Obecní zpravodaj
Cena 5,- Kč
Číslo 3
Ročník X.
PRÁZDNINY „V PODÁNÍ TOPOLÁKŮ“
Letní stanový tábor Komorník
Naše Pionýrská skupina Kunovice
pořádá již tradičně o prázdninách stanový tábor Komorník. Letos zde strávilo 14
dní také 20 dětí, instruktorů a vedoucích
z Topolné. Děti se naučily tábornickým
dovednostem, soutěžily v celotáborové
hře Carcassonne, koupaly se v rybníku
a nechyběl ani výlet za krásami Jižních
Čech, tentokrát do Jindřichova Hradce.
Počasí nám přálo, a tak jsme si užili
spoustu dní plných her a zábavy.
Více informací o nás a fotogalerie na
www.pskunovice.wz.c
Za PS Kunovice Vašinová Petra

MOTOSRAZ 8.- 10. srpna 2008

Norsko
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Topoláci v Norsku
Letos začátkem prázdnin
vyrazila skupina cykloturistů z
Topolné a okolních vesnic doplněná o kamarády z Čech za
poznáním středního Norska.
Vodopády, horské řeky s průzračnou vodou, ledovcová údolí, fjordy zaříznuté hluboko do
pevniny, nádherná příroda. To
byla lákadla, která nás vytáhla
na ne zcela běžnou dovolenou
na kolech pod stanem. A stálo
to za to.
Vyrazili jsme autobusem, který nám vezl ve vleku také kola,
stany, zásoby jídla a další potřebné věci. Přes Česko a Německo
trajektem do Švédska jsme po
24 hodinách od odjezdu z Topolné byli na hranicích Norska. Po
cestě do míst, kde budeme trávit
dalších 9 dnů, jsme se zastavili
v Lilehammeru, prohlédli hokejovou halu vytesanou do skály
pro olympijské hry v roce 1994.
Po deštivé noci v kempu už nás
další den čekaly první kilometry
na kole. Autobus nás vysadil na
kopci, my jsme měli před sebou
60 km podél divoké řeky Raumy
až k přístavu Andalsnes, kde byl
za druhé světové války významný přístav Norského královského loďstva. Vodopády, kaskády
a nádherné výhledy nás nutily
neustále
zastavovat, kochat
se, hledat další výhledy. Vůbec
jsme nevnímali, že celou dobu
vytrvale prší. A pršelo i v kempu,
když jsme stavěli stany.
Plni dojmů a uprostřed norské přírody jsme se nenechali nepřízní nijak otrávit.Večer
pršet přestalo a my jsme měli
poprvé a pak každý den možnost užít si „bílých“ nocí. Slunce
je i v noci tak nízko po obzorem,
že nastává jen šero a i o půlnoci se dá venku číst. Baterku tam
nepotřebujete. Je to krásné, ale
i zrádné. Čekáte až se setmí a
vykládáte, popíjíte, hraje se na
kytaru, housle, zpívá a tancuje, pořád je jen šero, na spánek času dost. A najednou jsou
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dvě hodiny a vstává se v šest!
Další den nás čeká sluníčko. A
vydrželo i po příštích 6 dnů. Tak
jsme s o to větší radostí vychutnávali na známé cestě trolů další vyhlídky a nesčetné množství
vodopádů a dalších přírodních
krás. Viděli jsme horská jezera s průzračnou vodou, ledovcem modelovaná údolí s přímo
ukázkovým profilem. Na vlastní
oči jsme se přesvědčili, jak velké
jsou rozdíly v rostlinstvu a rázu
krajiny v závislosti na nadmořské výšce. V 1000 metrech nad
mořem vidíme jen mech a nízké
trávy, ale o 100 výškových metrů níže už je porost bříz a dalších keřů, které pak po dalším
klesání doplňuje kosodřevina
a ještě níže pak hustý les jak
jej známe třeba i u nás. Každý
metr nadmořské výšky je znát.
Nezapomenutelné!
V pohoří Jotunheimen podnikáme výlety ke dvěma splazům
ledovce Jostedaalsbren, největšímu evropskému pevninskému
ledovci. Pak na dva dny vyměníme kola za pohorky a podnikáme pěší tůru v okolí kempu k
řece Sjoa a podél jezera Gjende. Tam vystoupáme vysoko
k dalším jezerům, přejdeme
sněžná pole. Skály, výhledy na
pohoří i ledovcová údolí, všude

kolem čistá příroda. Vodu pijeme přímo z jezera. Na nedělní
odpoledne se část odvážlivců
vydává raftovat na řeku Sjoa.
Odměněni jsou
nezapomenutelnými zážitky v peřejích i
uznáním ostatních, kteří v sobě
nenalezli sílu vydat se do sice
průzračné, leč 5°C studené řeky
a navíc za vytrvalého deště.
Bohužel, náš pobyt končí a
už se obracíme zpět k domovům.Po cestě se zastavíme na
pár hodin v Oslo, hlavním městě Norského království a jeden
den věnujeme ještě cyklistice v
jižním Norsku. Část využije čas
k prohlídce historických plachetnic kotvících v přístavu Fredrikstad i s odborným výkladem
kapitána. Další část si udělala
cyklistickou zajížďku na ostrůvky v okolí.
Na zpáteční cestě přes Dánsko a Německo využíváme ještě
povinné bezpečnostní přestávky řidičů autobusu k prohlídce
Kodaně, hlavního města Dánska.
Po Norsku jsme najezdili
450km na kole a našlapali 30km
pěšky, poznali nádhernou přírodu i zajímavá města. Našli jsme
nové přátele. Pro všechny je to
nezapomenutelná dovolená.Tak
trochu jiná dovolená.

