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ÚVOD
Vážení spoluobčané, dámy a pánové, milí čtenáři,
dovolte mi, abych úvodem poděkovala panu Antonínu Krajčírovi, který se do
loňského roku, tj. do roku 2014, věnoval historii obce Včelná a především pro
současné i budoucí občany naší obce vedl a zpracovával obecní kroniku.
Obecní kronika představuje jedinečný pramen informací, které slouží celým
generacím. Z kronik se můžeme dozvědět nejen zajímavé informace, ale
můžeme z nich také čerpat zkušenosti či se pobavit. Hlavním cílem vedení
kroniky je tedy zaznamenávat důležité informace a pamětihodné události
v obci pro informování a poučení budoucím generacím. K sepisování
kronikářského zápisu se budu snažit přistupovat objektivně, věcně a
zodpovědně. Pevně věřím, že výsledkem mé snahy bude jasný a přehledný
záznam roku 2015.
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STRUČNÝ ŽIVOTOPIS KRONIKÁŘKY
Jmenuji se Zuzana Čierná a prvním rokem vykonávám funkci obecní kronikářky
obce Včelná. Narodila jsem se v Jihlavě v roce 1982. Ačkoli pocházím
z Vysočiny, kde jsem prožila krásné dětství, přesídlila jsem v roce 2000 do
jižních Čech, a to do Českých Budějovic, ve kterých jsem strávila deset let.
Na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity jsem vystudovala obor Učitelství
českého a německého jazyka pro střední školy. Jižní Čechy jsem si zamilovala,
proto jsem po studiu začala pracovat jako učitelka na jedné budějovické
střední škole, a na Vysočinu se již nevrátila. V současné době působím
sedmým rokem na střední škole v Gmündu. V roce 2010 jsem se přestěhovala
s manželem do obce Včelná, kde bydlíme v novostavbě bytového domu.
Mezi mé záliby patří především kultura, ráda navštěvuji divadlo, kino a velmi
ráda čtu. Zajímám se o historii a geografii. Mojí velkou zálibou je cestování.
Relaxuji u malování a kreslení a

cvičím pilates. Zajímá mě kulturní i

společenský život, proto jsem se rozhodla do svých zálib a koníčků zahrnout
nově vedení kroniky. Do funkce obecní kronikářky jsem byla jmenována
začátkem roku 2015. Těším se na novou výzvu a doufám, že vás, milí
spoluobčané, nezklamu. Každý začátek je těžký, ale věřím, že postupem času
se moje kronikářské zápisy budou zlepšovat.
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ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI A CHARAKTERISTIKA OBCE
Adresa obecního úřadu:

Husova 212, Včelná, 373 82

Starostka:

Ing. Jarmila Mandžuková

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. Od roku 2004 je Včelná zařazena
také do správního území regionu MAS Blanský les – Netolicko o.p.s.
První písemná zmínka o vsi pochází z 18. století, kdy vznikla osada při silnici
z Českých Budějovice do Lince, lidově nazvaná Bory či Na Borech. Do roku
1930 pak tvořila Včelná osadu sousední obce Poříčí. Od téhož roku je pak
samostatnou obcí. Obec Poříčí zanikla sloučením s obcí Boršov nad Vltavou.
Pojmenování obce není jednoznačné a vychází ze dvou pramenů, a to
Binnendorf (Mezives) nebo Bienendorf (Včelí ves).
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
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lesa se nachází památník rudoarmějců, který byl slavnostně odhalen8. 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.
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 hodin a ve středu od 16,00 do 18,00 hodin. Od
srpna 2015 funguje nový výměnný fond z Jihočeské vědecké knihovny.
Členství je zdarma a čtenáři si mohou vypůjčit téměř 7 400 svazků.
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.
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OBECNÍ ZASTUPITELSTVO
Složení zastupitelstva
V roce 2014 proběhly komunální volby do zastupitelstev obcí. V naší obci se
voleb zúčastnilo 717 voličů a odevzdáno bylo celkem 6071 platných hlasů. Na
základě výsledků voleb byly rozděleny mandáty mezi Sdružení nezávislých
kandidátů Včelná (SNKV) - 5 mandátů - a sdružení Naše Včelná - 4 mandáty.
Aktuální složení obecního zastupitelstva bylo v roce 2015 devět členů.
Starostkou obce byla Ing. Jarmila Mandžuková, místostarostou obce Mgr.
Kamil Feitl. Další zastupitele uvádím v abecedním pořadí - Ing. Alice Nejedlá,
Ing. Karel Pokorný, Ing. Stanislav Pražák, Petr Průša, Miroslava Stránská,
Michal Šlinc a Roman Zajíček.
Činnost zastupitelstva
Zastupitelstvo obce se v roce 2015 sešlo sedmnáctkrát. První zasedání
zastupitelstva v roce 2015 proběhlo dne 19. 1. 2015 a k poslednímu zasedání
se zastupitelé sešli 28. 12. 2015.
Výbory a komise obce
V rámci činnosti obce byl ustanoven finanční a kontrolní výbor. Předsedou
finančního výboru byl zastupitelstvem zvolen Ing. Karel Pokorný a předsedkyní
kontrolního výboru byla zvolena Miroslava Stránská. Předsedou kulturní a
sociální komise se stal Mgr. Kamil Feitl a předsedou komise pro sport a volný
čas se stal Ing. Stanislav Pražák. Dále vznikla komise životního prostředí a
územního rozvoje, jejímž předsedou byl jmenován Petr Průša.
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HOSPODAŘENÍ OBCE
Zastupitelstvo obce Včelná schválilo v roce 2014 rozpočet na rok 2015 jako
schodkový s příjmy 15 521 797 Kč a výdaji 27 039 905 Kč. Schodek byl tedy
11 518 108 Kč. Během roku 2015 bylo provedeno celkem třicet změn
rozpočtu, a to na základě příjmů z prodeje pozemků, převodů volných
finančních prostředků mezi spořicími účty, vracení přeplatků za energie a
dopravní obslužnosti či příjmů z uspořádaných kulturních akcí. V rámci výdajů
docházelo ke změnám především z důvodů výdajů na opravy, údržby, na
nákup pozemků, zvyšování cen u některých služeb, provádění zákonných
posudků a revizí apod.
Na základě dotace ze státního rozpočtu od Úřadu práce ve výši 45 084 Kč bylo
vytvořeno jedno pracovní místo pro úklidové práce. Z Jihočeského krajského
příspěvkového programu v oblasti kultury byl poskytnut příspěvek 30 000 Kč.
Díky němu mohly proběhnout řemeslné kurzy, byl zaplacen honorář pro
přednášející na akci „Čaj o páté“, a také z něj byla zaplacena doprava a
vstupné při zájezdu seniorů. Obec obdržela také finanční záštitu radního JUDr.
Tomeše Vytisky ve výši 3 000 Kč, který byl použit na organizaci výstavy
„Výstava výtvarníků Alfred Kindler a jeho přátelé“.

