cena 5 kč,Obecní zpravodaj
Letos dostaly děti další dva
herní prvky na dětském hřišti.
Dotací 20.000,- Kč přispěla nadace Děti – Kultura - Sport.

Číslo 2
Školní výlet 5. ročník – zámek
Lednice, plavba lodí na Minaret,
akvárium Malawi

Ročník XI.
Školní výlet 1. – 3. ročník ZOO
Hodonín, plavba pohádkovou
lodí

Týden se zvířátky.
Začíná nám opět nový týden. Každý týden máme naplánovanou nějakou tématicky zaměřenou činnost.
Není tomu jinak ani tentokrát. Tento týden si máme povídat o exotických zvířatech.
Je pondělí a děti se pomalu scházejí a rozmýšlejí se, s čím si budou hrát. Nejraději kreslí, tvoří ze stavebnic.
Mají na výběr spoustu nových stavebnic, ale stejně je nejvíce zaujmou dřevěné obdélníkové klátky a vláčkodráha nebo zvířátka z Lega. Jsou to sice jenom hry, ale pro naše nejmenší jsou zdrojem poznání. Poznávají materiály, tvary, řeší konstruktivní problémy. Neméně důležité jsou také vztahy mezi dětmi při hře. Naučit se mezi
sebou komunikovat, domluvit se při řešení konfliktů, naučit se společenským návykům /poděkovat požádat/, to
není jen tak lehký úkol. Ve hrách mají děti za úkol vykreslovat zvířata, stavět ZOO, prohlížet si encyklopedie.
Když už se všichni sejdeme, tvoříme u stolečků. Pracujeme s papírem a nůžkami nebo malujeme, samozřejmě vyrábíme zvířátka ze ZOO, lva, žirafu. Čas nám rychle
plyne a je tu svačina. Taková svačina dodá sílu a chuť dělat něco
nového. Paní učitelky mají vždy připravenou nějakou činnost,
která děti zaujme a poskytne jim poznatky o něčem novém.
A abychom nezlenivěli, je tu cvičení. To máme všichni rádi. Proběhnout se, proskočit a trochu protáhnout tělo a pak znovu do
práce. Jsme ještě malí a tak nevydržíme dlouho u jedné činnosti. Proto činnosti během dne musí být zajímavé a je jich spousta. Po vydatném pohybu potřebujeme trochu uklidnění a tak si
povídáme. V pondělí jsme všechna zvířata poznali na obrázku
a dozvěděli se něco nového z knih, v úterý se naučili novou
písničku a konečně ve středu je tu výlet do ZOO Lešná. Tam
jsme si vyzkoušeli, co všechno jsme si zapamatovali. Musíme
se pochválit, poznali jsme spoustu zvířat. Maminky nám vzorně
připravily dostatek svačiny, počasí nám také přálo, tak nezbývalo nic jiného, než si zazpívat: “Sláva nazdar výletu…,“ jsme
sice unavení, ale spokojení a plni dojmů. Další den jsme zvířata
malovali. No a máme další týden za sebou.
Ale ještě nám zbývá rozloučit se, proto nashledanou a možná
se potkáme ve školce při nějaké zajímavé činnosti, která nám
umožní rozšířit si své vědomosti .
učitelky MŠ
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USNESENÍ 03/09
ze zasedání Zastupitelstva obce Topolná, konaného dne 18. 6. 2009
A. Zastupitelstvo obce schvaluje:
- zprávu o činnosti RO
- hospodaření obce za období 01-05/2009
- rozpočtovou změnu č. 2
- Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací
obce Topolná
- příspěvek 70. 000,- Kč na rozvoj provozu MAS
Dolní Poolšaví v případě oficiálního Rozhodnutí
o přidělení dotace
- zpracování energetického auditu a energetického
průkazu budovy KS Bůrovce
- směnu 263m2 parcely č. 3235 za 263m2 parcely
1904, dle plánu zveřejněného na úřední desce.
Nově vzniklá parcela bude od obce odkoupena L.
Foltýnem čp. 462 a K. Poláškem čp.434 za cenu
100,- Kč/m2
- nepovolit prodloužení „Povolení“ výherních hra-

cích přístrojů
- umístění věcného břemene na pozemcích parc.
č. 3254, 3281/2, 605/31 panu Miroslavu Šrenkovi,
Na Baště 840, Uherské Hradiště za cenu 1.000,- Kč
jednorázově
- poskytnutí půjčky MMR manželům Bursíkovým,
Topolná čp. 87 v částce 30tisíc Kč na výměnu
oken, manželům Hesovým, Topolná čp. 268 v částce 30tis. Kč na výměnu oken
B. Zastupitelstvo obce neschvaluje:
- realizaci projektu Výsadba na dětském hřišti a kolem
DPS
C. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- Strategický plán Leader MAS Dolní Poolšaví

Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
dovolte, abych vás opět po čase pozdravila ze
stránek našich novin a popřála hezké léto. Zatím
si z nás počasí dělá legraci, ale snad si nakonec
sluníčka užijeme.
Čtvrt roku zase uletělo! Myslela jsem, že vás už
budu moci informovat o dotačním titulu na Rekonstrukci návsi, ovšem všechno je jinak. Výzvy, které
měly být vyhlášeny na jaře, vůbec nebyly zveřejněny hlavně kvůli politickým tahanicím naší vlády.
Dnes víme, že výzva, která se nás bude týkat, je
plánována na leden až únor 2010. Doufejme, že se
nic nezmění. Připravujeme také všechny podklady
k žádosti o rekonstrukci budovy kulturního střediska v Bůrovcích. Vím, že se teď někteří z vás naježí
co pořád máme s Bůrovci, že je raději zavřít. To
je asi ta nejjednodušší varianta. Ale co dál, nechat
je spadnout? Jednou tu budovu máme, musíme se
o ni starat! Celé roky do ní nebylo investováno, tak
se nedivme, že je ve stavu v jakém je.
Také rozjednaná oprava chodníku v části Padělky k
Napajedlům se pozastavila a sice proto, že při přípravě projektové dokumentace jsme zjistili, že pozemky
pod chodníkem nejsou obecní. Jelikož rada obce rozhodla, že i na chodník se pokusíme žádat o dotaci, je
třeba tento problém vyřešit, což právě probíhá.
Dalšími akcemi, které jsou v běhu je posílení tlaku vody na Horním konci, přehodnocení a příprava
projektové dokumentace technické infrastruktury ve
druhé části ulice Nad školou. Je mi líto, že příprava všech těchto akcí je tak zdlouhavá a není zatím
v podstatě nic vidět. Hotové jsou pouze drobnosti
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jako doplnění dětského hřiště nad MŠ o dva herní
prvky a altán, který poskytuje maminkám a dětem
zatím první stín. Tady je na místě poděkovat členům
TJ, kteří pomáhali při zemních pracích. V zahradě
základní školy zbořili pracovníci obce starou šopku,
upravili terén tak, že se celá zahrada pro děti otevřela. V zahradě si své brigádnické hodiny odpracovali členové Topolské chasy vyrytím dopadových zón
a nátěrem průlezek. Děti tak mohou po několika
letech zase skotačit na prolézačkách, které nesměly používat z důvodu předepsaných bezpečnostních
norem. Tečkou za pracemi kolem základní školy byla
oprava chodníku a vjezdu do zahrady.
Na závěr chci poděkovat všem vám, kteří jste se
v loňském roce jakoukoliv měrou podíleli na akcích
v naší obci. V soutěži Vesnice roku, kam jsem obec
přihlásila se zaměřením na společenský život, byla
naše obec oceněna diplomem „Za udržování lidových
tradic“ a odměněna částkou 20 tisíc korun. Já vím, že
to pro rozpočet obce nic neznamená, ale mě to potěšilo. Peníze použijeme na nákup světelného řetězu
na vánoční stromek, aby z něj mohli mít radost všichni (kdo radost chtějí mít). Ještě víc děkuji těm, kteří
nás v den návštěvy hodnotící komise reprezentovali
a ukázali živě svoji činnost: pracovnice OÚ, cvičenky
TJ, děti ZŠ, hasiči, Topolanka, Včelaran, pan Augustin Knot, úřadující stárci Petra a Aleš. (Fotoreportáž si
můžete prohlédnout ve vestibulu OÚ.)
Tak ještě jednou: přeji vám hezké léto, dovolené,
na kterých si odpočinete a načerpáte nové síly a elán,
spoustu hlubokých zážitků! Dětem krásné prázdniny!
Mgr. Hana Marášková
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Malá stromková encyklopedie
Začnu v hádankách. Například
- víte, že obec Topolná v roce 1612
připadla k napajedelskému panství
a taktéž toho roku byla přifařena do
obce Bílovice?....... asi nevíte, ale
to nevadí, člověk přece nemůže
všechno vědět!
Takové a podobné zprávy se
můžete dočíst ve Školní kronice,
která je velmi pestrá svým přehledem událostí co se v naší obci
událo v minulosti. To vedení topolské školy stručně a přitom výstižně
poznamenalo různé zajímavosti,
a školy se to týkalo třeba jen okrajově.
V následujících řádcích se budu
snažit od prvopočátku vystihnout
jen takové události, které se týkaly
životního prostředí, a k tomu přidám ještě nějakou zajímavost.
Škola – po vzoru církve, neodmyslitelná součást vzdělanosti
a kultury v každé obci, se často
angažovala do veřejného dění.
A mnohdy to bylo i nedobrovolné
– jak to asi každý z nás v době kdy
chodil do školy, poznal nebo vycítil. Ale tak už to chodí od císaře
pána až podnes. Nyní je na nás,
abychom
správně posoudili a
rozhodli, zda to bylo v dané době
a společenské situaci potřebné a
třeba i nutné, pro další směr a vývoj
