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1/ Úvod
Rok 2016 byl nejteplejším rokem od roku 1880. Během tohoto roku se událo několik
skutečností, které ovlivnily dění a život občanů obce Vělopolí.
Od 1. ledna 2016 Ministerstvo dopravy zrušilo kategorii rychlostních silnic a většinu z nich
převedlo do dálniční sítě. Nejbližší silnice k obci Vělopolí-R56 na trase Ostrava – FrýdekMístek je od tohoto data přeřazena na dálnici D56.
Dne 18. ledna zástupci Sdružení obcí povodí Stonávky podepsali smlouvu o vzájemné
spolupráci se zástupci srbského okresu Kovačica. Tohoto aktu se zúčastnil náměstek
hejtmana Moravskoslezského kraje Ivan Strachoň.
V noci z 19. na 20. února 2016 přicestovala skupina křesťanských uprchlíků z Iráku do
obce Smilovice, která je sdružená v mikroregionu jako obec Vělopolí. Uprchlíci byli
ubytováni ve středisku Karmel.
V období 7.–8. října se konaly ve třetině senátních obvodů volby do Senátu Parlamentu
České republiky a současně v celé republice kromě Prahy volby do zastupitelstev krajů.
Dne 14. října proběhlo v České republice druhé kolo voleb do třetiny Senátu Parlamentu
České republiky.
Od prvního prosince roku 2016 Finanční správa České republiky zahájila provoz
elektronické evidence tržeb.

Stát půjčil těžební společnosti OKD, která byla v úpadku, 700 milionů korun. Podle
společnosti OKD, která se zaměřuje na produkci uhlí, to byla dobrá zpráva pro celý region.
Ve dnech 28.– 30. října navštívil mikroregion český nejslavnější mořeplavec-Richard
Konkolski a potápěč-Karel Pryczek.
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2/ Počasí, změny životního prostředí
Zima roku 2016 byla zařazena mezi nejteplejší zimy za posledních 50 let. Na začátku ledna
trvaly holomrazy (noční teploty až – 15 °C, denní do – 10 °C). V polovině ledna začal
padat první sníh a vytvořil sněhovou pokrývku do 3 cm, která vymizela do pár dnů z důvodu
oteplení.
Měsíc únor byl označen jako nejteplejší od roku 1880. Vál silný vítr o rychlosti až 100
km/h, způsobující škody na majetku – došlo k poškození střech a elektrického vedení.
Vydatné sněžení až do 20 cm nastalo první den března. Sníh roztál po dvou dnech a počasí
bylo spíše deštivé, denní teploty se vyšplhaly až na 10°C. Jarní teploty byly se pohybovaly
v rozmezí 15-20 °C.
Do Moravskoslezského kraje dorazilo typické aprílové počasí – střídání tepla s ochlazením,
na silnicích bylo náledí. Příjemné teploty do 20°C nás provázely do poloviny května,
následně přišlo ochlazení (denní teploty - 10°C a noční teploty - 6°C) – tzv. ledoví muži.
Dvacátý třetí květen byl označen jako nejteplejší den, kdy bylo naměřeno 25°C. Dne 24.
května se nás překvapila silná bouřka se srážkami – 35 mm/hod a kroupy 1 cm souvislé
vrstvy. Bouřky pokračovaly až do července. Ve třetím týdnu měsíce června se denní teploty
vyšplhaly na 30°C a noční nepřekračovaly 20°C.
Měsíc srpen byl charakteristický střídavým počasím, denní teploty 26°C a noční okolo
10-15°C. Dne 19. srpna obec zasáhl přívalový déšť, kdy během jedné hodiny spadlo až
40 mm srážek. Poslední víkend měsíce srpna přinesl s sebou tropické teploty, rtuť
teploměru se leckde vyšplhala až k 30°C.
Podzimní teploty se dosahovaly 15 – 20°C, v noci pod 10°C. Deštivo nastalo až v měsíci
říjnu, teploty se spadly na 10 – 14°celsia. Dne 3. listopadu se objevil první sněhový
poprašek, který následně ztál. Další sníh nás překvapil den po svátku sv. Martina. Velké
oteplení jsme mohli pozorovat ve 3. týdnu měsíce listopad, denní teploty se šplhají k
18°stupňům.
Bohatou sněhovou nadílku nám nadělil 1. prosinec, mokrý sníh až 20 cm. Za týden opět
tání a oteplení do 8°stupňů. V druhé polovině měsíce prosince nás trápí noční mrazy do
– 10°stupňů, denní kolem 0°stupňů.
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3/ Obyvatelstvo
Počet obyvatel k 1. 1. 2016: 286
V průběhu roku přibylo: 17 obyvatel,
ubylo: 14 obyvatel
Nejstarším občanem je Sabela Jan (č. p. 63), který se dožil 87 let.
Nejstarší občankou je Jursová Zuzana (č. p. 33), která se dožila 85 let.
Nejstarší občankou do 24. 12. 2016 (den jejího úmrtí) byla Žwaková Anna, která se dožila
88 let.