Investiční dotace od

Jihočeského kraje ve výši 128 000 Kč a 51 700 Kč byly využity na revitalizaci
kulturního domu,
a to na úpravu vjezdu a parkovací plochy a na zateplení stropu.
Obec v roce 2015 nečerpala nové úvěry ani půjčky. Během roku se splácela
současná půjčka od JVS z roku 2008, jejíž zůstatek k poslednímu dni roku 2015
činil 1 400 000 Kč. Ze sociálního fondu obce se hradí příspěvky na stravu
zaměstnancům obce, dále příspěvky na důchodové připojištění a příspěvky na
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rekreace. Příjmy do fondu představovaly v roce 2015 částku 120 107 Kč a
výdaje 103 133 Kč.
Obecní bankovní účty a jejich konečné stavy ke konci roku 2015
1. Základní běžný účet u Komerční banky:

3 588 791,53

2. Spořicí účet u Komerční banky:

2 002 813,58

3. Spořicí účet u UniCredit Bank:

25 096 667,84

4. Základní běžný účet u České národní banky:
5. Účet sociálního fondu obce u ČSOB:

757 448,27
103 158,05

Celkový zůstatek na účtech obce k 31. 12. 2015: 31 548 879,27 Kč.

OBYVATELSTVO A STAV NEMOVITOSTÍ OBCE VČELNÁ
Na konci roku 2015 bylo v obci přihlášeno 1 763 obyvatel České republiky a
24 obyvatel cizí státní příslušnosti.
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V obci bylo přiděleno 651 budov s číslem popisným, z toho jich 31 bylo
zdemolováno. Ke konci roku 2015 existovalo v obci 620 číslovaných budov.

