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

ráda bych vás opět po roce pozdravila a seznámila vás s událostmi minulého roku. Každý
z nás prožil loňský rok jinak, někdo ho považuje za rok dobrý, jiný zase za rok horší. Jistě byl
však rok 2017 plný důležitých i zajímavých počinů, které nás, občany obce Včelná, více
či méně nějakým způsobem zasáhly. V naší obci se konala řada akcí, které bych ráda
přiblížila vám všem, nejen spoluobčanům, kteří se akcí zúčastňovali.

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 pro vás ráda v první kapitole naší kroniky vybrala několik
zajímavých událostí, které se udály ve světě i v rámci naší republiky, a to takové, které
se nás všech dotkly. Následovat bude stručný přehled nejvýznamnějších událostí
uplynulého roku. Doufám, že společně se mnou při čtení následujících řádků zavzpomínáte
na rok 2017.
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Vybrané světové události charakterizující dobu
V loňském roce se mimo jiné odehrály významné momenty na poli politickém. Všechny níže
popsané události se staly klíčovými a v zásadě ovlivnily, ovlivňují a budou dále ovlivňovat
celý svět. Loňský rok se nesl především ve znamení zvolení nového prezidenta Spojených
států amerických a brexitu.

V lednu roku 2017 se ujal prezidentského úřadu USA pan Donald Trump, který byl zvolen
již 8. listopadu 2016. Tehdy porazil protikandidátku Demokratické strany, paní Hillary
Clintonovou. Dne 20. ledna 2017 se oficiálně stal Donald Trump prezidentem
a nahradil tak v úřadě Baracka Obamu. Během svého prvního roku ve funkci ukázal nový
americký prezident mnoho svých tváří. Na svém kontě má řadu populistických prohlášení
a řídil svoje úřadování s vědomím hrozby skandálu, a to v důsledku vyšetřování možných
zásahů Ruska do předvolební kampaně. Žádné důkazy nakonec nebyly nalezeny. Trumpovi
se podařilo splnit několik bodů volebního programu. Prosadil Neila Gorsucha do funkce
soudce Nejvyššího soudu USA, změnil politiku vůči Kubě, oznámil odstoupení od pařížské
dohody o ochraně klimatu nebo uznal Jeruzalém za hlavní město Izraele. Neúspěchem však
skončila snaha nahradit systém zdravotního pojištění. Trump má ambice likvidovat
teroristická centra, ale zatím zůstalo jen u slov. Podle časopisu National Review má Donald
Trump šanci v Bílém domě uspět, pokud splní několik podmínek. Poté mu prý Američané
odpustí jeho hříchy.

Theresa Mayová, britská premiérka, plánovala spustit tzv. článek 50, v němž jsou obsaženy
dvouleté dialogy mezi Evropou a Londýnem. Britové v loňském roce čekali na dopad brexitu
na ně samotné a na ekonomiku království. Přechodné období po odchodu Británie
z Evropské unie v roce 2019 by nemělo trvat déle než do konce roku 2020. Byl sestaven
seznam deseti dopadů brexitu na Českou republiku, a to například: slabší ekonomika
(ztráta až 1600 pracovních míst, především v automobilovém průmyslu), méně peněz
z eurofondů (ztráta až 4 miliard korun), slabší ochrana proti terorismu. V loňském roce
bohužel došlo po celém světě k řadě dalších teroristických útoků, například v Jeruzalémě,
v Londýně, v Petrohradě, v Manchesteru atd. V občanech naší republiky vyvolaly opět velké
znepokojení a strach z terorismu.
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Přehled republikových událostí charakterizujících dobu
•

V lednu byl v Súdánu odsouzen k 20 letům odnětí svobody za údajnou protistátní
činnost humanitární pracovník Petr Jašek.

•

Téměř po deseti letech byl v lednu potvrzen případ ptačí chřipky a na území ČR bylo
označeno 39 ohnisek. Kvůli nemoci bylo vybito 98 000 ptáků v chovech.

•

V březnu začala druhá fáze elektronické evidence tržeb. Ta se stala povinnou pro
firmy a podnikatele ve velkoobchodech i maloobchodech.

•

V dole Paskov v okrese Frýdek-Místek se přestalo dobývat černé uhlí a o práci tak
přišlo 130 zaměstnanců.

•

Bankovní rada ČNB v dubnu s okamžitou platností ukončila režim devizových
intervencí, které byly zahájeny v listopadu roku 2013. Cílem bylo oslabit korunu
a kurz držet kolem 27 Kč/EUR.

•

V květnu podepsal prezident republiky Miloš Zeman milost pro doživotně
odsouzeného Jiřího Kajínka.

•

Od května vešel v platnost zákaz kouření ve všech vnitřních prostorách provozoven
stravovacích služeb.

•

V červnu schválila sněmovna zákaz kožešinových farem na našem území. Do roku
2019 by měly všechny skončit.

•

Nezaměstnanost v Česku klesla v červnu na 4 procenta, což znamenalo nejnižší
počet nezaměstnaných od června 1998.

•

V září schválila Poslanecká sněmovna vydání poslanců za hnutí Ano, a to Andreje
Babiše a Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání v souvislosti s padesátimilionovou
dotací na stavbu Čapího hnízda.

•

Od 1. září vešla v platnost část novely o střetu zájmů. Politici, státní zástupci i úřední
museli podat majetkové přiznání. Odhadem se jednalo o téměř 35 tisíc lidí. Jejich
majetková přiznání jsou uvedena ve veřejném centrálním registru majetkových
přiznání.

•

V říjnu vyhrálo hnutí Ano volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky, v prosinci jmenoval Miloš Zeman Andreje Babiše premiérem a poté
jmenoval vládu Andreje Babiše.
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Volby do Poslanecké sněmovny 2017
V dnech 20. a 21. října 2017 se uskutečnily volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky. 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. Občané České republiky, kteří dosáhli 18 let
a nebyli omezeni ve svéprávnosti k výkonu volebního práva, zvolili 200 poslanců
do Poslanecké sněmovny, tzn. dolní komory Parlamentu České republiky. Od roku 1996 se
jednalo o sedmé volby do Poslanecké sněmovny. V roce 2017 kandidovalo 31 stran a hnutí.
Do sněmovny se dostalo 9 uskupení.