nastupujících generací ve vztahu k
přírodě. A tak začněme pěkně po
pořádku.
Roku 1898 se Zastupitelstvo
obce usneslo, aby na počest 50ti letého jubilea Jeho Veličenstva
císaře Františka Josefa I. byla
náves osázena hruškovými stromy
– což se stalo za spolupůsobení
členů obecního výboru a hasičů.
Také před školou (starou) bylo místo osázeno lípami a uprostřed kaštan.
Tolik první stručná zpráva ze
Školní kroniky, kdy je zřejmé, že
byli účastni učitelé s žáky, zvláště
když se stromky sadily i u školy.
Dne 13. dubna 1908 byla pořádána opět velká stromová slavnost.
Obec zakoupila hruškové stromky
a nechala upravit místo na vesni-
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ci. Toho dne odpoledne se před
školou (ještě starou), seřadili žáci
s učiteli, zastupitelé obce, hasiči
a za doprovodu hudby byl konán
průvod k místu výsadby (dnešní
náves). Pan nadučitel Karel Kotek
promluvil o významu této slavnosti
pořádané k výročí 60-ti let jubilea
Jeho Veličenstva císaře Františka
Josefa I. Byly přednášeny básně,
hrány hymny a přitom vysázeno
43 stromků.
Dne 2. prosince 1913 byl školou
pořádán Dětský den, žáci přednášeli a zpívali.
21. dubna 1919 konána stromková slavnost. Po službách Božích
v nové školní budově (č.p. 101)
a proslovech byly zasázeny u Nové
školy 2 lípy a u Staré školy 1 lípa,
to vše za účasti hudby. Lípy u Nové
školy byly skáceny v r. 2007.
Dne 27. března 1923 byla pořádána další stromková slavnost, kdy
žáci vysázeli stromky u Boží Muky
– u cesty k Bílovicím. Zbývající velký kaštan byl skácen v r. 1991.
Na počest 75. narozenin
pana prezidenta T.G. Masaryka
(* 7. března 1925) vysadili žáci
břeh (spíše hráz) pod Padělkama
u Studénky třešněmi. Sad nazván
Masarykův.
Staré nemocné stromy byly
vykáceny někdy po roce 2000
a později bylo vysázeno 25 nových
sazenic. Stále se dosazují nové.
Dne 10. května 1925 uspořádal
učitelský sbor „svátek Matek“.
V oblasti kultury se učitelský sbor
mezi světovými válkami významně
podílel na událostech, které pro
svůj rozsah a význam měly velký
vliv i na blízké okolí. Vzpomenu jen
ty nejvýznamnější.
V červenci 1933 byla legionářská slavnost, při níž odhalena na
budově Staré školy pamětní deska
Oldřichu Řehákovi – popravenému
legionáři.
V srpnu 1939 byly v Topolné
Slovácké dožínky. Pisatel píše
doslova: – byla to slavnost celého okolí. Učitelský sbor tu vykonal
velikou a záslužnou národně vlas-
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teneckou práci.
Potom následovalo období II. sv.
války, neslavná padesátá léta pro
náš národ, včetně násilné „socializace vesnice“. O této věci je zde
taktně pomlčeno.
Teprve ve školním roce 195556 žáci školy vysadili topoly podél
cesty k vysilači. O trochu později
v r. 1958 vysadila škola 8 topolů
u hřiště, za fotbalovou brankou
směrem ke Včelarům. Ty byly skáceny v r. 2007.
Od této poslední zprávy
o angažovanosti školy k výsadbě
stromků až po současnou dobu, už
není žádných písemných záznamů. Třeba se něco opomělo zaznamenat, a nebo této činnosti nebyl
přikládán takový význam jako za
císaře pána.
Nedávno mně však bylo dodatečně sděleno, že v r. 1968 žáci
Základní školy vysazovali lípy za
fotbalovými šatnami podél melioračního příkopu. Do dnešních dnů
se však žádný strom nedochoval.
Otázka výsadby zeleně a hlavně
obnova stromových alejí si troufám
říci, že dost pokulhává za adekvátní náhradou. Kácet umíme všichni,
ale horší je to s výsadbou. Proč
tomu tak je a ne jinak – to bychom
si měli uvědomit všichni. Zvláště
ale ty kompetentní orgány, které
o těchto záležitostech rozhodují,
a nečekat až na to poukazuje široká veřejnost. Nezbývá než doufat,
že komplexní pozemková úprava
při současně prováděné digitalizaci
katastru naší obce přinese alespoň
částečnou nápravu. Sice to bude
trvat několik let než se všechny ty
navrhované biokoridory, biocentra
a protierozní opatření uskuteční,
ale tentokrát už za důsledného
majetkoprávního uspořádání a po
široké a odborné diskuzi všech
zúčastněných právnických a fyzických osob. Proč tolik řečí?
Protože katastr obce Topolná je
dlouhodobě vystaven půdní erozi ve velkém měřítku. Je ohrožen
nepříznivými účinky vody a to
nejen dešťové ale i podpovrchové.
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Je zde dlouhodobá absence studánek, a jistá ignorace a arogance
ke zvláštnostem našeho katastru.
Proto je nutné dát tomu všemu

