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Slovo starostky
Milí spoluobčané.
Ani jsme se nenadáli a je
tu jaro - obzvlášť když ani pořádně nebyla zima. Absence
zimy nám nevadila při všech
připravených akcích, tedy košt
gulášů, novoroční ohňostroj,
Tříkrálová sbírka, tři plesy, fašank, dětský karneval, košty
slivovice,... snad jsem na nic
nezapomněla. Navíc jsme měli
možnost navštívit výstavu a besedu věnovanou projektu „Legie 100“ a poslechnout si strhující koncert vojenské cimbálové
muziky Ondráš. Všechny tyto
akce vám připomene obrazová
příloha, i když každá z nich by
si zasloužila samostatný článek. Ten, kdo tam byl, si atmosféru vybaví - a kdo nebyl, snad
se nechá zlákat příště.
S nastupujícím jarem začneme pracovat na zahrádkách
a vinohradech, ale také se rozběhnou práce v obci. Co letos
chystáme?
• Máme podané dvě žádos-

ti o dotace do OPŽP na výměnu oken a zateplení budovy OÚ
a nákup kompostérů (společný
projekt s obcí Šarovy), ale zatím při všech rošádách ve vládě
nebyly žádosti vyhodnoceny.
• Další žádost máme registrovanou u Ministerstva pro
místní rozvoj na rekonstrukci
spojovacího krčku MŠ, který jak rodiče školkáčků potvrdí, je
v havarijním stavu. Stavbu provede v době letních prázdnin
firma Stabos z Bohuslavic.
• Na duben je připravena
oprava levostranného chodníku ve směru na Bílovice (od
č.277 k boží muce) společností
SVS Correct z Bílovic.
• V dubnu podáme žádost
na revitalizaci topolové aleje na
Ministerstvo životního prostředí. Více o akci na straně 3.
• V červnu dáme do užívání multifunkční hřiště u Staré
školy. Určitě ho slavnostně otevřeme - o čemž včas budeme
informovat.

• Probíhá příprava projektové dokumentace a vyřizování
stavebního povolení na stavbu
inženýrských sítí a komunikace
v lokalitě od ZŠ v celé délce ulice Nad školou.
• Koho zajímá osud „Revitalizace návsi“: Obec Topolná
vyhrála soud o určení vlastnictví pozemků, o které je čtyři
majitelé nemovitostí v lokalitě
návsi žalovali. Soud stále prodlužoval lhůtu na vydání rozsudku, takže slavnostně nabyl
právní moci v polovině prosince. Proti rozsudku se čtyři zmínění zastánci stávajícího stavu
návsi odvolali, takže tento příběh pokračuje.
Kromě stavebních prací
nás čeká spoustu kulturních
a sportovních akcí, na které vás
zveme na str. 5 a při kterých se
těším na setkání s vámi. Přeji
hezké a usměvavé jaro.
Mgr. Hana Marášková,
starostka

