Obecní zpravodaj

Číslo 1

Ročník IX.

Zápis do 1. ročníku
V úterý 6. 2. 2007 se uskutečnil
na naší škole zápis dětí do 1. ročníku. Budoucí školáci si odnášeli
domů chytré sovičky s pamlskem,
které vyráběli jejich kamarádi
ve školní družině.

Tříkrálová sbírka 2007
Tak jako každý rok i letos proběhla v prvním lednovém týdnu Tříkrálová sbírka, kdy nás navštívili koledníci a mohli jsme přispět do pokladničky finančním
darem. Finance budou použity na pomoc lidem v nouzi. Letošní rok se v naší obci vybralo 44 287,- Kč.

ANKETA PRO SENIORY

Máte zájem o činnost Klubu důchodců v naší obci?

ANO

NE

Odstřižený anketní lístek hoďte do schránky
„Připomínky občanů“ u obecního úřadu
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Slovo starostky
Milí spoluobčané!
Ani jsme se nenadáli a je tu jaro. Za tu dobu
uteklo hodně vody a stalo se spoustu událostí, které nejsou na první pohled vidět, ale přesto mně
a Radě obce zabraly hodně času a energie. Ale
s tím jsme počítali, takže někdy zbývá jen povzdech,
že má den tak málo hodin.
Když chodím po dědině, dívám se kde by co
chtělo vylepšit a vím stejně jako vy, že je toho hodně. Po přečtení článku Rady obce - s čím jsme
vstoupili do nového volebního období, vám však
bude jasné, že všechno nepoběží tak rychle, jak
bychom si představovali.Ale nevěšme hlavu. Já věřím, že pomalu, ale jistě se všechno srovná. Jenom
se teď budeme muset trochu uskrovnit. Žádné další
megalomanské akce! Budeme se snažit opravovat
nejnutnější, například chodníky, horní hřiště, terén
nad mateřskou školou, dotáhnout do konce osvětlení v ulici Nad školou apod. Ještě před koncem

loňského roku bylo usazeno osm vpustí podél cesty
na Řepářích a jak se ukázalo, plní svůj účel dobře
– voda tu už neobtěžuje obyvatele při sebemenším
dešti.
Vím, že tohle jsou opravdu pidiakce, kterým nikoho neohromíme. Vycházejme však z toho co si
můžeme dovolit. Už žádné dluhy! A snažme se podívat se kolem sebe i jinýma očima, prosím. Můžeme mít radost, že se vydařily různé akce jako ples
rodičů, turnaj v mariáši, fašank, karneval pro děti,
fotbalisté byli na soustředění…Vypovídá to o tom,
že umíme využít svůj čas nejen pro sebe, ale i pro
své přátele. Když se naučíme vzájemně se domluvit a respektovat, je to určitě začátek všeho úspěchu. Alespoň si to já přeji.
Ráda bych uvedla víc konkrétních plánů, ale nemohu slíbit nesplnitelné. Proto alespoň jedno přání
na závěr: Užijte si krásně jarní dny!
Hana Marášková, starostka

USNESENÍ 1/07
ze zasedání Zastupitelstva obce Topolná, konaného dne 16. 3. 2006
A. Zastupitelstvo obce schvaluje:
- Využití prostředků rezervních fondů MŠ a ZŠ dle
předložených návrhů.
- Rozpočtovou změnu č. 1 na rok 2007
- Rozpočtovou změnu č. 5 za rok 2006, kromě položky nákup služeb ve správě.
- Prodej pozemku parc.č. 226 o výměře 619 m2
JUDr. Romanu Foralovi za cenu 5000 Kč.
- Prodej pozemku č. 614/4 a 3255/6 Davidu Nagyovi za cenu 2000,- Kč.
- Navýšení konektivity v síti internet dle smlouvy č.
B 94554 s firmou Internext.
- Vypracování záměru projektu Bůrovce
- Prodej zařízení kabelové televize firmě Televize
Slovácko za 5000 Kč.
- Návrh, aby obecní noviny nebyly distribuovány
zdarma. Cena výtisku je stanovena na 5 Kč.
- Rozdělení výtěžku 76 862,- Kč z herních automatů
na kapitolu veřejně prospěšné účely.
- Mgr. Hanu Maráškovou starostku obce, nar.
14.1.1954, bytem Topolná 92, zástupcem obce Topolná ve svazku obcí Region Za Moravú, se sídlem Obecní úřad Mistřice, č.p. 9, 687 12, IČ:7087919
a to počínaje 1.1.2007.
- Podpisovou akci Petice proti diskriminaci obyvatel
venkova.
- Odměny ZO:
Radní
1.350,- Kč
Zastupitel
200,- Kč
Předseda výboru/komise
1.000,- Kč
Člen výboru/komise
600,- Kč
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- Dotace spolkům:
Klub rodičů
10.000,- Kč
TJ + TOP HOP
55.000,- Kč
Topolanka
20.000,- Kč
Myslivci
10.000,- Kč
Topolská chasa
40.000,- Kč
Včelaran
20.000,- Kč
Zahrádkáři
15.000,- Kč
Tenisový klub
10.000,- Kč
– s podmínkou vyřešení sociálního zařízení
Celkem
180.000,- Kč
B. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- Zprávu o činnosti RO za uplynulé období.
- Zprávy kontrolního výboru, finančního výboru
a společenské komise.
- Komentář pana Košuta k závěrečné zprávě FV.
- Změnu pracovníka a prac. doby ve sběrném dvoře.
C. Zastupitelstvo obce ukládá:
- RO předložit na pracovní schůzce ZO finanční rozbor provozu ČOV v porovnání:
– pronájem, provozování obci
D. Zastupitelstvo obce navrhuje:
- Řešit dopravní značení v obci na pracovní schůzce ZO
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Plavání
Žáci 2. a 3. třídy a MŠ zahájili plavecký výcvik v
Plavecké škole v Uh. Hradišti

