Jmenuji se Věra Buráňová, rozená Dohnalová. Narodila jsem se
23. června 1948 ve Zlíně. Bydlím v Topolné č. 149.
Pracuji jako správce databáze v akciové společnosti Fatra
Napajedla.
Jsem vdaná a mám jednu dceru Janu. Jsem hrdá i na čerstvý
titul babička, neboť v letošním roce, v roce 1989, se mé dceři
narodil syn, můj vnouček Pavlík.
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ROK 1990
Založení Občanského fóra
5. ledna v 18 hod. se v zasedací místnosti v budově staré
školy sešli ti občané Topolné, kterým nebyl lhostejný další
vývoj politického života v naší vesnici.
Za předsednický stůl zasedli pánové ing. František Viceník,
Stanislav Pekař a Vojtěch Foltýn senior. Úvodní řeč p. ing.
Viceníka zhodnotila dosavadní situaci u nás i v našem okolí a
předal slovo zakládajícímu členu Občanského fóra v Uherském
Hradišti, panu Gogolovi. Z jeho projevu cituji: "Občanské
fórum není politickou stranou, proto sdružuje všechny lidi,
kteří vychází z reálné skutečnosti a snaží se o nápravu křivd
a škod nejen v naší vlasti, ale hlavně ve svém okolí,
bydlišti, pracovišti. Rovněž se dotknul problému amnestovaných
vězňů, kteří se vrací zpět domů a ocitají se někdy bez střechy
nad hlavou. Jiní si však vyřizují "účty" se svými nejbližšími,
se svým okolím. Naštěstí se tento případ nestal v naší
vesnici.
Provolání Občanského fóra z Topolné ke všem spoluobčanům
přečetl pan ing. Fr. Viceník, kde se požaduje zejména:
1. snížení výkonu rozhlasového vysilače v Topolné,
2. vrácení vyšších tříd základní školy do Topolné,
3. vyřešení zachycení úletu sušiny ze sušičky v naší obci,
4. dobudování kanalizace v ulici u hřiště a na Záhumení,
5. zkvalitnění výuky žáků na základní škole,
6. kontrolu a spolupráci Občanského fóra s radou Místního
národního výboru.
V následující diskuzi pan Mudr. Kuba upozornil občany na
nadměrné hnojení umělými hnojivy na polích v našem katastru a
na nesprávnou skladbu potravin ve výživě naší mládeže. Pan
Nohál požadoval zrovnoprávnění města a vesnice. Na vesnici se
musí všechno vybudovat svépomocí, městu se všechno postaví
dodavatelsky. Pan Foltýn si postěžoval na potlačování výuky
náboženství a na problémy při církevních pohřbech v Bílovicích
apod.
Mluvčími Občanského fóra naší vsi byli zvoleni: p. Viceník
František, Pekař Stanislav, Foltýn Vojtěch st., Foltýn Vojtěch

ml., Mudr. Kuba, paní Kovářová Marie, Rozsypálková Emilie, p.
Nohál, Hubáček.
Mezi přítomnými byli zástupci všech stran, svůj názor na
nynější situaci v obci a na práci vzniklého Občanského fóra
řekl i předseda Místního národního výboru pan Zdeněk Mikulka.
Jen jsem očekávala větší zájem z řad občanů, bohužel,
projevuje se skutečnost, že zájem hlavně těch starších a dříve
narozených o dění v obci již trochu opadl a dost jich vyčkává
dalšího vývoje událostí.
Úmrtí p. Lukešíka
11. ledna zemřel v Iránu při havárii naftového vrtu pracovník
Moravských naftových závodů a občan naší vesnice, pan Josef
Lukešík. Zemřel ve věku 40 let. Na svého tatínka budou již jen
vzpomínat dvě děti, které v letošním roce měly 3 a 1 rok.
2. února se konala další veřejná schůze Občanského fóra opět v
zasedací místnosti v budově staré školy v 18 hod. Pan Viceník
Fr. a pan Pekař St. informovali veřejnost o dosavadních
jednáních s ředitelstvím radiokomunikací a spojů v Brně, o
výsledcích měření magnetického pole v naší obci a v objektu
mateřské škole apod.
Fašank
24. února - fašank. Celkem nečekaně se roznesla po vesnici
zpráva, že se chystá "fašank" - o obnovení starého zvyku
chození s medvědem a maškarami, který se uskutečnil naposledy
v Topolné v roce 1969.
A skutečně, odpoledne se sešli u památkového domu č. 90
topolská chasa v krojích a v maskách společně s požárníky a
dechovou hudbou Topolankou. Obešli celou vesnici k velké
radosti těch nejmenších dětí, kteří vytrvale provázaly dědinou
maškary po všech ulicích. Zároveň vybírali požárníci od
spoluobčanů dobrovolné finanční příspěvky.
Večer se konala končinová zábava, kterou tradičně pořádají
požárníci v místní hospodě. Občerstvení pro všechny
tancechtivé bylo připraveno v hasičské zbrojnici.
Finanční obnos 5837 Kčs ze sbírky od občanů byl 26. února
odeslán na konto OÚNZ - dětské onkologické oddělení nemocnice
v Uherském Hradišti č. 6015 - 625 - 721.
8. březen - MDŽ
8. březen. Po velkých diskusích zda oslavovat Mezinárodní den
žen nebo Den matek rozhodla kulturní školská komise, že
oficiální oslavy se v letošním roce nebudou konat a bude
záležet na jednotlivých zájmových organizacích a školách jak
maminkám uspořádají malé poděkování za jejich lásku a péči.
Proto se maminky a babičky sešly 8. března v 16:00 hod. v
mateřské školce, kde si v jednotlivých třídách poslechly malá,
milá přáníčka - pásmo písniček, básniček a tanečků - od těch
svých "sluníček"

