cena 5 kč

Obecní zpravodaj

Číslo 4

Ročník XV.

22.11.2013 Společenská komise uspořádala Vánoční aranžování s firmou
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Slovo starostky
Vážení občané.
Já nevím jak vy, ale já jsem se
ani nenadála a jsou tu Vánoce,
potažmo Nový rok. V předvánočním čase se uskutečnilo spoustu
pěkných akcí, které nám navodily sváteční atmosféru a děkuji
všem, kteří je pro nás připravili a
také všem, kteří je svou účastí
podpořili. Byla to s vámi pěkná
setkání a těším se na další.
S koncem roku je třeba bilancovat co se podařilo a co
ne. Úspěšně proběhly stavební
akce výměna oken na budově
ZŠ, chodník v Bráně, zavlažování hřiště TJ, díky členům
Sboru dobrovolných hasičů byla

přistavena nová garáž a provedeno zateplení objektu hasičské
zbrojnice. V rámci projektu Regionu Za Moravú jsme se konečně dočkali zahájení výstavby multifunkčního hřiště u Staré
školy. Co se nepovedlo - to víme
už třetí rok, je dokončení revitalizace návsi. Škoda!
Tolik stručná bilance investičních akcí. Mnohem víc se
toho děje v našem spolkovém
a společenském životě. Z toho
mám vždycky velkou radost a
jen si přeji, aby nám potěšení z
vzájemného prožitku dlouho vydrželo. Nový rok zahájíme hned
třemi plesy - školní, maškarní

a obecní . Tímto vás chci na 6.
Obecní ples srdečně pozvat.
Tentokrát jsme pro vás v programu připravili mimo jiné ukázky
tanečního páru skupiny ROKASO a pokřtíme zde knihu „Topolná v novém století...“, ve které
jsme se snažili zachytit všechny
a všechno co lze v Topolné vidět nebo co se tu děje. Na plese
bude také zahájen prodej knihy
(a někdo ji třeba vyhraje v tombole).
Vážení a milí, dovolte mi popřát vám hezké, klidné svátky
a pevné zdraví v roce 2014.
Mgr. Hana Marášková,
starostka

USNESENÍ 05/2013
ze zasedání Zastupitelstva obce Topolná, konaného dne 13. 12. 2013
A. Zastupitelstvo obce schvaluje:
- složení návrhové komise, zapisovatele a ověřovatele zápisu
- částku na zajištění dopravní obslužnosti ZK ve
výši 85 Kč/občan s platností od 1. 1. 2014
- záměr zrušit rybářský revír na štěrkovišti v Topolné
- rozpočtovou změnu č. 8 a 9 dle přílohy
- rozpočet obce na rok 2014 dle přílohy
- nesouhlasit se směnou částí pozemků parc.
č. 1030/90 a 1030/91 za část pozemku parc.

č. 1030/289
- záměr koupě částí pozemku parc. č. 1030/90
a 1030/91 od pana Milana Kvapila
- schvaluje mandátní smlouvu s Regionální rozvojovou agenturou Východní Moravy na zpracování
žádosti o dotaci a management projektu „ Nakládání s biologicky rozložitelným odpadem v obcích Topolná a Šarovy“
B. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- zprávu Rady obce k 13. 12. 2013

100 letému výročí vzniku československých legií
Vážení příznivci historie.
V roce 2014 – počátkem měsíce února se v Topolné uskuteční výstava ke 100 letému
výročí vzniku československých
legií v době 1. sv. války. Děje
se tak v rámci celostátní akce
„PROJEKT LEGIE 100“, která
by měla napomoci posílit národní uvědomění, národní hrdost,
jakož i zvýšit prestiž České republiky.
Legionáři nasazovali své životy nejen na frontách 1. sv.
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války, ale významnou měrou se
podíleli i aktivní účastí v odbojových organizacích proti německým okupantům v průběhu 2.
světové války.
Myšlenkový základ legionářského hnutí se v Československu na konci čtyřicátých let minulého století stal nežádoucím
a legionářské tradice přestaly
být udržovány.
V současné době se situace
začíná pomalu měnit. Objevují
se občanská sdružení, kluby
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vojenské historie, společnosti
a nadace, které se snaží tyto
tradice oživit. Také nám se nabízí příležitost připomenout si
legie jako fenomén, který výrazně ovlivnil nejen novodobou
českou historii, ale i průběh
první světové války. K pozvednutí vlasteneckého ducha v
naší společnosti se zapojuje i
Obec Topolná, která má pádný důvod, protože k legiím se
přihlásilo 28 občanů (dle Kroniky obce), z jiných pramenů
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až 43, což je enormě nejvíce
ze všech okolních obcí.
Z tohoto důvodu touto cestou žádáme zvláště rodiny legionářů, příbuzné a příznivce
historie, aby nám zapůjčili jakékoliv písemnosti, fotografie, ba i různé pamětihodnosti
– upomínky, a jiné materiály
k této výstavě. Jedině vzájemnou spoluprací, si můžeme
přiblížit osobnosti naší obce
jakož i dobu a události, které
vedly ke vzniku Československa. Děkujeme Vám.
Redakce

