cena 5 kč

Obecní zpravodaj

Číslo 1

Ročník XII.

14.2.2010 oslavila paní Filomena Grebeňová krásné narozeniny

Blahopřejeme!

Paní Františka Vašinová
obdržela v lednu ocenění MŠMT
za dlouholetou práci s dětmi a
úspěšné organizování dětských
letních táborů. Obec Topolná se
připojuje s gratulací.

1/2010

Život v Topolné

strana 1

Slovo starostky
Milí spoluobčané,
„zas je tu jaro, je tu jaro, lidi šílí…“ zpívá se
v písni Lucie Bílé. A jistě jsme po dlouhé zimě natěšení na sluníčko a činnosti venku. V souvislosti se
zimou chci poděkovat všem majitelům nemovitostí,
kteří odklízeli sníh z přilehlých chodníků bez ohledu na to co musí nebo nemusí. V zimě jsme si užili
jak sněhu, tak společenských i sportovních akcí,
jejichž rekapitulaci si v tomto vydání novin můžete
prohlédnout. Jsem ráda, že jsem se s mnohými
z vás na nich mohla potkat.
Ani jsme se nenadáli a je tu druhé čtvrtletí roku
2010. Co se za uplynulé období událo? Na začátku roku 2010 proběhla výměna 36 těles veřejného
osvětlení za 159 000 Kč, tuto částku získala obec
z dotace Programu rozvoje venkova. Obec Topolná podala žádost o dotaci z ROP Střední Morava
na rekonstrukci návsi a do operačního programu
životní prostředí pak žádost o dotaci na zateplení
budovy KS Bůrovce. Další projekty, které máme
připravené (výsadba zeleně kolem DPS a na dětském hřišti, vodovod v části obce Nad školou – II.
část, chodníky Padělky, náves, pod Topolskou hospodou, oprava cesty kolem DPS) zatím čekají na
své starty, protože buď nebyl dotační titul vypsán
nebo mohl být podán jen jeden do daného programu. Musím přiznat, že mě práce ve veřejné správě naučila veliké trpělivosti. Na ní je nejcharakterističtější to, že dlouho trvá než se přes všechna
přesvědčování, argumentace, povolení a vyjádření
doberete jakéhosi výsledku.

Teď tedy budeme asi do května či června čekat
jak naše žádosti dopadnou.
Vážení čtenáři!
V loňském roce se naše obec poprvé účastnila
soutěže Vesnice roku. Potěšilo mě, když jsme získali Diplom za udržování lidových tradic a 20 000 Kč
k tomu. Ještě jednou děkuji všem, kteří se o toto
ocenění jakkoliv zasloužili. Soutěž Vesnice roku
není jen o tom co je v obci vybudováno, ale především o tom, jak tu lidé žijí, jaký vedou společenský
a spolkový život. A to mi jistě dáte za pravdu, že se
nemáme za co stydět. Letos opět chystáme přihlášku do soutěže a já opět jako vloni žasnu kolik různorodých akcí bylo uskutečněno. Díky za ně! V červnu
nás tedy zase navštíví hodnotící komise, která se
bude zajímat jestli to všechno, co prezentujeme,
opravdu proběhlo a co vy, jako obyvatelé Topolné,
na to. Chci vás tímto poprosit: máte-li nápad, chuť
se nějak zapojit nebo jen vylepšovat okolí svého
domu, abyste tak učinili.
Věřím, že je v Topolné většina lidí, která je ochotna pro úspěch věci i něco obětovat a ne jako někteří
nenechavci, kteří se neštítí brát „zajímavosti“ – asi
s myšlenkou, že když to není přikované, je to volně
k odběru. Tak si nějaký návštěvník odnesl z obecního úřadu aromalampu, lopatu na odhrnování sněhu
nebo rohožku (tu odcizil J.B.). Přesto věřím, že jsou
lidé dobří. Uklidňuje mě sdělení jednoho kamaráda:
„Kdo to má, ten to určitě potřebuje“.
Přeji hezké jaro! Vaše starostka

