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1/ Průběh roku, počasí
Podíváme-li se na naše počasí během roku 2014, zažili jsme
toho dost zajímavého a neobvyklého: velice teplou, a především
suchou zimu, v důsledku čehož byly na jaře rekordně nízké
stavy řek. Protože jaro a léto byly srážkově poměrně bohaté,
hrozba sucha postupně vymizela. Během léta jsme za to zažívali
neobvykle velké množství bouřek, které byly místy i dost
nebezpečné. Teploty přitom nedosahovaly tak extrémních veder,
jako v roce 2013. A překvapivě brzy, kolem 11. srpna, léto
prakticky skončilo. Zbytek srpna byl velmi studený a šlo
vlastně o jediné delší období v roce s podprůměrnými
teplotami. Podzim pak už byl zase příjemně teplý, ale na
začátku prosince nás překvapila věc v Česku málo vídaná –
opravdu silná ledovka. Ta nakonec přinesla asi největší
problémy v dopravě z celého roku, více než jakékoliv sněžení,
kterého bylo v roce 2014 dost málo. Studené zimní počasí
trvalo jen pár dní v lednu, a poté až na konci prosince.
Průměrná teplota v roce 2014 činila 9,4 stupně Celsia. To
podle meteorologů znamená, že tento rok byl vůbec nejteplejším
od roku 1961, kdy jsou průměry v České republice zpracovávány.
Hodnota je o dva stupně vyšší, než je dlouhodobý průměr.
Níže uvedený graf zachycuje průměrnou teplotu vzduchu ve
Vělopolí v jednotlivých měsících měřenou panem Ing. Petrem ve
12.00.

Srážkově byl loňský rok normální. Celkový průměrný úhrn srážek
činí 674 milimetrů, což je 0,3 procenta pod dlouhodobým
průměrem. Nejvíce pršelo v květnu, nejméně pak v únoru.
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Graf zachycuje průměr srážek ve Vělopolí
měsících. Měření prováděl opět pan Ing. Petr.

v jednotlivých

2/ Obyvatelstvo
K 1. lednu 2014 bylo v obci trvale bydlících
K 31. prosinci 2014

291 občanů
278 občanů

V průběhu roku přibylo
ubylo

6 občanů
19 občanů

Nejstarší občankou je Anna Krzywoniová, která se v roce 2014
dožila 94 let a je ubytována v Domě Sv. Josefa v Ropici.
V roce 2014 se narodily
Janík Tomáš
čp.
Nenza Jakub
čp.
Sabelová Ariana
čp.
Janeczková Tereza
čp.

4 děti:
14
07.01.2014
94
07.04.2014
8
06.06.2014
42
10.08.2014

Rodinám s nově narozenými dětmi byly předány malé upomínkové
předměty.

Do obce se v roce 2014 přistěhovali 2 noví občané:
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na č.p.:
98
70

Jméno:
Slovák Ĺubomír
Malyjurek Tomáš

odkud:
Ropice
Třinec

Z obce se odstěhovalo 14 obyvatel:
z č.p.:
Jméno:
14
Janíková Monika
14
Janíková Eva Marie
14
Janík Pavel
14
Janík Stanislav
14
Janík Tomáš
84
Branná Zdeňka
14
Hampl Jaroslav
14
Hamplová Dagmar
30
Široká Šárka
20
Foltýnová Hana
20
Foltýnová Hana
20
Foltýn David
20
Foltýn David
5
Lasota Marek

Zemřelo 5 obyvatel:
Sabelová Anna
Kukucz Gustav
Kaczmarczyk Karel
Mrózek Jan
Niemczyková Pavla

čp.
čp.
čp.
čp.
čp.

