Obecní zpravodaj

Číslo 1

Ročník X.

Dětský klub SLUNÍČKO
V únoru letošního roku začal
fungovat dětský klub SLUNÍČKO.
Je určen pro děti přibližně od jednoho do dvou a půl roku a jejich
maminky. Scházíme se každý
pátek před 9 hodinou ve družině
ZŠ Topolná. Podle hojné účasti
na prvních setkáních se zdá, že
topolské maminky a děti vznik
klubu vítají.
Děti se tady mohou setkat
s vrstevníky a společně si pohrát,
naučí se nové říkanky a písničky,
při kterých si také procvičí svoje
dovednosti. Maminkám klub poskytuje prostor pro sdílení podobných radostí i starostí.
Podnět ke vzniku dětského

klubu dala paní starostka Hana
Marášková, pomohla nám také
zajistit vhodné prostory. Rády bychom jí za všechny děti a maminky poděkovaly. Náš dík patří také
paní ředitelce ZŠ Olze Němcové
za „propůjčení“ družiny včetně
hraček a jiného vybavení i za toleranci k našim, ne vždy tichým
příchodům a odchodům. V neposlední řadě chceme poděkovat
paní Vašinové, která nám ochotně připravuje pomůcky, podle našich aktuálních potřeb.
Nezbývá než popřát topolským
batolátkům ať se jim ve SLUNÍČKU líbí.
Katka Hradilová, Svaťka Burešová

