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USNESENÍ 05/08
ze zasedání Zastupitelstva obce Topolná, konaného dne 12.12.2008
A. Zastupitelstvo obce schvaluje:
- zpracovatele PD na územní řízení projektu Rekonstrukce návsi obce Topolná za cenu zpracování
94 tis. Kč. Zpracovatel Ing. M. Valouch.
- Zprávy z kontrol hospodaření ZŠ, MŠ, OÚ.
- Rozpočtovou změnu č.3
- Jednorázový příspěvek ve výši 7 Kč/ obyvatel
na aktualizaci dokumentů MAS Dolní Poolšaví pro
podání žádosti dotací v dalším kole.
- Rozpočet na rok 2009
Příjmy: 15 348 000 Kč, výdaje: 14 806 000 Kč,
financování 542 000 Kč.
- Navýšení sazby poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů na 370,-Kč,
pátý (nejmladší) člen rodiny ve výši 185,- Kč
v rodině s dětmi do 18 let, 270,- Kč pro občany
starší 75 let.
- Směnu 15 m2 z pozemku p.č. 84/2 za 15 m2
pozemku p.č. 94 a prodej 61m2 pozemku p.č. 94
za cenu 3000,- Kč + 50% úhrady za vypracování

geometrického plánu.
- Zpracování PD optimalizace tlaků vodovodní sítě
Ing. M. Machulkou v ceně 172 tis. Kč.
- Koupi domu č.276 majitelů Ladislava Srovnala
a Petra Voženílka za cenu 600 tis. Kč.
- Podání odvolání v soudním sporu s SD Jednota.
B. Zastupitelstvo obce pověřuje:
- RO vyřízením směny části pozemku p.č. 3235
o výměře 263 m2 za část pozemku p.č. 1904
a 1905, JUDr. Forala a následný odprodej takto
směněného pozemku rodině Foltýnové a Poláškové za cenu 100 Kč/m2. Směna bude provedena
dle předloženého situačního plánku.
- RO zajistit nezávislé posouzení provozu a kvality
stávajícího zařízení obecního internetu s následným návrhem na zlepšení.
C. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- zprávu o činnosti RO

Slovo starostky
Milí spoluobčané!
Zase se nachýlila doba Vánoc, zase rok neuvěřitelně uletěl a zase je tu malé bilancování. Po celý
rok jsem měla tu čest se s vámi setkávat ať už při
řešení vašich problémů nebo při různých obecních
či spolkových akcích. Chci poděkovat všem, kteří se
jakoukoliv měrou podíleli na dění v obci nebo i těm,
kteří se přišli podívat, povzbudit či podpořit. Hospodářská část práce v obci je určitě velmi důležitá,
ale já se přiznám, že dávám přednost záležitostem
společenským. Když se budeme setkávat, budeme
o svých přáních, problémech i radostech mluvit, víc
se poznáme a snad si budeme víc rozumět. Zkuste,
prosím, na toto téma v době Vánoc popřemýšlet.
Jistě, je třeba mít za sebou také hmatatelné
výsledky. Které akce jsme v tomto roce uskutečnili:
• Dětské hřiště nad MŠ
• Střecha OÚ
• Odstavná plocha u ZŠ
• Chodník od ZŠ k Bílovicím
• Zídka a letní třída u ZŠ
• Přechod pro chodce u ZŠ
• Oprava cesty v ulici Nad školou
• Terénní a sadové úpravy u hřiště TJ
• Retardér nad Chadalíkovou uličkou
• Přístřešky ve Sběrném dvoře
• Zateplení štítu 8 BJ
• Rekonstrukce vestibulu OÚ
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Letos jsme ještě na nějaké významnější dotace
nedosáhli, protože se řešily dluhy z minulých dob. Já
doufám, že už žádný kostlivec ze skříně nevyskočí
a že tedy příští rok bude po stránce dotací zajímavější.
Prioritou roku 2009 je rekonstrukce Návsi, dostavba vodovodu v horní části obce a tím posílení tlaku
vody. Menšími akcemi pak vybudování vedení NN v
horní části ulice Nad školou, opravy v KS Bůrovce,
výsadba zeleně na dětském hřišti nad MŠ a kolem
DPS, oprava chodníku v části Padělky směrem na
Napajedla.
Také po společenské stránce bychom si měli přijít na své. Nový rok v lednu zahájí hned dva plesy
– Ples základní školy a první Obecní ples, jménem
pořadatelů vás už teď srdečně zvu. V roce 2009
oslaví dechová hudba Topolanka 110 let svého trvání a to je jistě významné výročí, které nezůstane bez
povšimnutí. Své příznivce si najdou určitě i tradiční
každoroční akce jako Fašank, Stavění máje, Setkání
pod lipú, fotbalová utkání, akce Klubu rodičů, hody
atd. Už teď se těším na všechna příjemná setkání.
Vážení a milí, dovolte mi popřát vám hezké a
klidné Vánoce, v novém roce hodně zdraví a dobré
pohody.
Mgr. Hana Marášková

Život v Topolné
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Schválený rozpočet
Obecního úřadu Topolná na rok 2009
Příjmy
Třída 1
Třída 2
Třída 4
Příjmy celkem

Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Dotace SR

Změna stavu prostředků na bankov.účtech
Ke konci roku
Splátky úvěru
12 x 93 500
Splátky půjčky SFRB 4 x 130 000
Splátky celkem
Příjmy – splátky = výdaje
Výdaje
23130

2212
2212
2221
2321
2321
3111
3113

3314
3341
3349
3392
3399
3412
3611
3612
3635
3631
3722
3745
4357
5512
6112
3639
6171
6171
6171
6171
6310
6320
Výdaje celkem
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Kč
11 933 000
3 209 000
206 000
15 348 000
+ 1 100 000
- 1 122 000
- 520 000
542 000

