cena 5 kč

Obecní zpravodaj

Číslo 4

Ročník XII.

Vánoční besídka v MŠ
Čertíka se nebojíme, protože my nezlobíme,
když tak jenom trošinku tatínka a maminku.
To jsme si říkali spolu s dětmi už delší dobu
před Mikulášem. Ale když měl přijít ten den, byla
v dětech malá dušička. Letos do školky Mikuláš
balíčky jenom přinesl a spěchal zas dál. Měl spoustu
práce a tak se nám s čertíkem neukázal. Nám to ani
moc nevadilo, připravovali jsme si totiž čertí vystoupení sami. Ukázali jsme maminkám, co všechno už
dokážeme, že jsme občas čertíci rohatí , ale potom
hned zase andílci. To bylo vystoupení v Medvídkově. Starší děti z Lišákova se ukázaly maminkám
o týden později a na generálku si pozvaly babičky
a dědečky z DPS. Samozřejmě se všichni snažili
a vystoupení se líbilo. Inu, naši malincí vždy dokáží

potěšit srdíčka všech. Doufáme, že i děti se budou
těšit na stromeček a při rozbalování dárků jim budou
svítit v očích vesele hvězdičky.
Přejeme všem příjemné Vánoce a hodně štěstí
v novém roce.

Přijměte pozvání
na NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ
1. 1. 2011 v 17,00hod na návsi
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Slovo starostky
Milí spoluobčané,
je mi velkou ctí, že Vás mohu
ze stránek našich novin takto
oslovit. Děkuji všem, kteří jste
dali důvěru mně a mým spolukandidátům. Je to pro nás velká
výzva a velký závazek. Troufám
si za všechny zvolené zastupitele
slíbit, že se budeme snažit Vaši
důvěru nezklamat (i když víme,
že „není na světě člověk ten, aby
se zachoval lidem všem“).
Volby do zastupitelstev byly
hlavním tématem podzimních
měsíců a tak jiná témata byla tak
trochu odsunuta stranou. Nicméně naše nově zvolená rada
a také zastupitelstvo se hned
vrhlo do práce. Nejdiskutovanějším tématem totiž byl provoz
KS Bůrovce: co chceme s budovou dál? Chceme ji pronajmout?
A pak tedy komu? Zájemců je
dost, ale kdo je nejvhodnější?
První (pracovní) jednání zastupitelstva mělo odpovědět na tyto
otázky, popřípadě dát členům

ZO, aby si udělali svůj názor
a mohli o něm ještě přemýšlet.
Bylo to velmi hektické jednání,
kdy se každý snažil dobrat závěru, který by byl přijatelný pro většinu. Na veřejném jednání ZO
byl po stejně náročné debatě
vybrán nový nájemce areálu pan
Miloslav Flek, který provozuje
podobný typ zařízení v Kostelanech nad Moravou.
Vás, občany, jistě především
zajímá co nově zvolené vedení
obce preferuje a co chystá pro
rok 2011. Dvě akce jsou už jisté:
rekonstrukce kuchyně mateřské
školy, na kterou jsme obdrželi
dotaci 300 tisíc z dotačního titulu
Leader, a která proběhne v červenci. Druhou akcí je výsadba
zeleně kolem DPS a dětského
hřiště. Na tuto akci jsme dostali
dotaci z Operačního programu
životního prostředí ve výši 1,5 mil
korun a začneme s ní na jaře.
V rozpočtu dále počítáme s rekonstrukcí kanalizace a komu-

nikace kolem obecního úřadu
a prodejny Jednota. V lokalitě
Nad školou bude na jaře společnost E.ON realizovat prodloužení
vedení nízkého napětí, v této
lokalitě máme také připraveno
budování vodovodu pro „zlepšení tlakových poměrů„ na horním
konci obce. Pro tuto stavbu jsme
dojednali spoluúčast spol. SVaK
ve výši 810 tisíc. A uzavřu zase
KS Bůrovce, kde nám byla zatím
akceptována žádost v programu
Zelená úsporám na zateplení
obálky budovy. Jsou to všechno
finančně náročné akce a jistě
bude stejně náročné se s nimi
popasovat. To je úkol roku 2011.
Přeji vám i nám, aby rok, který je reprezentován dvěma jedničkami, byl také na jedničku.
Aby i vaše zdraví vykazovalo jen
ty nejlepší známky. Pak budeme
všichni veselejší a spokojenější
– doufám! Krásné vánoce!
Mgr. Hana Marášková,
starostka

