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1/ Úvod
Dne 21. ledna bylo možné sledovat úplné zatmění Měsíce.
V tomto roce se konaly volby do Evropského parlamentu, které proběhly ve dnech 24. –
25. května.
Dne 30. července uběhlo 600 let od první pražské defenestrace.
Dne 10. prosince ozbrojený muž střílel ve fakultní nemocnici v Ostravě.
Za zmínku stojí připomenout, že v tomto roce zemřely tyto známé osobnosti: Václav
Postránecký, Stanislav Zindulka, Aťka Janoušková, Josef Koutecký, Karel Gott, Taťana
Fischerová.
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2/ Počasí, změny životního prostředí
V lednu bylo oblačno až zataženo, se sněhovými přeháňkami a občasným sněžením, které
k večeru ubývaly. Nejvyšší denní teploty -4 °C až 0 °C. Vál čerstvý severozápadní až
severní vítr 4 až 8 m/s, s nárazy kolem 15 m/s.
V únoru bylo jasno až skoro jasno. Nejvyšší teploty šplhaly k 10 °C. Zpočátku ojediněle
mlhy nebo zataženo s nízkou oblačností. Zaznamenali jsme slabý proměnlivý vítr 1 až 4
m/s.
V březnu bylo oblačno až zataženo, zpočátku i polojasno, ojediněle přeháňky. Průměrné
denní teploty se držely okolo 6-10 °C. Nejvyšší srážky nikdy nepřesáhly 10 mm.
Duben již přinesl jasno až polojasno. Nejvyšší denní teploty 16 °C až 20 °C. Často
foukal mírný východní/ severovýchodní vítr 3 až 7 m/s.
V květnu se počasí nemění, skoro jasno až polojasno, během dne až oblačno a ojediněle
přeháňky. Ráno jsme mohli pozorovat mlhy nebo zataženo s nízkou oblačností. Nejvyšší
denní teploty 19 °C až 23 °C.
V červnu trvá opět jasno až polojasno. Nejvyšší denní teploty 25 °C až 29 °C. Bouřky
přinesly srážky, které dosahovaly 12 mm.
V červenci jsme mohli pozorovat jasnou a polojasnou oblohu, místy až oblačnou. Nejvyšší
denní teploty 23 °C až 27 °C. Slabý proměnlivý vítr do 4 m/s během bouřek zesílil.
Počasí v srpnu má setrvačný stav s odpoledními přeháňkami. Nejvyšší denní teploty 19
°C až 23 °C. Překvapily nás silné bouřky s kroupami a přívalovým deštěm. Mírný severní
vítr 2 až 6 m/s.
Září opět polojasno až oblačno. K večeru nebo během dne přibývalo oblačnosti a postupně
déšť. Nejvyšší denní teploty 18 °C až 22 °C.
V říjnu vystoupily průměrné nejvyšší denní teploty na 11 °C až 15 °C. Ráno a dopoledne
se držely mlhy. Během odpoledne byla obloha velmi jasná.
V listopadu jsme naměřili nejvyšší srážky až do výše 26 mm. Bylo oblačno až zataženo,
ale také polojasno. Nejvyšší denní teploty 8 °C až 14 °C.
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V prosinci převládala polojasná až oblačná obloha se sněhovými přeháňkami. Nejvyšší
denní teploty 8 °C až 12 °C. Vál čerstvý jižní až jihozápadní vítr o rychlosti 4 až 8 m/s.

3/ Obyvatelstvo
Počet obyvatel k 1. 1. 2019: 289
V průběhu roku přibylo:
ubylo:

10 obyvatel,
9 obyvatel

Nejstarším občanem je Sabela Jan (č. p. 63), který se dožil 90 let.
Nejstarší občankou je Jursová Zuzana (č. p. 33), která se dožila 88 let.

V roce 2019 se narodily 2 děti:
Na č. p.

Jméno:

Datum:

96

Cymorková Klára

6. 2. 2019

5

Landecký David

5. 4. 2019

V roce 2019 zemřel 1 občan Vělopolí:
Na č. p.

