cena 5 kč

Obecní zpravodaj

Číslo 1

Ročník XIV.

Sbor dobrovolných hasičů pořádal 18.2.2012 každoroční FAŠANK s pochovávání basy

11.3. se uskutečnil karneval v KS Bůrovce, který pro děti připravil Klub rodičů
při ZŠ Topolná
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Slovo starosty
Krásné jarní dny vám všem,
vážení občané!
Zima nám uběhla při tradičních akcích, kterých si v tomto období užíváme, jako školní
a obecní ples, fašank, turnaj v
mariáši, výroční schůze spolků
nebo karneval pro děti. Všem,
kteří se na přípravách těchto
akcí podíleli, moc děkuji, stejně jako těm, kteří je svou účastí podpořili. Udržovat „ducha
sounáležitosti“ v obci je určitě
velmi důležité. Opět nás čeká
celá řada akcí, při kterých se
můžeme potkat. Dozvíte se o
nich v sekci Plánované akce.
Říkáte si: „Zábava je jedna
strana života v obci, ale co se
zlepšováním našeho prostředí?“ Věřte, že víme o spoustě
problémů, které vás trápí a které bychom chtěli řešit nejlépe
už včera. Ale sami víte – kde
vzít a nekrást? Letos je hlavním bodem programu zahájení
rekonstrukce návsi. V současné době probíhá výběr dodavatele stavby a stavebního dozoru. Zahájení prací je plánováno
na červen. Jak budou práce
probíhat: Nejdříve bude rekonstruována zastávka ČSAD a
vybudován zastávkový záliv. V
této souvislosti dojde k přeložce vedení nízkého napětí, kdy
sloup kostela bude zrušen a
elektřina vedena v zemi. Také
budou pokáceny tuje a rozšířen
chodník kolem kostela. Po dobu
výstavby nové zastávky bude
autobus směrem na Napajedla
zastavovat o několik metrů dál
– naproti novinového stánku.
Samotná změna dopravní situace v prostoru návsi ( se situací se můžete seznámit na tabuli
umístěné na fasádě obecního
úřadu) bude zahájena stavbou
komunikace a chodníku od
Horákového č. 2, podél prodejny TOMA a OÚ. Jakmile bude
tato část zprovozněna, současná komunikace u kostela bude
zaslepena a začne výstavba
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místní komunikace a chodníku
od Horákového č. 197, kolem
prodejny Jednota a hasičské
zbrojnice až po konec kostkové cesty. Současně bude zrekonstruován prostor mezi OÚ a
Jednotou a za Jednotou vybudován prostor pro kontejnery,
které budou přemístěny od zdi
OÚ.
Celou akci financuje Obec
z vlastních peněz a úvěru.
(Žádost o dotaci v Programu obnovy venkova ZK jsme
bohužel nezískali.) Proto by
práce, které jsem popsala,
měly pro rok 2012 skončit.
Rozpočet celé rekonstrukce
byla projektantem vyčíslena na
12 500 000Kč. V pátek 23.3.
proběhlo otvírání obálek s
nabídkami uchazečů o zakázku
a nabízená cena realizace se
pohybuje kolem 7 300 000Kč.
To je jistě dobrá zpráva a je to
také vyhlídka, že by mohl být v
letošním roce zrealizován větší objem prací. Ale neříkejme
HOP, dokud jsme nepřeskočili!
Kromě této velké akce připravilo zastupitelstvo obce
ještě několik menších: přístavba
hasičské
zbrojnice
na kterou jsme získali dotaci
217 000Kč ze SZIF, dětské hřiště (podle úspěšnosti žádosti o
dotaci buď u ZŠ nebo u hřiště
TJ), rozšíření obecní knihovny
