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VÁ Ž E N Í O B Č A N É !

Začíná se pr vní rok volebního
období, a proto se zkusme poohlédnout za uplynulým 1. čtvrtletím roku
2003, které se již stalo minulostí.
Vánoční svátky jsme prožili v krásné
zimní pohádce, kdy mráz a asi 10 cm
sněhu velmi vhodně zkrášlilo přírodu
a prostředí, ve kterém žijeme. Sváteční
dny nám zpestřila koncertní vystoupení umělců v okresním i krajském
městě, ale také v Topolné jsme měli
možnost se ponořit do neopakovatelné duchovní atmosféry vánoc.
Hned po štědrovečerní večeři nám
zahráli muzikanti místní dechovky
slavnostní intrády a koledy. Kdo po bohaté večeři zvolil zdravotní procházku
po vesnici, určitě si přišel na své, protože repertoár byl vskutku rozmanitý.
I laik mohl ocenit líbivé melodické
skladby, jejichž libozvučnost vynikla
právě v tomto mrazivém večeru.

Neméně zdařilý a zajímavý byl koncert v místním kostele 29. prosince.
Vystoupily děti z hudebního kroužku
Základní školy spolu s místním scholou
pěveckým sborem. Tato nově se tvořící spolupráce přinesla své ovoce nejen
v počtu vystupujících, ale hlavně v dojmu, že v Topolné téměř polovina dětí
umí přednášet nebo hrát na nějaký
hudební nástroj. Však také obecenstvo
nešetřilo potleskem a obdivem. Myslím, že takovým podobným „zaměstnáním“ mládeže, se doslova nabízí návod, jak v budoucnu pokračovat s její
výchovou, aby bylo méně problémů.
Chce to však hodně podobných akcí a
obětavých organizátorů.
Zima, a zvláště ta letošní, to není jen
vánoční idylka, ale i problémy s posypem místních komunikací, chodníků,
uliček – kdy při nenadálé změně počasí to sebou přináší někdy nepředstavitelné potíže.
Viník se vždycky najde. Stačí zvednout telefon a oznámit, že právě ten a
ten úsek „jste zapomněli“ nechat posypat. Toto se však ještě dá zdůvodnit,
horší je když praskne vodovodní po-
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trubí. A stává se to pravidelně v době
vánočních svátků, kdy se tyto poruchy
vyskytují častěji než v běžném roce.
Potrubí staré téměř 30 let prasklo
v tuto dobu u Pavlicového směrem
k Topagrě, a potom v ulici k Mokřadu.
Zvláště náročné bylo odstraňování
poruchy před domem č. 326 manželů Čellárových, kde se závada hledala
na třech místech. Nedávno vybudovaný
vjezd do domu ze zámkové dlažby se
musel rozbourat, nebylo jiného východiska. Chtěl bych na tomto případu,
který se může stát každému z nás,
poukázat na vážnost situace jaká nastala rozkopáním předzahrádky a vjezdu
do domu v kontrastu s rozumným
postojem pana Čellára a jeho manželky.
V tomto momentu jsem si mnohé
uvědomil. Kdyby se to stalo mě, nebo
i Vám – jak bychom takový „osud“
přijali, a to v době nejvýznamnějších
svátků, kdy každý chce mít svůj klid?!

pokračování na str.2
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VÁ Ž E N Í O B Č A N É !
dokončení ze str. 1
A proto ještě jednou díky Vám manželé Čellárovi, za Vaše pochopení a porozumění s jakým jste tuto výjimečnou
situaci přijali. Nebylo to lehké pro Vás,
ale i pro poruchovou četu Slováckých
vodáren, která díky veškeré technice a
enormnímu úsilí odstranila tuto závadu
v co nejkratší možné době.
I když to patří do minulého roku, je
třeba se v těchto Obecních novinách
zmínit o dalším kladném přístupu
našich občanů – firmy Bohemia Transport k obci.
Již před časem jsem požádal
majitele o prodej částečně poškozené
mobilní buňky, která je už umístěna ve
Sběrném dvoře u Mateřské školy. Obci
bylo zakrátko vyhověno s tím, že tato
firma nepožadovala žádnou finanční
úhradu, a proto veškeré náklady
(cca 25 tis. Kč) na pořízení, vznikly jen
její opravou. Každý kdo zná výrobní a
prodejní cenu těchto buněk, dokáže
posoudit kolik na tom obec ušetřila.
Pěknou zvyklostí, která má v naší
obci již své pevné místo, je Tříkrálová
sbírka na pomoc těm nejpotřebnějším. Letošní výtěžek této sbírky byl
opět nejvyšší vzhledem k okolním
obcím a městům, když to posoudíme
k procentuálnímu počtu obyvatel
každé obce, města. A tak se zdá, že naši
občané mají srdce na pravém místě,
za což patří upřímné poděkování.
Velké poděkování však patří zejména
organizátorům a potom školní mládeži,
která přes nevlídné počasí v tomto
ročním období se snaží nevynechat
jedinou domácnost, aby poprosila
o milodar.
Spokojenost a význam akce pak trochu
sráží osobní názor několika občanů
„že se neví“ na co konkrétního vybrané
peníze půjdou. Domnívám se však,
že další článek v těchto novinách
význam Tříkrálové sbírky dostatečně
osvětluje a zdůvodňuje.
Dne 2. února se v Domě zahrádkářů
konalo odpoledne pro Seniory za pořadatelství občanského sdružení Topolská chasa. Leckdo se tomuto nápadu
divil, ale konkrétní výsledek předčil
očekávání jak pořadatelů tak i zúčastněných. Asi přes padesát starších občanů bylo překvapeno pohostinností
a obsluhou této nové organizace, která
zpestřila program besedou o historii s
panem Augustinem Knotem, a písničkami mladé Topolanky.
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V měsíci březnu (1. 3.) se v naší obci
uskutečnily Končiny – ponovu Fašank,
už tradičně pod patronací Sboru dobrovolných hasičů. Za krásného počasí
se u Hasičské zbrojnice sešlo tentokrát
asi 50 masek, z nichž polovinu tvořila
školní mládež. S dechovkou se jako
obvykle nevynechala ani jedna ulička,
aby se každému zahrála „ta jeho“.
Zúčastnění se však nechali slyšet,
že přibylo a každým rokem stále přibývá ochotných hospodyněk, které vyšly
průvodu vstříc s právě nasmaženými
koblihy. Díky za ně, byly výborné.
Večer potom v příjemně vytopených
sklepních prostorách Bůrovců všechny
očekávala bohatá tombola sestavená
z darů podnikatelů Topolné.
Pěkná společenská úroveň zábavy
vrcholila o půlnoci čtením „Hříchů“
občanů, kteří se provinili. Předčitatelům
se mnohdy podařilo trefit hřebík
na hlavičku – což vedlo k výbuchům
smíchu všech účastníků. Zkrátka a
dobře, za tento krásný den a ještě lepší
večer patří plné absolutorium našim
Hasičům, kteří tak každoročně neváhají obětovat svůj volný čas, a připravit svým spoluobčanům hodnotnou
kulturní akci.
Z událostí neméně důležitých,
je dobré Vás informovat o věcech, které
se na první pohled nezdají významné,
ale bude lepší o nich něco vědět.
V závěru minulého roku proběhlo
několik jednání o dořešení bezúplatného převodu Místní knihovny
v Topolné, která byla právně začleněna do majetku města Uh. Hradiště.
Zastupitelstvem obce byl proto
schválen její statut jako knihovna
základní, aby se mohla zaregistrovat
u Ministerstva kultury. Základní právní
předpoklady byly splněny v únoru
tohoto roku a nyní je jen na občanech
jak budou této služby pro své potřeby
využívat. Knihovnicí je paní Miroslava
Šimková č. 192, která by si přála, aby
jste těchto služeb využívali ještě více
než doposud. Půjčování knih je bezplatné, a pokud žádaný titul nebude
u nás, objedná Vám jej z patřičných
zdrojů.
Další dobrou zprávou z Ministerstva
kultury bylo nedávno zaslané rozhodnutí o zápisu Boží Muky (umístěna
u domu č. 320 – Čechmánkovo) do
seznamu kulturních památek. Žádost
byla podána již v roce 1996.
Jedním z nejhlavnějších úkolů
Obecního úřadu je starat se o jasný
právní vztah k majetku, který je obcí
užíván, udržován a nebo jí spravován.
Jak jsem již mnohokrát podotkl, je to