Jméno:

86

Valach Milan

Datum:
28. 2. 2019
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V roce 2019 se přistěhovalo 8 obyvatel:
Na č. p.

Jméno:

Odkud:

38

Šuláková Markéta

Třinec Osůvky

51

Skala Milan

Ostrava Zábřeh

89

Hamrozi Jiří

Šenov (N. Jičín)

89

Hamroziová Monika

Šenov (N. Jičín)

38

Hahn Tomáš

Třinec

57

Křížová Sofie

Ostrava

41

Kaczmarczyková Aneta

Komorní Lhotka

21

Benešová Hana

Frýdek-Místek

V roce 2019 se odstěhovalo 8 obyvatel:
Na č. p.

Jméno:

Kam:

42

Chladová Lucie

Frýdek-Místek

42

Janeczková Tereza

Frýdek-Místek

42

Janeczko Ondřej

Frýdek-Místek

21

Noga Dalibor

Střítež

21

Nogová Magda

Střítež

79

Plšková Petra

Český Těšín

84

Franková Jana

Český Těšín

84

Baculík Tomáš Lukáš

Český Těšín
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4/ Politický a veřejný život
•

Volby:

Volby do Evropského parlamentu se uskutečnily ve dnech 24. 5. – 25. 5. 2019. Počet osob
zapsaných do výpisu ze seznamu voličů činil celkem 216. Úřední obálky byly vydány 76
voličům. Počet odevzdaných úředních obálek – 76. Počet platných hlasů ve volebním
okrsku – rovněž 76.
Výsledky volby do evropského parlamentu pro politické strany, politická hnutí a koalice ve
volebním okrsku:
Strana:

Počet hlasů:

KDU – ČSL

20

Ano 2011

15

Občanská demokratická strana

13

Svoboda a přímá demokracie (SPD)

9

Česká pirátská strana

5

•

Veřejné zasedání členů zastupitelstva:

V roce 2019 se konalo celkem 6 veřejných zasedání, shodně jako v minulém roce. Na
těchto zasedáních se projednávalo mimo jiné čištění a monitoring kanalizace pod budovou
obecního úřadu, prodej obecního pozemku p.č. 617/2, realizace záměru stavby zpevněné
plochy za obecním úřadem a další.
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5/ Hospodářský život
Dne 17.12.2018 byl vyvěšen návrh rozpočtu na rok 2019:
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Hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2019:
Svoz komunálního odpadu v roce 2019 se konal v pondělí 1x za 14 dní, v sudé týdny.
Svoz objemného a nebezpečného odpadu v obci Vělopolí v roce 2019 se koná dvakrát
ročně na stanovišti před obecním úřadem od 11.00 do 11.45.
Došlo ke zvýšení poplatku za dospělou osobu (i nemovitost bez trvalého pobytu) ze
stávajících 400,- Kč na 500,- Kč.

Tříkrálová sbírka 2019
V obci Vělopolí se vybralo v roce 2019 o 2 741 korun více než se vybralo v roce 2018.
Celková částka činila 14 757 korun. Za pořadatele sbírky se zúčastnili zápisu o otevření
pokladniček Ing. Petr Šelong a Bc. Nikola Szkanderová.

Poskytnutí finančního daru na činnost
Zastupitelstvo rozhodlo poskytnout finanční dar na činnost těmto organizacím, spolkům:
JK Vělopolí z.s. částku 30 000,- Kč, ZO ČZS Vělopolí z.s. částku 20 000,- Kč, Klubu
důchodců Střítež 12 000,- Kč a ČSOP Nový Jičín záchranná stanice Bartošovice částku 3
000,- Kč, Myslivecký spolek „Černá“ Střítež-Vělopolí obdrží částku 20 000,- Kč, Český
svaz včelařů Hnojník 5 000,- Kč, KS, z.s., Český Těšín na XcamP částku 20 000,- Kč a
Spolku pro činnost mezinárodních kamenných sympozii v rámci 6. ročníku Mezinárodního
sochařského sympozia Těrlicko-Lanek 019 částku 5 000,- Kč, SK Kentaur, z.s., ve výši 15
000,- Kč

6/ Život v obci
Realizace záměru stavby zpevněné plochy za obecním úřadem
Zastupitelstvo se rozhodlo pro stavbu zpevněné plochy položením zámkové dlažby za
budovou obecního úřadu. Tuto práci provedla firma Stavorenol stavební s.r.o., Ostravská
555/24, Český Těšín.

