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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
léto se nám znovu přihlásilo
teplým, ale hlavně suchým počasím. To určitě potěší naše školáky,
kterým začaly dlouho očekávané
prázdniny, méně už však naše zemědělce a zahrádkáře. Dlouhotrvající sucho by také mohlo narušit
úroveň spodních vod v katastru
naší obce. Tato situace se už začíná projevovat poklesem hladiny
topolského štěrkáče.
V jarních měsících probíhaly intenzivní práce v Búrovcích.
Truhlářská firma Vlastimila Bureše provedla odborné práce na
posílení statiky střechy objektu
a firma Miroslava Velíška pak
na to navázala montáží speciálních podhledů, čímž se podstatně zlepšily akustické podmínky
ve velkém sále. Z tohoto hlediska zbývá ještě dokončit úpravy
v prostoru podia a zadní stěny
sálu. Velký díl práce při zajišťování a koordinaci těchto činností odvedl místostarosta Radek Vajdík.
Na budově mateřské školy
a bytovky nám zase začala řádit
kuna lesní. Pan Kamil Čech spolu
se svými spolupracovníky opravil
největší škody na izolaci a zateplení střechy a doplnil rovněž chybějící zábrany proti ptactvu, jehož
vajíčka jsou pro kuny zdrojem potravy.
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Koncem května začaly montáží patek pro sloupy veřejného
osvětlení práce směřující k položení elektrického vedení do země
kolem hlavní silnice na Bílovice, které pak budou pokračovat
v ulici Nad školou. Jejich zdárné
dokončení nám snad v příštím
roce umožní provést rekonstrukci komunikace v této části obce
a vyřešit složitou dopravní situaci, která vzniká každé ráno před
budovou základní školy. V první
polovině července začne rekonstrukce chodníků kolem hlavní
silnice a směrem na trávník. Obě
tyto akce určitě způsobí složitější
situaci pro pohyb chodců a automobilů v obci. Proto Vás prosím
o trpělivost a ohleduplnost.
Abychom vyšli vstříc požadavkům pejskařů, bylo po obci rozmístěno 5 kusů košů na psí exkrementy (naproti DPS, u Jednoty,
na hřišti TJ, u cesty na Březolupy,
u cesty k vysílačům). Počítáme
s pořízením několika dalších košů
a uvítáme Vaše náměty, kam je
umístit.
Spojení rockové skupiny NEUTRAL a cimbálové muziky BURAVA na dubnovém tanečním
večeru se nakonec ukázalo jako
dobrý nápad. Návštěvníci se vesměs dobře bavili a ti, co nepřišli
….. ti se nebavili. Rostoucí zájem
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naopak každým rokem zaznamenávají rybářské závody dospělých
i dětí. Za jejich uspořádání patří
místním rybářům velké uznání.
Slibný podzimní vstup do sezony topolské fotbalové áčko na
jaře nepotvrdilo. „Záchranářské
práce“ ale nakonec vedly k udržení v okresní soutěži. Pro mě
osobně bude mít příští sezóna zajímavý podtext. K tradičním derby
se sousedními Bílovicemi a Knežpolem přibude ještě „derby“ s Ostrožskou Novou Vsí, která naopak
z vyšší soutěže sestoupila.
Poslední dobou mi dělá radost
zvýšená aktivita místních hasičů.
Projevuje se nejen při pracích na
zvelebování hasičské zbrojnice,
účastí mladších členů jednotky na
různých soutěžích, ale především
jim patří velký dík za spolupráci
na různých společenských akcích. Proto bych Vás chtěl všechny pozvat na oslavy 130. výročí
založení Sboru dobrovolných
hasičů v Topolné, které proběhne
v neděli 23. července.
Našim seniorům, kteří budou
dnes, kdy píši tento příspěvek,
brázdit na lodi vody Baťova kanálu, přeji šťastnou plavbu a nám
všem hezké prožití prázdninových dnů.
Ladislav Botek
starosta
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VÝSLEDKY PROJEDNÁNÍ č. 01/2017/ZO
(usnesení č. 01/2017/ZO)