V úterý 30.září zveme zájemce
na besedu o cestě po Norsku
v 19,00 hod v malé zasedací místnost OÚ
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Slovo starostky
Milí spoluobčané,
zdá se mi to jako včera, kdy jsme si přáli hezké
prázdniny a dovolené ….a už je tu zase podzim!
Doufám, že se vám léto vydařilo a odpočinuli jste
si ať už doma nebo v zahraničí.
Mně na letošním létě vadilo, že se nahromadily stížnosti občanů na mládež, která po nocích
vyrážela do terénu a často tropila různé nepřístojnosti. Smutné je na tom to, že mluvím o mládeži
ještě školou povinnou a je pro mě s podivem, že
rodiče dovolí svým nezletilým dětem pobývat venku v nočních, potažmo časných ranních hodinách.
Nemíním tu mentorovat, je to každého věc (pokud
tím neobtěžuji jiné lidi), jen by se ti, kterých se to
týká, mohli zamyslet kam asi taková benevolence
povede.
Zdá se mi, že když začne školní rok, čas nabere na obrátkách a hned tu máme Vánoce. Než
ale budeme bilancovat co se nám v letošním roce
povedlo a co ne, pojďme si říct, co bychom ještě
chtěli do konce roku 2008 stihnout.
Čeká nás dostavba letní třídy v zahradě
základní školy, oprava cesty v ulici Nad školou,
výsadba stromů u fotbalového hřiště, osazení
retardéru v ulici Na pořádí (u zahrady Huberta).
V pasportu dopravního značení máme napláno-

vané ještě další tři retardéry, začneme však tímto
prvním, abychom viděli jak bude fungovat. Mimo
tyto dané akce se určitě ještě vyskytne spousta
drobností, které vyvstanou často i z vašich připomínek, za které děkuji. Nikdy člověk neví a nevidí
všechno.
Když čtete tyhle noviny, je období hodů. Dovolte mi však pozvat vás a vaše děti na další akce,
na kterých se můžeme potkat.
• 17.10. Setkání pro děti v místní knihovně
s pořadem „Člověče, nemrač se!“ v podání herce
Slováckého divadla Pavla Majkuse. Pořad bude
pokračovat besedou v knihovně, lampiónovým
průvodem se zakončením u čaje (rodiče si mohou
dopřát něco onačejšího).
• 6. 12. Mikulášský jarmark a tradiční Čertoviny s rozsvícením vánočního stromu.
• 13.12. Beseda s důchodci s pořadem TELEVARIETÉ V OPERETĚ v Bůrovcích.
Těším se s vámi všemi na setkání připravovaných a jistě ještě dalších akcích!
Hana Marášková

Usnesení 05/08
ze zasedání Zastupitelstva obce Topolná, konaného dne 19. 9. 2008
A. Zastupitelstvo obce schvaluje:
- realizaci projektu Rekonstrukce Návsi na základě
studie pana Koláčka s připomínkami dopravního
projektanta ing. Valoucha
- hospodaření obce za období 01- 07/2008
- rozpočtovou změnu č. 2
- uzavření úvěrové smlouvy s ČS a.s., jejímž předmětem je poskytnutí kontokorentního úvěru ve výši
1 000 000 Kč na pokrytí časového nesouladu mezi
příjmy a výdaji rozpočtového období roku 20082009, se splatností nejpozději dne 30.9.2009 a zajištěného budoucími rozpočtovými příjmy obce a blankosměnkou, která bude vyplněna dle příslušné
smlouvy o vyplňovacím právu směnečném
- prodej části půdy Nad MŠ o výměře 65,4 m2
manželům Čechovým, Topolná 460, za cenu
2000,-Kč/m2. Stavební úpravy budou prováděny
se souhlasem prodávajícího
- roční příspěvek obce do sdružení obcí Region Za
Moravú ve výši 13Kč na osobu
- pokračování provozu v KS Bůrovce za stávajících
podmínek
- opravu stávající cesty v ulici Nad školou firmou
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SÚS Uherské Hradiště za navrhovanou cenu
999 436,- Kč.
- umístění retardéru v ulici Na pořádí mezi domy
č. 19 a 20
- záměr obce prodat část pozemku parc. č. 94 dle
GP panu Jiřímu Štefkovi
- připomínky k Návrhu ÚP obce Topolná dle přílohy
B. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- zprávu o činnosti RO
C. Zastupitelstvo obce pověřuje:
- radu obce jednáním ve věci možného odkoupení
domu č. 276
- radu obce jednáním o směně pozemku parc.
č. 3235
D. Zastupitelstvo obce neschvaluje:
- provedení referenda k návrhu projektu rekonstrukce návsi
- prodej části pozemku o výměře 263 m2 parc.
č. 3235 JUDr. Radku Foralovi, Masarykovo nám. 220,
Napajedla
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Hodnocení průběhu praxe
Praxe na Obecním úřadu (dále
jen OÚ) Topolná se mi velmi líbila. Během tohoto měsíce jsem
poznala spoustu občanů naší
obce a problémů s nimiž se denně
setkávají. Tyto problémy se snaží
pracovníci našeho OÚ řešit, nebo
zkusit nalézt někoho, kdo by si s
tímto problémem uměl poradit.
Možná si mnoho lidí myslí, že
tito pracovníci si chodí do práce
poslechnout novinky z obce, rozdat několik pytlů na PET lahve,
zahrát si na velkého pána nebo
vypočítat pár zbytečných čísel.
Po tomto měsíci jsem si jistá opakem. Profese, jenž se objevují
na našem OÚ jsou náročné ať
časem jenž zaberou, nebo spoustou maličkostí, které se vtírají do
každodenních problémů.
Nejsem si jistá, jestli přesně
toto povolání si do svého budoucího života představuji. Je to
spousta opakujících se povinností, neodkladných problémů, omezený volný čas. Nám občanům to
ani nepřijde, ale kolikrát se nám
stalo, že při návratu ze školy
či práce už byl OÚ zavřený? „A
zrovna dnes jsem potřebovala
něco neodkladného vyřídit.“ Ruku
na srdce – aspoň jednou. Co nás
první napadlo, kdo asi bude v tuto
hodinu doma, na koho mám telefonní číslo?
Pro mě jako pro studenta byla