na DPS (opět podle dotace).
Ještě se vrátím v rekonstrukci
návsi trochu „z jiného soudku“.
Z komunikací se bude odvážet
spoustu materiálu. Pevné části
budou využity na zpevnění některých polních cest. Vedle toho
ale bude vyvezena spousta hlíny. Nastala Nerudovská otázka
„kam s ní?“. Už od povodní roku
1997 víme, že voda do Topolné přišla narušeným ohrázováním, které je od dávných dob
vybudováno na okraji Kněžpolského lesa. Na tuto skutečnost
celé roky poukazoval Jiří Hrdina (Bohemia transport). Rada
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obce vzala tuto myšlenku za
svou a ve spolupráci s odborem
životního prostředí UH a správcem Kněžpolského lesa se pustila do akce: vyčistit tuto hráz
od dřevin a hlínou, která bude
odvážena z návsi, ji vyspravit.
Osobně se přiznám, že jsem se
sice pustila do jednání a vyřizování na jmenovaných institucích, ale moc jsem nevěřila v
ochotu situaci řešit tak jak jsme
si ji představovali. Akce čištění okraje lesa se však blíží
do finále a mně to až dojímá,
když si promítám jak všechno
probíhalo.
Všichni zapojení
byli maximálně vstřícní. Počínaje Ing. Bezděkem z odboru
ŽP MěÚ UH, přes Ing. Píšťka
– správce Kněžpolského lesa,
topolské občany, kteří se aktivně do těžby a čištění zapojili
a především místostarosta R.
Vajdík s radními P. Bereckou a
R. Zábojníkem. Bez jejich obětavé práce a nasazení by celá
věc byla jen dobrý plán. Všem
zmíněným ještě jednou velký dík za kus dobře odvedené
práce!
Nějak jsem se tentokrát
rozepsala. Raději tedy už jen
popřeji všem krásné jaro, hezké zážitky a spoustu dobrých
přátel!
Mgr. Hana Marášková,
starostka
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USNESENÍ 08/2011
ze zasedání Zastupitelstva obce Topolná, konaného dne 23. 3. 2012
A. Zastupitelstvo obce schvaluje:
- složení návrhové komise, zapisovatele a ověřovatele zápisu
- rozpočtovou změnu č.2 dle přílohy
- zprávu o hospodaření příspěvkové organizace ZŠ
- převedení hospodářského výsledku příspěvkové organizace MŠ za rok 2011 do rezervního fondu ve
výši 19 370,16 Kč
- převedení hospodářského výsledku příspěvkové organizace ZŠ za rok 2011 do rezervního fondu ve
výši 79 058,77 Kč s tím, že hospodářský výsledek ve výši 88 217,05 Kč je ponížen o ztrátu 9 158,28 Kč
z roku 2010
- Dohodu o poskytnutí finančního příspěvku na provoz ZŠ Bílovice na rok 2012 v celkové výši 275 757 Kč
- rozdělení dotací spolkům dle návrhu
- prodej části pozemku parc.č. 3283/8 o výměře 87 m2 a koupi části pozemku parc. č. 157 o výměře
31 m2 panu Romanu Markovi, Topolná č. 488, za cenu 300 Kč/m2
- prodej části pozemku parc.č.3283/8 o výměře 93m2, části pozemku parc.č. 143/3 o výměře 68m2 a
pozemku parc.č. 3283/4 o výměře 34 m2 slečně Nikole Kročové, Topolná č. 146 za cenu 300 Kč/m2
- Pravidla pro hospodaření se sociálním fondem pro rok 2012 a další roky s platností od 1.4.2012
- nevypisovat výběrová řízení na ředitelky MŠ a ZŠ
B. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- zprávy Rady obce, Finančního výboru, Kontrolního výboru a Společenské komise