Tik tak hodiny, SLUNÍČKO vzbudily,
tik tak ručičky, vzbudily se holčičky,
tik tak budíček, vzbudil se i chlapeček.
Kočka byla v bále, ztratila korále,
pejsek jí je našel, dostal z toho kašel.
Dešťové kapičky, dostaly nožičky,
kocour spal v okapu, ťáply mu na tlapu,
kocour se polekal, vyskočil, utěkal.
Tluču, tluču na vrata,
máme čtyři koťata.
Jedno mňouká, druhé přede,
třetí spinkat nedovede
a to čtvrté prská,
ocáskem si mrská.
Základní škola Topolná, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Topolná 101, 687 11.
Při zápisu do 1. ročníku 6. února 2008 dostali budoucí prváčci upomínkové dárky a děvčátka Jana Gajdošíková, Karolína Vašinová, Aneta Pavlíková, Karolína Hábová jsou jako skutečné žákyně školy.
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Slovo starostky
Vážení a milí spoluobčané,
zdravím vás opět po čtvrt roce. Čas od vánočních dlouhých nocí rychle uběhl a já jsem ráda, že
jsem se s většinou z vás i za těch zimních dní setkávala. Ať už to bylo při vánočním koncertu, který
připravila paní učitelka Ivanka Burešová a dechová hudba Topolanka nebo o silvestrovské noci při
přípitku v dědině. Ale také ve cvičení žen nebo „S“
Klubu, v kurzech počítačů, který byl velmi úspěšný a má své další pokračování. Akcí na úrovni byl
jistě také Ples základní školy, který připravil Klub
rodičů a kde s polonézou vystoupili žáci 5. třídy.
Tradiční Fašank v podání Sboru dobrovolných hasičů má také své skalní příznivce a také jistě nezarmoutil. Děkuji našim místním spolkům, že mě
pozvali na své výroční schůze. Vždycky to pro mě
bylo milé setkání a odnesla jsem si z nich spoustu
námětů a inspirací ke své práci.
Po „žádné“ zimě je tu zase jaro a my opět vyrážíme do zahrad, zahrádek nebo sadů. Ani obecní
úřad nezůstává pozadu a naši pracovníci už stačili
nasadit sto topolů při cestě k Vysílači (to je zásluha především Františka Samsounka), břízky
u čističky odpadních vod, lípu u Staré školy (za
asistence dětí ZŠ), smrčky u Sběrného dvora
(tady zase patří dík myslivcům). Břízky, pět smrčků
a lípu pro nás vypěstoval pan Josef Ptáček, za což
mu patří poděkování. S úklidem v zahradách přijde zase problém se spalováním biologického odpadu. Připomínám, že vyhrazené dny pro pálení
zůstávají pondělí a čtvrtek. A protože jaro přichází
nečekaně brzy, začneme se svozem trávy zřejmě
již od dubna – včas rozhlasem upozorníme.
V souvislosti s přicházejícím jarem nastupuje
další – pro Topolnou dost velký problém. Nemáme
v naší vesnici dost včelařů! Někdo si řekne co to
blábolím. Ale všichni dobře víme, že plodiny opylují včely. A my teď máme v obci jen 10 včelstev
a potřebovali bychom alespoň 100! Proto jme slíbili Českému svazu včelařů pomoc s tím, že budeme podporovat zájemce o tohoto záslužného