Připomínky občanům
• Majitelé psů: když venčíte své miláčky, buďte tak laskaví a odklízejte jejich exkrementy. Obzvlášť po
zimě je to nechutné.
• Když už musíte pálit, neházejte do ohně PET lahve! Všichni to dýcháme! K úklidu PET lahví si vyzvedněte pytle v kanceláři OÚ. Dva pytle na měsíc máte zdarma!!!
• Od 26. 4. bude probíhat sběr zeleného odpad. Budou vysypávány jen pytle OÚ, které zakoupíte v kanceláři za 10,- Kč/ ks. ( Lze použít i pytle z loňského roku. )
• Firma Internext 2000, s.r.o., která je jedním z poskytovatelů internetu v naší obci nabízí za velmi zajímavých podmínek internetové připojení. Balíček je určen novým uživatelům ale i uživatelům, kteří používají starší technologii na frekvenci 2.4GHz s maximální přenosovou rychlostí 3Mb/s. Nové připojení na
frekvenci 5GHz přináší možnost rychlejšího připojení a vyšší spolehlivost. K zákazníkům se montuje
pouze kvalitní zařízení firmy Mikrotik, v ceně instalačního balíčku je pouze bezdrátová část instalace.
Instalační balíček OBSAHUJE: Radio modem RB411, bezdrátová karta, přijímací anténa s boxem –
16/19/23db, napájecí zdroj + POE (Power On Ethernet) , propojovací kabel PC-POE, 20m UTP kabelu,
konektor RJ45 – 2x, výložník na stožár/zeď, práce (2h) Instalační balíček NEOBSAHUJE: Switche,
domácí router/hotspot, lišty, práce navíc – servis PC (mimo nastavení IP), lištováni, odvirování PC,
zásuvky na ethernet/elektriku, atd
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Wi-Fi 5GHz
Tarif
s pepřem
s feferonkou
s vanilkou

Instalační poplatek
Rychlost
In/Out
6/1 Mb/s
8/1 Mb/s
10/2 Mb/s

Agregace
1:30
1:25
1:20

FUP

Veřejná IP

sml. 1 rok

sml. 2 roky

sml. 3 roky

Aktivace

NE
NE
NE

ANO
ANO
ANO

2.988,2.988,2.988,-

1.200,1.200,1.200,-

0,0,0,-

0,0,0,-

Měsíční
paušál
301,402,503,-

Všechny uvedené ceny jsou v Kč včetně 20% DPH.
• Zájemci o přání jubilantům: hudební přání v místním rozhlase bude na základě vašeho požadavku
uskutečňováno společně poslední sobotu v měsíci.
• V září 2010 proběhnou oslavy 100 let místní školy. Prosíme občany o zapůjčení dokumentů, fotografií,
popř. informace o učitelích. V rámci oslav proběhne také výstava prací bývalých žáků (vás rodáků),
proto prosíme o možnost vystavení vašich prací ( ruční práce, práce se dřevem, malba apod.). Bližší
informace u ředitelky ZŠ Mgr. Jany Gregorové na tel. čísle 572 508 635, mob. 737 583 905.
• Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční ve dnech 28.5.- 29.5. v zasedací místnosti OÚ.

USNESENÍ 01/2010
ze zasedání Zastupitelstva obce Topolná, konaného dne 25. 3. 2010
A. Zastupitelstvo obce schvaluje:
- zprávu o činnosti RO
- zprávu finančního a kontrolního výboru za rok 2009
- hospodaření obce za rok 2009
- hospodaření příspěvkových organizací MŠ a ZŠ
- převod ušetřených finančních prostředků příspěvkové organizace MŠ ve výši 135 763 Kč do
rezervního fondu a jeho využití dle návrhu
- převod ušetřených finančních prostředků příspěvkové organizace ZŠ ve výši 51 016,20 Kč do
rezervního fondu a jeho využití dle návrhu
- rozdělení výtěžku VHP 10 000 Kč CM Včelaran,
15 000 Kč TJ, 1 263 Kč Topolská chasa
- rozdělení dotací spolkům dle návrhu:
schváleno
Klub rod.
Neutral
Topolanka
Včelaran
Topol.chasa
TJ
Tenis. Klub
Zahrádkáři
Myslivci
celkem