záležitost dlouhodobá a na její vyřešení nestačí jedno volební období.
Můžu však konstatovat, že situace se
v tomto ohledu rok od roku zlepšuje.
V současné době je vykoupena v cestě
k Mokřadu většina pozemků mimo
těch, kde probíhá dědické řízení.
Zastupitelstvo obce na veřejném
zasedání dne 27. března schválilo další
výkupy pozemků, a to pro legalizaci
cesty k domu pana Vl. Korála č. 367.
V této lokalitě budou v budoucnu stát
rodinné domy a přístup k nim by byl
zcela nevyjasněn.
Další krok k potupnému výkupu
pozemků v části fotbalového hřiště
nastal také v měsíci lednu tohoto
roku. Trochu nás zaskočil požadavek
Pozemkového fondu, že nejprve musí
obec vykoupit nezastavenou plochu,
a potom nám bude převeden zbytek
parcely bezúplatně. Samozřejmě i za
této podmínky jsme ochotni PF vyhovět, jen aby se věci hnuly kupředu.
Co závěrem?
Kvapem se blíží jaro a s tím i nepsané
povinnosti vlastníků nemovitostí.
Někdo už vyhrabuje trávu a nebo
jsou i takoví, kteří by rádi už něco
nasadili. Při procházce naší obcí však
člověka udiví, kolik existuje domácností jimž nevadí, že v blízkosti jejich
domu poletují papíry, igelitové sáčky,
tašky, dlouho pohozená „petka“ nebo
skleněná láhev. O starých vracích aut,
hromádkách štěrků a písků se mi ani
nechce mluvit.
Troufám si odhadnout, že polovina
obyvatel naší obce už navštívila tzv.
západní státy, kde obdivovala čistotu
měst, vesnic a veřejného prostranství.
Přál bych si velice, abychom už konečně
přestali mluvit jaké to tam je, polemizovat čí je to povinnost a starost,
a raději s tím začali něco dělat. A to
hlavně každý sám u sebe. I ve vyspělých státech, jak mám informace, si
ve vesnicích po zimě uklízejí, zametou třeba před svým domem zbytky
posypového materiálu (týká se jen
místních komunikací), protože se to
u nich odjakživa dělávalo.
I u nás bývalo dobrým zvykem tuto
„službu“ veřejnosti, a tím i sobě dělat.
Zdá se mi, že poslední dobou se tyto
služby a samozřejmosti vytrácejí. Je to
škoda, protože to k civilizované Evropě patří. Proto přeji nám všem obec
čistou, a to nejen v jarním období.
František Samsonek
starosta

ZE ZASTUPITELSTVA
Dne 27. března 2003 proběhlo
veřejné zasedání Zastupitelstva obce.
Na programu jednání bylo především
hospodaření obce.
Schvalovala se zpráva o hospodaření
za rok minulý a rozpočet na tento rok.
Zpráva o hospodaření byla schválena – jednalo se pouze o výčet plnění
rozpočtu na rok 2002. Audit, tedy zpráva o tom, že se vše účtovalo v souladu
se zákony, byl také bez výrazných námitek. Kompletní rozpočet naleznete
v jiné části těchto novin.
Z dalších důležitých bodů programu
stojí za zmínku následující:
Pravidla pro vyplácení finančních
dotací spolkům a občanským sdružením
Finančním výborem byl vypracován
dokument, který zastupitelstvo schválilo a na jehož základě budou vyplaceny dotace pro spolky. Jedná se nastavení principu pro příští roky, kdy spolku
dostanou peníze na činnost předem a
na konci roku budou dokladovat účelnost vynaložených prostředků tak, aby
mohly prostředky obdržet i další rok.
Změna systému odpadů
Zastupitelstvo souhlasilo s pokračováním změny v systému sběru a svozu
komunálního odpadu – podrobněji
na jiném místě těchto novin.

Dokument o zadluženosti
Rada obce připravila dokument
o zadluženosti a zastupitelstvo jej
schválilo – dokument je součástí těchto novin.
Pohyb psů
Zastupitelstvo pověřilo Radu obce,
aby připravila vyhlášku, která by
upravovala pohyb psů na veřejných
prostranstvích.
Výkupy pozemků
Zastupitelstvo schválilo záměr vykoupit pozemky pod hřištěm (resp.
částí hřiště) – od Státního pozemkového fondu.
Rozpočet
K rozpočtu bylo schváleno několik
doprovodných usnesení.
1) Zastupitelstvo bude kontrolovat
hospodaření každého čtvrt roku. Tato
snaha vznikla z aktuální složité rozpočtové situace a nutnosti šetřit a důsledně
skromně hospodařit.
2) Finanční výbor bude kontrolovat
nakládání s finančními prostředky
obce při stavbě DPS a komunikace
Nad školou
3) RO bude hledat úsporná řešení komunikace Nad školou tak,
aby umožnila přístup k tam stojícím
domům a zároveň dokázala komunikaci financovat.
4) Starosta a místostarosta byly
zavázání k hospodárnému zacházení
s rozpočtem

PŮJČKA ZE STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ
Obecní úřad získal možnost poskytnout obyvatelům Topolné půjčku na
rekonstrukci domu či bytu.
Půjčka může být až do výše
200.000,–. Obec má na půjčky k dispozici 4 miliony korun.
Půjčka může být poskytnuta na
jakoukoliv opravu bytového fondu
(bytu, rodinného domu či bytového
domu), dobu splatnosti a výši splátek
lze domluvit individuálně.
Úvěr je úročen 3% úrokovou sazbou
ročně.
V případě zájmu je nutné kontaktovat obecní úřad a zahájit individuální
jednání, na jehož základě získáte potřebné informace, dohodne se doba

Diskuse
V diskusi bylo prodiskutováno
několik zajímavých témat, většinou
probíraných v jednání zastupitelstva.
V závěru diskuse zazněla námitka
radního Viceníka, ve které odporoval
část mého článku v minulých novinách, kde jsem označil čističku odpadních vod za předimenzovanou takřka
trojnásobně. Opravil tyto údaje – tedy
ČOV není technologicky naddimenzována vůbec, resp. tak, aby vyhověla
případnému nárůstu obyvatel. Jedině,
co se týká stavby, tak ta je o 1/3 větší
z důvodů přípravy pro další linku.
Zazněla též skutečná cena čističky
odpadních vod, kterou obec zaplatila
a ta činila 32.500.000,- Kč. Za chybně
uvedené údaje v minulém článku se
tímto omlouvám.
Celkový dojem ze zastupitelstva
jsem měl takový, že veškerá probíraná
problematika byla dobře svými předkladateli připravena, v každém bobě
se vedla konstruktivní a kvalitní diskuse, která vždy vedla k přijetí stanoviska
podporovaného napříč celým zastupitelstvem.
Vstoupili jsme tak, podle mého
názoru, do fáze, kdy utichají spory
a nastupuje společná práce.
Jiří Košut

e) předmětem jejího podnikání
není stavebnictví

splácení a výše splátek.
Obecné podmínky pro získání
půjčky:
Občan (fyzická osoba):
a) starší 18 let
b) bez závazků vůči obci
c) bez záznamu v trestním rejstříku
d) nepodnikající ve stavebnictví
Právnická osoba:
a) má sídlo v České republice
b) není v konkurzním řízení
c) nemá daňové nedoplatky – potvrzení od FÚ
d) nemá nedoplatky na nemocenském pojištění zaměstnanců –
potvrzení od zdravotní pojišťovny

Potřebné dokumenty:
– rozpočet stavby
– ohlášení opravy nebo stavební povolení (podle rozsahu rekonstrukce)
– výpis z katastru nemovitostí
V případě zájmu kontaktujte:
– obecní úřad:
denně: od 7.00 do 14.30 na tel. 572 508
621, e-mail: obce@topolna.cz
– místostarostu Košuta:
tel. 608 727 835, e-mail: kosut@topolna.cz
Poslední termín pro podání
žádosti je 31. 7. 2003.
Obecní úřad
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ROZPOČET 2003
Rozpočet není vzhledem k rozsahu novin možné otisknout v detailní podobě.
Zájemci o jeho detailní znění jej obdrží k nahlédnutí na obecním úřadě, celý rozpočet je také ke stažení na internetových
stránkách obce www.topolna.cz nebo na požádání na e-mailu obec@topolna.cz.
Tabulka 1: Příjmy rozpočtu
POLOŽKA
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - zálohová