USNESENÍ 01/2014
ze zasedání Zastupitelstva obce Topolná, konaného dne 13. 3. 2014
A. Zastupitelstvo obce schvaluje:
- složení návrhové komise, zapisovatele a ověřovatele zápisu
- zpracovatele PD a administraci projektu „Revitalizace topolové aleje“ společnost Arvita P
spol. s.r.o. za cenu 68 970 Kč s DPH
- variantu C navržené revitalizace topolové aleje, levou či pravou stranu po celé délce
- zpracování a podání žádosti na projekt „Revitalizace topolové aleje“ do SFŽP zhotovitelem
Ing. Jiřím Kleperlíkem za cenu 20 000Kč (není
plátce DPH)
- rozpočtovou změnu č. 1 dle přílohy
- Směrnici o schvalování ročních závěrek Obce
Topolná a jejích příspěvkových organizací
- Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Obcí
Topolná
- rozdělení dotací spolkům dle přílohy
- převedení částky 406 937 Kč do fondu oprav
na ČOV
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- Smlouvu o dílo s dodavatelem stavby „Levostranný chodník podél silnice III/49724 ve směru
na Bílovice“ spol. SVS - CORRECT, spol. s.r.o.
v ceně 414 723 Kč s DPH
- Smlouvu o dílo s dodavatelem stavby „Stavební úpravy spojovacího krčku - MŠ Topolná č.p.
460“ spol. STABOS stavební spol. s.r.o. v ceně
1 208 385 Kč s DPH
- nákup travního traktoru Starjet AJ 102-24/P2/
v ceně 99 200 Kč s DPH
- zpracovatele PD „Komunikace, parkoviště v ulici
Nad školou - Topolná“ spol. CENTROPROJEKT
za cenu díla 83 490Kč s DPH
- nákup čerpadla SEG.40 na ČOV v ceně
36 300Kč s DPH
B. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- zprávu Rady obce k 13. 3. 2014
- zprávy Kontrolního výboru a Společenské komise za rok 2013
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Revitalizace topolové aleje
Zastupitelstvo
obce
na
svém zasedání 13. 3. 2014
schválilo finální podobu revitalizace topolové aleje vedoucí
k Vysílačům. Schválil variantu,
kdy bude pokácena jedna strana aleje a následně vysazena,
až stromy povyrostou (cca za
5 let), bude stejným způsobem
řešena i druhá strana. Která část bude nahrazena dřív,
ukáže dendrologický průzkum
(stav stromů, hnízdění ptáků
apod.), který pro obec vypracovává v rámci celého projektu
společnost Arvita P z Otrokovic. (Varianty řešení byly vyvěšeny na webových stránkách
obce, ale kupodivu se k nim
nikdo nevyjádřil.) Tato společnost mapovala krajinu našeho
katastru již v rámci Komplexních pozemkových úprav.
O tom, že je třeba s alejí
„něco“ dělat debatuje zastupitelstvo už několik let. Přivítala
jsem tedy na podzim loňského
roku možnost zúčastnit se třídenního semináře „Aleje Vysočiny“, abych se dozvěděla
o problematice víc a hlavně
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viděla jak to dělají jinde a jak
se jim to daří . Vrátila jsem se
nabitá dojmy a hlavně smutná
ze zjištění, že i když jsme rozhodnuti se naší aleji věnovat,
nedosáhneme na žádnou dotaci, protože „Topol je obyčejný strom a není podporovaný.
Dejte si tam lípy nebo duby...“.
Ha, ha, ha! Jmenujeme se Topolná, tak co s lípami byť by
byly sebehezčí. Důležité ale je
nenechat se odradit! Pátrala
jsem po možnostech až mě to
nasměrovalo k již zmíněné Arvitě. Tam jsme s moc šikovnou
Ing. Hedvikou Psotovou začaly procházet možnosti, jednaly
jsme s odborem životního prostředí atd. a nakonec slavily
dílčí úspěch, kdy byl v únoru
nečekaně vypsaný dotační titul z Operačního programu životní prostředí na revitalizaci
zeleně v krajině a vzhledem
k názvu naší obce můžeme žádat i na ten topol. Podíl dotace
je 90% nákladů, byl by hřích se
o ni nepokusit.
Termín podání žádostí je
15. duben, vlastní práce by
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tedy začaly na podzim. Když
se budete alejí procházet, užijte si ještě její dnešní podobu.
Víme však, že žádný strom neroste do nebe a chceme - li si
krajinu uchovat k našemu potěšení, musíme o ni pečovat.
Všimněte si každého stromu
zvlášť, ne aleje jako celku,
a jistě se sami přesvědčíte, že
k její záchraně je nejvyšší čas.
Lokalitu ke štěrkovišti ostatně letos řešíme komplexně.
Rušíme rybářský revír a do budoucna se o vodu budou starat rybáři z Topolné. Chceme
tím zamezit nájezdům „rekreantů“ ze všech koutů Moravy.
Také bude provedena změna
dopravního značení na cestě
k Vysílačům, aby se už nikdo
nemohl vymlouvat, že značku
neviděl. Záměrem je zachovat tuto lokalitu jako klidovou
zónu, kde se potkáme na procházce s kočárkem, se psem,
na kole či kolečkových bruslích...nebo jen tak.
Hana Marášková,
starostka
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PROJEKT LEGIE 100.
1914 – 2014
Tímto projektem s uvedeným logem se
budeme zabývat po celý rok 2014. Proč...?
Protože je to Výročí, kdy se náš národ probudil
a realizoval to, v co předchozí generace našich
intelektuálů, myslitelů a buditelů snily a doufaly.
Ano, a naší těžce vybojované samostatnosti se
zúčastnili Ti nejobyčejnější lidé - občané, kteří
si přáli mít svůj vlastní stát. Proto u některých
budeme zveřejňovat Životopisy.
Náš první kronikář obce p. Stanislav Hrdina
se k tomuto vyjádřil prostými a stručnými slovy:
Obec Topolná může býti také hrdá na své
uvědomělé občany, kteří vstoupili do legií, pod
prapory, za svobodu našeho národa. Zřekli se
možnosti návratu domů, v případě vyhrání války
Rakousko-Uherskem, a splnili svoji národní
povinnost za práva ujařmeného lidu.
Zásluhou o osvobození národa, postavily si
legie pomník a památku nehynoucí.
V úterý 11. února 2014 se v KS- Bůrovce
ve velkém sále uskutečnil Koncert vojenského
orchestru Ondráš se svými sólisty a dívčím
sborem. Součástí koncertu „Vlčí máky válečným
veteránům“ byla Putovní výstava věnovaná také
topolským legionářům. Byli jsme překvapení
účastí našich občanů i přespolních, což nakonec
vyneslo na dobrovolném vstupném cca 10 000
korun. Děkujeme! Tento výtěžek byl zaslán na
projekt „Legie 100“.
V úterý 18. března t.r. byla uskutečněna v Nové