5 000
3 000
20 000
20 000
22 000
55 000
5 000
5 000
5 000
140 000

- poskytnutí finančního příspěvku na přístavbu
kostela ve výši 20 000,- Kč
- nákup sekačky v ceně do 200 000,-Kč včetně
příslušenství
- směnu pozemků o celkové výměře 620 m2:
parc.č. 609/73 o výměře 204 m2
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parc.č. 609/78 o výměře 124m2
parc.č. 609/81 o výměře 30m2
parc.č. 794/4 o výměře 52m2
parc.č. 795/4 o výměře 87 m2
parc.č. 796/4 o výměře 70 m2
parc. č. 609/85 o výměře 53 m2
ve vlastnictví Obce Topolná za pozemek parc.
č. 1030/170 o výměře 1917 m2 ve vlastnictví společnosti Topagra, spol.s.r.o.
- koupi pozemku parc.č. 3096 od Zdeňka Gadase, Fügenerova 1175, Frýdlant v Čechách a Antonína Gadase, Okružní 505/02, Liberec II – Nové Město
o výměře 3057 m2 za cenu 15 285,- Kč
- Smlouvu mezi Obcí Topolná a Zlínským Krajem o poskytnutí finančního příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti ve výši 70 Kč na občana
a rok
- podání žádosti o dotaci v ROP Střední Morava
na Revitalizaci návsi v obci Topolná
- Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemku parc. č. 3232/3 – stavba
realizovaná pod názvem „SB- 4506-434 Topolná,
přípojka do 50m, Foltýn“ mezi Obcí Topolná a spol.
E.ON Distribuce, a.s.
- Mgr. Hanu Maráškovou, starostku obce Topolná, zástupcem pro jednání Valné hromady SVaK
UH
- realizaci rekonstrukce chodníku Padělky k Napajedlům. Na náklady akce budou použity prostředky
dle rozpočtové změny č.1
- instalaci ukazatele rychlosti ve směru od Napajedel
B. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- zprávu Společenské komise za rok 2009
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Jak to bylo před dvaceti a více lety
závěrečné pokračování vzpomínek, jejichž vznik je možný tím, že se od základu změnilo společenské
klima. Už se nikdo nemusí bát vyjádřit svůj názor na cokoliv, a na jakékoliv téma veřejného a společenského života, politiku nevyjímaje.
A tak občané, kterým nebyl lhostejný další polistopadový vývoj v naší obci se už 5. ledna 1990
sešli ve Staré škole v přízemí, kde byla schůzovací místnost. Po vzoru blízkých měst a okolí (Zlín,
Uherské Hradiště) bylo založeno Občanské fórum
(OF) za přítomnosti vyslance z Uh. Hradiště, který
přítomným vysvětlil, že OF není politickou stranou,
ale sdružení lidí, kteří se snaží o nápravu křivd,
škod minulosti, které je potřeba napravit v místě
bydliště, pracoviště.
Usnesení z této schůze bylo zároveň provoláním Občanského fóra ke všem spoluobčanům, za
splnění následujících bodů:
1. Snížení výkonu rozhlasového vysílače v Topolné.
2. Vrácení školní výuky II. stupně do Topolné.
3. Vyřešení úletu sušiny ze sušičky píce u Dujíčkového.
4. Dobudování kanalizace v ulici u hřiště a na
Záhumení.
5. Zkvalitnění výuky žáků v Základní škole.
6. Kontrolu a spolupráci OF s radou MNV Topolná.
V diskuzi této dnes už památné schůze zazněly
další požadavky:
- omezit nadměrné hnojení zemědělské půdy
umělými hnojivy
- zrovnoprávnění obcí a měst ve věci staveb
občanského vybavení
- zrovnoprávnit výuku náboženství s ostatními
předměty
- vyřešit problémy při uskutečňování církevních
pohřbů v Bílovicích.
Takový byl závěr první schůze v naší obci po
pádu komunismu v listopadu 1989.
Následoval rok euforie, kdy se hned v únoru
uskutečnila kulturní akce „Fašank“, po našem Končiny. Naposledy se to konalo v r. 1969. Obnovilo
se chození po vesnici s medvědem a jinými maškarami hlavně pod patronací hasičů, ale i ostatních občanů. Přitom se konala sbírka na Onkologii
v Uh. Hradišti. Byl to první charitativní počin v nové
době.
Dalším příznakem politického uvolnění ve státě bylo schválení návštěvy papeže Jana Pavla II.
do naší republiky státními orgány. Příjezd se uskutečnil v dubnu 1990 kdy mimo Prahu přijel také na
nedaleký Velehrad. Téměř v každé obci okresu,
také i u nás byly konány velké přípravy, kterých se
zúčastnilo mimo členské základny Československé
strany lidové (ČSL) i mnoho řadových občanů.
Oživení v obci nastalo i v politické sféře. Po celý
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rok se průběžně konaly veřejné schůze, nastal