- 12 -

STRUČNÝ PŘEHLED UDÁLOSTÍ V OBCI
V této části uvádím stručný přehled toho, o čem zastupitelstvo v průřezu roku
2015 jednalo, co schválilo a o čem byli občané informování. Současně uvádím
nejdůležitější informace k dění v obci za celý rok.
 Jednotka sboru dobrovolných hasičů z Boršova nad Vltavou souhlasila
se zajišťováním hasičské činnosti pro obec Včelná za úplatu 20 000 Kč
ročně, a to na dva roky.
 V roce 2015 činila výše poplatku za komunální odpad 600 Kč na osobu.
Poplatek za psa zůstal stejný jako v roce 2014, a to 150 Kč za prvního a
200 Kč za každého dalšího psa. Poplatky byly splatné do 30. dubna
2015. Všechny poplatky se podařilo vybrat.
 V únoru 2015 bylo vydáno územní rozhodnutí na stavbu kanalizace
v části obce Čtyři chalupy. Bohužel administrativní řízení k vydání
stavebního povolení trvá dlouho, a proto ani v roce 2015 nedošlo
k zahájení stavby.
 Od 5. do 14. 3. 2015 došlo k uzavření železničního přejezdu pod
Včelnou, který prošel rekonstrukcí. Automobily do 3,5 tuny mohly
využívat silnici vedoucí od boršovského nádraží k rekonstruovanému
přejezdu.
 Dne 10. 3. 2015 proběhla mezinárodní kampaň „Vlajka pro Tibet“
jakožto připomínka 56. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci.
Obec se k této události připojila vyvěšením tibetské vlajky.
 Od 1. 4. 2015 zajišťuje firma A.S.A. svoz biologicky rozložitelného
odpadu, který domácnosti shromažďují do biopopelnic. Občané, kteří
měli o biopopelnici zájem, si ji mohli zdarma objednat na obecním
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úřadu. Svoz probíhal jednou za dva týdny v období od 1. dubna do 30.
září a jednou za měsíc v období od 1. října do 31. března.
 Dne 23. 4. 2015 proběhlo v kulturním domě veřejné jednání ohledně
stavby Jižní tangenty, na kterém zpracovatel, firma Blahoprojekt s. r.
o., představil projekt a občané se mohli k tématu volně vyjádřit. Jižní
tangenta, tj. propojení silnice E55 s budoucí dálnicí v oblasti obce
Roudné, bude pod Včelnou přetínat silnici do Rožnova v místě
současného železničního přejezdu.
 V dubnu se konalo již tradiční vítání občánků. V roce 2015 přivítala
obec celkem 20 dětí. Rodiče na tuto radostnou událost obdrželi osobní
pozvánku.
 V květnu se obec zapojila do projektu „Ukliďme Česko“, která je
podporovaná Ministerstvem životního prostředí. Cílem byla likvidace
černých skládek a nepořádku v obci. Akce proběhla 9. 5. 2015. Svoz a
likvidaci odpadu zajistila obec. Akce se zúčastnilo 32 spoluobčanů,
z toho 21 dospělých a 11 dětí.
 Došlo k zateplení stropu v kulturním domě, polovinu nákladů pokryla
dotace z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje. V červnu 2015
došlo k aktualizaci provozního řádu kulturního domu. Nájemné za
jednorázové akce činilo 800 Kč za hodinu. Při dlouhodobém pronájmu
činila částka 200 Kč za hodinu.
 V důsledku velkého horka a sucha došlo v srpnu k opakovanému
přerušení dodávky pitné vody ve větší části obce. Kvůli suchu sedalo
podloží a prolamovalo se potrubí.
 Od srpna začal vycházet místní zpravodaj v nové podobě, a to
v barevné a rozšířené verzi.
 V září zastupitelstvo schválilo zhotovitele veřejné zakázky „Chodník a
autobusová zastávka Pod Tratí“. Stavba byla rozdělena na dvě etapy.
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První část, a to vpravo směrem k Českým Budějovicím, byla zahájena i
dokončena v témže roce.
 V rámci Operačního programu Životní prostředí byla vyhlášena výzva
pro kraje na tzv. kotlíkové dotace. Jihočeský kraj podal projektovou
žádost na konci září 2015 a na přelomu roku 2015/2016 byla vypsána
výzva pro příjem žádostí konečných uživatelů.
 V listopadu se dočkali příznivci zdravého životního stylu a sportu tzv.
fitparku, který se nachází v Lesní ulici. Součástí jsou čtyři venkovní
posilovací stroje.
 Na přelomu listopadu a prosince se uskutečnil bezplatný počítačový
kurz pro seniory. Výuka probíhala po čtyři dny, přičemž účastníci kurzu
absolvovali denně čtyři hodiny dopoledne.
 Obec spustila v druhé polovině roku nové internetové stránky.
 Poprvé v roce 2015 byl použit systém přijímacího řízení do mateřské