Ludvík Jánoš, Topolná č. 315
rolník
Narodil se v Topolné
6. prosince 1896 v selském
domě č. 85 na pravé straně
Pořádí. Spolu s bratrem
Františkem (pozdější starosta
obce) a otcem Ferdinandem,
byli
několik
desetiletí
předními funkcionáři a pilíři
Sboru dobrovolných hasičů
v Topolné.
Po vyhlášení mobilizace nastoupil k rakouské
armádě 25. zeměbraneckého pěšího pluku jako
svobodník. Při ruské ofenzívě byl v červnu 1916
v Olyku zajat a v červenci 1917 se přihlásil do čsl.
vojska v Kyjevě – Lebedínu. Sloužil u 3. střeleckého
pluku Jana Žižky a pro vojenské úspěchy byl
vyznamenán a dosáhl hodnosti četaře. V roce
1920 se vrátil do vlasti a zanedlouho se stal členem
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škole Beseda na téma „1.sv. válka a topolští občané“.
Rovněž děkujeme za účast všem, kteří přišli,
a znovu se obracíme k široké veřejnosti s prosbou:
Ze 40 legionářů se nám podařilo sehnat pouze 15
fotografií a z padlých občanů máme pouze 1. Nevíme
kde padli (na které frontě) a kde odpočívají. Pokud
byste měli někdo nějakou informaci, nebo i drobnost
o účastníku války z vaší rodiny, prosíme sdělte to
v kanceláři OÚ. Oba seznamy – legionářů i padlých
jsou na webu obce – Fotograf – Legie 100. redakce
NÁRODU, KTERÝ SI NEVÁŽÍ HRDINŮ,
HROZÍ, ŽE NEBUDE ŽÁDNÉ MÍT, AŽ JE BUDE
SKUTEČNĚ POTŘEBOVAT.

Sboru dobrovolných hasičů v Topolné. V roce 1927
se oženil s Filomenou Hoferkovou a postavili si dům
č. 315 na Padělkách k Napajedlům. Manželství bylo
bezdětné, ale zato hospodaření bylo vzorně vedené
za pomoci tehdy nejmodernějších strojů a zařízení.
V době 2. sv. války byl účasten v odboji Obrana
národa. Byl vyslýchán gestapem a nato krátce
vězněn.
Ani po válce nezůstal stranou veřejného dění,
i když mu to postavení soukromě hospodařícího
rolníka a přitom dobrého hospodáře ztěžovalo. Byl
starostou Sboru až do roku 1957.
Nikdy nevstoupil do JZD a v roce 1962 byl
fingovaně usvědčen z neplnění hospodářských
dodávek státu. Byl sankcionován vysokou finanční
částkou, která byla vázána (zaknihována) exekucí
nemovitostí domu č. 315. Protože částku nebylo
možno uhradit, krátce před svou smrtí požádal Radu
MNV o odpis sankce a tato mu byla po jeho skonu
odpuštěna. Zemřel ve věku 68 let - 21. září 1964.
František Samsounek

Život v Topolné

1/2014

Ještě k působení p. učitele
Jana Keprta v Topolné
V Obecním zpravodaji „Život v Topolné“ č. 2/2013 na str.5 byla krátká vzpomínka na pana učitele
Jana Keprta, při příležitosti jeho 100. výročí.
Nedávno redakci Zpravodaje přišel dopis od dcery p. učitele – p. Marie Knapkové z Otrokovic,
která redakci děkuje za vzpomínku a upřesňuje jeho působení v Topolné, i jinde v regionu.
Toto upřesnění si dovolujeme otisknout:

REDAKCI časopisu
„Život v Topolné“
Když se mi dostal do rukou
Váš Zpravodaj, byla jsem příjemně překvapena vzpomínkou na našeho tatínka – p. uč.
Jana Keprta.

povoleno studium učitelství.
Bratři Václav a Jiří se museli
učit ve fabrice řemeslu, aby
získali správný vztah k dělnické třídě. Potom mohli vystu-

dovat průmyslovku a nakonec
i vysoké školy.
Marie Knapková
roz. Keprtová

Topolná a „krůžek“ byly jeho
velkou životní láskou. Do Topolné byl přeložen ze Slušovic
vlastně za trest. Minulému režimu se nelíbilo, že chodil do
kostela, byl cvičitelem Orla,
členem ČSL, organizoval chrámový sbor a zpíval v kostele
sóla.
V Topolné bydlel ve škole –
v kabinetě od r. 1948 a domů
k rodině se vracel v sobotu odpoledne a odjížděl zase v neděli večer. Jeho žena se přes
týden starala sama o tři děti.
Pak v roce 1953 – 1955 učil
v Bílovicích. V roce 1955 mu
bylo umožněno učit v Želechovicích, kam denně dojížděl. Ale
v r. 1959 byl definitivně ze školství vyhozen a pracoval 5 let ve
skladě obuvi jako dělník. Později mu přátelé pomohli najít
místo v pojišťovně. V r. 1969 se
mohl vrátit do školy v Želechovicích, kde učil až do důchodu.
Jeho manželka – učitelka,
byla rovněž vyhozena ze školství. Pracovala ve skladě potravin a bohužel už se nesměla
k učitelství nikdy vrátit.
Nám dětem nebylo povoleno vyšší vzdělání. Mně nebylo
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JAK DÁL NA TOPOLSKÉM ŠTĚRKÁČI
Koncem listopadu loňského
roku byli pozváni topolští rybáři
na obecní úřad, kde byli seznámeni se záměrem vyjmout náš
štěrkáč ze svazového revíru
a dát ho do užívání právě jim.
K tomuto rozhodnutí přispěl
neutěšený stav v okolí vodní
plochy, kde po nájezdech cizích rybářů zůstával neskutečný nepořádek a z množství
aut porušujících zákaz vjezdu
byla drtivá většina právě těchto rybářů. Tomuto předcházela
iniciativa pana Františka Hrdiny, který zajistil podpisy všech
majitelů pozemků pod štěrkem,
které byly nezbytnou nutností
k podání žádosti o zrušení rybářského revíru. Většina zúčastněných rybářů s tímto záměrem souhlasila a domluvila
se na další schůzce, tentokrát
již se zástupci Rybníkářství
Holomňa Pašovice-Prakšice,

kteří podobným způsobem začali před nedávnem hospodařit na nově vzniklých rybnících
v těchto obcích a byli ochotni
se s námi podělit o své zkušenosti. Na této schůzce zúčastnění odhlasovali úmysl založit
svůj spolek a pustit se do hospodaření na štěrku. Dále byl z
řad rybářů zvolen přípravný výbor, který se sešel se zástupci
MO MRS Uh. Hradiště, aby
jim oznámil záměr na zrušení rybářského revíru. Tito byli
našimi argumenty překvapeni,
o údajných problémech s čistotou v okolí vody a porušování
dopravních předpisů nevěděli
a s naším plánem nesouhlasili. S tím, že naší snaze budou
oponovat, jsme se rozešli. Dalším úkolem přípravného výboru bylo založení rybářského
spolku, které se díky změnám
v občanském zákoníku o něco

protáhlo, ale koncem února letošního roku se podařilo
spolek zapsat u rejstříkového
soudu v Brně. Ke spokojenosti už jen schází rozhodnutí
o zrušení revíru, které bylo nakonec 18.března vyvěšeno na
úřední desce Zlínského kraje,
čeká na nabytí právní moci
a za které patří poděkování
paní starostce i panu Hrdinovi,
kteří se v tomto dosti angažovali. Teď už jen zbývá znovu
se sejít, odsouhlasit si stanovy
spolku, upravit rybářský řád,
který bude vyhovovat všem
a budeme moci nahazovat.
Pokud vše proběhne hladce
a nevyskytnou se žádné další
problémy, tak bychom mohli od
května rybařit na vlastní vodě.
PETRŮV ZDAR!
Za přípravný výbor
Roman Šiller

