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1/ Průběh roku, počasí
Průměrná roční teplota vzduchu v moravskoslezském kraji byla
9,2 °C, což je o 2,2 °C více než teplotní normál. Rok 2015 byl
hodnocen
jako
mimořádně
teplý
(teplotně
mimořádně
nadnormální). Podle hodnocení „normality“ byly měsíce únor,
březen, duben, květen, červen a říjen hodnoceny jako normální,
měsíc září jako teplý (nadnormální), měsíce leden, listopad
a prosinec jako velmi teplé (silně nadnormální), měsíce
červenec a srpen jako mimořádně teplé (mimořádně nadnormální).
Nejteplejším měsícem roku byl srpen s průměrnou teplotou
vzduchu 20,9 °C a nejchladnějším leden s průměrnou teplotou 3,2 °C. Nejvyšší kladná teplotní odchylka od normálu byla
zjištěna v prosinci (+4,6 °C) a nejvyšší záporná v říjnu (–0,5
°C).
Roční úhrn srážek byl průměrně 533 mm, což je 65 % ročního
krajového srážkového normálu. Podle hodnocení „normality“ byl
rok 2015 charakterizován jako srážkově silně podnormální.
Měsíce únor, březen, duben, květen, září, říjen a listopad
byly hodnoceny jako srážkově normální, měsíc srpen jako suchý
(podnormální), měsíce červen, červenec a prosinec jako velmi
suché (silně podnormální) a jediný měsíc leden byl hodnocen
jako vlhký (nadnormální). Nejdeštivějším měsícem roku byl
květen s průměrným úhrnem 72 mm (76 % normálu) a nejsušším
měsícem byl prosinec s 18 mm (34 % normálu).
V roce 2015 v kraji průměrně spadlo 87 cm nového sněhu, Slunce
svítilo průměrně 1710 hodin (102 % normálu).
Bylo zaznamenáno 10 tropických dnů a 2 dny s tropickou nocí
(kdy minimální teplota vzduchu v noci neklesla pod 20 °C).
Níže uvedené grafy zachycují průměrnou teplotu vzduchu a
průměrné srážky ve Vělopolí v jednotlivých měsících, měření
bylo provedeno panem Ing. Petrem.
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2/ Obyvatelstvo
K 1. lednu 2015 bylo v obci trvale bydlících
občanů
K 31. prosinci 2015
občanů
V průběhu roku přibylo
ubylo

278
286
13 občanů
5 občanů

Nejstarší občankou je Anna Krzywoniová, která se v roce 2015
dožila 95 let a je ubytována v Domě Sv. Josefa v Ropici.
V roce 2015 se narodilo 1 dítě:
Slováková Sára
11.05.2015
Rodině byly předány malé/drobné upomínkové předměty.

Do obce se v roce 2015 přistěhovalo 12 nových občanů:
na č.p.:
Jméno:
12
Guznarová Hana
14
Pospíchal Pavel

146
14
35
76
79
97
97
103
103
103
103

Pospíchlová Veronika
Boháčová Gertruda
Činčalová Lucie
Plšková Petra
Franková Sabina
Franek Petr
Gubiš Petr
Gubišová Marta
Gubišová Anna
Gubišová Petra

Z obce se odstěhovali 4 obyvatelé:
z č.p.:
Jméno:
35
Sikora Josef
61
Kaszper Bohuslav
30
Široký Zdeněk
82
Volf Alan
Zemřel 1 obyvatel:
Pietrzyk Emil

čp. 18

02.07.2015

3/ Politický a veřejný život
V roce 2015 se nekonaly žádné volby.
4/ Hospodářský život
Příjmy obecního rozpočtu za rok 2015 činily
-

příjmy daňové
z poplatku za domovní odpad, psy
dotace, transfery
ostatní
(odměna
za
tříděný
sběr,
služby)

Zůstatek na účtu k

1.1.2015
31.12.2015

Výdaje obecního rozpočtu
- opravy a údržba místních komunikací
- provoz veřejné silniční dopravy
- odvádění a čištění odpadních vod
- činnost knihovnická
- ostatní záležitosti kultury