Advent 2013
Je u nás každoroční zvyklostí,
že v adventní dobu se v našem
kostele koná Adventní koncert.
Něco na způsob koncertů v České televizi, ale s tím rozdílem, že
slavíme svátek Panny Marie.
Přípravy probíhají již od počátku podzimu. Většina sborů
nebo souborů musí sestavit a
nacvičit program, který se k adventní době dost těžko vybírá.
Pěveckých uskupení pro takový koncert je v našem okolí poskrovnu, a tak byl osloven soubor, jehož výrazové prostředky
tvoří zvonky – nezvyklý hudební
nástroj. Už název sboru „ZVON-
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KY DOBRÉ ZPRÁVY“ dávaly
tušit duchovní rozměr.
A opravdu jsme byli překvapeni, jak složité melodie se dají
provést zvonkohrou. Dvanáct
hráčů (většina děvčat) hrálo
na zvonky různých velikostí, v
množství a rozsahu 4 a půl oktávy. I tady musel být dirigent,
který určoval tempo a rytmus
každé skladby. Bylo až neuvěřitelné jak přesně zahrály naši
státní hymnu, která je podle hudebních odborníků velmi náročnou skladbou.
Průvodní slovo před každou
skladbou měla p. farářka Wiera
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Jelinek (dirigent), které bylo výborné a velmi vhodné a přiléhavé k sakrálním prostorám. Proto
nezbývá než dodat, že letošní
koncert neměl chybu. A tak je
třeba Pánu Bohu a ostatním
poděkovat. Dirigentu a souboru
zvonkohry z obce Ratiboř, Mgr.
Petru Zetíkovi za pěkné úvodní slovo, sponzorům – Bohemii
transport cz, Obecnímu úřadu
a všem návštěvníkům a hostům
za účast. Ještě jednou „Díky“, a
za rok na shledanou.
Za Kostelní radu v Topolné
Fr. Samsounek
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Radostně adventem k Vánocům
S otcem kaplanem Josefem
prožíváme radostný adventní
čas. Vidět tolik dětí s lampičkami
na ranní mši sv. – rorátech a spolu
s nimi i dospělé nám všem dává
naději, že letošní Vánoce mohou
být duchovně bohaté. Přál bych
vám vidět radostné společenství
dětí, které zaplní čajovnu na faře
v Bílovicích a pochutnávají si na
připravené snídani. Na těchto
adventních ránech vidím důležitou spojitost stolu Páně – oltáře,
který dává duchovní pokrm a sytí
duši, se stolem rodinným, který
dává radost a nasytí tělo. Přál
bych každé rodině, aby zvláště
o vánočních svátcích vytvářeli
tento duchovní most mezi kostelem a domovem. Vždyť stále platí
závěrečná slova ruského filmu
Pokání: „Nejdůležitější cesta je
ta, která vede do kostela.“ Vynasnažme se, aby se především
každou neděli scházela celá rodina v kostele při mši sv. a poté
u domácího stolu při svátečním
obědě.
Zdravé soužití rodičů spolu s
dětmi velmi posiluje život církve. Tam, kde se rodiče dávají
svým dětem, dávají signál do
celé společnosti, že první mís-
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to patří rodině. Od první neděle
adventní nám zní slova našeho
arcibiskupa Jana Graubnera,
který nám v pastýřském listě naznačil program letošního
roku, kterým je rodina. Velký
důraz klade na duchovní rozměr rodiny, který je umocněn
životem z modlitby. Rodiče a
děti mají společně vnímat, že
do své rodiny jednou provždy
pozvali Boha. Ihned při svatbě
manželé říkají: „K tomu ať mi
pomáhá Bůh!“. Boha pozvali
do rodiny ve svátosti křtu svých
dětí. Bůh neopouští rodinu, i
když rodina na Boha tu a tam
zapomíná. Každý může počítat
s Božím požehnáním.
Zvláště hmatatelné Boží požehnání přeji našim rodinám po
celou dobu vánočních svátků.
Rodiče spolu s dětmi budou mít
mnoho času, jak ho využít SPOLEČNĚ. Klást důraz na společ-
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ný stůl, na společnou modlitbu,
na společnou zábavu přinese
upevnění rodinných vztahů.
Dejte pozor, aby děti během
dlouhých vánočních prázdnin
„nezavařili“ počítače. Mám pro
celou rodinu pozvánku na pondělí 30. prosince, kdy budeme
putovat z Bílovic přes Mistřice,
Kněžpole, Topolnou až do Nedachlebic po krásných betlémech v našich kostelech. Ať se
této pouti po jesličkách zúčastní
co nejvíce rodin. A už se také těším na děti s mateřských škol,
které uvítáme s otcem kaplanem na „Tři krále“ u betléma v
našich kostelech.
Přeji vašim rodinám po celou dobu vánoční radostnou
pohodu a srdce plné lásky a v
novém roce 2014 přeji Boží požehnání pro vaši práci.
P. Josef Říha, farář
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Desatero
účinků slivovice
na chlapy
1. štamprla: přestane smrdět z huby
2. štamprla: přestane ozýbat v nohy
3. štamprla: přestane bolet břuch
4. štamprla: přestanú sa třepat ruky
5. štamprla: přestanú tlačit škarbaly
6. štamprla: přestane sa mračit
7. štamprla: začne si zpívat
8. štamprla: začne mládnút
9. štamprla: začnú sa mu lúbit cuzí roby
10. štamprla: začne sa mu lúbit manželka
Pozor! Na roby to negdy působí opačně!