ze zasedání Zastupitelstva obce Topolná, konaného dne
23. 3. 2017
A. Zastupitelstvo obce schválilo:
- složení návrhové komise, zapisovatele a ověřovatele zápisu
- stažení bodu 12 – „Nákup pozemků a nemovitostí“ z programu jednání
- Účetní závěrku Obce Topolná za rok 2016 s výrokem „bez výhrad a oprav“ dle protokolu
- Rozpočtové opatření č. 3/2017 dle přílohy
- vyčlenění prostředků z rozpočtu obce na spolufinancování akce „Topolná – vodovod v Ulici
Nad školou“ ve výši podílu určeného poskytovatelem dotace
- společnost INEL trend s.r.o., Napajedla jako
dodavatele stavební akce „Základní škola Topolná – rekonstrukce elektroinstalace“ v ceně
839 862, – Kč bez DPH
- Smlouvu o dílo na stavební akci „Základní škola Topolná – rekonstrukce elektroinstalace“ se
společností INEL trend s.r.o., Napajedla v ceně
839 862, – Kč bez DPH
- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na stavební akci
„Oprava místní komunikace v Topolné – část

Chalúpky“ se společností STRABAG a. s. ve
výši 253 884,44 bez DPH
- Smlouvu o poskytnutí investiční dotace do výše
701 000, – Kč, současně však maximálně 49,94
% celkových způsobilých výdajů akce „Chodníky a autobusová zastávka podél komunikace
III/49724, Topolná“ – větev E mezi Zlínským krajem a Obcí Topolná
- Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace
z rozpočtu obce Topolná ve výši 50 000, – Kč na
úhradu části nákladů spojených s opravou věžních hodin na kostele Neposkvrněného početí
Panny Marie v Topolné mezi Římskokatolickou
farností Bílovice a Obcí Topolná
B. Zastupitelstvo obce souhlasí:
- s celoročním hospodařením Obce Topolná za
rok 2016 s výrokem „bez výhrad“
C. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- zprávu o činnosti RO
- zprávu kontrolního výboru

Obec Topolná získala investiční dotaci
do výše 701 000, – Kč,
současně však maximálně 49,94 %
celkových způsobilých výdajů akce
„Chodníky a autobusová zastávka
podél komunikace III/49724, Topolná“
– větev E

2/2017

Život v Topolné

strana 3

Hasiči
Vážení topolští spoluobčané,
od posledního vydání místního obecního zpravodaje opět
uběhlo čtvrt roku a máme před
sebou nové letní číslo. Společně s ním zde máme i příležitost
Vám na tomto místě již tradičně
sdělit novinky, které se za uplynulé čtvrtletí udály u nás - u hasičů.
Ti z Vás, kteří se nedávno
zúčastnili akcí Pálení čarodějnic, Setkání u Kameňa či Kolečkiády mají jistě v živé paměti
nejen jejich příjemnou atmosféru, ale i hasičskou spoluúčast
na jejich organizaci. Jako sbor
jsme totiž byli zástupci obce
požádáni o pomoc při realizaci těchto akcí, načež
jsme ani minutu neváhali a přiložili tzv.
„ruku k dílu“. Největší odměnou za čas
strávený přípravami,
samotným průběhem
a následným úklidem
akcí byla zajisté možnost vidět spokojené
tváře účastníků všech
těchto akcí a to jak
těch dětských, tak
i dospělých. I díky
tomu jsme si všechny
tyto akce i přes zaneprázdněnost
spojenou s jejich organizací
užili naplno společně
s Vámi.
Mimo spoluúčasti
na organizaci obecních akcí se naše jednotka i v uplynulém
čtvrtletí nadále věnovala teoretickému
i praktickému výcviku a údržbě techniky.
Členové sboru si tak
mimo jiné vyzkoušeli
např. práci s nastavovacím
žebříkem
a realizaci útočného
proudu s pomocí tohoto žebříku. Dále
proběhlo školení ha-
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sičů v používání radiostanic.
Tohoto školení se ujal zaměstnanec HZS JUDr. David Cahel, kterému tímto patří DÍK
za jeho ochotu a trpělivost při
předávání praktických informací v oblasti analogové rádiové
sítě. Zařazenou techniku se
snažíme ve výjezdech používat správným způsobem a už
teď jsme přesvědčeni o její nezbytné využitelnosti, neboť díky
ní jsme v neustálém spojení
s Krajským operačním a informačním střediskem bez nutnosti použití svých soukromých
mobilních zařízení.
Dalším kurzem, kterého se
před několika týdny zúčast-
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nili čtyři členové jednotky, byl
kurz s názvem Nositelé dýchací techniky. Jak už sám název
napovídá, kurz byl zaměřen
na používání dýchací techniky,
přičemž jeho celkový průběh
i získané zkušenosti předčily
naše očekávání. První část kurzu jsme absolvovali na stanici
HZS Valašské Klobouky. Zde
jsme nejdříve prošli teoretickou
částí pod vedením instruktora
p. Ing. M. Hnilici, v jehož rámci
jsme byli informováni o povinnostech uživatele, o základních
údajích, o správné manipulaci a byly nám předány i cenné
rady z praxe. Po teorii následovala část, kdy si hasiči oblékli
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zásahové komplety a vydali se
zdolat protiplynový polygon nacházející se na stanici. Ve stísněných prostorech polygonu
poté vždy dvojice hasičů překonávala za naprosté tmy různé
překážky. Hasiči, kteří ve výbavě vlastní svítilnu, měli o něco
málo ulehčenou práci, nicméně
zátěž na zádech v podobě tlakové lahve nám všem zdolávání
překážek značně komplikovala
a všichni jsme se doslova a do
písmene pěkně zapotili. Následující den jsme se v rámci kurzu
přesunuli do Zlína na centrální
hasičskou stanici HZS. Zde se
nás ujal instruktor p. P. Materna, jenž s námi dokončil teoretickou část kurzu zakončenou
závěrečnou zkouškou, kterou
všichni účastníci úspěšně složili. Poté jsme se přesunuli do
venkovních prostor, kde byla
umístěná velkoobjemová Tatra a k ní napojeno jednoduché
vedení „C“ s kombinovanou
proudnicí. Každý z účastníků si
následně prakticky vyzkoušel
práci s proudnicí v imitovaných
podmínkách požáru v uzavřeném prostoru, dále přenášení
raněných a na závěr vyhledávání ohrožených osob v ne-