tato praxe velmi poučná. Mohla
jsem nahlédnout do způsobu práce na PC, lehkých účetních případů, prostě každodenní práce
na OÚ. Po tomto měsíci už jsem
„ pravá ruka“ s tiskárnou a kopírkou. Zapisování a třídění pošty už
mi taky nedělá problémy. Dokonce jsem nahlédla do místností,
jenž jsem jako občan naší obce
doposud neshlédla.
Asi není úplně dobré, když
Vás všichni klienti (občané) znají.
Jsou firmy, v nichž se neznají ani
všichni spolupracovníci. Určité
soukromí by si člověk v práci měl
udržet. Člověk musí být povaha
na to, aby mohl pětkrát denně
mluvit s „tetičkami“ o problémech
s drůbeží a ještě se na ně mile
usmívat.
Čím víc ví lidé o pracovnicích
na OÚ, tím více ví ony o nás.
Spousta korespondence od soudu, policie, stavebního úřadu atd.
jde právě přes tuto instituci.
Je zde kniha evidence obyvatel, kde se zapisují nově narozené děti, přistěhovalí lidé, uzavřená manželství, ale i zemřelí lidé.
Když jsem poprvé mohla do této
knihy zapisovat, hned jsem se ze
zvědavostí podívala na naše č.p.,
základní informace se nachází
právě zde, dále má na obci každý
svou evidenční kartu, jenž je mu
zřízena v 15 letech. Teď už vím,

jak zapsat nového občana, nebo
vyškrtnout občany, jež se stěhují,
ale je tu spousta náležitostí, které
jsou potřeba.
V květnu 2008 jsem byla pozorovatel, jenž se snaží něco přiučit. A v prvních dnech jsem se jen
tiše dívala, jak pracovnice kolem
mne jen tak z hlavy diktují jména,
příjmení, čísla domů, popis rodiny,……..
Během měsíce jsem stihla odpozorovat jen zrnko co tyto pracovnice musí zvládnout, i ony se během
celého působení na našem OÚ učí
stále novým a novým věcem, jenž
sebou přináší pokrok.
Toto by byla věc, jenž by mě
na práci lákala – nové zkušenosti, noví lidé, zajímavá práce. Jen
postupovat v profesním žebříčku
není kam. Kandidovat na starostu
je velké rozhodnutí, vůli k němu
najde jen zrnko lidí.
Když vše sečtu a potrhnu,
musím jednoznačně prohlásit, že
tato praxe mě obohatila ve všech
směrech. Vím, co je to denně
chodit do práce a dělat práci jenž
nejde odložit. Dobrý kolektiv tuto
rutinu dokáže zpestřit o mnoho
zajímavých dojmů.
Vím, že každá práce má svá
pro a proti, ale když se ji lidé
snaží dělat na 100% ostatní si
toho budou vážit.
Jana Hrdinová