PŘÍJEM (v tisících)
1750

Daň z příjmů fyzických osob z výdělečné činnosti

700

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - srážková

100

Daň z příjmů právnických osob

2000

Daň z příjmů právnických osob za Obec

1280

Daň z přidané hodnoty

2950

Správní poplatek
Sběr a svoz komunálního odpadu

16
365

Poplatek ze psa

10

Poplatek za užívání veřejného prostranství

40

Poplatek za Výherní hrací přístroje

125

Daň z nemovitosti

810

Splátky půjček od občanů

200

Odvádění a čištění vod

515

Příjmy ze školného - Mateřská škola

80

Pronájem bytů - 7 bytová jednotka

66

Školní družina

10

Služby z pronájmu 7 bytové jednotky

110

Služby z pronájmu 8 bytové jednotky

230

Příjem z poskytování služeb - mandlování, půjčení lešení,kopírování

18

Ostatní nedaňové příjmy - z kogenerační jednotky, vratka telefon - starosta domů

30

Pronájem pozemku

38

Pronájem ostatních nemovitostí

125

Příjem z podílu na zisku Výherních hracích přístrojů

45

Příjem z úroků - Bytový fond

20

Příjem z úroků - Běžný účet

30

Příjem z prodeje pozemků

400

Neinvestiční dotace z kraje na žáky a veřejná správa

157

Neinvestiční dotace z kraje mzdy - Mateřská škola

1340

Neinvestiční dotace z kraje mzdy - Základní škola

2331

PŘÍJMY CELKEM

15891

Tabulka 2: Splátky úvěrů
POLOŽKA
Splátky SFŽP
Splátky půjčka obec obci

SPLÁTKA (v tisících)
1760
110

Splátky úvěru KB

1010

SPLÁTKY DLUHU CELKEM

2880
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Tabulka 3: Výdaje
POLOŽKA
Opravy cest a udržování
Dopravní obslužnost

VÝDEJ (v tisících)
80
77

Čistička odpadních vod

450

Neinvestiční příspěvky zřízené Příspěvkové organizaci Mateřská škola

770

Neinvestiční příspěvky zřízené Příspěvkové organizaci Mateřská škola - mzdy
Neinvestiční příspěvky zřízené Příspěvkové organizaci Základní škola
Neinvestiční příspěvky zřízené Příspěvkové organizaci Základní školy - mzdy
Neinvestiční transfery obcím na dojíždějící žáky

1340
415
2331
206

Místní knihovna

10

Místní zpravodaj

40

Tělovýchovná jednota
7 Bytová jednotka

5
150

Zateplení 7 Bytové jednotky

153

Investiční půjčky obyvatelům

260

Ostatní záležitosti - společenská komise

32

8 Bytová jednotka

250

Veřejné osvětlení

158

Sběr a svoz komunálního odpadu

480

Veřejná zeleň
Požární ochrana
Zastupitelstvo obce
Správa
Inženýrské sítě nad Základní školou
Výkup pozemků
Další investice Obce
Daň z příjmu právnických osob za Obec
Kogenerační jednotka

20
45
590
3224
330
80
420
1280
5

VÝDAJE CELKEM

13011

VÝDAJE S FINANCOVÁNÍM CELKEM

15891

Poznámka:
Těsně po zasedání zastupitelstva obce, které tento rozpočet schválilo, nastaly dvě skutečnosti, které mění některé položky
rozpočtu, a to takto:
– Splátky SFŽP se sníží o 323 tisíc - v důsledku odpuštění takovéto části dluhu Ministerstvem financí
tyto peníze budou použity následovně:
– Výdaje na zastupitelstvo obce se zvýší o 200 tisíc - v důsledku nového odměňování členů komisí
– Výdaje na další investice obce se zvýší o 123 tisíc
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KOMUNÁLNÍ ODPAD

SYSTÉM SHROMAŽĎOVÁNÍ SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ
V sytému odstraňování komunálních odpadů nastala na přelomu let
2001 a 2002 zásadní změna. Místo
poplatku za popelnici se začal vybírat
poplatek za občana.
Tento systém, který není doplněn
přísnou regulací počtu popelnic, vede
k nešetrnému zacházení s komunálním
odpadem, respektive k jeho nárůstu.
A právě k tomuto v naší obci
v roce 2002 došlo – počet popelnic
se výrazně zvednul (lidé platili stejně,
ať měli jednu či tři nádoby), tím pádem
výrazně vzrostl objem odváženého odpadu a důsledkem i cena, kterou obec
za tento odvoz zaplatila. Tato cena
převýšila minulá léta o 150 tisíc korun,
což v přepočtu na jednoho obyvatele
znamená 100 korun.

V kombinaci s velmi nízkým poplatkem (130 na občana a rok) to znamenalo, že obec výrazně dotovala odvoz
odpadu z rozpočtu.
Konkrétně se na poplatcích vybralo
cca 200 tisíc korun a náklady činili asi
450 tisíc korun. Každý občan, pokud
bychom chtěli, aby poplatky pokryli
všechny náklady, by měl zaplatit cca
300 korun na rok (tedy o 170 více, než
zaplatil).
Samozřejmě taková výše poplatku
není reálná (130 korun je sice poplatek nízký – ve srovnání s okolními
vesnicemi – ale reálná výše by neměla
přesáhnout 230-250 korun). Rada
obec letos sáhla k nepopulárnímu, ale
nutnému zvýšení poplatku „alespoň“
na 200 korun na občana a rok, ale

rozhodně nemáme zájem dále do nekonečna poplatky zvyšovat na základě
dále rostoucího objemu odpadů.
Řešení spočívá v něčem jiném
– v regulaci prostředí. Jinak dochází
k tomu, že někteří občané (kteří mají
menší objem odpadu, resp. odpad
třídí) v podstatě dotují jiné občany
(jež mají neopodstatněně více nádob
a odpad netřídí).
Proto zastupitelé sdružení nezávislých kandidátů a Občanské demokratické strany navrhly změnu stávajícího
systému sběru odpadů. Přípravy této
poměrně náročné změny jsem se ujal
a zahájil proces přípravy potřebných
materiálů a norem.
Především jsem zpracoval koncepci,
která by měla udávat směr celé změny,

OBSAZENÍ KOMISÍ RADY OBCE A VÝBORŮ ZASTUPITELST VA OBCE
Po volbách vznikly nové komise
Rady obce a změnilo se i obsazení
výborů zastupitelstva.
KOMISE RADY OBCE jsou iniciativní a poradní orgány Rady obce. Svá
stanoviska a návrhy předkládají Radě
obce.
RADA OBCE ZŘÍDILA TYTO KOMISE:
Komise kulturní a školská
Předsedkyně: Mgr. Olga Němcová
Členové: Petr Večeřa, Michaela Medková
Náplň:
– řeší otázky kulturního života obci,
veškeré věci v této oblasti předjedná
před zasedáním rady a dává své stanovisko
– iniciuje spolupráce obce v této
oblasti, doporučuje koho a jak podporovat
– řeší otázky školství – předjedná veškeré připomínky ohledně ZŠ, MŠ a ŠJ
a dá stanovisko radě
– další kompetencí je sport – v oblasti
sportu působí obdobně jako v oblasti
školství
Komise pro rozvoj obce
Předseda: Jiří Košut
Členové: Ing. Jiří Dohnal, Ing. Pavel
Knot, JUDr. Jiří Mikoška, Ing. Václav
Kvapilík a Ludvík Foltýn.
Náplň:
– zpracuje plán rozvoje obce a předlo-
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ží jej zastupitelstvu ke schválení
– připravuje změny územního plánu
obce
– projednává a dává stanovisko ke
všem změnám v rozvoji obce, všem
investičním akcím
Komise společenská
Předsedkyně: Mgr. Hana Marášková
Členové: Vlasta Ptáčková, Ludmila Gajdošíková
Náplň:
– přeje jménem obecního úřadu
starším občanům k narozeninám a
dalším výročím
– organizuje vítání občánků
Komise letopisecká
Předseda: Augustin Knot
Členové: Mgr. Olga Němcová, František Hrdina, Stanislav Pekař a Věra
Buráňová
Náplň:
– stará se o obecní kroniku
– na žádost rady obce předkládá stanoviska k historickým událostem v obci

VÝBORY ZASTUPITELSTVA OBCE
jsou iniciativní a kontrolní orgány zastupitelstva obce. Svá stanoviska a návrhy předkládají zastupitelstvu obce.
ZASTUPITELSTVO ZŘÍDILO TYTO VÝBORY:
Finanční výbor

