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1/ Úvod
Druhého srpna shořel v Gutech dřevěný kostelík ze 16. století. Škody byly nevyčíslitelné.
V tomto roce se vyskytly období sucha. Obce, města, ale i ministerstva vyhlásily dotační
programy, ve kterých mohli buď občané nebo jiné právnické osoby čerpat peněžní
prostředky na výstavbu jímek, ochranu mokřadel, zadržování vody v přírodě a využívání
recyklované vody.
Na křesťanském Setkání všech generací pod stanem ve Smilovicích zaznělo svědectví
misionáře Petra Jaška, který byl vězněn v Súdánu.
Ve dnech 15.-22. 7. 2017 se uskutečnila na festivalu XcamP beseda s místopředsedou
vlády Pavlem Bělobrádkem.
Ve dnech 20.-21. října se konaly volby do Poslanecké sněmovny parlamentu ČR.
Nejúspěšnější stranou v Moravskoslezském kraji i v místní obci Vělopolí bylo hnutí ANO
2011.

2/ Počasí
Maximální teploty v měsíci lednu se dosahovaly okolo 5 °C a nejnižší – 14° C. Relativní
vlhkost kolísala okolo 80 %. Obloha byla z většiny jasná.
Průměrné teploty za měsíc únor se pohybovaly kolem 2 °C nad nulou. Nejvíce deště
spadlo 22. února, kdy bylo naměřeno 18 mm srážek. Nejvyšší rychlost větru leckdy
překračovala i 50 km/h.
V měsíci březnu převládala jasná obloha. Nejvyšší denní teploty se vyšplhaly na 15 °C a
noční pak klesly na -2 °C. Východní vítr vál rychlostí 47 km/h.
Měsíc duben přinesl s sebou bohaté srážky, pršelo 18 dnů v měsíci, průměrně
6,2mm/den. Silný vítr – až do výše 110 km/h, ledovka a neočekávané sněžení na pár dnů
zkomplikovaly dopravu v celém Severomoravském kraji.
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Měsíc květen byl již ve znamení letních teplot, kdy rtuť teploměru se vyšplhala i na
příjemných 25 °C, v červnu pak až k 30 °C. V obou měsících převládala jasná a
slunečná obloha.
V červenci byly zaznamenány průměrné teploty ve výši 25 °C, nejnižší pod 10 °C. Toto
období bylo bohaté na srážky i bouřky.
V srpnu dorazila na území naší republiky tropická vedra, teploty atakovaly 35 °C. Teprve
20. srpna svlažily vyprahlou zemi srážky ve výši 20 mm.
Září opět mírně deštivé. Nejvyšší srážky s téměř třiceti sedmi milimetry a průměrnými
teplotami okolo 16 °C nám nezabránily v podzimních pracích.
V říjnu předpovědi o spíše jasné až polojasné obloze s průměrnými teplotami kolem
13 °C nás nezklamaly.
Nejnižší teploty v měsíci listopadu spadly na dva stupně pod nulou. Obloha střídavě jasná
a občas zamračená.
V prosinci se oteplilo. Průměrné teploty se pohybovaly okolo 0 °C, nejvyšší dosahovaly
10 °C. Na Štědrý den se rtuť teploměru zastavila 8 °C.

3/ Obyvatelstvo
Počet obyvatel k 1. 1. 2017: 286
V průběhu roku

přibylo:

11 obyvatel

ubylo:

11 obyvatel

Nejstarším občanem je Sabela Jan, který se dožil 88 let.
Nejstarší občankou je Jursová Zuzana, která se dožila 86 let.
Dne 2. 9. 2017 uzavřeli sňatek občané Vělopolí Ester Landecká a Pavel Landecký.
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V roce 2017 se narodily 3 děti:
Na č. p.

Jméno:

Datum:

48

Kachyňová Diana

3. 8. 2017

42

Janeczko Ondřej

5. 10. 2017

76

Činčalová Anna

4. 12. 2017

V roce 2017 zemřeli 3 občané:
Na č. p.

Jméno:

Datum:

66

Sádecký František

18. 2. 2017

98

Slováková Martina

13. 4. 2017

51

Landecki Ondřej

9. 6. 2017

V roce 2017 se do obce přistěhovali:
Na č. p.

