Obecní zpravodaj
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Ročník XI.

Turnaj ve stolním tenise
TJ Topolná oddíl kopané uspořádal sportovní odpoledne ve hře zvané ping-pong neboli stolní tenis.Turnaje se zúčastnilo 13mužů a jedna dívka.Celé odpoledne se neslo ve sportovním duchu a nadšení pro hru.
Celkem se odehrálo 50 utkání a každý účastník si odehrál spoustu zajímavých zápasů.Absolutním vítězem
se stal J. Hrdina, který prošel celým sítem her bez porážky až do finále, kde odehrál napínavý vítězný souboj s P.Bartošem starším. Ten skončil na druhém místě. Na bronzovém stupínku se umístil M.Lapčík, který
udolal o třetí příčku P.Poláška. Do tenisového zápolení se zapojila taky jedna dívka. Ta sice nic nevyhrála,
ale dobře si zasportovala bez respektu z mužské většiny.
Turnaj byl jednou s mála sportovních akcí (mimo fotbal a nohejbal), které se v Topolné uskuteční během
roku. Chtělo by to více nadšenců zapálených udělat něco navíc pro sportovní a jiné vyžití v Topolné.
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USNESENÍ 02/09
ze zasedání Zastupitelstva obce Topolná, konaného dne 20. 3. 2009
A. Zastupitelstvo obce schvaluje:
- zprávu o činnosti RO
- hospodaření obce za rok 2008
- závěrečný účet obce bez výhrad
- hospodaření příspěvkové organizace MŠ s přebytkem 112. 477,67Kč a jeho převedení do rezervního fondu, použití na rekonstrukci elektroinstalace
ve třídách a výměnu kuchyňky
- hospodaření příspěvkové organizace ZŠ s přebytkem 26. 402,05Kč a jeho převedení do rezervního
fondu, použití na dokončení oprav elektroinstalace
- rozdělení výtěžku z herních automatů 23. 330 Kč
na činnost TJ, 30.000,- Kč na vybavení dětského
hřiště nad MŠ
- přidělení dotací spolkům dle návrhu
- odměnu 1000,- Kč členkám Společenské komise
za přípravu a organizaci 1. Obecního plesu
- Dohodu o poskytnutí finančního příspěvku na provoz ZŠ Bílovice, výše dotace obce 5005 Kč/žák
- Obecně závaznou vyhlášku Obce Topolná č.1/2009
o místních poplatcích
- smlouvu o spolupráci s Městem Uherské Hradiště
k administraci Upgrade služby Czech Point
- podmínky Rozhodnutí poskytnutí dotace na Upgrade
- nabídku společnosti Internext jako poskytovatele
služby internet v obci
- Smlouvu o zřízení věcného břemene se společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s.
- rozpočtovou změnu č.1

B. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- zprávy Finančního výboru, Kontrolního výboru
a Společenské komise OÚ
C. Zastupitelstvo obce pověřuje:
- RO o vypracování vyhlášky zákazu výherních hracích přístrojů v obci
- pověřuje starostku jednáním o metodice stanovení
nákladů na žáka v součinnosti se starosty zainteresovaných obcí
D. Zastupitelstvo obce revokuje:
- své usnesení č. 01/2009, ve kterém schvaluje
vyčlenění pozemku p.č. 1030/185 v k.ú. Topolná
jako plochu pro výrobu v řešení ÚP obce Topolná

Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
s přicházejícím jarem vás chci opět pozdravit
a popřát ať se vám vše daří při práci na zahrádkách,
v zaměstnání nebo jen tak při pobytu venku.
Rok 2009 začal hned dvěma společenskými událostmi – plesem ZŠ a 1. Obecním plesem. Všem,
kteří se na jejich přípravě podíleli, moc děkuji, stejně jako těm, kteří pozvání přijali a přišli se pobavit.
Pro Radu obce byly tyto tři měsíce dobou příprav k žádostem o dotace na akce, o kterých jsem
již avizovala v prosincovém čísle obecních novin.
K dnešnímu dni je požádáno o dotaci na zpracování projektové dokumentace k řešení tlaku vody
na horním konci, dále pak o dotaci na výsadbu
zeleně na dětském hřišti a kolem DPS, kde by měl
vzniknout parčík nejen pro obyvatele DPS, ale pro
všechny občany Topolné. Dotační titul na největší
akci – Revitalizace návsi, zatím nebyl ještě vypsán,
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výzvu čekáme každým dnem.
Vím, že pro řadu z vás jsou tyhle akce nepodstatné a chtěli byste okamžitě (nejlépe včera) realizovat to, co je zrovna ve vašem zájmu. Věřte,
že každý váš podnět je pro nás důležitý, vy však
pochopte, že nelze provést všechno ihned. Má to
svůj vývoj. Vám se třeba zdá, že ve věci nic neděláme, ale my jsme zrovna tak jako vy někdy zklamaní
z průtahů, na které narazíme. Mě osobně mrzí, že
nejvíc křičí ti, kteří pro nikoho nikdy nic neudělali
a tak snad ani neví jak je práce pro druhé závazná
a co to obnáší.
Nicméně – je tu jaro a nás čeká zase spoustu
akcí, na kterých se můžeme sejít a hodně záležitostí probrat. Je jen na každém z nás, jak těchto příležitostí využijeme!
Hana Marášková, starostka
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Napsali žáci ZŠ
Exkurze do Anthroposu, Hvězdárny a Planetária M.Koperníka
V úterý 18.listopadu 2008 v 7 hodin ráno vyjela IV. A V.třída naší školy na exkurzi do Brna.
Jako první jsme navštívili Anthropos. Je to muzeum, ve kterém jsme viděli mnoho kostí, koster
a lebek pravěkých zvířat a lidí. Nejvíce se mi tam líbil mamut, který byl uměle vyrobený a mamutí mládě.
Druhé místo, které jsme navštívili bylo Planetárium Mikoláše Koperníka. Tam nám promítali, jak vypadají
různá souhvězdí a planety. Viděli jsme například souhvězdí Orion, Kuřátka, Velký a Malý vůz a jiné. Zajímavé se mi zdálo souhvězdí Orion. Nakonec jsme šli pozorovat Slunce hvězdářským dalekohledem
Na zpáteční cestě jsme se ještě zastavili v Mac Donaldu a v 17 hod už jsme byli doma.
Exkurze se mi moc líbila.
Lenka Mášková, 5.ročník
Exkurze do Brna
V úterý 18.11.08 jsme jeli na školní exkurzi. Odjížděli jsme brzy ráno autobusem od školy. Všichni jsme
se moc těšili.
První prohlídka se konala v Moravském zemském muzeu v paviloně Anthropos. Tady nás všechny nejvíc
zaujal obrovský mamut.
Po této prohlídce jsme odjeli autobusem do Hvězdárny a planetária Mikoláše Koperníka. Tam se mi moc
líbilo. Promítaly se různé ukázky o vesmíru. Potom jsme se dívali obrovskými dalekohledy na Slunce, na
kterém nebyla ani jedna skvrna. Bylo to nádherné.
Po prohlídce jsme nasedli do připravovaného autobusu k odjezdu. Cestou jsme zpívali písničky. Očekávaná zastávka u Mac Donaldu se blížila. Zpáteční cesta nám rychle ubíhala, že jsme se nestačili nadechnout
a už jsme byli doma v Topolné.
Tato exkurze se opravdu vydařila a mně se moc líbila.
Kristýna Ondroušková, 5.ročník
Předávání cen ve výtvarné soutěži v Uh.Hradišti
V úterý 3. prosince jsem byla pozvána na předávání cen ve výtvarné soutěži k dobročinné akci „Zvíře není
věc“ v Redutě v Uherském Hradišti. Celá škola se účastnila charitativní sbírky věcí, které měly přispět ke zlepšení života opuštěných zvířat v útulcích, hlavně různými dobrotami a potřebami např. granulemi, konzervami,