Předseda: Ing. Pavel Knot
Členové: Ing. Roman Dujíček, Alena
Šenkeříková
Náplň:
– ze zákona provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce
– podílí se na sestavovaní rozpočtu a
připomínkuje jej
– kontroluje plnění rozpočtu
– projednává a dává stanovisko k velkým zásahům do hospodaření obce
– projednává a dává stanovisko
k prodejům a zastavování obecního
majetku
– projednává a dává stanovisko k vývoji zadluženosti obce
– dává zprávu o své činnosti na posledním zastupitelstvu v každém roce
Kontrolní výbor
Předseda: Pavel Berecka
Členové: Petr Večeřa, Vlasta Ptáčková
Náplň:
– kontroluje, zda jsou usnesení Rady
obce a Zastupitelstva obce v souladu
se zákonem
– projednává vyhlášky obce a dává své
stanovisko
– kontroluje plnění usnesení RO a ZO
(zejména ta usnesení, která něčím pověřují a doporučují)
– dává zprávu o své činnosti na posledním zastupitelstvu v každém roce

a z které by měly vycházet potřebně
prováděcí předpisy (vyhlášky).
Koncepci již schválila rada obce
a byla předložena na posledním
zasedání zastupitelstva obce, které
ji vzalo na vědomí s tím, že očekává
její dopracování do konečné podoby
a předložení na dalším zastupitelstvu.
Konečnou podobou tak bylo myšleno
proveditelné řešení – tedy již zmiňované vyhlášky.
Vzhledem k tomu, že se jedná
o komplex poměrně rozsáhlých změn,
které se budou týkat všech občanů,
rozhodl jsem se, že se této problematice budu věnovat jednak v těchto
novinách a také na internetových
stránkách obce – www.topolna.cz.
Z obsahu koncepce změny systému odpadů:
1) Zpřísnění podmínek pro vlastnění více nádob:
Lze řešit dvěma způsoby:
a) na každé 4 členy rodiny povolit
maximálně 1 nádobu o objemu 110
litrů (klasická popelnice), tzn. pro 5 až
8 člennou rodinu by byly povoleny 2
nádoby atd.
b) podle počtu nádob určovat výši poplatků – to znamená, že pokud by rodina se 4mi členy měla 2 nádoby, pak by
poplatek byl např. o 50 procent vyšší.
Je nutné zavést nějaké opatření,
protože jinak bude objem odpadů
neustále růst, resp. obec by byla
nucena neustále zvyšovat poplatky
– což by zejména vůči těm, kteří mají
přiměřený počet nádob, bylo velmi
nespravedlivé.
2) Stanovení jasných pravidel, jak
osvobozovat od placení některé občany:
– vícečlenné rodiny (jako nyní, 5.
člen polovina poplatku, 6 a výš žádný
poplatek)
– občany dlouhodobě v Topolné
nebydlící (prokazatelně žijí v jiném
městě, jsou v cizině za prací)
Zvýhodnění vícečlenných rodin
bylo aplikováno už letos a není důvod,
proč v tom nepokračovat.
Co se týká občanů dlouhodobě
žijících mimo Topolnou, tak to je problém, který se vrací každým rokem. Ve
většině ostatních vesnic neexistuje
možnost odpouštět poplatky lidem
pracujícím v zahraničí nebo jinde
žijícím. Na jedné straně je pravdou,
že tito občané nezatěžují systém svozu

odpadu, ale na druhou stranu zatěžují
tento systém jinde a tam zase neplatí.
Je to téma k diskusi.
3) Třídění odpadů
– určení poplatku ze dvou částí – pevná část (např. 200,-) a příplatek (např.
150,-)
– příplatek by bylo možné odpustit
v případě, že občan prokáže, že odpad
třídí
– prokazovaní by probíhalo tak, že by
občané dostávali ve sběrném dvoře za
určité množství odpadu body.
– pokud by občan prokázal zisk např.
6-ti bodů za minulý rok, byl by od příplatku osvobozen
– příklady bodování:
plasty 1 pytel nebo určité množství kg
= 4 body
sklo 1 pytel nebo určité množství kg
= 4 body
papír 15 kg nebo určité množství kg
= 1 bod
televizor, lednička, rádio 1 ks = 1 bod
textil 1 pytel nebo určité množství kg
= 1 bod
autobaterie = 1 bod
ostatní nebezpečný odpad 5 kg = 1
bod
železo – x kg – 1 bod
– sběrný dvůr by musel být bezplatný
– lidé, kteří nejsou schopni odpad
odvážet do sběrného dvora by tuto
skutečnost nahlásili na obecním úřadě, vojáci CO by pak 1x za 3 měsíce
odvezla jejich tříděný odpad do sběrného dvora
– nutnost uzavřít smlouvy s FO a PO
ohledně jejich placení za využívání
sběrného dvora.
– rozšíření sběrného dvora (kontejner
na plasty, nádoba na sklo)
Princip by byl tedy jasný – zvýhodnit ty, co třídí a ostatní občany motivovat k tomu, aby třídili. Množství bodů,
které by bylo nutné získat, stejně jako
bodování jednotlivých druhů odpadů
je nutné nastavit tak, aby se nejednalo
o nepřiměřenou zátěž pro občany.
Celý princip by tak vedl k odpovědnému nakládání s odpady, snižoval by
množství odpadu netříděného a tím
i náklady na jeho odvoz.
V konečném důsledku by měl vést
ke stabilizaci množství odpadu, tím pádem ke stabilizaci poplatků a zejména
k ekologickému nakládání s odpady.
Jsme si samozřejmě vědomi, že se
jedná o rozsáhlou změnu, kterou nelze
udělat ze dne na den. Proto lze předpo-

kládat, že v první fázi zavedeme tento
systém od poloviny tohoto roku – tedy
bude možnost bezplatně odevzdávat
tříděný odpad ve sběrném dvoře a dostávat za něj body a na začátku příštího
roku se těmito body prokázat a získat
tak slevu. Je jasné, že v této fázi bude
množství potřebných bodů úměrně
menší a slevy budou vyšší – tak, aby
se zajistil pozvolný přechod na nový
systém.
Další roky by se již nový systém aplikoval bezezbytku.
Jiří Košut

KOMISE PRO ROZVOJ OBCE
Na začátku roku zahájila činnost
komise pro rozvoje obce.
Náplní této komise se vytvořit návrh Dlouhodobého plánu rozvoje
obce. Tento plán by mělo přijmout zastupitelstvo a měl by se stát stěžejním
dokumentem.
Jeho obsahem by měla být vize
rozvoje obce. Je nutné mít takovouto
představu a jí podřizovat veškerá koncepční a další související rozhodnutí.
Musíme přesně vědět, kde chceme
rozvíjet občanskou výstavbu, kde
(a zda vůbec) naplánujeme průmyslovou zónu, jaká další zařízení budeme
budovat (víceúčelovou halu, hřbitov)
a v jakém horizontu.
Stejně tak musíme mít rozvrženy
investice, které jsou omezeny výší rozpočtu a možnými dotacemi. Musíme
mít takový přehled, abychom nedělali
věci nekoncepčně a mnohdy chybně.
Proto chceme věnovat úsilí vytvoření tohoto základního dokumentu a
vyzýváme všechny, kdo mají zájem se
na této práci podílet, ať kontaktují
předsedu komise místostarostu Košuta
a mohou se tak do této přípravy zapojit. Stejně tak občané, kteří mají nějaké
podnětné nápady v této oblasti, budou
vítáni na našich zasedáních, kde je mohou přednést a prodiskutovat.
Jiří Košut
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ZADLUŽEN O S T O B CE TO P O L N Á , O B D O B Í 19 94 – 2 002
Zadluženost kvůli stavbě čističky
odpadních vod (ČOV)
V souvislosti se stavbou ČOV, obec
vzala tyto úvěry:
a) úvěr ve výši 10 mil od Komerční
banky (KB)
b) bezúročná půjčka ve výši
5.042.000,– od Státního fondu životního prostředí (SFŽP)
Výše splátek a doba splácení byla
dohodnuta takto:
a) KB: 83.300,– měsíčně
b) SFŽP: 253.000,– čtvrtletně
ad a)
Splácení KB probíhalo podle harmonogramu a probíhá i nyní. V roce 2003
bude výdaj z rozpočtu na splácení
tohoto úvěru ve výši: 999.600,–.
ad b)
Splácení SFŽP neprobíhalo podle
smlouvy. První splátka měla být zaplacena 31. 3. 1998, místo toho byla zaplacena až 4. 7. 2001. Tím se obec dostala
do výrazných problémů, které vedly
k tomu, že pohledávka byla předána
Finančnímu úřadu v Uherském Hradišti, který ji nyní vymáhá. S Finančním
úřadem byl 2. 8. 2002 sjednán splátkový kalendář, který přesně stanovuje
výše a termíny splátek.
Podle splátkového kalendáře
splátky v roce 2003:
6/03…443.460,–
11x 120.000,– měsíčně
1.763.460,– za celý rok
a potrvají až do roku 2005.