2/2017

známém prostředí. Po jejich
vynesení a ukončení průzkumu
bylo ihned provedeno vyhodnocení akce. Tímto okamžikem
byl celý kurz ukončen, přičemž
všichni 4 členové topolské jednotky ho absolvovali úspěšně.
Na tomto místě nám dovolte
vyjádřit obrovské DÍKY všem
instruktorům, strojníku a techniku chemicko-technické služby, kteří se nám po celé dva
dny kurzu intenzivně věnovali.
Děkujeme za ochotu a snahu
předat nám kvalitní a užitečné
informace a v neposlední řadě
taky za skvělý přístup. Osobně na absolvovaný kurz nahlížíme jako na zdroj nesmírně
užitečných a v praxi nenahraditelných znalostí, které se nyní
budeme snažit i nadále zdokonalovat v rámci individuálního
výcviku. Na kurzu nás všechny
dozajista nejvíce zaujaly věrně
nasimulované podmínky situací, ve kterých se hasiči ocitají
při výkonu svého povolání dnes
a denně. A díky kterým jsme si
mohli tyto fyzicky náročné situace vyzkoušet na vlastní kůži
a ještě více tak pochopit náročnou a nebezpečnou práci hasičů - profesionálů.
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Závěrem tohoto obsáhlého raportu si Vás dovolujeme
pozvat na blížící se oslavy
130. výročí založení našeho hasičského sboru. Tyto oslavy se
uskuteční v neděli 23.července
2017. Pro všechny návštěvníky
bude již od rána přichystán bohatý program zaměřený na hasičskou techniku a hasičskou
historii SDH Topolná.
V odpoledních hodinách se
v rámci oslav uskuteční hudební zábava, na kterou jste taktéž
srdečně zváni. Bližší harmonogram této akce bude vyvěšen s dostatečným předstihem
mimo jiné i na návsi v Topolné.
Již teď se ovšem těšíme na
Vaši hojnou účast a na setkání
s Vámi všemi. Na úplný závěr
nám už nezbývá nic jiného než
Vám všem popřát příjemně strávené léto a ať už ho budete trávit na prázdninách u babičky, na
pláži u moře, v pohodlí domova či v nepohodlí práce, dbejte
všude především na svou bezpečnost. A pakliže byste i přes
veškerou svou opatrnost přece
jen potřebovali pomoc hasičů,
mějte na paměti, že jsme tady
neustále pro Vás ...
Vaši HASIČI
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Liturgické úpravy v kostele – hotovo!!
V sobotu 13. května 2017
se v našem kostele uskutečnila slavnost svěcení oltáře, jakož i ostatních částí – ambonu
a svatostánku. Stalo se tak po
zhruba 10 týdnech, kdy probíhaly stavební úpravy a bohoslužba byla sloužena knězem
před provizorní zástěnou. Tímto
aktem byl presbytář „uveden do
provozu“.
Slavnost
byla
zahájena
v 15:30 hodin s účastí otce arcibiskupa Jana Graubnera, který
vešel do kostela dlouhým liturgickým průvodem. Doprovodem
mu byli: sekretář arcibiskupa
Petr Gatnar, děkan Josef Říha,
otec Jiří Změlík, otec Pavel Martinka, otec Miroslav Bambuch,
náš p. farář Pavel Macura, trvalý
jáhen Pavel Černuška a asi 25
ministrantů s akolyty. Ve zcela
zaplněném kostele byly přítomny
i tři řádové sestry z cyrilometodějské kongregace na Velehradě. Na kůru hudebně doprovázela topolská schola za přispění
pana varhaníka Pavla Běhůnka
a členů skupiny Neutral.
Po úvodním přivítání otce
arcibiskupa panem farářem
Pavlem Macurou se úkolu ceremoniáře ujal náš akolyta p.
Martin Bejvl, který nás provázel
jednotlivými částmi obřadu. Byl
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požehnán a okuřován Ambon,
Oltář a Svatostánek. Oltář byl
pomazán světícím olejem - křiž-
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mem a po očistě ozdoben, aby
mohla být sloužena nejsvětější
oběť. Nutno se zmínit o vložení
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ostatků svatých otcem arcibiskupem – v našem případě svatých Urbana a Teodora, které
následně víčkem uzavřel jednatel kamenické firmy HPR-kámen pan Petr Hubáček.
Po ukončení obřadů v délce
trvání asi dvou hodin, starosta
obce Ing. Ladislav Botek poděkoval panu arcibiskupovi, že si
našel čas a nový oltář našeho
kostela posvětil. V samotném
závěru potom Fr. Samsounek