63
57
68
58
32

kam:
Český Těšín
Český Těšín
Český Těšín
Český Těšín
Český Těšín
Český Těšín
Český Těšín
Český Těšín
Třinec
Ostrava
Ostrava
Ostrava
Ostrava
Ostrava

04.01.2014
03.02.2014
04.03.2014
14.03.2014
22.09.2014

Manželství uzavřeli:
Lasota Marek a Kadlubcová Jolanta dne 20.9.2014.
3/ Politický a veřejný život
V roce 2014 se konaly ve dnech 23. a 24. května volby do
Evropského parlamentu a ve dnech 10. a 11. října volby do
zastupitelstva obce.
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Volby do Evropského parlamentu
POČET OPRÁVNĚNÝCH VOLIČŮ:
POČET ZÚČASTNĚNÝCH VOLIČŮ:
POČET PLATNÝCH HLASŮ:

217
36
36

POČET HLASŮ PRO POLITICKÉ STRANY, KOALICE A HNUTÍ:
5. KDU-ČSL:
počet hlasů:

3, tj. 1,4%

6. Strana zdravého rozumu – NECHCEME EURO:
počet hlasů:
1, tj. 0,5%
7. Koalice TOP 09 a STAN:
počet hlasů:
5, tj. 2,3%
10. KSČM:
počet hlasů:

2, tj. 0,9%

14. ČSSD:
počet hlasů:

13, tj. 5,9%

16. ANO 2011:
počet hlasů:

2, tj. 0,9%

20. ODS:
počet hlasů:

2, tj. 0,9%

22. Úsvit přímé demokracie T. Okamury:
počet hlasů:
1, tj. 0,5%
23. Strana zelených:
počet hlasů:

1, tj. 0,5%

24.Strana svobodných občanů:
počet hlasů:
4, tj. 1,8%
32. Česká pirátská strana:
počet hlasů:
2, tj. 0,9%
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Volby do zastupitelstva obce

pořadí zvolený zastupitel

3 mandáty
55,36 % hlasů
preferenční
hlasy

1.

VladislavaLatochová
pořadí na kandidátce: 1
62let, starostka, Vělopolí

91

2.

Ing. Pavel Kaczmarczyk
pořadí na kandidátce: 2
45let, elektrotechnik, Vělopolí

97

3.

Petr Landecký
pořadí na kandidátce: 4
45let, zámečník, Vělopolí

89

Sdružení nezávislých kandidátů 1

Sdružení nezávislých kandidátů - Živé Vělopolí
pořadí zvolený zastupitel

1 mandát
27,74 % hlasů
preferenční hlasy

1.

48

Ing. Aleš Stebel
pořadí na kandidátce: 1
45let, živnostník (OSVČ), Vělopolí

Sdružení nezávislých kandidátů 2
pořadí zvolený zastupitel

1 mandát
16,89 % hlasů
preferenční hlasy

1.

42

Petr Guznar
pořadí na kandidátce: 2
58let, instalatér, Vělopolí

4/ Hospodářský život
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Příjmy obecního rozpočtu za rok 2014 činily

2 783 300

- příjmy daňové

Kč

- z poplatku za domovní odpad, psy
- dotace,
transfery
- ostatní
služby)

(odměna

Zůstatek na účtu k

Kč

za

tříděný

sběr,

1.1.2014
31.12.2014

Výdaje obecního rozpočtu
- opravy a údržba místních komunikací
- ostatní
záležitosti
pozemních
komunikací
- provoz veřejné silniční dopravy
- činnost knihovnická
- ostatní záležitosti kultury
- ostatní záležitosti kultury, církví
- využití volného času dětí a mládeže
- ostatní zájmová činnost a rekreace
- nebytové hospodářství
- veřejné osvětlení
- sběr a svoz komunálních odpadů
- ostatní nakládání s odpady
- ekologická výchova a osvěta
- statní
záležitosti
ochrany
obyvatelstva
- zastupitelstva obcí
- volby do zastupitelstva
- volby do Evropského parlamentu
- činnost místní správy
- ostatní
výdaje
–
příspěvky,
poplatky, transfery

2 458 994
109 066
100 620

Kč
Kč

114 620

Kč

1 405 593 Kč
2 408 163 Kč
209 708
29 766

Kč
Kč

124 939
697
10 000
7 312
2 987
64 914
8 248
57 444
143 517
66 526
3 000
13 100

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

555
8
11
411
80

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

234
630
825
930
711

Cena vodného v r. 2014 stoupla z 31,82 na 33,08 Kč (bez DPH).

