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Úvod
Vážení a milí spoluobčané, dámy a pánové, milí čtenáři,
rok se s rokem sešel a vy máte nyní možnost připomenout si listováním v kronice události
roku minulého, tj. roku 2016. Pro každého z vás znamenal loňský rok něco jiného,
pro někoho byl úspěšný, pro někoho méně. Pro nás všechny jakožto občany České
republiky
i občany obce Včelná byl rok 2016 určitě rokem zajímavým. Udála se celá řada věcí, které
každého z nás nějakým způsobem ovlivnily či zasáhly, ať už méně nebo více, neboť každý
z nás vnímá určité události a dění jinak.
Hlavním cílem psaní kroniky je zaznamenávání důležitých informací a pamětihodných
událostí, které se udály v naší obci. Nicméně je také důležité ohlédnout se za minulým
rokem globálně, protože i celorepublikové či světové události jistě ovlivnily životy nás
všech. Z tohoto důvodu bych ráda první kapitolu kroniky věnovala třem významným
světovým událostem a také přehledu nejdůležitějších republikových událostí uplynulého
roku. Věřím, že si při čtení kroniky společně se mnou zavzpomínáte na rok 2016,
a to především s radostí a nikoli smutkem.
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Vybrané světové události charakterizující dobu

Mezi významné události minulého roku patří bezesporu zvolení pana Donalda Trumpa
prezidentem Spojených států amerických. Prezidentské volby se konaly dne 8. listopadu
2016, přičemž američtí občané volili mezi dvěma kandidáty, a to Donaldem Trumpem
a Hillary Clintonovou. Průběh samotných voleb i celou volební kampaň provázalo napětí.
Vítězem se nakonec překvapivě stal právě pan Trump. Do jaké míry jeho zvolení ovlivní
nás, jako občany České republiky, uvidíme v následujících měsících či letech. Pan Trump
již v roce 2016 naznačil, že bude požadovat větší odpovědnost evropských občanů v NATO
(politická a vojenská aliance s cílem obrany jejích členů a zachování demokracie a míru
v oblasti severního Atlantiku), což se týká také České republiky.
V roce 2016 bohužel stále pokračoval válečný konflikt na území Sýrie. Válka trvala již
pátým rokem a na podzim loňského roku začala operace dobytí klíčového města Aleppo.
Tato válka měla loni na naši republiku i občany velký dopad, a to v ožehavé otázce
uprchlictví. Loňský rok totiž stále trvala evropská migrační krize, která se započala již
v roce 2015. V loňském roce přišlo do Evropy velké množství imigrantů, a to jak
ekonomických migrantů, tak uprchlíků, kteří směřovali především do zemí Evropské unie.
Otázka migrace byla a je v České republice ožehavým tématem, ačkoli je nutno
podotknout,

že

přímo

naší

země

se nedotkla tak výrazně. V roce 2016 v souvislosti s výše uvedeným problémem došlo
v březnu v roce 2016 k teroristickému útoku v Bruselu, který poukázal právě na
přítomnost teroristů mezi migranty. Loni proběhl výzkum, ze kterého vyplývá, že přes 80
% Čechů odmítá přijímat imigranty. 17. listopadu proběhla v Praze protiimigrační
demonstrace. Problém bude jistě přetrvávat i v následujícím období a bude nás dále
ovlivňovat.
Poslední událostí, kterou chci zmínit, je tzv. Brexit a krize Evropské unie. Občané
Spojeného království Velké Británie a Severního Irska hlasovali loni 23. června
v referendu, zda zůstanou v Evropské unii, nebo zda z ní vystoupí. Výsledek referenda byl
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překvapivý pro zbytek světa, neboť se Britové rozhodli z Evropské unie vystoupit.
Výsledek tzv. Brexitu jen potrhnul pokračující krizi Evropské unie. Podle expertů se Brexit
dotknul také České republiky, protože Británie je čtvrtým největším obchodním
partnerem Česka.

Přehled republikových událostí charakterizujících dobu
 Ministerstvo dopravy zrušilo v lednu kategorii rychlostních silnic.
 Soud v Ostravě potrestal Petra Kramného 28 lety vězení za vraždu. Uznal ho
vinným, že na dovolené v Egyptě zabil elektrickým proudem manželku a dceru.
Vrchní soud trest potvrdil 1. června.
 V květnu se prohnalo tornádo obcí Červená Hora v okrese Náchod.
 Ústavní soud zrušil v květnu ustanovení zákona o registrovaném partnerství, které
zapovídalo stejnopohlavnímu páru právo adoptovat dítě.
 V říjnu se ve třetině senátních obvodů konaly volby do Senátu Parlamentu České
republiky a současně se v celé republice konaly volby do zastupitelstev krajů
(vyjma Prahy).
 V říjnu zavítal do České republiky tibetský duchovní vůdce dalajláma Jeho Svatost
Tändzin Gjamccho, což vyvolalo v rámci republiky rozporuplné reakce.
 Třináctý listopad byl ve znamení sportovního úspěchu. České tenisové
reprezentantky Petra Kvitová, Karolína Plíšková, Barbora Strýcová a Lucie
Hradecká zvítězily ve finále Fed Cupu nad Francií 3:2.
 Finanční správa České republiky zahájila provoz elektronické evidence tržeb, čímž
vyvolala znepokojení mezi mnoha občany.
 Koncem roku byl konečně po mnoha letech čekání otevřen poslední úsek dálnice
D8.
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Krajské a senátní volby 2016
7. října až 8. října se konalo první kolo společných voleb do zastupitelstva Jihočeského
kraje a Senátu ČR. Včelná tvořila jeden volební okrsek a volební místnost se nacházela
v kulturním domě na adrese tř. 5. května 34. V pátek byla volební místnost otevřena od
14 do 22 hod. a v sobotu od 8 do 14 hodin. Druhé kolo se uskutečnilo v pátek 14. října a
v sobotu 15. října. Voliči mohli volební místnost navštívit a volit ve stejných časech jako
v prvním kole.
Výsledky krajských voleb ve volebním okrsku Včelná
Počet zapsaných voličů:

1481

Počet hlasů:

632

Volební účast:

42,7 %

Počet platných hlasů:

619

Počet zúčastněných subjektů:

23

název subjektu

počet hlasů

výsledek v procentech

Ano 2011

105

16,96 %

ODS

105

16,96 %

ČSSD

103

16,63 %

Strana soukromníků ČR

87

14,05 %

PRO J. ČECHY-STAN, HOPB, TOP 09

51

8,23 %

KSČM

40

6,46 %

KDU-ČSL

30

4,84 %

JIHOČEŠI 2012

20

3,23 %

Koalice SPD a SPO

20

3,23 %

Česká pirátská strana

16

2,58 %

Strana zelených

11

1,77 %

Strana svobodných občanů

10

1,61 %
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Úsvit – Národní koalice

8

1,29 %

Výsledky senátních voleb ve volebním okrsku Včelná
Volební účast v prvním kole:

40,51 %

Volební účast ve druhém kole:

17,31 %

kandidát

politická strana

počet hlasů

Ing. Tomáš Jirsa MBA

ODS

192

MUDr. Jindřich Florián

ČSSD

107

Mgr. David Žák

TOP + STAN

65

Ing. Miroslav Máče, CSc.,

KSČM

47

Tomáš Novák

Piráti

43

Ing. Marie Paukejová

Úsvit

28

Ing. Jitka Zikmundová MBA

KDU-ČSL

25

doc. Dr. phil. Pavel Himl

SZ

17

Ing. Radim Hreha

APAČI 2017

9

Ph.D.

Ve druhém kole získal Ing. Tomáš Jirsa 160 hlasů a MUDr. Jindřich Florián 96 hlasů.
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Základní informace o obci a charakteristika obce
Adresa obecního úřadu:

Husova 212, Včelná, 373 82

Starostka:

Ing. Jarmila Mandžuková (do 23. května 2016)

Zastupující místostarosta:

Mgr. Kamil Feitl (od 23. května 2016)

Oficiální web:

www.vcelna.cz

Email:

ou@vcelna.cz

Tel./fax/zázn.:

+420 387 250 223

Obec Včelná se nachází v jižních Čechách, a to šest kilometrů jižně od krajského města
České

Budějovice

v nadmořské

výšce

438

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.
Obec Včelná je zřizovatelem Mateřské školy Včelná. Školka se nachází na kraji obce,
je obklopena lesem. Součástí školky je rozsáhlá zahrada. Školka zajišťuje celodenní péči
ve třech třídách. Provoz školky je ve všední dny od 6:00 do 16:30. Školka disponuje
kapacitou 84 dětí. Novou ředitelkou školky se v roce 2016 stala Bc. Jarmila Pánková, která
nahradila ve funkci dosavadní ředitelku paní Bc. Danu Růžičkovou. Hospodaření
organizace za rok 2016 skončilo přebytkem ve výši 22 021, 88 Kč.
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Obec provozuje také obecní knihovnu, jejímž knihovníkem je v současné době pan David
Petr. Knihovna se nachází v budově obecního úřadu a je otevřena 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 7 400
svazků. Od listopadu 2016 je všem čtenářům k dispozici veřejná pouliční knihovnička,
která se nachází před obecním úřadem. Níže je uveden půjčovní řád.

Pouliční knihovnička Včelná
Naše motto

Vezmi si knihu
Zase ji vrať
Nebo přines jinou
Provoz a pravidla naší knihovničky



Pouliční knihovna se nachází naproti Obecnímu úřadu obce Včelná.



Jedná se o bezplatnou veřejnou knihovnu.



Provozní doba je 24 hodin denně, sedm dnů v týdnu.



Přístupná je všem, kteří rádi čtou.



Výpůjční lhůta není omezena.



Knihy lze libovolně půjčovat a měnit.



Kdokoli může přinést do knihovničky jakoukoli knihu.



Každý, kdo si knihu zapůjčí, je povinen ji navrátit v takovém stavu, v jakém si ji vypůjčil.



Vítána je každá další kniha, kterou můžete vložit do knihovny.



Prosíme o respektování kulturní hodnoty každé knihy.
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Za provoz knihovničky zodpovídá Obecní úřad.