Setkání ročníku 1948
V sobotu 6. září 2008 se v
zasedací místnosti obecního úřadu uskutečnilo slavnostní přijetí
jubilantů, občanů Topolné a místních rodáků, kteří mají ve svém
datu narození rok 1948.
Ke
slavnostnímu
přípitku
pozvedlo číši společně s předsedou společenské komise paní
Martou Mlýnkovou, s místostarostou obce panem ing. Miroslavem
Lapčíkem a paní Blankou Poláškovou, 20 bývalých spolužáků.
Minutou ticha a položením kyti-
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ce květů ke kříži u kostela jsme
uctili památku svých spolužáků,
kteří už nikdy nikam na setkání
nepřijdou, lidí, které jsme znali a
na které nezapomeneme. Život je
vlastně tak krátký!
Až na malé výjimky byli všichni
spolužáci ročníku 1948 nejšťastnější, když za námi zapadly hlavní vchodové dveře základní školy
naposled. Bylo to už před drahnou dobou, vlastně to bylo ještě
v minulém tisíciletí. Bylo nám patnáct, byli jsme závislí na rodičích,

Život v Topolné

u kterých jsme bydleli, ale byli
jsme dychtiví po novém životě,
plni plánů a očekávání.
Znovu po letech jsme zvědavě
otevřeli dveře do budovy základní
školy. Ve vestibulu na nás čekala
paní ředitelka Mgr. Olga Němcová s třídní knihou první třídy ze
školního roku 1954/55, kdy jaro
se zase opozdilo a podzim byl
studený a mokrý. Provedla nás
po celé budově a s úsměvem
naslouchala našim vzpomínkám
plným nostalgie nad časem, který
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jsme strávili ve školních lavicích.
Paní ředitelko, která jste v
nás v mnohých poznávala rodiče
svých žáků, dnes již v roli babiček
a dědečků, děkujeme vám!
A pak už následovala volná
zábava v hospodě Na Topolské.
Bylo milé zjistit, že i po letech si
máte se všemi co říct, stále si na
vás spolužáci pamatují a hlavně,
že se vaši přátelé trošku změnili!
Ale k lepšímu, to je jasné!
Ve svém věku už máme za
sebou životní lekce, jaké uštědří
jedině zkušenosti. Naše obličeje i
těla dospěly a bohužel, už se začí-

nají projevovat první příznaky stárnutí. Už víme, jakou úlohu v životě
hraje štěstí, souhry náhod a věčně
přicházející i odcházející láska.
Víme teď mnohem víc o bolesti i
žalu, úspěchu a prohrách, dluzích
a výhrách a také o ceně, jakou
zaplatíme za vše, co máme..
Setkání třídy je zvláštní rituál.
Následuje zásadní rozhodnutí: jít
tam nebo ne?
Někteří lidé na srazy ze zásady nikdy nechodí nebo jdou jenom
jednou. Někteří litují, že tam šli a
jiní se těší na příští, na možnost
porovnat svůj život s ostatními a

uvědomit si, s čím by měl být každý spokojený a co by se ještě dalo
vylepšit a čeho dosáhnout, i když
nejhlavnější téma všech rozhovorů byla naše vnoučata a děti.
Poslední třešničkou na našem
setkání byla nedělní mše svatá
za živé a zemřelé šedesátníky
z Topolné.
Ještě jednou děkuji jménem
celého ročníku všem, kteří se
podíleli na vytvoření příjemné ale
zároveň důstojné a slavnostní
atmosféry při našem setkání po
letech.
Věra Buráňová - Dohnalová

Pozvánka

Společenská komise OÚ Vás zve na zájezd za relaxací
Termální lázně Györ 12.10.2008
Zájemci hlaste se v kanceláři OÚ
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Společenská kronika
Jubilea
v červenci:
60 let
70 let
80 let
v září:
50 let

Škárová Marie
Křen Jaroslav
Němcová Božena
Knotová Ludmila

75 let

Lapčík Jaroslaví
Nevělík Lubomír
Foltýnová Marie
Kvapilík Václav
Švecová Zdenka

80 let

Knot Zdeněk

60 let

v srpnu:
50 let
60 let
85 let

Juřena Rostislav
Bartoš Stanislav
Dohnalová Anna
Kopp Bohumil

Přivítání prváčku na obecním úřadě
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Žijí mezi námi
na. Když později převzal kapelnictví jeho otec, jak
doma říkali tatíček, měli většinu muziky doma protože se postupně přidávali další čtyři bratři. Ostatní
hrávali podle potřeby na různé dechové nástroje.
On zůstal vždy věrný svému nástroji – klarinetu. O
jeho mistrovství svědčí fakt, že byl často zván jako
host ke koncertování do Baťovy zlínské filharmonie.
Aktivním hráčem Topolanky byl téměř 80 let a ještě
i v současnosti si občas zahraje. S dechovkou procestoval nejen naši republiku, ale mnohokrát koncertovali v okolních zemích.
Po vychození základní školy se vyučil v Napajedlích písmomalířem a toto povolání vykonával po celý
život. Celou dobu pracoval v propagačním a vývojovém oddělení napajedelské Fatry. Svou lásku k
muzice přenesl na své syny, kteří jsou pokračovateli
rodinné tradice.