Poplatek za psa zůstal 50 Kč. Občané jich chovají celkem 59.
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Počet zvonů: na plasty 2 ks o obsahu 3000 l, na sklo 3 ks o
obsahu dva po 1500 l a jeden 1000 l a 2 zvony na papír po 1550
l. Náklady na odvoz a uložení odpadu v tomto roce činily
139 887,- Kč. Poplatek za TKO činil v roce 2014 400,- Kč na
občana a 200,- Kč na dítě, za rekreační objekt 400,- Kč. V
květnu a říjnu byl přistaven kontejner na velkoobjemový odpad.
Směsného komunálního odpadu bylo celkem odvezeno 27,1 tuny.
Odpad, vytříděný občany tvořilo 1,7 tun papíru a lepenky, 3,3
tun skla a 1,9 tun plastů. Občané dále odevzdali 396 kg
nebezpečného odpadu jako oleje, barvy či vyřazená elektrická
zařízení a také 390 kg stavebního odpadu a pneumatik.
Objemného odpadu se pak nasbíralo do přistaveného kontejneru
3,08 tuny. Celkový součet veškerého odpadu v roce 2014 v obci
činil 37,8 tuny.

Na obecním úřadě je pracoviště CzechPOINT, kde je možno získat
výpis z rejstříku trestů, katastru nemovitostí, živnostenského
rejstříku, seznamu kvalifikovaných dodavatelů, výpis bodového
hodnocení řidiče, či zřídit datovou schránku. V roce 2014 bylo
ověřeno 23 podpisů a 3 listiny.
V roce 2014 byly zahájeny dvě stavby rodinných domů – manželé
Chrobočkovi a Vavříčkovi. Zkolaudovány nebyly žádné rodinné
domy.

6/ Péče o obyvatelstvo
Životní jubilea oslavili:
80 let:
Niemczyk Stanislav a Helena
70 let:
Kokotková Anna, Waszut Josef, Waszutová Ela, Sydorová
Edeltraude, Sabela Gustav, Činčala Vladislav
60 let:
Liberda Vilém, Cymorek Vladislav
Starostka obce, paní Latochová a členové zastupitelstva
navštívili občany v jejich domovech a popřáli jim mnoho zdraví
do dalších let.