2 716 902,-

Kč

2 396 479,107 517,54 400,153 667,-

Kč
Kč
Kč
Kč

2 880 488,24 Kč
3 125 668,90 Kč

452 251 Kč
52 950 Kč
60 319 Kč
995 Kč
10 000 Kč
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-

ostatní záležitosti kultury, církví
využití volného času dětí a mládeže
ostatní zájmová činnost a rekreace
veřejné osvětlení
územní plánování
sběr a svoz komunálních odpadů
péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
ekologická výchova a osvěta
zastupitelstva obcí
činnost místní správy
ostatní
výdaje
–
příspěvky,
poplatky,
transfery

1 882 Kč
5 948 Kč
62 928 Kč
115 336 Kč
48 400 Kč
132 289 Kč
12 535 Kč
3 000 Kč
574 282 Kč
384 852 Kč
81 428 Kč

Cena vodného v r. 2015 stoupla z 33,08 na 34,40 Kč (bez DPH).

Poplatek za psa se nezměnil a činil 50 Kč. Občané jich chovají
celkem 59.
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
132 289,- Kč. Poplatek za TKO činil v roce 2015 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 25 tuny.
Odpad, vytříděný občany tvořilo 1,5 tun papíru a lepenky, 3
tun skla a 2,76 tun plastů. Občané dále odevzdali 280 kg
nebezpečného odpadu jako oleje, barvy či vyřazená elektrická
zařízení a také 620 kg stavebního odpadu a pneumatik.
Objemného odpadu se pak nasbíralo do přistaveného kontejneru
4,7 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 2015 bylo
ověřeno 45 podpisů a 7 listin.
Zkolaudován byl rodinný domek č.p. 103.
6/ Péče o obyvatelstvo
Životní jubilea oslavili:
80 let:
Sabela Karel
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60 let:
Rőmoszová
Irena,
Michalík
Tadeáš,
Magdalena, ing. Petr Krzywoń, Macháček Otakar.