Plánované akce duben – červen
Jarní toulky
27.4.

Slet čarodějnic

30.4.

Stavění máje

18.5.

II. Topolská kolečkiáda

26.5.

Setkání pod lipú

27.5.

Pouť, výstava vín

1.6.

Den dětí

10.6.

Regionální přehlídka pódiových skladeb

22.6.

Táborák k ukončení školního roku

Připomínky občanům
• Poděkování všem, kteří pomohli při úklidu zimního posypu.
• Putovní soutěž lidových zpěváků „ Zpívá celý region“ se uskuteční 17.6.2012 v Kněžpoli s DH Kněžpolanka. Bližší informace se zájemci dozví v kanceláři OÚ.
• Společenská komise nabízí půjčování nádobí na různé oslavy. Informace na tel. 776 015 141.
• Prosíme jubilanty slavící 50. a 60. výročí svatby v roce 2012, kteří nebyli oddáni ve farnosti Bílovice
a mají zájem o návštěvu Společenské komise, aby tuto skutečnost oznámili v kanceláři OÚ.
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Pouť do Prahy
K 800. výročí narození sv.
Anežky České byla v Praze otevřena výstava Svatá Anežka
Česká – princezna a řeholnice.
Na zhlédnutí této výstavy vyjely v sobotu 18.února z farnosti
Bílovice a Březolupy 3 autobusy. Již ve 4 hod. ráno jsme my,
účastníci z Topolné, očekávali
před kostelem jejich příjezd a
pak doplnili volná místa. Společně jsme při výjezdu poprosili
naše strážné anděly o ochranu
a pak většinou doháněli podřimováním nedospané hodiny.
Praha nás uvítala chladným, ale prosluněným ránem.
V programu jsme měli mši sv. v
katedrále sv. Víta, a to v kapli sv.
Václava. Pomyšlení, že jsme na
tak významném místě pro náš
stát i dějiny křesťanství, působilo velkolepě a slavnostně. Mši
sv. sloužil náš pan farář P. Josef
Říha a chrámem se nesl náš
procítěný zpěv mešní písně a
na závěr chorál „Svatý Václave,
vévodo české země . . . nedej
zahynouti nám, ni budoucím.“ V
přímluvách byly vysloveny naše
osobní prosby o zachování víry
v naší vlasti, za naše děti, za
moudrost pro naše představite-
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le státu apod. Po závěrečném
požehnání jsme ze svatovítské
katedrály odcházeli.
V Anežském klášteře jsme
překvapili svým velkým počtem
účastníků z Moravy. Ujala se
nás historička paní dr. Eva Irmanová, která nás poutavě seznámila s životem Anežky i tehdejšími poměry. Anežka, dcera
českého krále Přemysla Otakara I., a tím královská princezna,
byla vychovávaná jako budoucí
královna, dostalo se jí vysokého vzdělání. Poznává dokonale
život a intriky královského dvora a postavení královské dcery
ji neuspokojuje. Její touhou je
vstoupit do kláštera a stát se
Boží služebnicí. Odmítá nabízené sňatky a tím možnost stát se
královnou, dokonce císařovnou
a po smrti svého otce se zcela
věnuje službě nejchudším. Svůj
zájem o nejpotřebnější uskutečnila založením špitálu, dále
ustanovila Špitální a rytířský řád
křižovníků s červenou hvězdou,
založila klášter Na Františku
a vstupuje do ticha kláštera. I
po tuto dobu se zapojuje svým
diplomatickým jednáním do
veřejného života; nemalý vliv
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má na svého vládnoucího bratra Václava I.
Hlubší poznání života sv.
Anežky České nás vede k velkému obdivu a uznání této naší
světice.
Po osobním volnu jsme se
sešli na Staroměstském náměstí a společně se vydali do našeho kulturního stánku – Národního divadla - ke zhlédnutí stále
slavné a obdivované Smetanovy opery Prodaná nevěsta. Prostý děj s nádhernými sborovými
zpěvy a áriemi operních sólistů
nám zněly z jeviště Národního
divadla ještě působivěji.
Plni dojmů jsme vyšli do
večerní setmělé Prahy, která
zářila tisíci světel. Na nábřeží
Vltavy jsme urychleně nastoupili do autobusů a vydali se k
domovu. V našem autobuse
nám cesta rychle ubíhala za
zpěvu zapomenutých i známých
moravských písní.
Velký dík patří panu faráři P.
Josefu Říhovi, iniciátoru a organizátoru zájezdu, také řidičům za
bezpečnou cestu, že nám společně umožnili tak bohatě prožít
tento den.
Ing. Irena Rozsypálková
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Z historie Topolné
Významná výročí v roce 2012
1582 - 430 let
V roce 1582 prodává olomoucký biskup Stanislav Pavlovský po dlouhých a nekonečných tahanicích obec Topolnou
urozenému pánu hejtmanu
Nového Města pražského a na
Napajedlích Zdeňkovi z Vartenberka. Po dobu téměř 300