koníčka. Je-li mezi vámi někdo kdo by měl vážný
zájem, kontaktujte nás, prosím.
Přes zimu jsme instalovali při vjezdu do obce
směrem od Bílovic měřič rychlosti. Je to snaha přinutit řidiče k dodržování povolené rychlosti v obci.
Mrzí mě, že ač stále všichni upozorňují na rychlou jízdu v obci, jsou to občané Topolné, kdo se jí
s vervou věnují. Dokonce to došlo tak daleko, že
ničí dopravní značky, které jim zrovna nevyhovují.
Co na to říct? Je to boj s větrnými mlýny.
Navíc se teď objevila nová hrozba. „Někdo“
hází podomácku vyrobené hřeby na silnici před
měřičem rychlosti na cestě od Bílovic.
Dávejte tady, prosím, pozor! Už několik řidičů tu
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mělo problém. Žádám také případné svědky, kteří
by mohli podat informaci o tomto vandalizmu, aby
tak učinili v kanceláři OÚ.
Stanete – li se obětí vy, volejte policii ČR přímo
k incidentu.
Jistě vás také zajímá, které akce stavební (spíš
opravné) chystáme v obci v nejbližších měsících:
V dubnu začneme s opravou části chodníku od
ZŠ směrem k Bílovicím, v souvislosti s tím bude
vybudováno malé parkoviště u školy a část chodníku při výjezdu z Ulice tak, aby mohl být zřízen
přechod pro chodce. Nutná je úprava cesty v ulici
Nad školou, protože ta je teď momentálně ostudou Topolné, zdrojem neustálého bláta na silnici
u školy a hlavně je nedůstojná pro obyvatele této
části obce. (Druhé Chalúpky!) Pro děti vybudujeme v květnu dětské hřiště v prostoru nad mateřskou školou a budu se těšit, že se tu potkám s maminkami a jejich dětmi třeba v rámci činnosti nově
vzniklého baby klubu Sluníčko (což je zásluha
Svatky Burešové a Katky Hradilové). U MŠ bude
také zbudován chodník pod Sběrným dvorem pro
maminky s kočárky – zatím provizorně, uvidíme
jak se osvědčí. V červenci je připravena výměna
střechy obecního úřadu a rekonstrukce vstupního
schodiště. Větší akci pak chystáme na prázdniny.
„Budova“ bývalé školní jídelny a s ní související
zídka budou na zbourány a bude postaven Letní
dětský altán a samozřejmě nová zídka. Tato akce
je realizována v těsné součinnosti s dětmi ZŠ, které sledovaly první práce – kácení lip u staré zídky
školy, a teď si samy plánovaly jak by si prostor na
zahradě přály mít. Výsledkem jejich snažení jsou
výrobky, výtvarné a slohové práce, které si můžete prohlédnout ve vestibulu školy. Na jmenované
akce, pokud to možnosti dovolovaly, jsme požádali o dotaci z různých dotačních titulů. Peníze,
které bychom mohli dostat nejsou horentní částky,
ale snad se nám někde podaří uspět, dobrá každá
koruna, ne?
Nějak jsem se rozepsala…! Přeji vám hezké
jarní dny plné sluníčka a hezká společná setkání
na všech akcích v Topolné.
Mgr. Hana Marášková

