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

od roku 2015 je mojí milou povinností seznamovat vás s událostmi, které se nejen v naší
obci staly v uplynulém roce. Každý rok bylo pro mě velkým potěšením shrnovat
a zaznamenávat důležité, zajímavé, ale i obyčejné počiny. Nikdy by mě však nenapadlo,
že psaní kroniky za rok 2020 bude velkou výzvou. V loňském roce se nám všem obrátil život
naruby, když nám do života vstoupila nemoc COVID – 19. Tento záhadný virus se spousty
z nás dotknul nejen v osobním životě a nejednomu z nás ovlivnil fyzické i psychické zdraví,
ale projevil se v celé společnosti. Bohužel jeho vliv trvá dodnes a ač se to zpočátku
tak nezdálo, žijeme s covidem již přes rok a musíme se neustále vypořádávat se změnami
a opatřeními, které s sebou přinesl a stále přináší. Pandemie samozřejmě zasáhla do všech
oblastí, ať už kultury, sportu, společenských setkání i jiných akcí.

Jak víte, každým rokem se u nás v obci konala řada akcí, které jsem vám pomocí
kronikářských zápisů přiblížila a pokud jste se nemohli zúčastnit osobně, mohli jste
si atmosféru alespoň prostřednictvím kroniky přiblížit. V roce 2020 však byly téměř veškeré
akce zrušeny. Samozřejmě se v celém světě stala spousta dobrých a zajímavých věcí, které
zasáhly nějakým způsobem také nás, občany obce Včelná. Ani v obci se nelenilo a možná
budete překvapeni. Vždy vám v úvodu přeji, abyste společně se mnou při čtení kroniky
zavzpomínali na rok 2020. Vím, že pro mnohé to může být bolestné a spousta lidí se právě
letos nerada za uplynulým rokem ohlédne. Věřím ale, že každý z nás zažil něco pěkného,
na co budeme rádi vzpomínat. Možná bude tato kronika výjimečná a další generace
v ní naleznou poučení nejen kvůli pandemii.

Rok

2020

gregoriánského

kalendáře

začal

ve

středu

1.

ledna

a

skončil

ve čtvrtek 31. prosince. Byl rokem přestupným. V České republice měl 251 pracovních dnů
a 13 svátků. Letní čas začal v neděli 29. března ve 2.00 hod SEČ a skončil v neděli 25. října
ve 3.00 hodin SELČ.
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Vybrané světové události charakterizující dobu
Na počátku roku 2020 se čínským městem Wu-chan začala šířit neznámá nemoc označena
jako covid-19. V té době nikdo z nás jistě netušil, jak moc tento záhadný virus zasáhne
do životů nás všech. Virus byl poprvé identifikován již v prosinci 2019 a v lednu 2020
vyhlásila Světová zdravotnická organizace propuknutí globálního stavu zdravotní nouze.
V březnu pak byla vyhlášena pandemie. V samostatné kapitole si můžete přečíst další
informace k tématu.

Velká Británie po dlouhých průtazích poslední lednový den opustila Evropskou unii. Prvního
února začalo jedenáctiměsíční přechodové období, během kterého se měly vyjasnit
budoucí vztahy s Evropskou unií. Jednání byla složitá a britská vláda v čele s Borisem
Johnsonem narážela na řadu překážek. Dohody často blokovala Francie, avšak Johnson také
nehodlal příliš ustupovat. Ještě koncem roku probíhaly dohady o pravidlech pobrexitových
vztazích a na obou stranách panovaly neshody. Británie byla členem EU od roku 1973.

Bohužel ani vlna pandemie nezastavila ve světě teroristické útoky. K útokům došlo
především na několika místech Evropy. 19. února zaútočil ve své zemi německý občan
Tobias Rathjen, přičemž zastřelil devět přistěhovalců a šest dalších zranil. Vybíral
si náhodně v centru města a poté se vrátil do bytu své matky, kde se zastřelil. V říjnu došlo
v malém městečku nedaleko Paříže k útoku na místního učitele. Čečenský uprchlík uřízl
učiteli hlavu kvůli tomu, že na přednášce ukázal Mohamedovy karikatury. Po více než týdnu
policie útočníka zastřelila. Na konci října pak došlo opět ve Francii k útoku v bazilice
ve městě Nice, kde zabil muž tři lidi. Nejblíže se nás dotknul zřejmě útok ve Vídni.
Dne 2. listopadu tam pachatel zabil čtyři lidi a další desítky zranil. Policie ho záhy zastřelila.

Evropská fotbalová federace UEFA ohlásila 17. března přeložení Mistrovství světa ve fotbale
na rok 2021. O několik dnů později byl zrušen i 84. ročník Mistrovství světa federace ledního
hokeje. Následně bylo odloženo také konání letních olympijských her v Tokiu na rok 2021.

K významnému počinu došlo 30. května, kdy z americké Floridy odstartovala raketa Falcon
9 s vesmírnou lodí Crew Dragon. Jednalo se o druhý testovací let americké kosmické lodi
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k Mezinárodní vesmírné stanici (ISS) a zároveň o první pilotovaný let této lodi. Start byl
úspěšný a o den později dopravila dva členy posádky k ISS. Po dvou měsících pobytu
na stanici se úspěšně vrátila loď se členy posádky 2. srpna 2020, přičemž přistála
v Mexickém zálivu.

Rok 2020 byl plný demonstrací. Ve Spojených státech amerických při zatčení zemřel
Afroameričan George Floyd. K události došlo 25. května v důsledku dušení, které
mu způsobil zásah policisty. Na veřejnost se dostalo video ze zásahu, které vyvolalo silnou
vlnu protestů proti rasismu a policejnímu násilí. Poté se přes celé státy přehnala vlna
demonstrací a nepokojů, například v Minneapolis začali demonstranti rabovat, vykrádat
obchody a zapalovat různé objekty. V důsledku nepokojů byl k 31. květnu 2020 vyhlášen
noční zákaz vycházení ve 25 městech v 16 státech. Do srpna bylo zmapováno téměř
7 750 demonstrací. V návaznosti na smrt George Floyda a protesty dočasně stáhla filmová
studia a televizní stanice z nabídky filmy a seriály, které byly vyhodnoceny jako rasově
neuctivé.

Nepokoje sužovaly také například Bělorusko, ve kterém se v srpnu konaly prezidentské
volby. Lidé však s výsledkem nesouhlasili a začali pořádat demonstrace, při kterých dávali
najevo nesouhlas a nerespektování vítěze voleb, kterým se opět stal Alexander Lukašenko
se ziskem téměř 80 % hlasů. Ten na demonstranty posílal ozbrojené složky. Prvním
spouštěčem odporu proti režimu se stal protest v Minsku, kde se lidem podařilo shromáždit
podpisy pro kandidaturu Svjatlany Cichanouské. Ta nahradila manžela Sjarheje, který byl
režimem uvězněn a nemohl tak kandidovat sám. Získala ve volbách podle volební komise
pouze 10, 9 procenta hlasů. Objevila se řada pochybností a svědectví o manipulaci s hlasy,
proto Cichanouská regulérnost hlasů napadla. Situace v Bělorusku se dále vyhrocovala
a sílil tlak, aby Lukašenko rezignoval. Ten to však odmítal. V září kvůli situaci zavřelo
Bělorusko hranice s Polskem a Litvou. Lukašenka podpořil dle očekávání ruský prezident
Vladimír Putin. Evropská unie váhala, jak k situaci přistoupit. Po dlouhém diskutování přijala
EU proti Lukašenkovi nové sankce. On si však moc v zemi udržel. Jeho protikandidátka
s dětmi odešla do exilu v Litvě a za svoji odvahu získala v říjnu Sacharovovu cenu – cenu
za svobodu myšlení.
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V podvečer 4. srpna se v libanonském městě Bejútu ozvala obrovská rána a následovala
tlaková vlna jako po výbuchu bomby. V přístavním skladišti explodovalo 2 750 tun ledku.
Při této tragédii zemřelo přes 200 lidí a dalších zhruba 6 000 bylo zraněno.