starými ručníky, pelíšky apod.. Také se všichni žáci naší školy účastnili i vyhlášené výtvarné soutěže.
V 17.00 hodin začalo předávání cen. Na začátku vyhlášení výsledků soutěže nám hrála cimbálová muzika
ze ZUŠ z Uherského Hradiště., pak následovalo předávání cen za 1.a 2. kategorii. V 1.kategorii získala 1.cenu
z naší školy Karolína Hábová z 1.ročníku za obrázek Kočička.Já jsem získala zvláštní cenu ve 2.kategorii za obrázek Pestrobarevný papoušek. V Redutě bylo vystaveno opravdu mnoho krásných výtvorů, také některé kresby
z naší třídy a školy. Dostala jsem hezké ceny, knihu s názvem „Bernard od šíleného koně“, dále vstupenky do
kina a pětkrát volnou vstupenku na zimní stadion. Poté nám tančily břišní tanečnice, bylo to hezké vystoupení.
Mám radost, že naše škola přispěla prý snad největším množstvím dárků a věcí pro zlepšení podmínek
zvířat a na ošetřování opuštěných zvířat.
Moc Vám přeji, aby se Vám podařilo také někdy vyhrát, protože předávání se mi moc líbilo.
Anna Šmídová, 5.ročník
„Zazpívej slavíčku“
V naší škole proběhlo školní kolo soutěže lidových písní „Zazpívej slavíčku“. Do finále postoupili
z každé třídy tři žáci. Byli rozdělení do dvou kategorií.
Mezi sebou se utkali žáci 1. a 2. ročníku. Na 1.místě se umístila Eliška Čechová, 2.místo patří Kateřině
Vrtělové, třetí byl Radim Jurčík. V kategorii 3. - 5.ročníku vyhrál Kamil Čech, druhé místo obsadila Anna
Sklenaříková, třetí skončila Karolína Hlavačková.
S lidovými písničkami jsme strávili hezké chvíle
a určitě soutěž příští rok zopakujeme.
Mgr. H.Nevělíková
Poděkování
Žáci, paní vychovatelky, paní učitelky a vedení školy
- děkují všem, kteří se zasloužili o vybudování a údržbu
kluziště. Bruslení bylo pro nás příjemným zpestřením
hodin tělesné výchovy i činnosti školní družiny.
ZŠ Topolná
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Budu čtenářem –
to je název literární besedy, kterou připravili
žáci 5.ročníku ZŠ pod vedením paní učitelky Ivany
Stolaríkové pro naše prváčky.
Děti předčítaly úryvky ze známých dětských knih,
poté následovala pro prváčky prohlídka ve školní
knihovně, kde jim paní učitelka Františka Vašinová
dětské knihy ukázala a zapůjčila.
Beseda
se prváčkům
moc líbila a už
se těší, až po
zvládnutí všech
písmen budou
také pasováni
na čtenáře.
Mgr.
L.Čechová
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Přístavba ke kostelu v Topolné
Již několik let se mluví o nutnosti zřídit při našem kostele
Neposkvrněného početí Panny
Marie, sociální zařízení a bezbariérový přístup pro vozíčkáře
i osoby jinak tělesně postižené,
protože je to budova sloužící
veřejnosti.
Později se vyskytla potřeba zvětšit sakristii, ale stále se
postrádala ještě místnost, kde
by např. mohla cvičit schola,
být přednášky pro menší skupiny věřících, nebo mládež mohla
rozvíjet své volnočasové aktivity.
Proto už v květnu 2007
požádala Kostelní rada (dále jen
KR) Radu obce o koupi přilehlé
budovy bývalé Školní jídelny, kterou by potom stavebně adaptovala pro shora uvedené potřeby.
Po schválení tohoto požadavku
a zahájení příprav k odkupu, však
vznikly administrativní problémy,
o kterých se z počátku nevědělo
a bylo nutné to dát do pořádku.
Budova totiž nikdy nebyla
geometricky zaměřena a zapsána do katastru nemovitostí obce.
Nastalo právní vakuum, jako
v podobných případech té doby.
Následné
vyřizování
trvalo
nějakou dobu a proto KR měla
ještě čas na rozmyšlenou jak
s budovou naloží, co se začne
rekonstruovat první.
Jenže postupem času se
množily důvody, že je budova
příliš velká, vlastně problematická z důvodu nemalých nákladů
oprav sociálek, elektrických rozvodů, zateplení atd.
Navíc by se musela vybudovat spojovací chodba ze sakristie přes zahradu, řešit rozdílnost
výšky podlah schodištěm, což
by zase nesplňovalo podmínky
nezbytného bezbariérového přístupu.
A tak po několika týdnech