Život v Topolné
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Kdo byl - František Hoferek !
Inspirován článkem p. A.
Knota z minulého čísla Obecních novin o možnosti zveřejnit a vyzvednout naše občany
– rodáky, kteří se obětavě a bez
nároků na svůj osobní prospěch
zasloužili o dobro a uspokojování potřeb svých spoluobčanů
- jsem se rozhodl zveřejnit svůj
náhled do života člověka, kterého jsem znal. Člověka, který ač
měl vzdělání a doba mu nepřála, žil skromně, čestně a přitom
toho hodně vykonal pro své spoluobčany.
Není tomu tak dávno, co jsme
se na hřbitově v Pohořelicích
rozloučili s našim bývalým občanem – rodákem panem Františkem Hoferkem. Po zádušní
mši sv., která se konala v kapli
sv. Zdislavy v Oldřichovicích,
se jeho doprovodu na hřbitov
zúčastnilo nebývalé množství
domácích i přespolních smutečních hostů. I nezasvěcenému bylo zřejmé, že se smuteční
shromáždění chce rozloučit s
člověkem, kterého všichni měli
rádi a vážili si ho.
Po krátkém poděkování v závěru bohoslužby, bylo na hřbitově další rozloučení, kdy se
řečník jen okrajově zmínil o jeho
začátcích v rodné obci – Topolné. Jak jsme ho znali u nás, o
tom mnoho řečeno nebylo, což
je celkem pochopitelné. Proto
se v následujících řádcích snažím popsat jeho činnost a zájem
o dobro v naší obci.
Narodil se 5. září 1919 v Topolné, v domě č. 145, jako nejstarší ze šesti sourozenců. Po
vychození povinné školní docházky, při níž pomoc rodičům v
zemědělství byla samozřejmostí, odešel do Lipníku n. Bečvou,
kde vystudoval gymnázium. Stal
se členem lidové strany a tělocvičné organizace Orel, kde byl
řadu let cvičitelem. Dokladují to
starší fotografie z veřejných cvičení a sletů.
Cvičilo se také na dvoře u
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Hoferků, kde bylo tělocvičné nářadí a také doskočiště. Tam se
mládež scházela až do r. 1948,
kdy byl Orel komunisty zrušen.
Zajímavá, ale životu nebezpečná, nastala pro něho situace za II. sv. války, kdy poslušen
příkazů starosty obce, musel vykonávat různé druhy pomoci německým i ruským vojskům, které procházely obcí a tyto služby
vyžadovaly. (Podrobněji o tom
bylo psáno v dubnových Obecních novinách ročníku 2005).
Po skončených studiích byl
zaměstnán jako pracovník Finančního úřadu v Uh. Hradišti
až do padesátých let. Potom,
když se rodina ocitala v nouzi a
bylo potřeba pomoci stárnoucím
a nemocným rodičům, se vrátil
do zemědělství a byl jejich velkou oporou.
V té době však nastává v
republice i v obci změna politického a společenského klimatu.
Soukromě hospodařícím rolníkům není přáno, jsou mnohdy
pod různými i fingovanými záminkami doslova likvidováni. Po
smrti rodičů stále hospodaří a je
doma sám s tělesně postiženým
bratrem Ludvíkem. Nastaly kruté poměry pro oba dva.
Ale tehdejšímu režimu, nevadily ani takové křiklavé sociální případy na cestě „k budování světlých zítřků“, a proto byl
jejich majetek spolu s ostatními
12 zbylými zemědělci v Topolné, znárodněn. Jeho dalším zaměstnáním byla Míchárna krmiv
ve St. Městě.
Protože rodina Hoferkova (z
Brány) se význačným podílem
zasloužila o stavbu kostela v
Topolné (otec byl veřejně činný
v obecní zastupitelstvu a několika spolcích), jeho životní postoj
směřoval vždy tam, kde se něco
dělalo pro veřejnost. A protože
nehodlal změnit své politické
a náboženské smýšlení, vrhl
všechny své síly po roce 1948
pro kostel, kde vlivem tehdejší
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doby začalo ubývat ochotných
pomocníků.
Kostelní Jednota v Topolné,
které byl členem a než byla v r.
1951 zrušena rozhodla, že zbylé
finanční prostředky je třeba převést na soukromou osobu, aby
nepropadly státu. Tento, v té
době nebezpečný úkol vzal na
sebe pan František.
Zanedlouho zemřel Mons.
Josef Rýpar – tehdejší duchovní
správce v Topolné a bylo potřeba dovážet kněze na bohoslužby z Bílovic.
Za svěřené peníze přes úskalí úřadů zakoupil starší osobní
auto, a po dobu 10 let konal tuto
dopravní službu - topolským občanům.
Také nelze zapomenout, že z
vlastní iniciativy v r. 1958 dojednal a financoval výrobu 150 kg
těžkého a 60 cm vysokého zvonu v Brodku u Přerova. Protože
však byl zvon zhotoven bez povolení Okresního národního výboru v Uh. Hradišti, nastaly problémy s jeho instalací do věže
našeho kostela.
Státní bezpečností byla vyslýchána rodina Hoferkova,
Dytrychova z Brodku a také náš
tehdejší duchovní správce P.
Štěpán Hrdina. Zvon bylo zakázáno instalovat a nakonec byl
konfiskován.
Až v r. 1962 bylo handrkování s úřady ukončeno a po jeho
znovuzaplacení Okr. nár. výboru, byl zvon v tichosti posvěcen
a zavěšen do věže.
V r. 1971 se oženil a následně přestěhoval do Oldřichovic.
Po kratší době, když opatrování Ludvíka v Topolné nemohla
zastat pro nemoc sestra Marie,
vzal si ho sebou do Oldřichovic.
Spolu s manželkou se postarali
o něho až do konce života.
V souvislosti se změnou bydliště změnil i zaměstnání. Nastoupil jako dělník do Výzkumného ústavu gumárenské a
plastikářské technologie v Lou-