USNESENÍ 07/2010
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Topolná,
konaného dne 16. 12. 2010
A. Zastupitelstvo obce schvaluje:
- složení návrhové komise, zapisovatele a ověřovatele zápisu
- Jednací řád ZO
- úhradu zvýšených nákladů na činnost ZŠ ve
výši 20 000 Kč
- rozpočtové opatření č.3
- návrh rozpočtu obce na rok 2011
- rozpočtový výhled 2010 – 2015
- plat místostarosty ve výši 15. 000,- Kč měsíčně
- odměny zastupitelům dle návrhu
- zpoplatnění pytlů na tříděný odpad částkou 5 Kč/ks
- Obecně závaznou vyhlášku Obce Topolná
č. 1/2010 o místních poplatcích
- koupi pozemků:
- parc.č.1388 o výměře 2442 m2, parc.č.1389,
o výměře 90 m2, od Libuše Sklenářové, Topolná 240, a Arnošta Gajdošíka, Topolná 275,
- ½ parc.č. 1032/6 o výměře 6933 m2, ½ parc.
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č. 1032/80 o výměře 578 m2 ½ parc.č. 1032/144
o výměře 11988 m2 a ½ parc.č. 1032/145
o výměře 474 m2 od Libuše Sklenářové, Topolná 240
parc.č. 2917/1 o výměře 1475 m2 od Mgr. Antonína Musila, Kněžpole 36 a Olgy Škráčkové,
Březolupy 67
parc.č. 2320 o výměře 4813 m2 od MUDr. Jana
Žáčka, J.E: Purkyně 1019, Uh. Hradiště a Jiřího
Žáčka, V Dědině 51, Veselí nad Moravou
parc.č. 1434/1 o výměře 1117 m2 , parc.č.1434/2
o výměře 49m2 od Miroslava Čady a Růženy
Čadové, Údolní 188, Uh. Hradiště – Jarošov
parc.č. 2055/2 o výměře 65 m2, parc.č. 2054
o výměře 2486 m2 ,parc.č. 2055/1 o výměře
644 m2 od Stanislavy Trčkové, Topolná 448
parc.č. 2806/2 o výměře 165 m2 , parc.č. 2807/2
o výměře 2259 m2 parc.č. 2808/2 o výměře
90 m2 parc.č. 2813/2 o výměře 1230 m2 parc.
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č. 2968 o výměře 1964 m2 parc.č. 2969 o výměře 1867 m2, parc.č. 2970 o výměře 1892 m2
parc. č. 2981 o výměře 2000 m2 parc.č. 3088
o výměře 1259 m2 parc.č. 3089 o výměře
820 m2 parc.č. 3090 o výměře 788 m2 parc.č.
3091 o výměře 1248 m2 od Vladimíra Lysoňka,
Kneslova 171/12, Brno – Černovice
parc.č. 2551 o výměře 4422 m2 , parc.č. 2552
o výměře 723 m2 od Ludmily Dohnalové, Řadová 753, Buchlovice a Stanislava Dohnala,
Topolná 397
parc.č.2942 o výměře 1295m2 od Josefa Ondry
Komárov 67 a Milana Ondry, Polní 1167, Otrokovice – Kvítkovice za cenu 5,- Kč/m2
přijetí daru:
parc.č.605/21 o výměře 147 m2 od ČZS Topolná,
parc.č. 3473 o výměře 37 m2 od Jana a Hany
Szkibikových, Topolná 316
parc.č. 3356/4 o výměře 10 m2 parc.č. 3358/6
o výměře 51 m2 parc.č. 3369/3 o výměře 502 m2
od Města Napajedla
parc.č. 1030/396 o výměře 5 m2,od Ludmily
Hanáčkové, Březolupy 371
pronájem KS Bůrovce agentuře DAMILL, s.r.o.,
zastoupená Miloslavem Flekem, Dvořiště 1010,
593 01 Bystřice nad Pernštejnem.
Smlouvu o dílo se společností EUROPROFIN
s.r.o. na přípravu a zpracování zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem „Sadové
úpravy okolí dětského hřiště a domu s pečovatelskou službou“ v částce 16 000 Kč
Pokračování práce Společenské komise OÚ ve