školy prostřednictvím bodování žadatelů podle předem stanovených
pravidel.
 V roce 2015 se jednalo o variantách rozšíření kapacity mateřské školy.
Zastupitelstvo nakonec schválilo stavební variantu, která zahrnuje
vybudování kuchyně v bývalé kotelně a jedné třídy v první etapě.
Druhá etapa by spočívala v přístavbě druhé třídy místo bytu správce.
 Proběhla rekonstrukce sociálního zařízení v mateřské škole.
 Zastupitelstvo obce Včelná schválilo rozpočet obce na rok 2016 jako
schodkový s příjmy 15 768 148 Kč a výdaji 26 093 360 Kč. Rozdíl mezi
příjmy a výdaji a splátky půjček 350 000 Kč budou hrazeny ze zůstatku
hospodaření minulých let.
 Byl schválen strategický plán rozvoje obce pro období 2015 -2020,
jehož cílem je zmapovaní silných i slabých stránek obce a vymezení
vize, jaká by naše obec měla být v budoucnu. Strategický plán rozvoje
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obce slouží jako podklad pro získávání dotací na realizaci
připravovaných projektů.
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KULTURNÍ A SPOLEČNSKÉ AKCE
V obci Včelná se v roce 2015 dařilo kulturním i společenským akcím. Kalendář
byl přímo nabitý. Z tradičních akcí se konal program Čaj o páté, a to v zasedací
místnosti obecního úřadu vždy od 17 hodin. Každé úterý se již tradičně konaly
pod vedením Senior klubu Včelná pravidelné taneční večery, a to vždy v čase
od 17,30 do 21,30. Vstupné činilo 50 Kč. Tato setkání představují především
pro starší občany možnost, jak se pobavit a zatancovat si, proto byla
návštěvnost vždy vysoká. K tanci zahrály například kapely Lipenka, Patriot,
Strejda Band, Správná pětka, Václavanka nebo K-Klub.
Díky grantům od Jihočeského kraje se v obci konaly dva galavečery. Obou akcí
se zúčastnilo více než 250 lidí.
Z dalších společenských akcí konaných v roce 2015 lze jmenovat také taneční
zábavu pro všechny generace s názvem „Horečka páteční noci“, která
proběhla v restauraci U Kaštanu, a to v dubnu a v listopadu. Vstupné činilo
125 Kč. K tanci zahrály oblíbená kapela Maxa-Band nebo kapela Fontanela.
Nechyběla ani tombola, taneční vystoupení či soutěž o ceny.
Mezi první společenské akce v daném roce patřil jako každoročně obecní ples.
V pátek 6. 2. se konal jubilejní XXV. obecní ples. Záštitu nad plesem převzali
místní podnikatelé a živnostníci. Vstupné na ples, který začal ve 20 hodin,
činilo 120 Kč. Ples se jako obvykle konal v kulturním domě, kde si všichni
návštěvníci mohli vypít welcome drink a především si zatančit za poslechu
skupiny Maxa band. Ples se těšil velké účasti, a to nejen díky bohaté tombole.
Pro mnohé návštěvníky představuje obecní ples akci, na které se mohou
potkat se svými sousedy nebo zastupiteli a kde se mohou dobře pobavit. Plesu
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se zúčastnili také milí hosté, starosta Hluboké nad Vltavou a senátor pan Ing.
Tomáš Jirsa a starostka obce Kamenný Újezd Ing. Jitka Šebelková. Výtěžek
z plesu činil 17 096 Kč a byl použit pro financování dalších akcí pro děti a
seniory.
Kdo měl ještě sílu a chuť po návštěvě obecního plesu, mohl hned následující
den, tj. 7. 2. 2015, zavítat opět do kulturního domu na první vepřové hody
pořádané na Včelné. Kromě báječné nabídky zabijačkových specialit lákala
k návštěvě také skupina Rosa, která si pro své posluchače připravila hudební
překvapení. V rámci hodů se konala také soutěž o nejlepší koblížek. Velmi
povedenou akci navštívila řada občanů, a to nejen místních. Na základě
pozitivních reakcí občanů se obec rozhodla připravit další rok druhý ročník.
Stejně jako vepřové hody, tak i akce s názvem „Vítání jara“ se konala v roce
2015 poprvé. Dne 21. 3. se sešlo zhruba padesát lidí, kteří se v patnáct hodin
vydali od mateřské školy pěšky kolem vodárny do Roudného k řece Malši.
Společnost všem dělala figurína Moreny. U řeky se poté prováděla zaříkávání
zimy formou pořekadel a říkanek. Následně byla Morena zapálena a vhozena
do řeky, aby ji řeka odnesla a s ní odnesla i zimu a přivítala jaro.
Ve čtvrtek 2. dubna 2015 se v kulturním domě uskutečnilo setkání se známým
hercem, tanečníkem, režisérem, choreografem a také členem a sólistou baletu
Národního