Sportovní

klub

ve

Včelné

nabízí

řadu

možností

sportovního

vyžití,

a to v oddílech kopané, metané, hokejbalu. Sportovní klub existuje od konce první
světové války. Předsedou výboru klubu je JUDr. František Vavroch. Předsedou oddílu
kopané je pan Roman Zajíček. Oddíl kopané se dělí na kategorie: muži „A“, přípravka
starší a přípravka mladší. 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 průběhu roku se konaly také turnaje s mezinárodní
účastí. 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.
Na obecním úřadě působili v roce 2016 kromě zastupitelů dva zaměstnanci, a to paní Jana
Medová, účetní a pan František Mareš, úředník. Paní Medová měla na starosti vedení
účetní agendy, vybírání poplatků, vedení evidence majetku a ověřování podpisů a listin.
Pan Mareš měl na starosti spisovou agendu, evidenci obyvatel a pozemků, mzdy, správu
výpočetní techniky, výherní hrací přístroje, ověřování podpisů a listin a vydávání potvrzení
CzechPointu.
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Obecní zastupitelstvo
Složení zastupitelstva a činnost zastupitelstva
V roce 2016 došlo ke změnám v obecním zastupitelstvu. V květnu loňského roku došlo
k odvolání dosavadní starostky, paní Ing. Jarmily Mandžukové, která se stala
zastupitelkou. Protože nedošlo k volbě nového starosty nebo nové starostky, byl
zastupujícím místostarostou zvolen Mgr. Kamil Feitl. Své funkce zastupitele se vzdal dne
14. 6. 2016 pan Petr Průša, který byl nahrazen panem Antonínem Krajčírem. Druhým
místostarostou obce se stal pan Roman Zajíček. Další zastupitele uvádím v abecedním
pořadí - Ing. Alice Nejedlá, Ing. Karel Pokorný, Ing. Stanislav Pražák, Miroslava Stránská,
Michal Šlinc.
Zastupitelstvo obce se v roce 2016 sešlo dvanáctkrát. První zasedání zastupitelstva v roce
2016 proběhlo v zasedací místnosti obecního úřadu dne 11. 1. 2016 a k poslednímu
zasedání se zastupitelé sešli dne 8. 12. 2016.
Výbory a komise obce
V rámci činnosti obce byl ustanoven finanční a kontrolní výbor. Předsedou finančního
výboru byl zastupitelstvem zvolen Ing. Karel Pokorný, který na konci roku rezignoval
na svou funkci. Předsedou finančního výboru byl poté zvolen pan Antonín Krajčír. Další
členové finančního výboru byli: Ing. Karel Pokorný, Roman Zajíček, Petr Sukdol, Jaroslav
Bílek. Předsedkyní kontrolního výboru byla v roce 2016 stále paní Miroslava Stránská.
Dalšími členy kontrolního výboru byli Jan Lexa a Jan Voráček.
Předsedou kulturní a sociální komise byl Mgr. Kamil Feitl, který byl po zvolení do funkce
zastupujícího místostarosty nahrazen Ing. Alicí Nejedlou. Dalšími členy komise byli Mgr.
Kamil Feitl, MUDr. Iveta Sukdolová, Mgr. Ondřej Scheinost, Ladislav Kuboušek a Mgr.
Zuzana Čierná. Předsedou komise pro sport a volný čas byl Ing. Stanislav Pražák a členy
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pak Jiří Vavroch, Radek Vazda, Milan Cvach, Zdeňka Komzáková. Předsedou komise
životního prostředí a územního rozvoje byl Petr Průša a členy pak Michal Šlinc a Vladimír
Sahan.
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Hospodaření obce
Celkové příjmy roku 2016 po konsolidaci oproti roku 2015 byly vyšší o 3 247 tis. Kč.
Celkové daňové příjmy byly vyšší o 2 091 tis. Kč, nedaňové příjmy o 20 tis. Kč, kapitálové
příjmy
o 51 tis. Kč a přijaté transfery o 1 085 tis. Kč. Výdaje po konsolidaci jsou také vyšší o 7
016 tis. Kč. Oproti loňskému roku se snížily běžné výdaje o 945 tis. Kč a kapitálové výdaje
se zvýšily o 7 961 tis. Kč. V roce 2016 obec uhradila roční splátku půjčky od JVS ve výši
350 tis. Kč (půjčka bude splacena v roce 2019). Rozpočet na rok 2016 byl schválen jako
schodkový s vyššími výdaji o 10 325 tis. Kč.
V roce 2016 bylo provedeno 32 změn rozpočtu. Hlavním důvodem změn byly příjmy
z dotací, daní, vratky přeplatků za energie a dopravní obslužnost, příjmy z prodeje
pozemků a příjmy z pořádaných kulturních akcí. Co se týká výdajů, docházelo pak ke
změnám především z důvodů výdajů na opravy a údržby, čerpání přijatých dotací, zvýšení
cen některých služeb, provádění zákonných posudků a revizí apod.
V roce 2016 bylo v rozpočtovém hospodaření dosaženo schodku ve výši 568 511, 57 tis.
Kč.
V roce 2016 obec nečerpala nové úvěry ani půjčky, pouze splácela stávající půjčku od JVS
z roku 2008 ve výši 350 tis. Kč. Zůstatek půjčky k 31.12.201 byl 1 050 tis. Kč. Obec má
sociální fond, ze kterého hradí příspěvky na stravné zaměstnanců, příspěvky na
důchodové připojištění a příspěvky na rekreace. Příjmy fondu v roce 2016 byly 120 077,85
Kč a výdaje 101 248 Kč. V roce 2016 byl vytvořen zisk ve výši 9 485 473,94 Kč.
Obecní bankovní účty a jejich konečné stavy ke konci roku 2016
1. základní běžný účet u Komerční banky:

2 310 916,51

2. spořicí účet u Komerční banky:

2 004 106,87

3. spořicí účet u UniCredit Bank:

25 129 034,54

4. základní běžný účet u České národní banky:

1 101 760,87
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5. účet sociálního fondu obce u ČSOB:
Celkový zůstatek na účtech obce činil k 31. 12. 2016

121 987,90
30 667 806,69.

Od Úřadu práce získala obec příspěvky na vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně
prospěšných prací ve výši celkem 83 900 Kč. 65 660 Kč bylo využito na jedno pracovní
místo na úklidové práce a 18 240 Kč bylo využito na údržbu zeleně. Na přípravu a konání
voleb do třetiny Senátu ČR a zastupitelstev krajů bylo obdrženo ze státního rozpočtu
37 055 Kč.
Z Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora kultury byla obci poskytnuta dotace
ve výši 20 000 Kč, která byla využita například na úhradu dopravy dětí do aquaparku,
na zájezd pro seniory a na vystoupení s koňmi na Dětském dnu. Z Dotačního programu
Jihočeského kraje Úcta k předkům byla poskytnuta dotace ve výši 10 000 Kč. Z tohoto byl
opraven pomník obětem válek. Z Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora
výstavby a modernizace autobusových zastávek a jejich vybavení bylo poskytnuto 50 000
Kč. Byly vyměněny dvě poškozené autobusové zastávky za nové. Z Programu obnovy
venkova Jihočeského kraje byla poskytnuta dotace na opravu místní komunikace, a to
ulice Krátká ve výši 150 000 Kč a dále na obnovu veřejného prostranství ve výši 70 000 Kč.
V rámci tohoto projektu došlo k revitalizaci veřejného prostranství v obci v ulici Dolní, kde
byl obnoven poškozený trávník a byly vysazeny stromy, keře, traviny a cibuloviny. Tyto
dotace byly zcela vyčerpány. Dále z Dotačního programu Jihočeského kraje Rozvoj
venkova
a krajiny, Opatření Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury, byla obci
přiznána dotace ve výši 1 300 000 Kč na kanalizaci a rozšíření vodovodu Čtyři chalupy.
Z této částky obec obdržela v roce 2016 jen 70 %, tj. 910 000 Kč, vzhledem k tomu, že
dotace nebyla Jihočeským krajem do konce roku 2016 vyúčtována. Doplatek dotace by
měl být v roce 2017. Byla vybudována splašková kanalizace v lokalitě Čtyři Chalupy.