Od října roku 2020 probíhaly protivládní demonstrace a stávky, známé jako „stávka žen“,
a to v reakci na zákon o potratech v Polsku. Ústavní soud totiž rozhodl, že všechny případy
potratů jsou nezákonné, a to včetně případů, kdy měl plod trvalé zdravotní postižení, nebo
se jednalo o život ohrožující nemoc. Téměř v šedesáti polských městech pořádali
demonstranti protesty, které vyvrcholily 28. října celostátní stávkou.

Dne 3. listopadu 2020 proběhly ve Spojených státech amerických 59. prezidentské volby.
Zvítězil v nich demokrat Joe Biden, který porazil protikandidáta, republikána a zároveň
současného prezidenta, Donalda Trumpa. Podle očekávání byly výsledky velmi těsné
a rozhodovaly leckdy korespondenční hlasy. Donald Trump se však nechtěl jen tak vzdát
a ohlásil už druhý den po volbách své vítězství, ačkoli nebylo rozhodně jisté, jak dopadne
sčítání. To trvalo opravdu dlouho a až po několika dnech byl novým americkým
prezidentem zvolen Biden. Trump stále výsledek popíral a označil volby za zmanipulované.
Výsledky voleb byly potvrzené až 8. prosince. Joe Biden získal celkem 306 volitelů čili
51,3 % hlasů. Donald Trupm získal 46,9 % a 232 volitelů. Viceprezidentkou byla zvolena
Kamala Harrisová, což se také zapsalo do historie, a to proto, že jde o první ženu v této
funkci, navíc s indicko-jamajskými kořeny.
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Přehled republikových událostí charakterizujících dobu
Bývalý zástupce ombudsmana Stanislav Křeček byl 12. února zvolen novým
ombudsmanem. Kandidát prezidenta Miloše Zemana získal 91 hlasů ze 175 odevzdaných
hlasů. Jeho soupeřem byl Vít Alexandr Schorm, kterého navrhoval Senát. Křeček nahradil
v úřadu Annu Šabatovou a stal se tak v pořadí čtvrtým ombudsmanem. Jeho zvolení však
nebylo u všech přijato s radostí. Podle některých není vhodné, aby veřejný ochránce práv
na veřejnosti vyjadřoval často až rasistické názory a šířil dezinformace, což mu bylo často
vytýkáno.

Novým předsedou Senátu ČR byl 19. února zvolen Miloš Vystrčil. Získal 52 ze 76 hlasů.
Stal se nástupcem náhle zesnulého Jaroslava Kubery. Vystrčil je bývalým starostou Telče
a hejtmanem Kraje Vysočina. Předseda horní komory v doprovodu devadesátičlenné
delegace vydal na cestu na Tchaj-wan. Tato cesta budila velkou pozornost, protestovala
pro ti ní Čína a proti byli i prezident Miloš Zeman a premiér Andrej Babiš. Vystrčil byl jedním
z nejvýše postavených politiků, kteří Tchaj-wan v moderní historii navštívili. Setkal
se s tchajwanskou prezidentkou Cchaj Jing-wen a dalšími politiky. Cílem jeho cesty bylo
prokázat zájem Česka o spolupráci se všemi demokratickými zeměmi. Vystrčil si cestu
chválil a uvedl, že se podařilo navázat velmi dobré hospodářské vztahy. Prezident Miloš
Zeman poté zakázal účast Vystrčila na všech schůzkách, které pořádá. Původně se měl
na cestu vydat Jaroslav Kubera, ale cestu již uskutečnit nestihl. Jeho manželka Věra měla
také odcestovat, ale kvůli zdravotním problémům se tomu tak nakonec nestalo.

Poslední březnový den byly Zámek Kynžvart a Osada Baba Evropskou komisí zařazeny
do seznamu významných památek Evropského dědictví. Dne 17. prosince pak byla
na seznam děl ústního a nehmotného dědictví lidstva UNESCO zapsána ruční výroba
vánočních ozdob z foukaných skleněných perel z Poniklé na Krkonošsku.

Dne 14. července 2020 došlo k tragické železniční nehodě před stanicí Český Brod. Osobní
vlak vyjel z pražského Masarykova nádraží ve 21:00. Ve 21:35 narazil tento vlak
do nákladního vlaku, který čekal před návěstidlem. Na místo nehody byly vyslané
záchranářské vrtulníky a velkokapacitní vůz Atego. Nehoda si vyžádala jednu oběť na životě,
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a to strojvedoucího osobního vlaku. Dále bylo zraněno 33 osob, z toho 4 těžce. Příčinou
srážky byla vysoká rychlost. Škoda byla vyčíslena na 45 miliónů korun.

V Bohumíně došlo 8. srpna k tragickému požáru panelového domu, při kterém zemřelo
11 lidí včetně tří dětí. Pět lidí se přitom zabilo skokem z okna. Při požáru se také zranilo
deset lidí. Na místě police zadržela podezřelého, který tvrdil, že požár založil. Požár
byl nejtragičtějším od roku 1990.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch rezignoval ze své funkce dne 21. září a do jeho funkce
byl prezidentem republiky jmenován profesor a epidemiolog Roman Prymula. Ten svoji
funkci vykonával pouze do 23. října, kdy byl premiérem vyzván k rezignaci v reakci
na Prymulovu návštěvu restaurace, která měla být podle vládního nařízení zavřené. Novým
ministrem zdravotnictví se 29. října stal lékař a dětský hematolog Jan Blatný.

Koncem září došlo k úniku kyanidu na řece Bečvě. Způsobilo to usmrcení veškerých vodních
organismů na třiceti osmi kilometrovém toku řeky. Do kafilérií muselo být odvezeno
přes třicet tun mrtvých ryb. O necelý měsíc pozděni unikl do téže řeky nikl v kanálu
ve Valašském Meziříčí. 24. listopadu do Bečvy unikla neznámá chemikálie. Následovaly další
úniky neznámých chemikálií ještě 2. prosince. Měsíce se hledal viník událostí. Jedním
z podezřelých se stala firma Deza, která patří Afrofertu. Z ekologické kauzy se stal politický
skandál. Vyšetřování vedla Česká inspekce životního prostředí, poté se do vyšetřování
vložila Policie ČR. Ukázalo se, že potrestání viníka není jednoduché, protože chyběl náležitý
předpis. K rezignaci byl vyzván ministr životního prostředí Richard Brabec. Mezi možné
varianty patřila i ta, že kyanidy vznikly až v kanalizaci. Vyšetřování případu s sebou bohužel
přineslo i oběť na životě. Vedoucí provozu rožnovské čistírny odpadních vod společnosti
Energoaqua pod tíhou tlaku okolí spáchal sebevraždu.

Na druhý svátek vánoční dorazila do Česka dodávka s prvními 9750 dávkami vakcíny proti
coronaviru SARS-CoV-2 od firem Pfizer a BioNTech. Vakcíny byly převezeny do Fakultní
nemocnice v Motole a odtud se rozdělily do tří pražských a dvou brněnských nemocnic.
Hned druhý den začalo očkování a mezi prvními dostal první dávku vakcíny premiér Andrej
Babiš a ministr zdravotnictví Jan Blatný.
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Pandemie coronaviru ve světě a v České republice
Před rokem většina z nás téměř neznala výrazy jako reprodukční číslo R, lockdown,
coronavirus, karanténa, PES apod. Koncem roku 2020 však tato a další slova zřejmě trvale
obohatila náš slovník. Stejně samozřejmě si dnes nasazujeme roušky, ačkoli mnozí se ještě
nedávno smály asijským turistům při procházce Krumlova, kteří si i v parném létě halili svůj
obličej pod roušku. Rok 2020 přinesl světu pandemii, s níž už víc, než rok žijeme, a ještě žít
budeme.