složení: předsedkyně - M. Mlýnková, členky
V. Ptáčková, H. Marášková, L. Mikulková, L. Gajdošíková, B. Polášková
- Platbu stočného společnosti Topek s.r.o. dle
spotřeby vody po odečtu spotřeby spotřebované vody parním kotlem, která se neodvádí do
kanalizace
- Mgr. Hanu Maráškovou, narozenou 14.1.1954,
bytem Topolná č.92, starostku obce Topolná,
zástupcem obce Topolná ve svazku obcí Region Za Moravú se sídlem Obecní úřad Mistřice,
sídlo Mistřice 9, 687 12, IČO 70 87 89 19 a to
počínaje dnem 1. 1. 2011
- Smlouvu o dílo s Ing. Milanem Černíkem –
CERCO Zlín na technický dozor investora a koordinátora BOZP akce „Revitalizace návsi v obci
Topolná“ . ZO schvaluje platbu provedených
prací vyplývající ze smlouvy ve výši 6 346 Kč
bez DPH
- Snížení prodejní ceny nemovitosti č. 276 na
částku 490 000Kč
- Poskytování půjček občanům z Fondu rozvoje
bydlení
- Redakční radu čtvrtletníku „Život v Topolné“ ve
složení Blanka Polášková, František Samounek,
Ing. Radomír Zábojník
- Zástupce obce do Rady školy do roku 2014
Ing. Jiřího Pekaře, Ing. Ladislava Botka
B. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- zprávu o činnosti RO a zprávu Kontrolního
výboru
- Dílčí přezkoumání hospodaření obce s výro-

Advent 2010
Pomalu nám končí adventní doba a nastává vyvrcholení
v očekávání narození Pána Ježíše a zároveň konec občanského
roku. První adventní neděle byla
tentokrát už 28. listopadu a ta
druhá 5. prosince 2010.
Stalo se už tradicí v tento
předvánoční čas, že bývá na
druhou neděli adventní v našem
kostele koncert duchovní hudby
– k poctě Panny Marie, letos již
po deváté.
Účinkoval Březolupský chrámový sbor se svým orchestrem
a sólisty. Pilíři tohoto tělesa
střední velikosti, které čítá 25
účinkujících jsou - moderátorka
a zpěvačka Dominika Fusková,
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p. Míla Provazníková – houslistka zlínské filharmonie a Mgr.
Eva Vildová, varhanice a peda-

Život v Topolné

gožka v jedné osobě.
Asi sto návštěvníků mělo
možnost shlédnout celkem solid-

strana 3

ní vystoupení amatérů z nedaleké obce, kde se s odvážností
sobě vlastní pustili do vážné
hudby. A dělají to dobře. Kladem
jejich snažení v Březolupech je,
že sázejí na mládež, ve které
je záruka budoucnosti, ostatně
jako v každé činnosti.
Právě proto se tady nechci zmínit a rozebírat perfekně
zvládnuté party zpěvu, houslí a varhan, jistě to bylo krásné
a přednesené s vysokou uměleckou úrovní, ale chci vyzvednout vystoupení dvanáctiletého
Františka Sliže, který svým zpěvem zaujal všechny posluchače.
Vždytˇ „lidský hlas je nejdokonalejší nástroj“ jak řekl klasik.
A skutečně byl to vrchol koncertu. Tento mladík zaujal svým