divadla

v Praze, panem

Vlastimilem

Harapesem. Setkání

s výjimečnou osobností si nenechalo ujít velké množství návštěvníků.
V příjemné atmosféře si návštěvníci užili čtvrteční podvečer. Pan Harapes je
bavil zážitky z uměleckého divadla a také okouzlil svým zpěvem.
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Poslední dubnový večer je tradičně spojovaný s oblíbeným zvykem, a to
pálením čarodějnic a vztyčením a hlídáním májky. Tento prastarý rituál si
nenechalo i přes nepříjemné a chladnější počasí ujít velké množství občanů.
Akce se konala v areálu SK Včelná. Děti i dospělí přihlíželi stavění májky,
opékali
si špekáčky a povídali si u ohně.
V kulturním domě Včelná se dne 7. května odehrála akce s velmi zajímavým
názvem „Koncert pro všechny smysly.“ Akci ve stylu swing a blues uváděl
známý kulinář Petr Stupka. Součástí byla také ochutnávka. Hlavními hosty
večera byly britská kapela Southern Blues Kings a kapela The Moonbeans.
Vstupné činilo v předprodeji 150 Kč a na místě 190 Kč.
Ačkoli v červnu byla plesová sezona dávno za námi a na dveře už téměř
klepaly prázdniny, uskutečnila se poslední červnový víkend první letní taneční
párty ve Včelné. Od 20 hodin si hosté mohli v kulturním domě vychutnávat
párty provoněnou sluncem a létem. K tanci a poslechu hrála skupina
Yamaband a lidé si mohli dopřávat nejrůznější míchané nápoje. V průběhu
večera vystoupili tanečníci z taneční školy Lastdance a těsně před půlnocí
proběhla skutečná barmanská show. Ačkoli se očekávala větší návštěvnost,
první letní taneční párty se nesla v příjemném duchu a všichni doufají, že ji
druhý ročník předčí.
První prázdninový týden se nesl ve výtvarném duchu, a to díky společné
výstavě výtvarníků, kterou obec uspořádala na počest významného životního
jubilea, a to devadesátých narozenin známého výtvarníka Alfreda Kindlera.
Mezi vystavujícími se představili další nadaní výtvarníci. Slavnostní vernisáž se
uskutečnila ve středu 1. července od 18 hodin v kulturním domě za hudebního
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doprovodu rozhlasového orchestru Trio z Českých Budějovic. Po dobu trvání
výstavy ji navštívilo velké množství nejen výtvarně zaměřených lidí.
Ve čtvrtek 24. září se v kulturním domě ve Včelné konalo další příjemné
setkání tentokrát s hercem, moderátorem, režisérem a „pohádkovým“
princem Pavlem Trávníčkem, kterého doprovodila jeho manželka. Více než
sedmdesát návštěvníků si nenechalo ujít milé povídání s panem Trávníčkem a
jeho ženou. Pan Trávníček se svojí ženou kromě příjemného povídání také
společně zazpívali. Večer moderoval a svým zpěvem obohatil pan Šimon
Pečenka.
Druhý ročník taneční zábavy s názvem „Dušičkový rej“ proběhl poslední
říjnovou sobotu od dvaceti hodin v kulturním domě. Jednalo se o tematicky
zaměřenou akci – dušičky a Halloween. Sešla se celá řada tajemných a
strašidelných masek, díky nimž se vydařila celková atmosféra zábavy.
Ve středu 4. listopadu se konalo čtení z kronik pod názvem „Jak se žilo na
Včelné“ a současně proběhl křest kalendáře pro rok 2016, čehož se ujal
společně s paní starostkou ředitel Jihočeského letiště pan Ing. Ladislav
Ondřich. Kronikářka vybrala zajímavé a možná zapomenuté kronikářské
zápisy, které jsem za velké účasti posluchačů přednesla. Zmíněny byly
záznamy z kronik z první poloviny 20. století. Cíl čtení spočíval v přiblížení
historie díky autentickým záznamům.
V čase adventním, před Vánoci, se konal v kulturním domě kurz řemesel se
zaměřením na výrobu vánočních dekorací, a to adventních svícnů či věnců.
Pod vedením zkušené lektorky si každý návštěvník mohl vyrobit ozdobu dle
svých představ. Každý obdržel od obce příspěvek na materiál ve výši 100 Kč.
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Jedním z nejkrásnějších období roku je bezesporu advent. Jako každý rok se
konalo slavnostní rozsvícení vánočního stromku. V minulých letech se tato
tradice odehrávala u restaurace U Kaštanu. Bohužel oblíbený vánoční strom již
nevyhovoval účelu, a proto se poprvé rozsvícení vánočního stromu konalo
před obecním úřadem. Před prodejnou byla ozdobena šestnáct metrů vysoká
jedle. Mnoho občanů si slavnost nenechalo ujít. Pro zahřátí byl tradičně
podáván čaj, svařené víno a punč. Pod stromkem se krásně vyjímaly dřevěné
sochy Josefa, Marie a Ježíška. Rozsvícení stromu a zpívání koled
předznamenalo blížící se čas Vánoc. Příjemná atmosféra, vůně a chuť
svařeného vína či punče přivedla ke stromu každou další adventní neděli další
občany. V kruhu přátel a známých lidé zde lidé trávili předvánoční čas. V rámci
adventních setkání kromě zpívání koled si občané mohli poslechnout různá
hudební vystoupení.
Čaje o páté