přítomné krátce seznámil s průběhem prací v presbytáři, poděkoval řemeslníkům, brigádníkům a také všem dárcům, kteří
věnovali prostředky na úhradu
finančních nákladů. Poté následoval raut v prostorách obecního úřadu asi pro 60 účastníků
slavnosti, kterou poctili svou
účastí také poslanec Parlamentu České republiky Ing. Ludvík
Hovorka s manželkou, senátor
a starosta Uh. Brodu Bc. Ing.

Patrik Kunčar, akademický malíř Jan Jemelka a další pozvaní
hosté.
Touto cestou chceme rovněž vřele poděkovat také všem
nejmenovaným obětavým lidem, kteří pomáhali přímo při
budování presbytáře, nebo se
jakýmkoliv způsobem zasloužili o organizaci a zdárný průběh
slavnosti. Velký dík a Pán Bůh
zaplať !!
Kostelní rada v Topolné

Věžní hodiny v Topolné
Možná jste si všimli, že hodiny na věži kostela
už jdou správně – nepředbíhají se ani neopožďují.
To proto, že v měsíci květnu tohoto roku došlo k výměně a modernizaci jejich pohonu. Dlouhou dobu
předtím již byly pouze ozdobou. Oprava nebyla
sice úplná (velké ciferníky a ručičky zůstaly), ale
vyměnilo se vnitřní soustrojí. Hodiny byly nainstalovány asi v sedmdesátých letech minulého století
a myslím, že dlouhodobě spolehlivé nebyly. Tento stroj bylo třeba neustále kontrolovat, vyžadoval
neustálé seřizování. Na každé věžní hodiny mají
velký vliv teplotní rozdíly. Proměnlivost počasí ve
zhruba 20 metrové výšce je totiž citelnější, než ji
vnímáme my, kteří chodíme po zemi. Proto již dříve oslovené hodinářské firmy se nijak nehrnuly do
řešení tohoto problému.
Tato situace byla jakousi vadou na kráse naší
návsi po její rekonstrukci v roce 2015 a nedávala spát všem, komu jde o určitý soulad a souběh
věcí, jakýsi - jednoduše řečeno, pořádek. K pořádné vesnické návsi patří totiž nejenom její mobiliář,
osvětlení, zeleň, ale i to, co k ní neodmyslitelně patří – hodiny na věži kostela.
Asi po ročním uvažování bylo Kostelní radou
rozhodnuto: oslovíme firmu, která se technickým
vybavením věží kostelů zabývá. Volba padla na
společnost BOROKO z Brodku u Přerova, aby si-
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tuaci odborně posoudila a podala cenovou nabídku.
Proto v pátek 10. března 2017 přijeli dva muži
z Brodku, aby na základě proměření skutečného stavu pohonu věžních hodin provedli analýzu
stavu a navrhli řešení. Technický návrh opravy
a cenová nabídka byly předloženy až 2. května 2017. Náklady na opravu byly stanoveny na
částku 80 344,-Kč. Po schválení nabídky proběhla montáž v pátek 12. května – tedy těsně před
slavnostním svěcením nového oltáře.