Celorepublikové výsledky voleb

zdroj:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Volby_do_Poslaneck%C3%A9_sn%C4%9Bmovny_Parlamentu_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky_2017

Výsledky parlamentních voleb ve volebním okrsku Včelná

Počet zapsaných voličů:

1593

Počet hlasů:

1082

Volební účast:

67,9 %

Počet platných hlasů:

1077
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zdroj: https://www.info.cz/volby-2017/vysledky-voleb/obec-vcelna/?kraj=3&okres=CZ0311&obec=545228#sp

Do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky byl zvolen náš rodák, pan Adam
Vojtěch. Narodil se v roce 1986 v Českých Budějovicích, ale celý život doposud tráví ve
Včelné. Byl známý jako zpěvák a hudební skladatel, vystudoval hru na klavír a herectví.
Účinkoval například s orchestrem Metroklub Big Band. Vystudoval práva a mediální studia
a získal hned dva magisterské tituly. Od roku 2016 byl členem správní rady Všeobecné
zdravotní pojišťovny. Je nestraníkem za hnutí ANO 2011. V prosinci 2017 se stal ministrem
zdravotnictví České republiky.
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Základní informace o obci a charakteristika obce
Adresa obecního úřadu:

Husova 212, 373 82 Včelná

Zastupující místostarosta:

Mgr. Kamil Feitl

Místostarosta:

Roman Zajíček

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 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. Od roku 2012 funguje také nově
zrekonstruovaná třetí třída. Ve školce jsou celkem tři třídy. První třída se jmenuje „Sluníčka“
a je určena pro 3–5leté děti. Druhá třída „Včeličky“ je určena pro děti ve věku pět až šest
let. V zadním pavilonu se nachází třetí třída „Hvězdičky“, kterou navštěvují 3 až 5leté děti.
Každou třídu navštěvovalo v roce 2017 průměrně 27 dětí. Provoz školky je ve všední dny
od 6:00 do 16:30. Školka disponuje kapacitou 84 dětí. Od roku 2016 je ředitelkou mateřské
školy paní Bc. Jarmila Pánková. V roce 2017 proběhla rekonstrukce školky za 15 mil. Kč.
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Do výběrového řízení se přihlásily dvě firmy a na základě doporučení výběrové komise byla
zhotovením pověřena firma EDIKT, a. s., z Českých Budějovic. Po dobu rekonstrukce
se pravidelně konaly tzv. kontrolní dny. Díky rekonstrukci vznikla další nová třída pro
28 dětí a úplnou rekonstrukcí prošla kuchyň. Dále byly zakoupeny venkovní herní prvky,
například herní sestavy, či vahadlové houpačky. Došlo k výměně části oplocení a úpravě
venkovního prostranství. Celkem rekonstrukce stála 15 405 212,80 Kč. Výše přislíbené
dotace z EU činila 90 %. Ta však ještě nebyla proplacena. Hospodaření organizace za rok
2017 skončilo schodkem ve výši 8 676,52 Kč. Mateřská škola má rezervní fond – stav
k 31.12.2017 byl ve výši 31 256,21. Schodek hospodaření za rok 2017 bude uhrazen
z rezervního fondu. Zápis do Mateřské školy Včelná pro školní rok 2017/2018 se uskutečnil
2. 5. 2017, od 8 do12 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.
V listopadu se konal mimořádný zápis do nově vybudované třídy Hvězdiček, kam mohou
být přijímány také děti mladší 3 let.

Obec provozuje také obecní knihovnu, jejímž knihovnicí byla v roce 2017 paní Jana Petrová.
Knihovna se nachází v budově obecního úřadu, na adrese Husova 212. V roce 2017 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 má zase vrátit, případně donést
knihu jinou.

Sportovní klub ve Včelné nabízí řadu možností sportovního využití, a to v oddílech kopané,
metané, hokejbalu. Sportovní klub existuje od konce první světové války. 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. Tréninky a nábor mužů se konají vždy v úterý a ve
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čtvrtek od 18 hod. Přípravka a nábor pak probíhají vždy v pondělí a čtvrtek od 17,00
do 18, 30. Od září byly otevřeny mladší přípravky A a B.

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 2017 kromě zastupitelů tři zaměstnanci, a to účetní paní
Jana Medová a dva úředníci - Mgr. František Mareš a Markéta Bílková. Paní Medová měla
na starosti především vedení účetní agendy, vedení evidence majetku a práci rozpočtářky.
Pan Mareš měl na starosti spisovou agendu, evidenci pozemků, mzdy, správu výpočetní
techniky, výherní hrací přístroje, ověřování podpisů a listin a vydávání potvrzení
CzechPointu, přípravu podkladů pro zastupitelstvo a administrativu veřejných zakázek.
Markéta Bílková měla na starosti evidenci obyvatel a odpadů, opatrovnictví, vybírání
poplatků, ověřování podpisů a listin a vydávání potvrzení CzechPointu.
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Poplatky v roce 2017
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 2017.

Poplatek ze psů platil každý vlastník psa staršího tří měsíců. Splatnost poplatku byla také
do 30. dubna 2017. 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
2017 hradit poplatky osobně na obecním úřadě nebo převodem a účet obce určený pro
odvod místních poplatků, s číslem 43-3945120267/0100.

Ceny poplatků za vodné a stočné pro rok 2017 stanovila obec takto: vodné – pevná složka
414 Kč + pohyblivá 37,13 Kč/m3 a stočné – 276 Kč + pohyblivá složka 27,84 Kč/m3. Ceny
uvedeny včetně DPH 15 %.

Obyvatelstvo a stav nemovitostí obce Včelná
Na konci roku 2017 bylo v obci přihlášeno 2063 obyvatel. V roce 2017 se k trvalému pobytu
v obci přihlásilo 228 obyvatel, narodilo se 32 dětí, odhlásilo se 76 občanů a zemřelo
15 obyvatel, z čehož plyne přírůstek 169 obyvatel za rok 2017.