V zasedací místnosti obecního úřadu se dne 11. února konal tradiční program
Čaj o páté s názvem „Opuštěná krajina“. Přednášku o zániku osídlení
Novohradských hor, který je spojen především s odsunem původního
německy mluvícího obyvatelstva, připravil pan Milan Koželuh. Návštěvníci se
mimo jiné dozvěděli, že v padesátých letech minulého století zmizelo téměř
padesát vesnic a že v přepočtu na velikost území se jedná o jedno z největších
vysídlení krajiny v České republice. Přednáška proběhla tradičně od 17 hod.
„Za klapotem mlýnských kol“ bylo téma besedy s knižní autorkou, paní
Jaroslavou Pixovou, která návštěvníkům připomněla historii a osudy některých
jihočeských mlýnů. Beseda se nesla ve vzpomínkovém naladění. Velice
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zajímavé bylo jistě promítání fotografií. Na akci bylo možné si prohlédnout i
zakoupit autorčiny knihy.
Poutavé vyprávění cestovatelky, spisovatelky a novinářky, paní Hany
Hosnedlové s názvem „Neuvěřitelná Indie“ bylo tématem červnového „Čaje o
páté“. Návštěvníci se mohli dozvědět mnoho zajímavostí o nám velmi
vzdálené a exotické zemi, o místních zvycích, památkách a také o obyčejných
životech lidí. Beseda byla obohacena o promítání fotografií a sklidila velký
úspěch.
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AKCE PRO DĚTI
Dětský maškarní ples
28. 3. 2015 od 14 hodin proběhl v kulturním domě dětský maškarní ples.
Odpoledne plné zábavy a soutěží moderoval Josef „Pepa“ Maxa. Krásné masky
a převleky, hlasitý dětský smích a radost - to vše se neslo plným sálem a děti
skotačily při dětské diskotéce.
Dětský den
V sobotu dne 6. 6. se konal dětský den na spodním hřišti v areálu SK Včelná.
Po poledni se zapisovaly rodinné týmy do soutěže „rodinný fotbálek“. Poté
proběhlo zahájení dětského dne. Startovací listinu si vyzvedlo celkem 118 dětí.
Na hřišti byla připravena řada stanovišť, na kterých děti plnily různé úkoly. Za
odměnu dostaly zmrzlinu a drobnosti. Nechyběl doprovodný program plný
tanečních, sportovních a hudebních vystoupení. Na konci dne si již tradičně
konal táborák a pro děti byly zajištěny buřty na opékání.
Tajuplný les
V neděli 20. 9. proběhl druhý ročník akce s názvem „Tajuplný les“ a tématem
„Stezka lesem s Večerníčkem“. Start byl stejně jako u prvního ročníku u
mateřské školy v jednu hodinu odpoledne. Registrovalo se celkem 145 dětí.
Odtud vedla stezka lesem plná překvapení a zajímavých i zábavných úkolů, ta
končila v areálu sportovního klubu. Pro všechny účastníky bylo připraveno
překvapení v podobě sladkostí shozených z letadla. Následně si všichni doplnili
energii v podobě opékání špekáčků.
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Drakiáda a Včelenské štrúdlování
V polovině října se na louce směrem k Čepru uskutečnil druhý ročník drakiády.
V patnáct hodin se dostavil hojný počet dětí i dospělých, všichni
s připravenými draky. Kdo přinesl slaný nebo sladký štrúdl, mohl se zúčastnit
soutěže a získat ocenění za nejlepší štrúdl. Do soutěže se sešlo celkem
třiadvacet vzorků. Z těch pak pětičlenná porota vybrala vítězný štrúdl. Výherce
si domu odnesl štrúdlový pohár.
Lampionový průvod
V sobotu 21. listopadu se stejně jako předchozí rok konal lampionový průvod.
Procházka ulicemi Včelné za světly lampionů přilákala řadu dětí i dospělých.
Trasa končila na louce před kulturním domem, kde bylo připraveno krásné
překvapení v podobě ohňostroje.
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SPORT
Říká se, že ve zdravém těle je zdravý duch. Tímto pořekadlem se řídí nejen
sportovci z SK Včelná, ale také místní dámy, které mohly v roce 2015
navštěvovat vždy ve čtvrtek v kulturním domě cvičení Fitness dance nebo
Body balance. Bohužel se pro malý zájem od půlky března zrušilo cvičení Body
balance.
Turnaj ve stolním tenise
V sobotu dne 11. dubna se konal v kulturním domě Včelná turnaj smíšených i
nesmíšených dvojic ve stolním tenise. Dopoledne proběhl turnaj jednotlivců, a
to pro děti a mládež do 18 let. Startovné činilo 50 Kč. Pro každého účastníka
bylo zajištěno občerstvení.
Běh lesem
Atletický klub Včelná uspořádal 14. května běh lesem pod tématem „Medvědí
stezka“. Běhu se účastnily vždy dvoučlenné hlídky. Na trati dlouhé asi jeden
kilometr bylo umístěno deset stanovišť, na kterých plnili účastníci běhu různé
úkoly. Tři nejlepší hlídky poté obdržely diplom a drobnou cenu. V závěru akce
se opékaly špekáčky.
Sportovní den
Přesně v polovině prázdnin, a to 1. srpna, vyrazili všichni milovníci sportu na
sportovní den, který se konal v areálu SK Včelná. Program byl velmi pestrý. Po
zahájení sportovního dne a mezinárodního turnaje v metané se konalo
