváhal zodpovědět všechny dotazy zvídavých
diváků. Začátek byl stanoven na 18.00 hod. a účast byla vysoká.

V březnu se pak konala beseda s paní Janou Bělohlavovou, která se zaměřila na skutečné
příčiny nemocí. Návštěvníci se mohli dozvědět, jak nemocem předcházet nebo jak se jich
zbavit, pokud se objeví. Mezi zajímavé body besedy patřila především otázka, proč nemoc
vlastně přichází. Mluvilo se také o vyváženosti stravy a jejím vlivu na lidský organizmus
a o vlivu psychiky na zdraví nás všech.

Další velice zajímavá beseda se konala v dubnu a jejím tématem byla harmonizace vnitřního
času s okolním světem. Besedy se ujala paní Helena Illnerová, česká fyzioložka
a biochemička, bývalá předsedkyně Akademie věd České republiky. Paní Illnerová spolu se
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svým týmem jako první na světě zjistila, že tvorba melatoninu v šišince mozkové je řízena
biologickými hodinami v mozku. Přednáška byla opět moc zajímavá a poučná.

V sobotu 7. 4. se konal první včelenský trh v tomto roce. Jako už je zvykem, konal se v Lesní
kolonii na volejbalovém hřišti od 8,00 do 12,00 hod. Opět se jednalo o příjemné sousedské
setkání, kde si lidé mohli posedět a společně posnídat. Nabídka byla vskutku lákavá.
Největší fronta se stála na čerstvou snídani v podobě typické anglické snídaně. Lidé si mohli
zakoupit bio zeleninu, bio šťávy, čerstvé ryby, výrobky z kozího mléka, domácí pečivo, raw
dortíky, karamel nebo italské víno. Kdo neměl hlad, ale byla mu zima, mohl se zahřát čajem
nebo dobrou kávou. K zakoupení byl také opět Včelenský speciál (dvanáctistupňové pivo).
K dobré náladě a poslechu i tanci či zpěvu hrála živá hudba v podání Jiřího Hebíka. Děti byly
nadšené z malování na obličej, a především z jízdy na ponících. Podobný průběh měl i druhý
včelenský trh konaný dne 16. 6. opět na volejbalovém hřišti. Letní počasí přímo vybízelo
k posezení s přáteli u další dobré snídaně. Další trh se konal v sobotu 8. 9., kde mimo jiné
mohli návštěvníci zakoupit a ochutnat burčák a ti, kteří mají rádi houby, ale nemají čas nebo
chuť chodit do lesa, si na místě mohli houby zakoupit.

Poslední dubnový večer je tradičně spojovaný s oblíbeným zvykem, a to pálením čarodějnic
a vztyčením májky. Májky se staví celá staletí a naši předci jimi vítali jaro, oslavovali mládí,
lásku a plodnost. Většinou Májku stavěli jen svobodní chlapci a svobodné dívky zase pletly
věnec a zdobily ho květy. Dnes už se tato tradice příliš nedodržuje. Pravdou je, že obecní
Májku stavěl i tento rok každý muž, který měl sílu, a věnec pletly zase zručné ženy. Pak už
tradičně se dne 30. 4. v předvečer prvního máje sešli nejen obyvatelé Včelné proto, aby
společně vztyčili májku a připravili na hranici figuru čarodějnice, kterou následně spálili.
Děti i dospělí si mohli opéct špekáček a veselit se s ostatními v areálu SK Včelná.

U příležitosti oslav svátky Dne matek byly všechny ženy pozvány do kulturního domu na
sobotu 12. května 2018. Tam od 17 hodin proběhla akce s názvem Jak na krásu? Jak se
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dostat do formy? Zájemkyně se mohly dozvědět všechno důležité o správném cvičení
a zdravém stravování. Také se řešila problematika výživových doplňků, především pak to,
jak je správně používat, aby byl výsledek cvičení efektivnější. Akce se se ctí zhostila paní
Renata Pomije, trenérka Sportcentra Delfín a zároveň několikanásobná mistryně republiky
ve fitness, která žije ve Včelné a je maminkou malé dcery. Pro každou ženu pak bylo
připraveno malé překvapení v podobě přípitku a růže. Během akce bylo také možno
ochutnat různé proteinové tyčinky.