Trend rozrůstání naší obce pokračoval i v roce 2017. Byly postaveny a zkolaudovány další
čtyři bytové domy. Jedna bytovka vyrostla v ulici Dolní (8 bytů) a 3 bytové domy vznikly
v ulici Pod Tratí (každý po 14 bytech). Dále bylo postaveno 35 rodinných domů, přičemž
dva z nich disponují vždy třemi byty. Z toho byl jeden dům postaven v ulici Čtyři chalupy,
4 v ulici Dlouhé role, 4 v ulici Jiříčkova, 17 v ulici Okružní a 9 v ulici Tikalova. V Nádražní ulici
také vznikla nová administrativní budova, jde o sklad hutního materiálu firmy Britterm.
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Historie obce Včelná
V dnešní části obce zvané Čtyři Chalupy se ve středověku nacházel panský dvůr, tudíž
historii naší obce můžeme datovat skutečně již do dob středověku. Samotný vznik obce
však datujeme až od roku 1784. V té době zde vznikla spontánně osada, a to v souvislosti
s novou císařskou silnicí z Budějovic do Lince. Osada se nacházela na půli cesty mezi obcemi
Rožnov a Kamenný Újezd. Majitel poříčského hostince žádal v té době o přeložení k nové
silnici, ale bohužel neúspěšně. Bez povolení tedy vznikl hostinec, tzv. Kalkušovec č.p. 13.
Hostinec byl jedním z prvních domů v obci a postupně kolem něho začala výstavba dalších
domů. Obyvatelstvo z té doby lze rozdělit z poloviny na německé a z poloviny na české.
Obec je historicky spjata s Poříčím. Samostatnou obcí je Včelná až od roku 1930, kdy
z iniciativy poříčských došlo k odtržení. Samotné Poříčí však později zaniklo,
a to z důvodu sloučení s obcí Boršov nad Vltavou.

Co se týká samotného názvu obce, nelze dodnes jednoznačně doložit vznik názvu. Existuje
několik možností, které zde uvedeme. První možnost skýtá vznik názvu odvozeného
od německého Binnendorf. V německých úředních listinách z konce 19. století se však
vyskytuje jak jméno Binnendorf (česky Vnitřní ves, či Mezives), tak jméno Bienendorf (Včelí
ves). Od roku 1810 lze nalézt ve všech záznamech již jen označení Bienendorf (Včelí ves čili
Včelná). Je možné, že při přepisování zápisů došlo k chybě písařů při opisování jména.
Vzhledem k tomu, že tehdy v obci žilo poměrně dost německy mluvících obyvatel, mohlo
dojít také ke komolení výslovnosti jména obyvateli. Česky mluvící obyvatelé dříve nazývali
Včelnou jménem Bory či Na Borech. Toto pojmenování bylo zcela zřejmě odvozeno
od okolního borového lesa.

Původní jádro obce bylo tvořeno řadou domů kolem hlavní silnice (dříve Linecká, dnes
tř. 5. května). Od této centrální části byly odloučeny části Staré Včelné (dnes území Boršova
nad Vltavou) a Čtyř chalup.
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Obecní zastupitelstvo
Složení zastupitelstva a činnost zastupitelstva
V roce 2016 došlo k odvolání starostky, a proto zůstala obec Včelná i v roce 2017
bez zvoleného starosty/zvolené starostky. Zastupujícím místostarostou byl tedy nadále
Mgr. Kamil Feitl. Druhým místostarostou obce byl pan Roman Zajíček. Dalšími členy
zastupitelstva byli v roce 2017: Antonín Krajčír, Ing. Jan Lexa, Ing. Jarmila Mandžuková,
Ing. Karel Pokorný, Ing. Stanislav Pražák, Miroslava Stránská, Michal Šlinc. Obecní
zastupitelstvo opustila Ing. Alice Nejedlá. Tu nahradil výše uvedený Ing. Jan Lexa.
Ing. Jarmila Mandžuková se však žádného zasedání zastupitelstva v roce 2017 nezúčastnila.
Fakticky se tak zasedání účastnilo nanejvýš 8 zastupitelů.

Zastupitelstvo obce se v roce 2017 sešlo desetkrát. První zasedání zastupitelstva v roce
2017 proběhlo v zasedací místnosti obecního úřadu dne 12. 1. 2017 a k poslednímu
zasedání se zastupitelé sešli dne 4. 12. 2017.

Výbory a komise obce

V rámci činnosti obce byl ustanoven finanční a kontrolní výbor. Po rezignaci Ing. Karla
Pokorného na funkci předsedy finančního výboru koncem roku 2016 byl zvolen předsedou
finančního výboru v roce 2017 Antonín Krajčír. Další členové finančního výboru byli:
Ing. Karel Pokorný, Petr Sukdol, Jaroslav Bílek a Václav Babka. Předsedkyní kontrolního
výboru byla v roce 2017 stále paní Miroslava Stránská. Dalšími členy kontrolního výboru
byli Jan Lexa a Jan Voráček.