V roce 2016 se narodilo jedno dítě:
Na č. p.

Jméno:

Datum:

57

Kachyňová Aneta

19. 4. 2016

V roce 2016 zemřelo 7 občanů Vělopolí:
Na č. p.

Jméno:

Datum:

13

Kokotek František

10. 2. – Vělopolí

67

Latochová Libuše

18. 5. – NemocniceTřinec

26

Krzywońová Anna

19. 5. – Nemocnice Třinec

67

Latocha Ervín

31. 8. – Nemocnice Český Těšín

52

Němec Jindřich

61

Cimala Vladislav

30. 11. – Vělopolí

3

Žwaková Anna

24. 12. – Vělopolí

6. 9. – Nemocnice Třinec
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V roce 2016 se přistěhovalo 16 obyvatel:
Na č. p.

Jméno:

Odkud:

13

Havlíčková Emilie

Ostřešany o. Pardubice

86

Valach Milan

Karviná Fryštát

73

Macura Lukáš

Orlová Lutyně

73

Macurová Vattesová

Orlová Poruba

73

Vattes Filip

Orlová Poruba

73

Vattes Paul

Orlová Poruba

73

Vattesová Tereza

Orlová Poruba

59

Branný František

Český Těšín

44

Szkuta Michal

Střítež

44

Szkutová Radana

Střítež

44

Szkuta Matěj

Střítež

44

Szkutová Romana

Střítež

43

Vavříček Ondřej

Havířov Šumbark

43

Vavříčková Jana

Havířov Šumbark

43

Vavříčková Ema

Havířov Šumbark

43

Vavříčková Tea

Havířov Šumbark
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V roce 2016 se odstěhovalo 7 obyvatel:
Na č. p.

Jméno:

Kam:

10

Bojková Jaroslava

Třinec

12

Guznar Jan

Ostrava-Poruba

36

Radová Lucie

Chotěbuz

36

Radová Tereza

Chotěbuz

52

Němcová Eva

Frýdek-Místek

45

Boháčová Gertruda

Jablunkov

52

Němec Martin

Frýdek-Místek

4/ Politický a veřejný život
•

Volby:

Volby do zastupitelstev krajů a 1/3 Senátu PČR se uskutečnily v pátek dne 7. října 2016
od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 8. října 2016 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 pro obec Vělopolí byl sál Obecního úřadu ve
Vělopolí pro voliče s adresou místa trvalého pobytu ve Vělopolí.
Členové okrsková volební komise obce Vělopolí byli: zapisovatelka okrskové volební
komise Ing. Romanová Irena a členy: Ing. Kaletová Silva, Kuchařová Lenka, Landecký
Pavel, Wałach Jolanta. Předsedkyní OVK ve Vělopolí byla p. Kuchařová Lenka a
místopředsedkyní byla Ing. Kaletová Silva.
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Informace o výsledcích hlasování ve volebním okrsku č. 1 v obci Vělopolí do zastupitelstva
kraje:
Strana, hnutí, koalice:

Počet hlasů:

Ano 2011

13

Česká strana sociálně demokratická

15

Křesťanská demokratická unie – Československá strana lidová

28

Komunistická strana Čech a Moravy
Občanská demokratická strana

6
16

Starostové a nezávislí

5

Počet osob zapsaných do výpisu ze stálého seznamu voličů byl 215.
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky byl 101.
Počet odevzdaných úředních obálek byl 101.
Počet platných hlasů ve volebním okrsku byl celkem 98.
V Moravskoslezském kraji se zúčastnilo voleb do zastupitelstev krajů 300 obcí. Počet
platných hlasů byl 298 598. Počet volených zastupitelů v Moravskoslezském kraji byl 65.

Výsledky voleb do zastupitelstev krajů v Moravskoslezském kraji:
Strana, hnutí, koalice

Pořadí

Ano 2011

1

Česká strana sociálně demokratická

2

Komunistická strana Čech a Moravy

3

Křesťanská demokratická unie-Československá strana lidová

4

Koalice SPD a SPO

5

Občanská demokratická strana

6
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Celkem se volilo 65 zastupitelů.