Košt gulášů
V době vánočních svátků - na Štěpána
proběhl nultý ročník Koštu gulášů, který
připravila Rada obce ve spolupráci se Společenskou komisí. Proč nultý ročník? Byla
to prostě zkouška. Kde akci uskutečnit?
Vařit venku nebo přivézt guláše uvařené?
Bude o guláše v době svátků zájem, přijde
vůbec někdo? Odpovědi na všechny otázky předčily naše očekávání.
Srnčí, daňčí, kančí i klokaní guláše zmizely jako mávnutím kouzelného proutku,
zůstalo trošku kotlíkového guláše (i ten na
druhý den snědli štamgasti v hospodě).
Pořád chyběl chleba - byl čerstvý (ještěže
tu máme pekárny) a také pochybělo pivo
a grog. Co nechybělo byla výborná nálada
a atmosféra, kterou zpestřila i DH Topolanka. Děkujeme kuchařům Petru Daňkovi,
Ivetě Bursíkové, Mirku Lapčíkovi, Janě
Mléčkové (Topolská hospoda) a Olinu Slavíkovi a jejich týmům, že byli ochotni věnovat celý sváteční den této akci a našim
chuťovým buňkám. Těšíme se na 1. ročník!
Rada obce

strana 6

Život v Topolné

1/2014

2. Topolský slivovicový košt je za námi!
Rok s rokem se sešel a v sobotu 15. 3. 2014 se v Domě
u zahrádkářů uskutečnil 2. Topolský slivovicový košt. V letošním roce bylo připraveno
k ochutnání celkem 63 různorodých destilátů jak od místních
pěstitelů, tak pěstitelů z Moravskoslezského kraje či Valašska.
A právě z Moravskoslezského
kraje z Pustějova pocházela rarita koštu: tzv. dýňovice. Kromě
místních a přespolních návštěvníků košt stejně jako v loňském
roce navštívil prezident spolku
Společnosti přátel slivovice Čes-

ké republiky Mgr. Jiří Severin
(mj. spoluautor Muzea lidových
pálenic ve Vlčnově). Příjemnou
sobotní koštovací atmosféru
v pozdních hodinách návštěvníkům nečekaně zpestřili mladí hudebníci z Topolanky.
A kdo se vlastně stal letošními
vítězi? V kategorii letní ovoce se svojí hruškovicí uspěl
MUDr.
František
Mikoška
a v kategorii modré ovoce zvítězil
s trnkovicí Bohumil Škára. Tímto
bychom chtěli poděkovat všem
za obdržené vzorky, degustační
komisi za jejich výdrž a všem ná-

Připomínky občanům
•

Oznamujeme možnost půjčování vysoušeče zdiva – 20Kč/den

•

První svoz bioodpadu 7.4. 2014

vštěvníkům za návštěvu.
Na závěr dovolte, abychom
Vás informovali, že jsme se
rozhodli výtěžek Topolského
slivovicovém koštu, který činí
2.000,-Kč, věnovat dětskému
oddělení Uherskohradišťské nemocnice. Vězte tedy, že ti, kteří
košt absolvovali, svou účastí
přispěli na dobrou věc! Pevně
věříme, že se v příštím roce
opět společně ve zdraví setkáme nad letošní úrodou. Příjemný nejen zahrádkářský rok přejí
pořadatelé koštu
Josef Foltýn, Roman Foltýn

!!

!

Plánované akce:
12.4.

Velikonoční dílničky

25.4.

Pálení čarodějnic

26.4.

Otvírání cyklostezek

30.4.

Stavění máje

Duben

Jarní toulky

1.5.

Turnaj talentů

8.5.

Setkání „U kameňa“

16.5

Kolečkiáda

24.5.

Setkání pod lipú

25.5.

Pouť, výstava vín

20.6.