činí

Kvůli nesplácení úvěru bylo obci vyměřeno penále ve výši 2.520.806,– Kč.
Obec zažádala o prominutí tohoto
penále. Šance, že bude prominuto je
velmi vysoká.
(poznámka red.: v době vydání tohoto čísla novin bylo již penále prominuto)
Ostatní pohledávky
Dalšími pohledávkami obce jsou:
a) Dluh vůči soukromé firmě Matoušek
Firma Matoušek prováděla výkopové
práce v souvislosti s pokládáním kabelu
televize. Tato firma za tyto práce a na
základě smlouvy o dílo fakturovala
obci 624.540,– Kč. Tato pohledávka
vznikla v roce 1997 a nebyla uhrazena.
Ale vzhledem k tomu, že firma Matoušek nezačala pohledávku vymáhat u
soudu v termínu určeném Obchodním zákoníkem, je tato pohledávka
podle názoru právníka promlčená.
Související spory obce
Dluh vůči spotřebnímu družstvu Jednota Uherský Ostroh
Dluh SD Jednota údajně vznikl v roce
1997. SD Jednota vymáhá navrácení
peněz u soudu. Soudní proces ještě
není uzavřen a obec zatím nemá
povinnost splácet.
Celková
vymáhaná
částka
je:
1.872.836,– Kč

Vývoj zadluženosti v minulých
letech
V tabulce naleznete podrobný vývoj zadluženosti obce Topolná v letech
1994 až 2002 a odhad vývoje v roce
2003.
Obecní úřad

Tabulka 2: Struktura splátek v jednotlivých letech (v tisích Kč)

1997
úroky KB z úvěru

810

splátka jistiny KB

730

celkem

1540

1998
úroky KB
jistina KB
celkem

804
916
1720

1999
Splácení úvěrů a pohledávek
Splátky úvěrů KB a SFŽP výrazně
zatěžují obecní rozpočet.

Tabulka 1: Výše příjmů (třída 1 a 2 v tis. Kč), výše splátek (v tis. Kč) a procentuální vyjádření splátek vzhledem k příjmům (v %)
Třída 1

Třída 2

Splátky

1994

3 362

543

0

1995

4 142

569

0

1996

4 996

428

0

1997

4 226

1 568

1 540

27%

1998

4 464

2 894

1 720

23%

1999

5 020

2 743

2 599

33%

2000

6 518

2 107

1 617

19%

2001

7 528

2 572

3 091

25%

%

2002

8 382

2 200

3 916

37%

2003

10 191

1 872

3 360

28%
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Splátky pohledávek zatím neprobíhají. U SD Jednota s důvodů neukončeného soudního řízení. U firmy
Matoušek z výše uvedeného pravděpodobného promlčení pohledávky.

Legenda:
Třída 1 a třída 2 jsou
finanční prostředky, které
v rozpočtu figurují jako
příjmy, vyjma příjmů s prodeje majetku v tis. Kč.
Splátky jsou souhrn všech
splátek úvěrů v daném
roce v tis. Kč.
Procentuální vyjádření
říká, kolik procent z příjmů rozpočtu je použito
na splácení úvěrů v daném
roce. Za hranici stabilního
hospodaření je považováno
15%.

úroky KB

1191

jistina KB

1083

půjčka obce obci
půjčka Synot (8114)
celkem

165
160
2599

2000
úroky KB

624

jistina KB

916

obce obci

37

půjčka Synot

40

celkem

1617

2001
úroky KB

895

jistina KB

1083

obce obci

128

SFŽP půjčka

985

celkem

3091

ROZVOJ OBCE – EFEKTIVNOST, FINANCOVÁNÍ, PERSPEKTIVA
Jsou dvě základní cesty jak financovat rozvoj subjektu, jedno jestli hovoříme o soukromé firmě, obci nebo
vlastní rodině.
1. Financovat to na co jsme si již
vydělali, v praxi to znamená nerealizovat nic, dokud není tzv. na hromádce
příslušná částka k zaplacení toho, co
chceme pořídit.
2. Získat finanční prostředky z úvěru nebo půjčky, realizovat co je třeba a
půjčku postupně vracet.
Vždy je třeba se rozhodnout co
chceme a v jakém časovém horizontu
udělat a odkud vzít peníze na financování.
Při využití první varianty se nikdy
nemůžeme dostat do problémů s financováním, problém je však v tom,
že se nemusíme dočkat doby, kdy se
podaří na danou investici našetřit.
Například stavba rodinného domů
bez dlouhodobé půjčky třeba ve formě 15-ti letého hypotečního úvěru se
Vám může podařit odstartovat je –li
Vám třicet, ve 45. nebo 50-ti letech.
Během této doby se většinou vyskytují
faktory působící proti Vašim záměrům
- inflace znehodnocuje úspory, vzroste
tržní cena pozemků, změní se zdanění
u prací a služeb apod.
Při vyžití druhé varianty je nezbytně nutné udělat ještě jedno důležité
rozhodnutí - zvážit, co je možno si dovolit, co zvládneme splácet. Pak už nic
nestojí v cestě odstartovat a dokončit
co chceme udělat za použití budoucích příjmů.

2002
úroky KB

498

jistina KB

2600

obce obci

118

SFŽP půjčka
celkem

700
3916

2003 - předpoklad
úroky KB

480

jistina KB

1010

obce obci

110

SFŽP půjčka

1760

celkem

3360

Po tomto všeobecném teoretickém
úvodu konkretizace v naší obecní
praxi.
V poslední době jsem se několikrát
setkal s názory nebo otázkami podobnými těmto:
„Obec je příliš zadlužená na velmi
dlouhou dobu.“, „V tomto volebním
období není možné do ničeho investovat“, „Proč se stavěly byty nad školkou, kolika lidem to prospělo?“, „Proč
se opravovala cesta k Horňákovému,
když tam skoro nikdo nebydlí, proč se
neopravila raději cesta ve středu obce,
která je daleko více využívána?“, „Proč
se obec zbavuje majetku – dolní dvůr,
Topolská hospoda, zamýšlený prodej
Bůrovců“, „Proč se staví DPS, vzdyť je
to jen pro pár důchodců…“
Myslím, že ti, kdo s podobnými
názory přichází, bohužel neznají nebo
nechtějí znát souvislosti. Slovo bohužel proto, protože se obecním radám
a zastupitelstvům obce u výše komentovaných rozhodnutí nepodařilo dostatečným způsobem tyto souvislosti
objasnit. Žádné z rozhodnutí, která
byla udělána nestála nikdy osamocená
ve vakuu.
Následující řádky nepřináší konkrétní odpovědi na výše uvedené
dotazy. Je to jen zběžné přiblížení
souvislostí které ovlivňovaly a určitě
budou ovlivňovat rozhodování obce
při plánování rozvoje.
Téměř všechny investiční akce
byli realizovány za vydatné podpory
státního rozpočtu – dotační tituly.
To znamená že při rozhodování byl
kladen důraz efektivnost peněz vynaložených obcí. Takže ke každé naší
obecní stokoruně přibylo v průměru
čtyřicet až šedesát korun z dotací
investovaných do majetku obce.
Při rozhodování o tom co dělat byly
tedy brány v potaz možnosti dotační
„výpomoci“. Je špatným rozhodnutím
poměřujeme-li co nás to bude stát
s tím co získáme a nedělat tedy věci,
na které bude obec sama??
Při příjímání půjček a úvěrů byl
brán zřetel na tzv. zlaté pravidlo
financování. Dlouhý úvěr na dlouhodobý majetek. Vždyť čistírna odpadních vod (ČOV) by zde měla sloužit
nejen za další dva roky, kdy bude splacen úvěr, ale jistě ještě dalších dvacet,
čtyřicet let. Podobně také investice do

domu s pečovatelskou službou (DPS).
U ČOV ještě malé odbočení: Přijde
Vám nelogické a rozhazovačné v rámci
jedné stavby rezervovat prostor pro
budoucí možné rozšíření kapacity
(s ohledem na rozvoj obce a příp. růst
počtu obyvatel a prům. spotřeby vody) ?
Mě to přijde spíše prozíravé. Nedíváme-li se ovšem na věc optikou čtyř let.
Je třeba vidět rozvoj obce v dlouhodobější perspektivě. Investovat do
majetku, který by měla obec ze své
podstaty vlastnit a případně obhospodařovat (u ČOV si nejsem 100% jistý
zda sem patří). Nezatěžovat se starostmi o majetek, kde není pro obec vidět
perspektivní využití (dolní dvůr,
Bůrovce, Topolská hospoda, pozemek
vedle pekárny). Jak vidět, to co x let
chátralo, v rukou nových vlastníků
znovu ožívá – dolní dvůr je toho zářným příkladem. O Bůrovcích si osobně myslím, že se jedná o časovanou
bombu, chátrající objekt bez perspektivy využití s budoucím požadavkem
na rozpočet obce.
Vzpomněl jsem zde majetek, který
by měla obec ze své podstaty vlastnit.
Myslím, že mezi takovýto majetek určitě patří pro někoho kontroverzní
obecní byty nebo nyní žhavé téma
– stavba DPS s případnými sociálními
byty. Vždyť přístup k seniorům a sociálně slabším je přece měřítkem naší
společenské vyspělosti. Možná ale,
že od tohoto chápání funkčnosti obce
jsme dnes ještě příliš vzdáleni.
Roman Dujíček
dujicek.r@seznam.cz
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

EVIDENCE OBYVATEL R. 2002
K 1. 12. 2002 bylo v naší obci 1 568
obyvatel.