Slivovice? Vypadá jako voda, ale není to voda. Hřeje jako oheň, ale není to oheň. Tváří se jako přítel, ale
bacha. Když je malý, rozveselí, když přeroste, praští s vámi o zem. Destilovaná radost i žal. Babylonsky
rozvazuje jazyk, svazuje nohy. A zpívají i hluchoněmí. Zkrátka – demižón plný zázraků.

Topolský slivovicový košt
v přípravě je druhý ročník
Již téměř před rokem – přesněji řečeno 23. 2. 2013 se v
Hospodě u Huberta uskutečnil
1. Topolský slivovicový košt. Samotnému koštu však den předtím předcházela odborná degustace 47 přihlášených vzorků
pálenek. Hodnotící komise na
základě svých poznatků, nejlepšího vědomí a svědomí vybrala
deset finálových vzorků, ze kterých nakonec vzešel ten nejlepší. Kromě místních pěstitelů
se koštu zúčastnili hospodáři z
Bílovic, Mistřic, Velkého Ořechova, Nedachlebic aj. koutů
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Slovácka. Raritou byla chorvatská Rakije. Sobotní degustační
večer hudbou a zpěvem doplnila cimbálová muzika mladých
umělců, kterou doprovodila známá topolská rodačka Zuzana
Lapčíková. Tímto bychom zde
chtěli poděkovat všem porotcům za jejich ochotu zúčastnit
se degustace a také za jejich
čas a výdrž. Poděkovaní patří
také vám, kteří jste svým vzorkem přispěli do 1. Topolského
slivovicového koštu.
V roce 2014 plánujeme uskutečnit druhý ročník. O přesném
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termínu Vás budeme včas informovat. Případné dotazy směřujte, prosím na adresu foltyn.
roman@seznam.cz. Těšíme se
na Vaše vzorky z letošního – na
trnkovou úrodu bohatého roku.
No a pokud si myslíte, že zrovna ten Váš vzorek není nic moc,
pamatujte, že každá (nejen)
topolská pálenka je dobrá, a z
těch dobrých vybíráme tu nejlepší!
Za pořadatele:
Josef Foltýn, Roman Foltýn
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Plánované akce:
- 1.1.2014 v 17,00 Novoroční ohňostroj
- 11.1.2014 Ples Základní školy
- 25.1.2014 Maškarní ples
- 1.2.2014 Obecní ples
- 1.3.2014 Fašank
- 15.3 2014 Karneval pro děti