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fotbalové utkání mladších žáků Včelné a poté následovaly další fotbalové
zápasy. Zpestření představovalo vystoupení mažoretek a také ukázka hašení a
hasičské techniky díky hasičům firmy ČEPRO. Ve večerních hodinách
vystoupila dechová kapela Kameňáci a poté hudební skupina He band. Po celý
den mohly děti skotačit na skákacím hradu.
Včelenský cyklista a cyklokrosový závod
Poslední říjnovou sobotu proběhl v obci první cyklokrosový závod ze série TBC
a dětský cyklistický závod „Včelenský cyklista“. Závod byl určen pro všechny
věkové kategorie. Zájemci byli podle věku rozděleni do několika kategorií.
Závod byl dostupný pro širokou veřejnost, nejen pro zkušené cyklisty. Bylo
možno absolvovat trať na cyklokrosových i horských kolech. Nejkratší okruh o
délce 80 m byl určen pro děti do 4 let, které ho absolvovaly na odrážedlech.
Nejdelší okruh trval 45 minut.
Mikulášský běh
Již tradičně se v obci konal Mikulášský běh. Startovalo se v areálu SK Včelná.
Závod probíhal v přilehlých ulicích a po lesních cestách. Celkem se zúčastnilo
neuvěřitelných 213 závodníku z řad dospělých i dětí. Závodníci byli rozděleni
do 28 kategorií. Děti obdržely diplom a sladkost. Hlavním organizátorem a
pořadatelem akce byl pan Mikšovský. Ceny a gratulace přijali vítězové od
starostky Ing. Jarmily Mandžukové. Vítězní závodníci získali mimo jiné také
kalendáře obce pro rok 2016.
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BRATŘI ANEB OHLÉDNUTÍ ZA VÝZNAMNÝMI OBČANY OBCE
Vážení čtenáři, v následující kapitole bych se ráda věnovala významným
rodákům a občanům obce Včelná. Ačkoli jsme poměrně malá obec, přesto
odsud pochází mnoho lidí, kteří jsou známí nejen v obci, ale na celém světě.
Pro letošní rok jsem vybrala hned osobnosti dvě, a to i ve světě známé
hokejisty. Nejedná se o nikoho jiného než o bratry, pana Františka a Zdeňka
Tikalovy. Nejprve krátce zmíním jejich životopisy a následně bych vám jejich
osud ráda připomněla citováním úryvků z povídkové knihy Oty Pavla s názvem
Plná bedna šampaňského. V knize autor věnoval bratrům Tikalovým celou
povídku s příznačným názvem Bratři.
Pan František Tikal se narodil 18. července 1933 ve Včelné a zemřel 10. srpna
2008 v Praze. Celý život se věnoval hokeji, jednak jako hráč ledního i
pozemního hokeje, a také působil na začátku sedmdesátých let jako hokejový
trenér klubu Slavie. Říká se, že ho trenéři zpočátku odmítali, protože prý
neuměl bruslit. V roce 1948 se poprvé objevil ve Spartě, kde tehdy vedl
dorostence právě zmiňovaný spisovatel Ota Pavel, který o jeho šikovnosti
nepochyboval. Jeho hokejová dráha se rozvíjela slibně, jenže jeho tatínek
spolu s bratrem Zdeňkem emigrovali, což pro Františka v době tehdejšího
režimu nebylo vůbec jednoduché. Přesto se nakonec jako hokejista zúčastnil
zimních olympijských her, a to hned dvakrát – v roce 1960 a v roce 1964.
Celkem devětkrát byl hráčem mistrovství světa a dvakrát byl dokonce
vyhlášen nejlepším obráncem turnaje. V letech 1962 až 1967 byl kapitánem
reprezentace. Nejen ve sportovním světě se na Františka vzpomíná jako na
ochotného, příjemného a vstřícného člověka, gentlemana, se srdcem na
pravém místě.
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Jeho bratr, dvojče Zdeněk, emigroval ve čtyřicátých letech spolu se svým
otcem do Austrálie, kde působil jako hokejový hráč australské reprezentace.
Ačkoli od sebe oba bratry dělily tisíce kilometrů, oba je spojovala vášeň pro
hokej. Také Zdeněk byl vynikajícím hráčem, proto v roce 1960 stejně jako jeho
bratr nastoupil do olympijského turnaje. Ten se odehrál v Squaw Valley
v Kalifornii. To, čeho se režim velmi obával, se stalo. Došlo ke kontaktu
s rodinou. Pro oba bratry to bylo důležité utkání. Oba chtěli se svým týmem
zvítězit. Především pro ně ale účast znamenala něco možná ještě důležitějšího
než vítězství, a to setkání. Každý za jiný tým, ale oba za sebe. V zápasu tehdy
zvítězilo Československo 13:1. Bratři byli určitě šťastni, že se mohli vidět, a
nevadila tomu snad ani nešťastná náhoda, při které František svému bratrovi
při naražení na mantinel nechtěně zlomil ruku. Ačkoli se oficiálně vláda snažila
v Československu jejich první setkání po dvanácti dlouhých letech utajit, pro
ostatní média se to stalo tak velkým tématem, že se to utajení stejně
nepodařilo. Zajímavý osud bratrů, jak je již výše zmíněno, učaroval
významnému českému spisovateli Otu Pavlovi, který o nich napsal povídku.
Pojďme se v rámci ukázek seznámit s jejich příběhem z pohledu Oty Pavla.
„ (…) Ten druhý, co řekl jen na půl úst tu větu, je vždy výborně informovaný
novinář František Steiner: „Za Austrálii hraje Tikal. Píše to curyšský SPORT.“ Nic