let, kdy obec patřila olomouckým biskupům, byla jimi pronajímána různým šlechtickým
rodům. Ty za pronájem platily
nebo poskytovaly biskupství
různé služby. Tímto aktem se
obec stává definitivně součástí
panství napajedelského a to až
do roku 1848 kdy zákonem se
všechny obce osamostatňují.
Největší problémy při předávání byly s určením hranic katastrů. Tehdy si obec Napajedla
přivlastnila velkou část topolského katastru až po potok
Buravu jako Bůrovy, Oráciny,
komárovské vinohrady. Důkazem toho je, že tyto pozemky
v napajedelském katastru patří
až do dnešních dnů topolským
občanům.
Zvony
1712 - 300 let první zvon
1942 - 70 let zabavené zvony
1962 - 50 let povolená instalace
Rok 1712 byl významným
rokem budování v napajedelském panství. V Napajedlích byl
zbořen stávající malý, skrovný
kostel, který již nedostačoval
svou kapacitou a postaven
nový, zasvěcený svatému Bartoloměji - současný kostel. Ve
Spytinově (tak se obec jmenovala až do roku 1924) byla po
dlouhé době dokončena stavba
kostela. Byl to již druhý kostel,
protože ten první stál v blízkosti Moravy a sebrala ho kolem
roku 1630 voda.
V Topolné byl pány napajedelskými pořízen pro obec prv-
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ní zvon. Byl zavěšen na jednoduchou dřevěnou zvonici, která
stála v místech dnešní hasičské zbrojnice. Tento zvonek,
který vážil asi 35 kg a na něm
byla ozdoba v podobě vinného
hroznu, vydržel téměř 200 let.
V roce 1904 praskl a představitelé obce jeho zbytky poslali
do zvonařské dílny v Novém
Vídeňském Městě a nechali
odlít zvon nový. Ten již nebyl
zavěšen na dřevěnou, zchátralou a několikrát opravovanou
zvonici, ale byla přistavena ke
kapličce na návsi zděná věžička a do ní zvon umístěn. Tam
zůstal až do vybudování kostela v roce 1938, kdy byl spolu s novými zvony zavěšen do
věže kostela. Nezůstal tam
dlouho. V době německé okupace v roce 1942 byly všechny
zvony sebrány na válečné účely. Pro nově postavený kostel
byly zakoupeny a v roce 1938
posvěceny tři nové zvony. Po
zabavení zvonů německými
okupanty byly do věže kostela
umístěny reproduktory a místo zvonů se pouštělo zvonění
pomocí gramofonu.
V roce 1960 vznikla v Topolné zvonařská záležitost, kterou podrobně popisuje tehdejší duchovní správce P. Tomáš
Hrdina v kronice bílovické
farnosti. Topolští věřící mezi
sebou posbírali potřebný kov a
nechali odlít bez jeho vědomí
ve zvonařské dílně v Brodku u
Přerova 150ti kg zvon. Potom
požádali faráře o posvěcení
zvonu. Nastal problém. K tomu
bylo zapotřebí souhlasu církevního tajemníka Okresního
národního výboru. Jeho odbor
záležitost původně schválil, ale
za několik dnů vše zakázal.
Následovaly výslechy a samé
nepříjemnosti. Vše bylo zdůvodněno tím, že zvonař Dytrich
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z Brodku u Přerova neměl k činnosti povolení. Po dvou letech
nastal obrat. Zvonař byl velice
vychvalován a ONV rozhodl, že
zvon propadl státu a topolané,
když ho chtějí, tak si ho musí
od státu koupit. Tak se také stalo. Již jednou zaplacený zvon si
věřící od státu zakoupili, farář
potichu posvětil a zvon byl
zavěšen do věže kostela. Je
150 kg těžký, 60 cm vysoký a
má nápis: Královno míru, oroduj za nás. O pořízení zvonu
se nejvíce zasloužil František
Hoferek z č. 145.
Druhý zvon ve věži kostela
daroval v roce 1975 Vojtěch
Jurčík, váží 530 kg a má nápis:
Svatý Vojtěchu oroduj za nás.
1872 – 140 let
Vznikl od blesku požár domu
č.2, který se pomocí větru rozšířil na další stavení a vyhořely všechny domy až po uličku
Cypriánovu. Byl to jeden z největších požárů v dějinách obce.
V té době ještě nebyl ustaven
hasičský sbor a lidé si museli
vypomáhat sami. Problémem
hašení byl naprostý nedostatek
vody, žádná technika, a tak se
vlastně ani nehasilo a nechalo
se to svému osudu.
1872 – 140 let
Byla dokončena jedna z
největších parcelací obecních
pozemků, při které byly mezi
všechny občany obce rozděleny většinou luční parcely. Byly
to většinou louky, na kterých se
pásl dobytek. V té době měla
obec 210 domovních čísel.
1972 – 40 let
V celé obci byla po několika
letech dokončena kanalizace
splaškových vod.
Augustin Knot
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Z farnosti