Napsali žáci ZŠ
Tygře, tygře, kde máš pruhy?
Mám místo nich malé kruhy.
Nejsem totiž tygr dravý,
ale spíš leopard pravý.
Kristýna Hoferková
Ten náš pes,
štěká na celou ves.
A to naše štěňátko,
ohluchlo nám zakrátko.
Bára Paveleková

Jednoho dne ovce,
snědla mého otce.
Mého otce sežrala,
a proto jsem plakala.
Adélka Lapčíková
Boxer klokan Karlíček,
přiskřípl si malíček.
Právě byla noc,
bolelo to moc.
Napuchnul mu prst,
tak si kousal srst.
Fero Nemo Nemochovský

Pes – přítel člověka
Náš pes se jmenuje Dan. Je dlouhosrstý, smetanové barvy. Má krásné, hnědé oči a malý, černý čumák.
Je menšího vzrůstu. Ocásek má huňatý a zatočený
nahoru. je to milý a poslušný pes. Naučila jsem ho povely – sedni, lehni, zůstaň! Psí granule a kosti má nejraději. Bydlí v dřevěné boudě, ale nejraději odpočívá
na lavici pod oknem. Jeho rasa je špic. Štěkáním nám
dává najevo, že je u nás někdo cizí. Nemá rád kočky
a vrabce. Rád si hraje s umělou kostí, která při stisku píská. Jednou v létě jsem zapomněla zavřít dveře
a náš Dan potichu vběhl do kuchyně, kde měla maminka přichystané maso k obědu a to pak zmizelo.
Yvča Liptáková
Náš pes se jmenuje Bertík. My jsme ho naučili, aby si sedl nebo lehl. Dáváme mu psí granule
a kosti. Občas mu dáme nějaké maso. Pije nejčastěji vodu. Postavili jsme mu boudu, kterou jsme pomalovali barvami, aby ji měl veselejší. Náš Bertík nemá
žádnou rasu, je to vořech. Takový pes nijak nepomůže, ale občas chytí nějakou myš a hlavně hlídá dům.
Zkouším, aby dal pac, stále mu to však nejde.
Patrik Sladký
Pes je nádherný tvor a moc nám pomáhá. Třeba
někteří psi hlídají a také jsou psi, kteří pomáhají slepým
a zachraňují při lavinách. Pes je můj nejlepší přítel.
Můj pes se jmenuje Emina. Její rasa je labrador
a je to fena. Mám s ní různé zážitky. její výcvik jsem
ji naučil já. Umí skočit 60 cm vysoko a umí dát pac,
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No, to je náš bratr medvěd,
musím o něm napsat pět vět,
nebo čtyři, to je jedno
skrz rybník vidí až na dno.
Má nádherné hnědé chlupy,
je na nich však vidět lupy..:-)
Martin Směták

lehni, sedni, k noze a zdolat překážkovou dráhu.
Taťka ji naučil, že když se řekne: „Máš volno“, tak si
začnou hrát s Betčou a když: „...nemáš volno“, tak
jde u pravé nohy. Má ráda granule. A je čistokrevná!
Martin Směták
Příběh, ve kterém je nutno použít slova: sklíčko, kolotoč, zmrzlina, liška, deštník, peřina
Vašek a barevné sklíčko
Byl jeden kluk. A byl to docela obyčejný čtvrťák.
Jmenoval se Vašek. Bydlel v domě na kraji města.
Jednou ráno se Vašek probudil, připravil si věci, nasnídal se a šel do školy.
Vyšel z domu. Najednou vidí na chodníku ležet
barevné sklíčko. Zvedl je a do barevného sklíčka se
podíval. Na sklíčku bylo napsáno: „Řekni tři přání.“
Vašek si to přečetl a hned vyslovil první. „Já bych
chtěl, aby u nás byly kolotoče.“ Podíval se znovu
přes sklíčko a uviděl kolotoče i stánky se zmrzlinou.
Uviděl také střelnici a v ní nádhernou plyšovou lišku,
která Vaškovi nejvíce padla do oka.
Ale když chtěl Vašek vyslovit další přání, tak začalo pršet. Honem poprosil sklíčko o deštník. Sklíčko
mu tedy dalo deštník. Vašek jej popadl, poděkoval
a celý promrzlý utíkal domů.
Ještě mu zbývá třetí přání. Ale co to? Vašek se probudil, drkotal zimou a zjistil, že to byl jen sen. Smutný si
vzpomněl na své poslední přání, které mu barevné sklíčko už nevyplní. A to znělo: „Chci novou, teplou peřinu.“
Adélka Lapčíková
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Ohlédnutí za volebním obdobím 2002-2006
Vážení občané,
dne 3. listopadu minulého roku bylo zvoleno nové
vedení naší obce. Tímto dnem také skončilo moje
působení ve funkci starosty naší obce. Dovolte,
abych jen krátce zrekapituloval minulé – pro obec
Topolnou v mnohém revoluční – volební období,
tedy léta 2002 až 2006.
Nebudu Vás unavovat dlouhým výčtem toho, co
se událo. Kdo chtěl, tak to jistě sledoval v našich
novinách či na našich internetových stránkách. Pokusím se jen co nejstručněji charakterizovat hlavní
rysy minulého období:
1) byly pojmenovány všechny problémy obce
2) poprvé od roku 1990 se začala snižovat zadluženost obce
3) občané začali získávat velké množství informací
o všem, co se v obci děje
4) proběhla veřejná anketa – občané si sami řekli, co
chtějí v obci vybudovat
5) rozvoj obce se začali řešit zodpovědně a s předstihem – začala příprava důležitých akcí (náves,
sportoviště, nové stavební parcely, dětské hřiště, rekonstrukce staré školy atd.)
A přestože mě spousta lidí neuznávala jako starostu obce a i přesto, že mnoho mých spolupracovníků
se mnou ukončilo spolupráci, považuji období minulých let za naprosto zlomové pro vývoj naší obce.
Jistěže se obec Topolná neocitla bez problémů
– problémů je spoustu a jejich úplné dořešení ještě dlouho potrvá. A rozhodně si nemyslím, že jsem
byl spasitelem obce Topolná. Jen bych se chtěl s
Vámi upřímně podělit o radost, že se nám podařilo
zvrátit směřování obce Topolná směrem k propasti –