7/ Školství a kultura
Děti z Vělopolí plnily povinnou školní docházku ve Stříteži,
Hnojníku a Českém Těšíně.
K 31. 12. 2014 bylo v obci 58 dětí ve věku do 15 let.
Proběhla tradiční tříkrálová sbírka, tentokrát již čtrnáctá.
V naší obci bylo vybráno 8 748,- Kč.
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8/ Zábava, zájmová činnost
Zahrádkáři
Klubovna pro zájmovou činnost občanů/centrum společenského
vyžití je pravidelně využívána ke schůzování výboru Českého
zahrádkářského svazu v obci Vělopolí. Tato organizace má již
dlouholetou tradici – počátky působnosti se datují na rok
1977, prvním předsedou byla jmenována paní Zuzana Jursová, kdy
pod jejím vedením se svaz zahrádkářů dostal do povědomí
širokého okolí.
V pozdějších letech byl na místo paní Jursové zvolen neméně
známý odborník, hlavně přes sadařství a ovocnářství, Karel
Sabela.
Dne 13.03.2014 v ZO ČZO probíhaly volby nového výboru, do
funkce předsedy ČZS Vělopolí byla zvolena paní Danuše
Liberdová.
Tradiční smažení vaječiny připadlo v tomto roce na 7. června a
počasí se vydařilo na jedničku. Místní parčík po dlouhé době
ožil – židle, stoly, nádobí, stánek s pivem. A odpoledne vše
začalo. Krájení slaniny a šnytlíku, vyklepávání vajíček, a že
jich bylo! Mládež z M.I.S.E. se ujala organizování soutěží pro
děti. Gabka s Dinem a Katka s Juráškem vozily děti na koních
nonstop dvě hodiny. Na stolech nechyběly sladké moučníky
našich
pracovitých
žen.
Paní
Szczerbová
přivedla
děti
z Karviné, aby poznaly naši krásnou vesničku, společně jsme
prožili velmi příjemné chvíle.
Na výlet se v tomto roce vydali zahrádkáři do Polska. Termín
byl stanoven na 8.5., počasí přálo a autobus byl zaplněn do
posledního místečka.
První zastávka byla v Chlebové chatě s ukázkou života na
vesnici před několika desítkami let. Od zrníčka po chléb.
Návštěvnici si sami upekli pšeničné placky, ty pak mazali
domácím máslem, ochuceným sádlem nebo medem. Jako nápoj se
podávala žitná káva. V přilehlé stodole bylo možné prohlédnout
si zemědělské stroje a nástroje, které se používaly ještě za
dob našich rodičů a babiček.
Dalším cílem výletu bylo zahradnictví Kapiase v Goczalkovicích
– zde je možné relaxovat v nádherných prostorách zahrady,
popíjet kávu a utužovat sousedské vztahy vzájemným klábosením.
I na květinky došlo – paní Židková zajistila nákup rostlinek
se slevou v obci Logowice u pana Cierniaka.
Byla to akce opravdu vydařená.

Na konec září zahrádkářský svaz přichystal v prostorách
obecního úřadu výstavu ovoce, zeleniny a květin. Letošní rok
byl vyhlášen jako Rok tykví, a těch se zde sešlo opravdu
požehnaně. Ke zhlédnutí byly připravené i koutky věnované
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obilí, včelám a myslivectví. Členové Mysliveckého sdružení
Černá Střítež – Vělopolí přichystali pro návštěvníky chutná
jídla – srnčí guláš, jelení guláš a svíčkovou na smetaně. Tato
akce má již svoji dlouholetou tradicí a těší se velké oblibě
nejen u občanů bydlících v naší vesničce.
Klubko
V roce 2014 zahájilo svoji činnost Klubko – členkami této
organizace jsou ženy, které touží po vzájemných setkáních,
sdílení svých radostí i starostí, chtějí poznávat zajímavá
místa v okolí a rády tráví společně čas na různých kulturních
akcích.
V listopadu se Klubko vydalo na návštěvu Willy Emauz v Komorní
Lhotce. V příjemné atmosféře u čaje a kávy s rohlíkem a džemem
vlastní výroby majitelka Willy, paní Malgorzata Rakowska,
přiblížila
celou
historii
tohoto
luxusního
penzionu.
Následovala
prohlídka
apartmánů
a
Studia
Relax.
Celým
penzionem dýchá historie, kterou se zde díky citlivé duši a
vkusu manželů Rakowských podařilo zachovat. Stoletá budova
penzionu po rozsáhlých rekonstrukcích je vybavena celou řadou
předmětů, které zde mají své místo a jsou skvělým doplněním
interiérů.
JK Vělopolí
V půli března roku 2014 byl v obci založen jezdecký klub
majitelů a přátel koní z Vělopolí – JK Vělopolí z.s. Cílem
této organizace je vybudovat perfektní zázemí nejen pro koně,
ale i pro nadšence, kteří se o koně starají a věnují jim svůj
čas. A již v tomto roce klub slavil svoje první úspěchy – na
drezurních závodech ve Frenštátě pod Radhoštěm obsadila klisna
Ornela Kinska výborné druhé místo.
Největší oblibě se mezi koňmi těší poník Jurášek, který
vykouzlil úsměvy na tváří hlavně menším dětem a účastnil se
s nimi soutěže na jezdeckém dnu „U Čtyřmezníku“ – zde děti
obsadily tato úžasná místa: 2. Miriamka Černá, 3. Eliška
Grygová, 4. Klárka Slováková, 5. Terezka Kubečková. V závěsu
za nimi se umístily Natálka Pelikánová a Markétka Černá.
Terezka
Kubečková
pak
velmi
pěkně
reprezentovala
stáj
v rychlostní soutěži slalom, kde předvedla bezchybnou plynulou
jízdu.

