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1/ Úvod
V tomto roce se konaly prezidentské volby. Miloš Zeman byl inaugurován do funkce
prezidenta.
Na podzim proběhly volby do Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstev obcí.
V obci Vělopolí obhájila post starostky obce paní Vladislava Latochová. Krátce po zvolení
starostka obce získala ocenění rekordmanky ve starostování. Napsal o tom Hutník –
týdeník Třineckých železáren. Starostka se stala nejdéle sloužícím komunálním politikem
regionu. V čele obce Vělopolí je už od roku 1990.
Město Třinec bylo dne 31. srpna povýšeno na statutární město.
Dne 28. října jsme oslavili 100 let od vzniku Československa.
Dne 20. prosince vybuchl metan v Dole ČSM ve Stonavě na Karvinsku a vyžádal si 13
mrtvých a tři vážně zraněné horníky.

2/ Počasí, změny životního prostředí
Nejvyšší teplota v měsíci lednu byla 10 °C. Průměrné teploty se pohybovaly okolo 5 °C.
Vál silný vítr, který dosahoval rychlosti 80 km/h. V tomto měsíci jsme pozorovali mírně
oblačnou oblohu.
Nejnižší teploty měsíce února se nevykazovaly více jak 10 °C pod nulou. Průměrné
teploty kolísaly mezi 2-3 °C pod nulou. Zima roku 2018 nebyla intenzivní.
Teploty měsíce března již měly vyšší hodnotu než v předešlých měsících. Pohybovaly se
okolo 10 °C. Jasná obloha s občasnými srážkami, které nepřekročily 10 mm. Silný vítr
foukal rychlosti 70 km/h.
Začátek měsíce dubna nám nadělil bohaté srážky až 25 mm, s jasnou oblohou. Vítr zeslábl
ve své rychlosti oproti předešlým měsícům.
Měsíc květen měl nejvyšší teplotu, která šplhala k 28 °C. Průměrné teploty se pohybovaly
okolo 15 °C. Dny s polojasnou oblohou a v polovině měsíce se srážkami do 27 mm.
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Nejvyšší naměřená teplota 30 °C měsíce června slibovala nástup léta. Obloha zatažená,
oblačná, větší množství deště přinesly silné bouřky.
V červenci ustoupily srážky, oproti červnu jich spadlo méně. Avšak během 3 dnů měsíce
července napršelo rekordních až 40 mm. Obloha se změnila na jasnější ve srovnání
s červnem, vítr vál o rychlosti 30 km/h.
Za období od 1. ledna do 31. července 2018 spadlo malé množství srážek. Jednalo se o
druhý nejnižší srážkový úhrn za uvedené období od roku 1961.
V měsíci srpnu nás potrápily vyšší teploty okolo 30 °C. Převládala velmi jasná obloha se
srážkami a bouřkami.
V září se počasí měnilo a bylo střídavě oblačno a jasno. Průměrné teploty se pohybovaly
okolo 20 °C, srážky do 10 mm a vítr o rychlosti 1 km/h.
Měsíc říjen provázel silný vítr o rychlosti 40 km/h, se srážkami v průměru 5 mm a jasnou
oblohou.
V listopadu jsme naměřili průměrné teploty okolo 10 °C, obloha jasná a polojasná,
nejvyšší srážky 6 mm.
Měsíc prosinec měl oblohu oblačnou, časté srážky do 15 mm. Začalo mírně sněžit, sníh
však hned roztál.

3/ Obyvatelstvo
Počet obyvatel k 1. 1. 2018:

288

V průběhu roku přibylo:

14 obyvatel,

ubylo:

16 obyvatel

Nejstarším občanem je Sabela Jan, který se dožil 89 let.
Nejstarší občankou je Jursová Zuzana, která se dožila 87 let.
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V roce 2018 se narodily 4 děti:
Na č. p.

Jméno:

Datum:

25

Tomiczek Damián

29. 01. 2018

14

Pospíchalová Sofie

31. 05. 2018

18

Pietrzyk Michal

06. 11. 2018

28

Pala Viktor

23. 11. 2018

V roce 2018 zemřeli 4 občané Vělopolí:
Na č. p.

Jméno:

Datum:

12

Sikorová Vanda

08. 03. 2018

78

Frömmer Dušan

27. 05. 2018

55

Cymorková Marta

20. 07. 2018

31

Niemczyk Stanislav

24. 08. 2018

V roce 2018 se přistěhovalo 10 obyvatel:
Na č. p.