15 348 000 – 542 000 = 14 806 000

Chodníky cesty
Re-Ko návsi
Dopravní obslužnost
Čistička odpadních vod
Vodovodní šachta
Mateřská škola a školní jídelna
Základní škola
Dojíždějící žáci
Knihovna
Veřejný rozhlas
Místní noviny
Kultur.střed. Bůrovce
Sbor pro občanské záležitosti
Dětské hřiště
Úroky vlastní – půjčka SFRB
8 Bytová jednotka
Územní plán obce
Veřejné osvětlení
Odstraňování kom. a nebezp.odpadu
Péče o veřejné prostranství
Dům s pečov.službou
Sbor dobrovolných hasičů
Obecní zastupitelstvo
Technická správa obce
Správa obce
Pokuty a penále Jednota
Výkup Pozemků za 7BJ
Internet služby
Služby peněž. Ústavů
Pojištění budov
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767 000
2 000 000
80 000
715 000
150 000
760 000
600 000
310 000
5 000
30 000
20 000
400 000
65 000
100 000
47 000
290 000
300 000
220 000
1 100 000
20 000
655 000
45 000
1 070 000
1 010 000
2 307 000
710 000
500 000
370 000
50 000
110 000
14 806 000
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Vzpomínkový večer k 90. výročí vzniku Československa
Dík vstřícnosti a pochopení p.
starostky Mgr. H. Maráškové se v
předvečer 90. výročí vzniku naší
republiky uskutečnil na veřejném
prostranství pietní akt a následně beseda v zasedací místnosti
Obecního úřadu. Akce byla zveřejněna plakáty a také oznámena místním rozhlasem.
Proto dne 27. října krátce před
18 hodinou se za tímto účelem
sešlo u Staré školy asi čtyřicet
spoluobčanů, kterým tímto za
spoluúčast a podporu této vzpomínkové akce děkuji. Už i proto, že
význam vzniku ČSR byl v nedávných dobách záměrně odsouván
a někdy i zpochybňován.
Dík patří i dech. hudbě
Topolance, jejímu kapelníkovi
p. J. Foltýnovi a p. Aug. Knotovi
za jeho slova, kterými slavnost
zahájil u Pamětní desky topolského rodáka, popraveného legionáře Oldřicha Řeháka. Pietu
vhodně umocňovalo osvětlení,
věneček a rozžatá svíce pod touto deskou, která patří do kulturního dědictví obce.
Protože tento mladík – student, byl příslušníkem italských
legií, byla vhodně dechovou hudbou zahrána italská lidová píseň
„O Sanctissima“.
Potom se účastníci slavnosti průvodem přemístili na náves
k pomníku Padlých. Zde paní
starostka krátce vzpomenula
události 1. sv. války, 40 padlých
občanů a také aktivní spoluúčast
topolských legionářů na vzniku
nové republiky.
Za zvuků smutečního pochodu Pax vobis položili k pomníku členové Sboru dobrovolných
hasičů věnec a také zde drželi
čestnou stráž. Následně byla
zahrána Česká hymna, kterou
byl pietní akt zakončen.
Následně se většina účastníků odebrala do budovy Obecního
úřadu, kde v zasedací místnosti
proběhla beseda zpestřená promítáním audiovizuálních snímků, které vybral a připravil p. Ivo
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Marášek. Spatřili jsme obrazové
záznamy z 1.sv. války a poslechli si hymny tehdejších válčících
mocností.
Mezitím následovalo vyprávění o bitvě u Zborova a jiných
důležitých okamžicích této války,
která měla negativní dopad i na
naši obec.
Bylo mobilizováno více jak
30 ročníků. Na vojnu nastoupilo
350 - 400 mužů, většinou živitelů rodin. Tím citelně chyběla
pracovní síla v zemědělství, kterým se zabývala většina obyvatel
Topolné. K tomu přibyly povinné
dávky potravin. Musely přispět i
spolky svými finančními prostředky formou půjček, které nebyly
nikdy vráceny. Nevrátilo se však
také, a to bylo nejbolestnější - 40
našich občanů, kteří zahynuli na
různých bojištích této války.
Kladem pro naši obec v této
válce bylo, že se našlo dost
občanů – zajatých vojáků, kteří
se postupně přihlašovali do nově
tvořící se československé armády - legií.
Toto vojenské uskupení vznikalo nejen v Rusku, ale i ve
Francii a Itálii. Proto s určitou
hrdostí můžeme konstatovat, že
28 občanů Topolné (dle kroniky obce) našlo odvahu nasadit
svůj život v boji o samostatnost
našeho národa. Rozhodli se riskovat svůj osud a přihlásit se na
výzvu předsedy Československé
národní rady - Tomáše Garigua
Masaryka do legií, a to i v případě že kdyby válku vyhrálo
Rakousko-Uhersko, nemohli by
se vrátit zpět do svých domovů.
K besedě bylo připraveno
mnoho autentického materiálu,
zapůjčených fotografií, kronik z
rodin legionářů, a knih pojednávajících o těžkých životních osudech účastníků této války.
Snad největší pozornost si
zaslouží Zápisní deník legionáře
p. Aug. Vlka z Prakšic, který si v
průběhu války dělal zápisy o svém
vojančení. Popisuje nástup do
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rakousko-uherské armády, pobyt
v zajetí, účast v bojích v Rusku
a složitý návrat domů Sibiřskou
magistrálou. Spojeneckou lodí
se přepravil Tichým a Indickým
oceánem, Rudým a Středozemním mořem do italského Terstu
a odtud potom vlakem do Hradce Králové. Po krátkém oddechu
byl znovu povolán k vojsku, které
muselo bránit územní celistvost
Slovenska (maďarský vpád).
Své vyprávění končí v Konczházi u maďarských hranic, v prosinci 1920. Potom se domů už ale
natrvalo vrací po pěti letech strávených v cizině.
V
závěru
besedy
byla
p.starostkou přečtena stať z kroniky obce, ve které tehdejší kronikář p. Stanislav Hrdina poutavě
líčí první dny svobody v obci po
vyhlášení republiky.
Ještě jednou dík všem, kteří
se zúčastnili tohoto vzpomínkového večera a také dík organizátorům. Až potud vše dobré!
Negativní a zarážející však
byla slabá účast představitelů spolků v obci (mimo Sboru
dobrovolných hasičů), politických stran, učitelského sboru a
bohužel i zastupitelů. Z patnácti
se jich zúčastnili pouze čtyři. Je
to smutné (a také asi české), že
jakmile nastane existenční klid
ve státě, „zalezeme“ do svých
příbytků a hledíme si především
sebe.Výmluvy, že nemáme čas
oslavit vznik republiky nejsou v
tomto případě na místě. Události a
trvalé hodnoty, které jsou součástí
našeho života, si neumíme seřadit
podle důležitosti. To ukazuje naši
malost a neschopnost se vymanit
ze svých všedních starostí anebo
se asi neumíme nadto povznést.
Vím, že během posledních
desetiletí totalitního komunistického režimu do r. 1989 byla památka legionářů účelově vymazávána z historie a paměti národa a
to tak pečlivě, že dnes již většina
společnosti nezná historii a pozadí vzniku našeho státu.
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Nelze ale omluvit, že rychleji než je zdrávo ztrácíme paměť
na události, které následovaly v
dalších desetiletích. To je jasný
důkaz toho, že nevíme z čeho
jsme vyšli a kam patříme. A to
ještě neuplynulo ani 20 let od listopadu 1989.