Naši senioři se v květnu jako každý rok měli možnost vydat na výlet. Tentokrát se v úterý
22. 5. 2018 vydali autobusem spolu s Kamilem Feitlem a Mirkou Stránskou na rakouskou
stranu Novohradských hor do soutěsky Ysperklamm a na hrad Rappottenstein. Odjezd byl
stanoven na 7,30 od restaurace U Kaštanu. Během cesty měli senioři v autobuse zajištěno
drobné občerstvení a po cestě zpět se v Suchdole nad Lužnicí konal pozdní oběd. Ačkoli se
zdálo, že výlet byl určený pouze pro sportovně zdatné seniory, opak byl pravdou. Tento
aktivní výlet si užili všichni, a to nejen krásnému počasí, které jim na výletě přálo.

Začátek června je příznačný především pro děti, protože slaví svůj svátek. My ve Včelné
pomáháme dětem jejich den každý rok zpříjemnit tematickým dětským dnem. V sobotu
2. 6. 2018 se v areálu SK Včelná od 13,00 hodin konal dětský den s podtitulem „Hrajeme si
na vojáky.“ Děti plnily úkoly na několika stanovištích a mohly si vyzkoušet různé vojenské
dovednosti. Bylo samozřejmě připraveno občerstvení pro děti i jejich doprovod, včetně
domácí pizzy, která se pekla v místní komunitní peci, kterou v roce 2017 postavil se svými
pomocníky Kamil Feitl. Zpočátku svítilo sluníčko, bylo příjemně, děti se radovaly, ale
zanedlouho bohužel přišel silný déšť a ačkoli se všichni snažili ho přečkat, neustával
a bohužel musel být další průběh dne zrušen. Dětský den tradičně připravila kulturní komise
obce s velkou podporou spolku Včelňáci, jehož členové i kamarádi dokázali opět připravit
krásné aktivní odpoledne pro děti.
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V sobotu 1. 9. 2018 proběhl druhý ročník slavností piva ve Včelné. Na rozdíl od minulého
ročníku byl program zahájen již dopoledne. Za doprovodu harmoniky mohli návštěvníci
ochutnat piva malých pivovarů převážně z jižních Čech. Nechybělo ani selátko na rožni,
klobása, pikador a dobroty z pece. V průběhu odpoledne probíhaly soutěže o lákavé ceny.
Večer vystoupila hudební kapela Amarock. Akce se konala od 11:30 v areálu SK Včelná a
vstupné bylo zdarma. Ačkoli byl první zářijový den, počasí nám příliš nepřálo. Bylo velmi
chladno a deštivo, a proto se většina návštěvníků schovávala pod vystavěnými stany. Přesto
byla účast vysoká.

Na podzim jsme se mohli vypravit za kulturou do hlavního města. V neděli 21. 10. vyrazil
po obědě od restaurace U Kaštanu do posledního místa obsazený autobus do Prahy na
divadelní představení „Můj báječný rozvod“. Jedná se o velmi úspěšnou a oblíbenou
komedii pražského divadla Studio Dva, které se nachází na Václavském náměstí. Kromě
hereckého umění Elišky Balzerové, která se bravurně zhostila všech patnácti postav
v uvedené hře, si občané mohli projít Václavské náměstí, kde mohli vidět osvětlené a nově
zrekonstruované Národní muzeum. Ceny vstupenek se pohybovaly v rozmezí od 379 Kč do
499 Kč. Cestu autobusem hradila obec.

V sobotu 13. 10. 2018 se mohli zájemci zúčastnit zájezdu do termálních lázní, tentokrát do
Bad Geinbergu v Rakousku. Zájezd pořádala obec Včelná ve spolupráci s CK Máj. Odjezd byl
stanoven na 12:00 hod. a návrat na 01:00 hod, protože se jednalo o večerní koupání.
Účastníci si mohli pět hodin užívat krytých i venkovních bazénů s termální vodou, vířivky,
vodních masáží, sportovního bazénu nebo Karibské laguny se slanou vodou a mořským
břehem s bílým pískem. Cena vstupu do lázní činila 690 Kč za dospělou osobu a 620 Kč za
dítě.
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V neděli 16. 9. se od dvou hodin konal další ročník akce pro děti, a to Tajuplný les. Jednalo
se o tradiční naučnou procházku včelenským lesem. Tentokrát se děti učily poznávat vše,
co s lesem souvisí. Poznávaly zvířata i rostliny. Startovalo se od Mateřské školy a končilo se
na hřišti SK Včelná, kde si všichni v závěru mohli opéct buřty.

Také v roce 2018 se konal Dušičkový rej, tentokrát v sobotu 3. listopadu v kulturním domě
ve Včelné. Vstupné činilo 150 Kč a každý, kdo měl chuť se dobře pobavit, se mohl v nějaké
strašidelné masce, nebo převleku dostavit ve 20 hodin a užít si plnými doušky zábavu
s živým vystoupením kapely Amarock a ochutnáním netradičních dušičkových nápojů.