V roce 2017 se stala Miroslava Stránská také předsedkyní kulturní a sociální komise, kde
nahradila Ing. Alici Nejedlou. Dalšími členy komise byly: Mgr. Zuzana Čierná, Mgr. Ondřej
Scheinost a MUDr. Iveta Sukdolová. Předsedou komise pro sport a volný čas byl Ing.
Stanislav Pražák a členy pak Jiří Vavroch, Radek Vazda, Milan Cvach, Zdeňka Komzáková.
Tato komise však byla dne 12. 11. 2017 zrušena. Předsedou komise životního prostředí se
stal Michal Šlinc a členy byli Petr Průša a Vladimír Sahan.
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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, 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 2017 organizoval spolek následující akce, které jsou částečně blíže popsány v části
kulturní a společenské akce:
•

vepřové hody

•

věda na vsi

•

vynášení mořeny

•

volejbalový turnaj pro amatérské hráče

•

pivní slavnosti

•

tajuplný les

•

Včelenský cyklista

•

lampionový průvod

•

dušičkový rej

•

cyklus přednášek „V obraze“

•

drakiáda a štrúdlování

•

Mikulášský běh

• druhá a třetí adventní neděle
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Hospodaření obce
Celkové příjmy roku 2017 po konsolidaci činily 26 101 000 Kč, což je o 3 392 000 Kč více než
v roce 2016. Celkové výdaje za rok 2017 po konsolidaci činily 30 943 000 Kč. V roce 2017
obec uhradila roční splátku půjčky od JVS ve výši 350 000 Kč. Zůstatek půjčky k 31. 12. 2017
je 700 tis. Kč. Tato půjčka bude splacena v roce 2019. V roce 2017 bylo v rozpočtovém
hospodaření dosaženo rozdílu mez příjmy a výdaji ve výši 4 842 000 Kč.

Daňové příjmy v roce 2017 byly oproti roku 2016 vyšší o 2 377 tis. Kč. V porovnání s rokem
2016 zaznamenaly navýšení všechny daňové příjmy, zejména daň příjmů fyzických osob
ze závislé činnosti o 860 tis. Kč, daň z příjmů právnických osob o 377 tis. Kč, DPH o 1 563 tis.
Kč. Pouze daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky se snížila o 558 tis. Kč. Z odvodů
za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu získala obec 291 tis. Kč.

Vlastní nedaňové příjmy jsou vyšší v porovnání s loňským rokem celkem o 635 tis. Kč.
Zvýšily se zejména příjmy z pronájmu movitých i nemovitých věcí o 150 tis. Kč, příjmy
z prodeje dřeva o 233 tis. Kč, odměny za zpětný odběr a využití obalů o 54 tis. Kč, přijaté
neinvestiční dary o 35 tis. Kč, vratky přeplatků záloh na energie o 58 tis. Kč. Kapitálové
příjmy jsou vyšší o 631 tis. Kč v porovnání s rokem 2016. Byly prodány pozemky za 736 tis.
Kč.

V průběhu roku 2017 bylo provedeno 31 změn rozpočtu. Mezi hlavní důvody změn patřily
příjmy z dotací, daní, vratky přeplatků za energie a dopravní obslužnost a příjmy z prodeje
pozemků. V rámci výdajů docházelo ke změnám z důvodů výdajů na opravy a údržby,
čerpání přijatých dotací, vyšších cen některých služeb, provádění zákonných posudků
a revizí. Také byly prováděny přesuny finančních prostředků mezi běžnými a spořícími účty.

V roce 2017 obec nečerpala nové úvěry ani půjčky, jen splácela stávající půjčku od JVS
(viz výše). Obec má sociální fond, ze kterého hradí příspěvky na stravné zaměstnanců,
příspěvky na důchodové připojištění a příspěvky na rekreace. Příjmy fondu v roce 2017 byly
120 048,11 Kč a výdaje 110 185 Kč.
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Z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje byla poskytnuta dotace na obnovu
komunikace Lesní kolonie/Lesní ve výši 220 000 Kč. Realizací došlo k obnově místní
komunikace spojující ul. Husova a Sokolovského a sloužící jako příjezdová cesta k mateřské
škole. Tato dotace byla zcela vyčerpána. Z Dotačního programu Jihočeského kraje, Podpora
cyklistiky a cyklodopravy v Jihočeském kraji, obdržela obec dotaci na projekt cyklostezky ve
výši 31 500 Kč, a to jako zálohu z celkově přiznané dotace ve výši 45 000 Kč. Tyto prostředky
v roce 2017 zatím nebyly čerpány, budou až v roce 2018. Z dotačního programu
Jihočeského kraje Rozvoj venkova a krajiny, Opatření Podpora výstavby a obnovy
vodohospodářské infrastruktury, byla obci v roce 2016 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 s Jč. krajem do konce roku 2016
vyúčtována. Doplatek dotace byl v roce 2017 ve výši 360 031 Kč (dotace krácena o 29 969
Kč z důvodu vynaložených nižších uznatelných nákladů). Z Ministerstva pro místní rozvoj ČR
byla získána dotace na Veřejné dětské hřiště ve výši 400 000 Kč. Byly pořízeny hrací prvky
za 677 621 Kč. Z Ministerstva financí prostřednictvím Jč. kraje byl obdržena dotace na volby
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve výši 22 751 Kč, která pokryla výdaje spojené
s těmito volbami.

Rozpočtové hospodaření obce v roce 2017 skončilo financováním ze zůstatků minulých let
ve výši 4 842 233,78 Kč. Dluhová služba činí 1,38 %.

Obecní bankovní účty a jejich konečné stavy ke konci roku 2017

1. základní běžný účet u Komerční banky, a. s.:
2. spořicí účet u Komerční banky, a. s.:
3. spořicí účet u UniCredit Bank:
4. základní běžný účet u České národní banky:
5. účet sociálního fondu obce u ČSOB:

Celkový zůstatek na účtech obce činil k 31. 12. 2017

22 294 251,86
1 004 492,83
135 146,94
1 883 567,87
131 851,01

25 449 310,51 Kč.
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Přehled vybraných událostí v obci
V lednu se opět projednávala žádost obce Kamenný Újezd o příspěvek na investici
v základní škole v K. Újezdu. Podle starostky obce byla kapacita školy z 30 % naplněna dětmi
z jiných obcí, proto starostka žádala o dobrovolný příspěvek také v naší obci. Obecní
zastupitelstvo schválilo příspěvek ve výši 127 500 Kč. V únoru téhož roku schválilo
zastupitelstvo města České Budějovice utvoření společného školského obvodu
se ZŠ E. Destinové, tudíž se podařilo vyřešit problém spádovosti, který obec delší dobu
trápil. Škola se sice nachází až na sídlišti Šumava, ale z obce Včelná je přímé spojení MHD,
a to linkou č. 7. V roce 2017 proběhly jako každý rok zápisy předškoláků do okolních
základních škol. Z výsledků přijímacích řízení bylo patrné, že všechny děti, které se hlásily
do ZŠ Kamenný Újezd a ZŠ L. Kuby v Rožnově, byly přijaty. Pouze několik žadatelů
do ZŠ Boršov nad Vltavou nebylo uspokojeno.