Myslím, že tím vším si zaděláváme na další problém do
budoucna. Na jakých základech
máme potom hájit svou svébytnost? Na konzumu a senzacích?
A také neznamená, že když
jsme v Unii, že už si nemusíme
připomínat svá významná výročí

a svátky. Tady si myslím, že je
nanejvýš důležité se nejprve cítit
Čechem a potom Evropanem.
„Národ, který si neváží své historie a nepřipomíná svoje základy,
buď zanikne nebo si to všechno
bude muset zopakovat“!
Samsounek František

Z historie Topolné
V průběhu letošního roku jsme
si připomínali významné události českého národa z let končící osmičkou, především vznik
republiky v roce 1918, neblahé
únorové události v roce 1948,
vpád cizích armád a tím konec
pražského jara v roce 1968.
Připomeňme si také události
v letech končící osmičkou jak je
zaznamenávají kroniky a archivní
dokumenty z dějin naší obce.
Rok 1658 – 350 let
První zmínka o panském dvoře v Topolné.
Po velkých nájezdech turkotatarských válečníků kteří rabovali,
vraždili i odváděli do zajetí místní
obyvatelstvo, byla Topolná značně vylidněná a pole neměl kdo
obdělávat. Tehdy si napajedelská
vrchnost (Rotalové) přivlastnila část polí rolníků a zřídila statek, na který přilákala nebo lépe
přestěhovala chudé bezzemky z
Valašska a Slezska na obdělávání zanedbaných polí. Hlavní náplní byl chov hovězího dobytka a
především ovcí.
Rok 1828 – 180 let
Stabilní katastr
Byl proveden přesný a velmi
podrobný soupis všech pozemků,
domů a ostatních objektů na katastrálním území obce. Byla vytvořena první přesná mapa všech
parcel, na které bylo vypsáno číslo parcely, její velikost, její majitel
i číslo jeho domu. Z této mapy
ještě do dnešních dnů je možno
vyčíst půdorysy domů, umístění
stodol i ostatních staveb. Mapa
je provedena v několika barvách.
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Zděné budovy jsou červeně,
dřevěné hnědě, zahrady a louky
zeleně, lesy tmavě. Je uložena
v Zemském archivu v Brně a její
verze je na internetu.

na dobových fotografiích. Vykáceny byly v roce 1934.
U staré školy byly v tomto roce
vysazeny kaštany a lípy, jejich
zbytky jsou tam dodnes.

Rok 1858 – 150 let
Postavená škola
Na obecním pozemku byla
postavena škola se dvěma učebnami, kabinetem a bytem pro učitele. O historii staré školy jsem
psal podrobněji v červnovém čísle.

Postaven na loukách dvorek
Další stoletou historií je postavení menšího hospodářského dvorku v prostoru dnešního štěrkoviště a potoka Buravy. Byl postaven
tehdejšími nájemci panského dvora - Cukrovarnickou společností,
jejímž představitelem byl augustinián P. Dr. Seifert proto, aby bylo
blíž k obdělávání pozemků v této
části katastru. Krátce před tím byl
vykácen dolní les v místech dnešní vysílačky a tím se zvětšila orná
půda a k jejímu obdělávání bylo
daleko. Dvorek byl zrušen koncem
dvacátých let minulého století.