praktický dialog. To se také projevilo v novém
složení rady MNV, kde dostali příležitost členové
nebo sympatizanti OF a ČSL.
V květnu odstoupil dosavadní předseda MNV
p. Zdeněk Mikulka a do podzimních voleb ho nahradil p. Josef Vašťák – místopředseda.
Další významnou květnovou událostí v obci
bylo 50. výročí Žehnání našeho kostela. Toto kulaté výročí si zasloužilo přítomnost biskupa diecéze
Mons. Jana Graubnera. Před jeho návštěvou se
však u nás udála menší povodeň, která prověřila
organizační schopnosti všech, kteří se na přípravě
slavnosti podíleli.
V noci z pátku na sobotu se nad obcí strhla
velká bouřka – průtrž mračen s kroupami velikosti
holubích vajec. Ohnisko velkého množství spadu
deštových vod bylo na Nádmezné a přilehlém svahu skloněnému k obytným domům na Horním konci. V mžiku se kolem kapličky sv. Antonína prohnala asi půlmetrová vlna vody, která propláchla dvory
a obytné prostory pěti domů. Voda sebou nesla
bláto, štěrk, písek – takže místní komunikace, ba
i náves před kostelem a hlavní silnice, byla plná
náplavy. Tehdy velkým úsilím hasičů a všech občanů bez rozdílu se podařilo vesnici uklidit do té míry,
že v neděli tato pohroma už nebyla skoro znát.
Z událostí, které se začaly kupit jedna za druhou
v té době vybírám: - na 1. máje neproběhla žádná agitace. Kdo chtěl tak se účastnil shromáždění
v okolních městech nebo slavil způsobem, jaký mu
vyhovoval. Proběhla řádná volební kampaň před
červnovými volbami do Federálního shromáždění a České národní rady. Do voleb však přihlásilo
své kandidáty 22 politických stran, hnutí a koalic,
což bylo pro nás – voliče po tolika letech nezvyklé.
Vždycky se přece volila jedna strana (KSČ) a to
jednotnou kandidátkou.
Z nově postavených kasáren u cesty k vysílači
se v letní době stěhovali vojáci, u budovy MNV byla
přestřižena páska k dokončení středotlaku zemního plynu. Byla zrušena organizace Národní fronty, v červenci otevřena budova „Hostinec a Pošta na Mlatech“, která byla budována v akci „Z“ od
r. 1986.
Tehdejší vládou Národního porozumění byl prezidentem zvolen Václav Havel a současně ustanoven státním svátkem 5. červenec jako Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje a 6. červenec
Mistra Jana Husa.
Významnou událostí roku 1990 byly komunální
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volby do Obecního zastupitelstva s napětím očekávané, protože se jednalo o první demokratické
volby v obci po 40 letech. Po změnách v Radě MNV
byla už znát větší vstřícnost a ochota vůči potřebám věřících, ale přesto se nedalo jednoznačně
říct a usoudit, jak volby dopadnou.
Však ten, kdo si přál změnu ve vedení obce,
byl uspokojen mírou vrchovatou. Do 15 členného
zastupitelstva obsadilo OF 6 mandátů, 5 mandátů
ČSL a 4 mandáty KSČ.
A tak „kostky byly vrženy“ jak se říká. Následoval
demokratický vývoj, který už celkem známe, a který
probíhal a dodnes neustále probíhá demokratickým
– blíže neurčeným směrem. V tomto systému se
však už počítá s lidským jedincem a ten pokud chce
něco ovlivnit, musí se sám svobodně rozhodnout
zda se bude ve veřejné správě angažovat, či ne.
Výčet akcí a změn v samosprávě po volbách ale
zde nelze popsat nebo vypočítávat. Téměř každá
oblast veřejné správy se dříve nebo později změnila a tento vývoj ještě zdaleka není u konce. Velkou
změnou však bylo, že se přestaly svolávat brigády.
Opravy, údržby a výstavba různých investic se přenechaly podnikatelské sféře.
Nastal závod s časem. Všichni chtěli všechno
řešit hned a nejraději s dovětkem, že už včera bylo
pozdě. A tak se opravovaly budovy v majetku obce
– Obecní úřad, Základní škola, Stará škola, Sedmibytovka nad Zákl. školou, dodatečně kolaudovaly Bůrovce, Šatny TJ...... korigovaly jejich výměry
a zanášely do katastru nemovitostí, a hlavně sháněly dotace.
Při řešení restitučních nároků se otevíraly kauzy
jako byl Nesvadbův dvůr, Bůrovce, fotbalové hřiště, či hospoda na Mlatech (nyní Topolská). V jejím
okolí se dával do pořádku vzhled veřejného prostranství. Také u Staré školy a všude tam, kde léta
byly tyto prostory opomíjeny nebo se nevešly do

