Obecní zpravodaj

Ročník IX.

Číslo 2

Cena 5 Kč

Dětský den
Dne 1. 6. se již tradičně v Bůrovcích uskutečnil
Dětský den. K organizaci lvím podílem přispěl místní
sbor dobrovolných hasičů, který si pro děti připravil
atraktivní disciplíny. Mohly si samy vyzkoušet hasičskou stříkačku v akci, když se proudem vody snažily zasáhnout připravené plechovky, či si dle libosti
zastřílet ze vzduchovek na terč nebo překonat svůj
strach při ručkování přes natažená visutá lana.
Základní škola Topolná si přichystala taktéž mnoho
zajímavých soutěžních stanovišť, např. běh na chůdách, hod na koš či kreativní vytváření zajímavých
obrazců s použitím barevných plastových vršků.
Každý účastník vždy vybojoval alespoň malou
odměnu (díky přispění Klubu rodičů), a tak výkřiky
radosti zněly v hojné míře. Skvělou náladu ještě
dokreslilo chutné občerstvení (omastek a limonáda
tekly proudem po bradě).
Ještě jednou díky všem organizátorům i zúčastněným za vydařenou akci!
Irena Krejčiříková, učitelka ZŠ Topolná

Pozvánka na 120. výročí založení sboru
Oslavy 120. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Topolné zahájíme v neděli 29.7.2007 mší svatou v místním kostele za
živé a zemřelé členy. Po mši svaté proběhne slavnostní schůze.
Odpolední program zahájí dechová hudba Topolanka na návsi
ve 14,00 hod.. Budou následovat ukázky staré a nové techniky
za účasti Hasičského záchranného sboru. Po skončení ukázek
se přesuneme průvodem do KS Bůrovce, kde bude pokračovat
tradiční Hasičský výlet s Topolankou a bohatým programem pro
děti.
Srdečně zvou hasiči

O autorce pohlednice
M. Gardavské na str.4
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USNESENÍ 2/07
ze zasedání Zastupitelstva obce Topolná, konaného dne 15. 6. 2006
A. Zastupitelstvo obce schvaluje:
- hospodaření obce za rok 2006
- závěrečný účet obce s výhradami a přijímá opatření dle návrhu
- hospodaření obce za období 01-05/2007
- schválení rozpočtové změny č. 2/2007
- zastavení změny č. 6 ÚP sídelního útvaru Topolná
a zastavení změny č.7 ÚP sídelního útvaru Topolná
- pořízení nového ÚP Topolná
- ing. Miroslava Lapčíka zástupcem obce při zpracování nového územního plánu
- výzvu majitelům nepovolených staveb na štěrkovišti k jejich odstranění
- výzvu majitelům nepovolených staveb na štěrkovišti k jejich odstranění do konce července 2007
- záměr na založení místní akční skupiny (v rámci
programu MZ LEADER) v katastrálním území obcí
Regionu Za Moravú , případně okolních sousedících obcí s finanční podporou ze strany obce pro
roky 2008 a 2009
- pronájem nebytových prostor – provozovny kadeřnictví v budově OÚ na dobu určitou po dobu MD
Petře Kopecké, bydl. Štěpnická 1109, Uherské
Hradiště
- jednotnou cenu za obědy ve ŠJ MŠ 42,- Kč/ oběd
- dodatek č. 1 k hospodaření se sociálním fondem
- starostku obce Mgr. Hanu Maráškovou, nar.
14.1.1954, zástupcem obce pro jednání Valné hromady SVK
- Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2007 o místních
poplatcích
- vnitřní směrnici č. 5 OÚ o služebních cestách
- připojení obce Topolná ke „Smlouvě proti daňové

diskriminaci“
- nákup sekačky za cenu 45. 000,- Kč.
- možnost občanů čerpat další půjčky na opravy RD
- zvýšení stočného na 22,- Kč od 1. 9. 2007
B. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- Zprávu o činnosti RO za uplynulé období.
C. Zastupitelstvo obce neschvaluje:
- pronájem kanalizace a ČOV SVK Uherské Hradiště
- umístění retardérů v části obce
Připomínky občanům
• Od 1.1.2008 je opět možno čerpat půjčky na opravy bytů a rodinných domů. Bližší informace v kanceláři OÚ.
• Pro návštěvníky Horního hřiště: hřiště je opraveno, je na vás jak si ho budete udržovat.
• Od 19.7.2007 bude v provozu tenisový kurt za hřištěm, pro veřejnost otevřeno úterý, čtvrtek a sobota.
Správce kurtu Vladimír Macek, tel. 737 843 112.
• Zapojte se do sběru víček od PET lahví a přispějte
tak ke zrodu dalších dětských hřišť (víčka se přetavují na plastové průlezky, skluzavky atd). Je to
jen hra, ale chcete-li přispět, krabice na vršky najdete na obecním úřadě nebo na DPS.
• Slovácké muzeum v Uherském Hradišti bude dokumentovat v letech 2007- 2011 tradiční lidové
stavitelství ve Zlínském kraji (fotograficky, formou
rozhovorů s majiteli a pamětníky).