k propasti, ze které by se již nemusela nikdy dostat
nebo by se dostávala velmi dlouho. Záměrně říkám
„nám“, protože mám na mysli všechny zastupitele,
kteří se postavili problémům a kteří se nebáli podílet
na jejich řešení.
Ale tato etapa končí. Volby určily nové rozložení
sil. A přestože se to může zdát zvláštní, nepovažuji výsledek voleb za špatný a nemohu říct, že bych
byl extrémně nespokojen. Samozřejmě, že jsem si
přál daleko větší volební zisk kandidátní listiny, kterou jsem měl tu čest vést. Na druhou stranu považuji
úspěch zastupitelů, kteří byli součástí hlavního bloku, který udával směr vývoje obce v minulém období, částečně i za můj úspěch a moji satisfakci.
Osobně se pokusím nadále pracovat pro obec
Topolnou – jsem stále členem Zastupitelstva obce.
Samozřejmě nyní jsem již limitován svými časovými
možnostmi. Ale věřím, že se jistě nějaký prostor podaří nalézt.
Závěrem bych chtěl popřát hodně ěstí a sil paní
starostce, ale i celé Radě obce. Cesta, kterou jsem se
vydal já, a ve které nyní budou pokračovat, je těžká.
V zastupitelstvu nepanuje klid a snaha spolupracovat. Naopak mezi zastupiteli jsou lidé, kteří čekají jen
na chyby a záminky (a když nepřijdou, jsou schopni škodit jen z principu). Čím déle se podaří vytrvat
v nastoleném směru, tím je větší šance, že se již nikdy
obec Topolná nevrátí do tolik problémové minulosti.
Vážení občané, bylo mi ctí podílet se na stabilizaci situace naší krásné obce a doufám, že se mi
alespoň trochu podařilo pomoci při nastolení nového
stylu fungování samosprávy obce Topolná.
Jiří Košut

Informace o finanční situaci naší obce
Stav finančních prostředků obce ke konci roku 2006

Závazek č. 1
V roce 1995 proběhla stavba čističky odpadních
vod v naší obci, která byla realizována za částku
cca 36 milionů Kč. Na tuto akci získala obec půjčku
od Státního fondu životního prostředí (dále SFŽP)
a z důvodu nesplácení této půjčky došlo k nárůstu
penále. SFŽP žaluje obec na částku 5 093 229,- Kč.
Na základě jednání byl dluh snížen na 1. 550 000,Kč a je nutno jej co v nejbližší době uhradit a zabránit tak platebnímu příkazu na 5 093 229,- Kč.
Závazek č. 2
Od roku 1992 řeší obec spor o odkup pozemku
pod hřištěm. V současné době došlo ke konečné dohodě s majiteli pozemků a obec vyplatí prodávajícím
částku cca 1. 200 000,- Kč v letech 2007 a 2008.
Závazek č. 3
V předminulém funkčním období představitelé
naší obce rozhodli o stavbě Domu s pečovatelskou
službou. Realizace této stavby přinesla naší obci
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také dlouhodobý finanční závazek ve formě úvěru u ČS, a.s. na dalších osm let. K dnešnímu datu
zůstává výše nesplaceného úvěru ČS 8 315 000,Kč, což pro nás znamená každoroční splátky po
1 120 000,- Kč po dobu dalších osmi let.
Závazek č. 4
V minulých letech proběhly práce ZTV pro rodinné domky Nad školou, výstavba Redukční šachty
vodovodního řádu a rekonstrukce komunikace Na
pořádí ( kolem obecního úřadu na horní konec ).
Z důvodů porušení závazných ukazatelů, které jsou
pro čerpání dotací podmínkou, nám Finanční úřad
v Uh. Hradišti vyměřil vrácení dotací a k tomu vyměřil příslušné penále.
Za akci ZTV ( dotace z MMR ) finanční úřad vyměřil:
Za rok 2001
960 000,- Kč – vrácení dotace
960 000,- Kč – penále
Za rok 2002
640 000,- Kč – vrácení dotace
640 000,- Kč – penále
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Za akci ZTV – vodovod ( dotace z MZ ) finanční
úřad vyměřil:
Za rok 2002
1. 431 000,- Kč – vrácení dotace
1. 431 000,- Kč – penále
Za akci Redukční šachta (dotace z MZ) finanční
úřad vyměřil
Za rok 2003
164 000,- Kč – vrácení dotace
157 368,- Kč – penále
Za akci rekonstrukce místní komunikace - na horní konec (dotace z MF) finanční úřad vyměřil:
Za rok 2004
2. 500 000,- Kč – vrácení dotace
1. 384 521,- Kč – penále
Celkem výměr z finančního úřadu 10. 267 889,- Kč
Závazek č. 5
Závazek obce Topolná vůči SD Jednota, Uh. Ostroh ve výši 1 789 059,- Kč.
Dohodou ze dne 28.7.1997 obec uznala svůj závazek vůči SD Jednota ve výši 2 966 000,- Kč, který
vznikl tím, že Jednota investovala do nemovitosti ve
vlastnictví obce citovanou částku na její výstavbu.
Obec se zavázala splácet dluh částkami ve výši
200 000,- následně 300 000,- Kč s poslední splátkou
ke dni 1.10.2000. Dohoda o uznání závazku byla
podepsána starostou a jeho zástupcem v tehdejším
funkčním období.
Spor č. 1
Při stavbě DPS v Topolné podala firma IPOS –
Group s.r.o. na obec žalobu o zaplacení sporné dlužné částky ve výši cca 1 635 000,-Kč. Situaci řešíme.
Tento stav je naším dědictvím z minulých let. Pracujeme intenzivně na tom, aby alespoň tam, kde je