Život v Topolné
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Stávající mechanický hodinový převod byl tedy
nahrazen centrálním motorovým převodem řízeným řídící jednotkou s přijímačem radiového signálu GPS. Takže elektronika se dostala i do věže
našeho kostela, tak jako všude jinde ve veřejných
prostorách, kde je zdrojem polarizovaných impulsů pro systémy jednotného času. Je to jednoduché konstrukčně i v nastavování. Odbíjení času
vždy v celou hodinu se děje na velký zvon v době

od 6:00h ráno a přestane se odbíjet ve 22:00 hodin.
V noci je klid! V této denní periodě se ještě vždy odbíjí každá půlhodina, a to na malý zvon.
A protože přesné kostelní hodiny jsou jakousi
vizitkou celé vesnice, schválilo obecní zastupitelstvo dotaci ve výši 50 000, – Kč na úhradu nákladů
spojených s rekonstrukcí hodinového stroje.
Za Kostelní radu
František Samsounek

Povodeň v Topolné
V blížícím se létě roku 2017
si připomeneme velkou přírodní
katastrofu, která nás před 20 lety
ohrozila svým nevídaným rozsahem. Většina žijících občanů
naší obce může potvrdit, že takovou událost ještě nikdo z nás
neprožil. Bylo to jako špatný
sen. V minulosti se občas protrhla hráz Březnice (naposled
v r.1960), voda přitekla až k fotbalovému hřišti, ale přírodní živel
nás ještě tak mocně nezasáhl,
jak tomu bylo v roce 1997. Zatopená byla dolní část obce (70
domů, z toho 10 s obytnými prostorami) a velká vodní pláň až
ke Kněžpolskému lesu nás znepokojila - jak ještě dlouho bude
voda stoupat? A to ještě můžem
být rádi, že v prvních třech záplavových dnech bylo teplo a svítilo slunce. Pak voda pomalu ale
přece ustupovala k lesu. Místy
se však kvůli terénním nerovnostem zdržela skoro až dva
měsíce. Celou tehdejší situaci
podrobně popisuje naše kronikářka p. Věra Buráňová. A jak
byla situace zapeklitá a mnohdy
složitá lze vyčíst i ze záznamů
starosty obce (od 5. července do
11. srpna), jak to prožil on sám.
Oba tyto náhledy mapují každodenní situaci, jaké problémy
vznikaly a řešily se pro uklidnění
občanstva. Mezi tím vším se ale
přišlo k zajímavému zjištění, že
když je lidem zle a hrozí nějaké
nebezpečí, mezilidské vztahy se
lepší. Byly vyhlášeny mimořádné
sbírky v kostelech naší farnosti
a v obcích Pašovice, Březolupy.
Výtěžek byl věnován postiženým
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domácnostem, finanční částkou
30 tisíci přispěl postižené rodině i sociální odbor Okresního
úřadu. Stalo se samozřejmostí
nabídnout pomoc svému sousedu nebo tomu, kdo ji opravdu potřeboval. Alespoň načas jsme si
byli nějak blížeji! Nejednou bylo
opraveno veřejné mínění i na adresu hasičů, že Hasiči na dědině
tak úplně zbyteční nejsou. A to
z mnoha důvodů. Potřebovala
je i Obec samotná. V ony těžké
dny prováděli kontrolu katastrálního území, kudy voda přitéká,
měli přehled o situaci v okolních
obcích, když telefony byly asi 2
týdny nefunkční, distribuovali
humanitární pomoc z vrtulníků
a různé jiné služby poskytovali
postiženým i Obecnímu úřadu.
Počátečnímu chaosu a zmatku
zabránili a dali věcem jistý pořádek a řád.
Počátkem srpna vlivem stojaté a neodtékající vody z katastru se vedení obce snažilo
sehnat výkonné čerpadlo s pomocí ruské ambasády - na doporučení Okresní povodňové
komise. To se ale nepodařilo,
a tak se hledalo náhradní řešení. Bylo obvoláno asi 30 hasičských sborů z nichž většina byla
povodňovou situací přetížena
nebo úkolována jinde. Na naši
prosbu se ohlásilo osm sborů,
které nám situaci zmírnily psychicky ale i fyzicky. První přijeli
hasiči z Pašovic, Komárova, Mistřic, druhý den z Oldřichovic,
Včelar , Jankovic a Částkova.
Naši měli mimo jiné na starost
občerstvení a dopravu pohon-
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ných hmot. Voda se odčerpávala z nádrže u přečerpávající stanice u lesa do Buravy - v době