1/2008

kách u Zlína.
V novém bydlišti však neodpočívá a snaží se být svým spoluobčanům nějak užitečným.
A to nejen při opravách kostelů v tamní farnosti, ale i na
veřejnosti - v obci, jak potvrzují
oldřichovičtí.
Po sametové revoluci iniciuje
spolu s ostatními oldřichovskými občany stavbu kaple sv. Zdi-

slavy. Zde se hodně nastaral,
zajišťoval, vyřizoval a také byl
štědrým dárcem.
Pracovitost, pochopení, úcta
k druhým a skromná – tichá
zbožnost to byl jeho příklad jak
se dá žít křesťansky i v nepříznivé době. Nikdy se nevzdát
a přitom být prospěšný ostatním
spoluobčanům.
A my, kteří jsme ho znali, mů-

žeme jenom potvrdit, že jeho
život byl tím vším beze zbytku
naplněn.
Zemřel 10. listopadu 2007 a pohřeb se konal v sobotu 17. listopadu. Je pochován na pohořelickém hřbitově.
Děkujeme Pánu za něho,
a za všechno, čím nás po dobu
svého života obdaroval!
Fr. Samsounek

Napsali žáci ZŠ
O pračce, která jedla ponožky
Byla jednou jedna pračka. Bydlela u nás v koupelně a kamarádila se s maminkou. Ta do ní dávala bundy, svetříky,
trička a taky ponožky. Když pračka doprala a maminka vytáhla prádlo, pokaždé jedna ponožka chyběla.
Maminka se ptala dětí, jestli ponožku neschovaly. Všichni hledali – ale nic nenašli. A pračka, ta se jen
usmívala a potom řekla: „Maminko, copak nevíš, že ponožky jsou pro mě pochoutka? To je pro mě taková
dobrota jako pro děti sladké koblížky s cukrem.“
Anna Hábová, 3. třída
Zlobivý počítač
Byla jednou jedna rodina a jmenovali se Novákovi. Patřil do ní táta Aleš, máma Alžběta, dívka Valinka
a kluk Karel.
A právě Karel vždy nevypnul počítač. Toho to zlobilo a tak si řekl:“ Když mě nebude Kája stále vypínat,
tak ho budu zlobit.“ A taky se to stalo. Jakmile si Kája zapnul „ICQ“, tak ho počítač poslal na E-MAIL a když
si táta Aleš chtěl zapnout E-MAIL – tak se mu tam objevily hry. A Valince místo her naskočila internetová
stránka SEZNAM. A počítač stále tak zlobil, že ho museli vypnout.
Ale od dalšího dne byl počítač už hodný, protože ho Kája už raději nikdy nezapomněl vypnout.
Jiří Mikoška, 3. třída
Jaro
Jaro,jaro,zima už je pryč,
rychle Stando, rychle,
hoď mi míč!
Je jaro, budeme si hrát
a každý se bude smát.

Nové jaro
Jaro je tu v plné kráse,
teď a za rok bude zase.
Všichni ho mají rádi,
rodí se psi i hadi.
Máme dobrou náladu.
Zalijeme zahradu.
Nasadíme kytičky,
opylují je včeličky
Dívky, 5. ročníku

Narodí se mláďátka,
vykvetou poupátka.
Poupátka jsou krásná,
každý člověk jásá.
Jaro je tak krásné,
už je mi to jasné:
Jaro, jaro krásné je,
každý si ho užije.
Zuzana Viceníková, 5.ročník
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Žijí mezi námi
Po smrti rodičů až do svých 89 let žila sama
ve své chaloupce na Trávníku, kterou zdědila po
rodičích. Samozřejmě bez ústředního topení a tekoucí vody.
Od roku 1999 žije v rodině své přízně. Ještě
se ráda podívá do novin, alespoň na hlavní titulky.
Televizi, jak říká, již nesleduje. Rádi jí přejeme aby
se dožila kulaté stovky.

V únoru se dožila 98 let Filoména Grebeňová,
nejstarší občanka Topolné. Narodila se 10.února
1910. Je již jedinou žijící osobou, která začala
chodit do školy ještě za Rakousko- Uherské monarchie. Tehdy byl správcem školy pan nadučitel
Karel Kotek, pozdější čestný občan Topolné a jejím učitelem Josef Kadlečík ze Spytinova. Ráda na
ně i na školní léta vzpomíná. Doma měli malé hospodářství, několik kousků pole, dvě krávy a kozu,
podobně jako mnoho jiných drobných zemědělců.
Její tatínek pracoval jako dělník v napajedelském
hřebčíně. Ona, tak jako mnoho jiných děvčat, šla
po skončení školní docházky do služby. Od svých
15 let pracovala na několika místech. Nejdřív ve
dvoře v Kvítkovicích. Ráda vzpomíná na službu
u Blahů ve Starém Městě, nebo v hospodě u Kašpárků v Hradišti. Sloužila také ve mlýně u Nováků
ve Starém Městě, nebo ve dvoře na Prusinkách.
Domů se dostala zřídka kdy. Z Hradiště nebo ze
Starého Města pěšky přes louky alespoň na odpoledne a potom zase zpátky do služby. Celých
23 let byla z domu pryč. Od roku 1948 pracovala
doma na svém maličkém hospodářství a vypomáhala různým lidem v zemědělství.
V roce 1955 začala pracovat jako školnice. Tam
zůstala až do odchodu do starobního důchodu
v roce 1970. Tehdy to nebyla práce jednoduchá,
zvláště v zimě. Každý den se muselo připravit dřevo a uhlí ve čtyřech třídách a ve sborovně. Ráno
brzy odmést sníh a zatopit, aby školáci přišli již do
vytopené třídy. Vzpomíná na mnoho učitelů, kteří
se v té době ve škole vystřídali.
S bolestí a zármutkem vzpomíná na svého
bratra Václava, který zemřel ve svých 44 letech.
Sama zůstala svobodná. Měla ještě sestru Františku (provdanou za Jana Bernatíka).