Coronavirová nákaza se podle oficiální verze začala šířit koncem roku 2019 v čínském městě
Wu-chan v provincii Chu-pej. Úřady tam tehdy zaznamenaly těžké zápaly pic neznámého
původu. Pátrání po původu je zavedla na tržnici, kde se prodávala hospodářská zvířata, ryby
a mořské plody. Právě tam mělo údajně dojít k prvnímu přenosu coronaviru SARS-CoV-2
ze zvířete na člověka. Čínské úřady se však snažily utajit vážnost situace, a ještě koncem
ledna 2020 naléhal Peking na Světovou zdravotnickou organizaci (WHO), aby odložila
pandemické varování, a přitom zadržela informaci o přenosu nemoci z člověka na člověka.
V tu dobu se však nemoc začala šířit světem. WHO nakonec až 11. března označila epidemii
coronaviru za pandemii.

Bohužel se velmi záhy stala Evropa největším ohniskem nákazy. K nejvíce zasaženým
státům patřila Itálie. Česko a Polsko v polovině března uzavřelo své hranice pro občany
druhých států. Další unijní země začaly jednat na nějakou dobu zcela samostatně,
bez ohledu na vůli Evropské unie. Pandemie ochromila celý svět. V červnu roku 2020 nemoc
zaznamenaly všechny státy světa, kromě Antarktidy. Začaly se objevovat důkazy, že nemoc
se začala šířit dříve a byly potvrzené případy z října a listopadu, které vůbec nesouvisely
s tržnicí. Vzhledem k množství sesbíraných důkazů, dat a také díky satelitním snímkům
se ukázalo, že choroba se v čínském regionu začala šířit již koncem léta 2019. Jakmile
se začaly objevovat závažné průběhy nemoci, začal se hledat lék. Zkoušela se známá
antivirotika, a nakonec se jako nejvhodnější ukázal lék Remdesivir, který byl původně
vyvíjen kvůli ebole. WHO ho ale k léčbě nedoporučila. Intenzivně se ve světě pracovalo
na výzkumu možných vakcín proti viru a už v létě přišlo Rusko s tím, že jako první schválilo
svoji vakcínu Sputnik V. Jako první však byla schválena vakcína od firem Pfizer/BioNTech.
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V České republice proběhly první dva měsíce roku 2020 celkem klidně. Dokonce jsme
poskytli Číně humanitární pomoc a darovali několik tun ochranných pomůcek. Některé
hlasy už na konci ledna volaly po zpřísňujících opatření, nicméně tehdejší ministr
zdravotnictví Adam Vojtěch to nepovažoval za nutné, neboť ani v rámci Evropské unie
k ničemu takovému nedocházelo.

Nákaza se na našem území objevila poprvé 1. března 2020. O dva dny později stát přijal
první opatření. Epidemie začala nabírat na síle, a proto už 10. března vláda vyhlásila
uzavření škol. Další opatření na sebe nenechala dlouho čekat a 12. 3. byl vyhlášen nouzový
stav. Následovalo uzavření restauračních zařízení a většiny dalších provozoven. O půlnoci
z 15. na 16. března Česko uzavřelo státní hranice. Poté byla vyhlášena povinnost si mimo
bydliště zakrývat ústa a nos. Protože nebylo dostatek ochranných pomůcek, lidé začali
doma ve velkém vyrábět látkové roušky. V nemocnicích začala vznikat specializovaná
oddělení. Dne 22. března úřady ohlásili prvního mrtvého s covidem-19. Virus se následně
začal hodně šířit v domovech důchodců a první vlna vyvrcholila 12. dubna.

Bezpečnostní rada státu pod vedením premiéra Andreje Babiše krizi řídila na počátku,
ale 16. března byl ustaven krizový štáb řízený Romanem Prymulou. Toho pak vystřídal
ministr vnitra Jan Hamáček. Nouzový stav byl prodloužen nejprve do konce dubna, poté
do 17. května. Počet nově nakažených začal pomalu klesat a stát začal pomalu uvolňovat
některá opatření. Přes léto byly otevřené restaurace, hotely, lidé mohly vycestovat
na dovolenou a zdálo se, že to nejhorší máme za sebou. Pomalu a opatrně se většina lidí
snažila k návratu do normálního běžného života.

V srpnu však bylo jasné, že epidemie znovu nabírá na síle. První týden v září se ČR zařadila
mezi nejvíce zasažené země světa, co se týká počtu nakažených na milion obyvatel. Okolní
státy začaly po Češích požadovat negativní testy, vláda přesto s opatřeními váhala. Jedním
z důvodů možná bylo, aby řádně mohly proběhnout krajské a senátní volby. Nařídilo se jen
opětovné nošení roušek na veřejnosti. Začalo se mluvit o tzv. druhé vlně. Dne 30. 9. vláda
vyhlásila další nouzový stav. Statistiky začaly závratně stoupat. Kolem půlky října se denní
nárůst poprvé začal pohybovat kolem 15 000. V tu dobu byly opět zavřeny školy,
restaurace, posilovny, kulturní zařízení a jiné. Na veřejnosti se nesměli shromažďovat lidé
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a od 28. října začal platit zákaz nočního vycházení. V listopadu zavedl tehdejší ministr
zdravotnictví Jan Blatný nový protiepidemický systém (PES), který ovšem nefungoval příliš
dobře a jasně stanovená pravidla se nedodržovala. V listopadu došlo k omezení počtu osob
v obchodech, ale současně se do škol vrátili žáci prvních a druhých tříd. V prosinci došlo
ke značnému uvolnění. Znovu se otevřely služby, ubytovací kapacity i restaurace.
To s sebou samozřejmě přineslo nárůst případů, a tak vláda rozhodla, že opět přitvrdí.
Podnikatelům slíbila kompenzace ztrát. Počet úmrtí před Vánoci překonal desetitisícovou
hranici. Dne 30. prosince překročil denní nárůst nově nakažených 17 000.

Ačkoli se většina z nás nějakým způsobem musela poprat s realitou a řadu lidí začal
pronásledovat strach, panika a pocit nejistoty, rozšířila se mezi občany velká vlna solidarity.
Spousta lidí začala podle svých možností a schopností vyrábět a šít doma roušky, a to nejen
pro sebe, ale také pro nemocnice, seniory, zaměstnance obecních úřadů a další.