Legenda:
22

ANO 2011

9

KSČM

8

SPD a SPO

14

ČSSD

8

KDU-ČSL

6

ODS

Výsledky voleb do Senátu Parlamentu ČR konané ve dnech 7.10. – 8.10.2016 v obci
Vělopolí, hlasování v 1. kole voleb:
Jméno a Příjmení kandidáta

Počet hlasů

Ivo Raška

8

Petr Gawlas

7

Jiří Cieńciała

53

Pavla Golasowská

27

Gustav Pilch

0

Jan Osoba

2

Počet osob, zapsaných do výpisů ze stálého a zvláštního seznamu celkem: 215
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky: 99
Počet odevzdaných úředních obálek: 99
Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem: 97
Výsledky voleb do Senátu Parlamentu ČR konané ve dnech 14.10. – 15.10.2016 v obci
Vělopolí, hlasování v 2. kole voleb:
Jméno a Příjmení kandidáta

Počet hlasů

Jiří Cieńciała

37

Pavla Golasowská

21
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Počet osob, zapsaných do výpisů ze stálého a zvláštního seznamu celkem: 215
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky: 59
Počet odevzdaných úředních obálek: 59
Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem: 58
Po 1. a 2. kole senátní volby v Moravskoslezském kraji vyhrál Jiří Cieńciała.

•

Sdělení:

Dne 26. 10. 2016 napsala starostka obce Latochová Vladislava sdělení ve věci poskytnutí
informací týkající se polské menšiny žadateli - kongresu Poláků v ČR. Ve sdělení byly
obsaženy 4 informace ohledně výboru pro národnostní menšiny, polských názvů (název
úřadu, sňatků v polském jazyce a jazyka psané kroniky).
Ve sdělení bylo napsáno, že výbor pro národnostní menšiny je v obci Vělopolí zřízen
Usnesením od 04. 11. 2014. Všichni členové jsou příslušníci polské národnostní menšiny:
Vladislava Latochová (předseda výboru), Mgr. Rusnok Krystyna a Mgr. Krzywoń Seweryn.
Na budově obce je umístěn název úřadu v polském jazyce a názvy dopravních značek
označujících začátek/ konec obce jsou také v polském jazyce. Od roku 1990 byly v obci
Vělopolí provedeny 2 sňatky v jazyce českém a žádný sňatek v polském jazyce. Ve sdělení
bylo zmíněno, že kronika je vedena pouze v jazyce českém.
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5/ Hospodářský život
Dne 10. 12. 2015 byl vyvěšen návrh rozpočtu na rok 2016:
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Hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2016
Svoz komunálního odpadu v roce 2016 se konal v pondělí 1x za 14 dní, v sudé týdny a
sběr a svoz objemných odpadů byl v sobotu 4. 6. 2016 a 22. 10. 2016 u obecního úřadu
v době od 11:00 do 11:45.
Třídění odpadů je přirozenou součástí životního stylu obyvatel obce Vělopolí.
Graf o produkci a nakládání s odpady:

- Směsný komunální odpad v celkovém množství 28,783603 tun
- Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
v celkovém množství 0,04 tuny
- Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků v celkovém
množství 0,126 tuny
- Kabely v celkovém množství 0,051 tuny
- Směsné stavební a demoliční odpady v celkovém množství 0,44 tuny
- Papír a lepenka v celkovém množství 2,463 tun
- Sklo v celkovém množství 3,355 tun
- Rozpouštědla v celkovém množství 0,003 tuny
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- Kyseliny v celkovém množství 0,002 tuny
- Olej a tuk v celkovém množství 0,13 tuny
- Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky v celkovém
množství 0,166 tuny
- Jiná nepoužitelná léčiva v celkovém množství 0,001 tuny
- Plasty v celkovém množství 3,17 tun
- Kovy v celkovém množství 0,081 tuny
- Objemný odpad v celkovém množství 3,316 tun
- Komunální odpady jinak blíže neurčené / směsný komunální odpad 0,28 tuny.

Distribuce kontejnerů v Moravskoslezském kraji
V roce 2016 bylo v kraji distribuováno více než 500 kontejnerů na separovaný odpad.
V celkovém počtu se tak v Moravskoslezském kraji na konci roku dostalo k počtu téměř
22 000 nádob na tříděný odpad.