15

16

Obyvatelstvo a stav nemovitostí obce Včelná
Na konci roku 2016 bylo v obci přihlášeno 1 889 obyvatel České republiky
a 31 obyvatel cizí státní příslušnosti. V roce 2016 se k trvalému pobytu v obci přihlásilo
177 obyvatel, narodilo se 26 dětí, odhlásilo se 49 občanů a zemřelo 12 obyvatel, z čehož
plyne přírůstek 142 obyvatel za rok 2016.
V roce 2016 byly kolaudovány dva bytové domy s 29 byty, jedna prodejna FLOP
a 35 rodinných domů. V obci bylo přiděleno poslední číslo popisné 692.
Dne 15. 9. 2016 byl schválen název ulice Pod Tratí pro komunikaci k bytovým domům
č. p. 680 a 681.

Poplatky v roce 2016
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. Poplatek byl splatný do 30. dubna 2016.
Poplatek ze psů platil každý vlastník psa staršího tří měsíců. Splatnost poplatku byla také
do 30. dubna 2016. Za prvního psa činila výše poplatku 150 Kč a za dalšího každého psa
200 Kč. Důchodci platili za prvního psa 70 Kč a za dalšího pak 100 Kč.
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Přehled vybraných událostí v obci
V roce 2016 došlo ke změně četnosti vývozu komunálního odpadu.

Namísto

každotýdenního svozu byl zaveden svoz vždy po dvou týdnech. Tato změna byla
projednávána zastupitelstvem a na únorovém zasedání zastupitelstva obce vyvolala
bouřlivou diskusi. Řada občanů nesouhlasila se změnou a argumentovala například tím,
že v létě bude popelnice cítit, že obec za stejné peníze bude poskytovat poloviční službu
apod. Na zavedení čtrnáctidenního svozu si občané nakonec zvykli a kromě ušetřených
nákladů začali lidé také více třídit. V obecní vyhlášce je uvedeno, jak se má nakládat
s komunálním odpadem. Z ní plyne, že občané jsou povinni likvidovat a třídit odpad. Za
první půlrok se podařilo svést o 21,87 % méně směšného komunálního odpadu. Z tohoto
výsledku můžeme vidět, že krok ve změně vývozu odpadu měl pozitivní přínos.
V rámci třídění odpadů zavedla obec novou speciální službu. Od března byl zahájen sběr
starého pečiva, které občani mohli nosit do nádoby umístěné v chodbě obecního úřadu.
Sběr byl poté předán zvířecí farmě v Bošilci. Proběhla také dobrovolnická akce „Ukliďme
Česko, ukliďme Včelnou“, do které se zapojilo dvaadvacet dospělých a dvacet dětí. Akce
se konala 16. dubna po celé České republice. Pro účastníky úklidů v naší obci byly
k dispozici pytle i rukavice a svačinka od sponzora Potraviny DIPA – FLOP Včelná. Společně
sesbírali celkem dvacet dva pytlů odpadků.
V březnu se konal zápis do MŠ Včelná. Z dvaceti šesti žádostí o přijetí bylo vyhověno
dvaceti. Dalším třem nebylo vyhověno, protože děti neměly trvalé bydliště v obci Včelná
a tři děti nebyly přijaty kvůli nízkému věku v době možného nástupu do školky. Ke konci
školního roku odešla do důchodu paní učitelka Smetanová a ve funkci ředitelky také
skončila paní Bc. Dana Růžičková. Ke konci října pak odešla do důchodu také paní učitelka
Matějková. Dne 30. června 2016 se konalo výběrové řízení na funkci ředitele mateřské
školy, ve kterém zvítězila Bc. Jarmila Pánková.
Na 25. zasedání obecního zastupitelstva, které se konalo dne 23. 5. 2017, navrhnul
místostarosta Mgr. Kamil Feitl změnu programu o zařazení bodu o vyslovení nedůvěry

18

starostce obce. Starostka byla překvapena, nicméně souhlasila, neboť na to zastupitelé
měli právo. Dala proto hlasovat o návrhu pana místostarosty. Starostka se zdržela, jeden
zastupitel byl proti, dalších šest zastupitelů hlasovalo pro. Na základě toho dala starostka
hlasovat o návrhu odvolání starostky z funkce, přičemž šest zastupitelů hlasovalo
pro odvolání, jen hlasoval proti a starostka se zdržela. Důvodem pro odvolání starostky
z funkce byla podle místostarosty špatná komunikace mezi starostkou a dalšími
zastupiteli. Situace se z pohledu většiny zastupitelů jevila jako dále neudržitelná. Mezi
další argumenty pro odvolání starostky z funkce patřilo to, že starostka neplnila vůli
zastupitelů. Tato vůle zastupitelů vyvolala v obci rozdílné pocity a reakce. Někteří občané
nerespektovali výsledek hlasování o odvolání starostky z funkce a vznikla „Petice proti
odvolání
Ing.