Milí občané,
chci vás touto cestou všechny oslovit jako nový duchovní
správce farnosti Bílovice a svým
způsobem navštívit i vaše rodinná společenství. Od července
loňského roku mám možnost
se setkat s mnohými z vás při
bohoslužbách v našem krásném kostele v Topolné nebo při
pohřebních rozloučeních s našimi zemřelými v kostele v Bílovicích. Rovněž jsem přijal pozvání
paní starostky na obecní ples.
Několikrát jsem navštívil základní školu a setkal se s učitelkami
a dětmi, kde jsem s jedním prvňáčkem měl osobně radostný
zážitek. S naprostým klidem se
mě zeptal: „Strýcu, vy prý ste u
nás nový pan farář?“ Musel jsem
mu dát zapravdu.
Chci vás všechny touto cestou povzbudit na cestě k letošním
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Velikonocům. Ještě stále prožíváme postní dobu, která vyvrcholí Svatým týdnem. Duchovní
bohatství můžeme nejvíce prožít
při bohoslužbách v kostele, které
budou po dobu třídenní – Zelený čtvrtek, Velký pátek a vigilii
vzkříšení – vždy v 19 hodin. Tyto
dny jsou spojeny s lidovou tradici, která je u nás živá. Ohniskem
je slavnostní neděle Zmrtvýchvstání Páně, kdy bude mše sv. v
8.45 hodin.
Po celou dobu velikonoční,
která trvá 50 dnů, se budeme
obzvláště letos, když je Rok biřmování, připravovat na slavnost
Seslání Ducha sv. – letos 27.
května. Právě tuto neděli máme
obnovit své biřmovací závazky.
Myslím si, že mezi námi je řada
těch, kteří byli biřmování a mají
letos zvláštní milost si tuto událost připomenout a osvěžit si ve
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své paměti co při svátosti biřmování přijali a byli obdarováni.
Právě v neděli 27.5., kdy také
bude poutní slavnost k posvěcení kostela P. Marie Neposkvrněné v Topolné, bychom měli zcela
zaplnit náš kostel a obnovit svou
víru v působení Ducha svatého,
který v křesťanech přebývá od
svátosti křtu.
Přeji vám všem radostné
prožití svátků velikonočních a
požehnaný čas velikonoční,
který může vyvrcholit slavností
27. května v topolském kostele.
P. Josef Říha.