Jméno:

Odkud:

91

Noga Pavel

Ostrava Poruba

52

Morrison Ludmila

Vratimov

52

Uřičař Martin

Ostrava Hrabová

84

Franková Jana

Český Těšín

84

Baculík Tomáš

Český Těšín

25

Tomiczková Gabriela

Ropice

108

Rohal Zoltán

Karviná Ráj

108

Rohalová Jana

Karviná Ráj
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V roce 2017 se z obce odstěhovali:
Na č. p.

Jméno:

Kam:

21

Ing. Petr Milan

Český Těšín

21

Petrová Milada

Český Těšín

8

Sabelová Alena

Frýdek-Místek

8

Kluska Chr. Mathias

Frýdek-Místek

8

Sabelová Adriana

Frýdek-Místek

54

Filipiec Jakub

Řeka

48

Kříž Matěj

Karviná

21

Nogová Dominika

Praha 5 – Smíchov

4/ Politický a veřejný život
Ve dnech 20.-21. října 2017 se konaly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
Členové okrskové volební komise byli Ing. Romanová Irena-zapisovatel, Guznarová Hana,
Ing. Kaletová Silva, Kuchařová Lenka a Landecký Pavel.
Počet osob zapsaných do výpisů ze stálého a zvláštního seznamu voličů celkem 215. Počet
voličů, kterým byly vydány úřední obálky: 147. Počet odevzdaných úředních obálek: 147.
Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem: 147.

Výsledky voleb V obci Vělopolí byly následující: ANO 2011 získalo 39 hlasů, KDU-ČSL 33
hlasů, ODS 14 hlasů, SPD 13 hlasů a ČSSD 11 hlasů.
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Ve sněmovně zasednou zástupci těchto politických uskupení: ANO získalo 78 mandátů,
ODS 25 mandátů, Piráti 22 mandátů, SPD rovněž 22 mandátů, KSČM 15 mandátů, ČSSD
15 mandátů, KDU-ČSL 10 mandátů, TOP 09 7 mandátů a STAN 6 mandátů. Volební
účast činila 60,84 % z celkového počtu 8 374 501 registrovaných voličů.

V roce 2017 se konalo celkem 8 veřejných zasedání. Na těchto zasedáních bylo
na programu projednání: nabídka na zpracování energetického průkazu budovy OÚ,
žádost Občanského sdružení Střítež za zdravé životní prostředí, směrnice k zadávání
veřejných zakázek, domovní čistírny odpadních vod, dohoda o vytvoření společného
školského obvodu (MŠ, ZŠ), změna č. 1 Územního plánu Vělopolí – opatření obecné
povahy, smlouva o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském
kraji“, ukončení revize katastru nemovitostí v obci Vělopolí, stav obecního rybníku, návrh
Střednědobého výhledu na 2018 – 2021, smlouva o plužení sněhu na místních
komunikacích.

Volba přísedícího Okresního soudu ve Frýdku-Místku
Zastupitelstvo schválilo na žádost Okresního soudu ve Frýdku-Místku, o zvolení do funkce
přísedícího Okresního soudu F-M, paní Kuchařovou Lenku, DiS, bytem Vělopolí č. 101.
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5/ Hospodářský život
Dne 07. 12. byl vyvěšen návrh rozpočtu na rok 2017:
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Exekuce

V Obci Vělopolí bylo 7 občanů nad 15 let v exekuci, celkový počet exekucí činil 29, podíl
občanů Vělopolí v exekuci je 3,06 %. Exekučně vymáhaná částka celkově činí 807 tisíc.