hlasovým fondem, čistotou přednesu, stálou intonací i při několika
slokách písně a k tomu krásnou
barvou hlasu donutil účastníky
koncertu k nadšenému potlesku.
Bylo to něco jako blesk z nebe.
V samotném závěru koncertu
potom ještě bezchybně zahrál na
trumpetu a výsledek byl jasný. Stal
se králem vystoupení tohoto koncertu. Snad by se to dalo přirovnat
k finále Talentmánie, kde dvanáctiletá Patricia Janečková podobně
zapůsobila na odbornou porotu.
Však také po skončení koncertu se diskutovalo většinou
jen o něm, protože tak výrazný
hudební talent se jen tak často
nenajde.
Takže
celkově
sečteno
a podepsáno: Březolupský chrá-

mový sbor jako celek příjemně
překvapil. Až na tu zimu, která
v těch dnech a při produkci
v kostele panovala. O to víc se
musí hodnotit trpělivost a koncentrovanost členů sboru.
Program dle mého soudu
byl pro laika pestrý a přijatelný
z hlediska poslechovosti, tudíž
celkem dobře stravitelný.
I když byl koncert dosti dobře
propagován prostřednictvím reg.
tisku, plakáty a vyhlášen místním
rozhlasem, byl navštíven většinou
střední a starší generací. Zasluhovalo by to větší zájem rodičů
s dětmi a dospělé mládeže. Proto
děkuji všem účastníkům a zvláště těm stálým za přízeň a podporu této kulturní akce.
Samsounek František.

Mikuláš
V pondělí 6.12.2010 nás
v základní škole v rámci projektového dne navštívil „MIKULÁŠ“. Každá třída se na tuto
návštěvu připravovala jinak.
Druháci vyráběli Mikuláše,
u třeťáků se to hemžilo čerty
a anděl přiletěl ze čtvrté třídy.
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Ale nechybělo ani povídání
o vánočním stromku, které si
pro nás přichystali prvňáčci.
Protože se vše děje v prosinci, zavítala mezi nás také paní
Zima a pan Mrazík. Nepřijeli
vůbec zdaleka, ale vyrobili je
žáci z páté třídy. V 10.00 hod.
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jsme se všichni sešli ve školní
družině, kde každá třída své
výrobky prezentovala zajímavým povídáním, vlastními básničkami a písničkami. Jak se
jim to podařilo, můžete sami
posoudit.
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Mikulášská
Diana Dohnalová, 2. třída

Mikuláš
Lucie Krátká, 2.třída

Mikuláši přijď dnes k nám,
písničku ti zazpívám.
Přines prosím trochu dobrot,
můžeš je dát třeba do bot.

Bílé cesty, bílé domy,
Mikuláš jimi prochází.
Nosí dětem nadílku,
čert je honí po dvorku.

Zima
Kateřina Vrtělová, 3.třída
Zima je mocná kouzelnice,
venku je mráz a chumelenice.
V zimě je sněhu dost a dost
a dětem je pro radost.
Stavějí si sněhuláky
a hrají si na bubáky.
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Mikuláši přijdi k nám…
Sněhuláka stavíme,
na nadílku se těšíme.
Mikuláš přišel k nám.
Zazpívala jsem mu básničku,
on mně dal taštičku
a šel o dům dál.
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Žáci 3. třídy prožili koncem října netradiční hodinu anglického jazyka v duchu halloweenského
svátku.
Halloween je svátek, který se slaví 31. října
v anglicky mluvících zemích . V Česku se Halloween příliš neslaví, přesto se i u nás vyřezávání
dýní a halloweenská výzdoba poměrně ujaly.
Akce se konala se záměrem seznámit děti
s tradicemi a zvyky HALLOWEENU. Žáci se naučili nejrůznější básničky, zaříkávadla a tanečky.
Připravili si všelijaké masky a převleky nadpřirozených bytostí.
Mgr. L. Čechová

Nastal nám předvánoční čas…
Paní Zima
Pavel Bartošek, 5.třída
Paní zima na ulici,
přehnala se přes silnici.
Rozprostřela bílou peřinu
na celou krajinu.
Pan Mráz za ní poskakoval,
mrazivé ruce natahoval.
Zimou se třásla celá ves,
babička i Roník pes.