V pátek 19. 10. 2018 se v restauraci U Kaštanu konala taneční zábava pro všechny generace,
a to Horečka páteční noci. Za vstupné, které činilo 125 Kč, si návštěvníci mohli užívat
hudebního vystoupení skupiny Maxa-Band. Hrály se písničky od 80. let minulého století až
po současnost. Program byl velmi bohatý, kromě taneční show, soutěží i tomboly se mohli
návštěvníci těšit z půlnočního překvapení. V příloze je přiložen článek pana Jiřího Vávry
o poslední taneční zábavě.

V sobotu 1. 12. se v rámci předvánočních příprav uskutečnil v kulturním domě ve Včelné
kurz zdobení adventních věnců s lektorkou a floristkou Klárou Kubíkovou. Ta měla k ruce
pomocnici, proto se kurz mohl konat pro všechny zájemce najednou, a to od 13 hod.
Každému účastníkovi kurzu přispěla obec 150 Kč.

Děti si přišly na své i v poslední části roku hned na několika akcích. V říjnu si mohly otestovat
svoji zručnost jízdy na kole na akci, která se konala v neděli 7. 10. v areálu SK Včelná. Děti
si mohly vyzkoušet jízdu přes překážky na hřišti i v terénu. Hned o několik dnů později měly
děti možnost pochlubit se svými vlastnoručně vyrobenými, popřípadě koupeným draky, a
to na dalším ročníku drakiády. Občerstvit se bylo možné například čerstvou pizzou z naší
pece. Již tradičně je na začátku prosince čekala mikulášská nadílka. Ve čtvrtek 6. 12. 2018
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bylo pro děti připraveno divadelní představení s čertovskou tématikou, které zajistilo
divadélko Divoloď. Po divácky úspěšném představení zavítal mezi děti také Mikuláš, který
dětem rozdával sladkou nadílku. Akce se konala v kulturním domě od 17 hod. a počet
malých návštěvníků byl rekordní.

Jako každý rok, tak i tentokrát se v čase předvánočním, v čase adventu, scházeli občané
i zastupitelé obce každou adventní neděli u ozdobeného stromečku, aby společně při
popíjení punče, svařeného vína nebo čaje rozjímali a nasávali předvánoční náladu. První
adventní neděli organizovala obec a další tři byly v režii místního spolku Včelňáci. Před
obecním úřadem zpívaly koledy děti z Mateřské školy a návštěvníci mohli vidět další
hudební představení. Zájemci si mohli také domů odnést Betlémské světlo, které již
tradičně přivezl do Včelné Kamil Feitl.

Poslední den v roce se v kulturním domě konala Silvestrovská zábava. Po celý večer hrála
kapela Amarock, vládla veselá nálada a o půlnoci si návštěvníci mohli společně slavnostně
přiťuknout a užít si velkolepý ohňostroj. Vstupenky bylo možné zakoupit v předprodeji
za 150 Kč, nebo na místě za 200 Kč.
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Sportovní události
Kopaná
Starší fotbalová přípravka (ročník 2007 a mladší) dohrála v únoru turnaj zimní ligy, kterou
pořádalo SKP ČB. Vybojovala krásné druhé místo z deseti zúčastněných týmů. Hráč Jiří
Gasseldorfer z SK Včelná dostal cenu za nejlepšího střelce turnaje.

Mladší fotbalová přípravka A obsadila v konečném hodnocení 3. místo na turnaji zimní ligy.
Přípravu na jarní sezonu zahájilo družstvo mužů už 30. ledna. Tréninky probíhaly
v tělocvičně i na hřišti a v rámci přípravy se odehrály tři přípravné zápasy, a to s Roudným
B (1:7), s Neplachovem (2:3) a se Starou Hlínou (3:3). Hráči se začátkem března zúčastnili
také soustředění, které se uskutečnilo v obci Stará Hlína, v krásném areálu místního oddílu.

Starší i mladší přípravka A se ve svých skupinách umístily na konci sezony 2017/2018
na skvělém třetím místě. Zabodovali však taky naši nejmenší fotbalisté, kteří se soutěže
účastnili poprvé. Umístili se na krásném sedmém místě.

Fotbalová sezona 2018/2019 mládeže byla zahájena v prvním zářijovým týdnu domácími
zápasy, které probíhaly vždy ve všední dny. Týmy vedli trenéři David Gasseldorfer, Ota
Rezek a Jiří Čaloun.