Rudolf Foltýn
Daleko nejstarším mužem v
naší obci je zanedlouho pětadevadesátiletý Rudolf Foltýn. Narodil se 30. října 1913 v muzikantské rodině a to jej poznamenalo
na celý život. Již v ranném dětství
se doma učil hrát na husle. Ve
svých 14 letech začal hrát na klarinet v dechovce svého strýce,
zakladatele a prvního kapelníka
topolské dechovky, Mořice Foltý-

Topolanka v roce 1954, Rudolf Foltýn v první řadě uprostřed

Společenská komise
navštívila domov důchodců v Buchlovicích
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Uživatelům webových stránek obce
Internet je jistě dobrá věc,
zvláště používá-li se k účelu pro
který byl zřízen – t.j. k větší informovanosti a také ke komunikaci
mezi uživateli navzájem. Ale dá
se také zneužívat ostatně jako
každá věc, kterou vymyslel nebo
vynalezl člověk. Proč tak strohá
definice?
Nepoužívám
vymoženosti
topolských webových stránek, ale
občas se podívám do oddílu „diskuze“ a popravdě jsem zděšen ze
zmatených názorů (někdy i blábolů), které tam jsou prezentovány,
z velké většiny mladými uživateli. To by nebylo ještě tak hrozné,
mladí mají právo se mýlit, ale jde
mi o způsob jakým jsou prezentovány názory na věci, jež jsou
v dané chvíli předmětem diskuze.
Protože jsou mnohdy překročeny hranice společenské morálky
a slušného vyjadřování, jsem
nucen ozvat se k danému problému i z důvodu, že si mohou tyto
„nevhodné“ formulace číst také
děti školou povinné, které, jak
víme, prosedí u počítače spoustu
času.
Možná se Vám to zdá přehnané, ale když slyším hlasy ze
všech stran, ponejvíce ze vzdálených obcí: „Co to tam máte za
hrůzu na internetu? To pouštíte
do světa? No to si děláte dobrou
reklamu!!! ...“, tak to už nemohu zůstat v klidu. Proto také toto
povídání, abyste Vy starší věděli,
jak se současná mládež vyjadřu-

je. Takové si svým pasivním přístupem vychováváme nástupce a
taková generace přijde po nás.
Většinu mladých diskutérů totiž
v současné době „zdobí“ hrubé
vyjadřování se sklonem k hulvátství a vulgarismu, a tak se vytrácí
slušnost a úcta k tomu druhému.
O tom, že to není lhostejné ani
paní starostce, svědčí její výrok
na adresu jednoho z diskutujících: „ ...kdo tak může sršet zlobou, nenávistí a podezíráním ke
všem a ke všemu....“. Dost napovídá, že tady není něco v pořádku. Také občané středního věku
říkají, že to raději nečtou a navíc
je to zbytečná ztráta času.

A co na to OBEC?

Dle mého názoru je nutné
urychleně stanovit určitá pravidla
pro ty, kteří hodlají diskutovat na
našich webových stránkách, jak
je tomu také v některých jiných
obcích našeho regionu.
Jedním z kroků k nápravě
by bylo zbavit účastníky diskuze anonymity, což však není
technicky reálné, a tak se s tímto negativním jevem zneužívání internetu nezbývá než smířit.
Navíc je to spíše otázka vnitřní
osobní vyzrálosti. Copak se pisatelé neumí podepsat pod svůj
příspěvek svým plným jménem?
Co komu říkají jména a přezdívky
jako např.: Kwakerr, pub, berinda,
jiří, Mirka, Gabriela, XXX, YYY a
nebo pouze... několik teček. Co

to znamená!? Stydíte se za svůj
názor? Potom se nedivím, že
připomínky na úroveň a způsob
vedené diskuze na topolských
webových stránkách obce jsou
negativní a alarmující.
Krok zaručeně vedoucí ke kultivaci diskuzního fóra na obecních
stránkách spočívá v odmazávání
diskuzních příspěvků, které jsou
vulgární a nebo urážlivé, tak aby
se diskuze odehrávala ve slušnosti a pořádku, s použitím vhodné slovní zásoby. Sprosté slovo
není argument (i když vytváří jistý obraz o osobě, která jej užila).
Toto není omezování svobody
slova, jak by si možná někdo
mohl myslet, je to v našem případě pouze nutná cenzura zaručující slušnost, protože když někdo
neumí svou lidskou svobodu užívat a chovat se jak se patří, je třeba nastavit určité mantinely.
A ještě jednu připomínku k diskuzi. Když se chci vyjadřovat k
věcem veřejného rázu, je dobré si
dané téma prostudovat nebo být
aspoň v hrubých rysech v obraze a vědět to, co je podstatné. Ne
se pouštět do diskuze o Bůrovcích, když neznáš historii ani 5 let
zpět či používat sloganů - estébáci, křesťani a podobně. Zbavíš
se planých frází, zbytečných slov
a bezduchých úvah. To by pro
Tebe bylo lepší, kdybys strávený
čas využil nějak jinak.
Samsounek František