Prosinec
R. Chadalík, L. Večeřa, 3.třída
V prosinci je velký mráz,
strýček chodí na pagáč.
A pak trochu borovičky
naleje si do hubičky.
A pak rychle domů,
k vyhřátému krbu.

Malířka
Radka Šlajferčíková, 5. třída
Královna mrazivá do oken maluje,
třpytivé vločky svým dechem čaruje.

Adventní dekorace žáků 4. a 5. třídy
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Nastal nám vánoční čas,
děti se radují, Štědrý den přichází zas.

Život v Topolné
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Budování přístavby u kostela – rok 2010
Pomalu se blíží ke konci rok
2010, a tak začínáme hodnotit,
co se všechno udělalo - nestihnulo, a to jak ve veřejné sféře,
v rodině anebo z pohledu přání
každého z nás. Ať už to dopadlo
jakkoliv, jedno je jisté. Uplynulý čas se nikdy nevrátí, a proto
je potřeba si ho vždycky vážit
a smysluplně jej prožít.
Už před nástupem tohoto
roku se na stavbě finišovalo, aby
se toho do zimy co nejvíce udělalo a hlavně, aby stavba byla
uzavřená. Po zastřešení v říjnu
2009 a osazení hromosvodem
bylo provedeno výběrové řízení
na výrobu a osazení eurooken
v novostavbě. Toto výběrové
řízení vyhrál p.Vlastimil Bureš,
Topolná č. 177, který akci v lednu 2010 ukončil.
Výrobou 2 kusů dubových
dveří včetně zárubní (vstup do
Přístavby a odtud do kostela),
byl pověřen p. Josef Foltýn,
Topolná č. 480.
Během celého zimního období 2009-2010, pokud to počasí dovolovalo, se pokračovalo
v práci na sociálním zázemí stavbou příček z ytongových tvárnic.
Přitom, jak čas a situace
dovolovala, se jednalo o dalších záležitostech spojených
s touto přístavbou a nebylo to
jen shánění finančních prostředků a manuální práce. Bylo potřeba rozhodnout jaké použijeme
topné medium pro tyto nebytové
prostory o velikosti více jak 100
m2. Na pořadu byla otázka elektro a vodo instalací, začít vyřizovat vodovodní přípojku atd.
Napojení objektu na zemní
plyn bylo po konzultacích s odborníky jednoznačně zavrženo. Při
porovnávání nákladů na spotřebu paliva a údržbu spotřebičů
k možné alternativě plynu nebo
elektrozařízení by vznikl dosti velký nepoměr. Rozhodující
bylo, aby zvolené medium bylo
z dlouhodobého hlediska co nej-
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méně nevýhodné. Bylo to těžké
rozhodování, ale nakonec jsme
se rozhodli pro el. energii a přímotopy, které lze spolehlivěji
regulovat.
Počátkem měsíce června se
začalo elektroinstalací. Jako
dodavatel byl vybrán p. Ant.
Gajdošík z Halenkovic, který byl
cenově dostupný a je přitom známým odborníkem na tyto práce.
I tak však předběžná kalkulace dosáhla výše skoro 90 tisíc
korun. Jsou však splněny veškeré potřebné ukazatele a normy,
jež vyžaduje dnešní doba. Je při
tom pamatováno, aby v učebně
byl umožněn přístup k internetu, televizi a v neposlední řadě
i kamerový přenos bohoslužby
z presbytáře. Práce to byly
složité a rozsáhlé, ale že bylo
tolik pomocníků, zvládlo se to
během 14 dnů.
Potom nastoupil vodoinstalatér – p. Jos.Vaculík ze Spytihněvi, který se jako obvykle své
práce zhostil na výbornou. Opět
bylo vše hotovo ani ne za 14
dnů. Musím podotknout, že to