Táborák k ukončení školního roku
u
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Společenská kronika
v lednu:
50 let
60 let
70 let
75 let
80 let
85 let

v únoru:
Hovorka Václav
Horák Vladimír
Večeřa Antonín
Marášková Hana
Jung Pavel
Dohnal Jaroslav
Knotová Božena
Šimková Jiřina
Velčovská Marcela
Lapčík Božetěch
Mikulková Libuše

50 let
60 let
70 let
75 let
95 let

Levcová Jiřina
Foltýnová Zdenka
Jurygáčková Jiřina
Viceník František
Kovalová Vlasta
Slováček Josef
Vávra František

v březnu:
60 let
70 let
75 let

Postavová Zdeňka
Plšková Ludmila
Mikulková Ludmila
Rozsypálková Irena
Zimáková Marie

Srdečně blahopřejeme

Vítání občánků 15.2.2014
David Vavřiník, Lukáš Pítr, Petr Štich
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Vysílač
V minulém měsíci si mnoho našich spoluobčanů
prohlédlo zařízení vysílače. Ten měl ukončit vysílání
28. února. Po jednání se podle tiskových zpráv podařilo prodloužit provoz nejméně o tři roky. Šíří program
Radiožurnálu již 62 let. Je slyšitelný po celé Evropě
a za příznivých podmínek, většinou v podvečer, je
možné jeho signál zaslechnout až v Japonsku nebo
v Jižní Americe. Pochvalují si to především řidiči kamionů, brázdící Evropu, kteří tak mají stálé spojení s
domovem. Sehrál významnou úlohu v roce 1968, kdy
šířil do světa pravdivé informace o obsazení republiky spřátelenými armádami, ze studia v Hostýnských
horách. Pražské i brněnské rozhlasové studio bylo již
obsazené sověty. Stožáry vysoké 270 m jsou nejvyššími stavbami celé jihovýchodní Moravy a desátými
nejvyššími stavbami v celé republice. Jsou dnes již
neodmyslitelnou součástí krajiny.
V době komunismu byl celý padesátihektarový
areál oplocen a střežen armádou včetně psovodů,
stejně jako západní hranice republiky. Vojáci, kteří
tady sloužili, byli také přínosem pro Topolnou i vesnice v okolí. Mnoho z nich se zde oženilo a zůstalo
natrvalo a mnoho děvčat se provdalo zase do světa.
Jak to vlastně vzniklo ? Proč zrovna v Topolné?
Všechno to začalo již v době německé okupace.
V roce 1944 obsadil zvláštní oddíl německé armády místní školu, vyhlásili pro zedníky a pomocníky
z okolí pracovní povinnost a začali budovat radarové zařízení pro sledování nepřátelských letadel
v prostoru katastru Topolné na loukách. Tehdy zjistili, že jsou zde ideální podmínky pro takové zařízení.
Bylo to zřejmě mimo jiné dáno silným štěrkopískovým podložím. Nad vesnicí vybudovali pozorovatelnu se skleněnou kopulí. Při ústupu celé zařízení
odvezli. Některé objekty ani nestačili dokončit.
Po skončení války rozhodla československá vláda o vybudování dlouhovlnného vysílače s dlouhým
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dosahem právě v blízkosti místa kde Němci měli
radar, protože podmínky pro tuto stavbu byly velice příznivé. Tak stát v roce 1949 vykoupil pozemky,
někde násilně zabral, a začalo se stavět. Stavbu
stožárů prováděli pracovníci Hutních montáží Ostrava a bylo zde zaměstnáno několik místních dělníků. V roce 1952 byl vysílač slavnostně otevřen
a zahájil provoz. V sedmdesátých letech bylo vnitřní zařízení přebudováno a tím se zvýšil jeho výkon.
V průběhu let zde bylo zaměstnáno několik desítek
místních i přespolních pracovníků
Augustin K n o t