Rok 1908 – 100 let
Zahájena meliorace pozemků
Meliorace je opatření směřující ke zlepšení úrodnosti zemědělských pozemků. V praxi to znamenalo odvodňování pozemků,
pokládání do země trubek, které
odváděly přebytečnou vodu do
sběračů a z nich byla vyvedena do
příkop. Takové vyústění si mnozí
pamatujeme např. pod současnými vinohrady nebo naproti remízku. V tomto roce bylo ustaveno
meliorační družstvo, většinou z
majitelů pozemků, na kterých
byla meliorace prováděna.
Vysázeny hruškové stromy na
návsi
V roce 1908 bylo na návsi vysázeno 43 stromků - hrušek. Hruška
byla v minulosti jedním z nejčastějších stromů. Téměř před každým
domem byly hrušky rozličných
odrůd. Dozrávaly od června až do
zamrznutí. Byla to pochoutka především pro děcka. Často se sušily,
nebo se vařila hrušková povidla,
která byla náplní do buchet. Jejich
vzrůst na návsi je možné pozorovat
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Založena Jednota Blahoslavené Panny Marie.
3. září 1908 byla na podnět tehdejšího kroměřížského probošta,
zemského poslance, pozdějšího
olomouckého arcibiskupa Mons.
Antonína Cyrila Stojana ustavena a zaregistrována Jednota
Neposkvrněného početí Panny
Marie v Topolné, která si dala do
svého plánu postavení kostela
v Topolné. Nechala významným
architektem Dušanem Feyem
vypracovat plány, vyjednávala
vykoupení pozemků na kostel
i hřbitov, organizovala sbírky,
shromažďovala dary. Všechno to
nebylo nic platné. Peníze musely
být odevzdány na válečné účely 1.
světové války. Teprve v roce 1936
mohla být zahájena stavba, ale již
podle jiných, daleko skromnějších
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plánů. Stavba kostela byla dokončena v roce 1940 a Jednota byla
organizátorem celé stavby. Její
činnost byla násilně ukončena
komunistickým režimem v roce
1948.
Rok 1918 – 90 let
Vysazeny lípy
Rok vzniku samostatného československého státu byl oslavován mimo jiné i tím, že byly vysázeny dvě lípy u nové školy. Lípa
byly vždy symbolem Slovanů a
národnostní cítění bylo při vymanění se z područí rakousko uherské říše velice silné. Lípy byly
vykáceny v loňském roce.
Čestní občané
Obecním
zastupitelstvem
byli jmenováni čestnými občany
Topolné T. G. Masaryk, Alois Jirásek a František Staněk - osobnosti které se významně podílely
na vzniku republiky.

dokumentů se tento údaj musí
opravit. Farář bílovický při soupisu církevních památek na území
farnosti v roce 1818 o kapličce
píše, že je starobylého původu, velikosti 1.5 sáhu (asi 3 m2),
uvnïtř s obrazem Svaté rodiny.
Památkový úřad po osobním
ohledání a vyfotografování vydal
povolení kapličku zbořit.

Rok 1948 – 50 let
Místní rozhlas
Pro lepší informovanost občanů byl v roce 1948 zaveden místní
rozhlas. Tím skončil svou činnost
místní bubeník Štěpán Dohnal.
Ten doposud obcházel vesnici, na
určených místech vybubnoval a
přečetl informace a nařízení obecního úřadu.
A.Knot

Rok 1938 – 80 let
Nové zvony
V srpnu byly posvěceny tři nové
zvony do nově budovaného kostela.Vyrobeny byly v brněnské zvonařské dílně a brzy byly zavěšeny
do již hotové věže kostela. Spolu s
nimi tam byl umístěn i malý původní zvon, který byl dosud ve věžičce
kapličky na návsi. Ten byl vyroben
ve zvonařské dílně ve Vídeňském
Novém Městě v roce 1904 ze zvonoviny prasklého původního topolského zvonu z roku 1712. Nezůstaly tam dlouho. Již v roce 1942
byly za velkého zármutku místních
občanů násilně odebrány německými okupanty na válečné účely a
již se nikdy nevrátily.
Zbořena kaplička na návsi.
Po výstavbě kostela požádalo obecní zastupitelstvo v roce
1938 Památkový úřad v Brně o
povolení zbořil kapličku na návsi. Původně se předpokládalo,
že byla postavena v roce 1850
na poděkování Pánu Bohu, že
při velkém požáru nevyhořela
celá dědina. Při objevení nových
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Kdo byl OLDŘICH ŘEHÁK ?
Narodil se 14. února 1895 v Topolné v rodině řídícího učitele Karla Řeháka, který u nás působil několik let. Jako student uherskobrodského gymnazia
byl mobilizován do rakousko-uherské armády a 30.
března 1916 u Gorice se dostal do italského zajetí.
V Padule byl potom přijat a zařazen do československého zahraničního vojska – legií.
Dne 15. června 1918 byla na italské frontě zahájena generální ofenziva rakousko-uherské armády, kdy
na vrchu Montello u Piavy byl zajat spolu s dalšími 25
Čechoslováky. Následujícího dne jich bylo 15 popraveno na cvičišti kasáren v Coneglianu, mezi nimi i
Oldřich Řehák, a zbylých deset na Colle di Guarda.
Čtyři z popravených zajatých legionářů byli pověšeni na stromy za řemeny a na prsa jim byla pověšena cedule s nápisem „vlastizrádci“. Po 48 hodinách
byli pochováni s ostatními obětmi ve společné šachtě, která byla zanešena hnojem a smetím.
Teprve až v dubnu 1921 byly jeho tělesné ostatky

spolu s ostatními popravenými legionáři převezeny
do Prahy a na Olšanech důstojně pohřbeny.
Po několika letech – v červenci 1933 v neděli odpoledne, se v Topolné uskutečnilo slavnostní
odhalení Pamětní desky pod záštitou Obecního
zastupitelstva a místní Školské rady. Událost to byla
nevídaná.
V průvodu za plukovní hudbou z Uh. Hradiště byli
seřazeni: školní mládež, vojenské velení mateřského pluku popraveného legionáře s čestnou rotou,
legionáři, Sokoli, Orli, Hasiči, zástupci města Uh.
Brodu na jehož gymnaziu studoval, zastupitelstvo
obce a snad všichni občané Topolné. Po projevech
představitelů zúčastněných spolků a korporací byla
předána Pamětní deska starostovi obce - legionáři
Fr. Nesvadbovi. Na závěr zazněla státní hymna a
slavnost skončila.
O uspořádání a velkém významu této slavnosti pro
širé okolí, dobře popisují v té době Lidové noviny.