Den učitelů
28. března byla oslava Dne učitelů poznamenána událostmi,
které se týkaly školství. Někteří školní inspektoři byli
odvoláni a naší vesnicí se šířila novina o výsledcích jednání
okresního školského úřadu s učiteli na zdejších školách, kteří
většinou hlasů vyjádřili důvěru oboum stávajícím ředitelkám,
paní Zdence Lapčíkové a paní Marii Dostálové. Na velké
proslovy nebyl čas ani nálada, a tak předseda Místního
národního výboru p. Zdeněk Mikulka poděkoval učitelům za
jejich práci malou kytičkou přímo ve sborovnách základní školy
a mateřské školky.
Jan Pavel II. na Velehradě
21. - 22. dubna prožívali křesťané římsko-katolického vyznání
velký svátek. Československo navštívil sám Svatý otec - papež
Jan Pavel II.
Příprav důstojného přijetí papeže se účastnili i členové
Lidové strany z naší obce. Vždyť prostranství baziliky na
Velehradě, kde se měla konat jedna ze tří mší, bylo potřeba
zvětšit a upravit apod. Pro věřící, kteří se chtěli zúčastnil
mše svaté na Velehradě byly vydávány označené vstupenky na
farním úřadě v Bílovicích nebo v kostele v Topolné, po
skončení bohoslužeb.
V neděli hned ráno, od 3. hod, odjížděli účastníci mše svaté
na Velehrad, aby se včas dostali na určená místa nebo za louku
u obce Modrá, kde byla instalována velká obří obrazovka. Ovšem
většina spoluobčanů zasedla doma k televizním obrazovkám, kde
byl přímý přenos celé návštěvy papeže Jana Pavla II. v
Československu. Pro všechny věřící byly tyto dny poznamenané
zážitky na celý život.
Schůze OF
27. dubna se konala další schůze Občanského fóra v zasedací
místnosti ve staré škole. I když události kolem nás zajímají
jistě všechny obyvatele Topolné, účast veřejnosti na schůzích
je stále menší, mladí lidé se jich téměř, až na malé výjimky,
neúčastní vůbec.
Vojenská přísaha
29. dubna se uskutečnila vojenská přísaha nových vojáků v
kasárnách. Kdo se pravidelně účastnil předchozích vojenských
přísah v Topolné, že v letošním roce chyběly projevy typu:
"Budeme bránit vymoženosti socialistické společnosti, apod."
Mladí vojáci přísahali věrnost naší vlasti před zástupci
Západního okruhu vojsk a před svými nejbližšími, představiteli
obce a hosty.
Okresní výstava archivních vín
"Vínečko bílé, si od mej milé,
vínečko rudé, si od tej druhé."
29. duben byl velkou příležitostí změřit svůj um a dovednost

vinařů z naší vesnice s těmi nejlepšími z celého okresu. Ráno
v 9. hod letního času byla v kulturním středisku v Bůrovcích
slavnostně zahájena okresní výstava archivních vín. Výstava se
konala v hlavním, velkém sále a těšila se z velkého zájmu
vinařů, ale i vyznavačů dobrého vína z celého okolí i
sousedního okresu Zlín. K dobrému vínu patří i dobrá nálada,
dobrá zábava a lidová písnička. O to vše se starala cimbálová
muzika folklorního souboru Včelaran.
Změny v MNV
1. května odstoupil stávající předseda místního národního
výboru pan Zdeněk Mikulka z funkce ale je stále členem rady
MNV a tak vedením všech záležitostí obce byl pověřen
místopředseda pan Josef Vašťák. Do zaslouženého starobního
důchodu odešla účetní místního národního výboru paní Zdeňka
Andrlová, která tuto funkci vykonávala přes 20 let. Na její
místo nastoupila paní Ludmila Gajdošíková.
Ráno 1. května si také někteří z nás mohli v klidu přispat,
protože se z amplionů místního rozhlasu neozývala ryčná
dechová hudba vyzývající topolské občany do prvomájových
průvodů. V předvečer prvního máje se také poprvé nekonal
lampionový průvod. Kdo z občanů měl zájem, tak odjel autobusy
do podniků a měst v okolí Topolné, kde byly uspořádané různé
zábavy pro děti a veselice pro dospělé při příležitosti
"svátku práce".
V 10 hodin dopoledne položili členové Svazu protifašistických
bojovníků společně s členy místní organizace Komunistické
strany Československa a rady místního národního výboru věnec k
památníku padlých občanů, jako vzpomínku na ukončení německé
okupace v naší obci a na všechny mrtvé spoluobčany z doby II.
světové války.
Předvolební agitace
8. května byla zahájena předvolební agitace všech politických
stran. V naší obci probíhala hlavně prostřednictvím relací v
obecním rozhlase. Zde se pravidelně střídala Lidová strana
Československa, Občanské fórum a Komunistická strana
Československa.
Den matek
10. května pozvaly děti své maminky na školní besídky základní
i mateřské školy při příležitosti Dne matek. Zde jen v malém
okruhu jednotlivých tříd poděkovaly svým maminkám za tu
spoustu lásky a péče, kterou jim denně věnují.
50. let od vysvěcení kostela
27. května uplynulo 50 let od vysvěcení našeho kostela. Podle
pověsti, která se vypráví v naší rodině se náš příbuzný,
František Dohnal, stavitel, vsadil v hostinci s radními obce,
že když vyřídí potřebné povolení ke stavbě kostela, dodá
všechny potřebné cihly ke stavbě zdarma. A svou sázku prohrál.

Přesto se muselo uspořádat hodně sbírek mezi věřícími
spoluobčany, než byl kostel na návsi dokončen.
Slavnosti 50. výročí vysvěcení se zúčastnil olomoucký biskup
mrg. Graubner, který sloužil slavnostní sv. mši v 10 hod v
překrásně vyzdobeném kostele. Po skončení obřadů okamžitě mrg.
Graubnera obklopili věřící z naší obce, kteří mu chtěli
vyslovit své díky a přijat požehnání. Pan biskup se jen velmi
těžko dostal k svému autu, které ho odvezlo k slavnostnímu
obědu v kulturním středisku Bůrovce. Vzácného hosta,
olomouckého biskupa mrg. Graubnera vítali na návsi nejen
věřící naší obce, ale i široké okolí společně s dechovou
hudbou Topolanka, která nábožnými písněmi zvyšovala dojem ze
vzácné návštěvy.
Snížení cen elektroniky
29. května vyhlásil Federální cenový úřad přechodné snížení
cen spotřební elektroniky, tj. televizorů, rozhlasových
přijímačů, magnetofonů, přehrávačů, videí apod. V této době
však již bylo otevřeno několik soukromých prodejen, ve kterých
byla k dostání zahraniční spotřebiče vyhlášených značek, která
konkurovala drahým domácím výrobkům
Ukončení výstavby středotlaku
2. června v 10 hod. letního času byla uspořádána malá slavnost
při příležitosti přestřižení symbolické pásky u dokončeného
středotlaku a zároveň byla zahájena výstavba druhé části první
etapy plynofikace naší obce. Výstavbu první etapy řídil pan
Metoděj Lapčík, výkopové a zemní práce prováděli důchodci pracovníci a zaměstnanci Drobné provozovny při místním
potrubí, tlakové zkoušky a ostatní odborné práce byly svěřeny
pracovníkům Vodohospodářských staveb Brno.
Ukončení volební agitace
7. června byla definitivně ukončena předvolební agitace.
Všichni občané starší 18. let a kterým nebyla soudně odejmuta
způsobilost k právním úkonům, mohli od 9. května nahlédnout do
seznamu voličů vystaveném na místním národním výboru a
přesvědčit se o správnosti údajů. Do 5. června dostal každý
registrovaný volič do svého bytu a do svých ruku hlasovací
lístky.
Volby
Ve dnech 8. a 9. června zvolili občané Československa nové
Federální shromáždění a Českou národní radu. Volební místnosti
byly otevřeny v pátek 8. června od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu 9. června od 7.00 hodin do 14.00 hodin. Voliči z
Topolné volili v budově staré školy v prostorách zasedací
místnosti.
Každý volič po zaregistrování u členů okrskové volební komise
obdržel ve volební místnosti úředně označenou obálku, do které
za plentou vložil vybrané 3 hlasovací lístky. Jeden pro volby