diskuzí vzešel návrh: „raději to
postavme přímo u kostela“. Rozhodlo se tedy už s konečnou
platností - stavit za oltářištěm,
v prostoru mezi kostelem a budo-
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vou Školní jídelny.
Byla zpracována studie na
zástavbu části pozemku za kostelem, a po konzultacích s olomouckým arcibiskupstvím vypracována projektová dokumentace
s přiléhavým názvem „Přístavba římskokatolického kostela
v Topolné“. Výkresy jsou v současné době vystaveny k nahlédnutí v zadní části kostela.
Tento projekt byl znovu projednán v Olomouci a následně byly
požádány o vyjádření stavbou
dotčené organizace, aby mohlo
být vydáno Stavební povolení.
V lednu 2009 byl potom
požádán Stavební úřad v Bílovicích o vydání stavebního povolení na tuto stavbu. V lednu také
v ohláškách po mši sv. zaznělo
oznámení p. faráře J. Walczaka,
že budeme financovat naši přístavbu pořádáním sbírek a připomenuta povinnost, že máme
ještě splácet půjčku, která byla
poskytnuta na opravu Fary
v Bílovicích.
Nutno dodat, že po vydání
St. povolení v Bílovicích se musí
ještě požádat stavební odbor
olomoucké diecéze o vydání Církevního povolení. A tak se stavba
zatím připravuje spíše technicky.
Co se týká samotného zahájení prací:
Již koncem roku 2008 byly u
kostelní zídky, na třech různých
místech vyhloubeny sondy pro
zjištění způsobilosti základů pod
zídkou, zdali je bude možné
využít pro přístavbu.
Dnes můžeme s jistotou říci;
základy jsou v takovém stavu, že
je možné jich využít pro obvodové zdivo. Přitom se využije stávající zeď mezi kostelem a školou. Tím se ušetří na nákladech,
odhadem cca 130 tisíc korun.
V současné době můžeme
konstatovat, že jsme finančně
zajištěni ke zhotovení základové desky. A to jak díky výnosů
sbírek, tak poskytnutím finanč-
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ních darů některých občanů,
jejichž pomoc je nezanedbatelná
a zároveň hodně povzbudivá.
Nutno podotknout, že při
samotné realizaci hrubé stavby
a dokončení interiéru, se bude
v co největší možné míře využívat svépomocné práce, která je
vzhledem k pomalejšímu financování stavby sbírkami - nezbytná.
S přihlédnutím k současným
cenám materiálu by částka na
hrubou stavbu neměla odhadem
přesáhnout 600 000 korun a při
kompletnosti stavby „ na klíč“,
by neměla celková cena převýšit
1 milion.
Možná se Vám to zdá značná částka, kterou budeme muset
nastřádat, ale ne zase tak velká,
abychom mohli využít dotační
tituly některého z ministerstev,
které berou zřetel k žádostem až
od 2 mil. Kč.
A tak nezbývá než se spolehnout na každého z nás, jednotlivých občanů, ať jsme jakéhokoliv smýšlení, přispějme nebo
se snažme pomoci jakýmkoliv
způsobem, finanční částkou,
prací či radou, ale třeba i materielní pomocí, abychom se tohoto
Božího díla zhostili jak se sluší
a patří.
Vždyť cokoliv bude v obci zbudováno a následně provozováno
ku prospěchu a rozvoji morálních
a duševních sil jednotlivce je dobrý vklad do budoucnosti, který se
obci v kladném slova smyslu jednou vrátí. Troufám si říct, že to
není investice zbytečná!
Samsounek František
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Nářečí obce Topolné
Starším pro připomenutí, mladším pro poznání uvádím některé charakteristické nářeční srovnávací příslovce jak je používali a někdy ještě používají topolští občané v běžné mluvě a pomalu se vytrácí z povědomí.
Je jak bzdina, jak chrůst
Je jak bečka, jak díža
má řit jak kisňu
má nohy jak brdečka
třase sa jak osika, jak sulc
má ruky jak lopaty
chodí jak svíca, jak hrábjenka
hledí jak tela na nové vráta
jedeš jak s hnojem
je jak kudla
má sa jak sviňa ve rži
řve jak túr
je jak pominutý
je zdravý jak buk, jak ryba
je jich tam jak psů
ide mu to jak psovi pastva
spí jak dřevo
je studený jak žaba
je tam tma jak v pytli
býváme jak u cigánů

