cena 5 kč

Obecní zpravodaj

Číslo 2

Ročník XII.

Kroužek TOP-HOP letos soutěžil se skladbou Arrival, se kterou se také představil na Dni dětí v
Sušici a na Farním dni v Bílovicích.
Tým žen Topolná + Březolupy si říkají KoKrHolky aneb Konečně krásné holky. Letos reprezentovaly
se skladbou Z českých luhů a hájů. Na krajské soutěži ve Zlíně vybojovaly 1.místo.
Těšíme se na příští cvičební rok i s dalšími z Vás.
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Slovo starostky
Krásné léto vám všem, vážení čtenáři !
Od minulého vydání našich novin se mnohé
událo, ostatně o všech událostech se v tomto čtvrtletníku dozvíte více. Společenský život byl tradičně
pestrý a každý kdo má o dění v obci a setkávání
s přáteli zájem, si mohl najít svůj program. V dubnu připravila Topolská chasa Setkání se seniory
v Topolské hospodě, hoši ročníku 1992 postavili
poslední dubnový den tradiční májku, která letos
bez úhony vydržela až do června. K akci opět vyhrávala dechová hudba Topolanka. Také již tradičně
se k máji sletěly čarodějnice. Na 1.máje připravila
Topolská chasa Jarní toulky s cílem Vysílač, kde se
účastníci výšlapu seznámili s chovem daňků, jelenů
a muflonů v areálu. Každoroční pouť se sice moc
nevydařila co do počasí, o to úspěšnější byl tradiční
folklorní festival Setkání pod lipů, kde soubor Včelaran oslavil již 50 let svého trvání. Druhou červnovou
neděli navštívili Topolnou příznivci folkloru znovu
a to na pořad Zpívá celý region. I když se v noci na
neděli 13.června přehnala nad obcemi regionu větrná bouře, která nadělala mnoho škod, Topolná jako
zázrakem postižena nebyla, a tak „Zpívání“ proběhlo v pohodě a mělo u návštěvníků velký ohlas. Hned
14. června navštívila naši obec hodnotící komise
soutěže Vesnice roku. Tady nám počasí nepřálo,
prezentace neproběhla tak jak jsme si naplánovali, ale i tak děkuji všem, kteří zušlechtili svoje domy
a předzahrádky. Určitě se ptáte jak jsme v hodnocení dopadli. To víte, že máme ještě co dohánět,
abychom se opravdu „blýskli“, ale ostudu si Topolná určitě neudělala. Tečku za akcemi tohoto čtvrtletí udělal Táborák k ukončení roku, který na školní
zahradě pro děti připravil Klub rodičů.
Samostatnou kapitolou v dění naší obce jsou
samozřejmě nedělní fotbalová utkání, kam mnozí
z vás chodí povzbuzovat. První červnovou sobotu
se uskutečnil na hřišti u Staré školy tradiční turnaj
v nohejbale v režii Topolské chasy.
Společenský život v Topolné je ta lepší strana
mince, proto jsem s ní také začala. Tou horší stránkou posledního čtvrtletí bylo jistě počasí, které se na
nás vydovádělo hlavně 24.května při prudké bouřce.
Z tohoto dne dopadl nejhůř suterén základní školy, kde se spojila spodní voda s vodou přívalovou
a výsledkem jsou práce, které tu budou probíhat
celé prázdniny: strhnutí podlah a jejich nová izolace,
drenáže pod izolací, odstranění mokrých stěn, opět
izolace. Spodní voda je problémem v celé obci ať
bydlíte na Trávníku nebo na kopci. Štěrkové podloží
se ani jinak chovat nebude. Pamětníci jistě vzpomenou, že plochy mezi Topolnou, Bůravou a Březnicí
byly louky, které na jaře zaplavila voda. Proč si myslíme, že to teď bude jinak?
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Druhou nepříjemnou záležitostí byl vytrvalý
déšť na začátku června, který způsobil povodně
v mnoha vesnicích a ani nám se nevyhnul v podobě vylití Bůravy směrem na Topolnou a zaplavením
objektu Bohemia Transport.
Jistě vás také zajímá jak si stojíme se žádostmi o dotace a uskuteční-li se v letošním roce ještě
něco z našich záměrů. Žádost o dotaci na zateplení
budovy KS Bůrovce nám nevyšla. Z částky, kterou
jsme na tuto akci rozpočtovali, zrekonstruujeme
alespoň část sociálních zařízení v budově a pokusíme se požádat znovu v programu Zelená úsporám. Máme podanou žádost na rekonstrukci Návsi
do ROP Střední Morava, na výsadbu zeleně na
dětském hřišti a kolem DPS v Operačním programu životní prostředí. Podali jsme žádost k Agentuře
pro zemědělství a venkov na zařazení do programu
Ministerstva zemědělství s akcí „Posílení tlakových
poměrů ve vodovodní síti“. Vyčerpali jsme dotaci z
programu Leader na výměnu světel v obci, menší
dotace Zlínského kraje právě čerpáme. Je zpracována projektová dokumentace na prodloužení vedení NN v horní části ulice Nad školou, je jen otázka
času kdy ji společnost E.ON začne realizovat. Na
dobu prázdnin je připravena rekonstrukce podlah
a malování tříd v ZŠ. V MŠ proběhnou rekonstrukce
elektroinstalace ve třídě a ve školní kuchyni. Zastaralé elektrické trouby budou nahrazeny moderní
technologií-konvektomatem. Kuchyň tak bude připravena na dokončení rekonstrukce v době jarních
prázdnin 2011. Na nákup potřebného vybavení získala obec jako člen MAS Dolní Poolšaví dotaci 300
tisíc z programu Leader.
Doufám, že jsem alespoň trošku zrekapitulovala co se za poslední čas v obci událo. Teď nás čeká
doba dovolených a snad i něco toho letního lenošení. Ke všem letním aktivitám vám přeji pohodu
a radost z hezky prožitých dní.