to možné, byly dopady na obec co nejmenší. V mnoha případech, ale již jednat nelze.
Přesto bychom chtěli pracovat tak, jak jsme si stanovili v našem předvolením plánu. Z ankety v roce 2005
vyplynulo, jaké jsou potřeby a přání obyvatel obce Topolná. Zaměříme tedy své pracovní úsilí na tyto oblasti.
Samozřejmě (a bohužel) v rámci finančních prostředků, které nám zůstanou k dispozici. Chceme zrekonstruovat náves podle již zpracovaného architektonického návrhu, dobudovat komunikace a chodníky.
Také pracujeme na projektu opravy a oživení areálu KS Bůrovce, tzn. rekonstrukce koupaliště a budovy, napojení na cyklostezky a zkulturnění celého
areálu. Tyto akce je možné realizovat pouze s podporou dotací z EU nebo kraje.
Spolužadatelem pro projekt Bůrovce bude mikroregion „Za Moravú“ což značně podpoří možnost
získání dotace.
Největším problémem a překážkou pro naše plány
zůstává vysoké zadlužení obce, zejména však výměr
Finančního úřadu Uh. Hradiště na částku 10 267 889,Kč. Dokud nebude vyřešen tento zásadní dluh, nemůže naše obec žádat o jakékoliv dotace. Naší prioritní
snahou musí být snižování zadluženosti obce, které
dosáhlo neúnosné výše a v rámci možností se snažit
zrealizovat námi plánované akce tak, aby byly přínosem pro co největší počet obyvatel obce Topolná.
Rekapitulace
Závazky činí:
23. 121 948,- Kč
Nevyřešené spory:
1. 635 000,- Kč
Rada obce Topolná

Vydařený Fašank
Tak jako každý rok i letos , a už to bylo po sedmnácté od roku 1991 co hasiči obnovili tradici fašanků
v Topolné, jsme uspořádali fašankovou obchůzku masek po dědině.
Sešlo se čtyřicet masek z řad hasičů, topolské chasy, mládeže a dětí základní školy. O hudební doprovod se postarala Topolanka.
Končinová zábava s pochováváním basy se konala v Kulturním středisku v Bůrovcích.
Díky ochotě provozovatelů Bůrovců a příznivému
počasí jsme se mohli bavit ve velkém sále, a ne jako
minulé roky jen ve sklepních prostorách. K tanci a poslechu hrála opět Topolanka.
Kdo přišel, určitě nelitoval. Ti šťastnější odcházeli
domů i s pěknými cenami, které nám do tomboly věnovali naši sponzoři.
Na letní měsíce již teď připravujeme také již tradiční
Hasičský výlet. Letos i s námětovým cvičením na návsi

a ukázkou staré a nové techniky v rámci oslav 120. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Topolné.
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem občanům,
sponzorům a příznivcům, kteří nás v naší dobrovolné
činnosti podporují.
Hasiči