Tříkrálová sbírka 2016
Občané Vělopolí se zúčastnili dobročinné tříkrálové peněžní sbírky. Tři králové v dobových
kostýmech navštěvovali občany po domech se zpěvem písně ,,My tři králové jdeme
k Vám“ a vybírali peníze do 3 pokladniček.
Při otevření pokladniček výtěžek činil 11 570 Kč.
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6/ Úprava obce, doprava, spoje, životní prostředí
Návrh změny územního plánu:
Městský úřad Třinec, odbor stavebního řádu a územního plánování na základě žádosti
obce Vělopolí oznámil dne 09. 11. 2016 veřejnou vyhláškou Sp. zn.: „Oznámení zahájení
řízení o vydání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Vělopolí formou opatření obecné
povahy a zahájení řízení o vydání výše uvedeného dokumentu a konání veřejného
projednání.
Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení:
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR koncem minulého roku (2015) vyhlásilo výzvu pro
předkládání žádostí o podporu v integrovaném operačním programu. Cílem bylo snížení
energetické náročnosti bytových domů na optimální úroveň a zvýšení podílu obnovitelných
zdrojů energie. Kromě snížení emisí by přineslo snižování nákladů na bydlení vyšší životní
úrovně domácností občanů Vělopolí.

7/ Péče o obyvatelstvo
Kotlíkové dotace
Občané Vělopolí obdrželi možnost kotlíkové dotace na výměnu kotlů v rodinných domech
od 70% do 95% podle typu a místa instalace nového zdroje. Termín přijímání žádostí o
dotaci (maximálně 150 000 Kč) byl od 1. února do 29. dubna 2016.

Očkování domácích mazlíčků
Očkování psů občanů obce Vělopolí proběhlo 22. dubna 2016 v 7:45 hodin u autobusové
zastávky Janík a v 8:15 hodin u obecního úřadu. Poplatek činil 100,- Kč.
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8/ Školství a kultura
•

Přednáška: Novinky v silniční dopravě

Tato přednáška proběhla v lednu. Akci se zúčastnili převážně starší občané a držitelé
řidičských průkazů. Přednášející byl Bc. Jiří Kuźma. Poučné odpoledne občanům
sponzorovala firma Vikra služby s.r.o.
•

,,Na pincku u 3 moří“

Jednalo se o besedu dvou mladých dobrodruhů Jakuba Kalety a Davida Pokrývky, kteří
měsíc cestovali na malých motocyklech Jawa 21 a Jawa 23 po Evropě a ujeli 6 tisíc
kilometrů. O svých zážitcích vyprávěli v sobotu 20. února 2016 od 15 hodin. Přivezli s
sebou na ukázku jeden motocykl.
•

Dívčí válka

Divadlo nadšených amatérů z Frýdku – Místku uvedlo komedii Dívčí válka Fr. Ringa
Čecha v Kulturním domě obce Střítež dne 4. března v 18 hodin. Občanky Vělopolí a
zároveň členky Klubka se zúčastnily tohoto uvedení. Vstupné činilo 60,- Kč.
•

Den matek

Oslava dne Matek se konala 8. května v 14 hodin. Akce byla pořádána Obecním
úřadem Vělopolí a KS-SCH z.s. Setkání bylo protkáno hudbou, vystoupením dětí
z obce Vělopolí a Božím slovem. Po skončení programu pokračovaly oslavy v družném
rozhovoru u čaje a sladkostí.
•

Vělopolská podkůvka

Proběhla 25. června od 10 hodin. Konala se 500 metrů od obecního úřadu Vělopolí.
Jednalo se o klubové jezdecké závody pro děti a amatérské jezdce. Součástí byly
skokové soutěže, westernové hry, jízda zručnosti, skákání se psy a soutěž o nejlepší
psí kousek, ukázka práce Voltiže Duha z. s., DJ Michal, kapela Pár strun, skákací hrad,
jízdy na ponících.
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•

Zahrádkářská výstava ve Vělopolí

Zahrádkářský svaz uspořádal zahrádkářskou výstavu s vystavením výpěstků občanů.
Výstava se konala v září.
Rok 2016 byl příznivý pro odrůdy cuket, dýní a melounů, které byly na výstavě nejvíce
vidět. Místní občan pan Škuta poskytl mnoho výpěstků, které měly gigantické rozměry.
V rámci výstavy byl i myslivecký koutek s trofejemi, včelařský koutek, koutek ručních
prací (př. výrobky z patchworku, ubrousková technika) s výrobky paní Kubišové,
Krihové a Branné, stará jizba se starožitnostmi a prostor pro výborné myslivecké
speciality a domácí zákusky.

•

Povinná školní docházka:

Děti z Vělopolí absolvují povinnou školní docházku ve Stříteži, Hnojníku, Českém
Těšíně a Těrlicku.
Do prvního ročníku základní školy ve školním roce 2016/2017 nastoupili:
Pietrzyková Zuzana, Romanová Klaudia, Romanová Viola, Pietrzyk Martin, Antoš Jiří,
Slováková Klára, Kaszper Nella.