plánů minulého režimu.
Bylo toho až k prasknutí hlavy, ale když se něco
podaří, na to horší se zapomíná. Osobně jsem
velmi rád, že se podařila uskutečnit stavba Čistírny odp. vod a současně překlenout Povodeň v r.
1997. Dnes už by se taková ekologická stavba realizovala s přibližně dvojnásobnými náklady, než za
co byla postavena.
Potěší ale i stavba menšího významu jako byla
revitalizace Mokřadu pod Padělky, který je podle
mého názoru, symbolem nápravy věcí veřejných.
Přitom moc nechybělo a tento zajímavý přírodní
útvar se málem stal smetištěm.
Bylo by toho ještě hodně co by se mohlo a nebo
mělo poznamenat o celkovém polistopadovém
vývoji v naší obci, ale snad někdy příště, až když
vznikne potřeba.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří
pochopili význam změn v naší obci po r. 1989, přiložili ruku k dílu a svým optimismem, pousmáním
a vstřícností třeba vůči sousedu, svému okolí nebo
i jinak projevili svůj kladný a nebo aspoň tolerantní
postoj při řešení problémů současnosti.
Málokdo z nás si totiž uvědomuje, že současný demokratický systém je stále velmi křehký. Už
i proto, že schválené zákony mají často chybičku
a nebo není snaha je dodržovat. Vždy to stojí na
dobré vůli lidí, kteří jsou v danou dobu ve vedení
obce, ale i státu. Jen na nich většinou záleží, zda
se systém udrží a svým moudrým vedením a rozhodováním zajistí jeho pokračování.
Demokracie je totiž neustálá diskuze; ale jak
dodal prezident Masaryk ... diskuze odborníků
a ne tlachalů a lidí morálně na hraně. Tento systém
vždycky stojí a je podepírán morální úrovní svých,
v místě žijících občanů, kteří si ho nastolili a chtějí
v něm šťastně žít.
Samsounek František

Práce dětí ZŠ
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Letos si budeme připomínat
1850 velký požár - vyhořelo 15 domů
1890 správcem školy se stal Karel Kotek
1910 postavena budova nové školy
1910 postavena pálenice
1910 postavena hasičská zbrojnice
1930 elektrifikace obce
1940 dokončena stavba kostela
1960 ve Včelarech vznikl soubor Včelaran

1960 vzniklo většinové JZD
1970 stavba vodovodní sítě
1980 otevřena nová budova Mateřské školy
1990 zrušena na vysílači vojenská posádka
1990 otevřena budova hostince a pošty
2000 svěcení kostela
2000 povoleno užívání znaku a praporu obce

1940 dokončena stavba kostela

1910 postavena hasičská zbrojnice
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Karel Kotek se stal správcem
školy v Topolné
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1910 postavena pálenice ve žlebě

Včelaran

1980 dokončena stavba Mateřské školy

2000 povoleno užívání praporu a znaku
Společenská
komise OÚ připravuje na neděli 13.6.
pěveckou soutěž
„Zpívá celý region“ s cimbálovou
muzikou Včelaran.
Máte – li zájem se
zúčastnit, vyplněnou přihlášku odevzdejte do 15.4.
v kanceláři OÚ.
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Společenská kronika
září - prosinec
v lednu:
50 let
60 let
70 let
75 let
80 let
v březnu:
50 let
60 let
80 let
85 let

Velísek Radomír
Ptáčková Marie
Vrlová Marie
Nádeníček Čestmír
Foltýn Alois
Otáhalová Bohumila
Bačuvčík Alois
Hubáčková Ludmila

v únoru:
50 let
70 let
80 let
100 let

Hoferek Pavel
Medková Ludmila
Levecová Alena
Kopečková Věra
Dvořáková Františka
Hrušková Božena
Grebeňová Filomena