Život v Topolné

Mgr. Hana Marášková
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USNESENÍ 02/2010
ze zasedání Zastupitelstva obce Topolná, konaného dne 24. 6. 2010
A. Zastupitelstvo obce schvaluje:
- zprávu o činnosti RO
- plán společných zařízení KPÚ
- dodavatele prací na dokončení lodžií DPS firmu Michala Neumanna, Sokolovská 412, Hulín
- rekonstrukci ŠJ z dotace programu Leader pro
MAS
- nákup konvektomatu pro ŠJ v ceně cca 300 000,- Kč
- závěrečný účet obce za rok 2009 s výrokem
„bez výhrad“
- hospodaření obce 01-05/2010
- přijetí dotace ZK ve výši 10.000,-Kč na odstranění následků prvotních povodňových škod
- rozpočtovou změnu č.1
- koupi části pozemků parc.č 1031/129, 1031/130

o celkové výměře 106m2 , cena 40,- Kč/m2 od
Jaroslava a Jaroslavy Hrdinových, Topolná 372
- koupi části pozemků parc.č 3280/9, 3280/10
o celkové výměře 106m2 , cena 5,- Kč/m2 od
Jiřiny Čechové, Komenského 1158, Napajedla
- koupi pozemku parc.č. 884/2, 885/2, 886/2,
2537/1, 2538/1 o celkové výměře 4754m2, cena
5,- Kč/m2 od Jiřího Gajdošíka, Jílová 4577, Zlín
- koupi pozemku parc.č. 2024/20 o celkové
výměře 5332m2 , cena 5,- Kč/m2 od Stanislava
Kašného, Topolná 256
- uhradit při koupi pozemků pro KPÚ realizace
kupní smlouvy + platbu daně FÚ
- dodavatele stavby Rekonstrukce chodníku
padělky firmu SVS CORRECT