víc Franta neslyšel, a přesto ho ty dvě věty polijí horkem, jizva od vystřeleného
puku začne pálit, oční víčko škube s větší intenzitou. Pomyslí s nevolí, že právě
kvůli tomuhle ho pět let nikam nepouštěli. (…) Ze všech tváří v salónku vnímá
jen jedinou, přichází k němu od dveří celnice. Ví, že ten člověk je od
Bezpečnosti, zve ho stranou. Tak a jedeš do háje! Slyší: „Už asi víš, kdo bude
hrát v Americe. Co ty na to?“ Neví, co říci, jen nešťastně pomrkává. Ten od
Bezpečnosti přistoupí k barovému pultu: „Dvakrát plzeň.“ Barman před ně
postaví štíhlé sklenice. Franta se připravuje na dlouhý úvod, kterým mu zas
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všechno vysvětlí a zdůvodní jako v minulosti. A pak mu poví, aby chápal, že
nemůže jet. On přikývne a odjede domu taxíkem. Bezpečák mu přistrčí sklenici
a svou cinkne do té jeho! „Šťastnou cestu!“ (…)
Svět je malý, když se cesty sblíží na křižovatce osudů. Franta se vlekl sněhovou
ulicí ve Squaw Valley od olympijských domků k hokejovému stadiónu. (…)
Franta se na toto setkání připravoval, přitom byl na ně připraven celá léta, kdy
sedával ještě jako výrostek s uplakanou mámou v Josefovské ulici a kdy
pomrkával a nevěděl, co jí má říci a jak ji utěšovat. (…)
Z kouta kluziště sem přijížděl jeden z Australanů. Na sobě měl nádherný vlněný
žlutý dres, vypadal menší, než si Franta představoval, ale Zdeněk to byl. Franta
ho poznal podle zvláštního měkkého pohledu očí; jak k němu přijížděl a
přenášel váhu těla z brusle na brusli, dostávaly ty oči stále měkčí podobnu a
topily se jako ostrůvky v moři. Potom Frantův pohled sklouzl na ten žlutobílý
dres, v němž ležela celá pevnina Austrálie uprostřed oceánů, a v ní seděl
klokan. Ten klokan ho přivedl k myšlence, jak leželi jako kluci vedle sebe
v posteli a šeptali si, že by jednou mohli spolu válet za národní mančaft a měli
by na prsou stejného lva, jakýho si přivedl do svýho znaku kníže Bruncvík. Zvedl
oči a viděl, že celé moře se rozlívá do Zdeňkových očí, možná že Zdeněk myslel
zrovna na stejné věci, když zase on viděl na Frantovi toho lva. Karel Gut šel
stranou. Stáli tu teď s bráchou sami, mačkali se k sobě a Zdeněk zamumlal:
„Těbůh, bráško!“ (…)
Seděli v SQUAM LODGE. Franta mlčel, věděl náhle, že z toho, co mu chtěl říci,
mu nepoví asi vůbec nic, alespoň teď ne. A tak se rozpovídal o všem možném.
Hlavně o mámě. (…) Franta najednou zmlkne, vidí, že se mu v nejbližších
chvílích Zdeněk rozbrečí, jako by teprve teď spatřil ty prošedivělé skráně a
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poznal, že je smutnější, než býval. A tak řekne: Co ty, tobě se vede skvěle, viď?
(…) Zapustil jsem v Austrálii kotvu natrvalo (ale často myslím na domov, zvlášť
o Vánocích vidím mámu, jak dává borovicový šišky za obrázky); jsem prostě
Australan a ty Čech (není to tak docela pravda …). Na tahle slova, že Zdeněk je
Australan a on Čech, musel myslet Franta ještě později. (…) Byli už v mnohém
jiní, světje rozdělil. (…)
S bráchou se dosud na ledě nepotkal, jen občas narazily o sebe jejich hokejky,
jenže většinou je proti sobě nenasazovali. Až ve druhé třetině se to stalo.
Australani se nějak vymotali u svý branky ze zapeklitý situace a s pukem
zrovna ujel Zdeněk. Franta se mu díval do jeho hnědých očí, neležela v nich
vůbec obava, jen skoro dětinská naivní víra, že ujede. Reportér říkal do Prahy:
„Tajkl najíždí na Tikala.“ Pak Zdeněk hodil docela prostě Frantovi kotouč mezi
nohy a chtěl stranou za ním. Franta sklouzl z těch vážných hnědých očí
úmyslně na toho australskýho klokana, zapomněl úplně na všechno a snad si
také vzpomněl na všechna příkoří, která prožil kvůli tomuhle klukovi. Nabral
Zdeňka ramenem, jako nabírá býk na rohy toreadora. Setřásl ho ze sebe, a v té
chvíli cítil, že ta výstroj, co má Zdeněk na sobě, je úplně chatrná. Zdeněk zůstal
ležet na ledě, sjížděli se k němu. Franta ho vzal pod paží a pomáhal mu ho
zdvihat. „Bráško, to jsem nechtěl, fakt.“ Jenže Zdeněk mlčel. (…) Franta celou
dobu v šatně a ve sprše přemýšlel, zda na něho Zdeněk bude čekat, měli přece
ujednáno, že půjdou domů společně. Zdeněk tam čekal. Šli vedle sebe a mlčeli.
(…)
Před olympijskými domky čekal autobus s australskými sportovci, všichni seděli
uvnitř, jen Zdeněk stál dosud s Frantou. Zdeněk se vracel hrát na melbournské
kluziště, prodávat v Austrálii dánskou čokoládu. Franta bude propagovat české
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lokomotivy T 678, zvané KOKO, a hrát bude před českým obecenstvem, často
skandujícím: „Ať žije Tikal!“
(PAVEL, Ota. Bratři. In: Plná Bedna šampaňského. Praha: Olympia, 1990. s. 64 – 70)