Krzywońová

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. Těrlicko
K 31. 12. 2015 bylo v obci 68 dětí ve věku do 15 let.
Proběhla tradiční tříkrálová sbírka, tentokrát již čtrnáctá.
V naší obci bylo vybráno 10 260,- Kč.
8/ Zábava, zájmová činnost
Zahrádkáři
Páteční
odpoledne
20.03.
využili
zahrádkáři
z Vělopolí
k setkání, na kterém zhodnotili rok 2014. Byl to rok volební.
Místní organizace ČZS má nové členy ve výboru i novou
předsedkyni.
Přednáška – Bylinky nás uzdravují
Nemoc znamená nemít moc nad vlastním tělem. A tomu se většinou
chceme vyhnout, chceme být zdraví. Nejen léky, ale také
bylinky nás uzdravují. Jak je užívat, co všechno léčí a mnoho
dalších cenných rad nám sdělila na přednášce paní Anna
Celengová, kineziolog a terapeut v jedné osobě. 28. dubna tuto
přednášku u šálku čaje zorganizovala místní organizace ČZS.
Zájezd do Polska
Druhý květnový pátek zamířili zahrádkáři z Vělopolí i ostatní
zájemci do Polska. Tentokrát jsme zvolili jinou trasu – po
překročení hraničního přejezdu v Bukovci jsme projížděli
malebnými
polskými
vesničkami
Istebnou,
Jaworzynkou
a
Koniaków. Zdrželi jsme se v Ochodzite, kde se nám naskytl
nádherný výhled na okolní vesničky a hory.
Další zastavení bylo w Žywcu s prohlídkou pivovaru a muzea.
Samozřejmě jsme nemohli zapomenout na nákup květin.
Zakončení prázdnin
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Letošní prázdniny byly mimořádně slunečné. Navíc nás potrápilo
sucho a horko.
Trošku jsme si ulehčili situaci, protože místo škrabání,
strouhání brambor a pečení plácků na plotně, jsme nakoupili
špekáčky. Páteční odpoledne nic moc. Na začátku akce spadlo
pár kapek deště, jak jinak než pár kapek, a tak jsme se
uchýlili do sálu. U kávy a čaje jsme ochutnávali domácí
výrobky. Koláče se švestkami, jablky a další sladkosti,
výrobky našich neocenitelných kuchařek. Za hodinku počasí nám
dalo jasně na srozuměnou, kdo tady poroučí, a vysvitlo
sluníčko. A začal čily ruch.
Vynášely se ven židle a připravovalo topeniště.
Muži vzali
opékání špekáček do svých rukou. Sluníčko nás svými teplými
paprsky příjemně hřálo a špekáčky nad plameny ohně se začaly
pěkně opékat a neodolatelně vonět. V družném rozhovoru čas
rychle plynul. Jakmile se slunce schovalo za lesem, ochladilo
se. No a jak by pustil film pozpátku. Věci putovaly zpět na
své místo, občané se pomalu rozcházeli do svých domovů. A
spokojenost z vydařené akce je nejen poděkováním za úspěšnou
akci, ale i poslední tečkou v tomto článku.
Setkání u vánočního stromečku
Vělopolští zahrádkáři se každoročně v prosinci schází u
vánočního stromečku na vánočním posezení. Ženy donesou upečené
sladkosti a připraví něco na zub. Vyměňujeme si dárečky,
povídáme a čas rychle utíká. A opět jsme starší a přejeme si
všechno dobré do nového roku. Zdánlivě bezvýznamná akce nás
obohacuje i dává pocit sounáležitosti.
Přejme si, aby jich během roku bylo víc!
Klubko
Wisla
Letošní zimní počasí neodradilo naplánovat si zajímavý výlet,
a to do nedaleké polské Wisly. Druhý březnový čtvrtek se čtyři
odvážné ženy chopily volantu a s dalšími 13 vytvořily skupinku
dychtivou po poznání zajímavostí dokonce v zahraničí! A kam
vlastně jely? Směr Polsko, Wisla, venkovské sídlo prezidenta
Polské republiky.
Klimatické lázně a středisko zimních sportů Wisla se nachází
ve vzdálenosti asi jen třiceti kilometrů od Českého Těšína
nebo Třince. Při prohlídce návštěvník projde vstupní halou,
verandou, reprezentační jídelnou, salónem a kuřáckým salónkem.
Nahlédne do pracovny současného prezidenta. Ve druhém podlaží
je možno vidět zachovalou historickou pracovnu prezidenta
Mościckiego i jeho koupelnu. Historická rezidence polských
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prezidentů se označuje jako horní zámek, v dolním zámku je
restaurace, hotel s komfortními pokoji a reprezentativními
prostory pro pořádání konferencí. Součástí areálu je i dřevěná
kaplička svaté Jadwigy Slezské z roku 1909.
Před prohlídkou rezidence jsme měly krátkou zastávku v Ustroni
na kávu. A na zpáteční cestě na naše vyhladovělé žaludky zase
čekal oběd – houbová polévka a kuřecí řízek s oblohou
v restauraci Těšínská – Cieszyńska.
Hrčavo, Hrčavo (28.7.2015)
Po dlouhotrvajících vedrech bylo poslední červencové úterý
nádherným dnem. Plánovaný výlet na Hrčavu v počtu tři mužů a
14 žen mohl tedy začít. Vělopolské Klubko jede na Hrčavu.
První zastávka byla u místní hospůdky Pod javorem, kde jsme
měli možnost ochutnat skvělý borůvkový koláč a výbornou kávu.
A to nás již čekal p. Jindřich Vojkovský, který nám po celou
dobu dělal průvodce.