9/ Zábava, zájmová činnost
•

Výstava Floria JARO 2016

V sobotu – poslední den měsíce dubna se uskutečnil jednodenní zájezd do Kroměříže.
Organizovala ho místní organizace zahrádkářů. Jednalo se o 40. ročník celostátní
prodejní výstavy pro zahrádkáře a zahradníky.
•

Den na ranči

JK Vělopolí pořádal v neděli 1. 5. a 8. 5. Den na ranči.
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•

Smažení vaječiny

V sobotu 21. května se uskutečnilo smažení vaječiny pod vedením organizace
zahrádkářů. Počasí bylo slunečné, účast v počtu 50 osob.
•

Zájezd do Slatiňan a Kladrub nad Vltavou

Konal se poslední květnovou sobotu na slavnostní otevření nově zrekonstruovaného
hřebčína. Zájezd organizoval JK Vělopolí, z.s.
•

Zájezd z Vělopolí do Zlína

Obecní úřad zorganizoval jednodenní výlet za poznáním krás Moravy. Výletníci navštívili
firmu Baťa, Baťův mrakodrap, obuvnické muzeum a expozici z cest Zikmunda a
Hanzelky, hrad Lukov s vyhlídkou do širokého okolí a rozhlednu Vartovna v obci
Seninka na Valašsku. Cestování bylo věnováno proslulým cestovatelům Zikmundovi a
Hanzelkovi.
•

Na Dni dětí v Českém Těšíně

Dne 18. června se jezdecký klub z Vělopolí zúčastnil v Českém Těšíně Dne dětí na
pozvání Ing. Heckela A.
•

Vělopolská podkůvka podruhé

Do programu byly nově přidány psí závody. V programu byly skokové soutěže, ukázka
práce Voltiže DUHA, westernové hry a jízda zručnosti.
•

Na koních po beskydských kopcích

Jedenáct nadšenců nasedlo na koně ve Vělopolí první prázdninovou sobotu, aby zdolali
dva beskydské vrcholky – Godulu a Prašivou. Cestu dokončilo 6 účastníků. Akce byla
ukončena večerním grilováním JK Vělopolí s možností ustájení koní se vzdálenějších
obcí.
•

Podzimní okružní jízda Klubka

Klubko se zúčastnilo okružní jízdy z Místku přes Metylovice do Kozlovic. Členky
navštívily muzeum na Fojtství a Obecnou školu, cukrárnu na Hukvaldech,
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Miniarboretum u Holubů ve Staříči, místní kulturní dům se zahrádkářskou výstavou ve
Staříči. Okružní jízda byla ukončena návštěvou místní restaurace.
•

Návštěva Marlenky

Vělopolské Klubko navštívilo v prosinci Marlenku; závod na výrobu dortíků ve Frýdku.
Na zpáteční cestě jsme neopomenuly zastavit se v Uzenářství Carbol. Výlet jsme
zakončily u svatomartinské husy se zelím, vínem a domácím jablečným štúdlem v
penzionu Ligotka v Komorní Lhotce, kde nám vařil kuchař pocházející z Vělopolí.

10/ Různé
Dne 29. prosince 2016 paní Przeczková Jiřina vyfotila u svého rodinného domku vzácně
se vyskytující sovu, puštíka bělavého.

Fotografie byla pořízena v lese v blízkosti obydlí Przeczkové Jiřiny.
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Statistika domácího zvířectva

Koně:

Kozy:

Michalík Tadeáš č. p. 7

Chlád David čp.42

Latochová Lucie č. p. 34
Kaczmarczyková Dagmar č. p. 53
Nogová Dominika č. p. 21

Chov včel:

Činčálová Lenka č. p. 82
Malcher Heřman
Krávy:

Landecký Petr č. p. 24
Jursa Martin č. p. 33

Michalík Tadeáš č. p. 7 (60 ks skotu)

Kaczmarczyk Pavel č. p. 41

Lasota Pavel č. p. 5

Branný František č. p. 59

Kaczmarczyk Pavel č. p. 41

Sabela Karel č. p. 65

Kaczmarczyková Dagmar č. p. 53

Szczerba Stanislav č. p. 93

Sabela Gustav č. p. 8

Humpolec Tomotej č. p. 68

Ovečky a berany:
Jan Cymorek č. p. 1
Petr Guznar č. p. 12
Anna Kokotková č. p. 13
Glogovská Alžběta č. p. 15
Josef Waszut č. p. 24
Boleslav Jursa č. p. 33
Jan Sabela č. p. 63
Valach Milan č. p. 86
Penzion U strhaného klempíře č. p. 90
Malcher Heřman chatka
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