Ohlédnutí za Adventním koncertem
V neděli 7. prosince 2008 se
ve 14 hodin uskutečnil v našem
kostele již VII. Adventní koncert.
Tentokrát však byla laťka
poslechovosti nastavena hodně
vysoko. Také dramaturgie – výběr
skladeb a jejich seřazení bylo
ryze adventní. Velmi dobré provedení a také harmonizace jednotlivých skladeb hodně napovědělo o jejich stáří a době, ve které
vznikaly.
Po Gregoriánském chorálu
zazněly písně ze starých kancionálů 14. až 17. století. Jednotlivé
písně byly vybrány z Prachatického, Franusova, Jistebnického,
Božanova a Komenského kancionálu. Mezi tím nám sbor zazpíval
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i světské písně z Taizé, které jsou
velmi známé a bývají součástí
bohoslužebných slavností..
Smíšený pěvecký chrámový sbor TIBI při kostele Panny
Marie Pomocnice křesťanů ze
Zlína na Jižních Svazích zvládl
tento náročný repertoár celkem
v pohodě. Zpíval nejen česky a
latinsky, ale také staroslověnsky.
Pro laika se to někdy možná zdálo složité a na poslech
těžké. Ale koncert bývá zpravidla k tomu, abychom se něčemu novému přiučili, přenesli se
duchem do jiné doby a liturgie,
vzdělávali se.
Velkou pozornost si zasloužila
dirigentem uplatňovaná dynami-
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ka, což se projevilo i při sólovém
zpěvu, který nám sbor předvedl
v různých kombinacích dvou, tří
i čtyř osob. Jednoduše řečeno –
vystoupení bylo velmi kvalitní a v
některých částech až výjimečné
z hlediska sborového zpěvu.
Sbormistr pan Antonín Molek
zvládl svůj sbor hravě. Při svých
sólových vstupech nezapomněl
na celkovou souhru sboru a přitom zvládl i moderování.
A tak nezbývá než poděkovat
sboru, jeho vedoucímu a všem
posluchačům za vytvoření pěkné adventní atmosféry, která nás
posunula blíže - v očekávání příchodu našeho Spasitele.
Samsounek František
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Uzlařská regata
Děti z Topolné se zúčastnily
spolu s Pionýry z PS Kunovice
krajské soutěže v uzlování.
A jak to proběhlo?
V sobotu 18. října v 7,10 jsme
se všichni sešli ospalí na vlakovém nádraží v Otrokovicích.
Nečekané příhody jako zaspání
nebo pokažené auto jsme zvládli.
Plní očekávání jsme nastoupili do
vlaku směr Valašské Meziříčí. Po
dlouhé cestě a neustálém trénování uzlů jsme konečně dorazili do
„ValMezu“. Zbývalo ještě pár metrů do střediska Domeček, ale i to
jsme zvládli. Vřelé uvítání nových
přátel nás mile překvapilo. Vybalili jsme si batohy a šli dopilovat
naši taktiku. A je to tu, velký turnaj začíná! Nervozita rostla a my
jsme přicházeli na řadu. Najednou
jsem uslyšela své jméno. Můj první pokus. Ruce se mi třesou a já
se nemůžu soustředit. Čas mám
hrozný! Když přišel druhý pokus,
tak jsem se pořád nemohla dostat
do své kůže. Díky kamarádům
však nervozita opadla, a já jsem
šla s úsměvem na třetí pokus.
Dokázala jsem to! Mám druhý
nejlepší čas z mé kategorie. Je
tu ovšem velký oříšek. Můj čas je
46s a čas třetího je 46,1s. Finále
bylo velmi těžké, nakonec mi ten
obrovský kámen ze srdce spadl,
protože jsem byla druhá. Když
jsme si odpočinuli po tomhle velkém turnaji, vyrazili jsme do klubu deskových her, kde si vyhráli

jak mladí tak starší. Každý si tam
našel svoje. Centrum, které jsme
navštívili se nám líbilo. Po výletě
následovala večeře a vyhlašování výsledků. A teď velká gratulace
našim nejlepším: Silva Gajdošíková – 1.místo, Vašek Kučera
– 2.místo, Iva Manclová – 2.místo, Soňa Brhelová – 2.místo a dík

dalším bojovníkům: Jirka Mikoška, Katka Gajdošíková, Míša
Daňková a Míša Polášková.
Vzorně se o nás starala oddílová vedoucí Katka a instruktorka
Soňa. Těšíme se na další setkání
s novými kamarády z „Mláďat“ a
„Táborníků“. Příště AHOJ!
Za PS Kunovice Iva Manclová

Vánoční dílničky
V sobotu 6.prosince se ve školní družině školy konaly vánoční dílničky.
Připravily si je pro nás maminky z Klubu rodičů naší Základní školy Topolná.
Mohli jsme si zde vyrobit čtyři vánoční dekorace. Byla to hvězdička na zavěšení, zvoneček zdobený
třpytivými barvami, nádobka na kahánek, vymalovaná barvami na sklo a nakonec ozdůbku na pověšení z
ořechové skořápky.
Dílničky se mně moc líbily a těším se na další, třeba velikonoční.
Lenka Mášková, 5.ročník
Vánoční dílničky
V sobotu ráno ve škole v 9.00 hod se uskutečnily dílničky. Vyráběli jsme různé výrobky, např. zdobili jsme
větší zlaté hvězdy, do skořápek od ořechů jsme lepili obrázky, také jsme zdobili malé květináčky ubrouskovou technikou. Na skleněný svícen jsme vybarvovali obrázek barvičkami na sklo. Potom jsme si výrobky dali
všichni do tašek nebo krabic. Uklidili jsme si po sobě a šli domů.
Dílničky se mi moc líbily a vytvořili jsme mnoho pěkných ozdob na vánoce.
Magdaléna Dudová, 5.ročník
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Velké míče
Cvičení na velkém míči je jednoduchý způsob,
jak posílit tělo a udržet ho pružné v každém věku.
To je důvodem, proč se jedenkrát za týden (tj. ve
čtvrtek od 16,30 hod) schází v tělocvičně základní
školy ženy různých věkových kategorií.
Balanční míč je ideálním a dokonalým náčiním
nejen pro ženy. Cvičení na něm rozvíjí všechny
pohybové schopnosti, zejména pohyblivost, koordi-