strana 6

Filomena Grebeňová (vpravo) se svou kamarádkou Růženou Kovaříkovou v roce 1938
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část návsi při svěcení kostela v roce 1940

stejná část v současné době
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Uskutečněné akce Klubu rodičů při ZŠ Topolná
12. 1. 2008 - Rodičovský ples

24.2.2008 – Karneval

15. 3. 2008 velikonoční dílničky
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Společenská kronika
leden - březen
Jubileum

v lednu:
50 let
60 let

v únoru:
50 let
60 let

Foltýn Jiří
Kovářová Marie
Foltýnová Hana
Gajdošíková Jarmila
Hauk Jiří
Bakusová Božena
Mikulková Anna
Marčíková Marie
Pospíšilová Františka

70 let
75 let
80 let
85 let
95 let

70 let
75 let
80 let
98 let

Chmelíková Zdeňka
Sklenářová Libuše
Knot Jaroslav
Berecková Emílie
Návratová Marie
Gajdošíková Anna
Dohnal Milan
Grebeňová Filomena

v březnu:
50 let
60 let
70 let

Mlýnek Josef
Otáhalová Anna
Viktora Jaroslav
Knot Augustin

75 let
80 let
85 let

Lorencová Marie
Tomášková Marie
Dohnalová Libuše
Ondrová Bohumila

Připravované akce 4-6/2008
Duben:

6. 4. - Zájezd do termálních lázní Gÿor (Společenská komise OÚ)
12. 4. - Vítání občánků (Společenská komise)
Bude upřesněno datum:
- Beseda s důchodci (Topolská chasa)
- Jarní toulky (Topolská chasa)
30. 4. - Stavění máje (ročník 1990, Topolanka)
30. 4 - Pálení čarodějnic (ZŠ, Klub rodičů)
Květen:

- Turnaj v nohejbale (Topolská chasa)
4.5. - Přehlídka pódiových skladeb (ZŠ)
23.5. - Setkání pod lipú (Včelaran)
24.5. - Košt vína (Zahrádkář )

Červen: 20.6.

- Táborák k ukončení školního roku (Klub rodičů)

Už se perou? Už se perou???
Tak nějak se stalo v topolských končinách hlavně
Horního konce zvykem, že se nám tam známé firmy
opijí, pobijí a k tomu si jako dekoraci pozvou policii.
Neustále upozorňuji tyto borce, že nás – tedy občany
Topolné, to stojí peníze. Jak je to možné? Funguje
to takto: policejní hlídka přijede, sepíše protokol, případně odveze klienta ke krevní zkoušce na alkohol
(ten odtud třeba uteče…). Tento protokol pak policie
pošle na obec, kde si počtu jak se aktéři titulovali
a o co vlastně šlo. Protože na obcích nejsou zříze-
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ny pořádkové komise (je k tomu potřeba příslušná
kvalifikace), musí být tento protokol postoupen přestupkové komisi pověřeného úřadu, což je Uherské
Hradiště. A protože zadarmo ani kuře nehrabe, zaplatíme městu za každé prošetření 700 Kč. Když si
někdo pozve policejní dozor třikrát do měsíce, není
to zase tak zanedbatelná částka.
Apeluji tímto na klidnější účastníky akcí, aby se
snažili tento folklór trochu přibrzdit. Díky!
Hana Marášková