Seznam dlužníků za rok 2006
Poplatek za odpad : Děrda Jiří, Dohnal Milan, Hlavačka Zdeněk, Juřena Rostislav, Kačmar Pavol, Nesvadbová Maria, Slováčková Lenka, Snížková Marie, Vašťák Martin.
Poplatek za psy: Hanáček Radek, Krátký Stanislav.
Vyúčtování stočné: Bar, Topolná 276
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Problémy s vodou
Pomalu se blíží jaro a starší lidé s nedůvěrou a určitými obavami sledují vývoj počasí, které je v tomto
období neobvyklé, a troufám si říct – podivné. Myslím, že se diví i ostatní obyvatelé, vždytˇ zima žádná
nebyla, a tak můžeme čekat další překvapení.
Už i vědci to říkají a všichni ti, co se vývojem počasí a jeho rozmary zabývají. Jejich odhady se čím
dál tím více potvrzují, jak nám to denně sdělují veřejné sdělovací prostředky. Stranou tohoto různého
dění a postřehů nejsou ani politici, atˇ už na místní
či celostátní úrovni, kteří se pletou do všeho a slibují lidem někdy i nemožné, aby toho obratně využili,
když to bude pro ně výhodné.
A co občan ……..? Většinou bývá znechucen,
protože od slibů pronesených vzletnými slovy a větami bývá většinou hodně, hodně daleko! O čem
tedy bude vlastně řeč?
Tentokrát o protipovodňové ochraně, protože
místní problémy nejsou s povrchovou (dešťovou)
a podpovrchovou vodou v obci i mimo ni, vyřešeny.
Řešit se je snažili, a v té době velmi úspěšně naši
předchůdci, když v roce 1913 založili Vodní družstvo,
které splnilo rozsáhlé požadavky občanů meliorací
jejich pozemků, a to při složitých vlastnických vztazích. Mimo to pravidelně udržovalo a čistilo příkopy
a všude kde voda působila škody na zemědělských
pozemcích, se okamžitě dělala náprava. Určitě už
tehdy věděli co dělat, když voda hrozila a nepotřebovali k tomu ani předprojektové studie a léta přípravy.
To ale bylo – a jak dál dnes?
Otázka protipovodňové ochrany a zda se v tom
alespoň něco pozitivního děje, mne a určitě i ostatní
občany z Dolního konce – Trávníku zajímá, protože
nebezpečí povodňové vody hrozí tady bezprostředně. Proto se hodlám zde – na stránkách Obecních
novin „ozvat“ , protože Ti, kterých se to většinou týká,
na zasedání zastupitelstva nepřijdou.
V současné době je nutné brát výkyvy počasí na
vědomí, a podle toho se zařídit aby případné dopady na občany a jejich majetky byly aspoň zmírněny.
Vždyť povodeň v r. 1997 a na jaře 2006 jsou toho
dokladem, ale zároveň varují, že třeba příští rok se
to může opakovat, a v daleko jiné variantě.
Nevím jak Vy vážení občané, ale občas zaslechnu z veřejných sdělovacích prostředků, jak se ta či
ona obec, město připravuje na velkou vodu, jaká
ochranná opatření je potřeba udělat aby se předešlo hmotným škodám. Proto si často kladu otázku,
co jsem osobně já, jako člen zastupitelstva udělal
pro to, aby se situace zlepšila.
V živé paměti mám události jara 2006, kdy jsme
se povodňové vodě bránili u Štěrkáče a u přečerpávací stanice. I když to tentokrát nebylo v takovém
rozsahu jako v r. 1997, přesto občané v březnu, dubnu a ještě i v květnu, klidně nespávali. Po tuto dobu
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museli totiž ze svých sklepů nepřetržitě čerpat spodní vodu, a snášet negativní následné jevy, jako jsou
plísně a o zvlhčení bytů ani nemluvě.
Z toho plyne poučení pro nás, kteří žijeme v této
části obce a všímáme si tohoto „vodního problému“,
a se skutečností že štěrkové podloží je velmi propustné, je tedy na výsost nutné tuto vodu co nejrychleji odvést melioračním příkopem a potom přečerpat do Buravy.
Dále je potřeba si uvědomit, že povodňová voda
k nám přišla a vždy má možnost přijít, z kněžpolského lesa - pokud jí v tom ovšem nezabráníme. Málokdo totiž ví, že v březnu 2006 byla polovina lesa po
pravé straně Buravy pod vodou, a to od Jarošova až
po vysilač. Naštěstí potom přestalo pršet a tak jsem
si oddechl, protože jako očitý svědek jsem viděl, že
moc nechybělo a voda se rozšířila na druhou stranu
– k Březnici. Tam už by jí v cestě na topolský katastr
nic nezabránilo. Ochranná hráz podél lesa postavená kdysi našimi předky, je totiž na několika místech
narušená (asi 7x), a dokonce jí část chybí v délce
cca 40 metrů. Takže jakoby ani nebyla - nemůže
plnit svou funkci.
Proto apeluji na současné vedení obce, zabývejme se mimo jiné i tímto důležitým článkem řetězu
protipovodňové ochrany jakým tato záležitost bezesporu je, a dotáhněme to do konce. Nenechme se
ukolébat, že mezi lesem a naší obcí je 200-250 hektarů plochy, kde se sice vejde velké množství vody,
ale pro naše občany na Trávníku to nic neřeší. To
v nedávné minulosti bylo, že méně strategická místa
byla obětována, aby se třeba zachránilo město, průmyslová aglomerace – a v našem případě vysilač.
Také bude dobré vědět, že „podlaha“ kněžpolského lesa je o více než 1 m výše položena nad
náš katastr v této části. Dále podotýkám – území
u lesa je jedno z nejníže položených míst v okrese. Proto zde postavená přečerpávací stanice
(v sedmdesátých letech) je pro obec životně důležitá.
Neméně důležitá je však hlavně její dobrá funkčnost
a spolehlivost při odvádění povrchových vod při nenadálých srážkách nebo bouřkách. Proto by mělo
být trvalou snahou vedení obce, mít výsostný dohled
nebo dozor nad správným provozem tohoto zařízení. Poslední dobou po ukončení dohledu p. Josefa
Vajdíka č.p. 433 na odčerpávání vod, je dle mých
poznatků spolehlivost současné obsluhy kolísavá a
někdy krajně diskutabilní. Občané Trávníku mají totiž
v dobré paměti na jaké úrovni p. J. Vajdík udržoval
chod této stanice, hlídal si průchodnost koryta hlavního mel. kanálu, čistil břehy, upozorňoval Obecní
úřad na vyskytující se problémy. Zkrátka pracoval
někdy nad rámec svých povinností.
Proto se nemohu zbavit dojmu, že kdyby si obec
na svém území řešila problémy s vodou, nemuselo
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by docházet ke komplikacím s vodohospodářskými
orgány a institucemi při řešení mnohdy triviálních
problémů s vodou. Tyto organizace mající na starosti celou oblast okresu, mnohdy vidí lokální problémy
zkresleně, nebo je nevidí vůbec. Po zkušenostech z

předchozích let totiž náprava potom bývá zdlouhavá, řešení se protahuje na několik let, což ztrácí na
aktuálnosti. A co občan….?
V Topolné 9.3. 2007
Samsounek František - člen zastupitelstva