212

Prodej obecního pozemku p.č. 617/2
Zastupitelstvo obce schválilo prodej pozemku p. č. 617/2 o výměře 210 m², který se
nacházel uprostřed nemovitostí, které obec nevlastnila.
Chodník a čekárna na aut. zastávce Janík ve Vělopolí
Zastupitelé obce navrhli vybudovat chodník podél silnice III/4763 od odbočky na místní
komunikaci na Górke po odbočku k restauraci U strhaného klempíře včetně nové
autobusové čekárny. V měsíci březnu letošního roku došlo k vytyčení hranice mezi silnicí
III/4763 a soukromým vlastníkem pozemku p.č. 48 a 49. Minimální šíře chodníku by měla
činit 1,5 m.
Solární svítidlo v obci Vělopolí
Zastupitelstvo obce schvaluje cenovou nabídku a montáž solárního svítidla na mostku
přes potok protínající místní komunikaci p.č. 624/1.
Oprava příkopy u místní komunikace
Zastupitelstvo obce schvaluje řešit odtokové poměry z místní komunikace p.č.600/1 a p.č.
601 prohloubením příkopu, zakoupením a položením žlabů.

7/ Péče o obyvatelstvo
Poskytování sociální služby
Tato služba dále pokračuje a je poskytována občance Vělopolí službou Charita Český
Těšín.
Čipování psů
Povinnost opatřit psa čipem ukládá majitelům novela veterinárního zákona a současně
také nařízení EU o neobchodních přesunech zvířat v zájmovém chovu, a to od 1. ledna
2020.
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Čipování psů v obci Vělopolí se konalo v sobotu 19. října 2019 od 9 hodin u obecního
úřadu. Minimální poplatek za jeden čip včetně zákroku činil 300,- Kč a za čip s registrací
500 Kč.
Finanční dar pro občana Vělopolí
Obec Vělopolí poskytla domovu pro seniory v Komorní Lhotce pod vedením Slezské
diakonie finanční příspěvek ve výši 10 000,- Kč na zajištění sociální péče o občana z naší
obce.
Plužení sněhu na MK
Zastupitelstvo obce se rozhodlo využít nabídku od firmy Chlebek Miroslav z Třanovic na
zimní údržbu místních komunikací v obci Vělopolí.

8/ Školství, kultura, zájmová činnost
•

Povinná školní docházka:

Děti z obce Vělopolí absolvují povinnou školní docházku ve škole ve Stříteži, Hnojníku a
Českém Těšíně.
Do prvního ročníku základní školy ve školním roce 2018/2019 nastoupili:
Kubiszová Noemi, Nenzová Barbora
•

Výroční schůze zahrádkářů:

Na schůzi byla na programu zpráva o hospodaření a činnosti spolku. Součástí schůze byla
volba devítičlenného výboru na pětileté období. Závěrem jsme si pochutnali na koláči
s kávou a čajem.
•

Den matek

Slavnost ke Dni matek se konala 12. května a byla organizována KS Třanovice z. s. Akce
se konala již tradičně v sále obecního úřadu. V programu vystoupily děti z nedělní školky
ve Vělopolí a dětský soubor Paprsek. Na setkání jsme si zazpívali známou píseň Mateczko
kochana a vyslechli zamyšlení z Bible. Maminky obdržely růži a všichni jsme si pochutnali
na werkovém koláči s čajem.
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•