Pozvánka na turnaj v ping-pongu.
Po vánočních svátcích, již několik let za
sebou, pořádá fotbalový oddíl TJ Topolná turnaj ve stolním tenisu. Tak tomu bude i letošní
sobotu 28.12.2013 ve Staré škole.
U zeleného stolu proběhnou urputné boje
o co nejlepší umístění v boji se soupeřem,
a malým neposedným míčkem. Letos chceme do sportování s tenisovou pálkou vytáhnout od televize taky i malé sportovce, kteří
by svoje zápolení odbyli v sobotu dopoledne.
Odpoledne, jak bývá zvykem, si změří svoje
síly skupina amatérských nadšenců tohoto
sportu starších 15 let.
Přijďte si po vánočních svátcích zasportovat, pobavit se a dokázat, že jste za ten rok
neztratili nic ze svého tenisového umění.
Turnaj se uskuteční v sobotu 28.12.
2013 ve Staré škole. Děti (do15let) ráno od
8.00hod. Dospělí (nad15let) ve 13.00hod.
Srdečně zvou pořadatelé
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Společenská kronika
v říjnu:
50 let
60 let
80 let
90 let
v prosinci:
60 let
70 let
75 let
90 let
91 let
94 let

Janečková Miroslava
Mašlán Pavel
Knot František
Gajdošík Zdeněk
Brimová Božena
Hoferková Ludmila

v listopadu:
50 let
Bláha Jiří
Šuranský Pavel
75 let
Borusíková
íkov Stanislava
90 let
Dohnalová
hnalová Emilie
E

Gajdošík Miroslav
Čechmánek František
Škáchová Jarmila
Hrdinová Jaroslava
Lapčíková Zdeňka
Lysoněk Josef
Knotová Růžena
Mikošková Anna
Mlýnková Marie
Vítání občánků 14.12.2013
2.201
Johana Bartošíková, Jakub Němeček, Lukáš Stuchlík

Evidence obyvatel r. 2013
K 17. 12. 2013 je přihlášeno na trvalém pobytu 1617 obyvatel.
Průměrný věk obyvatel je 40,5
Narozeno: 14 dětí
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Jaroslav Oborný
Simona Bakusová
Karel Šíma
Max Faltinskyj
Tobiáš Šmít
Sára Belantová
Teodor Pernický
Lukáš Stuchlík
Jáchym Vavrik
Jakub Němeček
Johana Bartošíková
Petr Štich
Lukáš Pítr
David Vavřiník