Vypouštění odpadních vod
Zákon č. 274/2001 Sb. na straně 6473 § 18 odst. 4 hovoří:
v případě, že je kanalizace
ukončena čistírnou odpadních
vod, není dovoleno vypouštění
do kanalizace odpadní vody přes
septiky a žumpy.
Občané zaplatí za vyvezení
septiku Topagře, která vyveze obsah na své pozemky. Když ovšem

nemůže vyvážet na pole, vypouští
do kanalizace. Obsah septiku doputuje na ČOV a obec opět zaplatí Topagře ( tak jako občan ),
nyní již za vyvezení kalů z ČOV.
Pokud vypustí do kanalizace více
než jednu cisternu denně, dochází k porušení funkčnosti ČOV, což
se v nedávné době již stalo.
Občané, kteří vypouští odpad-

ní vody přes septiky, by měli
tyto zrušit a napojit se přímo na
kanalizaci. Tím vyhoví znění zákona a také nebudou zbytečně
platit za vyvážení, neboť již platí, pokud mají přepad do kanalizace, za vypouštění odpadních
vod.
Viktor Foltýn

Sdělení obecního úřadu
• Studny: nenechejte se znervózňovat informacemi médií, které tuto kauzu dramatizují. Pro tuto chvíli
bude dobré si připravit jakékoliv doklady, které ke studni máte, popřípadě alespoň se snažit zjistit jak stará
studna je. U starých studní (před r. 1955) stačí případné čestné prohlášení majitele. Vodoprávní úřad UH je
v současné době zavalen žádostmi a radí posečkat. Aktuální informace podáme v příštím vydání novin.
• Svoz TKO: při svozu TKO byly kontrolovány popelnicové štítky a nádoby, které neměly štítek 2007
nebyly vyvezeny. Přitom často majitelé popelnic mají poplatek uhrazen, jen nenalepili štítek. Rodiny, které
mají velké nádoby (240 l),musí mít nalepeny 2 štítky, jinak také nebudou vyvezeny. Tato kontrola se bude v
průběhu roku opakovat.
• Připomínáme uhrazení poplatku za psy!
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Z historie Topolné
Škola před 100 lety
Ve školním roce 1906 – 7 byla v Topolné čtyřtřídní
obecná škola, s pobočkou ve druhé třídě. Vyučovalo
se podle osnov pro pětitřídní školu.
V první třídě bylo 56 žáků, na obecním domě je
vyučovala slečna Hedvika Janková ve druhé třídě 36
žáků, vyučoval nadučitel Karel Kotek, ve druhé B 46
žáků, vyučoval František Dočkalík, z Březolup (v průběhu školního roku zemřel), ve třetí třídě 96 žáků, vyučoval Ladislav Nábělek, pocházel z Německé Húzové,
ve čtvrté třídě 61 žáků, vyučoval Stanislav Menšík, pocházel z Kostelce u Prostějova.
Celkem docházelo do školy 294 žáků.
V průběhu školního roku byla povolena pobočka
ve třetí třídě, přišel nový učitel a vyučovalo se v pěti
třídách. Protože ve školní budově byly jenom 4 učebny, (nová škola ještě nebyla postavena), jedna třída se
učila v nevyhovující učebně na obecním domě číslo
10.
Školní docházka byla povinná od 6 do 14 let. Žáci
sedmých a osmých tříd kteří museli vypomáhat při
polních pracích měli tzv. úlevy. Znamenalo to, že pro
ně školní rok končil již v polovině března, kdy dostali vysvědčení. Ostatní žáci byli potom rozděleni do
ostatních tříd. Od května začínalo vyučování v 7 hodin
ráno.
Žáci byli hodnoceni z mravů (chování), náboženství, jazyka vyučovacího, který byl například ve 4 třídě rozdělen na čtení, mluvnici, pravopis a sloh (každý
zvlášť hodnocen). Dalšími předměty byly počty a měřické tvaroznalectví (geometrie), přírodopis, přírodozpyt (fyzika, chemie, nerosty), zeměpis, dějepis, psaní,
kreslení, zpěv, tělocvik, ženské ruční práce a zevnějšek písemných prací (krasopis).
Hodnocení bylo psáno na vysvědčení slovně. Mravy: úplně přiměřené, přiměřené, méně přiměřené a nepřiměřené. Zevnějšek písemných prací: velmi pořádný,
pořádný, méně pořádný a nepořádný. Prospěch: velmi
dobrý, dobrý, dostatečný, sotva dostatečný a nedostatečný.
Správcem školy byl nadučitel Karel Kotek. Náboženství vyučoval P. Jaroslav Zatloukal, kaplan z Bílovic,
ručním pracím vyučovala slečna Ludmila Hanačíková.
V měsíci březnu 1907 byl ve škole proveden sociální výzkum slováckého dítěte. Z tohoto výzkumu do
kterého bylo zahrnuto 220 žáků uvádím některé zajímavé údaje:
Rodinné poměry: 4 žáci měli jen otce, 17 jen matku, 2
byli sirotci - neměli rodiče.
Zaměstnání rodičů: rolníci 145, domkaři 25, dělníci
106, řemeslníci 91, bez zaměstnání 115.
Děti v rodinách: bezdětní 42, s 1 dítětem 92, se 2 dětmi
108, se 3 dětmi 50, se 4 dětmi 86 s 5 a více dětmi 86.
Jak žáci spí: v posteli sám 23, v posteli 2 děti 168, v
posteli 3 děti 28, na peci 3 děti.
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Oblečení žáků: dobré 48, uspokojivé 130, méně uspokojivé 42. Ve škole se nepřezouvá žádný, po příchodu
domů se přezouvá 53 žáků. Do nočního prádla se převléká 27 žáků v čistém oděvu chodí do školy 203 žáků,
ve špinavém 17
Hygiena: koupání žáků v zimě: 1x týdně 53, 1x za 14
dní 59, nekoupe se vůbec 80.
Denně se myje mýdlem 139 žáků, občas 70, bez mýdla 11.
Kdy žáci ráno vstávají:
v zimě v 5 hodin 36 žáků, v
6 hod. 81 žáků, v 7 hod. 103;
v létě ve 4 hod. 18 žáků, v
5 hod. 74 žáků, v 6 hod. 94, v 7 hod. 34.
Kdy žáci chodí spát:
v zimě v 6 hod. 8 žáků, v 7
hod. 60, v 8 hod 95, v 9 hod 48, později 9;
v létě v 7 hod. 9, v 8 h 36, v
9 h 137, v 10 h 72, později 6 žáků.
Co žáci snídají: mléko 48, bílou kávu 165, polévku 4,
brambory 1, nesnídá 1 žák
Dosyta se nají: 166 žáků, dosti 44, mívá hlad 10 žáků.
Alkohol nepije: vůbec 29 žáků, již okusilo 191, pije pivo
20, víno 18, kořalku 1.
Prospěch žáků: velmi dobrý 29, dobrý 64, dostatečný
92, nedostatečný 30.
Sport: bruslí 37, lyžuje 13, umí plavat 29, hraje kopanou 65, cvičí v Orle 55, v DTJ 2.
Musí pracovat denně: hodně 91, někdy 106, nemusí
pracovat 23.
U některých žáků byly problémy s docházkou do
školy a tak nebyly výjimkou neomluvené dny. Někteří
rodiče v té době ještě neuměli číst ani psát a s docházkou svých dětí si problémy nedělali. Nadučitel Kotek v
kronice školy uvádí počty neomluvených dní každý rok
v několika procentech. V současné době si těžko dovedeme představit tak velké počty žáků v jednotlivých
třídách.