bylo zásluhou dalších pomocníků, kteří mu byli při ruce a akceptovali jeho požadavky a příkazy.
Tato akce byla ukončena
24.července a pro nás některé nastala dovolená, abychom
nabrali sil do dalších prací jako
byla úprava a srovnání všech
nerovností a drážek po provedených instalačních pracích maltou.
Jednou z podmínek pro připojení na vodovodní řád Slováckých vodáren v Uh. Hradišti bylo
zhotovení vodoměrné šachty
podle závazné normy této instituce. Práce to byly dosti náročné.
Totiž protože pro špatný přístup
mechanizace musel být výkop
prováděn ručně. I to se však
podařilo poměrně v krátké době
a zásluhu na tom mají hlavně
„čerství“ důchodci, kteří odvedli
kus poctivé práce.
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Zvláštní peripetií při budování přístavby, byly naše snahy o vyřešení odtoku (odklonu)
kanalizace dešťových vod mimo
budovaný objekt. V minulosti zde
vedlo potrubí (nyní ještě vede
jedna větev) do nedaleké hasičské nádrže na školním dvoře.
Toto potrubí odvádělo dešťovou
vodu ze střechy kostela několik
desítek let do této nádrže.
Řešení tohoto problému
trvalo sice skoro 2 léta, ale po
angažování všech zainteresovaných stran – Hasiči, Rada obce
a zást. Kost. rady se nakonec
dohodlo, že se dešťové vody
z kostela svedou do veřejné
kanalizace, protože hasičská
nádrž se jeví jako nepotřebná.
Této dohodě předcházel znalecký posudek soudního znalce,
který byl vypracován pro účely
Hasičského záchranného sboru
Zlínského kraje.
V současné době, v měsíci říjnu, byly uvnitř přístavby do
jednotlivých místností zabudovány zárubně a zahájeny práce na
vnitřních omítkách. Pokud počasí dovolí, měly by se tyto práce
zvládnout do konce roku.
Co říci závěrem. Opět musím
poděkovat. A to nejen za pomoc,
jaké se nám dostává, když
někoho osobně požádám (třeba
i v nějaké drobnosti), ale děkovat je třeba i za současný stav
finančních prostředků. Kostelní
rada má na zřeteli šetrné nakládání s nimi. Spolu s kostelními
sbírkami jsou průběžně udržovány na takové výši, aby se práce
na této Boží stavbě nezastavily
a zdárně pokračovaly.
Kdykoliv jsou uspořádány
mimořádné sbírky na přístavbu, je patrné, že naši věřící mají
štědrou ruku a přitom ještě neváhají přispět na další sbírky ohlášené v kostele, jichž je v průběhu
roku víc než dost. Mezi ně patří
měsíčně např.: splátky půjček na
opravu fary, charitu, misie, sva-
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topetrský haléř a jiné nenadálé
události – třeba živelné pohromy.
Důkazem této štědrosti byl
i nedávný příspěvek „sedmdesátníků“, kteří na konto „Přístavba“
vybrali mezi sebou 2.100,- Kč.
A tak bych mohl pokračovat děko-

váním i dalším – nejmenovaným.
Milým byl i příspěvek obce 20
tisíc Kč, který nám byl poskytnut po schválení zastupitelstvem
obce hned v březnu 2010.
I nadále jsou ze strany
Kostelní rady vyvíjeny snahy
o získání fin. prostředků mimo

kostelní sbírky. Proto počátkem listopadu 2010 byla podána žádost o poskytnutí dotace
v rámci církevního grantu vyhlášeného nadací Děti-kulturasport.
za Kostelní radu:
Samsounek František