Vážení občané!
V letošním roce začala při Radě
obce v Topolné pracovat společenská
komise. Myslíme si, že zájem o každého občana obce by se měl táhnout
jako nit od narození až do smrti. Proto
bychom rádi obnovili vítání nových
občánků do života. Navštívíme jubilanty od 75 let při jejich výročí, abychom jim jménem obce poděkovali
za celoživotní práci. Chtěli bychom
také připravovat každoroční setkání
seniorů, což v letošním roce za nás již
úspěšně uskutečnila Topolská chasa.
V neposlední řadě se zástupce komise
rozloučí za obec se zesnulými občany
– na požádání a po dohodě s pozůstalými.
O činnosti komise se dočtete pravidelně v této rubrice, která vás také
seznámí s novými občánky a jubilanty.
Nepřejete-li si, aby vaše jméno bylo
zveřejněno v naší rubrice, sdělte tuto
skutečnost pracovnicím obecního
úřadu.
Společenská komise již svou činnost zahájila a má své členy. Máte-li
však pocit, že byste rádi spolupracovali a přispěli svými nápady, budete vítáni. Naším přáním je vaše spokojenost,
pohoda a vědomí, že o vás, občany,
máme zájem.
Hana Marášková

Narození:
Únor:
Jakub Lapčík
Březen:
Ondřej Lapčík
Ondřej Sklenařík
Duben:
Eva Darebníková
Jakub Viceník
David Valeš
Květen:
Aneta Pavlíková
Zdeněk Herák
Červen:
Karolína Hábová
Jiří Hába
Srpen:
Zdeněk Fusek
Martin Bursík
Září:
Lucie Cahelová
Říjen:
Lucie Krátká
Prosinec:
Jana Mašková

Radim Bureš – Marta Jakšíková
Červen:
Michal Marčík – Lenka Homolková
Pavel Paška – Klára Lapčíková
Martin Blaho – Kateřina Pálková
Září:
Rudof Dohnal – Lenka Bartošová
Listopad:
Stanislav Úlehla – Anna Gajdůšková
Rozvedeno:
– 6 manželství
Opustili nás:
V prvním pololetí:
Magdaléna Čechmanková
Zdeněk Pavlica
Metoděj Lapčík
Františka Dvořáčková
Jan Hlavačka

Uzavřené sňatky:
Leden:
Miroslav Velíšek - Kristýna Hladišová
Simona Hanáková – Martin Gajdošík

V druhém pololetí:
Marie Zemánková
Karel Nádeníček
Miluše Lapčíková
Jaroslav Čechmánek
Ludvík Foltýn
Josef Vajdík
Ludmila Fuksová
Josef Otáhal

Duben:
Dalibor Mikoláš – Dohnalová Petra

V roce 2002 se z naší obce odhlásilo 16
obyvatel a 34 se přihlásilo.

Květen:
Monika Jankujová – Pavel Hastík
Jaro
Jaro se mi líbí moc,
den je delší než noc.
Počasí je krásné přece,
hrajeme si na té řece.
Kolik krásy, kolik zeleně!
Kráčím po špičkách,
bosýma nohama
v hebké trávě.
Petrklíč je tuze žlutý,
oblak pluje beránkový.
Travička nám zelená!
Vajíčka jsou kreslená!
Když vyjde sluníčko,
zimy ujde maličko.
Ivana Škárová, V. třída
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
v lednu:
60 let Knot Vladislav
Koželuhová Zdeňka
Pavlík Miroslav
Čačíková Milada
70 let

Hauk Jiří
Bakusová Božena

75 let

Hoferková Marie
Mikulková Anna

80 let

Šumíček Jaroslav
Marčíková Marie

90 let

Pospíšilová Františka

92 let

Hlavačková Ludmila

v únoru:
70 let Gajdošíková Anna
75 let

Dohnal Milan

93 let

Grebeňová Filoména

v březnu:
50 let Medek Josef
Hrdinová Zdenka
Foltýnová Dobromila
75 let

Tomášková Marie

80 let

Dohnalová Libuše
Ondrová Bohumila

DECHOVÝ ORCHESTR
MLADÝCH ZLÍN NA VÁNOČNÍM
KONCERTU
V chladném sobotním podvečeru
14. 12. 2002 se konal v Městském divadle Zlín vánoční koncert Dechového
orchestru mladých.
Zahájení bylo v 17 hodin otevřeno
pochodem „JUNIOR“. Při prvních tónech zůstalo celé divadlo zaskočeno,
neboť orchestrem duněly všechny
bubny, poté nastoupily jako vždy krásné a usměvavé mažoretky se zpěváky
a koncert velkolepě začal. Po dohrání
této první skladby propukl v sále obrovský potlesk. Pokračovalo se v rychlém tempu v dalších zpěvných a poslechových skladbách, kde se vystřídala
spousta zpěváků a různě oblečených
mažoretek. Nejvíce zaujaly skladby
jako jsou „Zpěv skřivana (sólo pro Es
klarinet a pikolu), Neplač pro mne Argentino, směs Až hudci zahrajů a směs
písní Elwise Presleyho, ke konci Teď
královnou jsem já od Michala Davida
a k závěru krásná skladba Alžbětínská
serenáda“.
„Narodil se Kristus pán, Chtíc aby
spal a Tichá noc“. Protože ovace nebraly konce, tak jsme museli zazpívat ještě
jednou Narodil se Kristus pán.
Chtěl bych opravdu všem příznivcům dechové hudby poděkovat za
jejich podporu (jelo jich v autobuse
51) a snad se za rok sejdeme opět v tak
hojném počtu na vánočním koncertě.
Škoda, že Dechový orchestr mladých Zlín pořádá u nás jen tento jeden
velký koncert. Na více nemá již čas, neboť přes celé léto vyjíždí za koncerty a
na soutěže do zahraničí.
Jinak ve dnech 28. 3.–1. 4. navštívil
město Nantes ve Francii, 10. 4.–14. 4.
a 30. 4.–4. 5. opět bude Francie. nato
v červnu orchestrujeme v městě Bad
Bramstad, kde jezdíme každé tři roky.
A další zájezdy jsou v jednání.
Na závěr si přeji, abychom se všichni opět setkali v prosinci na našem
vánočním koncertu Dechové hudby
mladých Zlín. Už i z toho důvodu, že
v tomto významném mládežnickém
souboru účinkuje pět muzikantů
z Topolanky!

Lukáš Mikulka

PROHRÁLI JSME BIT VU?
Mnozí topolští občané si jistě vzpomenou na petici z konce roku 2000
proti likvidačním snahám české televize vůči dechové hudbě a lidové písni
vůbec. Z Topolné tuto celostátní petici
podpořilo svými podpisy více jak 300
občanů, milovníků dechové hudby a
proto prostřednictvím místních novin
bych je chtěl blíže seznámit s jejím
osudem.
Koncem minulého roku byl radou
ČT odvolán již čtvrtý generální ředitel,
který na svém postu nevydržel více
jak rok a půl. Již tento fakt signalizuje,
jakou pozici může mít dechovka na
šachovnici různých stranicko-politických, skupinových a osobních zájmů
ovlivňujících chod této veřejnoprávní
instituce. Jde o moc a s ní spojené velké peníze a jen slepý to nevidí. Boj o ně
se promítá i do hudebního vysílání ČT.
Na její obrazovce se objevují nejčastěji
ti, kteří mají nejblíže těm, co o tom rozhodují. Dechová hudba zatím sehrává
v tomto nemilosrdném souboji o vliv a
peníze roli osamělého pěšce se kterým
si na šachovnici těchto různých zájmů
táhnou ti, kteří mají hru v rukou, jako
s tou nejslabší figurou. Povšimněme si
jen, které osoby v oblasti kultury se
v posledním období nejčastěji objevují ve veřejnoprávní televizi.
Podívejme se tedy s časovým odstupem, jak dopadl náš pokus změnit
pomocí této metody vztah vedení ČT
k dechové hudbě prostřednictvím
petice zaslané Petičnímu výboru Parlamentu ČR.
Myšlenka využít petice jako formy
protestu proti rozhodnutí tehdejšího generálního ředitele ČT Dušana
Chmelíčka zakázat od 1. 1. 2001 další
výrobu televizních pořadů s dechovou
hudbou byla pro příznivce dechovky
pobuřující. Přišla do toho krize v ČT,
Dušan Chmelíček byl odvolán a po
krátkém křečovitém klimatu v ĆT
byl do funkce gen. ředitele jmenován
Jiří Balvín. Bylo to již v době, kdy již
probíhala akce na petičních arších.
Výsledek byl spontánní. V průběhu organizačně celkem nepřipravené akce
bylo získáno 30 0000 podpisů našich
občanů zaslaných Petičnímu výboru
Parlamentu, ale panem Balvínem
to ani nepohlo. Nepohlo to ani Petičním výborem Parlamentu a vše bylo
zahráno do autu.
Jaké byly představy zástupců Petice
vznesené se zástupci ČT a Petičního
výboru Parlamentu zastoupeného pa-