Málokdo z nás by možná ještě před rokem nevěděl, co znamená a obnáší pojem „distanční
výuka.“ Jedná se o formu řízeného studia, která se chápe tak, že žák/student je fyzicky
vzdálen od pedagoga. Tato forma výuky probíhá především pomocí multimédií a do jara
roku 2020 neměla v České republice příliš tradici. Jediná distanční forma studia se do té
doby realizovala pouze v rámci distančního graduálního vysokoškolského studia a tzv.
celoživotního vzdělávání. Dne 11. 3. 2020 začal platit zákaz osobní přítomnosti žáků
a studentů na vzdělávání a studiu na českých základních, středních, vyšších odborných
i vysokých školách a dalších školských zařízeních, a to za účelem zabránění šíření nemoci
covid-19. Od 20. dubna se začalo pomalu rozvolňovat, a to pouze pro některé školy. Účast
na prezenční výuce ale byla dobrovolná. Situace byla podobná během celého roku,
dne 12. října vláda rozhodla o opětovném zákazu. Školy se měly pak otevřít v listopadu, ale
epidemiologická situace byla stále nepříznivá, proto školy zůstaly nadále uzavřeny.
Až 18. listopadu se do lavic vrátili žáci prvních a druhých ročníků a žáci speciálních škol.
O týden později je následovali žáci závěrečných ročníků středních škol, ostatní ročníky pak
začaly do školy chodit střídavě, tzn. že týden se učili ve škole a týden distančně z domu.
Záměrem bylo, aby se ve škole nepotkávalo mnoho žáků a studentů najednou. Česká
televize v reakci na uzavření škol spustila výukové pořady pro distanční výuku, např.
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UčíTelka pro žáky prvního stupně, ODPOLEDKA pro druhý stupeň a ČT EDU, což je portál
vzdělávacích videí pro všechny děti.
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Krajské a senátní volby 2020
Ve dnech 2. a 3. října 2020 proběhly v České republice volby do zastupitelstev třinácti krajů
a proběhlo také první kolo voleb do Senátu. Druhé kolo senátních voleb se pak konalo
9. a 10. října 2020. Parlament České republiky vzhledem k situaci kolem šíření coronaviru
schválil zákon o zvláštních způsobech hlasování ve volbách pro rok 2020. Tento zákon
upravil speciální možnost pro hlasování osobám s nařízenou karanténou či izolací z důvodu
nemoc covid-19. Takoví voliči nemohli odvolit v klasických volebních místnostech,
ale občané mohli volit na volebním stanovišti drive-in. Volič pak na dané místo přijel
vozidlem a komunikovat mohl pouze se zakrytými ústy a nosem přes stažené okénko.
Komise ověřila jeho totožnost a skutečnost, že se momentálně nachází v karanténě.
Obdržel pak volební dokumentaci a popojel k hlasovací schránce, do které vhodil úřední
obálku (obálky). Volit bylo možné pouze v okrese, kde měl volič trvalý pobyt, a to ve středu
30. září od 7:00 do 15:00. Pro druhé kolo voleb do senátu se tímto způsobem mohlo volit
ve středu 7. října.

Včelná tvořila jeden volební okrsek a volební místnost se po několika letech změnila, neboť
kvůli probíhající rekonstrukci místního kulturního domu tam nebylo možné uskutečnit
volby, jak byli lidé roky zvyklí. Volební místnost se nacházela v Mateřské škole Včelná, v ulici
Sokolovského čp. 422, a byla otevřena v pátek od 14,00 do 22,00 a v sobotu od 8,00 do
14,00. Volit mohl každý občan České republiky, který alespoň v druhý den voleb dosáhl
minimálního věku 18 let. Voliči obdrželi několik dnů před volbami do svých schránek sadu
hlasovacích lístků spolu s poučením o způsobu hlasování a o hygienických opatřeních.
Na místě obdržel od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou razítkem.
Ve volbách do zastupitelstva Jihočeského kraje mohl volič hlasovat pro jednu politickou
stranu a mohl zakroužkovat až 4 kandidáty, kterým dával přednost. Ze závažných důvodů
mohli voliči požádat o přenosnou volební schránku.

Ačkoli volby probíhaly za zpřísněných podmínek, a nejen pro voliče, ale také pro členy
volební komise představovaly nezvyklou výzvu, proběhly řádně a nevyskytl se žádný
problém.
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Celorepublikové výsledky voleb do krajských zastupitelstev

Celková volební účast v krajských volbách dosáhla 37, 95 %. Ve Středočeském kraji zvítězilo
hnutí STAN s výsledkem 22,21 % hlasů. V Libereckém kraji s 38,57 % hlasů zvítězilo hnutí
SLK. V Královehradeckém kraji patřilo vítězství ODS+STAN+VČ s 23,53 % hlasů. V ostatních
krajích zvítězilo hnutí ANO.

Výsledky voleb do zastupitelstva Jihočeského kraje

V Jihočeském kraji bylo do krajského zastupitelstva voleno 55 členů. Celkem bylo
v Jihočeském kraji 1 260 volebních okrsků. Počet voličů v seznamu činil 510 532. Volební
účast byla 39,51 % a počet platných hlasů byl 198 887, tj. 98,68 % platných hlasů. Celkově
zvítězilo ANO s 18,12 % hlasů.

Jihočeský kraj po volbách vede koalice ODS, TOP 09 a KDU-ČSL, ČSSD a hnutí Jihočeši.
Ta má v zastupitelstvu o 55 členech celkem 29 mandátů. Hejtmanem zastupitelé zvolili
Martina Kubu (ODS), kterého podpořilo 30 zastupitelů. V opozici je ANO, Piráti a STAN.

Přehled zisků mandátů v Jihočeském kraji

1. ANO 2011

12 mandátů

2. ODS

12 mandátů

3. Česká pirátská strana

9 mandátů

4. TOP 09 a KDU-ČSL – Společně pro jižní Čechy

7 mandátů

5. ČSSD

6 mandátů

6. STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

5 mandátů

7. JIHOČEŠI 2012

4 mandáty
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Výsledky krajských voleb ve volebním okrsku Včelná

Počet zapsaných voličů:

1730

Vydané obálky:

917

Volební účast:

53,01 %

Počet platných hlasů:

907

zdroj: https://www.irozhlas.cz/volby/krajske-volby-2020/jihocesky-kraj/vcelna-545228

Volby do Senátu
V prvním kole voleb do Senátu byla celorepubliková účast 35, 74 %. Ve druhém kole pak
byla nižší a činila jen 16,74 %. V našem volebním okrsku se v roce 2020 do Senátu
nevolilo.
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Základní informace o obci a charakteristika obce
Adresa obecního úřadu:

Husova 212, 373 82 Včelná

Starostka:

Miroslava Stránská
starostka@vcelna.cz
tel.: + 420 602 469 702

1. místostarosta:

Michal Šlinc - slinc@vcelna.cz

2. místostarosta:

Mgr. Kamil Feitl - feitl@vcelna.cz

Oficiální web:

www.vcelna.cz

E-mail:

ou@vcelna.cz

E-podatelna:

podatelna@vcelna.cz

Tel./fax/zázn.:

+420 387 250 223

Úřední hodiny:

pondělí a středa:

7,00 – 12,00/13,00 – 17,00

Provozní doba:

pondělí, středa:

7,00 – 12,00/13,00 – 17,00

úterý, čtvrtek:

7,00 – 12,00/13,00 – 15,30

pátek:

7,00 – 12,00

V době nouzového stavu platily omezené úřední hodiny, a to v pondělí od 7,00 do 12,00
a ve středu od 12,00 do 17,00.

Obec Včelná se nachází v jižních Čechách, a to šest kilometrů jižně od krajského města
České Budějovice v nadmořské výšce od 410 do 483 m n. m. Obec se rozprostírá na 371 ha.
Matričním úřadem pro obec je Obecní úřad Kamenný Újezd. Pošta je Boršov nad Vltavou.
Obec Včelná je členem svazku obcí Blanský les – podhůří se sídlem ve Včelné.

První zmínka o vsi pochází již z 18. století. Při silnici z Českých Budějovic do Lince vznikla
osada, která byla lidově nazývána Bory či Na Borech. Do roku 1930 byla Včelná osadou
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sousední obce Poříčí, která tohoto roku zanikla sloučením s obcí Boršov nad Vltavou. Včelná
je tedy od roku 1930 také samostatnou obcí.