Slovo starostky
Milí spoluobčané!
Léto je v plném proudu, a tak bude jistě nejlepší navodit příjemnou prázdninovou a dovolenkovou
atmosféru. Chci především poděkovat všem vám,
ze kterých cítím podporu a snahu pomoci ať už radou nebo připomínkou. Je to pro mě velmi cenné,
když upozorníte na to či ono, když se přijdete zeptat
atd.. Snažím se chodit po obci a sledovat cvrkot na
všech jeho koncích, ale určitě nemohu postřehnout
drobnosti, které tíží obyvatele zrovna v jejich okolí. Všechno se nevyřeší hned, některé problémy se
táhnou a ještě dlouho tomu tak bude, ale i já se musím učit velké trpělivosti.
Jednou z přetřásaných kauz je záležitost cesty
k Vysílači, potažmo staveb, které nám tam vznikly
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za relativně krátkou dobu, kdy jsme se stavěli, že
je to jako území nikoho. Problém je také především
ve zvýšeném provozu na cestě k Vysílači, kdy se
klidová zóna, kam se rádi chodíme procházet ať už
s kočárkem – protože je tu klid, nebo děti na koloběžkách, kolech či kolečkových bruslích, stává nebezpečnou. Nic nepomáhá, že je zde zákaz vjezdu,
že jsme umožnili případným zájemcům o koupání
(a přijedou autem) parkování na obecním pozemku při vjezdu na cestu ke štěrkovišti. A to nemluvím
o majitelích „buněk“ u samé vody, kteří se domáhají vjezdu. Tito majitelé byli na žádost našeho obecního úřadu vyzváni Stavebním úřadem v Bílovicích
k odstranění staveb, s čímž samozřejmě nesouhlasí. Je to ještě běh na dlouhou trať. Rada obce jedno-
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značně stojí na svém názoru, abychom si tuto část
katastrálního území zachovali pro rekreaci a odpočinek dokud je ještě čas a můžeme si zde udržet
pořádek.
Na obecních webových stránkách probíhá na toto
téma anketa. Rádi bychom znali váš názor.
Dalším diskutovaným problémem je umístění
retardérů v ulicích na Záhumení a Na Pořádí. Mezi
obyvateli těchto částí obce proběhla anketa, taktéž
na internetových stránkách obce jste mohli hlasovat
pro nebo proti umístění retardérů. Návrh umístit zde
retardéry vzešel ze stížností na rychlou jízdu aut. (Je
to ale všeobecný problém, stěžujeme si na to i na
hlavní silnici atd.) Obě ankety ukázaly, že názor občanů není jednoznačný, je tak půl na půl. Proto zatím tuto záležitost odložíme, apeluji však na místní
řidiče, aby v obci jezdili povolenou rychlostí. Vždyť
kdo nám tu bude regulovat udržování pořádku, když
ne my sami?
Ale k příjemnějším věcem! (Chtěla jsem vás přece hezky naladit na léto.) Snažili jsme se alespoň
po kouscích opravit či upravit některé zanedbávané části naší obce. Byla provedena parková úprava
Křenovy uličky, opravena cesta za DPS k Topagře
se spolupodílením Topagry), obyvatelé ulice Nad
školou konečně chodí osvětlenou ulicí, dokončuje
se Horní hřiště. Ještě bychom rádi uskutečnili opravu části chodníku od ZŠ k Bílovicím. Byl pročištěn

tok říčky Bůravy, práce zajišťovala ZVHS Zlín. V průběhu letních měsíců budou ZVHS Uherské Hradiště
provádět čištění melioračního příkopu k přečerpávací stanici. Jak jsem již avizovala, máme také přislíbenou opravu silnice Bílovice – Topolná. Doufejme,
že ji nezhatí nějaké vyšší zájmy.
Je tu tedy léto, čas prázdnin a dovolených. Přeji
vám, ať se vám všude líbí – doma nebo v cizině, ať
se všichni šťastně vrátíte a zase se spolu shledáme.
Hana Marášková, starostka
Tento jedenáctiletý
chlapec se jmenuje Titop Mondol, žije v Bangladéši a od letošního
roku je tak trochu také
obyvatelem Topolné.
My, členky Společenské komise, jsme Titopa adoptovaly na dálku
a zasíláním příspěvku
přes program Bang
Babymu umožňujeme
vzdělávání, které by
si jinak jeho rodina nemohla dovolit.
SK

Projekt „Zdravé zuby“
Na naší škole probíhal jako součást výuky projekt nazvaný „Zdravé zuby“. Žáci si zdokonalovali znalosti o
zubech a péči o ně. Proběhla také výtvarná soutěž „ O nejkrásnější úsměv.“ V literární výchově žáci vymýšleli
básně a popěvky o zubech.
Projekt jsme ukončili „Dnem zubního zdraví.“ Měli jsme besedu s paní doktorkou Poláchovou, žáci soutěžili ve znalostech o zubech, luštili křížovky. Předvedli také nejzdařilejší písně a básně, které složili. Některé
z nich vám zde předkládáme.
Hana Nevělíková
učitelka ZŠ Topolná
Já mám zubátka,
na nich mám rovnátka,
na nich mám perličku,
velkou jak mušličku,
rovnátka mám, rovnátka mám,
nikomu je nedám!
(3. třída –Jakub Dvořáček,
Lukáš Dohnal)

Rovnátka
Moje zuby
Když chci zdravé zuby mít,
musím si je vyčistit.
Každý den tři minuty,
budou jako stříbro.
Lesknou se jak hvězdičky,
z mojí velké hubičky.