je toho jak šafránu
stójí jak svatý za dědinů
je lehký jak pérko
je jak zmoklá slépka
je červený jak rak
je škaredý jak noc
je zpocený jak myš
tupý jak pantok
šmatle jak kráva
bójí sa ho jak čert kříža
řechce sa jak kobyla
je bílý jak snih
dře jak magor
léce jak čert, jak pošus, jak blázen
je to teplé jak scance
je tu zima jak v psírni
je dotěrný jak veš
tahne jak smrad
vypadá v tom jak maškara
je tu jak na jarmaku
Augustin Knot

Fotbalové hřiště v 60. letech 20. století a dnes
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Pionýři na Ledové Praze
O pololetních prázdninách se děti a vedoucí z PS Kunovice zúčastnili akce Ledová Praha. I přes chladné
počasí jsme si víkend v Praze náramně užili, a tak se s vámi chceme podělit o naše zážitky:
„V pátek 30.1. jsme brzy ráno odjížděli z vlakového nádraží v Uherském Hradišti. Po cestě do Prahy jsme
se dívali na cestu nebo jsme trochu dělali binec. Kolem 11. hodiny jsme dorazili do Prahy. Někteří měli moc
těžké batohy, ale nebylo to tak hrozné. Hned po příjezdu jsme jeli do školy, ale neučili jsme se tam, byli jsme
tam jenom ubytovaní……“
Vašek Kučera 10 let
„Navštívili jsme Muzeum miniatur. Byly tam exponáty jako velbloudí karavana v uchu jehly nebo vlak na
vlasu. Na všechno jsme se dívali přes mikroskop…..“
Anna Hábová 10let a Katka Gajdošíková 9 let
„V sobotu jsme zavítali do Muzea čokolády. Jako první jsme se dozvěděli, jak vznikala čokoláda. Pak nám
pán ukázal, jak se dělají pralinky a dal nám ochutnat……“
David Večeřa 10 let
„Byli jsme také v Muzeu Policie ČR, kde nám udělali třeba otisk ruky. Byla tam taky ukázka zásahové
policie. Předváděli, jak se ubránit proti rukám, nohám, noži a pistoli. Bylo tam fůra dalších policejních zbraní
a všeho možného….“
Kamil Čech 10 let
„Mně se nejvíc líbilo v Národním muzeu, protože jsme hráli na schovku. Bylo to tam tak veliké! Byly tam
vycpané zvířata a nejlepší byl stejně mamut…..“
Jiří Mikoška 10 let
„V neděli jsme si zašli do Mekáče na hambáče. Já jsem si koupil happy-meal a zmrzlinu s lentilkami. Pak
jsme jeli domů. Bylo to super a příští rok zase!!!“
David Kobík 10 let
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Kluziště – smetiště?
V tuto dobu, kdy čtete tento
článek je po lední ploše v Mokřadu pod Padělkama, na Štěrkáči
i jinde, veta. Silné mrazy z počátku ledna vyplnily přání školních
dětí, ale zhruba jen do 20 dne
uvedeného měsíce kdy se dalo
užívat zimních radovánek.
Než byla uvedena do provozu
lední plocha u Staré školy, bylo
jezírko v Mokřadu pod Padělkama s úspěchem využíváno školními dětmi protože je to blíže, než
chodit na Štěrkáč. A také je to
bezpečnější. Hloubka vody tam
dosahuje asi jednoho metru.
Hned po první „oblevě“ jsem si
udělal procházku na toto místo,