Společenská komise navštívila naše občany
v Domově důchodců v Buchlovicích
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Povodeň - 2010
Není to zrovna moje nejoblíbenější téma, ale
protože nás - na Dolním konci to pořádně vystrašilo, předkládám svůj názor „proč se bát“!
Domnívám se, že shodný postoj bude mít většina obyvatel Dolního konce, přesněji řečeno Trávníka nebo Ulice, řadovek u hřiště a ulice k Mokřadu.
Těm všem hrozí potenciální nebezpečí povodňově
vody z řeky Moravy.
Horší to však mají vždycky a budou mít Ti, kteří
mají sklepy. Ti musí mít připravená čerpadla pro
případ zvýšené hladiny spodní vody, která tu bývá
obvyklým jevem.
Když pominu náklady na spotřebovanou el.
energii, kterou spolkne motor častým zapínáním,
nemohu nevidět namočené zdivo a z toho stálou
vlhkost v domě, která nás bude provázet až do
zimních měsíců.
Samozřejmě, tak jako obyvatele řadovek i mne
nikdo nenutil, abych si při rekonstrukci svého rod.
domku udělal sklep a proto „platím daň“, ze svého špatného rozhodnutí. Tady nepomohou žádné
výmluvy, ...., že nás nikdo neupozornil, že je to
záplavová oblast, shodit vinu nelze ani na projektanta a ani na Stav. úřad. Proto si troufám říct, že
MY všichni, kteří máme sklepy v záplavové části
katastru obce Topolná, jsme podlehli trendu doby,
kdy platilo že pod novostavbou má být sklep.
S tímto stavem věcí nezbývá než se smířit, tady
už nic neuděláme, ani obnovou izolace ve svém
objektu, jak si někteří myslíme.
Vody spadlo hodně a jako obvykle na severu Moravy. Potajnu jsme si mysleli, že se nás to
nedotkne, že budeme z obliga. Neopakoval se
sice rok 97, ale moc k tomu nechybělo. Když jsem
tekoucí Moravu viděl na spytinovském jezu asi 1m
pod označením ROK 1997 --------- tlustou čarou
na betonovém břehu, byla ve mě malá
dušička.
V nejnižších částech katastru od Včelar až k Buravě se také začaly vytvářet laguny dešťové vody, největší podél
cesty na štěrkáč. Ostatně ten je už po
dva roky plný - až po okraj, a má vodní
hladinu shodnou s tím, co se odehrává v
našich sklepích. Voda, hlavně ta spodní,
je nejpřesnější ukazatel stavu současných poměrů, které nás trápí. S tím se
nezbývá než smířit, protože to vyplývá z
nivelety našeho území, které patří mezi
nejnižší v uherskohradišťském okrese.
Vodní toky Burava a Březnice které kopírují hranice katastrálního území, jsou asi
2 až 3 m vysoko nad našimi polnostmi.
Bezpečnost také snižují meliorační pří-
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kopy vybudované na konci šedesátých let, z nichž
ten nejhlavnější – nejdelší, začíná u Dujíčkového
a ústí u přečerpávací stanice. Zde už rozdíl mezi
dnem koryta Buravy a mel. příkopu dosahuje až
4 metrů. Myslím, že toto si málokdo z nás uvědomuje.
Kladem zlepšení vodních poměrů bylo navýšení
hrází Buravy a Březnice po povodni v roce 1958.
Zdá se, že tam už není největší problém. Ten se
posunul dle mého názoru na okraj topolského
katastru – k lesu, který jako Lužní je sice zásobárnou pitné vody, ale v případě vodních katastrof má
nezastupitelnou roli pro zmírnění dopadu na hustě
osídlené územní celky, v našem případě město Uh.
Hradiště.
Proto, jakmile jsem 19. května uslyšel ze sdělovacích prostředků, že v Kvasicích odstřelili hráz
místního potoka do lužního lesa, aby zachránili
obytné domy, jsem zvýšil ostražitost. Ostražitost
proto, protože je znám současný špatný stav hráze
v kněžpolském lese směrem k Topolné. (Už jsem
o tom jednou psal.) Tam to vypadá jako cedník s
protrženým sítkem. V několika málo minutách se
voda dostane k přečerpávačce, a potom melioračním kanálem (proti proudu) do našich příbytků
přes kanalizační přípojky. Takže význam lužního
lesa jako ochrana před povodní v našem případě
poněkud pokulhává - vzhledem k obci Topolné.
Situaci s vodou, nadměrnými srážkami, velkými bouřkami, přívalovými dešti, či jak se tomu ještě jinak říká, nemůžeme ovlivnit – to dá rozum, to
víme. Ale jak postupně napravovat chyby z dřívějška a postupně je odstraňovat, to by snad mělo jít.
Děkuji!
Samsounek František,
člen zastupitelstva obce.

Život v Topolné

2/2010

Místní knihovna Topolná
V lednu roku 2000 byla naše knihovna přestěhována z budovy Staré školy do nových prostor
na Domě s pečovatelskou službou. Nachází se ve
3. patře. K dispozici je i výtah, takže dostupnost je
zajištěna pro každého čtenáře.
V knihovně je v současné době 6000 svazků, počet se mění podle nakoupených a vyřazených knih. Každý rok nakoupíme knihy asi za
10 000 Kč.
Knihy jsou rozděleny podle různých žánrů. Na
své si mohou přijít nejen čtenáři detektivek, historických románů, ale i zájemci o literaturu naučnou,
cestopisy, životopisy slavných aj.
Také pro děti a mládež je zde spousta zajímavého čtení, ať už jsou to známé pohádky, říkadla pro
nejmenší, ale i dobrodružné a dívčí romány.
Od letošního roku si zde můžete zapůjčit i časopisy jako je Zahrádkář, Receptář aj.
K dispozici je zde také internet nejen pro čtenáře, ale i pro ostatní veřejnost. (bezplatně )
Mezi další služby, které knihovna nabízí, patří
„výměnný fond“, který je prostřednictvím Knihovny
BB Buchlovana 2x ročně obměňován, dále mezi