naci a rovnováhu. Již samotné sezení na míči zlepšuje správné držení těla a posiluje svaly v oblasti
bederní páteře, přispívá k posilování problémových
partií a k protahování zkrácených svalů.
Ať je váš věk, pohlaví nebo fyzická zdatnost
vašeho těla jakákoliv, nikdy není pozdě přijít mezi
nás.
Jana Šuranská

DPS
Už několik dní (i když počasí tomu letos nenasvědčuje) všichni
prožíváme předvánoční atmosféru. Také obyvatelé Domu s pečovatelskou službou Topolná se připravují na svátky Vánoc. Vánoční
výzdobou veřejných prostor i společenské místnosti si chtějí zpříjemnit společné bydlení a tím vytvořit poklidnou sváteční náladu k
prožívání nejkrásnějších svátků v roce.
Jako každým rokem tak i letos se těší na malá překvapení, které
v podobě návštěvy připraví malí a velcí žáčci z mateřské i základní
školy. Děti jsou vždy hezkým a milým dárkem.
21.12.2008 odpoledne proběhne ve společenské místnosti
posezení u vánočního stromečku s malým pohoštěním a zpíváním
vánočních koled.
Jana Šuranská
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Mikuláš v mateřské škole
A je tu opět prosinec, měsíc plný očekávání, překvapení, rozzářených dětských očí.
Také v mateřince je to měsíc plný překvapení.
Hned na začátku měsíce byla pro děti připravena
pohádka z divadélka Šikula. Zahráli dětem pohádky
„ O lenivé Grétě, O zapomnětlivé Adélce.“ Pohádky
byly plné písniček a dětem se líbily.
Další dny se děti připravovaly na vystoupení k
Mikuláši. Děti z Lišákova i Medvídkova pilně trénovaly písničky, básničky, tanečky, aby se ve středu
a ve čtvrtek předvedly všem, kteří se na ně přijdou
podívat. A účast rodičů byla vskutku velká.Každá třída měla své pásmo připravené samostatně. Děti z
Lišákova byly bez větších chybiček, jsou to přece
už budoucí školáci, u dětí z Medvídkova ještě ukáp-

la sem tam nějaká slzička, ale dopadlo to všechno
výborně. A odměnou za naše vystoupení byla koleda pro všechny děti.
Je tu pátek 5.12. : „ Bum, bum ratata, čert bubnuje na vrata…,“ a ono doopravdy, někdo bubnoval
- rozverný čertík .Některé děti se i trochu bály, ale
nakonec poznaly, že nám čert nic neprovede a že
dělal jenom takové bububu. Dostali jsme lízátka a
čert šel zase dál.
A co bude dál? Budeme se přece všichni těšit
na Ježíška. Budeme zpívat koledy, lepit ozdoby a
říkat si :“ Těšíme se na vánoce, nejkrásnější chvíle v
roce. Už, už aby tady byly, aby se nám nezpozdily.“
Kalabusová R.

Rytmika ve školce
V polovině listopadu zavítala děvčata z rytmického kroužku do MŠ, aby předvedla dětem své vystoupení. Pod vedením p. starostky Hany Maráškové si
nastudovala klasické české pohádky známé i těm
nejmenším. Tentokrát bylo pojetí pohádek velmi
netradiční – formou pantomimy.
Děti z MŠ s velkým zaujetím pozorně sledovaly děj jednotlivých pohádek „ řečí těla“ a snažily se
uhádnout názvy pohádek.
Paní učitelky zase obdivovaly výkony „malých
slečen“, které si své role plně užívaly.
Paní starostka H. Marášková v sobě nezapře
duši kantora, práce s dětmi ji baví a dokáže svůj elán
a nadšení pro danou věc šířit kolem sebe. Třešničkou na pomyslném dortu bylo cédéčko s hudebním
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doprovodem, které dětem předala p. starostka s tím,
že si mohou pantomimu vyzkoušet. Určitě to zkusíme a užijeme si spoustu legrace, něco se i přiučíme.
Ale to až v novém roce.
Momentálně žijeme ve školce vzpomínkami na
Mikuláše a čerty a přípravami na Vánoce. Starší
děti navštívily babičky a dědečky na DPS. Chtěli je
potěšit a také vánočně naladit svým vystoupením
s názvem „Vánoční koledování.“ Vždyť kdy jindy k
sobě mají lidé blíž, než právě o Vánocích. S dojetím
nám tleskali a obdarovali sladkostmi.
Závěrem bychom chtěli poděkovat p. Šuranské
za vstřícnost a milé přijetí na DPS. Těšíme se na
další spolupráci v novém roce a přejeme všem hodně zdraví a pohody.
Kaňovská M.