zelenou s vědomím, že konečně
nastává náprava věcí veřejných
i v této oblasti. Nelze všechno měřit
jen z pohledu co nejvyšší produk-

tivity a prosperity. Potom by mohla nastat krize, kterou bychom už
nemuseli zvládnout.
Samsounek František

Pěšky z Topolné do Španělska

Přes 3000 km vzdálené španělské město Santiago de Compostela, známé jako konec svatojakubské poutní cesty, si jako cíl
pro svoji pouť vybral i Petr Kučera
z Topolné. Na trasu se z domova
vydal 14.dubna a podle plánu by
chtěl dorazit do cíle po sto dnech
chůze, tedy zhruba v polovině července. Na cestu vyrazil sám jenom
se svým psem, vlčákem Belou.
Pouť do Santiaga de Compostela byla uznávána po tisíciletí už
Kelty, Římany i křesťany. Na cestě, která ve svých několika trasách
protíná území více států, se potkáte
s mnoha národy, národnostmi a kulturami. V roce 1993 byly všechny
poutní trasy zařazeny mezi památky UNESCO. Ročně absolvují tuto
pouť tisíce poutníků. Většina pěšky,
někteří na kole či na koni. Někdo
naráz, jiní mají v průběhu několika
let cestu rozdělenou na několik etap
a pouť absolvují postupně. Motivy
lidí vydat se na takovou cestu jsou
různé. Náboženské i čistě světské.
Všechny je ale spojuje touha po
poznání nových kultur, nových lidí,
touha po nových prožitcích. Pouť
vám umožní nechat plynout čas
tak rychle, jak jej necháte plynout,
jak se necháte pohltit prožitky, které vás potkávají. Máte možnost
odpočinout si od starostí moder-

ního světa. Máte čas pozorovat
přírodu, zvířata. Máte příležitost
potkávat místní lidi, pohovořit
s nimi, poznat některé jejich názory, starosti i to, jak pracují a baví se.
Cesta vám změní žebříček hodnot.
Některé drobnosti se stanou velmi
důležitými, jiné, dosud nepostradatelné věci, se dostávají na okraj
zájmu i důležitosti. Na pouti, a také
po ní, se na svět díváte jinýma očima. Nikdo neeviduje ani nekontroluje jestli jdete po trase nebo mimo
ni. Jestli to ujdete naráz nebo na
několik etap rozložených do několika let. Jestli ujdete za den 15 nebo
50km. Jestli jdete každý den, nebo
si děláte přestávky na oddech. To
všechno byly i Petrovy motivy, pro
které se na pouť vydal.
Petr vyrazil z Topolné přes jižní
Moravu, horní Rakousko, Německo do Švýcarska, kde se v Kostnici
napojil na jednu z oficiálních tras
vedoucí přes celé Švýcarsko dál
do Francie a Španělska. V Česku
využíval hlavně turistických cest.
V Rakousku a Německu podunajskou stezku a méně i více frekventované vedlejší silnice. Mnohem
zajímavější byla švýcarská část.
Tady už mu pomáhalo v orientaci
i značení stezky otevřenou mušlí, symbolem svatojakubské pouti.
Podle Petrova vyjádření byla tato
část zatím nejtěžší, ale také nejkrásnější. Vedla chodníčky podél
jezer, rozkvetlými loukami na úpatí
zasněžených Alp. Za den několikrát
vystoupal pár set metrů nad jezero
aby se k němu po pár kilometrech
zase vrátil zpět. Nebylo výjimkou,
že značená cesta vedla přímo přes
dvůr usedlosti místního farmáře. Na

cestě využíval k noclehu ubytoven,
zřízených právě pro poutníky. Některé spartánsky vybavené, jindy
poměrně honosné penziony. Vždy
ale s lidmi přívětivými a komunikativními. Tady se Petr potkal také
s dalšími poutníky. Čerstvým maturantem z Rakouska, německou
lékařkou, která absolvuje cestu po
etapách. S některými absolvoval
kus cesty společně. Každý poutník
má ale svůj rytmus, své denní dávky, takže společné úseky nebyly
dlouhé. Poznal pohostinnost domorodců, kteří jej pozvali na oběd. Ale
hlavně silou všech smyslů vnímá
okolí. Kontrast zanedbaného českého a udržovaného malebného
rakouského pohraničí i mentalitu
jejich obyvatel. Rozdíly mezi severním Švýcarskem ovlivněným spíše
německou pečlivostí a jižním se
znatelným vlivem francouzským.
Velké švýcarské horské farmy
a malinké francouzské vesničky
s hřištěm pro pentanque a pravidelnými večerními hráči.
Po prvních 1000 km byla Bela
bohužel už tak unavená, že se Petr
rozhodl poslat ji domů a přes Francii už pokračuje sám. Denně urazí
30-40 km. Touto dobou už přechází přes pohoří Pyreneje a obdivuje
jejich krásu. Přejeme mu šťastnou
cestu!
Zábojník Radomír