Obec Vělopolí
V neděli 15.6. 2014 obecní úřad Vělopolí zajistil pro své
občany zájezd do Brna a okolí. Stěžejním bodem byla prohlídka
vily Tugendhat, památky zapsané v seznamu UNESCO, po obědě se
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pak všichni přesunuli do poutního místa Křtiny s poutním
chrámem Jména Panny Marie, který je národní kulturní památkou.
Poslední
zastavení
bylo
u
jeskyně
Výpustek
s bývalým
protiatomovým krytem. V autobuse panovala dobrá nálada, a
kdyby před námi nebylo pracovní pondělí, mohli jsme do
programu zahrnout prohlídku Stodolní ulice, jak si přáli
mladší účastníci zájezdu.

O víkendech se v prostorách
mládež ze sdružení M.I.S.E.

budovy

obecního

úřadu

schází

Akce SCEAV Třanovice v naší obci:
První květnové nedělní odpoledne bylo ve Vělopolí věnováno
maminkám a babičkám. Matkám věnovaný den měl být oceněním
jejich mateřství a neocenitelného postavení v rodině.
Děti z místní nedělní školky přednesly několik básniček.
Vystoupení p. pastora Chodury z Oldřichovic bylo netradiční.
Na úvod zahrál na flétně pár krátkých melodii a děti měly
uhádnout název skladby. Všechny překvapila malá Jiřinka
Juranková správnou odpovědí. Celé vystoupení bylo proloženo
hudebními skladbami. Na flétnu hrála Dorka Kaczmarczyková
s tatínkem (kytara) a Pavlem Landeckým (basová kytara). Každá
miminka a babička obdržela růži a všichni jsme si pochutnali
na domácích sladkostech a výborném čaji. Celé setkání se neslo
v srdečném ovzduší.
Podvečer 14.12.2014 byl v obci věnovaný výjimečnému hostu – za
dětmi do sálu obecního úřadu dorazil opravdový Mikuláš, sebou
si donesl velikánský proutěný koš plný dárků a překvapení. Ty
byly určené všem malým zpěvákům, hercům a recitátorům, kteří
odvážně předstoupili před publikum a svým vystoupením vnesli
do obce a do našich domů vánoční atmosféru. Voněla vánočka,
zpívaly se koledy, rozdávaly úsměvy.

9/ Různé
V měsíci březnu pocítila naše obec nenahraditelné ztráty
několika našich občanů.
Velmi smutná zpráva nás zastihla na začátku měsíce března.
Zemřel pan Karel Kaczmarczyk, který žil v obci od narození.
Věrný své rodné vísce, silný ve své víře a oddaný rodině. Jeho
srdečnost, pracovitost, otevřená náruč a úsměv, dobré slovo a
zájem o každého i společenské dění daleko přesáhly hranice
naší obce. Bude nám citelně chybět. Ať víra, naděje a láska
jsou navždy spjaty s jeho jménem. Čest jeho památce.
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Obecní úřad Vělopolí pořádal soutěž „Rozkvetlé okno, balkón a
předzahrádka“
Soutěžní podmínky jsou rozděleny do tří kategorií a vyhrálo
nejhezčí rozkvetlé okno paní Pavlíny Chrobákové a paní Mgr.
Lenky Činčalové a předzahrádka paní Ing. Renaty Pietrzykové.
Cena za balkón nebyla udělena.
Vítěz každé kategorie obdržel finanční odměnu ve výši 1 000,Kč.

Zápis za rok 2014 má 12 listů od strany 131 po stranu 142.