Obecní knihovnu v roce 2020 stále vedla paní Jana Petrová. Knihovna se nachází v budově
obecního úřadu. Otevírací doba byla v pondělí od 15,30 do 17,00 a ve středu od 16,00
do 18,00. V knihovně je k dispozici téměř 7 582 svazků. Knihovna provozuje svoje webové
stránky www.knihovnavcelna.cz. Členství je zdarma. Bohužel kvůli coronaviru byla
knihovna často nuceně zavřené, nebo fungovalo výdejní okénko. Zájemci si mohli vyhledat
knihu v online katalogu http://katalog.knihovnavcelna.cz a poté si vybranou knihu
zarezervovat na ou@vcelna.cz. Rezervace byly přijímány každý den do 15 hodin. Následně
bylo možno si knihu vyzvednout ve výdejní době, a to vždy v pondělí a ve středu
od 16,00 do 17,00.

Již od roku 2016 si vášniví čtenáři mohou zapůjčit knížku také v jedné se dvou pouličních
knihovniček. První byla nainstalována před budovou obecního úřadu. Druhá až do roku
2020 sloužila čtenářům v lokalitě pod tratí. Tato byla bohužel zničena následkem řádění
neznámých vandalů v sobotu 4. dubna brzy ráno. Vandalové v průběhu noci po obci
rozhazovali kontejnery, zvonili lidem na zvonky, vystrašili spoustu starších spoluobčanů,
poničili dvě zaparkovaná auta a následně zapálili knihobudku. Pořizovací cena byla v roce
2017 cca 20 tisíc korun. Během dvou let se v ní vystřídala velká spousta knih, které věnovali
občané obce. Některé knihy se podařilo zachránit, díky všímavé sousedce, která ze své
zahrady začala knihobudku hasit ještě, než přijeli hasiči. Knihy pak očistila a předala je na
obecní úřad.
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Personální obsazení obecního úřadu
Miroslava Stránská – starostka
•

zastupování obce navenek

•

řízení chodu obce a obecního úřadu

Michal Šlinc – první místostarosta
•

stavební agenda

•

technické služby

Mgr. Kamil Feitl – místostarosta
•

kulturní agenda

Jana Medová - účetní, rozpočtářka
•

vedení účetní agendy

•

rozpočtová agenda

•

vedení evidence majetku

•

ověřování listin a podpisů

Mgr. František Mareš – úředník, mzdový účetní a správce IT
•

spisová agenda

•

evidence pozemků

•

mzdy

•

správa IT

•

ověřování listin a podpisů, CzechPoint

•

příprava podkladů pro zastupitelstvo

•

administrativa veřejných zakázek

Markéta Bílková – úřednice, opatrovník
•

spisová agenda

•

evidence obyvatel

•

opatrovnictví

•

vybírání poplatků, ověřování listin a podpisů, vydávání potvrzení, ChzechPoint
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Mateřská škola Včelná
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. Školka je součástí projektu MŠ Včelná –
podpora aktivit školy, který je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je personální
podpora v MŠ a další vzdělávání pedagogických pracovníků školy a realizace projektových
dnů. V roce 2002 se MŠ stala právním subjektem. V roce 2017 proběhla rozsáhlá
rekonstrukce a v roce 2019 byla budova zateplena a byla zhotovena nová fasáda.
Před budovou školy se nachází nedávno vybudované parkoviště s 27 parkovacími místy.
Provoz školy je ve všední dny od 6,00 do 16,30, tzn. že MŠ Včelná se řadí ke školkám
s celodenní péčí. Ředitelkou školky byla v roce 2020 Mgr. Soňa Kamenová.

V uplynulém roce byla školka 16. 3. zavřena a opětovně byla otevřena 11. 5., kdy došlo
k většímu rozvolnění. Dětem byla po příchodu měřena teplota pomocí bezkontaktních
teploměrů. Bylo nutné dbát na častější mytí rukou, dezinfekci prostor. Děti trávily co nejvíce
času venku na čerstvém vzduchu.

Ve školním roce 2019/2020 bylo zapsáno v mateřské škole 101 dětí. V září navštěvovalo
školku 25 předškoláků. V souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády vydalo MŠMT
opatření k organizaci zápisů dětí pro školní rok 2020/2021, dle kterého probíhal zápis bez
přítomnosti dětí i zákonných zástupců. Bylo nutné vyplnit přihlášku neboli žádost o přijetí
dítěte, která byla k dispozici na webových stránkách školky. Přihlášku a další náležité
dokumenty bylo nutné doručit do MŠ od 4. do 6. 5. 2020 do 15,00 buď prostřednictvím
datové schránky školky, nebo e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem. V tomto
termínu probíhal zápis. Výsledky pak byly zveřejněny vyvěšením na internetových
stránkách školy a na plotě MŠ.

Přes veškeré problémy a závažnost mimořádných událostí se podařilo v září uspořádat
společné opékaní buřtů v areálu sportovního klubu pro děti i jejich rodiče.

19

Na prvním lednovém zasedání zastupitelstva byl podpořen návrh přípravy projektové
dokumentace na rozšíření kapacity mateřské školky o další třídu. V současné době školka
disponuje čtyřmi třídami, které však do budoucna nebudou stačit. Ve Včelné každým rokem
uvítáme řadu nových občánků a mohlo by se stát, že v nejbližších letech bude kapacita
nedostatečná. Podle aktuální evidence obyvatel vyšlo, že současná kapacita 112 dětí by
nemusela stačit už v následujícím školním roce, a proto je nutné projekt připravit
co nejdříve. Obec se snaží získat dotaci na tuto investici ze státního rozpočtu, případně
z fondů Evropské unie. Nabízí se možnost zřízení kontejnerové třídy, nebo nástavby nad
bytem školníka. Realizace kontejnerové třídy by mohla být provedena do 4 měsíců a cena
by se mohla pohybovat od 4 do 10 milionů Kč.
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Sportovní klub Včelná
Sportovní klub ve Včelné nabízí řadu možností sportovního využití, a to v oddílech kopané,
metané, hokejbalu, tenisu a sportu pro všechny. Sportovní klub existuje od konce první
světové války. Předsedou výboru klubu je JUDr. František Vavroch, místopředsedou je Jan
Houska a sekretářem Josef Šlinc, pokladní je Libuše Dvořáková a o revizi se stará Marie
Gasseldorferová. Členy klubu jsou Roman Zajíček, Jiří Uhlíř, Zdeněk Jarolím, Antonín Krajčír,
Jiří Hájek. Předsedkyní sportu pro všechny je Věra Kaňková.

Oddíl kopané vede jako předseda Roman Zajíček. Tréninky fotbalu se obvykle konají v úterý
a ve čtvrtek od 18,00 pro muže a v pondělí a ve čtvrtek od 17,00 pro přípravku. Fotbalová
družstva jsou: muži A, přípravka starší a přípravka mladší. Ostatní mládežnické kategorie
má na starosti David Gasseldorfer.

Oddíl metané SK Včelná má 42 členů, z toho 10 aktivních mužů, 7 žen a 4 juniorky.
Předsedou oddílu je Zdeněk Jarolím. Tréninky mužů A se konají zpravidla ve středu mezi
16,00 až 21,00 a tréninky mužů B pak v úterý od 16,00 do 18,00.

Vedoucím oddílu hokejbalu je Ondřej Maurer. V úterý a ve čtvrtek od 19,30 do 20,30 se
běžně konají tréninky oddílu, který má dvacet členů.
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Poplatky v roce 2020
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 2020. Studenti ubytovaní
mimo bydliště hradili poplatek pouze 250 Kč, občané starší osmdesáti let pak 100 Kč
a občané starší sedmdesáti let 200 Kč. Správce poplatku je Obecní úřad a každý občan je
povinen řídit se vyhláškou o místních poplatcích.