S obsahem se plně ztotožňuji. Jen je škoda, že ZO rozhodlo nevyužit dotace 300 tisíc Kč z MMR na
výsadbu na dětském hřišti proto, že by obec doplatila ještě 200 tisíc Kč, nelíbilo se množství stromů s jejich
velikost. Vzrostlé stromy, které by tu byly vysázeny, by poskytovaly stín už příští rok. Tak snad příště!
Mar
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Co je Komplexní pozemková úprava
Už druhým rokem probíhá
v naší obci komplexní pozemková
úprava (dále jen KPÚ), o jejíž realizaci jsme požádali Pozemkový
úřad v Uherském Hradišti. Majitelé pozemků se s touto problematikou poprvé blíže setkali 7.dubna, kdy byli pozváni na společné
jednání do KS Bůrovce. Tady vás
zaměstnanci firmy Geodis Brno,
spol s.r.o., která byla ke zpracování KPÚ v naší obci vybrána,
seznamovali s podstatou pozemkových úprav, co to obnáší a jaký
bude výsledek. Z reakcí na toto
jednání ale vím, že to byla spousta nových informací, které někteří
z tohoto jednoho jednání nepochopili nebo nestačili vstřebat.
Proto se pokusím věc nastínit v co
nejjednodušší verzi.
Komplexní pozemková úprava se týká pozemků v extravilánu
obce, tedy mimo zastavěné území.
V první části KPÚ je potřeba stanovit obvod – tedy prostor v němž
se bude KPÚ provádět. Proto ti
z vás, kteří mají pozemky na hranici úprav byli v květnu zváni na šetření hranic a jejich odsouhlasení.
Cílem celé práce při KPÚ je urovnání poměrů v katastru obce tak,

aby vznikla přehledná mapa (Digitální katastrální mapa) a snadno
se v ní třeba váš pozemek určil.
Dnes jsou tady pozemky, které
mají spoustu majitelů a nehlásí se
k nim nikdo, nebo zase pozemky,
jejichž majitelé už zemřeli a nebylo vypořádáno dědictví. Další případ je, že máte pozemek velikosti
nudle někde u lesa a jiný na druhé
straně katastru. V rámci KPÚ je
možné řešit scelování pozemků,
posun pozemků, narovnání hranic
pozemků, rozdělení spoluvlastnictví atd. Tahle část práce se týká
vás, majitelů pozemků, kteří máte
pozemky v obvodu KPÚ. Když to
velmi zjednoduším – projektanti
vaše pozemky nově umístí, nabídnou vám řešení, které s vámi
budou projednávat.
KPÚ má dále za cíl navrhnout
řešení krajiny a to zpracováním plánu společných zařízení. Tento plán
obsahuje mnoho opatření jako je
návrh polních cest (i zpevněných),
návrh protierozních a protipovodňových opatření a opatření pro
zvýšení ekologické stability území.
Při KPÚ je možné např. vypořádání štěrkoviště, cesty k Vysílači atd.
Na tahle společná zařízení

potřebuje obec dostatek pozemků, které by mohla směnit. Proto
prosíme majitele, kteří na svých
pozemcích nehospodaří, mají je
třeba i na méně přístupných místech apod., aby je nabídli obci
k prodeji. Cena je 5 Kč za m2.
To, jak pozemková úprava probíhá, řeší s prováděcí firmou Geodis Brno i sbor zástupců majitelů
pozemků, které jste si na jednání
v Bůrovcích zvolili.
Současně s KPÚ se shodou
okolností řeší i intravilán obce –
zastavěné území. Tuto práci provádí Katastrální úřad v Uherském
Hradišti. Cílem šetření pracovníků
katastrálního úřadu je upřesnění skladby pozemků uvnitř obce
a opět digitální mapa. Mnozí z vás
dostávají dopisy s vysvětlením jak
byly v minulosti pozemky zapisovány a že třeba došlo k chybě,
kterou teď napravují. Nemusíte
se obávat, že vám někdo posune
předzahrádku nebo zruší vjezd do
garáže. Teď právě dochází k legalizaci současného stavu. Při těchto
činnostech nelze ovšem pozemky
scelovat, přesouvat, směňovat
nebo rozdělovat spoluvlastnictví.
Hana Marášková