Jeho znalosti o historii této malebné
obce jsou obdivuhodné. Všichni jsme žasli nad jeho pamětí na
data. První kroky směřovaly do dřevěného kostelíka a na místní
hřbitov, kdy jsou uloženy i ostatky p. Anny Hlaváčové, babičky
herečky Jany Hlaváčové. Do zbrusu nové školy a mateřské školky
v jedné budově již nás doprovodil hrčavský starosta Ing. Staňo
Peter. Hovořili jsme o záměrech obce do budoucna. Z Hrčavy
jsou nádherné výhledy na okolní kopce, které nyní přetne
dálnice do Polska na betonových sloupech ve výšce až 86 metrů.
A ještě v rychlosti prohlídka lurdské jeskyně, protože nás
čekal oběd. Tradiční vepřo-knedlo-zelo v podání místní kuchyně
opět nezklamalo. No a hlavní bod programu nás teprve čekal.
Návštěva Trojmezí byla pro zdatnější otázkou půl hodinky.
Ostatní účastníci výletu nasedli do aut a přes polskou
Jaworzynku přijeli až na místo. Zde se stýkají hranice tří
států: Česka, Polska a Slovenska. Nevěřícně jsme kroutili
hlavami nad mostkem a schody u Trojmezí.
Dřevěné konstrukce v našich klimatických podmínkách dlouho
nevydrží a poškozené jsou životu nebezpečné. P. Vojkovský se
opět ujal slova, ale jenom krátce. Museli jsme se bez otálení
vydat na zpáteční cestu, protože odněkud se přihnaly černé
mraky a nevěštily nic dobrého, zvláště pro pěší. A skutečně v
polovině cesty začalo vydatně pršet, a tak jsme s povděkem
přijali střechu na pavlači starého dřevěného domku.
A Pod javorem u kávy skončilo naše hrčavské putování. Za
Klubko děkuji p. starostovi a hlavně p. Vojkovskému za srdečné
přijetí a za čas, který nám věnovali.
Na návštěvě u Larische
Vělopolské Klubko opět na cestách. Tentokrát naše cesta vedla
do Karviné. I když hrabě Jan Larisch-Mőnnicha již dávno
nežije,
zanechal
nám
zde
nádherný
zámek,
který
díky
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rekonstrukci města Karviné v letech 1997 nám nabídl nevšední
prohlídku.
Hrabě Larisch vlastnil rozsáhlý rodový majetek,
průmyslové a zemědělské závody, karvinský pivovar, doly a také
několik tisíc hektarů zemědělské půdy. Byl posledním majitelem
nejen karvinského panství, ale také jedním z nejvýznamnějších
představitelů nejstaršího šlechtického rodu na Těšínsku. Jan
Josef Antonín Larisch – Mönnich nechal sídlo vystavět po
velkém požáru města v roce 1789. A už to tak bývá, pod svícnem
největší tma, žádná z nás netušila, že tak blízko máme takový
skvost.
Zámecká restaurace je jak jinak na zámku. A tam naše
prohlídkou znavené nohy našly hodinové odpočinutí. Zda nám
chutnalo? Všechno kromě guláše. Ten se tedy nepovedl.
A jedeme dál. Z Frýštátu do Ráje, pozemského a karvinského.
Zde na ulici Kubisze má sídlo přírodovědná stanice, středisko
volnočasových aktivit. Pracuje zde naše kolegyně p. Szczerbová
Zdenka
jako
vedoucí
oddělení
zoologie
a chovatelství.
Návštěvníci se zde mohou setkat s takřka 250 zvířátky.
Seznámíte se s exotickými druhy z řad plazů a obojživelníků –
užovky,
korálovky,
hroznýš,
krajta,
leguán,
trnorep,
parosnice, želvy a dalšími. U papoušků vás přivítá divokým
křikem kakadu Arnošt, u savců zas nosálové Bimbo a Bobinka
nebo opička makak rhesis Oskar. Novým přírůstkem je stříbrný
lišák Míša. Dále uvidíte králíky, různé druhy morčat, činčily
a unikátního bílého ježka Rafaela. A prohlídkou říše zvířat
naše putování po zemi karvinské končí.
Klubko míří na výstavy
V prosinci
nabídlo
Klubko
svým
členkám
malý
výlet
"k
sousedům". Sv. Josef v Ropici srdečně zval na vánoční výstavu
v poslední listopadový pátek. Potěšení ze setkání bylo
oboustranné. Nebyla to totiž naše první návštěva tradičních
vánočních výstav.
Po
prohlídce
a
krátkém
posezení
u
výborného
domácího
„ciasteczka" s kávou jedeme do Třince na další výstavy.
V muzeu jsme si prohlédly hned tři výstavy.
I panenky mají
kde bydlet, kdy jsme se na krátkou chvíli vrátily do dětství a
zavzpomínaly.
Ve
velké
výstavní
síni
zase
na
nás
dýchlo
kouzlo
nadcházejících svátků. Exponáty plné vánoční atmosféry byly
vystaveny pod názvem Inspirace Vánoc. V Galerii na schodech
vystavoval místní klub Patchwork hobby naší doby. Obdivovaly
jsme oděvní i bytové doplňky, které vytvořily šikovné ruce žen
z Třince a okolí. A na závěr ještě prohlídka stálé expozice s
historií třineckých železáren i města od roku 1839 až do
současnosti. Třinecké muzeum vzniklo jako první hutnické
muzeum v republice.
Poslední zastávka na zpáteční cestě domů byla na meníčko U
sojky v Neborech. Tradiční vepřo, knedlo, zelo opravdu
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chutnalo. Již nyní se členky Klubka těší na další výlety i
setkání v novém roce.