Život v Topolné
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Jak dál?
Po jedné podzimní procházce
do přírody jsem se zamýšlel nad
stavem krajiny v okolí naší obce.
Nejsem profesionál v oblasti
životního prostředí a tvorby krajiny, ale zdá se mi, že máme v
této oblasti co zlepšovat. Je mi
jasné, že největší změny nastaly v období kolektivizace zemědělství a že zásahy typu meliorace, rekultivace, odlesňování
atd. byly trendem doby a byly
realizovány za účelem navýšení
zemědělských výnosů a optimalizace využití mechanizace.
Věřím, že z krátkodobého hlediska tyto zásahy splnily účel a
efektivita zemědělství šla nahoru, ale je tu i druhá strana mince.
Příroda není jen továrna, která chrlí tuny produktů, ale plní i
další biologické funkce a vytváří
životní prostředí člověka. Pokud
se nepřiměřenými zásahy naruší rovnováha, pak se mohou
dostavit takové jevy jako úbytek vody v krajině, větrná eroze,
úbytek přirozených predátorů
pro škůdce, úbytek zvěře a další. Nejsem ještě pamětníkem
v pravém slova smyslu, ale za
svůj život jsem si všiml změn,
které s touto problematikou určitě souvisí. Například:
Velký pokles vydatnosti potoků v našem katastru. Razantní
úbytek zvěře. Zničení starých
sadů na Strašovech, které byly
hnízdištěm vzácných druhů ptáků. Zničení šípkových keřů na
Nádmezných, kde jsem pozoroval vzácné ťuhýky obecné. Zničení a odvlhčení lokality rákosového porostu nad remízem,
kde jsme pozorovali dnes už
čím dál vzácnější užovku a kde
bývala studánka. Pojem „topolské lúky“, které navazovaly na
Kněžpolský les (dnes navržený
prvek
evropského
systému
NATURA) už zůstal jen v hodové písničce atd.
Příroda nějakou dobu odolávala, ale už jí dochází dech. A já
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se ptám - jak dál? S radostí sleduji dění v okolních obcích, kde
se touto problematikou intenzivně zabývají. Například:
Obec Březolupy začala realizovat projekt s názvem „komplexní pozemkové úpravy“, který
má posílit biologické funkce krajiny a začlenit nové stabilizační
prvky do přírody.
Obec Nedachlebice získala
loni v rámci soutěže „Vesnice
roku“ zelenou stuhu za péči o
krajinu (zalesňování obecních
pozemků, tři nové rybníky obnovené studánky atd.) Obec Modrá vybudovala spoustu nových
mokřadů, ovocných sadů a
územních systémů ekologické
stability.
Obce Mistřice a Pašovice
mají nové rybníky atd.
Je mi jasné, že na praktickou
realizaci mohou chybět peníze,
ale mnohdy je to spíše otázka nalezení koncepce, přizvání
profesionálů k monitoringu aktuálního stavu, jednání s vlastníky
a uživateli pozemků a studií jak
dál (viz Březolupy-prezentováno
na jejich webu), což nemusí být
spojeno s nějakými dramatickými náklady. Pokud je nastaven
směr a je dána koncepce, úpravy se mohou realizovat krok po
kroku - rok po roku. Ale někde
je potřeba začít. Pokud jste našli
sílu dočíst se až sem, tak zde
bych chtěl na závěr položit pár
otázek:
Jaká bude další strategie naší
obce v oblasti péče o krajinu?
Navážeme na projekt MOKŘAD pod Padělky, což byl podle
mého názoru první koncepčně
zvládnutý krajinářský projekt
realizovaný
s
profesionální
poradenskou firmou?
Budeme koordinovat postupy
s okolními obcemi (například s
Březolupy s nimiž hraničí náš
katastr)?
Plánuje se další výsadba
zeleně mimo zastavěnou část
obce?
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Jakým způsobem budou realizována protipovodňová opatření
na horním toku Buravy? Půjde o
pouhé vybagrování koryta nebo
ekologičtější realizaci záchytných vodojemů, čímž by se zvýšil podíl vody v krajině?
Budeme usilovat o získání
dotace z evropských fondů na
nějaký projekt v rámci revitalizace krajiny?
Ing. Jiří Pekař

Zatím jen stručně:
• O Mokřad se stará hlavně
František Samsounek, který tu
prování údržbu spolu s pracovníky OÚ.( Nutno dodat, že partičky mladých kuřáků tu zanechávají své „vizitky“.) Zatím jsme o
pokračování projektu neuvažovali.
• Postupy ohledně krajiny s
okolními obcemi koordinujeme –
Březolupy, Komárov, Kněžpole.
Od 1.1.2008 probíhá komplexní
pozemková úprava i v k.ú. Topolná.
• Protipovodňová
opatření na toku Bůravy jsme začali
řešit hned po nástupu do funkce. Navázali jsme na předchozí
jednání vedení obce. Problém
Bůravy je zahrnut do celkové
koncepce Povodí Moravy a je
řešen zachováním meandrujícího toku.
• Velice rádi bychom žádali
o dotace na revitalizaci krajiny.
To mohou dělat obce, které už
si pořešily své záležitosti intravilánu. My jsme teď co se týká
dotací na startovní čáře. A není
to o tom, že nemáme nápad nebo
zájem. Je to jen o penězích!
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Společenská kronika
říjen - prosinec
v říjnu:
50 let
60 let
75 let
85 let
95 let

Marčíková Miroslava
Bartošík Jaroslav
Brimová Božena
Hoferková Ludmila
Foltýn Rudolf

v listopadu:
50 let
60 let
70 let
80 let
85 let

v prosinci:
50 let
60 let
70 let
85 let

Smýkal Jaromír
Bernatík František
Borusíková Stanislava
Jánošová Františka
Turečková Bohumila
Dohnalová Emilie

Mikulková Ivana
Malík Miloslav
Dujíčková Irena
Hrdinová Jaroslava
Lapčíková Zdeňka
Lysoněk Josef
Knotová Růžena