nem Nájemníkem ve dvou jednáních:
1. Zvětšit vysílací plochu veřejnoprávní televize v oblasti dechové hudby a folkloru.
2. Zabezpečit zpracování seriálu a
jeho vysílání o tradicích dechové hudby
a vůbec hudby lidové v naší historii.
(Tyto seriály o vývoji big-bitu, rocku,
country u nás v minulosti již proběhly
v ČT v minulosti).
3. Do vysílání ČT daleko více zařazovat mladé dechové orchestry působící
v regionech, více se přibližující hudebnímu chápání dnešní mladé generace.
Závěrem: I když Petice proti likvidačním snahám vedení ČT vůči
dechové hudbě a vůbec lidové písni
(chcete-li národní, či se na ni lépe
či hůře odvolávající) nesplnila svůj
záměr a tehdejší Petiční výbor Parlamentu ČR zklamal očekávání 30 000
občanů, přece jen pomohla vytvořit
a posílit sounáležitosti a poznání, že
ani v demokracii není nic zadarmo.
Bude tyto požadavky nově ustavený
gen. ředitel brát vážněji než jeho předchůdci?

Blažej Foltýn

Jaro
Jaro! Ty jsi krásné,
píšu o tobě básně.
Jsi tak krásné,
až zrak přechází,
zima už odchází.
Tráva se začíná zelenat,
jaro má každý rád.
Obloha je teď jasná,
příroda znovu ožívá.
Na jaře se všechno rodí,
žába močálem se brodí.
Jaro ohromí každého,
malého, mladého, starého.
Kamil Žiška, V. třída
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA – POUŽITÍ VÝNOSU V ROCE 2002
Tříkrálová sbírka – použití výnosu
v roce 2002
Pomalu se stává samozřejmostí,
že začátkem roku přicházejí do
našich domácností malí koledníci
v doprovodu dospělé osoby a svým
zpěvem prosí občany o příspěvek
do Tříkrálové sbírky. Stejně jako
v loňském roce, i v letošním roce
byli naši občané štědří. Již víme, že
se celkem shromáždilo 35.721 Kč,
v loňském roce o málo méně.
V
Oblastní
Charitě
Uherské
Hradiště se ze všech přilehlých obcí
shromáždila celkem finanční částka
854.213,30 Kč. Občany jistě zajímá, jak
byly tyto prostředky použity. Oblastní
Charita každoročně vydává informaci,
v níž přesně vyčíslí, jak byl výnos
Tříkrálové sbírky využit.

Hradišti – 384.395,94 Kč
a použito:
na činnost chráněné dílny
– 64.000 Kč
na činnost zařízení pro děti a mládež
– 20.000 Kč
na činnost humanitárního skladu
– 22.000 Kč
na činnost Azylového domu
– 190.000 Kč
přímá pomoc občanům v regionu
– 84.395,94 Kč
příspěvek na pobyt Srbů v UH
– 4.000 Kč

Z celkového výnosu Tříkrálové
sbírky roku 2002 tj. 854.213,20 Kč
bylo určeno:

2. Humanitární pomoc do zahraničí
v celkové výši 85.000 Kč
a to na:
Ingušsko – Mateřská škola pro děti
záplavy severní Kavkaz – hygienické
potřeby, spací potřeby
zemětřesení Gruzie – léky, přikrývky,
oblečení
Ukrajina – podpora projektu Domácí
péče

1.

3. Humanitární pomoc v ČR – 85.842 Kč

Oblastní

Charitě

v

Uherském

VELKÝ JARNÍ ÚKLID

Tak jako se každá hospodyňka zděsí, když slyší slova „Jarní úklid“, tak
jsme se i my zděsili při jedné nedělní
procházce. Nejoblíbenější topolská
promenádní trasa – „Štěrkáčová cesta“
byla lemována ohromným množstvím
odpadků všemožného složení. Okolí
Štěrku nevypadalo o mnoho lépe a koloryt Mokřadů dokreslovalo staveniště
chaty bandy topolských mladíků.
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S rozhodnutím, že takto to nesmí
zůstat, byla na sobotu 29. 3. 2003 naplánovaná akce s jasným cílem. Uklidit
okolí Štěrku. S pomocí třech desítek
dětí a paní učitelky Maráškové se mladým z Topolské chasy podařilo během
třech hodin dát zmíněné lokality do
pořádku. Po práci nechyběl táborák,
opékání špekáčků, hry a zpívání u
kytary. Největším zážitkem se bezesporu pro mnohé stala jízda na korbě
traktoru. Kdo se nezúčastnil, má čeho
litovat!
A co jsme ukořistili?

zahrnuje příspěvek na povodeň v již.
Čechách
4. Nouzová pomoc Charitám v rámci
Arcidiecéze Olomouc ve výši 213.553 Kč
a to na:
pomoc početné rodině
příspěvek
Kontaktnímu
centru
drogově závislé v Uničově
pomoc při budování Domu pokojného
stáří v Čeložnici
pomoc při budování Domu pro
seniory v Novém Hrozenkově
5. Projekt Arcidiecézní charity
v Olomouci – Hospic na Sv. Kopečku
– 42.722,26 Kč
6. Náklady na realizaci Tříkrálové
sbírky v České republice – 42.700 Kč
Z přehledu vidíme, že prostředky
byly použity vždy tak, aby pomáhaly
řešit nouzovou situaci potřebných.

Celkem 9 pytlů PET lahví, 3 pytle
skla, 3 pytle plechu a 15 pytlů papírků,
sáčků a jiného.
Sečteno a podtrženo, 30 velkých
odpadkových pytlů nepořádku. Nemohly chybět ani kuriózní úlovky,
například pánské kožené boty „farmářky“ v dobrém stavu.
Nyní nezbývá než doufat, že při
příštím úklidu se opět sejde dobrá
parta lidí, ale že práce bude mnohem
méně.
Michaela Medková

POPIS POHÁDKOVÉ BYTOSTI
VODNÍK
Vodník Toník sbírá dušičky do hrníčků. Pečlivě je přikrývá pokličkou,
aby mu neutekly. Zelené vlasy mu zakrývá klobouk z rákosí, obličej má celý
zelený. Na krku má uvázaný žlutý šátek
s bílými puntíky. Košili má šedou,
kalhoty z rákosí. Na zádech nese plný
košík ryb.
Přes den se skrývá ve vodě, v noci
vylézá na vrbu a šije botičky z rákosí.
Jeho kamarádi jsou štiky, kapři, sumci
a ostatní ryby.
Vendula Malíková, V. třída
VODNÍK
Jak vypadá můj vodník?
Jeho vlasy mají žlutozelenou barvu.
Nahoře je má sepnuté gumičkou a
mírně rozčepýřené. Oči jsou černé a
velké. Nos je delší, ale přece krásný.
Ústa vypadají našpuleně, často hraje
na flétničku. Jeho ruce mají tlustší prsty, nohy vypadají dlouhé. Nosí bílou

košili, žlutou nebo oranžovou vestu a
černé kalhoty se žlutými čtverečky.
Vodník bydlí na dně rybníku. Jeho
světničku zdobí květiny, postel má vystlanou mechem. Na poličce uschovává hrníčky s dušičkami, které vypouští
do rybníka.
Vodníkova postava se mi moc líbí.
Vodník pravil: „Jednou mě to chytání dušiček přivede do hrobu!“
Ivana Škárová, V. třída