Jarmily

starostky
Mandžukové

a

nerespektování

obce
výsledků

demokratických

voleb

do zastupitelstva obce Včelná (volební okrsek č. 545228)“, která byla předána
místostarostovi obce Mgr. Kamilu Feitlovi. V petici byli zastupitelé vyzváni k odstoupení
ze svých funkcí. Petičnímu výboru bylo poté oznámeno, že zastupitelé se svých funkcí
nevzdávají. Obě strany se k situaci vyjádřily mimo jiné prostřednictvím letáků umístěných
ve schránkách občanů či ve vývěsních skříňkách. Do funkce druhého místostarosty obce
byl zvolen pan Roman Zajíček.
V roce 2016 proběhla v lokalitě Čtyři chalupy stavba kanalizace. Dne 3. 5. 2016 došlo
k předání staveniště. Každý čtvrtek se konaly kontrolní dny, kterých se účastnili zástupci
obce i technický dozor investora. Stavba byla úspěšně dokončena v říjnu stejného roku.
Od data kolaudace, tj. 14. 11. 2016, mohli obyvatelé uvedené lokality žádat o připojení na
nové sítě. Celková částka za stavbu činila 11 204 812 Kč.
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Kulturní a společenské akce
V pátek 5. února 2016 se konal již 26. obecní ples. Jako už tradičně proběhl v našem
kulturním domě. Celým večer hudebně provázela skupina Rosa a postu moderátora
se zhostil moderátor Českého rozhlasu České Budějovice, pan Martin Hlaváček. Hlavním
partnerem plesu byl Dopravní podnik města České Budějovice. Slavnostní zahájení plesu
proběhlo ve 20 hodin. V rámci plesu proběhlo první slavnostní vyhlášení Ceny obce
Včelná. Touto cenou chtěla obec ocenit významné počiny v oblastech kultury, sportu a
vědy.
Do konce roku 2015 mohl každý občan podat návrh na ocenění, přičemž se nakonec sešlo
celkem osm nominací. Vítězem Ceny obce Včelná za rok 2015 se stala Veronika
Voráčková. Cenu získala za sportovní úspěchy v basketbalu, a to především díky zlaté
medaili z olympijských her mládeže a díky prvnímu místu na mistrovství Evropy. Kromě
hlavní ceny obec udělila také čestná uznání panu Slavomíru Cibochovi za dlouholetou
sportovní reprezentaci a panu PhDr. Ferdinandu Vydrovi za dlouhodobý přínos obci
v oblasti historie. Kromě dámské volenky si hosté mohli zakoupit lístky do tomboly,
přičemž se o půlnoci uskutečnilo losování hlavních cen. Výtěžek tomboly se použil na
kulturní

akce

pro

děti

a seniory. Ples se těšil velké návštěvnosti, téměř všechny vstupenky byly okamžitě
vyprodány.
V neděli 7. února 2016 se na Včelné konal druhý ročník vepřových hodů. Od půl dvanácté
se začali scházet hosté v kulturním domě. Jednalo se o velice vydařenou akci, kterou
navštívilo bezmála 300 lidí. Kromě tradičních vepřových pochoutek se kdokoli mohl
zúčastnit soutěže o nejlepší koblížek, do které se nakonec zapojilo pět soutěžících.
Nejlepší koblížek podle poroty upekla paní Jitka Scheinhostová.
Ve dnech 18. – 21. února 2016 se v kulturním domě konala zajímavá akce s názvem „Věda
na vsi“. Jednalo se o zábavnou interaktivní vzdělávací výstavu, během které probíhali
různé aktivity, při kterých se návštěvníci mohli dozvědět, že věda může být také zábavná.
Každý den se uskutečnil pod jiným mottem: čtvrtek – Nechte se osvítit, pátek – Svět
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v bublině, sobota – Věda na rynku, neděle – Kdo to řekl?. Lidé mohli akci navštívit každý
z uvedených dnů, a to vždy od 15:00 a od 17:00. Celá akce se konala díky týmu lidí ze
spolku

Včelňáci

a katedry matematiky a geografie Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity. Akce
se zúčastnilo více než 500 návštěvníků.
V sobotu 26. března se v kulturním domě od 14 hodin konal již tradiční dětský maškarní
ples. Během zábavného odpoledne si děti mohly zatančit na diskotéce, zúčastnit se
různých soutěží a užít si další zábavu. Celý ples moderoval Josef „Pepa“ Maxa. Vstupné
bylo dobrovolné a děti si mohly zakoupit lístky do bohaté tomboly.
Na jaře nás poctil svojí návštěvou významný host, pan Josef Klíma. Ve středu 20. dubna
se od 18 hodin konala v kulturním domě beseda s panem Klímou s podtitulem „Můj život
reportéra.“ Pan Josef Klíma je známým českým publicistou, autorem filmových scénářů
a knih, ale v neposlední řadě je také vášnivým cestovatelem a hudebníkem, což většina asi
z 80 přítomných hostů nevěděla. Pan Klíma se během besedy věnoval známým kauzám.
K odlehčení někdy až mrazivého vyprávění několikrát zahrál na klávesy a zazpíval svoje
autorské skladby, které se setkaly s velkým nadšením. Pan Klíma dal prostor pro dotazy,
což většina hostů využila. Po besedě proběhla autogramiáda, při které bylo možná možné
si zakoupit většinu jeho knih. Vstupné činilo 50 Kč, pro seniory pak 30 Kč.
Dne 26. dubna se konal jednodenní zájezd pro seniory, tentokrát do Prahy. Zájemci si díky
pozvání senátora Ing. Tomáše Jirsy mohli prohlédnout Senát České republiky. Po
prohlídce se pak svezli lodí po Vltavě a dočkali se několika překvapení.
Poslední