Já mám rovnátka s hvězdičkou,
čistím si je houbičkou.
Až si je vyčistím, budu krásná,
budu zářit, jak hvězda jasná.
(3. třída – Katka Dujíčková, Aneta Dohnalová, Petra Liptáková,
Anna Šmídová.)

(3. třída – Lenka Mášková, Karolína Hlavačková, Natálie Vajdíková, Kristýna Ondroušková)
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Nyní následují dva texty, které byly dokonce zhudebněny. Notový záznam na požádání.
1. Zubařka už na mě čeká, s vrtačkou se velmi vzteká
sestřička už vyhlíží, na křeslo mě položí
R: Když si zuby vyčistím (3x), teď už konečně vím, co s tím.
2. Vytrhla mi jeden zub, a z křesla honem dupy dup
doma už mě nebolí, bolest rychle povolí
(Refrén)
3. Rovnátka jsou ošklivá, blbě se s nimi usmívá
zdá se, že jsou zelená, ale jenom barvená (Refrén)
4. Čistěte si zoubečky, kluci, děti, holčičky
nebudou vás boleti, nebudete trpěti.
(Refrén)
(4. třída – Yvona Liptáková, Adéla Bejvlová,
Patrik Sladký, Radim Hlinák, Pavlína Macková)

Jak se kluk naučil čistit zuby
1. Zubařka s vrtačkou čeká,
a kluk se už venku vzteká.
Když si kluk zuby nečistí,
u zubařky vždy piští.
2. Zubařka mu řekla:
Jednou potkáš holčičku,
a ta ti dá hubičku.
Zeptá se tě:
Proč si nečistíš zuby?
Utečou ti ven z huby.

3. Bude tě bolet zub,
a pak udělá rup.
Od té doby si kluk zuby čistí,
a už nikdy nepiští.
4. A teď má i rovnátka,
a necucá párátka.
Zubařka ho má teď ráda,
jako svého kamaráda.
(4. třída – Martina Polášková, Zuzana Viceníková, Kristýna Hoferková, Martin Směták, Michal Bureš)

Z historie Topolné
Marie Gardavská
V letošním roce si připomínáme 70 let od smrti významné
akademické malířky Marie Gardavské, která v roce 1910 namalovala v Topolné deset obrazů. Jsou na nich vyobrazeni topolští občané v různých typech krojů.
Narodila se 14. března 1871 v Kojetíně jako jediná dcera kojetínského rolníka. Konzervativní názory rodičů jí bránily uskutečnit její přání – stát se malířkou. Její touha a odhodlání ji přenesla přes všechny překážky a v 19 letech přišla na Umělecko
průmyslovou školu do Prahy, kde studovala u malíře Schikanedera a pak přešla na školu výtvarných umělkyň do Mnichova.
Po návratu do rodného kraje ji zaujal život hanáckého lidu,
jejich zvyky, obyčeje i sociální rozdíly. Jim zasvětila většinu
svých obrazů. Zachytila je v jejich překrásných bohatě zdobených krojích. Umělecky zobrazila radosti i strasti prostého lidu
ve všech ročních obdobích, ve všedních i svátečních dnech.
Na svých studijních cestách dokumentovala moravské lidové typy na Valašsku, v okolí Líšně, na Slovensku i na našem
Moravském Slovácku.
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Kolekce deseti akvarelů Moravských Slováků
z Topolné je ojedinělá svým rozsahem i pestrostí
krojových a lidských typů. Některé vyobrazené osoby se podařilo identifikovat, nebo je o nich zmínka
v kronice obce. Do širokého povědomí vešla fotografie pětasedmdesátileté přadleny Sabiny Foltýnové, kterou zařadil profesor Niederle do obsáhlého
národopisného díla Moravské Slovensko. Všechny
obrazy jsou výstižně pojmenovány (Rekrut, Důvěrná
otázka, Dostal košem, Stařeček s mlsňákem, Srdce
bol, Z kostela). Autentičnost obrazů je zdůrazněna
zobrazením návsi (kaplička, okolní domy), ale i siluetou věže bílovického kostela. Obrazy vyšly na pohlednicích v olomouckém nakladatelství Promberger
v několika sériích a v různých jazykových mutacích
již před rokem 1912.
Obrazy Marie Gardavské tvoří významnou součást našeho regionálního umění. Mají obrovskou
historicko dokumentární hodnotu.
Akademická malířka Marie Gardavská zemřela
po těžké nemoci v rodném Kojetíně 6. června 1937.
Augustin Knot