Jméno:

Odkud:

108

Rohal Tomáš Zoltán

Karviná

12

Jaček Jan

Havířov

79

Burawa Oliver

Komorní Lhotka

104

Chrobočková Lenka

Mosty u Č. Těšína

104

Chroboček Martin

Mosty u Č. Těšína

104

Chrobočková Alžběta

Mosty u Č. Těšína

104

Chroboček Šimon

Mosty u Č. Těšína

51

Górecká Lucie

Komorní Lhotka

51

Górecká Eliška

Komorní Lhotka

51

Górecká Laura

Komorní Lhotka
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V roce 2018 se odstěhovalo 12 obyvatel:
Na č. p.

Jméno:

Kam:

74

Chrobáková Kristýna

Nové Heřminovy

80

Kriho Jan

Brno

38

Židek Libor

Český Těšín

38

Židková Martina

Český Těšín

38

Židková Natálie

Český Těšín

38

Židková Nela

Český Těšín

92

Adamus Filip

Ostrava

48

Janík Pavel

Český Těšín

48

Křížová Sofie

Ostrava

48

Kachyňová Vlasta

Ostrava

48

Kachyňová Aneta

Ostrava

48

Kachyňová Diana

Ostrava

4/ Politický a veřejný život
•

Volby:

Volby prezidenta České republiky se konaly ve dnech 26.1.-27.1. 2018. V obci Vělopolí
vydala volební komise 171 obálek, odevzdaných rovněž 171. Počet platných hlasů byl
100%. Volební účast měla 79,9%.
Výsledky volby prezidenta České republiky:
Kandidáti:

Počet hlasů:

Ing. Miloš Zeman

85

Prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr. h. c. mult.

86
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Volby do zastupitelstva obce se konaly ve dnech 5. 10. – 6. 10. 2018. Celkový počet osob
zapsaných ve výpisech ze seznamu voličů a jejich dodatků byl 221. Celkový počet
vydaných úředních obálek 158, celkový počet odevzdaných úředních obálek rovněž 158,
z toho neplatné hlasy 4.
Výsledky voleb do zastupitelstva obce Vělopolí
Volební strana – Sdružení nezávislých kandidátů 2
Kandidáti zvoleni do zastupitelstva:

Počet hlasů:

Tomáš Grohmann

62

Seweryn Krzywoń

57

Volební strana – Sdružení nezávislých kandidátů 1
Kandidáti zvoleni do zastupitelstva:

Počet hlasů:

Pavel Kaczmarczyk

108

Petr Landecký

103

Vladislava Latochová

86

Volby starosty a místostarosty se konaly 1. listopadu v 18 hodin na zasedání zastupitelstva.
Zastupitelstvo obce Vělopolí schválilo veřejný způsob volby starosty a místostarosty
postupem uvedeným předsedajícím. Zvolena byla Vladislava Latochová jako starostka
obce. Zastupitelstvo obce Vělopolí zvolilo místostarostou p. Grohmanna Tomáše.
Volby předsedy a členů finančního výboru se konaly 1. listopadu v 18 hodin na zasedání
zastupitelstva. Předsedou byl zvolen Ing. Pavel Kaczmarczyk a členy byli zvoleni Ing. Sikora
Ondřej a p. Halama Miroslav.
Volby předsedy a členů kontrolního výboru se konaly 1. listopadu v 18 hodin na zasedání
zastupitelstva. Předsedou kontrolního výboru byl zvolen Petr Landecký a členy kontrolního
výboru byli zvoleni p. Vavříček Ondřej a Mgr. Sabela Tomáš.
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Volby předsedy a členů výboru pro národnostní menšiny se konaly 1. listopadu v 18 hodin
na zasedání zastupitelstva. Předsedou byl zvolen Mgr. Krzywon Seweryn a členy byly
zvolené Ing. Romanová Irena a Mgr. Rusnoková Krystyna.
•

Veřejné zasedání členů zastupitelstva:

V roce 2018 se konalo celkem 6 veřejných zasedání. Na těchto zasedáních se
projednávalo např.: veřejný závazek obce k potřebnosti sociální služby, odpadové
hospodářství, oprava místní komunikace p.č. 609, napojení ČOV OÚ do vodního toku a
jiné.
•

Pracovní setkání se starosty ze Slovenska

Proběhlo setkání zastupitelstva se starosty ze Slovenska (Malá Lodina, Velká Lodina,
Bajerovce, Slatvina, Gočovo, Píla) za účelem výměny zkušeností s pracovní náplní a
financováním na malých obcích.
•

Vznik spolku

V roce 2018 vznikl v obci Vělopolí nový spolek orientovaný na sport. Tento sportovní klub
SK Kentaur, z. s. je zaměřen na organizaci pravidelného bruslení a amatérského hokeje
se zaměřením na děti a mládež.
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5/ Hospodářský život
Pro rok 2018 byl schválen tento rozpočet:
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6/ Život v obci
Hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2018:
Svoz komunálního odpadu v roce 2018 se konal v pondělí 1x za 14 dní, v sudé týdny a
sběr a svoz objemných odpadů byl v sobotu 2. 6. 2018 a 20. 10. 2018 u obecního úřadu
v době od 11:00 do 11:45.
Svoz objemného a nebezpečného odpadu v obci Vělopolí v 1. pololetí 2018 se konal
v sobotu 2. června na stanovišti před obecním úřadem od 11:00 do 11:45.
Graf o produkci a nakládání s odpady:

- Směsný komunální odpad v celkovém množství 29,87 tun
- Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
v celkovém množství 0,06 tuny
- Pneumatiky v celkovém množství 0,08 tuny
- Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků v celkovém
množství 0,23 tuny
- Izolační materiály v celkovém množství 0,11 tuny
- Směsné stavební a demoliční odpady v celkovém množství 0,05 tuny
- Papír a lepenka v celkovém množství 3,59 tuny
- Sklo v celkovém množství 7,18 tun
- Oděvy v celkovém množství 0,07 tuny
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- Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky v celkovém
množství 0,34 tuny
- Detergenty obsahující nebezpečné látky 0,004 tuny
- Plasty v celkovém množství 6,75 tun
- Objemný odpad v celkovém množství 8,08 tun
Tříkrálová sbírka 2018
V obci Vělopolí se konala tradiční tříkrálová sbírka. Výtěžek ze sbírky činil 12 016 Kč.
Pořadatelé sbírky Mgr. Věra Zlá a Kamila Malyszová to potvrdily svými podpisy do zápisu
o otevření pokladniček. Uvnitř pokladniček se nacházela také částka 20 euro a jeden dárce
věnoval dokonce celou tisící korunovou bankovku.
Poskytnutí finančních darů
Zastupitelstvo obce Vělopolí schválilo poskytnutí finančních darů na činnost v roce 2018:
JK Vělopolí, z.s., částku 30 000,- Kč, KaSS, z.s., Vělopolí 30 000,- Kč, ČZS Vělopolí 20
000,- Kč, MS „Černá“ Střítež-Vělopolí 30 000,- Kč, Klub důchodců Střítež 10 000,- Kč, ZŠ
a MŠ Střítež 10 000,- Kč, Křesťanské společenství, z.s., Český Těšín 10 000,- Kč a Český
svaz včelařů, z.s., základní organizace Hnojník 5 000,- Kč.
Koupě ledničky
Proběhla koupě ledničky do kuchyně obecního úřadu pro potřebu akcí. Stávající lednička
měla malou kapacitu a nechladila.
Odprodej pozemku v majetku obce
Zastupitelstvo obce schválilo záměr prodat nemovitost ve vlastnictví Obce Vělopolí,
zapsané na LV 1 pro k.ú. Vělopolí, a to pozemek p. č. 326 - ostatní komunikace, ostatní
plocha a pozemek p.č. 603 – jiná plocha, které obec dlouhodobě nevyužívala.
Oprava místní komunikace
Zastupitelstvo obce schválilo opravu místní komunikace p. č. 609, 469 a část p. č. 470
firmou L.Greko, s.r.o., Třinec.
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Oprava vodního toku
V tomto roce se uskutečnilo dokončení oprav břehových porostů firmou Lesostavby a.s.
Příčinou byly silné přívalové deště v letošním roce. Oprava se týkala kritických míst na
březích vodního toku Vělopolanka u rodinného domku čp. 4.
Napojení ČOV OÚ do vodního toku
Bylo rozhodnuto o napojení ČOV OÚ do vodního toku. Tuto realizaci provedla firma
L.Greko Třinec, s.r.o.
Odstranění náletu
Byl odstraněn nálet na příkopě u lesa za rodinným domkem č. 54.

7/ Péče o obyvatelstvo
Poskytování sociální služby
Tato služba je poskytována občance Vělopolí Charitou Český Těšín.
Na konci ledna paní Klimková z Charity Český Těšín podala žádost o podporu poskytované
sociální služby pro občany naší obce. Obec se rozhodla poskytnout finanční dar Charitě
Český Těšín ve výši 3 000,- Kč.

8/ Školství a kultura
•

Povinná školní docházka:

Děti z obce Vělopolí absolvují povinnou školní docházku ve Stříteži, Hnojníku a Českém
Těšíně.
Do prvního ročníku základní školy ve školním roce 2018/2019 nastoupili:
Humpolcová Karmen, Antošová Marie, Chroboček Šimon, Křížová Sofie
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•

Zájezd do Krakowa

Tento zájezd pořádali zahrádkáři z Vělopolí. Uskutečnil se v úterý 8. května, kdy byl
státní svátek. Místní průvodce nás seznámil s historii města, navštívili jsme i pozdně
gotickou bránu Barbakán, Wawel. Na oběd jsme se rozprchli do krakowských
restaurací. Poslední zastávka s občerstvením byla v obci Ochaby U delfína.
•