Život v Topolné
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Ochrana listnaté zeleně – úkol dneška!
Pomalu se smiřuji s tím, že
většině obyvatel naší obce je
lhostejný stav listnatých stromů ať u našich bydlišť, nebo
na veřejném prostranství. Asi
ztrácíme kontakt s tím, co od
nepaměti patřilo k lidem jako takovým. Jako bychom zapomněli, že strom nám v době letních
veder přináší blahodárný stín,
že nám vyrábí kyslík – a to ještě zdarma. Vidíme jenom samá
negativa, za nimiž se skrývá pohodlnost a povinnost člověka se
starat.
V dnešní honbě za ziskem,
který nám má zajistit větší blahobyt a pohodlí, zapomínáme
mnohdy na podstatné záležitosti, které jsou neodmyslitelně
spojené s životem člověka na
této zemi. Mimo jiné je i to, že
člověk musí (ne může) najít harmonický vztah k tomu co ho obklopuje, co k němu patří - a to je
i vztah k přírodě.
Ať si každý z nás dá ruku na
srdce, a hlavně mladí občané
.... kdy jsem vysadil nějaký listnatý strom.? A pro ty, kdo mají
starost o veřejnou zeleň to platí
dvojnásob.
Protože takový strom, který
stojí na veřejném prostranství
a mnohdy je tam déle než průměrný věk člověka, se nenápadně dotýká historie místa, kde byl
zasazen.
Bývá zachycen na pohlednicích, při význačné dějinné události, fotografii hodů, pohřebních
průvodech, svatbách atd.
Zkrátka a dobře - pevně se
zapíše do té doby kdy ho někdo
vysadil, a pokud ho člověk nechal růst, vytváří tak nezbytný
kolorit života několika generacím.
Všichni chceme mít určité
pohodlí, ale přitom musíme znát
hranice kam až můžeme zajít,
aby to nebylo na úkor dalších
generací, které přijdou po nás,
a kterým to tady jednou se vším
všudy předáme.
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Myslím, že se nechceme
ztotožnit s výroky, „s globálním
oteplováním země to není tak
hrozné“!? Nebo s názorem „proč
vysazovat listnáče na veř. prostranství“, to už bylo i dříve několikrát proneseno, a nejenom
na poslední schůzi.
A propó - stejně je z nich jenom nepořádek - listí, kdo to má
uklízet a při větru spadlá větev
ohrožuje člověka jako jedince.
Tady mně nezbývá než doufat, že většina občanů nebude
mít stejný nebo podobný názor!
To bychom to tady mohli docela
„zabalit “! Proč.....?
Skoro každá domácnost
vlastní osobní automobil, raději
několik automobilů! Potřebuje
ho téměř každý člen domácnosti, a v budoucnu asi bude
ještě těchto plechových miláčků
přibývat.
Ze svých zahrádek děláme
parkoviště, ale už neuvažujeme
jak to přírodě vrátit nebo jakou
formou to alespoň trochu kompenzovat.
Přesto víme (snad většina),
že extrémů nebo lépe řečeno
anomálií s počasím přibývá víc,
než jsme ochotni si připustit.
Tudíž problémy nastávají s jakoukoliv výsadbou, to mohou
potvrdit zemědělci i zahrádkáři. Překvapují nás velké výkyvy
teplot, dlouhotrvající sucho, přívalové deště. S tím nastává nekontrolovatelný výskyt škůdců,
narušení potravinových řetězců
jak to bývá odborně nazýváno.
Jakési zkušenosti s výsadbou už mám, a poslední je dost
citelná. V r. 2005 bylo vysazeno
s pomocí brigádníků – důchodců
147 sazenic topolů podél cesty
k vysilači, a dnes je jich k životu schopných pouhých 30 kusů!
Proč? .... když tehdejší jarní
podmínky byly ideální? Výsadba
proběhla do jamek s vodou, byla
učiněna ochrana před okusem
zvěře a ......?
Protože nastal extrém - po
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dobrém jaru, pěkné léto, k jehož konci přestalo pršet, celý
podzim byl teplotně nad normál,
a úplně bez dešťových srážek.
A co bychom řekli o naší krajině v katastru, mimo obydlenou
část obce? Naši předkové by z
nás asi velkou radost neměli!
Když se rozhlédneme z Vrchovatky (nejvyšší bod nad obcí)
na jakoukoliv stranu, vidíme jen
lány bez jediného stromu, tedy
opravdu „ kulturní step“, jak to
už bylo někde řečeno.
A tato tvář krajiny je i v jiných
katastrech obcí a okolí měst.
To však neznamená, že k tomu
máme být lhostejní. Že pořád
budeme souhlasit s napřímením vodních toků bez výsadby
stromů aspoň na jedné straně,
a také podél polních cest. Potom
se nedivme, že když se spustí
dlouho očekávaný déšť, mnoho
užitku z něho nemáme, protože rychleji odteče do přilehlých
potoků a vodních rýh, a také se
vypaří.
Vím, že k všeobecné nápravě
a „probuzení“ v této záležitosti
tento článek nepovede, nikoho nepřinutí, ba ani neinspiruje.
A proto než se naši národohospodáři probudí, vraťme se sami
k sobě, ke svému vědomí a svědomí.
Potom se opravdu vláda člověka vrátí tam, kam patří. To
však sebou nese povinnost,
o svěřené věci se poctivě na této
zemi a obci starat!
Fr. Samsounek
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Velikonoce a jaro
Velikonoce