Nejstarší spolek v Topolné – Sbor dobrovolných hasičů
Letos je tomu již 120 let, co se v hostinci p. Aloise
Mezírky sešli topolští občané, aby založili Dobrovolnou jednotu hasičskou.
Předcházelo tomu svolání tehdejšího představeného obce p. Josefa Čechmánka, který přítomným
občanům přednesl účel schůze a zároveň je vyzval,
aby se k dobr. jednotě hasičské přihlásili, a do předloženého archu zapsali. Přihlásilo se 35 občanů co
činní členové a 6 co přispívající.
V této schůzi byl sestaven prozatímní výbor, který měl za úkol sestavit stanovy, a vykonat potřebné
práce pro zahájení spolkové činnosti.
Toto vše se stalo 21. listopadu 1886, pravděpodobně po vzoru okolních obcí, Napajedel a zvláště
Bílovic, kde byl sbor založen již několik let předtím.
Když pozorněji pročítáme Protokol (kniha zápisů
ze schůzí), s podivem zjistíme, že v této nejstarší
písemnosti obce je spousta zajímavých údajů a informací o obci – v té době žijících občanech, požárech u nás i v okolí s příčinou vzniku a většinou
i s uvedením vlastníka. Můžeme zde s přehledem
vysledovat jak se rody Lapčíků, Fusků, Hoferků, Gajdošíků, Knotů, Hrdinů, Mikulků, Jánošů, Dohnalů,
Čechmánků , Horáků, Dujíčků, Viňovských a jiných,
dobrovolně angažovaly – staraly, aby se požáry alespoň zmírnily a omezovaly, protože byly pro obyvatelstvo velkým nebezpečím. S ochranou od ohně
byla už v té době spojena určitá osvěta, jak tomu
předcházet. Sháněly se informace - což bylo na tu
dobu velmi těžké.
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Doba hmotné i sociální nouze, kterou si mnozí
z nás nedovedeme představit. Ještě horší však bylo,
udržet takový spolek „ při životě“, protože v rodinách
se žilo velmi skromně, takřka bez krejcaru. A tak posílali žádosti o podpory všude, kde to bylo jen trochu
možné, protože z příspěvků se toho nedalo moc pořídit.
Oslovovali peněžní ústavy v Brně, Praze, v Napajedlích, ale také i kardinála Fürsternberka, arcibiskupa T. Khuena, hraběte Šternberka v Pohořelicích,
p. Aristidea Baltazzi – velkostatkáře v Napajedlích
a také císaře a krále Františka Josefa I.
Společný zájem a starost o ochranu příbytků
a majetků svých sousedů před ohněm a velká snaha jeden druhému pomoci je stmelil tak, že vytvořili
kolektiv jak se říká, „se srdcem na dlani“. Vzbuzovali
obdiv a úctu u svých spoluobčanů, ale i úřadů všeobecně. Ve sboru panovala až skoro vojenská kázeň,
morálka a osobní zodpovědnost k sobě i k druhým.
Však se také oslovovali „bratře“! Označovali se za
dobrovolné vojsko – kdy voják musí, ale hasič to činí
dobrovolně. Základem pro činnost hasičů bylo, je
a vždy bude křesťanské motto:
„Miluj bližního, jako sebe sama“.
Po rozpadu monarchie Rakousko-Uhersko dostala jejich činnost ještě další náboj v podobě národního
významu. V podmínkách nového státu zdokonalovali svou činnost, byli středem veškerého dění v obci.
Navázali na zřízení vlastní knihovny a stavbu has.
skladiště v r. 1910 rozšířením osvětové činnosti pro
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své spoluobčany, pořádali zábavy masopustní, končinové, svatodušní, hodové, pořádali výlety, divadla,
stavili máje – zkrátka byli účastni všech církevních
i světských slavností. Ne nadarmo se v závěru Zprávy jednatele při výroční valné hromadě pronášelo
heslo: „Vlasti k oslavě, bližnímu k ochraně“! Toto
nebyla žádná fráze, ale poctivá a upřimná snaha
pracovat pro všechny občany bez rozdílu. Však také
do sboru vstupovali lidovci, agrárníci, nár. socialisté
ba i komunisté. Významné funkce zastávali osobnosti veř. života v obci, správci zbytkového statku,
starostové obce, učitelé, ale také legionáři a jinak
důvěru veřejnosti mající topolští občané. V takovém
duchu a rozmanitosti přečkali obě svět. války, ale
i únor 1948. Křesťanskou zásadu neztenčili, ale
svým postojem v době převratných společenských
přeměn si uchovali svůj řád a smysl pro pořádek.
Už v r. 1949 si vymohli na tehdejším vedení MNV
projekt přestavby Hasičské zbrojnice a stavbu protipožárních nádrží.
Nelze také zapomenout na rok 1955, kdy hasičský kroužek pod vedením p. učitele Fr. Dohnala
získal na celostátní soutěži nedoceněné 2. místo
v ČSR. Tímto a jiným podobným způsobem dávali
hasiči o sobě vědět, a začlenili se tak plnohodnotně
do tehdejší společnosti.
Život však jde dál, ve sboru se střídají desítky čle-