do Sněmovny lidu, druhý do Sněmovny národů a jeden do České
národní rady. Volební lístky mohly být upraveny tak, že
nejvýše čtyřem kandidátům se zakroužkovala jejich pořadová
čísla a tím byli tito kandidáti zvýhodněni - preferováni.
Zalepenou obálku pak volič vhodil do urny. Ti, kteří z vážných
důvodů nemohli volit ve volební místnosti, požádali volební
komisi o návštěvu zástupce volební komise s přenosnou volební
schránkou.
Volební program, pokračování
Volit, ale koho? V České a Slovenské Federativní republice
kandidovalo 22 politických stran, hnutí a koalic, což je ve
srovnání s nedávnou minulostí zcela neobvyklé. Ve většině
programů politických stran se objevovaly shodné myšlenky,
návrhy a cíle: "návrat do Evropy, politický pluralismus,
zaručení lidských práv, náboženská snášenlivost, tržní
hospodářství, rovnoprávnost všech druhů podnikání a
vlastnictví rovněž i v zemědělství, nezávislé odbory, důraz na
tvorbu a ochranu životního a pracovního prostředí,
samosprávnost měst a obcí, federativní uspořádání, zaručení
práv národů i menšin, zaručení sociálních jistot, péče o mladé
lidi, důchodce, invalidy a vůbec sociálně slabé občany a matky
s dětmi, obnovení funkcí zdravotnictví, škola podněcující
rozvoj jednotlivce, svobodný rozvoj kultury a umění, často i
zkrácení vojenské služby.
Číslo 1 měla Strana svobody, která kandidovala jen v
Bratislavě a dalších slovenských krajích a to do obou
sněmoven.
Číslo 2 - Demokratická strana socialistická kandidovala do
obou sněmoven ve všech krajích kromě Východoslovenského pod
heslem: "Šance schopným, jistoty všem". Ve svém volebním
programu slibovala zasazování se za poskytování podpory
začínajícím živnostníkům, podnikatelům a soukromým zemědělcům
úvěry a daňové úlevy. Odmítla nátlakové akce vedoucí ke
krátkodobému a jednostrannému odstranění jedněch problémů za
cenu prohloubení jiných.
Číslo 4 - Hnutí za občanskou svobodu, sestavilo kandidátku pro
všechny české kraje a pro kraj Středoslovenský a to do obou
sněmoven. Nedůvěra k politickým stranám vedla Hnutí za
občanskou svobodu k vytvoření kandidátky nezávislých.
Přihlásit se na ni mohli všichni občané, jimž nestály v cestě
překážky volitelnosti, kteří nebyli členy politických stran a
kteří předložili volební program, jehož obsah nebyl v
protikladu k manifestu "Demokracii pro všechny", který je
zakládajícím dokumentem 40 S z roku 1988.
Číslo 5 - Se stala kandidátka hnutí Verejnosť proti násiliu,
ve slovenských krajích.
Číslo 6 - Svobodný blok kandidoval ve všech krajích, mimo
Východoslovenského. Na společné kandidátce byli členové
Republikánské unie, Strany ústavní demokracie, Strany
československé neutrality a Strany svobodných demokratů. V

politickém spektru stál Svobodný blok na pravém pólu a opíral
se o nosné principy moderního západního konservatismu. Za
základ společnosti považuje svobodného jednotlivce. Žádal
vytvoření užší ekonomické unie středoevropských států,
definitivní přijetí nové ústavy celostátním referendem všech
voličů, úplné zrušení trestu smrti, reorganizace a
decentralizace policejních sil, rychlé zrušení základní
vojenské služby a plnou profesionalizaci všech ozbrojených
sil, vystoupení z Varšavského paktu a odluku církve od státu.
Číslo 7 - Občanské fórum kandidovalo ve všech českých krajích
pod heslem: "Přijmout odpovědnost za vlastní budoucnost". Ve
svém volebním programu žádalo fórum vytvořit právní stát, kdy
moc musí být podřízena zákonu, musí vyrůstat zdola z místních
občanských společenství a samospráv s širokou pravomocí. Žádá
odbourat dotace ztrátovým podnikům a zavedení pevného,
přehledného a spravedlivého daňového systému. Dále žádá
demonopolizaci, různé formy vlastnictví vyrůstající z tržního
hospodářství. Slibuje usilovat o snížení vysoké zaměstnanosti
žen, zvýšení důchodů podle míry inflace a stanovením závazného
životního minima. Dává důraz na zavedení otevřeného školského
systému včetně církevních škol na propojení vysokých škol s
výzkumem. Chce odstranit ekologicky škodlivé výroby. Podporují
všechny druhy družstevního i soukromého podnikání a jejich
rovnost před zákonem. Obnova politického života vyžaduje
především širokou samosprávu obcí, která bude podložena i
jejich ekonomickou samostatností. Slibují, že budou
respektovat identitu Čech, historické a ekonomické postavení
Moravy a Slezska. Vytvořený národní důchod má být rozdělován
spravedlivě. Policie se už nesmí zneužít proti politickým
odpůrcům.
Číslo 8 - Koalice všelidové demokratické strany a sdružení pro
republiku - Republikánské strany Československa kandidovala ve
všech krajích. cílem jejich koalice byla prosperující,
demokratická a neutrální republika. Mimo jiné požadovali
okamžitý odchod všech sovětských okupantů a náhradu všech
škod, vystoupení Československa z Varšavské smlouvy, vyhlášení
neutrality, zrušení federace a návrat k zemskému zřízení a
obnovení názvu Československá republika.
Číslo 9 - Volební seskupení zájmových svazů v České republice
kandidovalo ve všech českých krajích. Toto seskupení
sdružovalo členy Českého zahrádkářského svazu, Českého
rybářského svazu, Českého svazu chovatelů a Českého svazu
včelařů. Hlavním jejich programovým cílem bylo chránit a
vytvářet zdravé životní prostředí a věnovat zvláštní pozornost
výchově mladé generace.
Číslo 10 - Komunistická strana Československa kandidovala ve
všech krajích pod heslem: "Za spokojený život všech, kteří
chtějí poctivě pracovat a tvořit". Ve svém volebním programu
mimo jiné vyhlašuje, že cílem strany je demokratický,
humanistický, materiálně a duchovně produktivní socialismus.
Je pro zásadní reformy ve všech oblastech života společnosti,