Nadučitel Karel Kotek se svými žáky kolem roku
1910. Poznáte někoho ?
Augustin Knot
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Plán kulturních akcí v naší obci:
Duben
14.4. – Beseda s důchodci – Topolská chasa
21.4. – Jarní toulky – Topolská chasa
31.4. – Sled čarodějnic – Klub rodičů

Uhodnete, kdo se skrývá
pod maskami?

Květen
- Šipkovaná pro děti – Topolská chasa
- Pouťová zábava – Topolská chasa
26.5.-27.5. – 5 ročník folklorního festivalu „Setkání pod lipů“
Červen
- MDD v Bůrovcích - hasiči
- Oslavy 120 výročí založení SDH - hasiči
16.6. - Turnaj v nohejbalu – Topolská chasa
22.6. - Táborák na ukončení školního roku - Klub
rodičů

Základní škola
Módní přehlídka v ŠD, děti předvedly zajímavé
a slušivé modely pro letošní sezónu.
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Seznam podnikatelů v naší obci
NÁZEV FIRMY

ČINNOST PODNIKÁNÍ

BOHEMIA transport CZ s.r.o.

Auto doprava + oprava vozidel

Jaroslav Gajdošík

Stolařství

Josef Doležel TREAT
Ludvík Kolařík

Zpracování PVC fólie, výroba vodních matrací výroba produktů z PVC fólie
Prodej nábytku, čalounictví

Marie Podškůbková

Výroba krycích placet na auta

Mašek Jaroslav

Montáž – prodej vodo-topo-plyn

Zdeněk Gajdošík
ROMAX CZ s.r.o.

Výroba a montáž stavebních klempířských výrobků a práce,
vzduchotechnického zařízení
Realizace střech, prodej okapů, krytin, plechů

Stanislav Gajdošík

Autoopravna

SYSTEK s.r.o.

Montáž pokladen a tiskáren do autobusů

Šárka Hlináková

Pedikúra , manikúra

ToMa spol. s r.o.

Výroba a prodej pečiva

TOPEK, s.r.o.

Výroba a prodej pečiva

TEMPLIN CZ, s.r.o.

Prodej náhradních dílů pro zahraniční nákladní vozidla

VECTRA, spol. s.r.o.

Chemická výroba, výroba antiprachová utěrka

Vladimír Horák

Kovovýroba

Vlastimil Bureš

Truhlářství

Vymtahy s.r.o.

Vývoj a výroba elektronických zařízení pro výtahy

Zdeněk Duda

Stavebnictví
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Placená inzerce

neztratíte

KOVOŠROT
BAREVNÉ KOVY • HUTNÍ MATERIÁL
AUTOVRAKOVIŠTĚ • NEBEZPEČNÉ ODPADY
EKOLOGICKÉ PORADENSTVÍ •
SBĚRNÝ DVŮR
ELEKTROŠROT • UHLÍ A PALIVA
ZPRACOVÁNÍ PNEUMATIK
STARÉ MĚSTO • BRNĚNSKÁ 1372 • TEL.: 572 419 701 • 572 419 710
HODONÍN • VELKOMORAVSKÁ 26 • TEL.: 518 343 401 • MOB: 777 704 337
VESELÍ NAD MORAVOU • RUMUNSKÁ • TEL.: 518 322 384 • MOB: 775 704 375
STRÁŽNICE • VESELSKÁ 746 • MOB: 777 704 323
UHERSKÝ BROD • VAZOVÁ 2143 • MOB: 724 418 502, 724 418 503
www.kovosteel.cz
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Návštěva v DD
Buchlovice
Předáváme vám všem pozdrav od bývalých
spoluobčanů - dnes obyvatel domova důchodců
v Buchlovicích, kde je Společenská komise navštívila v pátek 23. 3. 2007. Byly to velmi příjemně
strávené chvilky. Prošli jsme si společně celý areál
domova a byli jsme překvapeni velice hezkým, jarně
laděným prostředím.
Věříme, že se se všemi setkáme i při další návštěvě.
Spol. komise

Ples
13. ledna se uskutečnil již tradiční Rodičovský ples, tentokrát v KS Bůrovce. K poslechu a tanci hrály MADET a NEUTRÁL, vystoupily děti 4. a 5. třídy pod vedení Mgr. Hany Maráškové.