dubnový

večer

je

tradičně

spojovaný

s oblíbeným

zvykem,

a to pálením čarodějnic a vztyčením a hlídáním májky. Tento prastarý rituál
si nenechalo ani v roce 2016 ujít mnoho místních občanů a také několik lidí z okolí. Akce
se konala opět v areálu SK Včelná. Májku se podařilo zdárně postavit a děti i dospělí si
poté opékali špekáčky, povídali si u ohně a bavili se. Bohužel se nepodařilo májku uhlídat
a k ránu ji někdo podřezal. Příští rok musíme hlídat bedlivěji.
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Oblíbený cyklus „Čaj o páté“ se dne 4. května nesl v duchu svého názvu. Tentokrát se totiž
věnoval právě čaji. Povídání o čaji, zdraví a přístupu k němu s Ing. Zdeňkem Nepustilem
se konalo v kulturním domě od 17 hodin. Kromě povídání mohli hosté také ochutnat
některé čaje a také proběhlo losování o kvalitní čaje. Ty bylo také možné si na místě
zakoupit.
Poslední květnovou sobotu se konal tradiční Dětský den. Od 14:00 do 17:00 probíhal
na dolním hřišti v areálu SK Včelná. Tentokrát se konal na téma „Indiáni“. Na hřišti bylo
připraveno celkem 10 stanovišť, na kterých mohly děti plnit rozmanité „indiánské“ úkoly.
Na hřišti bylo k vidění velké množství indiánů. Na každém stanovišti byl indián, který
zadával úkoly, a také spousta dětí přišla v indiánském převlečení. Akci příliš nepřálo
počasí, zprvu krásný den několikrát narušil prudký déšť, ale ani počasí nedokázalo narušit
program.
Od půl páté bylo připraveno vystoupení s koňmi. Akci zajistila obec Včelná s podporu
spolku Včelňáci. Celkem se zúčastnilo 142 registrovaných dětí.
Ve stejný den, ve kterém probíhal Dětský den, se uskutečnil v prostoru spodního hřiště
SK Včelná zajímavý hudební program, který pořádal spolek Včelňáci. Hosté si mohly
zakoupit vstupenky v předprodeji a pak už si večer užívat plnými doušky hudební
atmosféru, o kterou se postarala předkapela Yamaband a The Greens. Hlavním hřebíčkem
večera však měla být známá česká kapela Nezmaři. Bohužel akce nedopadla právě podle
očekávání. Hudebního programu se zúčastnilo pouze malé množství lidí, zřejmě kvůli
krásnému jarnímu počasí, které spoustu lidí žene na víkendy na chaty a do přírody. Ten,
kdo se však zúčastnil, byl obohacen o krásný hudební zážitek.
Poslední víkend v květnu byl opravdu nabitý událostmi. V neděli se občané mohli
zúčastnit exkurze letiště Václava Havla. Lidé mohli nahlédnout do prostor, do kterých se
turisté běžně nedostanou. Dále mohli vidět tankování letadel, jejich přistávání nebo
přípravy na další let. Po velice zajímavé akci se všichni přesunuli do centra Prahy, kde
navštívili muzeum čokolády Choco-Story. Kvalifikovaný průvodce ukázal zájemcům práci
čokolatéra, což bylo velice zajímavé. Cena zájezdu činila 700 Kč, zlevněné vstupné a
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doprava pak 350 Kč. Zájezd pro děti i rodiče byl spolufinancován z výtěžku z obecního
plesu.
Koncem června, v sobotu 25. 6., se především milovníci muzikálů zúčastnili muzikálového
představení Antoinetta, který se v rámci oslav 100. výročí představení nekonal jako
tradičně v divadle Hybernie, nýbrž v malebném prostředí přírodního divadla na zámku
Konopiště. Cena zájezdu včetně dopravy a vstupného činila 490 Kč. Zájezd se těšil
velkému zájmu a představení shledali všichni účastníci zájezdu za velice zdařilé.
Po prázdninách, které si každý užíval podle svých možností a zájmů, navázala dne 18. září
akce pro děti s názvem „Tajuplný les“. Tato akce se konala již poněkolikáté a jednalo se
o naučně zábavnou stezku lesem, při které děti plnily na stanovištích různé úkoly. Přes
počáteční rozpaky kvůli počasí, které se právě v den konání akce velice zhoršilo, se na akci
zaregistrovalo 105 dětských účastníků. Na konci akce bylo pro děti připraveno společné
opékání buřtů. Bohužel kvůli nepřízni počasí se nemohlo uskutečnit plánované překvapení
pro děti.
V neděli 16. října se na louce směrem k Čepru konal třetí ročník Drakiády. Počasí přálo
a do vzduchu tak vzlétlo několik desítek rozmanitých draků, ať už vlastní výroby, nebo
kupovaných. Ten, kde si draka vyrobil sám, se mohl zúčastnit soutěže o nejdéle letícího
draka vlastní výroby. Nejdéle se udržel drak od paní Matouškové. Pro velký úspěch
se i tentokrát konala soutěž o nejlepší sladký a slaný štrúdl. Odborná šestičlenná porota
vyhodnotila jako nejlepší sladký štrúdl ten od paní Kalkušové a cenu za nejlepší slaný
štrúdl si odnesla slečna Fotrová. Akce začala v 15 hodin a byla velice úspěšná. Kromě
soutěží
a pouštění draků bylo připraveno také jedno překvapení. Všichni, nejen děti, jistě uvítali
s nadšením přelet rogala, které jim poslalo k zemi spoustu bonbónů.
V rámci cyklu přednášek „V obraze“ se ve čtvrtek 27. října konala beseda s prof. RNDr.
Jaroslavem Vrbou, Ph.D., vědeckým pracovníkem Akademie věd ČR, na téma „NP Šumava
dříve a dnes“. Na začátku se hosté dozvěděli fakta o stavu přírody v národním parku a
poté proběhla moderovaná diskuze.
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V sobotu 5. listopadu se v kulturním domě ve Včelné ve 20 hodin sešla všechna strašidla
a mrtvé duše, neboť se konal třetí ročník maškarního plesu aneb dušičkového reje. K tanci
a poslechu nás doprovázela skupina Klaret – Strážský výběr. Hosté se mohli bavit a
ochutnat řadu netradičních „dušičkových“ nápojů.