které odstraní to, co se neosvědčilo. Je pro to, aby v rámci
České republiky byla spravedlivě řešena otázka Moravy a
Slezska. Svým voličům označuje za zvlášť významné důsledné
zachování práva na práci a vystupuje proti nekontrolovatelné
nezaměstnanosti a proto rozprodeji národního bohatství a
přírodních zdrojů.
Číslo 11 - Spojenectví zemědělství a venkova kandidovalo ve
všech krajích. Do koalice patřilo: Politické hnutí členů
Jednotného zemědělského družstva, Československá strana
zemědělská, Republikánská strana československého venkova,
Strana moravského venkova, Československá strana integrace,
Celostátní aktiv občanů, Hnutí důchodců za životní jistoty,
Hnutí za rovnoprávné postavení žen v Čechách a na Moravě,
Strana svobodných demokratov. Z jejich volebního programu
zemědělská, lesní půda, vodní plochy nesmějí být prodávány
cizím státním příslušníkům ani nadnárodním monopolům, obnova
plnoprávního vlastnického vztahu k půdě, zrušení nařízení o
střediskových obcích, návrat školství i do nejmenších obcí a
odškodnění rolníků, jejichž majetek byl protiprávně včleněn do
Jednotného zemědělského družstva.
Číslo 12 - Egynttélés - spolužitie - wspólnota - soužití,
maďarské kresťanskodemokratické hnutie kandidovalo ve všech
krajích.Hledá to společné, co může přispět k soužití lidí
různých národností, ras a náboženství.
Číslo 13 - Československé demokratické fórum kandidovalo ve
všech českých krajích a kraji Středoslovenském. Ve svém
volebním programu se označovalo jako politická strana
absolutně nezávislá na KSČ, ale která chce být zásadně
levicovou a důsledně demokratickou stranou.
Číslo 14 - Romovia kandidovali v Bratislavě a ve slovenských
krajích
Šlo o stranu demokratické unie Romů a Stranu integrácie Romů
na Slovensku. Základním cílem svého programu vyhlásili vedení
masověpolitickou a výchovnou práci s Romy k postupnému
vylepšovaní a zvyšování celkové úrovně společenského života.
Číslo 15 - Organizace nezávislých Rumunů - odstoupila z voleb
Číslo 16 - Slovenská národní strana kandidovala ve všech
slovenských krajích. Hlavní myšlenka z jejich volebního
programu: "Obhajujeme zájmy Slováků v ČSFR. Vycházíme z práva
národů na sebeurčení. Sjednocujeme všechny Slováky na základě
národní identity, sounáležitosti a celonárodních zájmů.
Podporujeme ekonomickou a kapitálovou nezávislost Slovenska".
Číslo 17 - Křesťanskodemokratické hnutie jako součást
Kresťanské a demokratické unie kandidovalo ve všech
slovenských krajích. Ve svém programu hnutie formulovalo své
představy o tom, jak by měl být uspořádán život na Slovensku,
tyto představy pramení v křesťanství.
Číslo 18 - Strana zelených kandidovala ve všech krajích. Do
voleb vstoupila tato strana pod heslem: "Nejsme stranou
levice, ani pravice. Jde o život! Rozhodné kroky k nápravě
životního prostředí je nutno učinit bezodkladně, nelze čekat

na zlepšení výkonnosti naší ekonomiky. Strana se proto chce
angažovat ve všech oblastech života společnosti, žádat přijetí
zákona o životním prostředí, nepovolovat řádné výjimky z
předpisů, snižovat spotřebu energií, využívat odpady,
modernizace výroby a provozu automobilů, program na zlepšování
biologických vlastností půdy, snížit chemizaci zemědělství.
Číslo 19 - Hnutí Československého porozumění kandidovala ve
všech krajích kromě Východočeského. Základním posláním hnutí
je rozvíjet, prohlubovat a upevňovat vztahy vzájemného
porozumění mezi bratrskými národy Čechů a Slováků, národnostmi
a etnickými skupinami naší vlasti.
Číslo 20 - Hnutí za samosprávnou demokracii - společnost pro
Moravu a Slezsko kandidovalo v Praze, Jihočeském a obou
moravských krajích. Členy hnutí jsou jak nestraníci, tak
členové jiných politických stran a hnutí. Cílem hnutí je
obnovení Země moravské. Jde hlavně o odstranění centralistické
diskriminace zejména rozpočtové a investiční. Chtějí se také
aktivně účastnit kulturního, osvětového a občanského života v
moravských obcích a městech. Poukazují na stálé opomíjení
nejproduktivnějších částí naší republiky.
Číslo 21 - Sociální demokracie. Pod tímto názvem kandidovala
Československá sociální demokracie a Sociálně demokratická
strana na Slovensku ve všech krajích pod heslem: "Budoucnost
má znovu svoje jméno Sociální demokracie!" Tvrdila o sobě, že
je stranou levého středu otevřenou všem občanům bez ohledu na
národnost, víru, etnický původ, povolání nebo sociální
postavení. Sociální demokracie vynaloží veškeré úsilí, aby
nutné ekonomické změny probíhaly bez výrazných sociálních
otřesů. Sbírání rozdílů mezi městem a venkovem nesmí zůstat
prázdnou frází.
Číslo 22 - Strana přátel piva kandidovala v Praze,
Západočeském a Severočeském kraji. Tato strana si dává za úkol
boj proti alkoholismu a výtržnostem pod vlivem alkoholu.
Chtějí sdružovat občany, kteří se neztotožňují s programy
jiných stran a vzbudit jejich zájem o politický a veřejný
život. Podporuje předání hostinců do soukromých rukou a tím ke
zvýšení konkurence. Budou bojovat za zlepšení životního
prostředí, a tím i za zvýšení kvality vypěstovaného chmele.
Číslo 23 - Křesťanská a demokratická unie. "Česká" část unie Československá strana lidová a Křesťansko-demokratická strana
- kandidovala ve všech krajích České republiky. Zásadně odmítá
socialismus v jakékoliv jeho formě a prosazuje systém
demokratického společenství svobodných lidí - civilizaci lidí
dobré vůle, civilizaci lásky. Cílem je svoboda místo
socialismu. Žádali plnou parlamentní kontrolu armády a
Bezpečnosti, posílení české a slovenské státnosti, spravedlivé
vztahy mezi Českou a Slovenskou republikou, spravedlivé
uspořádání Čech, Moravy a Slezska, důstojné postavení církvím
a církevním společenstvím, autonomie struktur a vnitřního
života. Působit k ozdravění těch oblastí, které jsou nejvíce v
krizi: rodiny, manželství, mateřství, otcovství a vztah ke