Jaro

O jaru

Jarní balada

Kamil Čech

Anna Hábová

Lenka Lipovská

David Večeřa

Hody, hody, doprovody
kluci zpívaj u dveří,
Na holky chcou stříknout vody,
ty jim ale nevěří.

Jaro klepe na vrátka,
vylíhla se kuřátka,
žlutá jako sluníčko.
Pohlídej je, Aničko!

přišlo jaro k nám.
Zima už šla dál.
Všude je slyšet ptáků zpěv,
nechceme tě zimo zpět.

Holky na ně: „Nestříkejte,
my vám dáme koledy!“
Kluci na to: „Tak nám dejte
a my půjdem jinudy.“

Probouzí se kytičky,
pestré jako pentličky.
Natrhám je mamince,
babičce i Gábince.

Když přijde jaro k nám,
velkou radost z toho mám.
Slepice a kuřátka
drobečky sbírají,
husy a housátka
po dvorku běhají.

Na jaro se těší žáci 3. třídy

Žáci II. Třídy si vyrobili masky, aby oslavili masopust

Připomínky občanům
• Od 1.1.2008 je obec poskytovatelem služeb Czech-Point: v kanceláři OÚ můžete požádat o výpis z rejstříku trestů,
výpis z listu vlastnického, obchodního a živnostenského rejstříku. Cena za 1.stránku 100 Kč, každá další 50 Kč.
• Obec Topolná má uzavřenou smlouvu s Městem Zlín o
umísťování domácích zvířat do útulku Vršava. Plánujete – li
pořídit si psa nebo kočku, využijte této možnosti odebrání zvířat z útulku. Rada obce uvažuje o zvýhodnění poplatku za
takto odebraná zvířata.
• I letos bude probíhat sběr biologického odpadu (vždy
v pondělí). Začátek svozu oznámíme obecním rozhlasem.
Neplňte pytle po okraj, špatně se vysypávají.
• Popelnice bez štítku pro rok 2008 nebudou vyváženy.
• Připomínáme, že sběrný dvůr je místem zpětného odběru použitých elektrozařízení (ledničky, el. nářadí a nástroje,
zářivky a výbojky, televizory a PC monitory, spotřební elektronika, hračky a vybavení pro sport).
• Žádáme občany, aby nevyváželi odpad mimo sběrný
dvůr a netvořili černé skladky. Pracovníci obce jich za zimu
odstranili dost!
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Projekt „Letní dětský altán“
Pro děti a s dětmi vznikají návrhy a plány realizace prostoru zahrady u ZŠ. Stará zídka a školní jídelna
bude nahrazena novými objekty podle přání dětí a jejich rodičů.

Vydává Obecní úřad Topolná v nákladu 350 ks.
Redakční rada: Ing. V. Kvapilík, B. Polášková, F. Buryánková
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