V únoru došlo k požáru střechy na obytném domě čp. 267. Na místě zasahovaly jednotky
hasičů z Českých Budějovic, dobrovolní hasiči na místě nebyli. Ačkoli požár vypadal hrozivě
a byl viditelný již z budějovické části Rožnov, nenapáchal příliš škody a obytnou část
víceméně nepoškodil.

Po dlouhých letech se především obyvatelé Nádražní ulice dočkali chodníku. V rámci stavby
byl vystavěn dlážděný chodník po jedné straně ulice a také vjezdy na straně druhé. Dále
bylo provedeno odvodnění a rekonstrukce veřejného osvětlení.

Podle doporučení

výběrové komise byla na realizaci chodníku vybrána firma PM SERVIS STAVEBNÍ, s. r. o.,
která sídlí ve Zlivi. Stavba stála celkem 2 229 313 Kč a byla provedena v termínu od dubna
do listopadu 2017.

V červenci až září roku 2017 došlo k rozšíření kanalizace v ulici Lesní kolonie. Ta byla
napojená podvrtem pod tratí do kanalizačního sběrače v ulici Jiříčkova. Cena díla byla
2 294 001,52 Kč.

Obec Včelná zadala veřejnou zakázku na projektovou dokumentaci k rekonstrukci
komunitního centra Včelná. Obec obdržela pouze jednu nabídku a výběrová komise ji
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vyhodnotila jako akceptovatelnou. Firma Atelier JL z Prahy vypracovala projekt
na rekonstrukci komunitního centra za cenu 848 000 Kč.

Obec pořídila novou světelnou vánoční výzdobu do ulic. Do výběrového řízení se přihlásilo
celkem 6 firem. Výběrová komise jednohlasně vyhodnotila jako nejvhodnější nabídku firmy
REPAM ELEKTRO s. r. o. z Litvínovic. Cena osvětlení včetně DPH činila 357 737 Kč.

Nově zrekonstruovaného hřiště v Sokolovského ulici se dočkaly nejen děti. Hřiště prošlo
velkou proměnou. Proběhla montáž vrchní gumové vrstvy a na hřiště byly namontovány
nové atraktivní herní prvky, a to jak pro menší, tak pro větší děti. Rekonstrukci provedla
firma Luna Progress s. r. o. Povrch položila firma 4Soft. Slavnostní otevření nového hřiště
se uskutečnilo koncem září. Celkové náklady byly 2 388 815 Kč. Výše dotace činila 400 000
Kč. V souvislosti s rozrůstající se zástavbou ve spodní části obce i výše zmíněnou
rekonstrukcí byly v parčíku v Dolní ulici instalovány některé renovované i nové herní prvky
pro děti. Celková cena činila 87 231 Kč. Další sportovní využití pro všechny nabízí nově
vybudovaně workoutové hřiště s několika posilovacími prvky, které se od podzimu nachází
v ulici Borovského.
Bohužel ne vždy můžeme přinášet jen pozitivní zprávy. V katastru naší obce došlo
ke krádežím. V jednom případě majitel nemovitosti zanechal klíče v zámku vchodových
dveří, čímž zlodějům práci velmi usnadnil. Na webových stránkách byl umístěn preventivní
letáček Policie ČR o tom, jak zabezpečit svoje obydlí či vozidlo. Ten bylo také možno
vyzvednout přímo na obecním úřadě.

Od prvního ledna začal fungovat tzv. integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje. Díky
němu mohou cestující využívat přestupní jízdenku na území Českobudějovicka, a to ve
vozech městské hromadné dopravy, linkových autobusech i vlacích ČD. Spádová oblast
zahrnuje celkem 90 obcí převážně z okresů České Budějovice a Český Krumlov. Od srpna
zároveň došlo k nové úpravě tarifních zón MHD, respektive ke zrušení pásem a sjednocení
všech spojů MHD do jednoho tarifního pásma, což právě pro obyvatele naší obce přináší
výhody.
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Kulturní a společenské akce
První únorový pátek se uskutečnil již 27. ročník obecního plesu. Vzhledem k velké štědrosti
sponzorů se návštěvníci mohli těšit z bohaté tomboly, která byla plná hodnotných cen.
Po celý večer panovala již tradičně pohodová a slavnostní atmosféra. V rámci programu
mohli hosté vidět předtančení dětí z jedné taneční školy, které předvedly své umění
v latinskoamerických tancích. Později bylo připraveno překvapení v podobě barmanské
show, kdy barman předvedl mnoho triků a hosté mohli ochutnat několik tradičních i méně
známých koktejlů. V rámci plesu byla také předána cena obce Včelná za rok 2016, kterou
získal Daniel Bína, český paralympionik, který na paralympiádě v Riu startoval jako první
Čech v historii v jachtingu. Touto cenou chtěla obec ocenit významné počiny v oblastech
kultury, sportu a vědy. Ples se těšil velké návštěvnosti, téměř všechny vstupenky byly
okamžitě vyprodány.

Vepřové hody se u nás ve vsi pomalu, ale jistě stávají tradicí. Třetí ročník vepřových hodů
se konal 25. 2. 2017 od 11 hodin v kulturním domě. Kromě tradičních zabijačkových
specialit si mohli návštěvníci zazpívat a zatančit při poslechu harmonikáře. Nechyběla ani
soutěž o nejlepší koblížek. Účastníci mohli do 15 hodin přinést porotě svůj pekařský počin.
Následně porota vybrala ten nejlepší, který získal ocenění.

Ve středu 22. 3. a ve čtvrtek 23. 3. se konal další 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 a geografií, a to zábavnou a vtipnou formou. Začátek byl po oba
dny v 15 hodin.