stáří. Křesťanské hodnoty do života společnosti: "láska,
odpuštění, soucit, sebeobětování, mravní opravdovost".
Volby - pokračování
Voliči, kteří přišli volit do zasedací místnosti byli příjemně
překvapeni organizačním zajištěním průběhu voleb. Členy
volební komise byli zástupci všech zúčastněných volebních
stran a hnutí. V místnosti byly upraveny 3 zástěny vybavené
stolkem psacím, židlí a lampou a tužkou pro správný a klidný
průběh voleb.
Výsledky voleb v Topolné volilo 881 voličů takto v procentech:
číslo
strany
3

název
Československá
strana socialistická

Česká
Národní Rada

Sněmovna
lidu

Sn.
národů

0,38

0,42

0,19

6

Svobodný blok

0,38

0,32

0,75

7

Občanské fórum

26,27

26,20

28

0,19

0,18

0,09

0,47

0,23

0,47

20,3

20,3

20,9

1,15

1,18

1,52

-

-

0,9

1,91

0,18

1,10

24,25

19,62

19,90

0,57
0,47

0,75
-

1,4
-

23,87

25,56

26,38

Koalice všelidové
demokratické strany 8

9
10
11
13
18
20
21
22
23

Republikánské strany
Československa
Volební seskupení
zájmových svazů
Komunistická strana
Československa
Spojenectví
zemědělců a venkova
Československé
demokratické fórum
Strana zelených
Hnutí za
samosprávnou
demokracii
Sociální demokracie
Strana přátel piva
Křesťanská a
demokratická unie

Výsledky voleb byly oznámeny občanům veřejným obecním
rozhlasem a byly také vyvěšena na nástěnce u vchodu do budovy
místního národního výboru. Výraznou většinu od našich občanů
získaly strany jim nejbližší: Občanské fórum, Hnutí za

samosprávnou demokracii, Křesťanská a demokratická unie a
Komunistická strana Československa.
Tělovýchovné slavnosti
I v naší obci se už od září loňského roku scházely ženy v
tělocvičně základní školy, aby pod vedením cvičitelek Blanka
Poláškové a Ireny Dostálové nacvičily a bezchybně ovládly svou
skladbu na Tělovýchovné slavnosti, dříve spartakiádu. Rovněž
děti mateřské školy a základní školy vytrvaly v nácviku svých
skladeb i když se rozhodovalo, zda spartakiádu uskutečnit a
jak, v jaké formě a rozsahu, kde, za jakých podmínek. A právě
v neděli 24. června v 16 hod. pozvaly děti, ženy, sportovci a
kulturně školská komise místního národního výboru všechny
občany na hřiště Tělovýchovné jednoty Sokol Topolná, aby se
zúčastnili místní tělovýchovné akademie. Cvičencům i všem
divákům přišla zahrát dechová hudba Topolanka jak cvičencům ke
slavnostnímu nástupu a ke vztyčení státní vlajky, ale i
vyplňovala přestávky při jednotlivých nástupech skladeb.
Průvodní slovo k jednotlivým cvičebním skladbám měla paní
učitelka Nevělíková. Celé sportovní odpoledne zahájila děvčata
a jeden chlapec z kroužku rytmiky při základní škole, kterou
vede družinářka paní Marášková a pak již nastoupily děti z
mateřské školky. Ty s chutí zacvičily svoji skladbu s bílými
větrníčky. Jejich sportovní projev byl inspirován hrou a
dětskou představivostí, tu zobali vrabečci, letělo letadlo,
kroužil drak. Dík patří učitelkám mateřské školy, p. učitelka
Dohnalová a p. ředitelka Lapčíková, které tuto dovádivou
drobotinu dovedly usměrnit tak, že jejich výkon zasloužil
velký potlesk nejen od jejich rodičů, ale ode všech přítomných
diváků.
Žáci 1. a 2. třídy ke svému cvičení potřebovali nízké
bedničky, které během celé skladby jim sloužily k
přeskakování, přelézání, přebíhání - zkrátka k pohybu, který
je tomuto věku 6 a 7 let nejbližší. Společně cvičily chlapci a
děvčat pod vedením ředitelky základní školy, paní Marie
Dostálové.
Chlapci 3. a 4. třídy jsou mladí, nadějní sportovci, proto
jejich cvičení představovalo malé fotbalisty motivované účastí
fotbalistů Československa na Mistrovství světa v Itálii.
Kličky, hlavičky, přihrávky, zkrátka práce fotbalisty s míčem,
to předváděli hoši celou čtvrthodinu v rychlém tempu. Jejich
cvičitelkou byla paní učitelka Zelenková.
Radost z tanečního pohybu přímo čišela z vystoupení děvčat z
3. a 4. třídy. Autoři jejich skladby vycházeli z národních
písní a z tanečních prvků folkloru na pomezí Moravy a
Slovenska, z okolí Valašského Meziříčí. "Zelenaj sa bůčku,
pěkně po malúčku", děvčata tančila s dlouhými pestrobarevnými
mašlemi, a během celé skladby se ozýval potlesk diváků. A ten
hřeje u srdce a to bylo potřeba o to více, neboť děvčata
cvičila za houstnoucího deště.
Pak následovala krátká přestávka, neboť déšť hustě kropil

diváky i cvičence. Ženy nastoupily na hřiště společně se svými
hosty, cvičenkami z Nedachlebic a Ostrohu, s kterými vytvářely
jeden velký celek. Závěr cvičení s kužely, které ženám jen
"hrály" v rukou skončil za velkého potlesku.
Celé sportovní odpoledne ukončila opět děvčata z rytmického
kroužku, která svým vystoupením poděkovala divákům,
pořadatelům i dechové hudbě za jejich vytrvalost a potlesk i
přes nepřízeň počasí, stálé přeháňky a poměrný chlad.
Odchod vojáků
29. června byla odvelena místní vojenská jednotka z Topolné,
kasárna byla předána jejich majitelům Československým spojům správě radiokomunikací a ostraha vysilače Topolná byla předána
civilní ostraze objektu. Odchodem vojáků se snížila snadnost
navazování vztahů mezi chlapci a místními děvčaty - odešli
fotbalisti z našeho fotbalového mistrovského oddílu, ale také
se vrátil do naší vesnice klid. Pro mládež z naší vesnice se
otevřela možnost využít sportovního areálu v prostorách
kasáren přelezením plotu přes zákaz, který vyhlásila rada
místního národního výboru obecním rozhlasem. Bohužel, do
areálu se dostávali stejnou cestou také vandalové a různí
zlodějíčkové a nenechavci a tak objekt začal chátrat a
vyrojily se dohady co s ním dál.
Ženy v Praze
30. června se ženy z Topolné zúčastnily v Praze celostátních
Tělovýchovných slavností.
Státní vyrovnávací příspěvek
1. července vláda "národního porozumění" Česko-Slovenské
Federativní Republiky oznámila zrušení záporné daně s
účinností od 9. července. Pro kompenzaci očekávaného nárůstu
cen potravin a základních životních potřeb, zvýšení nákladů a
snížení životní úrovně většiny rodin i jednotlivců, hlavně
důchodců, byl přiznán vyrovnávací příspěvek všem občanům,
kteří trvale žijí na území naší republiky bez rozdílu věku.
Zrušení Národní fronty
2. července byla ukončena činnost Národní fronty Finanční
prostředky, které Národní fronta vlastnila, byly v naší obci
rozděleny všem zájmovým organizacím dosud sdružených v Národní
frontě. Klíčem k rozdělení peněžního obnosu byl počet
registrovaných členů
Otevření hostince a pošty
4. července byla otevřena a předána do užívání budova hostince
a pošty, kterou naše vesnice začala stavět v akci "Z" na
podzim 1986.
Při malé slavnosti, při které nechyběla dechová hudba
Topolanka byla přestižena páska panem Zdeňkem Mikulkou, členem
rady místního národního výboru a do května i jeho předsedou,