od 30. července do 5. srpna.
Rozsah této pomoci byl účinný,
čerpalo se ve dne v noci. Lidé
v dolní části vesnice, když slyšeli zvuk motorů kdesi u lesa, už
nebyli tak agresivní a nervozní,
situace se trochu zklidnila. Věci
veřejné se pozvolna vracely do
normálu, Obecní úřad a postižené domácnosti rekapitulovali
své hmotné škody. A bylo toho
dost! Byly zničené komunikace v dolní části obce - nejvíce
u řadovek k hřišti, kde byla před
povodní položena kanalizace.
Zatopena byla také čistírna odpadních vod s elektrozařízením,
hřiště a budova fotbalových šaten, dolní část katastru s úrodou
(cca 200 ha) a na vysílači uhynulo asi 100 ks daňků z chovného stáda. Vysílač kupodivu
nepřestal vysílat, i když tam
byl sloupec vody něco přes 2
metry. Ničivost povodně se ale
promítla i do výše položených
míst v obci, hlavně ve sklepích.
Jenom ve sklepě Staré školy byl
1 m, v tělocvičně Základní školy
0,8 m vody, ta se však při odčerpávání vracela zpět. Půda
byla spodní vodou přesycena.
A takovou záležitost lidé už vyřešit neumí, to vždycky vyřeší
až čas. Nastala doba obnovy
„veřejného statku“, vypisovaly
se nejrůznější žádosti o finanční
pomoc přes Okresní úřad, Ministerstva, ale i přes poslance
parlamentu. Mnohdy jsme, „na
Úřadě“, byli mile překvapeni fi-
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nančním darem. Hned v průběhu povodní totiž obci přispěly
Radiokomunikace Praha - 200
tisíci korunami a obec Horní Počaply nevídanou částkou ve výši
1 milionu korun. Proto se něco
podařilo řešit okamžitě, něco
později, ale to někdy postiženého většinou nezajímalo. Každý
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sledoval jen svůj problém. Už si
jen matně vzpomínám jak nám
všem občas „pochodovaly nervy“, ale raději se vzpomíná na to
dobré. Když se nějaká obnova
podařila a hlavně, když jsme se
vzájemně pochopili.
Letos je to už 20 let od Povodně, ale to neznamená, že ne-
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může přijít znovu, nebo v nějaké
jiné formě. Proto si neodpustím
poznámku na adresu budoucích
stavebníků. Při osazování novostavby do terénu si zjistěte kam
až voda „přišla „ v roce 1997.
Nebo si myslíte, že už taková
nebude?
Samsounek Fr.
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Dětské rybářské závody
V sobotu 17. června 2017 se na Štěrkopísku
v Topolné uskutečnily 3. Dětské rybářské závody. I přes nepřízeň počasí se letošního klání
zúčastnilo devětatřicet dětí, které spolu s rodiči zkoušely svoji trpělivost a štěstí při lovu ryb.
ý j na dobré pop
O tom,, že naše závodyy nabývají
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věsti, svědčí i účast závodníků nejen z Topolné,
okolních obcí ale už i ze Zlína a dokonce premiérově i ze zahraničí.
Přestože ne všichni lovci byli úspěšní, podařilo se nachytat množství druhově rozmanitých
ryb jako kapry, úhoře, plotice, okouny a dokonce
i sumce.
Pro všechny zúčastněné, včetně podpůrných
týmů, bylo připraveno bohaté občerstvení, na vítěze čekaly hodnotné ceny a každý - i neúspěšný
závodník, odešel domů alespoň s malou cenou
a diplomem.
Sobotní odpoledne ale nebylo jen o rybách,
děti si mohly také zastřílet ze vzduchovky a pro-
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hlédnout si myslivecké trofeje, které jako každý
rok přivezli topolští myslivci. V dětském koutku se
zase vyráběly různé výtvory a děti soutěžily v zajímavých disciplínách.
Nezbývá, než abyste příští rok přišli i vy, vyzkoušet si být chvilku rybářem, nebo se jen tak podívat,
jak se okolí štěrku změnilo a jak je tam krásně.
Na závěr patří velké poděkování všem členům,
kteří přiložili ruku k dílu jak při přípravě, tak v průběhu závodů. Velký dík taktéž patří všem sponzorům z řad jak místních, tak přespolních.