Výlet do Polska

Zahrádkáři pořádají každý rok zájezd pro své občany. Letos se vydali do Polska. První
zastávkou bylo polské město Zloty Stok. Zahrádkáři zde navštívili bývalý důl na zlato, štolu
Gertrudu a Černou horní štolu s jediným podzemním vodopádem v Polsku. Výletníci prošli
temnou chodbou smrti, uskutečnili jízdu na skluzavce a podnikli cestu důlním vlakem.
Další zastávkou byl empírový zámek Raduň. Zahrádkáři si prohlédli komnaty zámku a
navštívili oranžérii s okrasnou zahradou. Poté se vydali do minipivovaru Rohov, kde
ochutnali pivo a snědli vyhlášená grilovaná kolena.
•

Tradiční smažení vaječiny

Toto smažení se konalo v pátek 24. května v 16 hodin v místním parčíku za obecním
úřadem. Vstupné činilo dvě a více vajíček, pažitka a něco sladkého na zub.
•

Včelařská beseda

Přednášejícím byl Milan Motyka-včelař a talentovaný fotograf. Pan Motyka organizuje
včelařský kroužek pro děti, ve kterém se snaží v dětech vybudovat lásku ke včelám a
k přírodě. Lidé se také dozvěděli o včelaření pana Motyky, úrovni včelařství v Polsku a o
tom, jak se včelaří v Alpách.
•

Vělopolská podkůvka

Pátý ročník Vělopolské podkůvky se konal poslední červnovou sobotu, dne 29. června
2019. Tato akce se konala ve spolupráci se Stájí M z Ropice. Slunečné počasí doprovázelo
vystoupení Voltiže Duha a soutěže s koňmi. Na jídelním lístku byly v nabídce guláš, párek
v rohlíku, frgály z Rožnova p. R., werkový koláč a koláčky od místní kuchařky.
•

Vělopolské dýňobraní

Vělopolské dýňobraní se konalo 5. října v 15 hodin v sále obecního úřadu. Součástí setkání
byli soutěž o nejlepší tykvovou polévku, mini-výstava dýní a cuket, degustace různých typů
a odrůd tykví, občerstvení, čepované pivo, hudba k poslechu i tanci a doprovodný program
pro děti.
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•

Rozsvícení vánočního stromu u úřadu

Zastupitelé obce dovezli vánoční strom od pana Gustava Sabely a ukotvili ho před budovou
obecního úřadu. Slavnostní rozsvícení proběhlo dne 29.11.2019. Večerní akce se konala
ve spolupráci s místními spolky ČZS a JK Vělopolí. Z důvodu chladného počasí se
posezení s občerstvením přesunulo do sálu obecního úřadu.
•

Vánoční setkání

Toto setkání se konalo dne 1. 12. 2019 ve 14 hodin v sále obecního úřadu. Zpívaly se
koledy, nechybělo biblické zamyšlení. Děti z nedělní besídky Vělopolí vystoupily se
scénkou znázorňující biblický příběh. Již tradičně se dostavil Mikuláš, který obdaroval
všechny děti.

9/ Různé

Statistika domácího zvířectva
Koně:

Ovečky a berani:

Kaczmarczyková Dagmar, č.p. 53

Cymorek Jan, č.p. 1

Latochová Lucie, č.p. 34

Glogovská Alžběta, č.p. 15

Michalík Tadeáš, č.p. 7

Guznar Petr, č.p. 12

Slovák Ľubomír, č.p. 98

Kokotková Anna, č.p. 13

Šuláková Markéta, č.p. 38
Krávy:

Chov včel:
Branný František, č.p. 59
Michalík Tadeáš, č.p. 7

Humpolec Tomotej, č.p. 68

Kaczmarczyk Pave,l č.p. 41

Jursa Martin, č.p. 33

Kaczmarczyková Dagmar, č.p. 53

Kaczmarczyk Pavel, č.p. 41

Lasota Pavel, č.p. 5

Landecký Petr, č.p. 24
Malcher Heřman, chatka
Sabela Karel, č.p. 65

Zápis za rok 2019 má 13 listů od strany 203 do strany 215.