V dubnu se konal dětský maškarní karneval, a to opět v kulturním domě. Moderace se opět
ujal Josef „Pepa“ Maxa. Akce začala ve 14 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.
Ve čtvrtek 26. ledna se konala první přednáška s panem Mgr. Lukášem Čížkem Ph. D.,
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a to pod názvem „Včelná - místo k životu i pro přírodu? Kolik motýlů na zahradě viděl váš
děda a proč vy jich neuvidíte ani polovinu?“ Na tyto i další otázky občanům odpověděl náš
host na přednášce v kulturním domě od 18 hod. Tématem druhé přednášky, která se konala
na stejném místě a ve stejný čas o měsíc později, bylo „Je Bůh?“. Nelehkou otázku si pro
svoji přednášku zvolil Ladislav Heryán, římskokatolický kněz, pedagog a salesián z Prahy.
Březnovou přednáškou nás provedl náš spoluobčan Petr Sukdol, který nás seznámil s taji
a zajímavostmi Nového Zélandu. Tuto zemi procestoval a své vyprávění obohatil o působivé
fotografie. Tentokrát se přednáška konala od 19 hod. Dubnová přednáška byla s Marcelou
Velkovou, která pracuje jako fyzioterapeutka a v rámci cyklu nám pomohla zodpovědět
mimo jiné otázky jako „Proč nás bolí záda? Co se v těle děje?“. Seznámila nás s různými
metodami cvičení, které pomáhají odstraňovat bolest, a především nám vysvětlila, že díky
zdravotním obtížím se můžeme naučit tomu, co nám naše tělo říká a jak s ním máme
pracovat. Květnová přednáška byla ve znamení parazitologie. Navštívil nás RNDr. Oleg
Ditrich, CSc. Přednáška reagovala na současný trend internetu, podle kterého jsou paraziti
příčinou skoro všech onemocnění a podle kterého jsme všichni v podstatě prolezlí červy.
Vysvětlil nám, že to tak černobílé není. Věnoval se také rozdílu mezi alternativní léčbou
a medicínou založenou na důkazech a diagnostice. Poukázal také na přínos parazitů
a na možnost jejich využití v rámci terapie u některých onemocnění. Červnová přednáška
se netradičně nekonala v kulturním domě, ale na Šumavě. Díky panu profesoru Jaroslavu
Vrbovi zažili účastníci nezvyklý zážitek v podobě patnáctikilometrové procházky mrtvým
i živým lesem. Trasu krásně zvládli děti i senioři. Po prázdninové pauze se na podzim konala
další přednáška, tentokrát s Milošem Tichým o astronomii. Další přednáška se konala
v listopadu s RNDr. Vítem Grulichem, botanikem, cestovatelem a včelenským občanem,
na téma „Příroda a lidé na střeše Afriky – Etiopie“.

V sobotu 15. 4. se v kulturním domě konal velikonoční workshop určený pro všechny, děti
i dospělé. V rámci workshopu si mohli zájemci zkusit uplést pomlázku, pomocí vosku, jehly
a barvy si mohli ozdobit kraslice, nebo si mohli vyzkoušet metodu tzv. drátkování. Kurz
drátkování trval čtyři hodiny a byl velice zajímavý.

Poslední dubnový večer je tradičně spojovaný s oblíbeným zvykem, a to pálením čarodějnic
a vztyčením májky. Již tradičně se dne 30. 4. v předvečer prvního máje sešli obyvatelé
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Včelné, ale i ostatní, 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. Tentokrát se májku podařilo uhlídat.

Naši senioři se koncem května zúčastnili výletu na zámek Dobříš a hrad Karlštejn. Obec
vypravila autobus, který byl do posledního místečka zaplněný. Senioři navštívili anglické
zahrady na zámku Dobříš, následně přejeli ke hradu Karlštejn, kde si zašli na oběd a poté
absolvovali prohlídku Karlštejna. Výlet se velmi vydařil, a protože zájem byl vyšší, než
umožňovala kapacita autobusu, opakovala se celá akce ještě jednou, a to v září.

V neděli 14. 5. byly zvány všechny dámy ke společně strávenému podvečeru v kulturním
domě, kde se setkaly s profesionální kosmetičkou paní Jolanou Bartuškovou a vizážistkou
Mirkou Bartošovou. Tématem odpoledne bylo „Jak na krásu?“. Obě dámy poradily, jak si
zvednout sebevědomí a jak se efektivně starat o pleť, a to v jakémkoli věku a v jakémkoli
ročním období.

Na začátku června se konal dětský den, tradičně od 14 hodin. Probíhal opět na dolním hřišti
v areálu SK Včelná. Tématem tentokrát byla Cesta do pravěku. Děti poznaly, jak žili naši
předci, vyzkoušely si na stanovištích různé dovednosti a činnosti, které pravěcí lidé ve své
době vykonávali. Například si mohly vyzkoušet dojit kozu nebo si vyrobily různé předměty,
které si mohly odnést jako suvenýry. Počasí si děti nemohly přát lepší, nicméně pravěkým
lidem bylo trošku horko.

První sobotu v září se konal první ročník Včelenských pivních slavností. Ačkoli nepanovalo
příliš příznivé počasí, hojný počet návštěvníků všechny mile překvapil. Návštěvníci mohli
ochutnat řadu piv malých pivovarů z jihočeského kraje. O zábavu se postarala kapela
Amarock a návštěvníci si mohli pochutnat na pečeném selátku. Konaly se také různé
soutěže související s pivem.

Hned následující sobotu se konal první Včelenský trh na hřišti v Lesní kolonii. Bylo to velmi
příjemné sousedské setkání, kde mohli občani posedět, posnídat a popovídat si. Především
pak mohli zakoupit hlavně místní regionální potraviny či nápoje. V nabídce byly čerstvé
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ryby, pečivo, italské víno, výrobky z medu a premiéru zde mělo také Včelenské pivo, které
však nebyl vařeno u nás v obci. Atmosféru dokreslil hudební doprovod Jiřího Hebíka
a sluníčko, které nás hřálo od brzkého rána. Pro děti byl k dispozici skákací hrad. Druhý trh
se pak konal koncem listopadu, a to opět na volejbalovém hřišti nedaleko kolejí. Ačkoli už
bylo chladno, atmosféra byla opět skvělá.