Výsledková listina:
- největší ryba: kapr - 75 cm
Tomáš Podlas
- 72 cm
Veronika Kočendová
- 71 cm
Jakub Lapčík
- nejmenší ryba: plotice - 12 cm
Laura Škárová
- nejvíc ryb: 4 ks kapr
Tomáš Podlas
- úhoř - 62 cm
Martin Bursík
- 57 cm
Beata Huňková
- okoun - 35 cm
Jiří Hába
- sumec - 48 cm
Simona Lapčíková
Rybníkářství „Štěrkáč“ Topolná

Třiďte svůj odpad
Zdá se, že opakování není v tomto případě
nikdy dost. Je to pořád stejné, jako když dítě nedává pozor při výkladu ve škole.
Ženy a dívky, nestyďte se třídit odpad. Matky,
veďte k tomu své dcery. Vaše hygienické potřeby
nepatří do kanalizace (mísy na WC). Čistička ani
příroda si s nimi neumí poradit. Takové chování
je v přímém rozporu s kanalizačním řádem obce,
který toto zakazuje. Nelze tvrdit, že tak konají
všichni, ale množství připlaveného odpadu na
ČOV vypovídá o tom, že málo „hříšníků“ nebude.
Toto dokládají přiložené fotografie. Uvedený odpad může způsobit zanesení a zneprůchodnění
domovní kanalizace včetně domovní kanalizační
přípojky.
Třiďme svůj odpad a chovejme se civilizovaně. Žijeme již v 21. století a měli bychom se
k přírodě podle toho chovat.
Obsluha ČOV
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Novinky z knihovny
Od nového roku se naše knihovna zařadila mezi
knihovny, které využívají program CLAVIUS REKS,
což znamená půjčování knih “přes počítač“ Výhodou je nejen lepší přehled o výpůjčkách, ale i sám
čtenář pomocí nové průkazky s čárovým kódem
má možnost zkontrolovat stav svého čtenářského
konta, případně si výpůjčky prodloužit. Díky dotacím byl zakoupen nejen tento program, ale i zřízen
nový počítačový koutek pro veřejnost.
Naše knihovna znovu nabízí “rozvoz knih do
domu“. Kdo má zájem využijte prosím tuto službu.
Informace na telefonu 739 696 255.
V letošním roce proběhla beseda pro děti ze
čtenářského kroužku na téma „Jak se vyrábí kniha“
a dubnu jsme „nocovali s Andersenem“.
Protože se blíží čas prázdnin a dovolené, ráda
bych pozvala do naší knihovny všechny, kdo si
chtějí zpříjemnit chvíle odpočinku hezkou knihou.
K dispozici je téměř 6 000 svazků naší knihovny,
ale i knihy z výměnného fondu a spoustu nových
titulů. Ráda bych ještě poděkovala všem za knižní
dary, zvlášť paní A. Žiškové za krásné knížky pro
děti.
Přeji všem hezké letní dny a spoustu nových zážitků z dovolené!
Helena Hlavačková,
knihovnice

Provozní doba knihovny
během prázdnin:
10.7. – 3. 8. 2017
7.8. – 27. 8. 2017
28.8. – 31. 8. 2017

ZAVŘENO
OTEVŘENO
ZAVŘENO

Plánované akce
23. 7.
130. výročí HZS Topolná
4. -5. 8.
Motosraz Topolná
9. 9.
Slavnosti vína Uherské Hradiště
23. – 24. 9.
Václavské hody s právem