JK Vělopolí
Vělopolská podkůvka
V sobotu 20.06.2015 se uskutečnil 1. ročník závodů pro děti na
ponících a amatérské jezdce pod názvem Vělopolská podkůvka.
Pořádající klub JK Vělopolí spolu se „Stájí M Ropice“
připravil řadu skokových a westernových soutěží.
Diváci se mohli zapojit do nelehké disciplíny „Vělopolský
Železník“, která vyžadovala značnou fyzickou zdatnost. Průběh
akce obohatila svým vystoupením Voltiž Duha, kde děti ve věku
čtyř let předvádějící na koni gymnastické cviky za doprovodu
hudby z Popelky dojaly mnohé k slzám.
Na stupních vítězů k naší veliké radosti jsme mohli vidět také
tváře dětí, kteří patří do naší obce.
Klárka Slováková se umístila na 1. místě v jízdě zručnosti pro
děti, obsadila také 2. místo v křížovém parkuru do 30 cm
s vodičem.
Adélka Kožusznik získala v Jízdě zručnosti pro děti stříbro a
ve Slalomu open bronz.

MIKULÁŠSKÁ PONY JÍZDA
Své organizační schopnosti letos spojily dva kluby. JK
Vělopolí a Meridian Team a výsledek 5. 12. 2015 vyšel na
výbornou. Druhého ročníku se zúčastnilo 52 dětí v doprovodu
svých příbuzných a kamarádů. V jezdecké hale v Chotěbuzi byla
připravena jízda zručnosti pro malé jezdce na ponících a
souběžně probíhaly hry pro ostatní děti, které čekaly na
vystřídání s jezdeckou skupinou. Pro radost bylo připraveno
šest poníků, na kterých si všechny děti dostatečně zajezdily.
Zpovzdáli se ozývaly koledy, ve vánočně nazdobené kavárně
s výhledem do haly příjemně plápolal oheň a byly navařeny
dobroty ze surovin z místní bio-farmy.
Na závěr spřežení černých frízských koní přivezlo v kočáru
Mikuláše a jeho družinu. Děti měly připravené básničky a
písničky a sem tam i někdo zalitoval svých vylomenin a slíbil,
že se polepší. Odměnou pro všechny děti byly bohaté balíčky
sladkostí.
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Sluníčkové počasí Mikulášské pony jízdě přálo, všude vládla
dobrá nálada a my se již těšíme na další ročník s hlavou plnou
nápadů, jak jej zase o trošku víc vylepšit.
Obec Vělopolí
Březnové úterní odpoledne ve Vělopolí bylo věnované přednášce
na téma Syndrom vyhoření. MUDr. David Poledník seznámil
občany, co to vlastně syndrom vyhoření je, jak vzniká, jak se
projevuje a jak z toho ven.
Z Vělopolí na Baťův kanál
První červencová sobota nabídla zájemcům z Vělopolí jednodenní
výlet na Baťův kanál.
V časných ranních hodinách a za nádherného počasí jsme
zamířili nejprve do Starého Města u Uherského Hradiště. Zde
unikátní a v Evropě ojedinělé KOVOZOO nás přímo uchvátilo. V
zrekonstruovaném areálu bývalého cukrovaru a parčíku jsou
umístěny jedinečně propracovaná zvířata v životní velikosti
vyrobená z kovového odpadu. Pěkná vyhlídka po okolí se nám
naskytla po výstupu na maják Šrotík. Mezi další zajímavosti
k prohlídce patří dřevěná loď Naděje nebo letoun L-610.
Dvouhodinová plavba po kanále poskytla maximální pohodu a
odpočinek.
Ve Strážnici jsme měli individuální program, který nám umožnil
návštěvu zámku, skanzenu v přírodě či města.
Následně jsme se přesunuli do Sudoměřic a prohlédli Výklopník.
Je
to
ojedinělá
stavba,
která
sloužila
k překládání
lignitového uhlí. Uhlí bylo překládáno z vagonů do lodí, které
se plavily po Baťově kanále do Otrokovické elektrárny. A po
prohlídce hurá na motorové čluny do slovenské Skalice
Cestování jsme zakončili krátkou zastávkou u vinných sklípků
v Petrově.
Jedině, co nás potrápilo, bylo horko, ale i to jsme zvládli.
Výlet se všem líbil a snad se nám podaří zorganizovat další,
neméně zajímavý.