Tříkrálová sbírka
Výnos z Tříkrálové sbírky na rok 2017 činil 13 910,- Kč. Vybralo se o 2 340,- Kč více než
v minulém roce 2016.
Poplatek za psa
Poplatek činil 50,- Kč.
Poplatek za domovní odpad
Poplatek za domovní odpad činil 400,- Kč.
Finanční příspěvky a dary spolkům a organizacím
Finanční příspěvky a dary spolkům a organizacím jsou poskytovány na základě jejich
žádosti, v roce 2017 obec poskytla dary v celkové výši 126 250,- Kč
Nákup nových židlí
Z důvodu špatného stavu stávajících starých dřevěných židlí v kulturním sále bylo
rozhodnuto o nákupu nových. Byla oslovena firma AMBRA.
Koupě místní komunikace
Obecní úřad Vělopolí koupil část místní komunikace od občanky Jany Humpolcové, č. p.
68.
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6/ Životní prostředí, život v obci
Hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2017
Svoz komunálního odpadu v roce 2017 se konal v pondělí 1x za 14 dní, v sudé týdny. Svoz
v 52. týdnu se uskutečnil v úterý 26. 12. 2017. Svoz a sběr objemných odpadů byl v sobotu
3. 6. 2017 a 21. 10. 2017 u obecního úřadu v době od 11:00 do 11:45.
Obecní úřad požadoval, aby plast a papír byl ukládán v pytlech na stanovištích vedle
separovaného sběru ve zvonech.
Starostka obce upozornila nešvar ukládání nevytříděného domovního odpadu na
stanovištích u obou autobusových zastávek.
Graf o produkci a nakládání s odpady:

- Směsný komunální odpad v celkovém množství 26,95 tun
- Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
v celkovém množství 0,05 tuny
- Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků v celkovém
množství 0,28 tuny
- Směsné stavební a demoliční odpady v celkovém množství 4,68 tuny
- Papír a lepenka v celkovém množství 3,07 tun
- Sklo v celkovém množství 6,81 tun
- Olej a tuk v celkovém množství 0,05 tuny
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- Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky v celkovém
množství 0,05 tuny
- Plasty v celkovém množství 3,79 tun
- Objemný odpad v celkovém množství 5,92 tun
- Izolační materiály v celkovém množství 0,28 tuny
- Oděvy v celkovém množství 0,04 tuny

Úklid
Dne 8. dubna v rámci oslav Dne Země se konal úklid obce Vělopolí. Dobrovolníci se sešli
v 9 hodin na autobusových zastávkách Janík a Obecní úřad. Nasbírali několik pytlů
domovního odpadu.
Regulace vodního toku Vělopolanka u RD čp. 4
Zastupitelé obce na základě místního šetření vodního toku Vělopolanka schválili regulaci
koryta a opravu břehových porostů.
Změna č. 1 Územního plánu Vělopolí – opatření obecné povahy
Zastupitelstvo obce Vělopolí vydalo Změnu č. 1 Územní plán Vělopolí formou opatření
obecné povahy.
Obecní rybník
V tomto roce vlivem sucha došlo ke zhoršení kvality vody a také k úhynu ryb v obecním
rybníku, který nemá vlastní přítok vody. Stav vody i množství záleží od dešťových srážek.
Pan Zawadzki V. jr. nabídl, že vypustí vodu z rybníka a provede vyvápnění. Zastupitelé s
navrhovaným řešením na zkoušku souhlasili.
Smlouva o plužení sněhu na místních komunikacích
Zastupitelstvo obce schválilo dne prodloužení smlouvy pro zimní údržbu místních
komunikací v k.ú. Vělopolí na období 11/2016–12/2018 firmu pana Grohmanna Tomáše,
který je občanem a členem zastupitelstva obce.
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Domovní čistírny odpadních vod
Počet žadatelů o DČOV se zvyšoval a dosáhl počtu 70 žádostí.

Kotlíkové dotace a dotace na tepelná čerpadla:
V roce 2017 vyšla druhá výzva k využití kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji.
Možnost zisku činil až 150 000,-Kč na výměnu kotlů a pevná paliva v rodinných domech.
Příjem žádostí byl spuštěn od 5. září 2017.