Zpráva o činnosti Kostelní rady v Topolné za rok 2007
Poněkud později než je obvyklé, podávám zprávu ohledně kostela v Topolné. Je to velmi stručné,
protože těch záležitosti spojených
s životem farníků je podstatně
více než je možno zde uvést.
V lednu se začíná již pravidelnou Tříkrálovou sbírkou, která
se stává samozřejmostí v každé
usedlosti, kde žijí lidé. Z této sbír-
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ky jsou pak financovány základní potřeby těch nejpotřebnějších,
kteří se nezaviněně octli v nouzi,
u nás i jinde na světě.
Myslím, že tato veřejně prospěšná záležitost se i v naší obci
konečně dostala do popředí zájmu
i těch občanů, kteří na tuto činnost
pohlíželi s částečnou nedůvěrou.
Jenom pro srovnání výnosů sbír-
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ky. Za rok 2006 – 39.503 Kč, 2007
– 44,287,- Kč.
Negativem ale je, že si mnozí myslí, že je to záležitost „lidí
od kostela“. V tomto jsme pozadu oproti jiným obcím, kde se
angažuje širší spektrum občanů.
Proto patří dík p. Ing. Ireně Rozsypálkové, která tuto sbírku v naší
obci už od počátků organizuje, a
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také za to, že ještě neztratila chuť.
Marně za sebe hledá náhradu.
Podobně je to i s našim kostelníkem p. Rudolfem Rozsypálkem,
který dovršil krásné jubileum 80
let a rád by tuto službu předal
někomu mladšímu. Zatím marně.
Po kratším masopustním
období, které končilo 21. února
– nastává 40 denní postní doba,
kdy se připravujeme na nejvýznamnější svátky v roce – Velikonoce.
Hned z počátku půstu se naše
farnost zúčastnila zájezdu do
Ostravy, odkud se z kostela sv.
Václava uskutečnil přímý přenos
bohoslužby televizí NOE. Zúčastnily se dva autobusy farníků za
doprovodu p. kaplana P. Jana
Franty.
Tato první křesťanská televize
se jako každá nová věc potýká s
nedostatkem financí. Proto se v
červenci konala ve farnosti sbírka
s výtěžkem 35 tisíc, z toho se u

nás vybralo 11 tisíc Kč. Potřeba
dodat, že je to televize, která si
rychle získává oblibu i tím, že se
nemusíte bát před ni posadit své
děti, a protože nevnucuje svým
divákům reklamy. Žije ze sponzorských darů a sbírek.
Televize NOE naši farnost navštívila ještě v listopadu, kdy vysílala přímý přenos Svatohubertské
mše sv. z Nedachlebic.
Týden po velikonocích se
konalo ve farním kostele v Bílovicích první sv. přijímání dětí ze
všech obcí farnosti. Od nás se
zúčastnilo 6 dětí: Adéla Bejvlová
137, Michal Bureš 213, Radim
Húsek 316, Pavlína Macková
521, Martin Směták 160 a Zuzana Viceníková 312.
Počátkem měsíce května slaví
naši Hasiči památku za zesnulé
členy Sboru dobrovolných hasičů
v Topolné. Tradicí tohoto spolku se stala i hasičská pouť na
sv.Hostýn, kde se koná slavnost

dobrovolných hasičů z celé Moravy při příležitosti svátku patrona
hasičů – svatého Floriána.
Naši hasiči v tomto roce však
slavili ještě jednu slavnost a to
120 výročí trvání svého spolku.
Za sebe, činnost spolku a zesnulé členy Sboru poděkovali pěknou
účastí na slavné mši sv. v měsíci
červenci.
Poslední neděli v květnu jsme
oslavili 7. výročí posvěcení našeho kostela Neposkvrněného
početí Panny Marie. V tento den
je v obci jako vždy plno pouťových
atrakcí, prodejních stánků, ale i
místní spolky se snažily přispět
svojí troškou do mlýna, jak se říká.
Národopisný soubor Včelaran na
devadesátce uspořádal folklorní
setkání, dechová hudba Topolanka vyhrávala na terase Topolské
hospody a Český zahrádkářský
svaz uspořádal výstavu vín spojenou s ochutnáváním.
František Samsounek

Ulic
Osmdesátá léta minulého století

A dnes
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Horší i lepší
Není to zase tak dlouhá doba,
kdy některá místa naší obce či
okolí byla zaplněna stavební sutí
a různým odpadem. Dneska nám
k tomu slouží sběrný dvůr. Je
pravda, že už tak často při práci
na úklidu obce nezakopáváme
o prázdné pet lahve nebo lahve
od borovičky, rumu, vodky nebo
podobných dobrot. Ale i přesto to
není ještě tak úplně v pořádku.
Hlavní problém je v tom, že
lidé přivezou prázdné lahve nebo
vyhozený nábytek v době, kdy
sběrný dvůr není otevřen a uloží
je před vchodem. Ale takovým
nevhodným způsobem to prostě
nejde. Pracovník sběrného dvora

potom přijde otevřít před pracovní
dobou a nemůže se dostat dovnitř, protože před vchodem jsou
postaveny dvě velké těžké skříně, vodou nasáklý gauč a podobně. Musí si zavolat někoho na
pomoc, aby se vůbec mohl dostat
dovnitř.
Kromě starého nábytku je to
taky papírový odpad, který nebývá někdy nijak svázán nebo alespoň zatížen třeba v krabicích a
vítr jej rozfouká až do okolních
zahrad. Taky skleněné lahve v
papírových krabicích nebo jen
tak položené na betonové ploše.
Krabice se deštěm rozmočí, sklo
se kutálí na vozovku, případně se