Metaná
Název metané je odvozen od slova házet. Hraje se na terč, který se může pohybovat
v určené výseči – cílovém poli. To má šířku 3 metry a délku 6 metrů a je vzdáleno 21,5 m od
místa odhodu. Snahou družstva je buď obsadit pozice v okolí terče, odstranění soupeřova
kotouče, nebo posunutí cílového terče do výhodnější pozice pro bodování. Na Včelné
působí oddíly M-Club Včelná a SK Včelná.
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Druhou neděli v lednu proběhla finálová fáze Mistrovství republiky jednotlivců v hodech
na cíl. V kategorii mužů zvítězil Zdeněk Meluš z MC Včelná. V ženské kategorii obsadila
krásné druhé místo Marta Levá z SK Včelná. Oba úspěšní sportovci si tímto zajistili místo
v reprezentaci České republiky na březnovém Mistrovství Evropy v Písku.

Na Mistrovství České republiky v metané na asfaltu v roce 2018 se mužské družstvo
SK Včelná umístilo na 3. místě a družstvo MC Včelná se umístilo na 6. místě. Ženské
družstvo MC Včelná se umístilo na třetím místě a družstvo SK Včelná se umístilo na čtvrtém
místě. V hodech na cíl jednotlivců se umístil Pavel Klimeš z SK Včelná na druhém místě. Ženy
z SK Včelná byly velmi úspěšné. Z druhého místa se radovala Zdeňka Komzáková, ze třetího
místa Marta Levá, ze čtvrtého Kateřina Bártová a devátého Helena Hájková.

Na Mistrovství republiky v metané na ledě v roce 2018 se na šestém místě umístilo mužské
družstvo MC Včelná a na osmém místě družstvo SK Včelná. Ženy z MC Včelná se umístily na
třetím místě a ženy z SK Včelná na čtvrtém místě.

Na přelomu února a března proběhlo v dolnorakouském Amstettenu XII. mistrovství světa
v lední metané mužů a žen. V rámci mistrovství proběhla také soutěž jednotlivců, kde
předvedla skvělý výkon Marta Levá z SK Včelná, která skončila na krásném, byť
nepostupovém třináctém místě.

V březnu proběhlo v jihočeském Písku Mistrovství Evropy, z kterého si družstvo SK Včelná
odneslo krásné páté místo.
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Ostatní sportovní události

V neděli 10. 6. 2018 se konal amatérský volejbalový turnaj smíšených družstev
na volejbalovém hřišti v Lesní kolonii. V každém družstvu měli být dva muži a dvě ženy.
Startovné činilo 150 Kč a turnaj začal v 11,00. Registrované týmy pak byly rozlosovány
do dvou skupin a mezi sebou se utkaly o pořadí. Vítězný tým obdržel diplom a putovní
pohár, nechybělo ani drobné občerstvení. Všichni účastníci dostali zdarma jeden nápoj
a mohli si k jídlu vybrat pikador, nebo klobásu. Diváci jako každý rok vytvořili dobrou
atmosféru. Vítězi se stali obhájci titulu z předchozího ročníku – tým „Pávi a candáti“.

I v roce 2018 se v květnu uskutečnila sportovní akce s názvem Běh lesem – medvědí stezka,
memoriál Marie Krejčíkové. Běh se uskutečnil ve čtvrtek 17. 5. 2018 v areálu SK Včelná.
Od 16 hod. probíhala registrace účastník a samotná soutěž byla zahájena v 16:30. V každé
kategorii běžely dvoučlenné hlídky. Po skončení bylo pro všechny účastníky připraveno
opékaní špekáčků.

Pro milovníky a milovnice aerobiku bylo nově od května nabízeno cvičení aerobiku
v kulturním domě ve Včelné pod vedením instruktorky Evy Jindrové. Lekce se konaly každé
pondělí od půl sedmé do půl osmé a vstupné bylo 50 Kč.

V sobotu 4. 8. 2018 se tradičně jako každé prázdniny konal ve Včelné sportovní den, který
byl v půl deváté zahájen mezinárodním turnajem v metané. Dalším bodem sportovního
programu bylo fotbalové utkání staré gardy ze Včelné proti Kamennému Újezdu.
Následovalo fotbalové utkání přípravky SK Včelná a po poledni byl zahájen turnaj v kopané,
čtvrtý ročník memoriálu Zdeňka Petra, mezi Včelnou a Přídolím. Po zápase mezi Kamenným
Újezdem a Novou Vsí přišel na řadu zápas o třetí místo a finálové utkání. V rámci
doprovodného programu se s ukázkami hašení a techniky představili hasiči z Čepra.
V sedmnáct hodin návštěvníky překvapil seskok parašutistů. Během odpoledne
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doprovázela sportovní utkání dechová kapela Kameňáci. Kdo měl ještě chuť a energii, mohl
zůstat až do večera, kdy od půl deváté vystoupila hudební skupina HE band. Vstupné na
večerní koncert činilo 100 Kč.
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Příloha
FINÁLNÍ TANEČNÍ ZÁBAVA HOREČKA PÁTEČNÍ NOCI