Den matek

Program ke Dni matek se uskutečnil dne 13. května na obecním úřadě. Děti z místní
nedělní školky potěšily maminky recitací básní. Na této akci vystoupil pěvecký soubor
Paprsek z Třanovic. Všichni účastníci tohoto setkání společně zazpívali píseň Jana
Kubisze Maminko milá. Posezení skončilo u sladkých buchet, werkowého koláče a
čaje. Všechny maminky, i ty v roli babiček, obdržely růži od vělopolských dětí.
•

Vělopolská podkůvka

Dne 30. června 2018 se od 10 hodin dopoledne konal IV. ročník Vělopolské podkůvky.
Akce se konala na pískové jízdárně JK Vělopolí z.s. Závody byly pořádány Jezdeckým
klubem Vělopolí, z.s., ve spolupráci se Stájí M Ropice. V rámci dne bylo možné
shlédnout parkur, skákání se psy a soutěž o nejlepší psí kousek. Odpoledne děti
soutěžily na koňoloutkách, ostatní návštěvníci měli příležitost povozit se na ponících a
kočárem. V nabídce bylo i občerstven, jezdecký bazárek, vystoupení Voltiže Duha a DJ
Michal.
•

Výstava zahrádkářů

Ve dnech 22. – 23. září se uskutečnila zahrádkářská výstava. Nejvíce se letos
vělopolským občanům dařilo pěstovat dýně a jablka. Zahrádkáři se také pochlubili
pěstováním brambor, cibule, rajčat, paprik, kořenové zeleniny, různých odrůd zelí.
Součástí výstavy byl pohled do historie věnovaný stému výročí republiky. Mohli jste
tedy vidět prvky staré školy – pohled na lavice, slabikáře, třídní knihy a různé pomůcky.
Nechyběl ani lesnický koutek, kde se nacházely trofeje, exponáty zvířat našich lesů,
včelařský koutek s proskleným úlem a ochutnávkou medu a koutek ručních výrobků
občanů Vělopolí. Na výstavě jste mohli vidět králíky i hrdličky. Novinkou letošní výstavy
byla přehlídka místních traktorů. Výstavu obohatil “traktor středověku“ tzv. oslice Lola
z JK Vělopolí, z.s.
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•

Prosincová akce zahrádkářů

Tato akce se uskutečnila v pátek 15. prosince v sále obecního úřadu. Organizátorem
akce byl Český zahrádkářský svaz. Toto předvánoční setkání je pro zahrádkáře tradiční.
•

Koňská svatba i Mikuláš

Na jíž tradiční Mikulášské pony jízdě se v tomto roce uskutečnil velmi zvláštní bod
programu – na jízdárně ve Vělopolí byli „sezdáni“ kobyla Debra a koník Kabíra, kteří již
delší dobu projevovali k sobě vřelé sympatie. Následně přijel Mikuláš ve vyzdobené
bryčce s čertem a andělem a děti obdržely mikulášskou nadílku.
•

Návštěva vánočních výstav

Klubko z Vělopolí navštívilo tradiční vánoční výstavu v Domě Sv. Josefa v Ropici a v
Domově důchodců v Českém Těšíně. Zde se naskytla možnost koupě výrobků. Tato
akce byla zakončena obědem U Jurčíka. Po celý den nám svítilo sluníčko.
•

Předvánoční setkání

Dne 27. listopadu se uskutečnilo předvánoční setkání. Program přichystali manželé
Humpolcovi a Molinovi. Děti z nedělní besídky z Vělopolí vystoupily s vánočním
příběhem. V programu účinkovaly také děti z polské školy v Hnojníku. Nakonec přišel
Mikuláš, který dětem nadělil dárečky. Celá akce byla zakončena ochutnáním vánočky
a posezením u horkého čaje.
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9/ Různé
Statistika domácího zvířectva

Koně:

Kozy:

Michalík Tadeáš, č.p. 7

Szczerbová Zdenka, č.p. 93

Latochová Lucie č.p. 34
Kaczmarczyková Dagmar č.p. 53

Krávy:
Michalík Tadeáš, č.p. 7
Lasota Pavel, č.p. 5
Kaczmarczyk Pavel, č.p. 41
Kaczmarczyková Dagmar, č.p. 53
Sabela Gustav, č.p. 8
Zawadzki Jindřich, č.p. 20

Chov včel:
Malcher Heřman, e.č. 04
Landecký Petr, č.p. 24
Jursa Martin, č.p. 33
Kaczmarczyk Pavel, č.p. 41
Branný František, č.p. 59
Sabela Karel, č.p. 65
Humpolec Timotej, 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
Valach Milan, č. p. 86
Penzion U strhaného klempíře, č.p. 90
Malcher Heřman, e.č. 04

Zápis za rok 2018 má 15 listů od strany 188 do strany 202.