knihovní výpůjční služba, rezervace knih aj. Knihy
jsou půjčovány na 1 měsíc, po domluvě i déle.
Byly zřízeny webové stránky knihovny, jejichž
podoba se zdokonaluje. Zde naleznete vše
o knihovně. on-line katalog knihovny a také různé
akce, které knihovna pořádá.
KNIHOVNA JE OTEVŘENA KAŽDÉ PONDĚLÍ
od 16 do 18 hodin.
Je doba internetu, shonu, stresu, ale zkuste si
najít chvilku na dobrou knihu a přijďte se do naší
knihovny podívat.
Adresa knihovny: Topolná 520
687 11
www.knihovnatopolna.webk.cz
Na vaši návštěvu se těší
Hlavačková Helena, knihovnice

Pasování na čtenáře
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Duben - Setkání se seniory

1.5. Jarní toulky
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Zpívá celý region
Na přehlídce se sešlo 17 lidových zpěváků z regionu Za Moravú. Pořadem provázela starostka Hana Marášková a Bronislav Sládek, místostarosta Nedachlebic.
Porota ve složení Emilie Provazníková
– Březolupy, Zdeněk Pálka – Kněžpole , Augustin Knot – Topolná ocenila tři
zpěváky: Barbora Doležalová – Svárov,
František Slíž – Bílovice, Lucie Křižková
– Březolupy. Soutěžící doprovázela CM
Včelaran a přestávku vyplnilo vystoupení

souboru Nedachlebjan. Zpěváci
z Topolné a původem z Topolné
viz. foto.
Poděkování všem účinkujícím,
pořadatelům, porotě a starostům,
kteří si s námi přišli zazpívat.

A – Jarmila Ševčíková
B – Mariana Hrdinová
C – Bronislav Hrdina
D – Petra Šmídová

A
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Turnaj v nohejbalu
V sobotu 12.června se uskutečnil již tradiční Turnaj v nohejbalu. Z nahlášených 9-ti týmů se zúčastnilo šest, ale i tak to byl turnaj jak má být. Systém
každý s každým nedal odpočinout na rozpáleném
dobře přichystaném hřišti za Starou školou. Klání amatérských ale i polo profi-profi hráčů vypuklo úderem 9.hod a končilo po 14.hod. Zlatý pohár

si po zásluze vykopal tým pod vedením „DRNA“
Milana Ptáčka, stříbro si odnesly Tescomáci a třetí
skončilo kvarteto 4B. Všem hráčům děkuji za účast,
pořadatelům za vzorný průběh turnaje, sponzorům
za dary a se sloganem: sportu zdar a nohejbalu
zvlášť se těším za rok v Topolné na shledanou.
Petr Bartošík

Táborák k ukončení školního roku
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Společenská kronika
duben - červen
v dubnu:
50 let
60 let
70 let
75 let
v červnu:
50 let
70 let

Jež Zdeněk
Úlehlová Jana
Gajdošíková Anna
Hrdina Jaroslav
Lapčík Svatopluk

v květnu:
50 let
60 let
75 let
80 let

Mikulková Věra
Nevělíková Hana
Vašina Evžen
Šimáčková Františka
Foltýnová Marie

Ježová Stanislava
Bureš Bohumil

Vítání občánků 19. června 2010
Mojmír Bureš, David Křesťan, Anežka
Juráková, Sofie Jančaříková, Jan Krátký

Zlaté svatby - duben
Jaroslava a Jan Kalabusovi
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Stanislava a Jaromír Borusíkovi
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Obec Topolná obdržela dotaci
10.000,-Kč na likvidaci
prvotních následků povodní

Obec Topolná obdržela pro SDH dotaci
ve výši 60.000,- Kč na vybavení místní jednotky