Dne 10. 9. se od půl 3 konal další ročník akce pro děti, a to Tajuplný les. Tentokrát se nesl
v duchu starých pověstí českých. Jedná se o naučně zábavnou stezku lesem, na které děti
plnily v rámci různých stanovišť úkoly. Počasí nám jako každý rok nepřálo, přesto se akce
zúčastnil hojný počet dětí.

Muzikáloví příznivci si přišli na své v říjnu, kdy obec zorganizovala návštěvu představení Ples
upírů, které se odehrálo v pražské Goja music hall. Cena vstupenky byla 799 Kč.

V neděli 22. října se na louce směrem k Čepru konal čtvrtý ročník Drakiády a štrúdlování.
Sraz byl v 15 hodin, kdy postupně k nebi vystoupalo několik desítek rozmanitých draků.
Odborná porota pak vyhodnotila také soutěž o nejlepší štrúdl.

Dušičkový rej se konal také v tomto roce. V sobotu 4. listopadu se tak opět po roce sešla
v kulturním domě ve Včelné všechna strašidla a mrtvé duše, aby si společně zatancovaly
a pobavily se na čtvrtém ročníku maškarního plesu. K tanci a poslechu opět hrála skupina
Klaret. Kromě tance a zábavy mohli hosté ochutnat výborné „dušičkové“ nápoje.
Konkurence mezi strašidly byla velká, ale nakonec se opět podařilo vyhlásit hlavní cenu reje.
Vstupné činilo 150 Kč.

Děti si přišly na své ve středu 6. prosince, kdy do našeho kulturního domu zavítalo divadelní
uskupení MÁMA A TÁTA, které předvedlo hru s čertovskou tématikou. Po velkém aplausu
za dětmi přišel čert v doprovodu Mikuláše a anděla. Pro všechny děti byla připravena malá
nadílka.

V roce 2017 připadly na advent pouze 3 neděle, neboť čtvrtou adventní nedělí byl Štědrý
den. První adventní setkání u vánočního stromu opět organizovala obec. Před obecním
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úřadem se všichni zase po roce sešli u rozsvěcení stromku, zazpívali si koledy, ochutnali
svařák a cukroví, a především se setkali s přáteli. Další dvě neděle byly v kompetenci spolku
Včelňáků. Po všechny tři neděle vystoupily s hudebním programem děti z naší školky a jiná
hudební uskupení i jednotlivci. Jako každý rok přivezl pan Mgr. Kamil Feitl do Včelné
Betlémské světlo. Mnoho zájemců tak využilo příležitosti a na první adventní neděli
si od něj světlo také vzali.

Jako každý rok i letos, zorganizovali zastupitelé obce setkání seniorů v kulturním domě.
Senioři se již tradičně setkali s představiteli obce, a kromě tance a povídání si je čekalo
překvapení v podobě folklorního vystoupení skupiny Úsvit. K tanci a poslechu hrála Malá
kapela Pavla Havlíka. Společně se také pokřtil nový kalendář pro rok 2018, který tentokrát
zdobí krásné kresby a výtvory dětí z mateřské školy.

V rámci spolku Včelňáci byla pro naši komunitu pořízena pec, kterou svépomocí postavili
dobrovolníci v čele s panem Kamilem Feitlem, na jehož zahradě stavba téměř tři měsíce
probíhala. Jedná se o hliněnou pec s šamotovým klenbovým vyzděním, které je obaleno
mohutnou akumulační vrstvou z hlíny a izolační vrstvou hlíny se slámou. Pec je umístěna
na pojízdném vozíku, který je možné zapřáhnout za auto a dopravit tak na jakékoli místo.
Nad pecí je střecha, která ji chrání před rozpuštěním v případě deště. V peci se může péct
pizza, chléb i maso. Občané mohli ochutnat dobroty z pece například na drakiádě nebo na
adventní neděli. Vše, co se doposud upeklo, bylo výtečné. Pec funguje na principu
akumulace. Nejprve se v peci cca 4–5 hodin topí, poté se pec vymete a vytře a posléze se
již může do pece umístit maso či těsto. Po vytopení je v peci teplota vyšší než 400 stupňů a
v závislosti na využívání teplota klesá. Avšak ještě po osmi hodinách může být v peci až 150
stupňů. Těsto připravovala paní Lucie Sázavská a pečení se ujal pan Kamil Feitl, či další
dobrovolníci. Všichni se můžeme těšit na další akci, na které budeme opět moci ochutnat
něco skvělého z naší komunitní pece.
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Sportovní události
Kopaná
V rámci tréninkové přípravy se naši nejmladší fotbalisti účastnili dvou zimních turnajů.
V neděli 15. 1. 2017 se konal turnaj v Českém Krumlově, kterého se účastnilo 6 týmů. Naši
hráči měli po třech zápasech na kontě dvě výhry a jednu remízu. Zimní přípravu si naši malí
fotbalisté zpestřili účastí na turnaji EON BEACH JUNIOR CUP 2017. Konal se v beach aréně
v Českých Budějovicích dne 11. 2. 2017. Tým SK Včelné hrál dopoledne, kdy se mezi sebou
utkalo 8 týmů. Naši fotbalisté si vybojovali postup ze skupiny do semifinále, ve kterém pak
podlehli Dynamu ČB. V zápase o 3. místo měli sice ještě před koncem náskok, ale fotbalisté
z Písku dorovnali a při penaltovém rozstřelu nakonec zvítězili. Přesto zisk 4. místa byl nejen
pro nás, ale pro všechny překvapením turnaje. Mladší fotbalisté se v květnu zúčastnili
regionálního kola EON JUNIOR CUP v Kamenném Újezdě, kde se mezi sebou utkalo 24 týmů.
Náš tým SK Včelná skončil na krásném šestém místě. Každý fotbalista si odnesl fotbalový
míč. Starší přípravka se účastnila zimní ligy, kterou pořádal klub SKP České Budějovice.
V ní bylo přihlášeno 10 týmů. Muži SK Včelná pod vedením nového trenéra Otakara Rezka
odehráli jarní západy s jednou výhrou a jednou remízou. V dubnu zahájila starší přípravka
jarní sezónu, a to v domácím utkání proti týmu Dynamo ČB. Oddíl kopané pořádal 10. a 24.
dubna nábor nových fotbalistů a fotbalistek ve věku od 5 do 10 let. Zájemci se mohli podívat
na to, jak probíhají tréninky a mohli také zjistit, jaké dovednosti se během nich mohou
naučit. Fotbalové přípravky shodně skončily na čtvrtém místě. Velký dík patřil především
trenérům Davidu Gasseldorferovi (starší žáci) a Janu Stránskému (mladší žáci). Na konci
letních prázdnin začala další fotbalová sezóna a vznikla druhá mladší přípravka pod
vedením Romana Zajíčka. Podzimní sezónu ukončil tým mužů krásným 3. místem.