7/ Školství a kultura
Plnění povinné školní docházky
Děti z Vělopolí absolvují povinnou školní docházku ve Stříteži, Hnojníku a Českém Těšíně.
Do prvního ročníku základní školy ve školním roce 2017/2018 nastoupili:
Chuděj Daniel, Díšek Jakub, Kuchařová Martina, Szkuta Matěj.
Dohoda o vytvoření společného školského obvodu spádové mateřské školy
Tato dohoda se uzavřela mezi obcemi Střítež a Vělopolí. Obsahem dohody bylo zajištění
předškolního vzdělávání dětí přednostně přijímaných podle § 34 odst. 3 školského
zákona.
Přednáška z historie Těšínského Slezska:
Přednášku měl Mgr. Piotr Pluskowski, který je odborníkem na historii zdejšího regionu.
Tématem přednášky byl vývoj dějin těšínského knížectví. Výklad byl zpestřen promítáním
diapozitivů a ukázkou dřevěných modelů aut.
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Návštěva Klubka dvou výstav:
Vělopolské Klubko na jaře navštívilo dvě výstavy. Velikonoční výstava se konala v Domu u
sv. Josefa v Ropici a druhou s obdobnou tématikou pořádala místní organizace ve
Smilovicích. Klubko zakončilo výlet obědem v Penzionu Grunt.
Výlet Klubka do Kopřivnice:
Ve čtvrtek 16. března se za slunečného počasí vělopolské Klubko vydalo do Kopřivnice.
Navštívilo auto-moto muzeum. Nejmladším účastníkem byl 6letý kluk a nejstarší účastnicí
byla 85letá žena. Cestou se zastavili v místní cukrárně na malé občerstvení a prohlédli
také muzeum Fojtství v nejstarší budově Kopřivnice. Poslední zastávka byla na oběd v
restauraci v Dobraticích U koníčka.
Jednodenní zájezd zahrádkářů do Čejkovic:
Počasí bylo slunečné. Exkurze ve firmě SONNENTOUR na zpracování bylin, čajů a koření
se střešní vyhlídkou na jihomoravskou krajinu byla velmi zajímavá a obohatila nás o nové
poznatky z oblasti z ekologického zemědělství.
Den matek ve Vělopolí:
Dne 21. května se uskutečnila slavnost Dne matek na obecním úřadě. V programu
vystoupil dechový kvartet z Oldřichovic, děti z nedělní besídky. Na závěr již tradičně každá
maminka obdržela růži.
Zájezd milovníků koní do Vídně:
Cílem tohoto zájezdu bylo zhlédnutí vystoupení španělské jezdecké školy. Celý výlet
organizovala paní Lucie Latochová, majitelka JK Vělopolí.
Sváteční dny na ranči:
Konaly se 1. 5. a 8. 5. 2017. Tyto sváteční dny organizoval JK Vělopolí i přes studené a
deštivé počasí. Děti si vyzkoušely hřebelcování koní, zaplétání copánků. Došlo taky na úklid
koňských boxů. Nová jízdárna umožňuje pohyb koní. Jelikož přestalo pršet, měly děti
možnost projet se na koních i po okolí.
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Vělopolská podkůvka:
Akce se konala poslední červnovou sobotu 24.06. na jízdárně v sídle JK Vělopolí. Hosté
nejvíce ocenili pískovou jízdárnu s překážkami. Nově se objevil mini bazar koňských a
jezdeckých potřeb. Na celé akci bylo zajištěno občerstvení. Tuto akci pořádal JK Vělopolí.
Indiánský víkend:
KaSS organizoval 17. července indiánský víkend, kterého se účastnily děti a dospělí z obce.
Byl postaven týpí stan.
Vělopolské opékání klobásek:
V září zahrádkáři zorganizovali opékání párků a klobásek. Této akci počasí přálo a posezení
se protáhlo do pozdních večerních hodin.

8/ Různé
Mandelinka bramborová:
V tomto roce byl zaznamenán vysoký výskyt mandelinek v obci Vělopolí, které škodily
úrodě brambor. Úroda se však podařila, jelikož bylo teplo, sucho a málo deštivých srážek.

187

Statistika domácího zvířectva
Koně chovají:
Tadeáš Michalík, Lucie Latochová, Dagmar Kaczmarczyková, Dominika Nogová, Lenka
Činčalová.
Krávy chovají:
Tadeáš Michalík, Pavel Lasota, Pavel Kaczmarczyk, Dagmar Kaczmarczyková, Gustav
Sabela.
Ovečky a berany chovají:
Jan Cymorek, Petr Guznar, Anna Kokotková, Alžběta Glogovská, Josef Waszut, Boleslav
Jursa, Jan Sabela, Milan Valach, Penzion U strhaného klempíře, Heřman Malcher.
Kozy chová:
Jarmila Musiolová
Chov včel:
Heřman Malcher, Petr Landecký, Martin Jursa, Pavel Kaczmarczyk, František Branný,
Karel Sabela, Stanislav Szczerba, Timotej Humpolec, Miloš Glogovský.

Zápis za rok 2017 má 14 listů od strany 174 do strany 187.