Všechny masky a převleky byly

skutečně

děsivé

a kreativní. Hlavní cenu za nejstrašidelnější masku získal pan Jiří Miesbauer a cenu
za nejlepší párovou masku získali Standa a Eva Křemenovi. Hlavní cenu v tombole, a to
divoké prase, věnoval spolek Včelňáci. Vstupné činilo 100 Kč v předprodeji a 150 Kč na
místě.
Jako každý rok se i letos uskutečnil lampionový průvod. Tradiční procházka po Včelné
s lampiony přilákala ve středu 16. listopadu spoustu dětí, které se setkaly u Mateřské
školy a podle světýlek se vydaly na podvečerní procházku.
Poslední listopadovou sobotu se konalo v kulturním domě tradiční adventní setkání
seniorů s představiteli obce, které bylo zpestřeno vystoupením dětí z místní Mateřské
školy. K tanci a poslechu zahrála Malá kapela Pavla Havlíka. V rámci setkání proběhl také
slavnostní křest kalendáře obce na rok 2017 s malbami známého včelenského malíře
Alfreda Kindlera. Křestu kalendáře se ujal místostarosta obce Mgr. Kamil Feitl a
předsedkyně kulturní komise Ing. Alice Nejedlá.
V neděli 27. listopadu se v rámci cyklu přednášek s názvem „V obraze“ uskutečnila
od deseti hodin dopoledne velice zajímavá akce s Ing. Danou Steinovou, předsedkyní
České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging. Všem účastníkům předvedla,
jak posilovat trénink paměti a jak si udržet fungující mozek i ve vyšším věku. S pomocí
paměťových technik si lze totiž poměrně snadno zapamatovat i to, co běžně považujeme
za nezapamatovatelné. Každý ze zúčastněných si odnesl velmi zajímavé poznatky a kromě
jiného se naučil například kalendář na rok 2017. Díky jedné technice a mnemotechnickým
pomůckám dokáže každý říct u jakéhokoli data, o jaký den v týdnu se jedná. Setkání bylo
velice příjemné a poučné.
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Poslední listopadová neděle se nesla v podvečer již v duchu blížících se Vánoc. V 17 hodin
se sešlo velké množství občanů před Obecním úřadem u příležitosti rozsvícení vánočního
stromu. Na pódiu vedle vánočního stromu vystoupili děti z Mateřské školy a také sbor
JSPT Úsvit. Zazpívali jsme si koledy, ochutnali jsme vánoční svařák a první kousky
napečeného cukroví a tím jsme si navodili pravou vánoční atmosféru a přivítali advent.
Setkání
u vánočního stromu pak probíhalo každou další adventní neděli, na které mimo jiné
vystoupili včelenští muzikanti Ondra a Jára nebo skupina Intima.
Ve středu 7. prosince, a to od 17 hodin byly pozvány především děti do našeho kulturního
domu, kde se konala již tradiční mikulášská nadílka. Ještě než přišel Mikuláš, anděl a čert,
si děti mohly užít divadelní přestavení „Vánoce za časů našich babiček“, které předvedla
nezávislá divadelní společnost, Studio Dell´arte.

Spolek Včelňáci
Spolek Včelňáci, z. s., je nový 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. 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:
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 2016 organizoval spolek následující akce, které jsou částečně blíže popsány v části
kulturní a společenské akce:
 vepřové hody
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 věda na vsi
 vynášení mořeny
 Nezmaři na Včelné
 tajuplný les
 lampionový průvod
 dušičkový rej
 cyklus přednášek „V obraze“
 drakiáda a štrúdlování
 adventní neděle