který měl velký podíl na ukončení výstavby celého komplexu.
Díky iniciativě lidí bylo vybudováno dílo v hodnotě čtyř
milionů a sto tisíc korun. Mechanizační prostředky pomohli
občanům firmy Okresní stavební podnik, závod Pozemních staveb
Uherské Hradiště, Jednotné zemědělské družstev Bílovice. Nový
hostinec a pošta, která by měla začít sloužit po instalaci
telefonní ústředny, byly postaveny také zásluhou stavební čety
důchodců, kterou vedl pan Stanislav Hubáček starší a pan Karel
Nádeníček. Při výstavbě areálu byly organizovány pracovní
soboty v jednotlivých volebních obvodech, které zajišťovali
poslanci národního výboru společně se všemi poslanci
připravila na této slavnosti všem přítomným obyvatelům obce
pohoštění zdarma.
Nový státní svátek
5. července byl vyhlášen státní svátek Česko-Slovenské
Federativní republiky Den slovanských věrozvěstů Cyrila a
Metoděje. Tento den byl také znovu zvolen prezidentem
republiky pan Václav Havel. Jeho zvolením byla naplněna vůle
lidu, jeho kandidatura nalezla při parlamentních jednáních
podporu všech politických stran a hnutí.
Letošní rok se konala pouť na Velehradu, na kterou odjelo
mnoho našich občanů, neboť slavnou mši svatou celebroval
arcibiskup olomoucký a metropolita moravský František Vařák
spolu s arcibiskupem trnavským, primasem Slovenska J. Sokolem
a dalšími biskupy z téměř všech českých a slovenských
diecézí...
6. července byl Českou národní radou uzákoněn svátek České
republiky Mistr Jan Hus.
91. výročí Topolanky
8. července, tj. v neděli ve 14 hodin se uskutečnilo hudební
setkání dechové hudby Topolanka se svými hosty v areálu
kulturního střediska v Bůrovcích při příležitosti 91. výročí
založení Topolanky, kterou už víc než půl století diriguje
jednaosmdesátiletý pan Ludvík Foltýn.
Kdo do areálu kulturního střediska přišel, ať už ze
zvědavosti, nebo za písničkou a zajímavou podívanou, ten
nelitoval. Hosté Topolanky dudácká hudba Královských legií
South Shields s dirigentem Walterem Hudsonem a italský
folklorní soubor Gruppo folkloristico Ligzaghini S. Giovani in
Galdo předvedli své umění pro naše diváky téměř exotické,ale
nádherné. Dudáky ve skotských sukních obdivovaly hlavně děti,
temperativní taneční folklorní vystoupení italského souboru z
oblasti severně od Neapole strhlo diváky ke spontálnímu
potlesku. Závěr tohoto hudebního odpoledne patřil dechové
hudbě Topolance, která hudbou k tanci a poslechu dokázala i
všem škarohlídům a pochybovačům, že stále patří k výborným
dechovým kapelám.

Důsledek snížení záporné daně
9. července vstoupila v platnost zrušení zýoirbí daně u zboží.
Toto přecenění se týkalo asi 3000 položek. Ještě před tímto
datem se tvořily před obchody s potravinami velké fronty, kdy
hospodyňky doslova zkupovaly co se dalo. Od másla přes
cukrovinky, maso, až po mouku a rýži. Tím zase vznikaly potíže
se zásobováním, neboť velkoobchody nestačily všechny prodejny
podle potřeby poptávky zásobovat. V pondělí 9. července byly
obchody také plné, ale jen hospodyňkami, které byly zvědavé na
nové ceny základních potravin.
Nedostatek benzínu
Ve dnech 13. a 15. července se konaly Strážnické slavnosti,
kterých se zúčastnil folklorní soubor Včelaran, který má sídlo
v naší obci. Tyto dny se také rozkřiklo, že jsou silně omezené
dodávky ropy ze Sovětského svazu a proto bude zdražen benzín.
Začaly se vytvářet fronty u benzínových čerpadel. Někteří
řidiči plnili nejen benzinové nádrže svých aut, ale i kanystry
a doma veškeré možné nádoby, ti druzí vyčkávali. Fronta u
benzínového čerpadla v Otrokovicích sahala až d odbočce na
Napajedla.
17. července nastal přímo benzínové kolaps. Benzín ani nafta
prostě nebyl, u benzínových čerpadel pohonné hmoty mohly
načerpat pouze vozidla zdravotnické služby a vozidla Veřejné
bezpečnosti a požárníků.
19. července. Cenový úřad vyhlásil očekávané nové ceny benzínu
a nafty. Motoristická veřejnost vzala na vědomí, že za 1 litr
benzínu speciál zaplatí místo 8 Kčs 12 Kčs a za litr benzínu
super 13.5 Kčs.
Zemřel p. A. Žáček
1. srpna zemřel pan Alois Žáček, poslanec místního národního
výboru a velmi šikovný a zručný zedník ve věku 41 let. Byl to
otec 3 dětí.
8. srpna v 17 hodin se mělo uskutečnit vystoupení provazolezců
Berrollini na návsi u kostela. Jelikož drobně pršelo, jejich
produkce se nekonala.
Události 1. září
1. září byla sobota, která přinesla podstatné změny cen
jízdného, jak u Československých drah, tak i Československé
autobusové dopravy. Ceno jednotlivé jízdenky u
Československých drah se zvýšila o 100 %, u %Československé
automobilové dopravy do 7 km zůstalo jízdné stejné, od 7 km se
zvýšila cena jízdenky o 30 %. Ceny dělnických jízdenek se u
ČSD i ČSAD se zvýšily jednotně o 100 %. Ceny žákovských
jízdenek se neměnily. Zdarma jsou přepravovány u ČSD i ČSAD
děti do 6 let, poloviční jízdné má mládež do 16 let. Železnice
také dává důchodcům 50 % slevu na jednotlivé jízdné a důchodce