Vítání občánků
Nikola Velíšková, Olga Lapčíková,Petr Zetík,
Matyáš Stuchlík, Filip Hes, Filip Bernatík
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Evidence obyvatel
K 17. 12. 2007 bylo v naší obci 1625 obyvatel.
Narození:
Leden:
Lucie Svobodová
Únor:
Tereza Tůmová
Iva Sklenaříková
Stanislav Gajdošík
Březen:
Veronika Slováčková
Duben:
Romana Slavíková
Melánie Mrázková
Magdaléna Juráková
Nella Ostrožíková
Ludvík Gajdošík
Uzavřené sňatky:
- 9 manželství

Květen:
Denisa Chybíková
Simona Lapčíková
Červenec:
Martin Večeřa
Srpen.
Lukáš Novotný
Karel Horák
Září:
Filip Bernatík
Filip Hes
Matyáš Stuchlík
Říjen:
Petr Zetík

Olga Lapčíková
Nikola Velíšková
Listopad:
Ondřej Bača
Prosinec:
Valentýna Ježová

Rozvedeno:
- 0 manželství

Opustilo nás:
V prvním pololetí:
Anna Křístková
Věra Mališová
Josef Pavelka
Ladislav Nohál
Zdenka Kozubíková
Františka Hanáčková
Jaroslav Šimek
Vladimír Dovrtěl
Vladimír Hruška
Marie Dovrtělová
Leopold Štich
V druhém pololetí:
Františka Jančárová
Jindřich Polášek
František Rozsypálek
Antonín Jurčík
Ludvík Škára
Františka Pospíšilová
Anna Žišková
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Oblastní charita Uherské HradištČ
Velehradská 247, 686 01 Uherské HradištČ

pĜijme

ihned

terénní zdravotní sestry s akreditací, tĜíletou praxí u lĤžka a ěP do Domácí zdravotní péþe /odborná
zdravotní péþe v domácím prostĜedí pacienta/.
Požadujeme: morální bezúhonnost, empatické chování, laskavé chování
(možno

i brigádnice, dĤchodkynČ, ženy na mateĜské dovolené)

Info: Dalibor Jirásek, tel.: 725 520 981
Životopis zašlete na výše uvedenou adresu nebo e-mailem: dalibor.jirasek@caritas.cz .

POZVÁNKA NA PLÁNOVANÉ AKCE I. ýTVRTLETÍ 2009

2009 TĜíkrálová sbírka
2. – 4. 1. 2008
2009 Ples ZŠ
10. 1. 2008
31. 1. 2009
2008 1. Obecní ples
21. 2. 2009
2008 Fašank

PODċKOVÁNÍ
Rádi bychom Vaším prostĜednictvím podČkovali naší starostce paní HanČ Maráškové a RO za výstavbu
doþasné komunikace v ulici Nad školou. Cesta zde byla již zcela nevyhovující. Vybudováním nové
komunikace se situace rapidnČ zlepšila a pĜíjemnČ pĤsobí i osvČtlení ulice.
HodnČ štČstí v novém roce pĜejí

Pavlíkovi a Foltýnovi

Vážení pĜátelé!
Na pĜelomu záĜí a Ĝíjna jsme v rámci vyuþování navštívili pekárnu Topek ve Vaší obci.
Nejprve jsme vidČli, jak se vytahuje chleba z pece. Zjistili jsme, že práce pekaĜe není vĤbec lehká. Šlo mu to
jako po másle. Nejvíce nás zaujala skluzavka na rohlíky. První jsme vidČli, jak se míchá tČsto. Kousek dál už
sedČly na pásu kuliþky a tČšily se, jak z nich stroj zmotá rohlíþky. Ty byly, ale strašnČ maliþké a vypadaly, že
by se z nich ani trpaslíci nenajedli. Paní je dávaly na síto a posílaly nakynout. Odtud putovaly rohlíky pĜímo do
pece. Za 12 minut už padaly na dopravní pás kĜupavé rohlíky. Paní Nádeníþková je tĜídila do beden po šedesáti
kusech. Pak je další pracovnice pĜipravovaly na odvoz do obchodĤ. VČtšina z nás jedla vytažený rohlík pĜímo
z pece poprvé v životČ. JeštČ nás zaujala procházka mražákem. Seznámili jsme se i s výrobou mini pizzy.
DČkujeme vedení pekárny Topek p. B. Lapþíkovi za umožnČní exkurze, obzvlášĢ pí Selucké, která nás
pekárnou provázela. Možná, že nČkterý z nás se stane pekaĜem.
S pozdravem a pĜání všeho nejlepšího do nového roku 2009
Žáci ZŠ a MŠ PohoĜelice
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Nabízíme k prodeji vánoþní poukazy

PĜipomínky obecního úĜadu
x UpozorĖujeme Ĝidiþe, aby v pĜípadČ zimní údržby neparkovali svá auta na komunikacích.
x Apelujeme na dodržování poĜádku a þistoty v obci!
x Žádáme obþany, kteĜí si ke svým domácím sporĤm volají asistenci policie, aby si uvČdomili,
že obec za prošetĜení každého pĜestupku zaplatí 700,- Kþ. Z jakého dĤvodu na vaše poþínání
mají doplácet ostatní obþané? Tyhle peníze se dají použít jinde!
x PĜipomínáme, že poplatek za svoz odpadu ( popelnice ) a poplatek za psa na rok 2009, je tĜeba
uhradit do 28.2.2009.
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Vesele ve škole:

Sluníčkový den, den prožitý se sluníčkem, učíme se písmeno „S“

Pavučina přátelství

Pohádka o velké řepě

Indiáni- zasedá indiánská rada

Dýně – zdobíme si školu krásnými dýněmi

Vydává Obecní úřad Topolná v nákladu 400 ks.
Redakční rada: Ing. V. Kvapilík, B. Polášková, F. Buryánková
Grafická úprava a tisk: Petr Brázda - vydavatelství Břeclav.
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