které bylo ještě v zimním spánku, a byl jsem stručně řečeno,
znechucen. Odpadky všude, kam
se člověk podíval. A v takovém
množství, že by nestačila popelnice.
V sortimentu tohoto komunálního odpadu jasně vévodily Petláhve většinou s ještě nedopitým
obsahem, potom následovaly
obaly od nejrůznějších pamlsků,
sušenek, bombonů, slupek od
pomerančů, slaného pečiva a ještě podobných cukrovinek.
Nejvíce mě však překvapilo
dost porůznu poházených zbytků
od pyrotechniky, petard, rachejtlí a podobných zábavných věcí.

Mezi tím vším byl nepřehlédnutelný počet krabiček od cigaret
a sirek.
Mimochodem, při pozornější
prohlídce jedné takové krabičky,
jsem zjistil cenu cigaret asi něco
kolem padesáti korun.
Pozvolna nabývám přesvědčení, že naše děti v Topolné, ale
hlavně jejich rodiče, finanční krize
vůbec nezasáhla.
A propóó! Je nutná a potřebná „nějaká krize“, abychom se
v přírodě nebo na veřejnosti, lépe
chovali......??? Domnívám se, že
ano!
Samsounek František

Pionýrská skupina Kunovice nabízí pro Vaše děti

Letní
stanový
tábor
Táborová základna se nachází v Jižních Čechách
v Kunžaku, na břehu rybníka Komorník. Tábor je
určen pro děti od 9 do 15 let.Děti budou rozděleny
do cca 8 členných družinek, věkově smíšených, ve
kterých bude probíhat téměř veškerá táborová činnost.
Denní program je složen z her a soutěží, ale děti
jsou zapojeny i do celkového chodu tábora. Ubytování je ve stanech s podsadou.
Tábor vedou zkušení a proškolení pracovníci
a profesionální zdravotnice.

Termín konání: 8.8. – 20.8. 2009
Hlavní vedoucí: Marek Zdráhal
Cena: 3 400,-

1/2009

Přihlášky a informace:
Tel. kontakt: 777 793 689, Vašinová Františka
po – pá mezi 18. – 20. hodinou.
E-mail: P.Vasinka@seznam.cz
Podívejte se na fotogalerii na adrese:
www.pskunovice.wz.cz