1/2012

Trocha nostalgie neuškodí?
Po krásném vánočním období a Silvestru jsme zahájili rok
2012 s novými nadějemi a trochou zvídavosti, jaký asi bude
ten další nový rok?
Ještě před vánoci odešly
dvě osobnosti tohoto světa.
Exprezident Václav Havel a
korejský diktátor Kim Čong-li.
V této souvislosti se je nebojím
přirovnat ke kladu a záporu.
Jednak podle toho co pro tento svět znamenali, rozdílnost
jejich vizí, způsob prosazování
svých myšlenek a ideálů. Myslím, že většina z nás tomuto
rozumí – dál to není třeba rozvádět.
Přesto si ponaučení v takovém případě lidé nevezmou,
a proto nezbývá než po čase
konstatovat, že jsme zase na
začátku boje v našem posuzování - porovnávání dobra a
zla. Jako bychom zapomněli
co je pro nás více nebo méně
důležité.
Posléze si zpřehážeme hodnoty a tak z toho dění kolem
nás máme docela pěkný zmatek.
Bohužel - je to tak!!.... i když
bych si to přál vidět jinak, a to
u většiny občanů. Příkladů se
nám nabízí hned několik.
Často slyším kolem sebe
stížnosti a naplákání (za těch
dvacet let svobody už nepočítaně) jak je to všechno hrozné.
Všechno se zdražuje, kolik je
kriminality, jakou máme špatnou vládu...., a už vůbec se
nezamyslíme nad sebou, svou
rodinou a dětmi, a nad tím jak
to všechno „spořádaně“ vedeme! Nevidíme svou neskromnost, sobeckost, domýšlivost,
pýchu. Ani trochu pokory - řekl
bych, ani náznak.
To raději do omrzení nadáváme na současné poměry - na
ty nahoře, které jsme si z vlastní vůle zvolili, že to tak mizerně vedou. Ale vždyť je to odraz
naší společnosti, do které pat-
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říme MY všichni!
Přitom nutno podotknout, že
obrovská většina z nás si nežije špatně, vůbec nebereme v
potaz že všem nejde vyhovět,
a tak raději remcáme a remcáme .....! A tak v nás ta česká
malost, jak říkával první prezident Masaryk, .... „ je v nás
nějak usazena a obsažena“, ale
já bych dodal, že i trvale zakódována. Neumíme se povznést
z malicherností k nějakým vyšším cílům a ideálům. A to většina z Nás.
Vidíme to na parlamentních
volbách – jednou národ volí
levici, potom zase pravici a
zase naopak. Stává se to pravidlem. Je to směšné a přitom
smutné. Pojďme ale k obecnějším záležitostem.
V prosincovém usnesení
Zastupitelstva obce (ZO) jsem
se dočetl, že se zvyšuje stočné – poplatek za kubický metr
vypouštěné vody do veřejné –
obecní kanalizace. Samozřejmě, že není populární zvyšovat
cenu, zvláště když je obec vlastníkem a provozovatelem kanalizace včetně čištění odpadních
vod, ale kdo to napadá, měl by
alespoň znát okolnosti, které k
tomu vedou, nebo se o danou
problematiku zajímat.
Na Webu obce (internetové
stránky) lze také v předchozím
usnesení ZO vyčíst, že se bude
zařízení v čistírně opravovat,
které je v provozu už skoro 15
let. Takže potud jasná a průkazná realita.
Dále - kritizujeme zvýšení
ceny stočného a přitom se do
kanalizace vypouští všechno
- co nám v domě vadí, co už
nepotřebujeme. A není to jenom
odpadní voda z kuchyně, WC a
koupelen.
Stačí se podívat do odlehčovací komory u Dujíčkového – je
odkrytá. Bývají to zbytky barev
a všelijakých roztoků, mastnot,
olejových podlouhlých skvrn ,
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které lze spatřit i v samotné čistírně. Většinou už bývá pozdě
tomu zabránit, aby se to nedostalo do aeračních nádrží, kde
se potom proces čištění vody
naruší na dobu několika dnů.
Obsluha čistírny pan V. Foltýn
by mohl o tom vyprávět - ví
své!
Blíží se jaro a to nejen „lásky čas“ jak říká básník K. H.
Mácha, ale dokonalá obměna
všeho živého v přírodě. Nejen
fauna, ale i flora. Při procházce
krajinou v našem katastru, ale
mám silné obavy, zda to matka
„Příroda“ dá všechno do pořádku.
Jistě, hodně se zlepšilo třídění odpadů, ale přesto si různá zákoutí, místa podél polních
i zpevněných cest, hrázky, břehy u vodních toků – pořád pleteme se Sběrným dvorem. Kdo
nevěří, může se přesvědčit.
Když pojedete do Napajedel
uvidíte na břehu říčky Búravy –
vlevo u mostu v délce 50 metrů
nové sběrné místo odpadu, ale
netříděného!!!Tam najdete všelicos možné.
A tak prosím Vás všechny,
kteří jste ještě neztratili naději, že dobro vítězí, najděme v
sobě odvahu a buďme strážci
pořádku ve svém okolí. Určitě
se to Vám i nám vyplatí a dobro
zvítězí!
Samsounek František
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Střípky ze školy
Hračky ve škole
Soubor nejrůznějších hraček pro kluky i holčičky jsou od začátku března ke zhlédnutí v Základní škole Topolná. Původní majitelé těchto hraček mají však nyní už úplně jiné
starosti, než si hrát. Buď se starají, aby finančně zabezpečili své rodiny, nebo si užívají
důchodového věku. Stáří některých vystavených hraček se totiž dokonce pohybuje i na
hranici osmdesáti let.
Na výstavě „Hračky z půdy“ se sešlo 196 nejrůznějších exponátů; od panenek, kočárků, pokojíčků, až
po původní dřevěné hračky či plyšové medvídky. Nechybí samozřejmě ani auta a hlavolamy minulého
století.
Je určena návštěvníkům všech věkových kategorií. Těm malým možná přináší překvapení, že ty hračky neblikají, neštěkají, nevrčí a nemluví, těm starším možnost zavzpomínat na své dětství.
Mgr. Jana Gregorová