nů, kteří se nám nenásilným způsobem zapisují do
myslí. Myšlenka hasičská je stále aktuální a proto
je nezbytně nutné znovu spolupracovat s mládeží,
ošetřovat svou hasicí techniku – auto, a být stále připraveni.
Mimořádná událost je totiž taková, kterou nečekáme a stále častěji jsme svědky jejího výskytu.
A právě tehdy je třeba pomoci, okamžitě nasadit své
síly, když ostatní zúčastnění jsou bezradní, škodu
nebo nebezpečí omezit nebo zmírnit.
Význam působení Sboru dobr. hasičů u nás
v obci má však i jiný význam – kulturní. Navštěvuje
se každoročně sv. Hostýn při příležitosti celonárodní
hasičské Poutě, nezapomíná se na uctění památky
svých zesnulých členů, účast na okrskových soutěžích, pořádají výlety, spolupracují s řed. Základní
školy při každé oslavě Dne dětí a hlavně připravují
končiny. Bez této tradice s přičinění našich hasičů,
by kulturní život v obci měl pořádnou mezeru.
A tak milí spoluobčané, hasiči topolští – přeji Vám
do dalších let vaší práce a starostí o nás o všechny,
hodně zdraví, pohody a dobré rodinné zázemí, bez
kterého je nemyslitelná každá řádná činnost. Ať jste
připraveni zvládnout jakoukoli přírodní nebo živelnou situaci, která se v naší obci vyskytne, a ať máte
z vykonané práce jen a jen krásný pocit. Zdař Bůh!
Samsounek Fr.

„Setkání pod lipú 2007“ v Topolné
O víkendu 26. – 27.5.2007, konečně po čtyřech
ročnících, dovolilo počasí tomuto pátému ročníku
folklorního festivalu s mezinárodní účastí „Setkání
pod lipú 2007“ v Topolné, v památkové usedlosti č.90
( tedy na „Devadesátce“ ), proběhnout bez problémů
v celé délce a plné síle. 190 dospělých účinkujících
v sobotu a 220 vystupujících dětí v neděli během
dvou dnů předvedlo své umění a zájem o folklorní
tradice několika stovkám diváků a příznivců, kteří
během dvou dnů památkovým areálem prošli. Svojí
vysokou, mnohdy až profesionální uměleckou úrovní přispěli vystupující soubory a cimbálové muziky
k tomu, že se tento festival svojí náplní a kvalitou
řadí k významným kulturním událostem nejen v oblasti hradišťského dolňácka, ale dnes již reprezentuje celý Zlínský kraj.
Příprava a organizace takové akce je o tom, že
tři lidé z Národopisného souboru Včelaran, který je
jediným pořadatelem a organizátorem celé akce,
více jak půl roku před tím obvolávají a smluvně domlouvají vhodné vystupující soubory, shánějí peníze
zejména z dotačních titulů a připravují propagační
materiály. Měsíc před tím je pak všech čtyřicet členů
souboru Včelaran zapojeno tak, aby dokonale zabezpečili festival po všech stránkách.
Přestože všichni tito členové souboru to dělají
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ZADARMO, nestačilo by jejich odhodlání k uskutečnění akce takového rozsahu. Velké poděkování proto patří Zlínskému kraji, který již několik let poskytuje
dotaci tomuto festivalu a hlavně hejtmanovi Zlínského kraje panu Liboru Lukášovi, který osobně převzal
záštitu nad letošním 5. ročníkem folklorního festivalu
„ Setkání pod lipú 2007“.
Neméně významná podpora se nám dlouhodobě
dostává od Slováckého muzea v Uherském Hradišti, které je vlastníkem objektu „Devadesátka“ a díky
velmi dobré spolupráci a pochopení ředitele muzea

Život v Topolné
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PhDr. Ivo Frolce, může soubor Včelaran v tomto objektu nacvičovat a pořádat kulturní akce nejen folklorní, ale také divadelní, přičemž v minulých letech
zde hrálo Městské divadlo Zlín, ochotníci z Hvozdné
a z Jarošova.
Za podporu děkuje tímto soubor také Obci Topolná a Obci Bílovice, které jsou každoročně největšími
přispěvateli na činnost a provoz souboru Včelaran.
Snad nejvíce si ovšem vážíme podpory od NADACE Děti – Kultura – Sport pana Ivo Valenty, která
nás vytrhla z nejhoršího při pořizování nového krojového vybavení, jelikož jsme od roku 2002, kdy jedna bývalá členka souboru spolu se svým manželem

a matkou odnesli a doposud nevrátili krojové součásti a vybavení za více jak 400.000,- Kč, neměli
v čem vystupovat a do dneška jsme se s tím trápili.
Po pěti letech si už konečně nemusíme půjčovat krojové součásti na vystoupení a to díky NADACI Děti
– Kultura – Sport, podpoře krajských a obecních institucí, soukromých subjektů a také vlastní činnosti.
Všem našim příznivcům tímto pěkně děkujeme
a slibujeme, že se i v příštích ročnících folklorního
festivalu „Setkání pod lipú“ v Topolné na „Devadesátce“ bude na co dívat.
Jaroslav Hubáček
primáš CM Včelaran