rozbije. A přitom by to nebyl až
takový problém, abychom to tak
nedělali.
Co se ale v naší práci zlepšilo je
pondělní svoz zeleného odpadu.
Už nás lidé nepovažují za nějaké
vzpěrače nebo kulturisty. Pytle
byly tak někdy naplněné, že jejich
vysypání nám připomínalo solidní
rozcvičku pro sportovce. Většina
lidí se v tomto změnila, ale pořád
se najdou ještě výjimky.
Některé tetičky nás už vyhlíží,
kdy už pojedeme. Potom, když
jim podáváme vysypané kbelíky,
s úsměvem poděkují.
Věřte – nevěřte, potěší to.
ToMi

ZO ČZS TOPOLNÁ informuje:
Po roce Vás chceme informovat o našich záměrech týkajících se pěstitelské pálenice. Stále se snažíme
vylepšit vybavenost i prostředí pálenice, ke zvýšení spokojenosti našich zákazníků.
V loňském roce jsme zakoupili čerpadlo na přečerpávání kvasů, bohužel se ukázalo jako nedostačující a
je proto využíváno na přečerpávání odpadové vody a výpalků.
V letošním roce bude instalována nádoba s vývěvou, která tento dlouhodobý problém vyřeší, tak jako je
to v jiných pálenicích. Další službou, kterou jsme v pálenici začali poskytovat je zajištění dřeva na pálení. V
loňském roce ji využilo již více zákazníků.
Mezi již osvědčené služby patří vaření povidel a moštování v přístavbě Domu zahrádkářů a také pronájmy
na nejrůznější setkání a rodinné oslavy za velmi přijatelné ceny.
Na závěr upozorňujeme:
ZÁPIS KVASU se uskuteční v neděli 5. října 2008 v 10,00hod v Domě zahrádkářů.
Františka Buryánková

Cvičení pro ženy
v tělocvičně základní školy
Pondělí 18.00 – 19.00 hodin
rehabilitační cvičení, kalanetika
Čtvrtek 16.30 - 17.30 hodin
velké míče
Zveme mladší ročníky i seniory!
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Nohejbalový turnaj
V naší obci se již několik
let pořádán turnaj v nohejbale,
jehož se účastní místní i přespolní týmy.
Za pomoci ochotných sponzorů, kteří nám darují ceny pro
vítěze, se tento turnaj těší oblibě
místních diváků. Letošní ročník
proběhl za příznivého počasí v
sobotu 7. června. Účastníly se
všechny věkové kategorie.

Topolský tuplák
V sobotu 26. 7. 2008 se v Topolné v areálu Bohemia transport konal již sedmý ročník turnaje Topolský
tuplák v malé kopané. Zúčastnilo se ho pět týmů a to
FC Řepáře, FC Baff, FC Fabb, Bohemia a ZSK Zlámanec. Za slunečného počasí se navzájem utkaly dané
týmy, hráči propotili nejedno tričko, ale dobrá nálada a
spokojenost převládly nad únavou. Žízeň a hlad mohli
nejenom hráči ale i diváci zahnat u stánku s občerstvením. Nakonec se letošním vítězem turnaje stal
tým FC Fabb, nejlepším hráčem byl vyhlášen Tomáš
Borusík a cenu za nejlepšího brankáře získal Miroslav
Lapčík. Doufáme, že se letošní ročník líbil všem hráčům i všem fotbalovým fanouškům.
Pořadatelé FC Řepáře

Letní fotbalové radovánky
Tak jako každý rok, tak i letos
v průběhu fotbalových prázdnin
se uskutečnily v naší obci dva
fotbalové turnaje.Tradiční „Turnaj ulic“ byl letos již desátým
ročníkem a „Topolský tuplák“
byl v pořadí sedmým. Vítězem
turnaje se stalo mužstvo „hospoda u Žabáka“, které jako jediné vyhrálo všechny zápasy a
zaslouženě přebralo pohár za
1.místo. Den před turnajem se
utkala jako každoročně mužstva
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starých pánů, kteří dokazují divákům i sami sobě jak ten
fotbal pořád ještě zvládají. Tentokráte byli šťastnější domácí
borci a po velkém boji zvítězili
nad přespolními 6 : 4. Počasí
v průběhu akcí bylo příjemné a
fanoušek kopané viděl spoustu fotbalových akcí jak od mladých hráčů, tak v sobotu i od
těch odrostlejších. Škoda jen,
že zájem o sportování se rok
od roku zmenšuje, mladí ztrá-
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cejí zájem a starším s věkem
dochází dech.
Výbor TJ Topolná děkuje
všem nadšencům, kteří se turnaje zúčastnili a připravovali, tak i
sponzorům za podporu sportovních akcí. Dík patří také Chabičovským, hospodě u Huberta a
pekárně Topek.
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Ohlédnutí za „Koncertem Eva a Vašek“
Úvodem jsem si představoval
reklamovaný koncert jako takový. Název skupiny Surf – Eva
a Vašek, je záruka hudební
kvality. Taky jsem byl přesvědčen, že se zúčastním kvalitního
koncertu i celovečerního programu inzerovaného i na internetu. Skutečnost byla dle mého
názoru ale jiná. Vina padá na
pořádající agenturu „Chabi“.
Decentně oblečení a vystupující
umělci měli býti podle toho také
přivítání a v takovém duchu měl
být uveden i program koncertu.
Koncert dle mého názoru vypadá trochu jinak. Tento narušený
tancem byl pro mne zklamáním.
Pozvánka měla znít na taneční
zábavu a k tanci hraje a zpívá
Eva a Vašek.
Uvítací projev a sám řeč-