Obec Topolná, jako členská obec Místní akční skupiny Dolní
Poolšaví, o.s., obdržela investiční dotaci v Programu rozvoje venkova Státního zemědělského intervenčního fondu (osa IV. Leader)
ve výši 166.500,- Kč na opravu veřejného osvětlení. Z celkových
způsobilých výdajů projektu v částce 185.000,- Kč.
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Pálení čarodějnic
Tak jako i v předešlých pár letech i letos se slétly
všechny místní čarodějnice a čarodějové z Topolné
30. dubna na místní hřiště. Tuto již tradiční „slezinu“
uspořádala naše škola s Klubem rodičů.
Všechny přítomné čarodějky a čarodějové si to
pořádně užili a změřili síly v nejrůznějších disciplínách, např. běh na koštěti, čarodějná rallye, pavoučí
stezka, ochutnávka lektvarů, hod na pavouka, hledání klíče ve strašidelném slizu. Když jsme si dosta-

tečně zařádili, odebrali jsme se v průvodu na další
tajemné místo, a to za hospodu s neméně čarodějným názvem U Žabáka. Zde jsme si poměřili síly
v ječení, zvolili čarodějku a čaroděje-misska a misák
sletu a vyhodnotili jsme nejpůsobivější zaklínadlo.
Zlatým hřebem bylo zapálení našeho maskota „HADROVÉ ČARODĚJNICE“. A pak už se jen tančilo
a tančilo….
Tak zase příští rok na sletu kolegyně a čarodějky!

Výlet – Kateřina Gajdošíková, 5. třída
Dne 8.6.2010 jsme se vydali do školy o trošku
dříve. Spolu se čtvrťáky a některými třeťáky jsme
vyrazili do WESTERN PARKU BOSKOVICE. Cesta trvala zhruba dvě a půl hodiny. A konečně jsme
tam! Jako první nás čekalo představení ZROZENÍ KONĚ v místním přírodním amfiteátru. Bylo to
o tom, jak se cvičí kůň.
Potom jsme měli rozchod na atrakce, do obchodů a čas na svačinu. Z atrakcí tam bylo např. rýžování zlata, házení oštěpem nebo tomahavkem, jízda na koni, malování na obličej, tetování…, bylo
tam toho moc. I obchůdků bylo hodně. Po poledni
se uzavřelo náměstíčko a vystoupila ROMANITA
s LASY A KOLTY. Potom byl ještě chvilku čas, ale

to už jsme měli všechno prochozené a tak Jirka
řekl: „ Děcka, když už máme všechno prochozené, zahrajeme si na honěnou“. Tak jsme se rády
přidaly. Ale po chvíli Jirka s Adamem zmizeli. Volali
jsme: „Jirko, Adame! Kluci, kde jste!“ a na jednou na
nás vybafli ze svého tajného , skvěle rafinovaného
úkrytu. Strašně jsme se polekali a začali jsme jim
nadávat, ale nakonec jsme se všichni začali smát.
Potom bylo ještě jedno představení o indiánech
jménem ŠAMAN. Po něm jsme se všichni odebrali
do autobusu. V autobuse byla velká sranda. Cestou zpátky jsme se stavili Macdonaldu, kde jsme se
pořádně najedli. Po úspěšném výletu jsme se vrátili v pořádku do Topolné. Byl to ten nejlepší výlet!

Výlet Boskovice – David Večeřa, 5. třída
V úterý 8. června jsme zavítali do westernového
městečka v Boskovicích. Cesta pomalu ubíhala,
ale konečně jsme uviděli ceduli WESTERN PARK.
Lesem jsme se od autobusu dostali až ke KASSE.
Čekal na nás šerif a ten nás pozval na představení
Zrození koně. Na představení nám šerif ukazoval,
jak ochočit koně nebo jak na něm správně jezdit.
Pak jsme šli na náměstí, kde byl rozchod. Jako
první jsem si v „bance“ směnil dolary. Za ty jsem
šel na rýžování zlata a to jsem nakonec vyrýžoval.
Potom jsem házel oštěpem a vodil kozy. Tam mě
skoro potrkal kozel, protože jsem mu nechtěl dát
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žrádlo. No a to už bylo krátké představení, vystupovala tam Romania s lasem a koltem a dost jí to
šlo.
Následovalo představení Šaman. Pojednávalo
o náčelníkovi, který si myslel, že bude stále nejšerednější ze všech náčelníků a bude stále všem
vládnout. Když se dozvěděl, že má soka – Velkého nosa – tak ho otrávil. Nekrásnější dívka z kmene však svým polibkem mladého Velikého nosa
zachránila. Byl konec a jeli jsme autobusem domů.
ještě jsme se zastavili Macdonaldu. Cestou jsme si
zpívali a bylo to super.

Život v Topolné

strana 11

Setkání pod Lipú – 50 let souboru Včelaran
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