Sportovní události
Poblíž italského Rittenu, ve vesnici Collalbo, se od 17. do 23. února konalo mistrovství
Evropy mládeže a mistrovství světa dospělých v lední metané. Vedle již tradičních
účastníků z Rakouska, Německa, Švýcarska, Slovinska, Itálie se zúčastnily také týmy např.
z Polska, Litvy, Kolumbie nebo Namibie. Naše obec může být pyšná, neboť se právě
mistrovství světa zúčastnily také naše místní hráčky, a to Andrea Melušová a Michaela
Schachingerová z MC Včelná a Zdeňka Komzáková z SK Včelná. Mužskou část
reprezentoval pan Zdeněk Meluš z MC Včelná. Český tým reprezentoval dobře, získal
v různých kategoriích např. 6. a 7. místo. Ještě před konáním mistrovství pořádal oddíl SK
Včelná ve spolupráci s MC Včelná na zimním stadionu v krajském městě mezinárodní
turnaj „O jihočeský pohár“. Šlo již o 48. ročník turnaje, a stal se tak nejstarším pořádaným
turnajem na světě. Letní sportovní sezona pak pro metanou začala zhruba v polovině
dubna. SK Včelná se do sezony zapsala turnajem v rakouském St. Valentinu, avšak bez
výraznějšího úspěch. 23. dubna se pak oba naše oddíly, a to SK Včelná a MC Včelná,
setkaly na turnaji v Lenoře, kde tým z oddílu MC Včelná obsadil krásné druhé místo a tým
z oddílu SK Včelná páté místo. Sezona lední metané byla opět nabitá, nejvíce turnajů se
odehrálo v Německu a Rakousku. V roce 2016 se konaly některé turnaje také na hřišti ve
Včelné, a to například Budějovický turnaj trojic, Včelenský noční pohár nebo Mistrovství
ČR mixy. Úspěch zaznamenala Včelná mimo jiné také v mistrovství republiky na asfaltu.
V soutěži družstev v hodech na cíl zvítězil v kategorii mužů právě tým MC Včelná. SK
Včelná pak obsadil čtvrté místo. Stejné místo pak získaly také ženy z SK Včelná a tým z MC
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Včelná v soutěži smíšených družstev. V září proběhlo Mistrovství republiky v metané, kde
v soutěži jednotlivců vyhrál Zdeněk Meluš z MC Včelná a Pavel Klimeš z SK Včelná získal
čtvrté místo. V ženské kategorie obsadila pak Zdeňka Komzáková třetí a Marta Levá čtvrté
místo, obě z SK Včelná.
Na Včelné působí také dva oddíly stolního tenisu. A-tým je zastoupen v druhé podnikové
lize a B-tým ve třetí podnikové lize. Stolní tenis měl na Včelné vždy bohatou a dá se říci
i poměrně úspěšnou tradici, ale bohužel měl v posledních letech problém s malou
členskou základnou. V sobotu dne 9. dubna se v kulturním domě na Včelné konal turnaj
ve stolním tenise. Jednalo se o čtyřhru smíšených i nesmíšených dvojic. Turnaj začal ve 13
hodin.
Na turnaj bylo možné se zapsat také jako jednotlivec, protože dvojice se losovaly.
Startovné činilo 50 Kč a bylo také zajištěno drobné občerstvení.
V dubnu skončila náročná sezóna místních hokejbalistů, kteří se účastnili soutěží, a to
ve dvou družstvech mužů. Obě mužstva hráli domácí zápasy na hřišti v Plavě. A-tým
se v extralize probojoval do nadstavbové části, kde získal krásné čtvrté místo. B-tým se
pak ve 3. lize umístil na hezkém osmém místě.
Atletický klub Včelná pořádal ve čtvrtek 12. května od 16 hodin akci „Běh lesem –
medvědí stezka“, která byla určena pro školáky. V lese bylo umístěno deset stanovišť, na
kterých děti řešily různé úkoly. Běželo se vždy po dvojicích, a to v jednotlivých kategoriích.
Prezentace účastníků proběhla na asfaltovém hřišti SK Včelná. Na závěr akce si děti mohly
odpočinout a získat novou energii při společném opékání buřtů.
Součástí místního SK Včelná je také fotbalový tým, který se skládá z dvou mužstev, a to
mužů a mladší přípravky. V uplynulé sezoně oba týmy bravurně zastupovaly všechny
soutěž a za celou velmi úspěšnou sezonu utrpěly oba týmy pouze jednu porážku. Po delší
době začal SK opět přihlašovat také druhý tým mládeže do okresních soutěží.
Dne 6. srpna proběhl v areálu SK Včelná sportovní den. Všichni sportovci, kteří se
zúčastnili, předvedli kvalitní sportovní výkony a celý den se nesl v duchu příjemné
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atmosféry,

neboť

i účasti diváků byla hojná. V půl deváté ráno byl zahájen sportovní den mezinárodním
turnajem v metané. Poté následovalo fotbalové utkání staré gardy Včelná proti
Kamennému Újezdu. V poledne vystoupily mažoretky a odpoledne se pak konal turnaj
v kopané, druhý ročník memoriálu Zdeňka Petrů, ve kterém proti sobě nastoupily týmy
Včelné a Akra, Kamenného Újezdu a Boršova nad Vltavou. Během celého dne probíhal
také bohatý doprovodný program, např. hasiči z Čepra ukázali hašení a techniky, sokolníci
z letiště v Plané pak předvedli dravce. K poslechu i tanci hrála kapela Kameňáci a skupina
Koloband. Úspěšný den byl zakončen promítáním známého českého filmu Pelíšky. Děti si
přišly také na své, protože po celý den jim byl k dispozici nafukovací skákací hrad.
V úterý 30. srpna se od 17 hodin konal na hřišti v Lesní kolonii volejbalový turnaj, a to
u příležitosti oficiálního otevření upraveného hřiště. Na turnaj se mohly přihlásit
čtyřčlenné týmy, 2 muži a 2 ženy. Celkem se přihlásilo osm týmů. Počasí turnaji přálo, a
proto se těšil velké divácké účasti. Panovala příjemná sportovní atmosféra a za divácké
podpory zvítězil čtyřčlenný tým Jája a Pája, který kromě diplomu získal od obce nový
volejbalový míč, který může použít v rámci přípravy na další ročník.

Pro všechny

zúčastněné a také pro diváky bylo připraveno občerstvení a pro vítěze samozřejmě
diplomy a ceny.
V létě proběhly letní olympijské hry konané tentokrát v Riu de Janeiru, jejichž nedílnou
součástí jsou také letní paralympijské hry. Ty byly pro naši obec zvláště úspěšné, protože
právě na paralympiádě v Riu dosáhl vynikajícího úspěchu jachtař ze Včelné, pan Daniel
Bína. Ten jako suchozemec a první český jachtař obsadil ve třídě 2.4.mR krásné třinácté
místo.
V sobotu 29. října proběhl další ročník úspěšného cyklokrosového závodu ze série TBC
s názvem Včelenský cyklista a cyklokrosový závod. Od 13 hodin začal závod dětí a mládeže
a ve 14.30 přišly na řadu další kategorie: kadetky, kadeti, juniorky, junioři. Následně
proběhl hlavní závod pro dospělé. Závod byl otevřen široké veřejnosti. Soutěžící se mohli
zúčastnit na cyklokrosových i horských kolech.
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Tradiční Mikulášský běh se za podpory atletického klubu Včelná pořádal v neděli 4.
prosince Startovalo se opět u areálu SK Včelná. Děti a mládež začínaly v jednu hodinu
odpoledne
a dospělí pak v patnáct hodin. Délka tratě hlavního závodu mužů byla 7000 m, žen 4700 m
a dětí od 50 do 2200 m. Za mrazivého počasí se nakonec běhů zúčastnilo 127 dospělých
a 77 dětí. Pro dětské účastníky čekalo v cíli překvapení, neboť tam na ně čekal Mikuláš,
který jim předal čokoládovou odměnu.