Evidence obyvatel r. 2010
K 17. 12. 2010 bylo v naší obci 1646 obyvatel.
V roce 2009 se z naší obce odhlásilo 40 obyvatel
a 21 občanů se přihlásilo.
Narození:
Leden:
Tobias Pernický
Únor:
Sofie Jančaříková
Březen:
Anežka Juráková
Duben:
David Křesťan
Denisa Jurygáčková
Květen:
Mojmír Bureš

Eva Jakšíková
Červen:
Amálie Polášková
Jan Němeček
Červenec:
Šimon Lapčík
Vanessa Lapčíková
Srpen:
Vojtěch Horák
Září:
Mikuláš Bureš
Klára Trčková

Sofie Bakusová
Eliška Srovnalová
Říjen:
Václav Nohal
Ondřej Hradil
Tomáš Musil
Listopad:
Lukáš Křen
Ema Sekaninová
Bartoloměj Blaha
Jan Úlehla
Prosinec
Vanessa Ančinsová

Opustilo nás:
V prvním pololetí:
Ľudovit Mäsiar
Antonie Mikulková
Filomena Kvapilíková
Marie Rozsypálková
Jiřina Mikošková
Marie Krejčiříková
Marie Vajdíková
Jiří Hauk
Ludmila Hajduková
V druhém pololetí:
Antonie Samsounková
Bohumil Bureš
Jaroslava Mikulková
Zdenka Smýkalová
Marie Tomášková
Bohuslava Dohnalová

Uzavřené sňatky:
- 8 manželství
Rozvedeno:
- 2 manželství
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Společenská kronika
v říjnu:
50 let
60 let
75 let
85 let
v prosinci:
60 let
70 let
75 let

Říjen – prosinec
Budíková Jarmila
Čechmánková Jarmila
Sklenář Antonín
Knapová Anna
Bernatíková Anna

v listopadu:
60 let
Šobáňová Marie
Krátký Stanislav
75 let
Kalabus Jan
Ondroušková Marie
Kurtanský Josef

Polášková Alena
Kvapilíková Libuše
Škára Vladimír
Odstrčil Vladimír
Bečicová Libuše
Velek František

Sofie Bakusová, Klára Trčková
Mikuláš Bureš, Vojtěch Horák

Šimon a Vanessa Lapčíkovi, Jan Němeček,
Amálie Polášková, Eva Jakšíková,
Denisa Jurygáčková

Tomáš Musil, Ondřej Hradil
Václav Nohal, Eliška Srovnalová

Zlatá svatba 12. 11. 2010 Anna
a Josef Lysoňkovi
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Pracovníci obce
Každodenní chod naší obce
by se neobešel bez provozních
pracovníků. Zajišťují úklid ve
vesnici, sváží biologický odpad,
provádí údržbu zařízení obce,
v neposlední řadě vám odvezou
nebo přivezou materiál. Tyto práce jsou vybrané jen namátkou,
každý den přináší spoustu práce, kterou pro její samozřejmost
ani nepostřehnete. Mezi vámi,
občany, je často diskutované
téma kdo a proč u obce pracuje, proto považuji za vhodné vás
s touto problematikou seznámit.
Stálými pracovníky na celý
úvazek jsou Antonín Mikulka jako vedoucí „Rychlé roty“
a Josef - František Bureš. Na
částečný úvazek pak pracují Ladislav Peprníček (má dále
funkci „obecního“ fotografa)
a Viktor Foltýn, kterému tvoří
hlavní pracovní úvazek obsluha
čistírny odpadních vod. S těmito pracovníky se můžete v obci
potkávat pravidelně. V době od
března do října pak využívá
obec pracovníků vedených na
úřadě práce, na jejichž mzdu přispívá úřad práce z dotací Evropské unie. V letošním roce na pracovníky Pavla Koppa a Alenu
Mališovou obdržela obec částku
177 tisíc korun.
V průběhu prázdnin pak při