Rozjímání paní Starostky
Léto jak (ne)má být
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Konečně! Prázdniny, sluníčko, dovolená. Úmorné horko. Také čas
pro sklizeň úrody a zavařování. Zahrádkáři jsou v jednom kole.
Kosit trávník, zalévat a zase zalévat. A že se letos zapotí,
to ví nejlépe oni sami.
Po dlouhodobém deštivém počasí by to chtělo krumpáč. Zem je
jako skála. Cibuli ne a ne vytrhnout, česnek ne a ne vyrýt. A
že český česnek je náš poklad, není třeba ani uvádět. Ten se
musí sklidit za každou cenu. A cena je opravdu vysoká!
No a bude po létě.
Dětem začne škola a nám seniorům také. VU3V v Třanovicích bude
pokračovat zimním semestrem. Ještě je pár volných míst ve
„školních“ lavicích, a hlavně máme výbornou paní profesorku i
kolektiv. Takže se ptám, Quo Vadis seniore?
Čápi, čápi a kobylky
Po naszymu pasikoniki. Večerní ticho je přeplněno jejich
cvrčením.
Když tak sedím v altánu a letní večer pomalu končí, mám čas
přemýšlet. O všem možném. Hlavně o koloběhu života a
přírodních zajímavostech. A právě jsem vám chtěla sdělit, že
na louky p. Tadka Michalika se sneslo hejno čápů. S traktorem
mohl přijet do jejich těsné blízkosti, pokud vystoupil,
odlétly kus dál. A že jich bylo! Napočítal kolem 70 čápů.
Pochutnávaly
si
na
kobylkách.
Příroda
jim
zpestřila
jídelníček, když se žáby vytratily. Anebo se sluní u přehrady
v Těrlicku?
A
pro
zpestření
ještě
jedno
nepotvrzené.
V Těrlicku jsou kolem cesty postaveny zábrany pro žáby. Aby je
údajně nebylo třeba sbírat, tak je to zařízeno tak, aby
skončily ve vědru. To objevil jeden nejmenovaný čáp, a tak se
nebaštil, že nemohl vzlétnout a jenom se kolébal na svých
dlouhých nohách. Krásné letní rozjímání všem.
Akce SCEAV Třanovice v naší obci:
Den matek
Letošní
Den
matek
probíhal
v plné
režii
vělopolského
místostarosty Ing. Kaczmarczyka Pavla, KS - SCH z.s. Nedělní
odpoledne bylo věnováno maminkám a babičkám a naplnilo
kulturní sál do posledního místečka. Děti z nedělní školky
přednesly několik básniček a mužský hudební sbor z Albrechtic
nám hezky zahrál. Každá žena obdržela růži a všichni měli
možnost ochutnat skvělé sladkosti domácí výroby.
Mikuláš
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KS-SCH Třanovice a obec Vělopolí pozvala občany na vánoční
slavnost v neděli 13.12.2015 do sálu v kulturním domě.
Vystoupily děti z polské školy v Hnojníku a místní hudebně
pěvecké trio.
Děti z vělopolské nedělní školky nacvičily
pěkný příběh. Byl i Mikuláš s dárečky pro děti. Sladkosti a
vánočka s čajem nemohly chybět.
Místostarosta Kaczmarczyk Pavel na závěr vystoupení poděkoval
organizátorům i účinkujícím a všem popřál krásné vánoční
svátky a šťastný nový rok.
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