Stále se krade .... tentokrát i na kostele

Ano je tomu tak! Náš kostel
se zařadil mezi krádeží postižené
objekty, a to zcela nedávno.
Takže po Bílovicích, Huštěnovicích a kdoví v kolika ještě obcích
jiných farností, jsme se stali obětí
negativního lidského počínání, které provází lidstvo od nepaměti.
Stalo se to v noci z 23. na
24. dubna, kdy byly neznámým
pachatelem (nebo pachateli?) zcizeny měděné dešťové svody ze
dvou míst, v celkové délce asi 10 m.
Toto místo činu - od školní zahrady
a regulační stanice plynu je v noci v
úplné tmě. Veřejné osvětlení svým
svitem zde nedosáhne, a je to tady
pro zloděje dost výhodné.
Podle mého názoru je zcela nepochybné, že pachatelem
je topolský občan, protože před
„akcí“ si musel místo prohlédnout,
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aby věděl jaké nářadí musí mít při
demontáži měděných svodů, které
byly u země sešroubovány objímkami ke zdi kostela. Nahoře, kam však
nemohl dosáhnout, potom svod
ulámal, ukroutil a asi mu bylo jedno
v jaké kvalitě toto zboží obdrží.
Je tedy podivné, že člověk –
náš spoluobčan, který denně chodí mezi námi, se kterým se snad
potkáváme, uskuteční takový svévolný zásah na objektu uprostřed
obce. A to pro pár korun, protože
současné výkupní ceny ve Sběrnách barevných kovů jsou nízké
a nadále rapidně klesají.
Možná - a to při velké fantazii,
se takové roury o průměru 12 cm
snad dají použít k výrobě domácí
pěstitelské pálenice, ...ale to je asi
málo pravděpodobné.
Paradoxem však zůstává fakt,
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že to co je dost podstatné pro prodej, tedy váha lupu – byly kotvy
i s objímkami ponechány na místě
činu. Možná také proto, že zloděj
dost spěchal, a nebo byl znervozněn štěkotem psa od Horáků.
Co závěrem? Tento čin si rozhodně zaslouží odsouzení a to
nejen z principu, ale z toho důvodu,
že jedni občané přispívají každou
neděli na provoz a údržbu kostela,
a druzí z toho profitují - postupně
to přemístňují do svých kapes !!!
Ale tak už to někdy bývá, a asi
musí být.
Nakonec aspoň dobrá rada
pro nás všechny, kdo hodláme
při opravě svých rodinných domků použít měděné okapy a svody.
Dobře si to rozmysleme, neboť
člověk nikdy neví...
Samsounek František
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Z historie Topolné
Starším občanům pro připomenutí uvádím v plném znění článek který vyšel 10. října 1939 v novinách
NAŠINEC o výrazné postavě Františka Gajdošíka, kterému se říkalo „Uherčák“. Narodil se 29. ledna 1886
jako prvorozený syn Šimonu a Františce Gajdošíkovým. Oženil se 10.1.1912 s Amálií Macháčkovou a bydleli
na Horním konci v domě číslo 61.
Umíněnost zaplacena ztrátou řeči
KRAKONOŠ VE SLOVÁCKÉ DĚDINĚ
Každá vesnice má mezi svými občany nějakou osobitou zvláštnost, která se projevuje různým způsobem.
Tak příkladně jedna obec na Hodonínsku má jednorukého hrobníka. V jiné obci zase mají 90letého stařečka,
který si dlouhou chvíli „krátí“ dobýváním a štípáním pařezů.
Při návštěvě svérázné slovácké obce Topolné upozorní na sebe každého stařeček s prošedivělým plnovousem, s vlasy splývajícími až na záda, které jsou spleteny v copánky a stařík si v chůzi pokyvuje hlavou
s jedné strany na druhou jako kyvadlo hodin. K dokreslení charakteristiky tohoto typického staříka je nutno
dodat, že je němý a s touto vadou také těsně souvisí jeho podivínský život. František Gajdošík se narodil
v roce 1886. Již ve 14 letech si oblíbil divadlo, byl výborným ochotníkem a velmi dobrým zpěvákem a jeho
vášní byla láska ke knize. Později se oženil a měl dvě děti, obě přímo nápadné krásy. Pak přišla světová
válka a když se vrátil, obě děti zemřely. Gajdošík velmi těžce nesl ztrátu milovaných dětí a proto zanevřel na
celý svět. Gajdošík se vyhýbal lidem, uchyloval se do ústraní a žil samotářským životem, jako by svět pro
něho neexistoval. Jakoby všem navzdory si umínil, že nebude s nikým mluvit a že byl od mládí umíněný, také
slovo dodržel. V nejnutnějším styku s lidmi se dorozumíval posuňky a kde to nešlo, napsal svoje myšlenky
a přání na papír. Na tuto tvrdošíjnost však Gajdošík tvrdě doplatil, neboť postupem času mu hlasivky zakrněly a když jednou chtěl něco jako obvykle napsat na papír a neměl tužku a ježto šlo o důležitou věc, ke své
hrůze zjistil, že je němým. Pojednou zatoužil aby se mu vrátila řeč, navštívil všechny lékaře v kraji, ale veškeré úsilí se ukázalo býti marným. A tu se to v něm znovu všechno vzbouřilo, přestal se holit a stříhat, takže
ve své obří postavě vypadá jako Krakonoš. Má vlastní menší polní hospodářství, ve kterém si sám zařídil
několik novinek, jednou z nich je rumpál, kterým vytahuje pomocí lana vůz se silnice do svého domku, který
stojí na kopci. Své malé hospodářství obdělává kravkou a jak to vypadá v jeho domku, kam nesmí nikdo
z cizích lidí vkročit, může si každý snadno udělat představu. Již několik fotografů se pokoušelo získat vzácný
snímek tohoto Krakonoše, ale jak se objevili s aparátem před Gajdošíkem, měli všichni „horkou“ chvíli.
Augustin Knot