Rok se s rokem sešel a 19. října 2018 se v restauraci U Kaštanu u nás ve Včelné uskutečnila
poslední finální taneční zábava s názvem Horečka páteční noci. Tato zábava se na vsi konala
buďto v kulturním domě, nebo později v restauraci U Kaštanu pravidelně jednou až dvakrát
ročně od roku 2001 až do roku 2018 a výrazně přispěla ke kulturnímu dění obce, a to
zejména v začátcích této akce, kdy se až tolik kulturních akcí ve vesnici neuskutečňovalo.

Celý večer se velmi vydařil a zábava byla vyprodána tak jako mnohokrát předtím. Lidé se
skvěle bavili a užívali si poslední Horečku. Díky všem návštěvníkům se tak podařilo beze
zbytku naplnit hlavní motto celé zábavy "7 hodin zábavy pro všechny generace" (akce se
konala ve večerních hodinách vždy od 19 do 2 hodin). Mezi návštěvníky bylo vidět nemálo
včelenských starousedlíků, ale i tváře nové a novější z řad včelenských, stejně jako ze
širokého okolí. K tanci zahrála oblíbená kapela MAXA-BAND v čele s Josefem Pepou Maxou,
a to zejména českou muziku let osmdesátých až současných. Dále na návštěvníky čekalo
skvělé taneční vystoupení v podání českobudějovické taneční školy MOVE 21, zábavná
soutěž o ceny a také půlnoční slosování vstupenek, kde si někteří odnášeli například
vybavení do domácnosti, nebo originální plesové či společenské šaty v nemalé hodnotě.
Samostatnou kapitolou pak byla tombola, kde za lidových 10 kaček českých a velké šanci
na výhru si hosté odnášeli řadu krásných cen od regionálních středních i velkých podniků a
firem (Madeta, Těstárny Březí, Tibex, Barum, Česká pojišťovna, Prazdroj, mísy plné dobrot
z restaurace U Kaštanu aj.).

Moderování se ujal stejně jako v uplynulých letech Jirka Vávra (ročník 1979), který je
zároveň hlavním pořadatelem celé Horečky a člověkem, který akci v roce 2001 vymyslel a
založil. Ve Včelné žije téměř od narození, jeho předci jsou s obcí spjati již po celé generace.
V obci se například ve třicátých letech narodil i jeho děda Josef, žila zde i jeho prababička
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Marie. Jirka je hrdým obyvatelem naší vesnice a žije zde se svou rodinou, manželkou Pavlou
a dvěma dcerkami Ninou a Valentýnou. Řadu let působil ve Včelné kromě oblasti kulturní
také jako kronikář naší obce, na obecním úřadě pak několik let vyučoval cizí jazyky
především místní obyvatele. S radostí vzpomíná na tehdejší příjemnou spolupráci s panem
starostou Pavlem Rožboudem, který tyto činnosti podporoval. I díky němu, a také díky
druhé organizátorce Olině Faltýnkové, která pochází z tradičního včelenského rodu
Tesařových, měla v roce 2001 taneční zábava Horečka páteční noci kvalitní a úspěšný
rozjezd. Pořadatelům se zase podařilo dostat opakovaně Včelnou v dobrém světle do
televize, rozhlasu i do novinových článků.

A protože všechno krásné jednou skončí a také jak se říká "v nejlepším se má přestat", po
zralé úvaze a zejména z časových důvodů, kdy rodinné aktivity a také náročná zodpovědná
práce vedení mezinárodního oddělení velké akciové společnosti berou mnoho času, přišlo
jeho rozhodnutí tuto taneční zábavu po téměř dvaceti letech ukončit. Naštěstí je tu v
současné době mnoho kulturního dění pro celé generace našich obyvatel, kdy se všichni
mohou takříkajíc vyřádit a nemusíme mít tak obavy, že by Včelná nedostatkem kultury
strádala. Přejme tedy Včelné a jejím obyvatelům jen to nejlepší, zdraví i štěstí, spokojenost,
úsměvy, důvtip, nadhled, člověčenství i pokoru. Ať se Včelné daří!
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