od 70 let přepravuje zdarma.
Tento den zrušila vláda výhodu pro mladá manželství- státní
příspěvek na inviduální bytovou výstavbu, tj. na stavbu
rodinných domků, nebo na jejich přístavby.
1. září také již bývají umístěni středoškoláci i absolventi
vysokých škol. V letošním roce však již některé podniky řeší
své nemalé problémy se snižováním stávající administrativy a
proto nejeví o čerstvé absolventy žádný zájem. Ne každému
žadateli o práci se může nabídnout zaměstnání, které odpovídá
dosaženému stupni vzdělání. S nedávnou praxí, že práci u nás
má každý, se musíme chtě nechtě definitivně rozloučit. A tak i
u nás v Topolné jsou absolventi jak vysoké školy, tak i
středoškoláci, kteří hledají své uplatnění a pobírají podporu
v nezaměstnanosti.
Nový školní rok
3. září byl zahájen nový školní rok 1990/1991. Ředitelkou
základní školy v Topolné 1. až 4. ročník je opět paní Marie
Dostálová. Přihlásila se jako jediná uchazečka do konkurzu,
který vyhlásil okresní školský úřad, na místo ředitele zdejší
základní školy a tím tento konkurs vyhrála. Učitelský sbor
tvoří paní učitelky Nevělíková, Zelinková a Vařáková.
Setkání ročníku 1940
8. září, v sobotu ve 14 hodin přijal úřadující místopředseda
pan Josef Vašťák společně s předsedkyní Sboru pro občanské
záležitosti,paní Lapčíkovou Milenou, všechny padesátníky z
naší obce, rodáky, přespolní i místní, kteří v letošním roce
slavili své kulaté narozeniny. Po prohlídce nové školy se
všichni i se svými rodinnými příslušníky setkali ve sklepních
prostorách v Bůrovcích, kde si měli co povídat až do ranních
hodin.
Hořel traktor
11. září v 18 hodin večer prověřil hořící traktor, majetek
Jednotného zemědělského družstva Bílovice, připravenost našich
dobrovolných požárníků.
Natáčení čs. televize
28. a 29. září natáčela Československá televize Brno v
památkových objektech č. 90 a č. 93, na naší návsi a okolí,
pořad o písničkách a starých tancích našeho regionu "Ten
Bílovský zámek" se soubory Včelaran a J. Čecha z Uh. Hradiště.
Ti, kteří natáčení sledovali jako diváci, byli svědky únorové
a jednotvárné práce při natáčení stále stejných záběrů až k
jejich úplné dokonalosti.
Zahájení předvolební agitace
1. listopadu byla zahájena předvolební agitace, které se v
naší obci zúčastnila Československá lidová strana, Občanské
fórum a Komunistická strana Československa. Všechny strany a

Občanské fórum si připravily rozhlasové relace, které vysílaly
o pravidelných intervalech.
Martinské hody
11. - 12. listopadu. "chlapci Topolané, kde máte vy stárka?"
Martinské hody - hody s právem jsou jedna z mála tradic, které
se o Topolné dodržují a předávají se ročník od ročníku. My,
dříve narození, sice tvrdíme, že už to není co bývalo, že hody
bývaly více veselé, stárci se volili mezi mládeží a byla to
určitá čest pro zvolený pár, nyní se ještě 2 dny před hodovou
sobotou neví, kdo stárkem bude. Hody se za našeho mládí
zahajovaly předáním práva od odstupujících předchozích stárků
a chasu bylo slyšet na hodovou neděli již od časného rána.
Společně se šlo s právem pro požehnání na mši svatou do
kostela, odpoledne se obcházela ves. V pondělí se vozil beran
a zábavu ovládli "ženáči". Další sobotu byly "dozvuky". to
bylo před 20 lety. pak byla návštěva a účast na mši svaté
zakázaná a až letos šla opět chasa s právem a dechovkou do
kostela. Odpoledne ve 14 hodin začala obchůzka vesnicí, aby si
vyzvedla stárky a práva. Předseda obce je potvrdil a povolil
taneční zábavu, která se rozproudila v kulturním středisku v
Bůrovcích, kde stárci bedlivě hlídali práva proti všem
"nenechavcům" z okolních dědin.
V pondělí obcházela chasa vesnici s beranem, aby pomocí
finanční sbírky od občanů zaplatila dechovou hudbu a ostatní
náklady, které vznikly s přípravou hodů. Pondělní zábava byla
v bývalé hospodě "u Hrdinů". Letošní hody organizoval Klub
mladých ve spolupráci s Československou stranou lidovou.
Volby obecního zastupitelstva
24. listopadu občané z Topolné občané z Topolné volili nové
představitele své obce již v nových, svobodných volbách. Každý
občan s volebním právem dostal domů s časovým předstihem
hlasovací lístek s návrhem kandidátů všech volebních stran v
obci Topolná - nezávislý kandidát, Občanské fórum,
Československá strana lidová a Komunistická strana
Československa. Pořadí sloupců pro jednotlivé volební strany
na hlasovacím lístku vylosovala místní volební komise při
ukončení registrace kandidátů.
Voliči si doma mohli své kandidáty dobře promyslet a volební
lístek upravit takto:
1. na hlasovacím lístku si vybrat nejméně jednoho a nejvíce
tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva má být zvoleno,
tj. v Topolné 15 členů. Vybrané kandidáty volič označil
křížkem před jménem kandidáta.
2. Ve čtverečku před názvem volební strany udělal volič křížek
a tím volil všechny kandidáty této strany. Křížek mohl udělat
jen u jedné volební strany.
3. Ve čtverečku před názvem volební strany udělal volič křížek
a ve sloupcích jiných volebních stran vybrané kandidáty
označil křížkem před jejich jmény. Hlas voliče pak dostali

nejprve kandidáti označení samostatně a pak z označené volební
strany zbytek do stanoveného počtu 15.
Volební místnost upravená ze zasedací místnosti ve staré škole
se otevřela pro voliče v 8.00 hodin a definitivně byla
uzavřena přesně ve 22 hodin. I tentokrát byla místní okrsková - volební komise sestavena ze zástupců všech
zúčastněných stran, aby dohlíželi na regulérnost voleb.
V čele místnosti byla česká i československá státní vlajka, po
stranách 3 zástěny a uprostřed zapečetěná volební urna. Každý
volič po zaregistrování obdržel označenou obálku, do které za
plentou vsunul náležitě upravený volební lístek a tuto obálku
pak vhodil do hlasovací urny. A pak, po uzavření volební
místnosti nastalo sčítání všech hlasů, aby se druhý den mohly
vyhlásit výsledky voleb.
Výsledky voleb
nezávislý kandidát - 0 křesel
Komunistická strana Československa - 4 křesla
Československá strana lidová - 5 křesel
Občanské fórum - 6 křesel
Podle důvěry voličů nejvíce hlasů obdržel:
1.