Vajdík Pavel
Šlajferčík Jan
Marčíková Marie
Úlehlová Milada

Vítání občánků 20. února 2010
Martin Kotásek, Tobias Pernický, Bára Mandíková, David Křivánek

Pozvánka na plánované akce
27.3.
17.4.
18.4.
30.4.
1.5.
29.5.
červen
5.6.
25.6.
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Velikonoční dílničky
Odpoledne pro seniory
Zájezd do termálních lázní
Stavění máje
Slet čarodějnic
Jarní toulky
Setkání pod Lipú – 50 let souboru Včelaran
Den dětí
Turnaj v nohejbalu
Táborák k ukončení školního roku
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1/2010

Činnost Kostelní rady v Topolné v roce 2009
V následujícím přehledu práce a starostí
Kostelní rady se především věnuji situaci kolem
Přístavby, která si zaslouží mnohé pozornosti. Jedná se o dosti velkou stavební akci, jejímž
výsledkem je kostel přizpůsobit nejen přístupu
imobilním občanům a hygienickým požadavkům,
ale nabídnout prostor pro společenské aktivity,
ať mládeži či dospělým.
Ve shora uvedeném roce bylo nepsaným úkolem, výrazně pokročit s touto stavební akcí, což
se dle mého názoru celkem podařilo. Posuďte
sami.
Hned v zimních měsících bylo za tímto účelem uskutečněno několik jednání na Faře v Bílovicích, Stavebním úřadě a také na arcibiskupství
v Olomouci. Neméně důležité byly schůzky Kostelní rady (KR), kde byly projednávány otázky
výběru dodavatelů pro jednotlivé stavební práce,
pracovní harmonogram v návaznosti na vzniklé
problémy, které se čas od času vyskytovaly.
Začalo se bouráním části kostelní zdi od školní
zahrady a potom od hlavní silnice. Dosti složitou
akcí byla pokládka ležaté kanalizace. V průběhu
konání těchto prací bylo usouzeno provést nové
odvádění dešťových vod ze severovýchodní strany kostela v délce asi 20 metrů, protože stará
kanalizace z betonových trubek o průměru 10 cm
byla již několik desetiletí nefunkční. Vše se
podařilo vyřešit za odborné spolupráce s firmou
Vodo–Topo-Plyn pana Josefa Vaculíka ze Spytihněvi. Radost a pohodu v úvodu těchto prací na
kanalizaci však zkalila krádež měděných svodů
dešťové vody v délce asi 10 m. Toto se stalo
v noci z 23. na 24. dubna 2009.
Po kanalizaci následovala pokládka polyetylénové trubky pro přípojku vody z veřejného
vodovodu. Potom byly všechny výkopy kanalizace zahrnuty a začaly se budovat základové pasy.
Pokračovalo se „ztraceným bedněním“ (položení
betonových tvárnic), izolací a navozil se recyklát
v množství 70 m3.
Tyto práce včetně betonáže základové desky o tloušťce 10 cm a velikosti 140 m2 se však
už nedaly provést svépomocně. Museli nastoupit pracovníci firmy SV- stav Bílovice, která má
k tomu potřebné mechanismy a dopravní prostředky. Tato firma se však i nadále podílela na
přísunu ostatního stavebního materiálu pro další pokračování stavby. Postupně dovážela zdící tvárnice Ytong, armovací železo, štěrk, písek
a všechno potřebné pro hrubou stavbu. Ta se
nám podařila ukončit počátkem měsíce září.
V souvislosti s dosavadním hladkým průběhem
budování je třeba také ocenit vstřícnost, s jakou