Přihlášení občané: 24 obyvatel
Odhlášení občané: 22 obyvatel
Uzavřené sňatky: 16 manželství
Rozvedeno: 1 manželství
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Vzpomínka na zesnulé...,
ale máme se vůbec rádi?
Jistě, neobvyklý nadpis, ale
téma, které níže uvádím a možná trochu polemizuji, je opravdu vážné a důležité. Jedná se
o poslední věci člověka na této
zemi, o což by se měl zajímat a
uvažovat každý z nás. A ne jenom „Ti“ starší!
Z vlastní zkušenosti mohu
konstatovat, že pokud je člověk mladý, tak se příliš o věci
poslední nijak zvlášť nezajímá.
Možná je i odsouvá a myslí si,
že je ještě čas. Ale když někoho blízkého ztratí, bývá to velký otřes. A po čase se všechno
vrátí do starých kolejí, jakoby
čas byl nějaký lékař. Avšak léta
přibývají, zesnulých v našem
okolí přibývá, odcházejí příbuzní, sousedé, známí spolupracovníci, spolužáci a .........!
V naší farnosti se velmi
pěkně a důstojně slaví svátek
Všech svatých a svátek Všech
věrných zemřelých na začátku listopadu. Ve farním kostele
v Bílovicích bývají vystaveny
nástěnky (tabla) s fotografiemi
zemřelých za uplynulý církevní
rok, ze všech pěti obcí farnosti. Při shlédnutí fotografií se na
chvíli pozastavíme a povzpomínáme na Ty, kteří nás předešli.
Mnohé jsme také důvěrně znali.
Některé na ulici jen potkávali a
třeba si někdy pohovořili.
Topolské tablo bývá velmi
pěkně uspořádané a je to svým
způsobem připomínka, že nikdo
tady nezůstane věčně.
Iniciátorům a aranžérům,
kteří sestavili a uspořádali vývěsku čtrnácti našich zesnulých
za poslední církevní rok, je
třeba poděkovat a také pozůstalým za zapůjčení fotografií
svých drahých. Díky za takový
postoj, vždyť se jedná o vzpomínku a určitou pietu. Trochu
smutné je to s návštěvností pohřbů z Topolné. Pokud to srovnáváme s okolními obcemi, dost
pokulháváme. A přitom, ačkoliv
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patříme mezi tři největší obce
v regionu, účast našich občanů někdy bývá méně než malá.
Chápu pracovní vytíženost,
směnnost, různé časové nebo
rodinné povinnosti, ale to nelze
do nekonečna omlouvat. Z toho
potom pramení neúcta, která
se přenáší na další generace.
Kdysi bylo (a není to tak dávno)
nepsané pravidlo, že z každého
domu a ulice, kde zesnulý prožil
kus života, ho doprovodil alespoň jeden člověk. Dnes ? Chybí nám smysl pro soucit nebo
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odvaha se obětovat – ukrást
něco ze svého času, abychom
doprovodili Toho, koho jsme
měli rádi, nebo ho znali, potkávali se s ním! Vždyť je to jeden z
nás! Anebo pořád máme v mysli
Jeho chyby, vady, že nás třeba
někdy urazil, nebo se nezachoval jak by se měl? Taková pochybení by měla být při jakémkoli smutečním rozloučení, ať je
to v kostele nebo smuteční síni,
odpuštěno, zapomenuto, protože se jedná „o věci poslední“!
Samsounek Fr.
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Poděkování
Vánoční jarmark se vydařil. Velkou zásluhu na úspěchu
této akce mají kromě dětí, které
nadšeně vyráběly různé drobnosti, i rodiče - především maminky. Vyrobily spolu se svými
dětmi mnoho hezkých výrobků, napekly cukroví a perníky.
Všechno krásně zabalily, a tak
jsme měli co prodávat. Ze všech
výrobků čišela rodinná pohoda
a kouzlo adventního času. Milí
rodiče, byli jste báječní. Možná
ani netušíte, co všechno jste
v dětech touto akcí probudili.
Naučily se nejen vytvářet něco
hezkého, ale zdokonalily se i
ve finanční gramotnosti. A že
je to nadchlo, bylo vidět v jejich
rozzářených očích. Utržené peníze děti použijí na školní výlety. Část peněz by děti rády věnovaly třeba i dětem z Afriky a
koupily jim například školní potřeby. My vám moc děkujeme,
těšíme se na další spolupráci a
přejeme krásný zbytek adventu
a hodně zdraví, štěstí a lásky v
novém roce.
Děti a učitelky ZŠ
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Poděkování
Mikuláši, co nám dáš, když na zádech nůši máš?
My ti všichni slibujeme, že už zlobit nebudeme.
Tak by se dalo napsat přání všech dětí když se
blíží čas Mikuláše. Letos dostaly děti Mikulášskou
nadílku hned dvakrát. Poprvé po svém vystoupení,
ve kterém maminkám, babičkám a ostatním ukáza-

ly jak jsou šikovné a jak se těší na nadílku, podruhé přišlo překvapení z firmy Topek, která dala dětem také malé upečené dárečky. Za všechny děti
moc děkujeme a oceňujeme tuto aktivitu. Vždyť
není nic hezčího, než usměvavé tvářičky našich
malých dětí.

Předvánoční tvoření
Blíží se prosinec a to je doba
velkého tvoření, čekání na Mikuláše, těšení se na Ježíška.
Děti ze školky nejen že připravují besídku, ale také musí vyzdobit svátečně celou školku.
Paní učitelky pouze připraví ma-
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teriál a děti podle pokynů samy
pracují. V Medvídkově mají děti
všechno nastříháno, připraveno
a pracují individuálně s p. učitelkou. V Lišákově si děti všechno
dělají samy, stříhají, lepí, dotváří. Tak potom můžete vidět na
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chodbách a v šatnách andílky,
čerty, Mikuláše a další výrobky
našich dětí. Všichni pracují s
velkou chutí a mají ze své práce
radost. Přikládáme malou ukázku našich výrobků.
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