Fota nešla použít prosím o dodání v lepší kvalitě

Jaro
David Valeš 4.tř.
Fialka se klube v trávě,
býk se dvoří zase krávě.
Velikonoce se nám blíží,
housenka se v trávě plíží.
Na nebi jsou modré mráčky,
ptákům už se klubou ptáčci.

Maškarní dovádění dětí
ve školní družině

Jaro
Karolína Hábová 4.tř.
Jaro už k nám letí
se svou krásnou pletí.
Pleť už není bílá,
jako krásná víla.
Už cítím vůni jara,
jako když slunce po zemi čmárá.
doma své rodiče pěkně prudí.
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Za chvíli jsou Velikonoce,
děvčata už barví vejce.
Děti už nudí škola,
volají už HOLA !
Děti už výskaj,
mláďata zas pískaj!
Děti už na jaře škola nudí,
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Jak probíhá výuka vyjmenovaných slov? Například tak, že mají žáci za úkol vymyslet
příběh, v kterém si je procvičí. Posuďte sami, jak se jim to podařilo.

Povídka s názvem:
O STATEČNÉM ONDŘEJI
Vyjmenovaná slova po P:
Pýcha, pytel, pysk, netopýr, slepýš, pyl, kopyto klopýtat, třpytit se, zpytovat, pykat, pýr, pýřit
se, čepýřit se.
Byl jeden les, který byl celý černý a porostlý
pýrem. Zvířata v něm nechtěla žít. V lese zůstali
jen slepýš a netopýr.
Celé to zavinil černokněžník, který se se svým
skutkem všude pyšnil. Dozvěděl se to hoch jménem Ondřej. Vydal se na cestu. Nasedl na svého
koně a uháněl k lesu, kde si mu netopýr a slepýš
postěžovali. Jel tedy k hradu, kde bydlel černokněžník. Cestou klopýtal.
Tam mu černokněžník řekl, že jestli chce
zachránit les, musí splnit tři úkoly. První úkol byl,
že musí v pytli přinést třpytivou perlu na dně rybníka. Ondřej přijel k rybníku, ale nevěděl, jak to
má udělat, protože černokněžník rybník zmrazil.
Ondřej si všiml ryby, která uvízla v ledu. Zachránil ji. Ryba byla ráda a perlu mu dala. Ondřej jel
s perlou na hrad. Černokněžník se pýřil zlostí.
Druhý úkol byl, že musí přejít pole plné květinového pylu. U druhého úkolu ho zachránil kůň.
Vysunul pysk a květy požíral. Černokněžník se
i teď pýřil. Třetí úkol byl: vyhrát na koních závod
s černokněžníkem. Při závodě po cestě duněly
kopyta koní. Ondřej vyhrál. Černokněžník musel
les odčarovat a za to, že udělal zlý skutek, šel
pykat za mříže. Tam zpytoval svědomí. Les se
opět začal čepýřit zelenými korunami stromů.
Všichni byli rádi.
Autoři: Lucie Cahelová, Martin Bursík, Jana
Mášková, Ondřej Sklenařík, 3. třída
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Povídka s názvem:
O ANIČCE, KTERÁ SI MYSLELA,
ŽE JE NEJCHYTŘEJŠÍ NA SVĚTĚ
Vyjmenovaná slova na M:
My, mýt, myslit, mýlit se, hmyz, myš, hlemýžď,
mýtit, zamykat, smýkat, dmýchat, chmýří, nachomýtnout se, Litomyšl
Žila jednou jedna holčička jménem Anička,
která bydlela v Litomyšli a myslela si, že je ze
všech nejchytřejší. Myslela si, že je myš hmyz,
ale mýlila se. Ale jednou přišel do školy chytřejší
kluk, který se nikdy nemýlil.
Jednoho dne se paní učitelka zeptala: „Co je
to vymýtit les?“ Anička nevěděla, ale nový chlapec se okamžitě přihlásil: „ Vymýtit les znamená
vykácet les. Jednou jsem se u toho nachomýtl.“
Anička se styděla, protože se většinou hlásila
ona. Pak se paní učitelka zeptala: ,,Třído, kdy se
po mýt píše ý a kdy í ?“ Anička se přihlásila a řekla: „Po mýt se píše y, když něco máš.“ ,,Špatně
Aničko !“ Nový kluk se hned přihlásil. Tvrdé y se
píše, když něco umýváme a měkké i , když něco
vlastníme. „Výborně Lukáši!“
„Děti, my všichni pojedeme na výlet, podívat
se na největšího hlemýždě, který měří 20 cm,“
řekla na druhý den paní učitelka. Šli přes louku
a Anička foukala do uschlé pampelišky a vyletělo z ní chmýří. „ Aničko, nefoukej do toho chmýří,“ napomenula ji paní učitelka. Došli k velkému
hlemýždi, který měřil opravdu 20cm. V tom se
dozvěděli, že autobus kterým dojeli, dostal smyk.
Paní učitelka začala jančit a smýkala klíči, kterými zamykala třídu. Tak si řekli, že přespí na mýtině vedle lesa. Rozdělali oheň, ale museli do něj
dmýchat, aby se rozhořel. Ráno přijeli opraváři a
autobus opravili. A tak se v pořádku a se zážitky
vrátili domů. A s Lukášem se Anička skamarádila
a byli z nich nerozluční přátelé.
Autoři: Lucie Krátká, Tereza Sklenářová, Tereza Gajdošíková, 3. třída
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Společenská kronika
LEDEN ÚNOR BŘEZEN

v lednu:
50 let
70 let
75 let

v únoru:
Krystýnová Ludmila
Horák Antonín
Kašný Stanislav
Knotová Julie
Rozsypálek Miroslav

60 let

75 let
80 let

Mikulka Antonín
Čechmánková Růžena
Bořutová Marcela
Škára František
Sekaninová Marie
Foltýn Blažej
Hlavačka Zdeněk
Ptáčková Marie

v březnu:
60 let
75 let
80 let
90 let

Miklicová Ludmila
Rozsypálková Emilie
Lapčík Jaroslav
Rozsypálková Marie

Vítání občánků 11. 2. 2012
Šarlota Polášková, Laura Škárová, Valerie Kadlčíková, Elena Polášková
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Fašank

Obecní ples
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