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se postavilo vedení Obce k našim požadavkům,
připomínkám a nalézání řešení jednotlivých problémů, vzniklých stavbou Letní třídy pro Základní
školu.
Hlavně se jednalo o přesahy krovů s okapem zprvu nad kostelní zdí, potom zase střechy
Přístavby nad pozemek školy, umístění svodu
dešťové vody na straně školní zahrady a několik
dalších drobností.
V současné době zase společně řešíme
odvádění dešťové vody pod podlahou Přístavby
a věřím, že se dohodneme a najdeme společnou
řeč.
Blížil se podzim a na řadu přišly otázky spojené se střechou, kde sehnat dřevo na vazbu,
vybrat tesaře, klempíře atd. Tento soubor otázek
nás tížil a tak bylo potřeba se zase sejít a vše
začít řešit.
Na jedné takové schůzce se rozhodlo:
- stavbou krovu pověřit mistra tesaře pana
Mariana Čellára z Topolné č.326
- vybrat a nakoupit krytinu u firmy Romax cz.
s.r.o. pana R. Marka z Topolné č.351 a zajistit
pokládku této krytiny a montáž klempířských prvků.
Krovy na vazbu a desky na záklop (dřevěné
bednění) se potom nakoupily na pile u pana Mikla v obci Kelníky, odkud nám s dopravou dřevní
hmoty velmi pomohla firma Bohemia transport
cz.
A tak za krásného počasí, v jeden den - sobotu 3. října, byla pod vedením mistra tesaře a jeho
kolegů kompletně zhotovena střecha nad celým
půdorysem Přístavby.
V příštích dnech následovalo vyzdívání štítové zdi a nátěr desek chemickým přípravkem na
záklop.
Další velkou akcí bylo položení záklopu
v sobotu 17.října, kterého se zúčastnilo až
22 brigádníků. Byl to dosud nejvyšší počet dobrovolných pomocníků zúčastněných na pracích
u kostela od zahájení stavby.
Jinak se účast na jednotlivých pracích (většinou v sobotu) pohybovala mezi 5- 15 pracovníky,
podle důležitosti akce.
Po záklopu na střeše následovala pokládka
„bonnského šindele“ společně s klempířskými
prvky. Tady opět bylo potřeba zvolit odbornou
pomoc, protože to vyžadovalo už profesionální
zručnost. S tím si hravě poradila firma pana Pavla Mazurka z Otrokovic.
A tak za necelé tři týdny byla stavba kompletně zakrytá a tři svody dešťových vod byly napojeny na kanalizaci. Nyní nám zbývá provést pou-
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ze hromosvod.
Co dál říct k tak překvapivě hladkému průběhu této stavby?
Myslím, že se ukázalo ostatně jak tomu vždycky bývá v podobných případech, že když se táhne za jeden provaz, všechno jde snáze. Proto
závěrem tohoto stručného přehledu nezbývá než
- poděkovat. Poděkovat hodně a všem – ne formálně, ale upřímně a od srdce!
Brigádníkům, členům KR, zedníkům, podnikatelům, živnostníkům a všem ostatním, kteří se
jakýmkoliv způsobem na díle podíleli, nebo se
jinak přičinili. Nevyjímaje pomoc odbornou radou,
nebo třeba i modlitbou! To poslední jmenované
má velkou váhu, i když to zprvu člověk nechápe
a v zápalu činnosti si to ani neuvědomuje.
Zvláštní poděkování však patří také sponzorům, dárcům, jejichž pomoc byla a je při takových stavebních akcích více než potěšitelná