Dům s pečovatelskou službou Topolná
Dům s pečovatelskou službou bude v srpnu 2007
slavit své dvouleté výročí.
Je to nájemní dům ve vlastnictví obce s poskytovanou soustředěnou pečovatelskou službou, kterou
zajišťuje Oblastní charita Uherské Hradiště. Kapacita domu je 14 malometrážních bytů, součástí budovy je ordinace praktického lékaře, ordinace zubní
lékařky, pedikúra a manikúra, masáže a také lidová
knihovna.
Rozsah služeb je individuální dle potřeb obyvatel.
Donáška obědů a ostatní úkony jsou poskytovány
pouze v pracovní dny.
Pro využití volného času a pro kulturní a společenský život máme útulně zařízenou společenskou místnost. Setkáváme se rádi při různých oslavách narozenin, pořádáme besedy o zdraví, výživě
a zdravém způsobu života.Slavíme spolu vánoční
i velikonoční svátky.
S velkou radostí mezi námi vítáme každou milou návštěvu našich malých spoluobčánků, žáčků
a žáků mateřské i základní školy.
Ve spolupráci s obecním úřadem budou od září
naše společenské prostory sloužit i „Klubu důchodců“.
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„Klub důchodců“ bude určen pro seniory, kteří
mají chuť využít svůj volný čas k odpočinku, k zábavě i ke vzdělávání se. Nabízíme různé zajímavé
kulturní a společenské akce, účast na besedách,
přednáškách, poznávacích zájezdech a divadelních
představeních. Zájemci se naučí pracovat s počítačem a internetem.
Podrobnější informace získáte na obecním úřadě.
Jana Šuranská
vedoucí DPS

Život v Topolné
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Co můžete udělat pro své bezpečí,
když jste sami doma

!!!!!!!!!!!!!
•
•
•
•
•

Nikdy neotvírejte dveře automaticky, nevíte – li,
kdo za nimi.
Pořiďte si panoramatické dveřní kukátko a pojistný řetízek. Umožní Vám vyřídit nutné záležitosti
v relativním bezpečí.
Cizí lidi nepouštějte nikdy do bytu. Ověřte si jejich
totožnost. Dovolte vstoupit pouze osobám, kterým důvěřujete.
Nalepte si důležitá čísla na Váš telefon.
Zamykejte hlavní vchodové dveře a zavřete okna,
a to i v případě Vaší velmi krátké nepřítomnosti.

Nedejte zlodějům šanci
Nové formy trestné činnosti
Metody podvodníků jsou stále rafinovanější
a vynalézavější. Jak se mění zvyky ve společnosti
vznikají i nové druhy trestné činnosti, které na ně
reagují.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bytové formy kriminality:
• Prohlášení se za obchodního zástupce firem, pojišťoven, příslušníky různých sekt a náboženských skupin, nemocné, kteří potřebují napít vody,
pečovatelky, sociální pracovnice, zaměstnance
plynáren a další bývá záminkou, jak se dostat do
cizího bytu a otipovat ho, nebo rovnou vykrást.
• „Známý“vašeho známého nebo příbuzného vám
údajně něco veze a rozbilo se mu auto – potřebuje peníze na odtažení auta nebo na taxíka, aby
vám věc přivezl. S penězi pak zmizí.
Prevence bytové kriminalistiky:
• Nepouštějte cizí lidi do bytu. Zaměstnanci plynáren nebo pečovatelky se musí vždy dopředu
ohlásit a prokázat průkazem. Pokud si ani potom
nejste jisti, kontaktujte příslušný úřad nebo podnik, tam řeknou, zda je u nich příslušný člověk
skutečně zaměstnán.
• Informace od údajných známých si ověřte. Nedávejte jim žádné peníze, nepouštějte je do bytu.
Pokud už je do bytu vpustíte, nenechávejte je nikdy samotné.
Motivací jakékoli trestné činnosti je zisk. Trestné
činy by však nemohly být páchány, nebýt důvěřivosti
a naivity lidí. Proto přemýšlejte a nechovejte se rizikově.
Důležité je všechny trestné činy i pokusy o ně hlásit policii. Trvejte na nahlášení a popisu pachatele.
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•
•
•
•
•
•
•

•
•

PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ PŘED ODJEZDEM
NA DOVOLENOU
Nechlubte se svými majetkovými poměry
Nezveřejňujte svůj odjezd předčasně
Uschovejte cenné věci a doklady do bezpečnostní schránky nebo do domácího trezoru, nejlépe
pevně zabudovaného ve zdi
Přerušte před odjezdem na dovolenou dodávku
zboží do domu
Zkontrolujte pečlivě okna a dveře,zda jsou zavřená
Nezatahujte závěsy,rolety a žaluzie
Uložte žebříky a jiné nástroje,které by pachatel
mohl použít při vloupání do vašeho rodinného
domku nebo rekreačního objektu
Svěřte klíč od bytu spolehlivému sousedovi nebo
příbuznému,který bude váš byt pravidelně kontrolovat a vybírat poštovní schránku
Můžete-li, vytvořte zdání,že je v bytě někdo přítomen
Využijte elektronické spínací zařízení, které podle nastavení rozsvítí světla, zapne rozhlasový
přijímač,televizi apod.
Zdokumentujte své cenné věci (seznam,fotodokumentace) případně sepište výrobní čísla přístrojů. Tyto informace pomohou policii v pátrání
a pojišťovnám při likvidaci pojistné události
PREVENCE VLOUPÁNÍ DO BYTU
NEBO RODINNÉHO DOMKU
Prevence proti vloupání do bytu začíná u řádně
zamčených vstupních dveří
Vyměňte zámky u dveří,pokud se přistěhujete do
nového bytu
Trvejte na tom, aby společné prostory v domě
(chodby, schodiště, sklepy, apod.) byly dobře osvětleny, a aby klíče od nich měli pouze nájemníci.
Zabraňte tomu, aby kukátkem nebo poštovní
schránkou bylo vidět do bytu.
Uveďte na zvonky, schránky a dveře své příjmení
v množném čísle bez titulu.
Než otevřete přesvědčte se, kdo je za dveřmi
(použijte panoramatické kukátko, bezpečnostní
řetízek).
Mějte se na pozoru před lidmi, kteří chodí ode
dveří ke dveřím a nabízejí různé služby (např.
vyčištění koberců, nabídky různého zboží apod.)
může to být trik, jak si otipovat váš byt.
Nevstupujte do bytu, přijdete – li domů a naleznete dveře pootevřené a zda se Vám, že Vás někdo vykradl. Ihned zavolejte policii.
Mějte a paměti, že ke krádežím vloupání dochází nejčastěji v dopoledních hodinách a o víkendech.