Metaná
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. Koncem ledna
skončily ligové soutěže na ledě. V první lize mužů obsadil tým MC Včelná 2. místo a tým
SK Včelná 10. místo. V ženské soutěži skončil tým SK Včelná na 2. místě před druhým
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včelenským ženským týmem z MC Včelná. 25. února se na zimním stadionu v Českých
Budějovicích konal 49. ročník Jihočeského poháru. V metané skončila v říjnu sezóna
ligových soutěží na asfaltu. Na mistrovství České republiky družstev se oba týmy žen MC
Včelná a SK Včelná spolu utkaly o 3. místo. Výhra putovala do týmu MC Včelná. V kategorii
jednotlivců se zadařilo Zdeňce Komzákové a Pavlu Klimešovi, kteří postoupili z prvního
místa.

Hokejbal
Rok 2017 zahájili úspěšně také včelenští hokejbalisté. Oba naše týmy vyhrály své první
zápasy, a to bez větších problémů. Tým B skončil v play off těsně před zápasy o medaili
a tým A odehrál koncem dubna zápas o 3. místo v soutěži.

Stolní tenis
Nesmíme opomenout také činnost našich stolních tenistů, kteří reprezentovali obec
v pravidelných podnikových soutěžích Budějovicka. V soutěžích působilo 13 hráčů ve dvou
týmech – Amatéři Včelná „A“ a „B“. Zhruba v polovině herní sezóny byl první tým
na 2. místě II. ligy, druhý tým pak na 2. místě III. ligy sk. A. Podnikové soutěže v sezónně
2016/2017 zastupovalo 40 družstev se 198 hráči. Podle výkonosti byla soutěž rozdělena
na první, druhou a třetí ligu. Obě družstva stolních tenistů ze Včelné se umístili na konci
sezóny

na

skvělých

pozicích,

a

to

družstvo

Amatéři

„B“

na

3.

místě

a družstvo Amatéři „A“ na 4. místě III. ligy. Bohužel jim unikl postup o kategorii výše, ale o
to víc se budou snažit v následující sezóně.

Ostatní sportovní události
Poslední květnovou neděli se konal amatérský volejbalový turnaj smíšených družstev
na hřišti v Lesní kolonii. V každém družstvu měli být dva muži a dvě ženy. Registrované týmy
pak byly rozlosovány do dvou skupin a mezi sebou se utkaly o pořadí. Vítězný tým obdržel
diplom, nechybělo ani drobné občerstvení. Diváci vytvořili dobrou atmosféru. Vítězný tým,
který nese jméno Pávi a candáti, v dramatickém finále porazil šampióny z minulého ročníku.

Na konci května se uskutečnila sportovní akce s názvem „Běh lesem – medvědí stezka“,
kterou pořádala jihočeská krajská asociace Sport pro všechny v areálu SK Včelná. V každé
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kategorii soutěžili dvoučlenné hlídky. Akce byla určeno pro širokou veřejnost. Po sportu si
účastníci odpočinuli při opékaní špekáčků.

V polovině prázdnin se konal ve Včelné sportovní den. V půl deváté byl zahájen
mezinárodní turnaj v metané, následovalo fotbalové utkání staré gardy mezi Včelnou
a Kamenným Újezdem, fotbalové utkání přípravky SK Včelná a odpoledne přišel na řadu III.
ročník memoriálu Zdeňka Petra. Poté se odehrály další fotbalové zápasy a v osmnáct hodin
se předaly ceny. V rámci doprovodného programu vystoupili hasiči z Čepra, kteří předvedli
techniky hašení. K hudbě zahrála dechová kapela Kameňáci a večer vystoupila kapela
He Band.

Včelenský cyklista a cyklokrosový závod se uskutečnil na začátku října v neděli 8. 10. Jednalo
se o úspěšný cyklokrosový závod ze série TBC, který byl spojen se závodem dětí a mládeže.
Registrace proběhla od 11.30 a start prvního závodu byl ve 12.30. Nejmladší děti se
účastnily soutěže na odrážedlech. Poté následovaly kategorie dívek a chlapců do 4, 6, 10,
12 a 14 let. Závod série TBC byl rozdělen do kategorií kadetky, kadeti, juniorky, junioři, ženy
a muži (do 30, 40, 50 a 60 let). Nově byla v tomto roce použita čipová technologie, tudíž
bylo urychleno vyhlášení výsledků. Startovné činilo 150 Kč pro registrované závodníky a 250
Kč pro neregistrované závodníky.

První prosincovou sobotu vládlo již pravé zimní počasí doprovázené příznačným mrazíkem,
avšak ani to neodradilo sportovce, kteří se chtěli zúčastnit dalšího ročníku Mikulášského
běhu. Jednalo se již o 16. ročník a startovalo se opět v areálu SK Včelná, a to v různých
věkových kategoriích. V hlavním závodě pak běžely ženy i muži 7 km.