Hasičská zbrojnice nyní a v roce 1910
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Turnaj v nohejbale
V sobotu 13.6.2009 proběhl 5. ročník turnaje
v nohejbale. Zúčastnilo se ho 5 týmů nejen z Topolné. Letošní turnaj byl převážně mužskou záležitostí.
Ženskou čest hájila pouze jediná žena turnaje, Petra
Vašinová, která hrála za tým ZBYTEK. I přes malou
účast diváků se turnaj díky krásnému počasí vydařil
a každý účastník si kromě sportovních zážitků odnesl nějakou cenu.
Topolská chasa
Pořadí: 1. VELCÍ SMRADI
2. TI DRUZÍ
3. ZBYTEK
4. THERMONT
5. LOOZŘI

Perlička z akce
„výměna poskytovatele služeb internet“ – poznatky techniků
Problém není v tom že klienti mají 8dB antény, ale někdy mají PCI kartu a strašně dlouhý kabel pochybné kvality, případně anténu z plechovky od párků či jiného doma dostupného materiálu. Někdy je k anténě
použit kabel RG-6 či jiný 75Ohm (televizní) koupený za pár zlotých v Polsku. Zkrátka některé instalace jsou
provedeny zcela unikátním způsobem a za 5 let co montuji wifi sítě jsem toho neviděl tolik, jako za ty 3 dny
v Topolné. Někdy je nutné celou instalaci předělat, vždy jsem na to zákazníka upozornil a doporučil mu
objednání zvýhodněné 5GHz sady.
….a pak se divíme, že nám internet nejede!

Setkání pod lipú
V sobotu 30. 5. 2009 proběhl v památkových domech č. 90 a 93 tradiční folklorní festival stejně tradičně
doprovázený vrtkavým počasím. Milovníci folklóru si však náladu pokazit nenechali.
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Fotbalové účtování

Fotbalová sezona 2008-2009
nebyla pro topolská mužstva nijak
zvlášť úspěšná. První mužstvo,
které se v loni rozloučilo s okresní soutěží a spadlo do základní třídy, se ani v letošním roce
nijak herně nepolepšilo. Hrají
průměrný fotbal, což stačí na
střed tabulky, kde se
umístnili na 7. místě
a získali 38 bodů. Naši
hráči nesplňují očekávání trenéra ani diváků a mají co dohánět,
aby si zlepšili reputaci a hráli lepší soutěž, na kterou je naše
obec zvyklá. Trenéra
Petra Poláška čeká
ještě hodně práce
s mladým mužstvem,
o kterém je přesvědčen, že můžou hrát
vyšší soutěž pokud dají
do hry více bojovnosti

a zápalu.
Nejinak jsou na tom naši dorostenci, kteří zápasí nejenom na
hřišti, ale i mimo něj, jestli vůbec
sportovat nebo se zabývat jinou
zábavou. Je to tvrdý vnitřní boj,
kde kolikrát sport prohrává. Podle toho taky vypadají výsledky zápasů a konečné umístění
v tabulce, kde jsou na poslední
příčce okresního přeboru. Trenérem dorostu se stal v posledních
měsících Radek Kurtanský, po
technické stránce a se zabezpečením dopravy pomáhají Stanislav Zelinka a Miroslav Huňka.
Radost nám dělají nejmenší fotbalisté - žáci. Pod vedením trenéra Miroslava Mlýnka a Stanislava
Mašlana, hrají poslední roky stále
o špici tabulky a jenom zaváhání

v některých zápasech je připravilo o vítězství v soutěži. Skončili na
3. místě s počtem bodů 69 a skóre 219:22. Nejlepší střelec Pavel
Bursík nasázel soupeři úctyhodných 97 branek.
Největší radost nám udělali
úplně nejmenší sportovní nadšenci. Pod vedením Radka Viceníka
vyhráli „Turnaj mladších žáků“
v Kněžpoli. Spolu s Lukášem
Sklenářem učí nejmenší fotbalisty základům kopané a zasvěcují
nové fotbalové adepty do tajů
„kulatého nesmyslu“. Čeká nás
ještě hodně práce a úsilí, abychom své představy dotáhli do
konce a bylo radost chodit na
fotbalové zápasy jak žáků, dorostu tak i mužů. Poděkování všem,
kteří jsou ochotni v dnešní uspěchané době udělat
něco pro druhé ve
svém volném čase
a zdarma. Dík patří
hráčům, rodičům,
trenérům, výboru TJ
a všem příznivcům,
kteří se o všechno
starají, aby vše fungovalo. V neposlední řadě dík divákům
za stálou přízeň
a sponzorům za
jejich finanční podporu kopané v naší
obci.
O. Polášek