Informace pro občany
OÚ prodává betonovou dlažbu
z chodníků, roměr 30x30 cm,
cena 3 ,- Kč/ks.
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Společenská kronika
v dubnu:
50 let
Hélová Yvona
60 let
Kolařík Ludvík
70 let
Parobek Svatopluk
Macková Věra
Lapčík František
75 let
Hrdina František
80 let
Burešová Ludmila
Mikulková Marie
85 let
Němec František
v květnu:
50 let
Bartošková Lenka
Dohnal Pavel
Kopeček Jaromír
Štich Petr

60 let

70 let
75 let

Duben - červen

Mikulková Zdenka
Budík Josef
Mašlan Karel
Čechmánek Stanislav
Zimák Josef
Luběnová Marie

v červnu:
50 let
Gajdošíková Iva
Botek Ladislav
Hubáček Jaroslav
Stašková Hana
60 let
Gajová Naděžda
70 let
Úlehla Jaroslav
Škách Miroslav
85let
Knotová Marie
90 let
Lapčíková Marie

Vítání občánků 3. 6. 2017
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Hraní a tancování, pohyb a radování …
To bylo heslem 17. ročníku putovní přehlídky pódiových
skladeb, kterou pořádala 14. 5.
2017 ZŠ Topolná ve spolupráci
s Klubem rodičů a Obcí Topolná. Na přehlídce vystupovalo
309 dětí z regionu „Za Moravú“
- z Topolné, Bílovic, Březolup
a Mistřic - ve věku 3 až 15 let.
Ve 13 pódiových skladbách děti
předvedly svá úžasná taneční
vystoupení a potěšily tak plný
sál diváků. Chvílemi se dokonce
zdálo, že se do KS Bůrovce ani
všichni návštěvníci nevejdou,
protože počet přítomných určitě
překročil 1000!.
MŠ Topolná zde představila
své mladší děti jako „Mravenečky“ a starší jako „Děti slunce“.
Děvčata z 1. a 2. třídy z Tanečního kroužku ZŠ Topolná se proměnila v „Loupežnice a hrnčířky“
a starší tanečnice se vžily do
role krásných Moan - z pohádky Legenda o konci světa - ve
skladbě „Zachránkyně ostrova“ .
Všem, kteří se podíleli na
přípravě a realizaci této krásné
akce, patří velké poděkování!
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Topolské čarodějnice měly zpoždění
Letošní aprílové počasí si
každý užil na své kůži. Pocítili to
i čarodějové a čarodějnice ze ZŠ
Topolná, kvůli velkému dešti byl
totiž desátý ročník SLETU ČARODĚJNIC o týden posunut.
O to větší byla nervozita mezi
všemi zúčastněnými – děti ve
škole pilně připravovaly svá kouzelná zaříkadla a těšily se na jejich vyhodnocení. Paní učitelky
zase vymýšlely originální soutěže a disciplíny a chystaly patřičné odměny a výzdobu. Maminky
z Klubu rodičů byly připraveny
na zajištění bufetu pro čarodějnice i jejich rodiče. Fotbalisté nám
ohleduplně uvolnili hřiště, protože ve školní zahradě probíhalo
nové zatravňování. Hasiči byli
připraveni jako protipožární stráž.
Všichni netrpělivě čekali, co na
nás počasí vymyslí …
Nakonec druhý termín vyšel i když s kapkami deště v zádech.
Na hřiště dorazily čarodějnice
a děti různých věkových kategorií
a všichni si užili 13 netradičních
soutěžních disciplín, opékání buřtů a volné taneční zábavy. Vrcholem večera byl úžasný ohňostroj.
V dobré náladě pak odletěli
čarodějové i čarodějnice na košťatech do svých příbytků, aby se
mohli těšit na příští setkání.
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Pasování na čtenáře
Jako každoročně i letos povýšilo 15 prvňáčků naší školy do STAVU ČTENÁŘSKÉHO. Byli totiž
slavnostně pasováni na čtenáře rytíři z 5. třídy. Samozřejmě před všemi přítomnými museli prokázat, že si titul čtenáře zaslouží. A že měli početné obecenstvo, svědčí i fotografie.

HURÁ, JEDE SE NA VÝLET!

Jako zajímavost:

Sběr papíru v ZŠ Topolná
Sedm tun papíru – to není hmotnost nějakého auta, ale množství papíru, které prošlo rukama
pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům školy při letošním soutěžním „Sběru papíru“. Je
úžasné, že rodiče aktivně podporují své děti ve sbírání a často je jejich aktivita daleko větší než
dětí. Na všechny šikovné sběrače čeká na konci školního roku odměna!
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