Život v Topolné
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Tříkrálová sbírka – 2014
V sobotu 4. ledna 2014 se v naší obci uskutečnila Tříkrálová sbírka za dobrého počasí. Minulý
rok bylo horší - pršelo. Do ulic v obci se vydalo
osm skupinek dobrovolníků se svými vedoucími – samozřejmě oblečených jak se na Tři Krále
sluší a patří. Každá skupina měla stejnou barvu
svých plášťů a také koruny na hlavách označených velkými písmeny K, M, B. Pouze vedoucí se
lišili, což ale na důležitosti a charitativním charakteru sbírky nic neubralo. Vhodná byla i dámská
jízda na koních. To se totiž často nevídává. Slečny Kateřina Čellárová, Eliška Lekešová a Tereza Lapčíková průvodu dodaly orientální nádech
a zvláštnost.
Letos se sice nevybralo tolik jako loni, ale
42 691 korun je přece pěkný peníz. Mírný rozdíl oproti min. roku nahradil zase někdo jiný (jiná
obec), protože v diecézi to zase byla rekodní suma. A tak nezbývá než poděkovat – Vám
všem, že jste otevřeli své dveře a přispěli na dobročinnou akci. Zvláštní poděkování vyslovujeme
skupinkám, jejich vedoucím a všem, kdo měli podíl na přípravě a organizaci.
Rozsypálková
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S L O Ž E N Í S K U P I N E K.
1. Věra Buráňová – David, Lukáš
a Radim Večeřovi
2. Zuzana Viceníková - Kateřina
a Tereza Botkovy, Barbora Viceníková
3. Radek Směták - Matěj Směták,
Anežka Gajdošíková a Jiří Směták
4. Anna Šmídová - Kateřina Gajdošíková,
Barbora Hubáčková, Adam Hubáček
5. Marie Luňáková – Klára Luňáková,
Petr Zetík ml., Radim Jurčík
6. Vladimír Horák ml. - Jakub Mikoláš,
Ondřej Sklenařík, Šimon Pekař
7. Ludmila Miklicová - Žaneta Chybíková,
Lenka Lipovská, Adéla Mrázková
8. Ing. Irena Rozsypálková - Václav
a Radek Bednaříkovi, Barbora Malinová

Život v Topolné
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Centrum denních služeb pro seniory
Trávíte rádi svůj volný čas ve
společnosti svých vrstevníků?
Nechcete nebo nemůžete být
sami celý den doma? A nebo
máte ve své domácnosti staré rodiče či prarodiče a nevíte,
jak skloubit zaměstnání s péčí
o ně? Potřebujete zajistit dopravu pro člena rodiny z domácího
prostředí do našeho zařízení ?
Pokud jste si odpověděli, alespoň na jednu otázku ano, tak
naše sociální zařízení Centrum
denních služeb pro seniory je tu
pro Vás.
Centrum denních služeb
pro seniory poskytuje ambulantní službu, seniorům od 60
let se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického
onemocnění nebo zdravotního
znevýhodnění, jejichž situace
vyžaduje pomoc jiné fyzické
osoby a kteří mají zájem se zapojovat do nabízených aktivit,
které centrum nabízí. Ke každému uživateli služby přistupu-
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jeme důstojně a individuálně.
Zajišťujeme mu poradenství,
spolupráci s rodinou, motivujeme ho, jsme flexibilní, co nejvíce uživatele zapojujeme do dění
v zařízení.
Služby, které centrum nabízí jsou placené a mezi základní poskytované činnosti patří pomoc při převlékání
a přemísťování se v prostorách
centra, podávání a příprava
stravy, dodržování pitného režimu, pomoc při osobní hygieně,
výchovně-vzdělávací a aktivizační programy (např. procvičování jemné, hrubé motoriky,
luštění křížovek, jednoduchá
kondiční a dechové cvičení,
trénink paměti a mnoho dalších
aktivit), sociálně-terapeutické
činnosti (např. návštěvy divadla, vernisáže, akce pro seniory atd.). Dále centrum nabízí placené fakultativní činnosti
a mezi ně patří DOPRAVA z domácího prostředí do zařízení
a zpět, doprovod při procház-

Život v Topolné

kách, výletech, obědy, snídaně,
svačiny.
Denní centrum, kde uživatelé mohou trávit svůj volný čas
OD PONDĚLÍ DO PÁTKU OD
7:00 do 15:30 hod. naleznete v UHERSKÉM HRADIŠTI
v části zvané Rybárny, Moravní nábřeží 81. STŘEDISKO JE
BEZBARIÉROVÉ. Bližší informace naleznete na internetových stránkách www.uhradiste.charita.cz nebo na emailu
cds@uhradiste.charita.cz či na
tel.č. v Centru denních služeb pro
seniory v Uherském Hradišti 572
Pokud chcete, aby Vaši blízcí
neměli čas myslet na přibývající
léta – přijďte se za námi podívat. Budeme se těšit na Vaši
návštěvu.
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1.

Ples ZŠ

2.

Maškarní ples

3.

6. Obecní ples

4.

CM Ondráš

5.

Fašank

6.

Dětský karneval

Vydává Obecní úřad Topolná v nákladu 350 ks.
Grafická úprava a tisk: Petr Brázda - vydavatelství Břeclav.
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