Kroužek TOP – HOP se účastnil
přehlídek se skladbou „ Vlnitý
plech“, ženy vystoupily ve skladbě„
Praha – Tokio“.
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Společenská kronika
Jubileum
v dubnu:
60 let
70 let
75 let
85 let

Dostálek Ludvík
Nevřalová Eva
Lapčík Vladimír
Foltýnová Marie
Rozsypálková Marta
Foltýnová Jiřina

v květnu:
50 let
60 let

70 let
75 let
85 let
90 let
v červnu:
50 let

60 let
80 let
85 let
90 let

Malina Milan
Mikulková Svatava
Bobková Věra
Doležal Oldřich
Sklenaříková Zdeňka
Bureš František
Jasinská Danuše
Čechmánková Marie
Rozsypálková Marie
Hauková Růžena
Lorenc Jaroslav
Ondrová Antonie

Šimek Jaroslav
Hrdinová Bohuslava
Sládková Jaroslava
Mikulková Anna
Mikošková Anna
Nedbálek Stanislav
Miklica Ladislav
Knotová Antonie
Dohnalová Bohumila
Gajdošíková Anna

Vítání občánků duben 2009
Adam Hubáček, Karolína Knotová,
Valentýna Ježová, Ondřej Bača

Vítání občánků červen 2009
Natálie Macko, Martin Myrzanyč, Kristyna Myrzanyč

Petr Večeřa, Adéla Večeřová, Tomáš Cahel
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Český den proti rakovině
Dne 13.5.2009 proběhl Český den proti rakovině a s ním spojená celorepubliková sbírka ve prospěch Ligy proti rakovině Praha. Naše pionýrská
skupina Kunovice se do této akce letos zapojila
podruhé a prodávala květinky měsíčku lékařského
v Uherském Hradišti, Kunovicích a Topolné. V naší
obci jsme prodali krásných 215 květinek a vybraná
částka činila 5 177 Kč. Celkem jsme prodali 1008
květinek a na konto sbírky jsme tak přispěli částkou 22 697 Kč. Peníze vybrané v rámci této sbírky
poputují na nádorovou prevenci, podporu onkologické výchovy, zlepšení života onkologických pacientů, výzkum a vybavení onkologických center.
Jménem Ligy proti rakovině všem dárcům mnohokrát děkujeme!!
Vašinová Petra

Inzerce
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VYHODNOCENÍ KRAJSKÉHO KOLA SOUTĚŽE

VESNICE ROKU 2009 VE ZLÍNSKÉM KRAJI
V PROGRAMU OBNOVY VENKOVA
Vyhlašovatelé soutěže jsou:
Spolek pro obnovu venkova
Svaz měst a obcí ČR
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Ministerstvo zemědělství ČR
Průběh soutěže
14. ročníku soutěže se zúčastnilo celkem 15 obcí ze čtyř okresů ve Zlínském kraji.
Komise navštívila ve dnech 3.6. - 5.6. 2009 všechny přihlášené obce, které předaly přihlášky na regionálním pracovišti MMR v Olomouci ve stanoveném termínu do 30. 4. 2009. Obce byly o návštěvě komise
předem informovány. V průběhu prohlídek byla pořízena fotodokumentace, která bude následně zpracována
do prezentace. Každá obec měla k dispozici min. 90 minut pro svoji prezentaci. Zástupci obce měli možnost
prezentovat své rozvojové dokumenty, investiční záměry, úspěšné realizace, spolkovou činnost, péči o zeleň
v obci a krajinu, přístup k informačním technologiím, spolupráci obce se zemědělskými subjekty. Součástí
hodnocení byla diskuse s členy komise na témata související s obnovou a rozvojem venkova.
Vyhodnocení krajského kola
Závěrečné jednání hodnotitelské komise se uskutečnilo 5.6.2009 v Polešovicích.
Zlatá stuha
Modrá stuha za společenský život
Bílá stuha za činnost mládeže
Oranžová stuha za spolupráci obce a zemědělského subjektu
Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí

Obec Újezd
Obec Valašská Polanka
Obec Kyselovice
Obec Prusinovice
Obec Hostětín

Speciální finanční ocenění Zlínského kraje obcím:
Diplom za vzorné vedení kroniky

Obec Sazovice

Diplom za vzorné vedení obecní knihovny

Obec Kyselovice

Diplom za udržování lidových tradic

Obec Topolná

Mimořádné ocenění za nejlepší projekt ze
strukturálních fondů

Obec Vysoké Pole

Další speciální ocenění hodnotitelské komise:
Cena naděje pro živý venkov

Obec Březůvky

Osobnost Programu obnovy venkova ve Zlínském kraji

Michal Mynář, ředitel ZŠ
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5. 6. 2009 Návštěva hodnotící komise soutěže Vesnice roku
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