Život v Topolné
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Společenská kronika
Duben - červen
Jubileum

v dubnu:
50 let
60 let

70 let
75 let
80 let

v červnu:
50 let
60 let
75 let
80 let

Kolařík Ludvík
Parobek Svatopluk
Foltýnová Božena
Macková Věra
Lapčík František
Burešová Ludmila
Mikulková Marie
Němec František
Šobáňová Marie
Rozsypálek Rudolf

v květnu:
50 let
60 let
70 let

Mikulková Zdenka
Hrdina Ivan
Budík Josef
Macko Andrej
Čechmánek Stanislav
Mikulková Anna

Gajová Naděžda
Fusková Jarmila
Úlehla Jaroslav
Knotová Anna
Mašlanová Ludmila
Knotová Marie
Lapčíková Marie
Hajduková Ludmila

Přivítání občánků v naší obci:
Natálie Kubíková, Adéla Jurygáčková, Radek Velísek
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DIAKONIE ČCE
- středisko Cesta

Oblastní charita
Uherské Hradiště

Už téměř deset let existuje v Uherském Hradišti
středisko sociálních služeb pro klienty s mentálním
a kombinovaným postižením nazvané Cesta. Působí jako denní stacionář – úlevová služba pro rodiny,
které o svého blízkého s postižením pečují doma.
„Naše služby umožňují pečovatelům, kteří se
doma celé dny starají o rodinného příslušníka, ukrojit si kousek volného času pro své potřeby, nákupy,
vyřizování na úřadech... Klientům, které nám přitom
svěří do péče, nabízí středisko Cesta bezpečné stimulační prostředí a péči školených pečovatelů,“ vysvětluje Zuzana Hoffmannová, ředitelka střediska.
Ve středisku Cesta klienti absolvují různá relaxační cvičení, dechovou gymnastiku, a dle stupně
postižení si mohou prostřednictvím námětových,
pohybových a didaktických her osvojovat získané
dovednosti. Osobnost klientů je rozvíjena prostřednictvím fyzioterapie (stimulační a relaxační cvičení),
muzikoterapie (zpívání u klavíru), ergoterapie (výtvarná a pracovní výchova) či canisterapie (cvičení
se psem).
Středisko je otevřeno ve dnech pondělí až pátek
od 7.30 do 15.00. Je zde i možnost zajištění oběda.
Budete-li mít pocit, že vám můžeme jakkoliv pomoci, volejte, pište, nebo se k nám přijeďte podívat.

Oblastní charita Uherské Hradiště přijme pracovníka na pozici vedoucího dobrovolnického centra.
Vhodné i pro absolventy.
Náplň práce:
- koordinace dobrovolníků
- komunikace a navazování nových kontaktů se
spolupracujícími organizacemi
- propagace dobrovolných aktivit
- zajištění organizační stránky chodu centra
- pomoc při vyhledávání nových finančních zdrojů
Váš profil:
- SŠ/VŠ/VOŠ - sociální nebo zdravotní zaměření
výhodou
- organizační schopnosti
- samostatnost a systematický přístup k práci
- příjemné a vstřícné vystupování
- dobrá znalost práce na PC (MS Office)
- motivace k práci v sociální sféře
Žádosti se strukturovaným životopisem zasílejte do
16. 7. 2007 na adresu Oblastní charita, Velehradská tř.
247 Uh. Hradiště 686 01 nebo uhradiste@caritas.cz.