a mnohdy pro svou anonymitu překvapující, obdivuhodná. Zde se jen těžce hledají slova díků!
A mohli bychom začít třeba od darování různého stavebního materiálu - plastové potrubí,
dřevo na vazbu, plné cihly, nosné železoprofily
atd. až k poukázání peněžitých částek na účet
farnosti. Někdy se darovaná částka vyšplhala až
do výše několika desetitisíců korun.
A tak společné úsilí - jak jinak než s pomocí
Boží – bylo korunováno tím, že v současné době
skutečná hodnota vytvořeného díla činí více než
350 tisíc korun. Díky všem!!!

za Kostelní radu v Topolné:
Samsounek František

Půst – postní doba
Postní doba začala Popeleční středou, kdy
všichni křesťané na celém světě slyší při udělování popelce slova „ pomni člověče, že prach jsi
a v prach se obrátíš“! Jaká to je hluboká pravda.....
Měli bychom se postit 40 dnů, abychom se
duchovně připravili na hlavní svátky křesťanů –
Velikonoce. Takové zklidnění je dobré nejen pro
věřícího člověka, ale přináší užitek i občanské
společnosti, která obrodu potřebuje.
Mnozí z nás si však slovo půst vůbec nepřipouští, protože v tom vidí něco zastaralého. Prý
se to dnes nehodí do současné společnosti.
Přitom někde – ve skrytu duše cítíme, že to tak
docela není pravda, a že by nějaký ten „Půst“
našemu zdraví ale i svědomí, docela prospěl.
Lékaři už s jistotou ví, že většina nemocí (tak
zvaných civilizačních) pramení z nestřídmého
a duševně nevyváženého způsobu života.
Způsob, jak můžeme v době půstu alespoň
trochu omezit svůj celoroční režim a zaběhnuté
zvyklosti, se nabízí v mnoha variantách. Můžeme
si vybrat pokud předchozí slova alespoň trochu
bereme vážně. Může jím být - omezení v jídle,
konzumace nápojů, střídmost ve sledování televize, internetu, ale také změnou v chování se
k sousedům, k příslušníkům rodiny, na pracovišti atd. Můžeme třeba také být ohleduplnější při
řízení motorového vozidla, sundání nohy z plynu, nebo navštívit někoho, na kterého přes rok
zapomínáme. Možností je několik – jen mít dobrou vůli některou najít.
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Z mládí si pamatuji na možná až dost přísné dodržování postní doby. Taneční zábavy se
nekonaly. Každý večer mimo neděli se modlil
Bolestný růženec, středa a pátek byly bezmasé
dny.
V postní době tetičky chodily do kostela v tmavých fěrtůškách nebo šatech, na hlavě byl nepostradatelný tmavý šátek a v neděli odpoledne se
konala v kostele pobožnost „Křížové cesty“.
Nám mladým se zdálo, že už těch 40 dnů
nevydržíme, ale o to víc jsme se těšili na klepání ve Svatý týden, na mrskačku ve velikonoční
pondělí. Později, když jsme dorostli - na taneční zábavy, které jsme se snažili nevynechat. To
všechno patří jen vzpomínkám.
Dnes je docela „normální“ se nepřerušovaně
bavit a užívat si všeho. Kdy a jak se nám zamane
- viz víkendové nebo i uprostřed týdne návštěvy
mládeže v Bůrovcích. A to po celý rok. Mladých
se asi proklamovaná „americká krize“ většinou
ani nedotkla. Přitom naše média nám ji stále
předkládají, cpou nám ji do hlavy, ale vlastně nejdou k jádru věci. Neříkají pravdu a její podstatu
proč vlastně vznikla? Když zde uvedu, že vznikla
hlavně z nestřídmého nebo nenormálního způsobu života, tak se myslím nebudu moc mýlit.
Je to výsledek konzumismu, který nezná hranic.
Tady by uplatnění slova „půst nebo postní“ bylo
zcela namístě.
Samsounek František

Život v Topolné

1/2010

1/2010

Život v Topolné

strana 11

Jarní barevný týden
Tomáš Jurčík
Žlutá je barva slunce a pohody,
modrá je barvou lenošení u vody,
zelená je barva trávy,
na které se pasou krávy.
Červená je barva lásky,
z niž mají lidé někdy vrásky
a strakatá – to je barva jara,
všechny děti zaujala.

Barevné dny
Kamil Čech
V pondělí jsme celí žlutí byli,
na cestu do školy jsme si posvítili.
V úterý modrá potopa byla,
celou školu nám málem vytopila,
středa zase zelená –
jako od vojáků dovezená.
Ve čtvrtek srdce Topolné bilo,
žáky v červeném to dobře naladilo.
Pátek je celý strakatý,
nalaď se na víkend - třeba i ty.

Jarní barevný týden
Kateřina Gajdošíková
V týdnu od 22. do 26. března se v naší ZŠ uskutečnila soutěž JARNÍ VESELÝ TÝDEN. Děti i učitelé se
oblékli do předem určené barvy a něco jsme se o ní také dozvěděli:
- Pondělí – žlutá – působí povzbudivě a osvobodivě, je to barva změny. Člověk, který ji má rád, jde za
vším novým.
- Úterý – modrá – je barvou klidu, uspokojení. Asi proto, že je barvou moře, vzduchu a nebe.
- Středa – zelená – je barvou sebevědomých lidí. Ale má i špatnou stránku – je označována barvou
zlých démonů, Marťanů a malých zelených mužíčků.
- Čtvrtek – červená – je to barva aktivity, životní síly a dobrého kontaktu s okolím. Značí touhu po
zážitcích i úspěchu a samozřejmě je to barva lásky.
- Pátek – strakatá – tak to je jednoznačně barva jara, kdy je celá příroda veselá a strakatá.
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