Poplatek ze psů platil každý vlastník psa staršího tří měsíců. Splatnost poplatku byla také
do 30. dubna 2020. Za prvního psa činila výše poplatku 300 Kč a za dalšího každého psa pak
400 Kč. Důchodci platili za prvního psa 70 Kč a za dalšího pak 100 Kč. Občané mohli v roce
2020 hradit poplatky osobně na obecním úřadě nebo převodem na účet obce určený pro
odvod místních poplatků, s číslem 43-3945120267/0100.

Poplatek za užívání veřejného prostranství se řídí vyhláškou o místních poplatcích, která je
veřejně k dispozici na stránkách obce.

Zastupitelstvo obce Včelná schválilo pro rok 2020 ceny poplatků za vodné a stočné:

vodné – pevná složka 360 Kč/ m3 + pohyblivá složka 35,59 Kč/ m3,
stočné – pevná složka 240 Kč + pohyblivá složka 24,43 Kč/m3.

Ceny uvedeny včetně DPH 15 %. Od 1. května došlo ke snížení sazby DPH na 10 %.
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Obyvatelstvo a stav nemovitostí obce Včelná
V roce 2020 počet obyvatel opět mírně vzrostl. K 1. 1. 2020 bylo hlášeno k trvalému pobytu
v obci 2 271 obyvatel a k 31. 12. 2020 čítal stav obyvatelstva 2 315. Do obce se během roku
přistěhovalo 90 občanů a 71 se jich odstěhovalo. Celkem se narodilo 38 dětí a navždy nás
opustilo 13 občanů.

Malé občánky jsme měli tradičně přivítat nejprve v březnu a poté v říjnu. Vše však bylo kvůli
nouzovému stavu a aktuální situaci zrušeno. Celkem se mělo uvítat 39 dětí, z toho
21 chlapců a 18 dívek. Jednalo se o děti narozené od května 2019 do června 2020.

V roce 2020 se v obci nepostavil žádný nový bytový dům. Celkem bylo přiděleno deset čísel
popisných, a to zásadně rodinným domům. Posledním číslem popisným bylo č. 779.
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Obecní zastupitelstvo
Složení zastupitelstva a činnost zastupitelstva
Složení obecního zastupitelstva zůstalo od svého zvolení v roce 2018 ve stejném složení.
Starostkou obce byla Miroslava Stránská, prvním místostarostou byl Michal Šlinc a druhým
místostarostou byl Kamil Feitl zastupitelstva byly: Ing. et Bc. Karel Koktavý, Ing. Jan Lexa,
Ing. Jarmila Mandžuková, RNDr. Ivo Nesrovnal, JUDr. Ivana Rygálová a Ing. Iva Smudková.

Zastupitelstvo se v roce 2020 sešlo celkem sedmkrát. První zasedání proběhlo 27. 1. 2020
a k posledním zasedání roku se zastupitelstvo sešlo 14. 12. 2020. Zasedání zastupitelstva se
od dubna konalo poprvé v historii online přes videokonferenci a občané mohli sledovat živý
přenos přes kanál youtube, kde mohli komentovat a pokládat dotazy přes chat. Celkem tři
zasedání zastupitelstva se v roce 2020 musela konat formou videokonference.

Výbory a komise obce
Finanční výbor
předseda: Ing. Jan Lexa
členové: Roman Zajíček, Jaroslav Bílek, Antonín Krajčír, Václav Babka

Kontrolní výbor
předsedkyně: Ing. Iva Smudková
členové: Ing. et Bc. Karel Koktavý, Květa Jordánová

Kulturní a sociální komise
předseda: Mgr. Kamil Feitl
členové: JUDr. Ivana Rygálová, MUDr. Iveta Sukdolová, Mgr. Zuzana Čierná, Mgr. Odřej
Scheinost, Vojtěch Dudák, Michal Toms

Komise životního prostředí a územního rozvoje
předseda: Michal Šlinc
členové: Roman Zajíček, Lukáš Krajčír
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Hospodaření obce
Podle zprávy o plnění rozpočtu obce k 31. 12. 2020 byl stav účtu k tomuto dni 50,3 mil. Kč.

rozpočet po změnách

skutečnost

příjmy

39 675 698 Kč

39 658 547 Kč

99,96 %

výdaje

29 221 289 Kč

28 492 269 Kč

97,51 %
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Přehled vybraných událostí v obci
Hned na začátku ledna se obec začala znovu zabývat rekonstrukcí kulturního domu,
ke které byl již připravený projekt i stavební povolení. Rekonstrukce se plánovala řadu let
a obec měla také vydané stavební povolení, jehož platnost by končila v červenci roku 2020.
Proto se naskytla ideální příležitost s rekonstrukcí začít, a to i s ohledem na jeho uzavření
pro veškeré aktivity kvůli pandemii coronaviru. Zastupitelé jednali s projektantem
o možnostech realizace. Na lednové schůzce s projektantem byly domluveny úspory,
respektive zbytné položky v projektu, čím došlo ke snížení rozpočtu na 15,4 mil. Kč. Externí
firma Stavební poradna administrovala zakázku „Rekonstrukce Kulturního domu Včelná“,
protože se jedná o podlimitní zakázku dle zákona o veřejných zakázkách. Výběrová komise
představila hodnocení nabídek. Přihlásila se pouze jedna firma, Auböck, s.r.o., jejíž nabídka
byla detailně posouzena a komise ji doporučila k akceptování, neboť nabídka splnila
prakticky všechno, co zadavatel požadoval. Vysoutěžená cena činí 17,5 mil. Kč. Na svém
červnovém zasedání schválilo zastupitelstvo plánovanou kompletní rekonstrukci kulturního
domu, který byl postaven již v padesátých letech 20. století. Její dokončení
je předpokládáno v dubnu 2021. Po celou dobu rekonstrukce bude pro veřejnost uzavřen.
Dne 3. 7. 2020 byla stavba předána místní firmě Auböck, s.r.o. Rekonstrukce vyvolala nejen
v zastupitelstvu, ale také u řadových občanů velké emoce. Mnoho lidí rekonstrukci vítá,
někteří však byli proti. Mezi hlavní důvody nesouhlasu s rekonstrukcí patřila ekonomická
recese, nouzový stav vyhlášený vládou ČR, zvažování investic do rozšíření Mateřské školy,
nebo se zkrátka nelíbila vizualizace nového kulturního domu. Ani v rámci zastupitelů
nepanovala jednoznačná shoda, někteří byli pro, jiní striktně proti a další se zase nechtěli
přiklonit ani na jednu stranu. Podle vyjádření statika však byla současná budova
v žalostném stavu. V rámci rekonstrukce se plánovalo zpevnění krovu, či zateplení budovy,
rozvod veškerých nových rozvodů apod.