DIAKONIE ČCE – středisko Cesta, Na Stavidle 1266, Uherské Hradiště,
Tel.: 572 557 273, 737 507 915,
http://cesta.diakoniecce.cz, e-mail: cesta@diakoniecce.cz

MASÁŽE TOPOLNÁ
DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU

NABÍZÍME :
Masáž šíje, zad, hrudníku, břicha, hýždí, horních
končetin, dolních končetin, reflexní masáž plosky
nohy, anticelulitidovou a celého těla, Lymfatická masáž , Aroma masáže, Pohotovostní masáž , Sportovní masáž, Mobilizační techniky, atd.
PROVOZNÍ DOBA: dle objednávky

srdečně zvou
MARTIN a VLADIMÍR ŠUBÍKOVI
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KONTAKTY :
na tel. v době od 15:00 hod.
MARTIN tel. 603 764 394
VLADIMÍR tel. 604 415 203
subik@topolna.cz
www.subik.topolna.cz

Život v Topolné
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Kopaná – jaro 2007
Tabulka žáci:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Jarošov
Březolupy
Mařatice
Bílovice
Nedachlebice
Jankovice
Kněžpole
Kudlovice
Topolná
Mistřice
Babice
Huštěnovice
Traplice

23
23
23
24
23
23
23
23
23
23
23
23
23

21
21
19
14
13
10
10
9
8
4
2
3
3

1
1
0
2
3
3
1
3
4
1
5
1
1

11
11
41
8
7
10
12
11
11
18
16
19
19

69:11
48:20
39:25
66:41
69:47
50:76
61:65
9:71
57:61
21:95
27:105
34.121
23:195

64
64
57
44
42
33
31
30
28
13
11
10
10
72
69
66
45
41
36
36
34
32
31
30
20

Tabulka dorost:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Prakšice
Os. Lhota
Boršice
Kostelany n/M
Šumice
Bílovice
Jalubí
Tupesy
Bystřice p/L
Vlčnov
Nedakonice
Havřice
Topolná

26
27
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

23
22
22
14
13
11
10
10
10
9
9
6
6

3
3
0
3
2
3
5
4
2
4
3
2
1

0
21
41
9
11
12
11
12
14
13
14
18
19

88:18
30:36
32 :28
75:55
79:60
66: 60
45:63
71:88
51:113
44:57
53:80
48:79
39:83

14.

Babice

26

4

5

17

48:89

15.

Březolupy

26

3

8

16

29:89

19
17
17

24
24
24
24
24
23
24
24
24
24
23
24
24
24

15
14
13
12
12
11
8
7
8
8
8
7
7
5

6
6
7
6
4
2
6
7
4
2
1
3
8
2

3
4
4
6
8
10
10
10
12
14
14
14
9
17

76:33
70:33
50:23
59:32
60:39
50:71
48:54
39:52
37:51
47:59
47:64
36:50
43:48
31:84

51
48
46
42
40
35
30
28
28
26
25
24
23
17

Tabulka muži:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
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Kostelany n/M
Vážany
H. Němčí
Huštěnovice
Nezdenice
Mistřice
Topolná
Buchlovice
O.N.Ves B
Březová
Vlčnov
Nivnice
Částkov
Babice

Život v Topolné
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Jak se stává v posledních letech pravidlem, v důsledku nepříznivého počasí není možné zahájit fotbalové soutěže dle platné termínové listiny. Letošní
jarní čas r. 06/07 po přesunu prvních dvou mistrovských utkání, začala pro naše hráče až 1. dubna na
domácím hřišti. Všechna mužstva nastupovala do
soutěže se snahou podávat dobré výkony. Vyrovnanost jednotlivých celků, hlavně v okresní soutěži
mužů, přinášela naším hráčům, vedoucím a trenérům nejen radost, ale také zbytečné zklamání z neúspěchů hlavně na vlastním hřišti. Díky bojovnosti
a obětavosti se však v rozhodujících zápasech na
hřištích soupeřů podařilo získat potřebné body, které
naše muže udržely ve středu tabulky.
Dorostenci hráli v rámci svých možností. Mnohdy
chyběl i kousíček štěstí k úspěchu. V současné době
se však pohybují v kalných vodách sestupové oblasti OP. Pro toto mužstvo je důležité, aby se našli z řad
bývalých hráčů, případně ostatních fotbalových příznivců obětaví lidé, kteří by pomohli při vedení tohoto
mužstva. Obracíme se proto s naléhavou žádostí na
ty, kdo by měli zájem pracovat s mládeží, aby nám
pomohli. Není možné při dnešním pracovním vytíže-

ní jedním, případně dvěma obětavými trenéry zajistit
řádnou přípravu k utkáním. Vážným problémem je
také doprava osobními auty. Jen těžko se zajišťuje
dostatečný počet vozidel.
Žáci jaro procházejí klidně, výsledky odpovídají
možnostem. V této kategorii jsou velké rozdíly ve
výkonech jednotlivých mužstev v důsledku nerovnoměrného věkového rozložení hráčů v oddílech.
Mužstvo naší ZŠ (reg. + nereg ) bylo účastníkem
„Turnaje o pohár starosty obce Kněžpole“, ve kterém zvítězilo. Děkujeme ZŠ, rodičům a trenérům za
jejich pomoc.
Na 30. června 07 připravujeme turnaj „Starých
pánů“ – hráčů nad 35 let za účasti družstev Bílovice,
Kněžpole, Mistřice, Nedachlebice, Březolupy a Topolná. Všechny příznivce dobré kopané srdečně zveme.
V červenci plánujeme také další ročník „Turnaje ulic
v Topolné“.
Blíží se konec dalšího soutěžního ročníku. Při
této příležitosti děkujme všem obětavým hráčům,
trenérům, vedoucím, sponzorům a těm, kteří pomáhají fotbalu v Topolné.
JD
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