Nejčastější příjmení a jména v naší obci
Nejčastějším příjmení v Topolné je Foltýn – Foltýnová ( 28 + 25 ), jeho původ se odvozuje od latinského
i německého křestního jména Valentin. V Topolné je toto příjmení známo od roku 1691, kdy zřejmě první
občan tohoto jména přišel z Velkoporubu ( dnešní Poruba ). Druhým nejčastějším jménem je Mikulka – Mikulková ( 22 + 26 ), jeho původ je odvozen od křestního jména Mikuláš. Nejčastějším mužským křestním
jménem je Pavel ( 45 ), následovaný Jiřím ( 41 ) a Františkem ( 36 ). Nejčastějším ženským jménem je
Marie ( 70 ), následuje Anna ( 44 ). Průměrný věk obyvatel Topolná je 38,64 let.
A. Knot

strana 12

Život v Topolné

1/2007

Společenská kronika
leden - březen
Jubileum

v lednu:
50 let
60 let
70 let
94 let
v březnu:
50 let
60 let
70 let
75 let
80 let
85 let

Krátká Drahoslava
Mráz Bohumil
Rozsypálek Miroslav
Pospíšilová Františka

Vašina Lumír
Slavík Oldřich
Vilímek Vladimír
Rozsypálková Emilie
Lapčík Jaroslav
Řezníčková Anna
Rozsypálková Marie
Hoferková Ludmila

v únoru:
50 let

60 let
70 let
75 let

90 let
97 let

Šenkeříková Alena
Gajdošíková Ludmila
Nedbálková Libuše
Šubíková Marta
Vašinová Františka
Gajdošík Josef
Mašlan Karel
Turečková Jiřina
Sekaninová Marie
Mališová Věra
Foltýn Blažej
Hlavačka Zdeněk
Ptáčková Marie
Sklenaříková Ludmila
Grebeňová Filomena

Přivítání občánků v naší obci:
David Mikulka, Tomáš Trčka, Petr Úlehla, Nela Jančaříková Marie Anna Křižková, Barbora Foltýnová

Zlatou svatbu oslavili v měsíci prosinec a březen:
manželé Irena a Josef Kurtanských
manželé Anna a Oldřich Malinovi
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Soustředění ve Viganticích
Příprava na jarní část soutěže vrcholila soustředěním I. mužstva ve dnech 1.3. – 4.3. 2007 ve Viganticích.
Ubytovaní jsme byli v areálu TJ Vigantice, k trénování jsme využívali místní okolí a škvárové hřiště v areálu. Trénovalo se dvoufázově. Dopoledne
kondiční běh po okolí, odpoledne taktéž a příprava
na hřišti s míčem. Večer jsme věnovali teoretické a

praktické přípravě. Podařilo se nám sehrát přátelský
zápas s místním dorostem. Prostředí, ubytování a
stravování se nám velmi líbilo. Soustředění splnilo
účel a očekávání věřím, že se projeví v jarní soutěži.
Jako trenér děkuji všem klukům, také druhému
trenérovi za jejich velmi dobrý přístup.
Zdeněk Gajdošík

Zimní příprava fotbalistů
Zimní příprava začala již tradičním setkáním
hráčů a věrných příznivců poslední den uplynulého
roku na místním hřišti. V lednu a únoru pak naše
mužstva trénovala střídavě v tělocvičně místní školy
a venku v prostoru hřiště a okolí. Hráči I. mužstva
a dorostu se zaměřovali převážně na získání vytrvalosti při dlouhodobé zátěži v mistrovských utkáních. Žáci trénovali rovněž v tělocvičně a za příznivých povětrnostních podmínek procvičovali práci
s míčem na hřišti. Byli účastníky halového turnaje
v Březolupech, ve kterém zvítězili. Vyvrcholením
přípravy mužstva mužů a starších dorostenců bylo
soustředění ve Viganticích. Účast jednotlivých hráčů
na zimní přípravě byla značně ovlivněna jejich pracovním vytížením. Děkujeme všem, kteří nacházeli

volný čas pro trénování. Ocenit musíme odpovědný
přístup trenérů a vedoucích mužstev.
V průběhu zimní přestávky se přidali ke stávajícím třem trenérům s licencí „C“ – p. Vajdík R., Mlýnek M., Janeček P. a Kurtanský R. Tato trenérská
kvalifikace je v současnosti tvrdě vyžadována pro
všechny trenéry mužstev zařazených v soutěžích
OFS Uh. Hradiště.
Děkujeme vedení místní školy, že nám umožnilo
využívání tělocvičny v budově školy.
Jarní část soutěžního ročníku 06/07 začíná pro
naše mužstva v sobotu 24. března 2007 zápasy na
hřištích soupeře. Všem fotbalistům a trenérům přejeme hodně sportovních úspěchů a příznivcům kopané pěkné sportovní zážitky.
JD
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