Život v Topolné
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K čemu slouží recyklační příspěvky?
Tři roky úspěšného fungování
systému zpětného odběru, odděleného sběru, následného zpracování a recyklace vyřazených
elektrozařízení umožňují tzv.
recyklační příspěvky. Ty jsou hrazeny spotřebiteli v ceně nakupovaných nových elektrospotřebičů.
Recyklační příspěvek je finanční částka odpovídající nákladům
výrobců na zpětný odběr a recyklaci výrobku. Výrobci ji odvádějí
do kolektivních systémů, které
vytvořili za účelem řádného plnění svých zákonných povinností.
U většiny výrobků v České
republice je zavedena forma tzv.
viditelného příspěvku na recyklaci. Znamená to, že náklady na
ni jsou viditelně vyčleněny z ceny
nového spotřebiče a transparentně uváděny při prodeji odděleně.
Výrobce tak zároveň ukazuje spotřebiteli, kolik již přispěl do
kolektivního systému na zpětný
odběr a recyklaci starého elektrozařízení. Výše příspěvku vynásobená počtem prodaných spotřebičů tedy odpovídá podílu výrobce
na celkových nákladech na zpětný odběr a recyklaci, který za
něho zajišťuje kolektivní systém.
Viditelné uvádění
U všech domácích spotřebičů
a spotřebitelských zařízení by již
od září 2005 měla být výše příspěvku výrobce pro spotřebitele
zviditelněna. Možnost viditelně
uvádět příspěvek na recyklaci
mají výrobci pouze po dobu osmi
let, u velkých spotřebičů, jako jsou
pračky, ledničky, myčky a sušičky,
je tato doba prodloužena na 10 let.
To znamená, že u běžných spotřebičů do domácnosti se příspěvek přestane uvádět v roce 2013,
u velkých spotřebičů v roce 2015.
Viditelné uvádění zaručuje
zabezpečení tohoto příspěvku
před možným zneužitím v konkurenčním boji mezi výrobci.
Každému zákazníkovi má být na
první pohled jasné, že tato částka
má své jediné možné určení pro
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účely zpětného odběru a recyklace výrobku. Stejnou chladničku nebo televizi lze tedy koupit
v Praze, Zlíně nebo na internetu za různé ceny, ale se stejným
viditelným příspěvkem.
Obcházejí zákon
Proklamace některých prodejců, že nabízejí zboží za ceny „bez
recyklačních nákladů“, znamená
pouze fakt, že obcházejí zákon
a řádně neplní své povinnosti.
Finanční prostředky z recyklačních příspěvků totiž nejsou

určeny jen na budoucí likvidaci
elektrozařízení, která členové
kolektivních systémů uvádějí na
trh dnes. Někdo se musí postarat
i o spotřebiče, které dosluhují už
v těchto dnech a jejichž výrobci
dávno přestali existovat.
Když konkurenti spolupracují
K tomu podotýká předseda představenstva společnosti ELEKTROWIN Ing. Jaroslav
Holakovský: „Kolektivní systém je
velmi náročný na řízení. Když si
uvědomíte, že sdružujeme několik

Spotřebitel je o aktuální výši recyklačního příspěvku informován
prostřednictvím řady informačních materiálů. Jedním z nich jsou
papírové stojánky, které bývají umístěny v prodejnách.

Život v Topolné
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set výrobců, konkurentů na trhu,
kteří přispívají nemalými částkami,
aby solidárně likvidovali historickou zátěž, kterou ve většině případů sami nezpůsobili, dovedete si
představit, že řídit společnost, která takový systém provozuje, není
jednoduché. Přednosti kolektivního systému jsou však nesporné.
Synergické efekty plynoucí ze společného plnění povinností výrobců
vedou především k významným
úsporám nákladů všech účastní-

ků. Navíc tím, že náš stát podpořil
kolektivní plnění povinností výrobců osvobozením recyklačních
příspěvků z daně z příjmu, je pro
výrobce výhodné plnit své povinnosti tímto způsobem.“
Role spotřebitele
Systém zpětného odběru,
odděleného sběru, následného
zpracování a recyklace vyřazených elektrozařízení by nemohl
fungovat, aniž by do hry zapojil

další „spoluhráče“. Tím patrně
nejdůležitějším je právě spotřebitel. Má zásadní podíl na výsledku recyklace elektrospotřebičů.
Jeho přístup, který přímo ovlivňuje množství sebraných elektrozařízení, je základním článkem
úspěšnosti systému. On rozhoduje, kam vysloužilý spotřebič
odloží – zda do popelnice, na černou skládku či zda využije nabídnutých míst zpětného odběru.

Připomínky občanům
•

Rada obce děkuje pracovníkům Topagry, především panu Radku Šlajferčíkovi, pracovníkům údržby
obce a všem občanům, kteří se podíleli na odklízení letošní sněhové nadílky.