PAMPELIŠKA POSEL JARA

Její jméno je smetanka lékařská,
ale lidově se jmenuje pampeliška.
Pampeliška má dutý stonek. Její květ je
ze žlutých lístků. Když uvadne, zbyde
bambulka plná semínek.
Petra Malinová
Smetance lékařské se lidově říká
pampeliška. Má kuželovitý kořen a
roste všude na loukách a v zahradách.
Listy jsou zubaté. Uprostřed vyrůstá
stonek a na něm je nasazená žlutá
hlavička. Když odkvete, je na stonku
jen chmýří.
Lenka Čechmánková

Žáci 4. třídy
Smetanka lékařská se lidově nazývá
pampeliška. Vyskytuje se převážně na
loukách, ale roste i jako plevel na poli
a všude kolem nás. Nad jejím kuželovitým kořenem se vypíná růžice zubatých lístků. Uprostřed listů se tyčí dutý
stonek. Když ke konci měsíce května
odkvétá, zůstane z krásného žlutého
květu jen kulička chmýří.
Jiří Hubáček

VYMÝŠLÍME PŘÍBĚHY

Zajíček a květina

NA SLOVA S MĚKKÝMI A T VRDÝMI SOUHLÁSKAMI

Zajíček skákal po louce a najednou ucítil vůni. Přihopkal k ní a vidí
květinu.
„Ta krásně voní, musím ji ochutnat.“
„Ta mi ale chutná, mňam, mňam.
Co je to za květinu, že mi tak chutná“,
přemýšlí zajíček.
A nad ním letí motýlek a povídá:
„Vždyť to je jetel, proto ti tak chutná.“
A tak se zajíček seznámil s květinkou, které lidé říkají jetel.

Jak ptáček zajíčka naučil zpívat

O Cipískovi a malém ptáčkovi

Jednou ráno se zajíček probudil.
Vylezl ze svého doupěte a říká si sám
pro sebe:
„To je krásný den. Půjdu na procházku.“
Jak tak poskakoval, kouká na něho
z koruny stromu ptáček a překrásně
zpívá.
Zajíček se ho ptá: „Jak tak můžeš
krásně zpívat?“
„To je úplně jednoduché“, odpověděl ptáček.
„Naučil bys mě taky tak krásně
zpívat?“, prosil zajíček.
Ptáček zaštěbetal: „Naučil, můžeme
začít hned – do-re-mi-fa-sol-la-si-dó…
dó,si,la,sol,fa,mi,re,dó.

Jednou ráno se Cipísek probudil a
obul si svoje nové boty.
Vyšel z chaloupky a uviděl ptáka,
co měl rohy.
Cipísek se začal smát: „Jé, ptáku, co
to máš na hlavě?“
„No coby, nic.“ odpověděl ptáček.
„Nejsem slepý, máš na hlavě rohy!“
„Néé, nemám tam nic!“
„Máš a máš!!“ „Nemám!Nemám!“
Cipísek musel přinést zrcadlo: „No
tak se podívej, ptáčku, máš!“
„Ale, kde se mi tam ty rohy vzaly?
Co budu dělat?“, naříká ptáček.
„Počkej, mě něco napadá. Víš co,
ptáčku? Zajdi k čarodějné kuně.
Ta ti rohy odčaruje“, radí Cipísek.
Tak letěl ptáček ke kuně a poprosil
o pomoc.
„Tak dobře“, řekla kuna čarodějka.
„Čáry, máry, fuk“, zaklínala kuna a
rohy byly pryč.
Tak všechno dobře dopadlo.

Sandra Tatarková, II. třída,

Ž ŽŠ ŠČ ČŘ ŘJ J
H CH K R D N
H CH K R D N

Roman Vajdík, II. třída

Monika Mališová, II.třída

Příběh o jaru: Nedočkavá sněženka
Na jedné hezké zahrádce už se probouzely do nového jara květiny.
Mezi nimi i sněženky. Skoro všechny už rozkvétaly, až na jednu.
Ta byla proto velmi smutná. Myslela, že snad nikdy nerozkvete.
A tu jednoho rána ji sluníčko
pošimralo svým paprskem a sněženka
rozkvetle a přivítala jaro jako ostatní
květinky.
Sandra Tattarková, II. třída
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KO PA N Á V Z I M Ě
Stejně jako ve většině sportů jejichž hlavním soutěžním obdobím je
léto, patří zimní příprava k důležitým
článkům tréninkového procesu také
v kopané. Naši fotbalisté zahájili již
v lednu přípravu na jarní část soutěžního ročníku 2002/2003.
Družstvo mužů, které po postupu
do III. tř. OS se pohybuje po podzimní
části ve středu tabulky se snažilo o kvalitní přípravu. Trénovalo pravidelně
dvakrát v týdnu společně s dorostenci.
Také naši nejmladší fotbalisté využívali všech možností k přípravě hlavně
v tělocvičně.
Vzhledem k nepříznivému počasí,
které neumožňovalo přípravu na
hřišti, probíhala většina tréninků na
náhradních plochách. Všechny pří-

pravné přátelské zápasy se hrály na
vedlejších hřištích našich soupeřů.
V přípravě se naše I. mužstvo utkalo
s TJ Kněžpole, Bílovice, Drslavice
a poslední utkání se hrálo na hřišti
v Částkově.
Pro nepříznivé počasí se neuskutečnil zápas s FC Babice. Dorostenci
si vyzkoušeli své kvality na umělém
trávníku v Uh. Brodě. Žáci byli účastníky halových turnajů pořádaných
Sl. Spartou Spytihněv, TJ Březolupy a
TJ Sl. Sl. Uherské Hradiště.
Velké úsilí bylo věnováno údržbě
hrací plochy. Bylo nutno odstranit led
a odčerpávat vodu, která ničila trávník. Poděkování si zaslouží všichni,
kteří se na těchto akcích podíleli. Přes
všechno úsilí jsou však na hřišti patrné

JARO

Jaro je první ze čtyř ročních období. Začíná 21. března. Poslem jara je
sněženka. Stromy se zelenají, květy
začínají kvést, tráva voní, zvířátka se
probouzejí ze zimního spánku, ptáci
začínají pěkně zpívat. Lidé chodívají
na jarní procházky a jezdí na kolech
na výlety.
Jaro se mi líbí, protože už nenosím
bundu ani čepici a všechno hezky voní
a kvete.

Žáci 3. třídy

Jaro je nejkrásnější ze všech ročních období. Všechno živé se začíná
probouzet. Stromy začínají pučet, tráva se krásně zelená, květiny rozkvétají
a ptáci zpívají. Vše venku voní jarem.
Zvířata vyvádějí mláďata.
Počasí je střídavé. Chvíli svítí slunce, chvíli prší. Lidé jsou veselejší a
k sobě milejší. A proto mám jaro rád.

Martin Štěpánek

Jaro je jedno ze čtyř ročních období. Začíná v pátek 21. března. Jaro
je docela kouzelník, protože probudí
zvířátka, aniž by se jich dotklo nebo na
ně začalo křičet.
Teplem se probudí květy, stromy,
ptáci a všechna zvířátka.
Lidé mají jaro rádi, protože větřík
vysouší louže a mokrá pole a protože
je pěkné počasí.
Já mám rád jaro třeba tím, že začíná
fotbalová sezóna a že můžu běhat po
ulici bez teplého oblečení.

Ondřej Kašný
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následky letošní zimy. Ty bude nutno
v rámci finančních možností dále
odstraňovat.
Jarní soutěže začínají v neděli 30.
března. Předpokládané ukončení tohoto soutěžního ročníku je 22. června.
Žádné z mužstev nemá ve své skupině jednoduchou úlohu. U mládeže se
projevuje generační problém. Tomu
odpovídají také výsledky.
Do jarních soutěžních utkání je
nutno popřát všem našim sportovcům
hodně úspěchů a sportovního štěstí.
Všem příznivcům přejeme hodnotný
sportovní zážitek při návštěvách fotbalových utkání našich družstev.

Dohnal Josef č. 96
jednatel TJ - Topolná

Ondřej Pavlík

Jaro je jedno z ročních období.
Začíná 21. března ve 3 hodiny 2 minuty. Ptáci přilétají z teplých krajin,
stromům začínají opukat větve, květiny rozkvétají, zvířata vylézají ze svých
nor a dutin stromů. Protože fouká
teplý vítr, vysychají louže a půda. Sluníčko hřeje víc a víc, lidé jsou na sebe
milejší.
Jaro mám velice ráda, protože
začínají rozkvétat kytičky, tráva je zelenější, můžeme více sportovat a být
déle venku.

Jitka Hoferková

ŽIVOT V TOPOLNÉ
vydává OÚ Topolná
náklad 500 kusů
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