V průběhu ledna bylo vypsáno výběrové řízení na zhotovitele projektu na vybudování parku
v lokalitě Dlouhé role, který byl neformálně pojmenován jako „Slza“. Ruku v ruce s tímto
projektem jde také liniová výsadba zeleně podél ulice Tř. 5. května od zastávky Jiráskova
ke kolejím. Mělo by se jednat o osazení keři a částečně květinami. Stromy bohužel není
možné vysadit, neboť kolem silnice je vedeno velké množství inženýrských sítí. Přihlásily se
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tři firmy a cenové rozpětí bylo 2,24 až 2,71 mil. Kč. Byla doporučena nejlevnější nabídka
s cenou 2.245.484,20 Kč bez DPH“ od firmy Engelmann Czech, s.r.o. Praha. K této zakázce
byla podána žádost o dotaci z Operačního programu životního prostředí ve výši 60 %
z celkových uznatelných nákladů. Druhá vysoutěžená zakázka na výsadbu zeleně byla
na akci Park Dlouhé role, kterou vyhrála firma OK Garden, s. r. o. s nejnižší nabídkovou
cenou 669 453,36 bez DPH. K této zakázce byly podány dvě žádosti o dotaci. První žádost
byla podána v rámci Programu péče o krajinu a druhá o dotaci ze Státního fondu životního
prostředí. Výše příspěvku v případě úspěšných žádostí by pak mohla být až 80 % z celkových
nákladů v druhém případě je pak max. částka 250 000 Kč. V květnu byly uzavřeny smlouvy
na vybudování Parku Slza i na výsadbu zeleně v lokalitě Dlouhé Role. S příchodem podzimu
byly zahájeny práce na vybudování parku. Liniová výsadba podél tř. 5. května, která
je s tímto projektem spojena byla po důkladné rozvaze odložena na jaro 2021.

V neděli 12. 1. 2020 proběhla také u nás Tříkrálová sbírka. Městská charita České
Budějovice vyslala čtyři skupiny koledníků, kterým se během tří hodin podařilo v naší obci
vybrat krásných 12 749 Kč.

V úterý 4. 2. 2020 byly oficiálně spuštěny nové internetové stránky obce www.vcela.cz.
Zde si občané mohli zaregistrovat svoje e-mailové adresy, aby jim mohly chodit novinky
a důležité informace e-mailem. Občané si také mohli do svým mobilních přístrojů stáhnout
aplikaci s názvem V Obraze, díky které mohou mít kdykoli přehled o aktuálním dění v obci.

Ve čtvrtek 12. 3. 2020 vyhlásila Vláda České republiky na 30 dní nouzový stav. Na základě
toho došlo ke zrušení veškerých veřejných akci, k uzavření knihovny, dětských hřišť
a od 16. 3. došlo také k uzavření místní školky. V návaznosti na situaci nabídla obec Včelná
všem seniorům starších pětašedesáti let možnost dovážky léků, či nezbytného nákupu
základních potravin do max. výše 500 Kč. Zájemce se mohl každý všední den zavolat
na obecní úřad a bezplatnou službu si objednat. Služba byla poměrně dobře využívána.
Své služby obec posléze rozšířila na rozvoz pytlů na tříděný odpad, nebo knih z obecní
knihovny.
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Květen pak přinesl mírné uvolnění vládních opatření a vnesl mezi lidi naději v postupný
návrat k běžnému životu, ač stále za zpřísněných hygienických podmínek. Byla znovu
otevřena obecní knihovna a následně Mateřská škola.

V květnu byly zahájeny práce na výrobu přístřešků pro kontejnery u bytových domů. Z pěti
firem, které se do veřejné zakázky přihlásily, byla výběrovou komisí doporučena nabídka
firmy Zempr VP ze Včelné. Jednalo se o druhou nejlevnější nabídku. Kritéria hodnocení byla
ze 40 % cena a ze 60 % design provedení. Zřízeny byly dřevěné přístřešky s kovovou
konstrukcí, které byly postaveny na nové zámkové dlažbě. Byly umístěny na šesti
stanovištích v lokalitě Dlouhé role. Částečně slouží bytovým domům na směsný odpad,
bioodpad a plasty. Další jsou volně přístupné s kontejnery na papír. Celkové náklady činily
1 065 930, 78 Kč bez DPH, tj. 1 289 776,24 včetně DPH. V červnu pak byly po obci
rozmístěny nové nádoby na sběr kovů, dále na drobné elektrozařízení a baterie.

Realizaci odvodnění části ulice Nová žlabem a osazením obrubníků v části ulice Lesní
kolonie provedla soukromá firma František Petrách „Služby“. Konečná cena včetně
víceprací a méněprací byla 564 015 Kč s DPH.

Koncem srpna započaly téměř měsíční práce na opravě asfaltového povrchu v ulici
Sokolovského. Oprava stála 792 327 Kč včetně DPH. Byla schválena dotace z Ministerstva
pro místní rozvoj na tuto opravu ve výši 70 %.

Ve stejné době pak došlo ke zpevnění příjezdové cesty k vodojemu na Hraničkách, který se
nachází sice v katastrálním území Plav, nicméně vodojem zásobuje naši obec pitnou vodou.
Protože se zúžil stávající příjezd k vodojemu kvůli oplocení sousedních soukromých
pozemků, bylo nutné vybudovat širší příjezdovou komunikaci, která by umožnila projetí
větší techniky. Stavba započala 31. 8. a skončila o necelý měsíc později. Náklady činily
685 818 Kč. Poptávka byla původně rozeslána pěti firmám, z nichž tři poslaly své nabídky
v cenovém rozpětí 566 až 914 tis. Kč bez DPH. Hlavním kritériem byla cenová výhodnost.
Komise proto doporučila firmu s nejnižší nabídkou, a to firmu Jiří Jokl – Budějovické
dopravní stavby. Nabízená cena činila 566 626,33 Kč bez DPH.
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Od poloviny listopadu lidé mohli začít využívat k doručení zásilek objednaných přes internet
tzv. Z-BOX, který byl umístěn u prodejny FLOP TOP. Tato služba funguje přes aplikaci
Zásilkovna, kterou si nakupující musel stáhnout do svého mobilního telefonu.

Na listopadovém zasedání obecního zastupitelstva informovala starostka o možnosti
podání žádosti o dotaci na rekonstrukci budovy obecního úřadu z programu MMR –
podprogram Rekonstrukce a přestavba veřejných budov. Výše dotace je stanovena
na 80 % uznatelných nákladů, maximálně 10 mil. Kč. K podání žádosti bylo zapotřebí
přijmout schvalovací usnesení, což se podařilo.

V prosinci se letos poprvé rozsvítil vánoční strom bez přítomnosti občanů a bez
doprovodného programu. Strom byl rozsvícen na pozemku vedle obecního úřadu, který
nově patří obci. Lidé si alespoň po předchozí domluvě mohli vyzvednout Betlémské světlo.
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Spolky na Včelné
V naší obci fungují dva zájmové spolky. Od roku 2015 je to Spolek Včelňáci, z. s. Jeho cílem
je sdružovat lidi, kterým záleží na kvalitě společenského využití v obci, a to jak kulturního,
tak společenského a sportovního. 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 aktivit, které jsou k nahlédnutí ve stanovách spolku.
Spolek Včelňáci každý rok pořádá mnoho akcí, které zajišťuje sám, či za podpory obce.
Bohužel v roce 2020 neměl kvůli situaci možnost tradiční, ani nové akce připravovat.
Uskutečnily se pouze Vepřové hody, Masopustní průvod a Tajuplný les s Loučení s létem.
Předsedou spolku je Mgr. Ondřej Scheinhost. Na lednovém zasedání zastupitelstva byla
spolku schválena dotace ve výši 85.000 Kč na podporu společenských, kulturních
a sportovních akcí pro rok 2020.

Druhý spolek, který byl založen roku 2018, nese název Včelná pro všechny, z. s. Předsedkyní
spolku byla Květa Jordánová. Jeho hlavním cílem je společná činnost vedoucí k podpoře
společenského dění v obci a rozvoje obce. Spolek byl založen za účelem pořádání kulturních
produkcí, zábav, výstav, veletrhů a podobných akcí. Přesný popis činnosti je k nalezení
ve stanových spolku.
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Kulturní a společenské akce
V roce 2020 bylo naplánováno mnoho kulturních a společenských akcí, které se v naší obci
konají pravidelně, které jsou tradiční a které se vždy těší velké oblibě. V roce 2020 se z nich
bohužel většina konat nemohla, stejně jako téměř na celém světě došlo v důsledku
pandemie k jejich přesunutí na neznámý termín, či byly zrušené.