•

Obecní úřad žádá občany, kteří dosud nezaplatili poplatek za svoz domovního odpadu a poplatek
za psa, aby je co nejdříve uhradili. Popelnice, které nemají vylepený štítek pro rok 2009, nebudou
vyváženy.

•

Putovní přehlídka pódiových skladeb se letos uskuteční v obci Zlámanec v sobotu 16. května 2009.

•

Volby do Evropského parlamentu proběhnou ve dnech 5. a 6. června 2009.

•

Kadeřnictví opět v provozu - úterý a čtvrtek lichý týden 8.00 -13.00, sudý týden 13.30-17.00. Objednávky na tel. čísle 603 991 163.

Dům čp. 276
Obec koupila dům č.p. 276 ( hospoda, bar ), aby měla možnost ovlivnit jeho další využití. Bylo změněno
užívání stavby na bydlení. Dům je na prodej s využitím k bydlení nebo k podnikání.

Český den proti rakovině

Senátorka na OÚ

Dne 13.5.2009 proběhne veřejná sbírka Ligy
proti rakovině Praha. Možná ji už někteří znáte
pod názvem Květinkový den. Pionýrská skupina Kunovice se do této akce zapojí již podruhé
a květinku si letos můžete koupit od našich
zástupců i v Topolné. O průběhu akce budete
včas informováni plakáty a rozhlasem. Těšíme
se na Vaši podporu.
Vašinová Petra

„Senátorka Ing. Jana Juřenčáková navštívila
v březnu náš obecní úřad“
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Pozvánka na plánované akce II. čtvrtletí 2009
4. 4. 2009
5. 4. 2009
18. 4. 2009
25. 4. 2009
28. 4. 2009
30. 4. 2009
16. 5. 2009
30.- 31. 5. 2009

5. 6. 2009
13. 6. 2009

Velikonoční dílničky
Zájezd do termálních lázní Györ
Beseda s důchodci
Jarní toulky
Hasičský výlet na Hostýn
Stavění máje, Slet čarodějnic
Šipkovaná
Š
Setkání pod lipú
Košt slivovice a vína na č.p.93
Pouť
Výstava vín
Den dětí
Turnaj v nohejbalu

Máte zájem o fenku jménem KORA?
Zatím její umístění v útulku platí obec
Topolná.
Plemeno: fena-kříženec německého ovčáka
Popis: asi 8-10 let
Povaha: hodná fenka, na svůj věk hbitá,
ráda chodí na vycházky, je klidná a přátelská, údajně ji její majitel nechal svému
osudu a odjel do USA
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Společenská kronika
leden - březen
Jubileum

v lednu:
50 let

70 let
75 let
80 let
v březnu:
50 let
60 let

70 let

Michálková Zdenka
Fůsková Hana
Ostrožík Ladislav
Ostrožíková Jaroslava
Šimková Jiřina
Velčovská Marcela
Lapčík Božetěch
Mikulková Libuše

v únoru:
50 let
60 let
70 let
99 let

Dohnalová Věra
Vavřiníková Božena
Ptáček František
Slováček Josef
Grebeňová Filomena

Bartošová Zdeňka
Nevařil Jiří
Řezníček Ludvík
Andrlová Růžena
Bureš Josef
Pavelek Alois
Ptáček Milan
Zimáková Marie
Diamantová svatba manželé Marie a Jaroslav Lorencovi

31. ledna se uskutečnil 1. Obecní ples
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Fašank - 21. 2. 2009

Karneval
Klub rodičů při ZŠ Topolná pořádal 21.3. 2009 v KS Bůrovce tradiční Karneval

Vydává Obecní úřad Topolná v nákladu 350 ks.
Redakční rada: Ing. V. Kvapilík, B. Polášková, F. Buryánková
Grafická úprava a tisk: Petr Brázda - vydavatelství Břeclav.
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