Obci pracují brigádníci a to hned
z několika důvodů. Jednak si
i naši pracovníci chtějí vzít
dovolenou, ale pořádek v obci
a hlavně rostoucí trávu to vůbec
nezajímá. Jednak chceme dát
příležitost studentům, aby si přivydělali když mají zájem ( navíc
je dobré, aby poznali co taková
na pohled jednoduchá práce
obnáší). Letošní prázdniny se
v této brigádnické práci vystřídali Bohumil Hlavačka, Roman
Vojtášek, Libor Mališ a Kamil
Žiška. Kluci byli šikovní a udělali

kus práce.
Blíží se konec roku a já chci
všem pracovníkům, kteří se
podíleli na údržbě a čistotě naší
obce, poděkovat, popřát hodně zdraví, bez kterého člověka
netěší žádná práce, natož ta
terénní – obecní.

Mgr. Hana Marášková,
starostka

Jožka a jeho smeták….

Pozvánka na plánované akce 2011
2. 1. Tříkrálová sbírka
8.1. Ples ZŠ
29. 1. 3. Obecní ples
Leden – beseda s Pavlou Krystýnovou
5. 3. Fašank
Březen – odpoledne pro seniory
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Informace:
Vzhledem k tomu, že v Březolupech máme country kapelu
Jižané bude II. ročník soutěže
Zpívá celý region laděn do country stylu za doprovodu této kapely.
V roce 2011 slaví obec Březolupy i 750 let od svého vzniku
a proto se po soutěžní části

uskuteční i country večer Regionu Za Moravú.
Přesný program, čas a ostatní podrobnosti bude ještě dále
upřesněn.
Aby ovšem mohla být soutěž,
měli bychom mít i soutěžící ...
Vyzýváme tedy zájemce
o účast v soutěžní části o při-

hlášení se na svých obecních
úřadech, případně e-mailem na
obec@brezolupy.cz .
Vaší soutěžní písničku si
můžete vybrat např. u PlayListu kapely Jižané nebo se
může jednat o některou z notoricky známých conutry písniček při kterých Vás doprovodí
celá kapela či po dohodě třeba
jenom kytara a jasná věc, že si
můžete přinést i kytaru svou.
Pro rok 2011 tedy ti z Vás,
kteří máte zájem se této pěvecké soutěže účastnit a jste
ochotni zazpívat před „plným
sálem“ v Březolupech, vyplňte
svoji přihlášku a odevzdejte na
OÚ Březolupy.
Je samozřejmé, že soutěžící absolvuje zkoušky s kapelou
v termínu po dohodě ovšem
čím dříve se přihlásí, tím více
jich stihne absolvovat.
Za obec Březolupy
ing.Petr Kukla , starosta

PŘIHLÁŠKA
do soutěže lidových zpěváků „Zpívá celý region 2011“
v country stylu v Březolupech dne 11.6.2011
Obec : ..............................................................
Jméno : ................................................................... Příjmení : ......................................................
Adresa: .................................................................... Telefon : ........................................................
Soutěžní píseň : ..............................................................................................................................
Náhradní píseň : ..............................................................................................................................
Datum : .................................. Podpis : ................................
Přihlášku prosím odevzdejte nejpozději 15.3.2011:

Připomínky občanům:
• Poplatek za svoz odpadu ( popelnice) a poplatek za psa na rok 2011 je třeba uhradit od
15. ledna do 28.2.2011
• Na OÚ lze zakoupit DVD Žehnání kostela z roku 1940
• Pytlový svoz PET bude probíhat opět každé
poslední úterý v měsíci. Upozorňujeme, že
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budou odebírány jen typizované pytle Sběrných
surovin.
• Upozorňujeme řidiče, aby po dobu zimní údržby
neparkovali svá vozidla na komunikacích (pozor
- chodník není parkovací místo!)
• Obec prodá dům č. 276 za cenu 490 000,- Kč
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Mikulášský Jarmark 2010

návštěva souboru Nedachlebjan
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