ník připomínali principála před
pouťovým stanem na halenkovské pouti lákající poutníky
do stanu na zápas s opelichaným medvědem staršího data.
Po programu jsem učinil dotaz
na pani Evu proč povolili tanec
během jejich programu. Odpověděla: je to na přání jednoho
mladého pořadatele, aby se lidé
lépe bavili. Z takového „koncertu“
jsem osobně nic neměl. Přesto,
že jsem seděl v první řadě, jsem
přes dupající tanečníky neviděl
ani na Evu a Vaška. K samotnému programu není chuti se ani
vyjadřovat. Reklamované břišní
tanečnice ve dvou vystoupeních
se nekonaly, zpívající bubeník
taky nikde. Solidní pořadatel při
nedodržení programu se omluví veřejně, popřípadě je sleva

ze vstupného. Vše měla možná
vynahradit tombola trvající 105
minut. Nesouhlas s přerušením
tomboly tancem byl evidentní.
Po skončení losování se většina účastníků zvedla k odchodu.
Nebylo možné si nevšimnout,
že některým účastníkům v druhé polovině nešlo ani o krásné
melodie jako o tanec. Evu a
Vaška nepovažovali za hlavní
program večera.
Vstupné nebylo nejlacinější,
a proto jsem očekával hodnotný a vydařený program. Možná
mám ale jiný názor.
P. S. pisatel pod značkou
„PAS“ z kurýra si určitě neověřil
program, když o programu večera, tak informoval v tisku.
Z.

Tenisový klub Topolná
Letošní sezóna tenisového antukového kurtu v Topolné
bude jedna z nejúspěšnějších z
pohledu využití kurtu nejen členy Tenisového klubu Topolná a
jejich rodinnými příslušníky, ale
především občany Topolné, kdy
se nám podařilo i přes odpor
některých lidoveckých členů
Obecního zastupitelstva dohodnout spolupráci s Obecním úřadem tak, aby poskytl příspěvek
na odměnu správci kurtu a mohl
tak být kurt poskytnut topolské
veřejnosti. Členové Tenisového
klubu Topolná, kteří kurt svým
nákladem vybudovali, nadále
hradili veškeré výdaje spojené
s jarním zprovozněním, údržbou
a nutnou výměnou dosloužilých
částí vybavení kurtu. Částka jen
pro zprovoznění kurtu byla letos
ve výši 15.000,- Kč plus brigády
členů. Členy Tenisového klubu
Topolná nejsou jen „podnikatelé“, jak s oblibou na zastupitelstvu vykřikuje pan Viceník,
ale jsou jimi také zaměstnanci
různých okolních firem, podni-
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ků, škol, lékař a OSVČ ( osoby
samostatně výdělečně činné).
Nevím proč pan Viceník používá
tuto bolševickou rétoriku, když
sám podnikal anebo možná ještě
podniká. Spíš by se měl zamyslet nad tím proč za jeho vlády s
panem Samsounkem v Topolné
nevzniklo tenisové, volejbalové
či jiné hřiště již v devadesátých
letech.
Občanské sdružení Tenisový
klub Topolná na své Valné hromadě 22.12.2007 rozhodlo, že
ve spolupráci s Obecním úřadem Topolná poskytne v sezóně
2008 pro topolskou veřejnost
tenisový antukový kurt bez omezení po 7 dní v týdnu. Po letošní zkušenosti z jednání zastupitelstva o dotacích spolkům
už ovšem nebudeme žebrat a
překonávat blbost některých
lidoveckých zastupitelů. Pokud
bude chtít OÚ v této službě
rozšíření sportovního vyžití pro
topolskou veřejnost pokračovat
i v roce 2009, bude muset sám
oslovit Tenisový klub Topolná,

Život v Topolné

ale až po tom co se rozhodne a
bude v tom mít jasno.
Děkuji všem, kteří si přišli
letos zahrát tenis a udělali tak
něco dobrého pro své zdraví.
Doufám, že se na tenisovém kurtu ve zdraví sejdeme i v sezóně
2009.
Ing. Jaroslav Hubáček
předseda Tenisové klubu
Topolná
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Provozní doba místní pošty od 1. 10. 2008
PO - PÁ
8:00 - 10:00
13:00 - 16:00
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Slavnosti vína v Uherském
Hradišti v podání Topolné
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