Jedna z prvních, ale bohužel zároveň i jedna z posledních kulturních a společenských akcí
byl 30. ročník Obecního plesu, který se naposledy konal ve starém kulturním domě.
Večerem provázela kapela MELODIKUM, nechybělo tradiční předtančení, bohatá tombola
i půlnoční překvapení v podobě POLE Dance v podání Lucie Šimkové, mistryní ČR z roku
2013. Společně se svojí kolegyní předvedly neskutečnou show. Cenu obce v roce 2020
získalo družstvo žen metané z SK Včelná, a to za mimořádné sportovní úspěch v roce 2019.
Dále byl předán pamětní list manželům Dudákovým za letité pořádání seniorských večerů.
V rámci tomboly nechybělo ani losování hlavních cen plesu ze zakoupených vstupenek.
Vstupenku bylo možné si zakoupit na obecním úřadě za 200 Kč a byl zcela vyprodaný.

Poslední lednovou sobotu se o něco dříve, než bývá zvykem, konal další ročník vepřových
hodů. Vstupné bylo jako vždy zdarma a milovníci čerstvých zabíjačkových specialit si mohli
přijít na své v Kulturním domě Včelná od 11:30. V nabídce byl kompletní sortiment
zabíjačkových pokrmů, čerstvé řízky, ale také koláčky. Samozřejmě nechyběl hudební
doprovod pro dospělé, ani zábava pro děti. Jako vždy byla vyhlášena soutěž o nejlepší
masopustní koblížek. Soutěž nakonec neproběhla, neboť se přihlásila pouze jedna
účastnice, které byla posléze dodatečně předána cena na obecním úřadě. Celková
návštěvnost byla rekordní a nezbyla do slova a do písmene ani jedna jitrnice. Akce se konala
pod záštitou místního spolku Včelňáci.

Spolek Včelňáci pořádal v sobotu 29. 2. 2020 včelenský masopust. Sraz byl v deset hodin
dopoledne u restaurace U Kaštanu, odkud vyšel průvod v maskách. Po předem
naplánované trase, kterou měli občané k dispozici předem se průvod vydal naší obcí a po
cestě se do něj mohl zařadit kdokoli. Místostarosta Kamil Feitl řídil traktůrek a k průvodu
se přidala také velká část dětí z boršovského dětského domova.
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V březnu se měla konat další tradiční událost v naší obci, a to akce s názvem „Věda na vsi“
– věda 21. století“. Ve spolupráci se studenty Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity měl
proběhnout čtvrtý ročník zábavně vzdělávací výstavy, zaměřený na nově využívané
technologie. Bohužel však tato a většina dalších naplánovaných akcí neproběhla. Nemohly
nadále probíhat Taneční večery pro seniory, Bleší trh, přednášky cyklu V OBRAZE, společné
úklidové akce Ukliďme Včelnou, Maškarní karneval pro děti a jiné. Bohužel se nemohla
konat ani akce na oslavu Mezinárodního dne matek, ani Den dětí. Všichni však doufali, že
se jarní akce budou moci konat na podzim a věřili tím ve zlepšení současné situace. Ale ani
na podzim se žádná akce konat nemohla.

Díky mírnému rozvolňování se v sobotu 5. 9. 2020 poprvé a naposledy v daném roce konal
Včelenský trh na malém volejbalovém hřišti u tratě. Počasí bylo přímo na objednávku.
Během krásného slunečného dopoledne se na trhu vystřídalo spousta nejen našich občanů,
ale také občanů sousedních obcí. Trhy se totiž těší velké popularitě v širokém okolí. Lidé si
již tradičně mohli za poslechu hudby zakoupit snídani, posedět u vínečka, kávy, či čaje, nebo
si mohli domů zakoupit celou škálu farmářských produktů.

V září proběhla také plánovaná tradiční akce pro děti „Tajuplný les“, která byla letos
spojena s další akcí, a to loučením s létem. V sobotu 12. 9. od 13,00 do 15,00 mohly děti na
procházce lesem plnit na různých stanovištích rozmanité úkoly, tentokrát na téma
Večerníček. Start byl u školky a končilo se na hřišti SK Včelná. Vstupné činilo 50 Kč. Následně
od 16 hod. se v areálu SK Včelná uskutečnilo Loučení s létem. Bylo připraveno občerstvení
i několik piv z různých minipivovarů. Atmosféra byla příjemná, hrála kapela a lidé alespoň
na nějakou dobu mohli zapomenout na starosti běžného dne.
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Sportovní události
Kopaná

V sobotu 4. 1. 2020 se mladší včelenská přípravka účastnila mezinárodního halového
fotbalového turnaje v Linci. Mezi všemi účastníky z Rakouska a z České republiky se mladí
fotbalisté umístili na krásném osmém místě. Všichni si velmi pochvalovali vydařenou
organizaci celého turnaje.

Dne 2. 2. 2020 se starší přípravka SK Včelná zúčastnila halového turnaje pořádaného
v Netolicích. Turnaje se zúčastnilo šest týmů, přičemž náš tým obsadil druhé místo. Naši
fotbalisté z turnaje odjížděli s dvěma výhrami, dvěma remízami a pouze jednou prohrou.

Poslední únorovou sobotu se mladší přípravka zúčastnila dalšího halového fotbalového
turnaje, tentokrát na Dobré Vodě u Českých Budějovic. Z šesti účastníků vybojovali druhé
místo, které si zasloužili díky dvěma výhrám a třem remízám.

V druhé polovině srpna odjely týmy mladších žáků a mladší přípravky na čtyřdenní
fotbalové soustředění na Lipno do Horní Plané. Ubytování bylo zařízeno v penzionu Oliver,
kde o všechny naše hráče bylo výborně postaráno. Soustředění probíhalo na travnaté ploše
a pro případ nepříznivého počasí byla domluvena také hala. Počasí však přálo. Kromě
tréninků se uskutečnily také přípravné zápasy obou kategorií. Nechybělo ani koupání
v Lipně a cyklovýlet. Všichni si to náležitě užili, především kvůli nucené přestávce.

Koncem srpna se tři družstva mládeže zúčastnila tradičního turnaje v Dubném, který je
organizován bývalým fotbalovým reprezentantem Davidem Lafatou. Starší přípravka
obsadila čtvrté místo a nejmladší žáci druhé místo.

Metaná

Metaná patří neodmyslitelně ke Včelné. Zimní sezona v metané na ledě byla zahájena ve
Vimperku. Tam se bojovalo o účast na EP v Itálii. Družstvo žen se tam propojovalo.
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V květnu se odehrálo Mistrovství ČR v metané. Družstvo žen SK Včelná získalo druhé místo
v hodech na cíl. Mužstvo MC si vysloužilo dokonce první místo. Muži SK Včelná skončili na
čtvrtém místě.

V září se konalo Mistrovství ČR v mixech. Družstvo SK Včelná tam obsadilo čtvrté místo. Ve
druhém kole Mistrovství republiky získalo družstvo žen SK Včelná stříbrnou medaili a muži
byli čtvrtí. V kategorii jednotlivců v hodech na cíl zabodoval Zdeněk Meluš z MC Včelná a
vyhrál první místo. Z žen slavila úspěch na třetím místě Michala Schachingerová také z MC
Včelná. Sezona roku 2020 byla na asfaltu úspěšná a oba včelenské kluby získaly pěkná
umístění.
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