OF

2.

Samsounek František

ČSL strojní zámečník

40
let

3.

Mikulka Zdeněk

KSČ zedník

36
let

4.

Pekař Stanislav

OF

43
let

5.

Kopečková Věra

ČSL učitelka

50
let

6.

Velíšek Václav

KSČ traktorista

44
let

7.

Lapčíková Zdenka

OF

8.

Šubík Oldřich

ČSL automechanik

9.

Nedbálek Stanislav

OF

10. Vašinu Lumír
11.

ing. Viceník
František

12. Kaňovský Vojtěch

vedoucí kuchyně JZD

44
let

Hrdina František

provozní mistr

ředitelka mateřské
školky

pracovník přidružené
výroby

KSČ dělník
OF

výrobně-technický
náměstek

ČSL technik

52
let
40
let
41
let
33
let
46
let
47
let

13. Lapčík Metoděj

KSČ invalidní důchodce

48
let

14. Čechmánek František

OF

47
let

15. Gajdošík Stanislav

ČSL technik

zootechnik

39
let

Výsledky voleb byly oznámeny hned v neděli ráno místním
rozhlasem a vystaveny na vývěskách u místního národního výboru
a u kostela.
Slavnostní zasedání
7. prosince, ještě před koncem starého roku se sešli zvoleni
členové obecního zastupitelstva v Topolné a zvolili mezi sebou
starostu, jeho zástupce a členy obecní rady.
Tento veřejný, slavnostní akt se konal v zasedací místnosti v
budově staré školy, večer v 18 hodin. Ustanovující zasedání
obecního zastupitelstva zahájila nejstarší zvolený člen, paní
Zdeňka Lapčíková, která přivítala všechny účastníky
slavnostního zasedání, zástupce stávající rady místního
národního výboru pana Josefa Vašťáka, předsedu místní volební
komise pana Berecku, všechny přítomné zástupce politických
stran a asi 20 občanů. Přítomní radní nejprve mezi sebou
zvolili mandátovou komisi, kterou tvořili pan P. Berecka, J.
Vašťák a paní Ludmila Gajdošíková, volební komisi ve složení:
p. Čechmánek František - předseda a členové p. Kaňovský
Vojtěch a Vašina Lumír.
Ověřovatelé: ing. František Viceník, Šubík Oldřich, sčitatelé:
Gajdošíková Ludmila, Kopová Zdenka a navrhovatelé usnesen: p.
Čechmánek František, Kaňovský Vojtěch a Vašina Lumír.
Pan Pavel Berecka přednesl podklady pro ověření volby členů
obecního zastupitelstva a zprávu o platnosti volby.
Slib člena obecního zastupitelstva v Topolné přečetla paní
Zdenka Lapčíková a zvolení poslanci připojili svůj podpis pod
text slibu.
Po projednání jednacího řádu obecního zastupitelstva bylo
konečně přistoupeno k volbě starosty, tajným hlasováním. Pro
zvolení bylo potřeba více než 50% platných hlasů, tj. nejméně
8.
Po provedené volbě oznámil předseda volební komise panem
Františkem Čechmánkem tyto výsledky:
p. Samsounek František 10 hlasů
p. Nedbálek Stanislav 2 hlasy
p. Hrdina František 3 hlasy
Starostou obce se proto stal pan František Samsounek,
Československá strana lidová.
Následovala volba zástupce starosty. V prvním kole nezískal
žádný kandidát potřebných 8 hlasů:
p. ing. Viceník František 7 hlasů

p. Pekař Stanislav 4 hlasy
p. Lapčík Metoděj 3 hlasy
p. Nedbálek Stanislav 1 hlas
a proto se konalo druhé, užší kolo s výsledky:
p. ing. Viceník František 8 hlasů
p. Pekař Stanislav 7 hlasů
Zástupcem starosty se stal p. ing. Viceník František, Občanské
fórum.
Při volbě zbývajících 3 členů obecní rady dospěla volební
komise po sečtení všech hlasů k těmto počtům
p. Pekař Stanislav 8 hlasů a byl zvolen OF
p. Šubík Oldřich 8 hlasů byl zvolen ČSL
p. Hrdina František 7 hlasů
p. Lapčík Metoděj 5 hlasů
O třetího radního se proto konala nová volba, ve které
zvítězil p. Hrdina František
Po skončení volebního aktu se ujal řízení slavnostního
zasedání nově zvolený starosta obce p. František Samsounek,
který poděkoval všem za projevenou důvěru. Zároveň poslance i
přítomné občany požádal o co nejlepší spolupráci.
Závěr zasedání patřil předsedovi návrhové komise panu
Františkovi Čechmánkovi, který přečetl návrh usnesení a
zároveň řídil hlasování o jeho přijetí. Poté byla schůze
ukončena
Složení obecní rady
p. Fr. Samsounek - starosta
p. ing. Fr. Viceník - zástupce starosty
p. St. Pekař
p. Ol. Šubík
p. Fr. Hrdina
Vánoční turnaj ve stolním tenise
28. prosince zvaly plakáty na plakátové desce u autobusové
zastávky do školní tělocvičny všechny děti i s rodiči na velký
vánoční turnaj ve stolním tenise, který pořádal Sbor rodičů a
přátel školy.
Vánoční besídka pro děti
30. prosince uspořádal Klub mladých ve staré škole Vánoční
besídku pro děti a jejich rodiče. Zde byla pro děti připravená
nejen "nadílka", ale hlavně "diskotéka" pana Mořice Foltýna.
Silvestr
31. prosince byl v Topolné ukončen starý rok 1990
Silvestrovskou zábavou v kulturním středisku v Bůrovcích. Ve
velkém sále vyhrávala "promrzlým" tanečníkům střední a starší
generace dechová hudba Topolanka, ve sklepních, menších a tím
i teplejších prostorách byla diskotéka p. Mořice Foltýna.
I když všechny sužovala zima, měl Silvestr dobrý ohlas u nás,
ale i v okolních obcích.

I v této, tak trochu chaotické době pracovaly, nebo také
stanovaly a čekaly na další vývoj politické situace, různé
strany a zájmové organizace v Topolné. Ne všechny změny se
daly postřehnout, ne všichni jsou ochotni v tuto dobu s
kronikářem obce spolupracovat a poskytnout mu potřebné
informace.
ČSL
Československá strana lidová mívala jen málo členů, nyní se k
této politické straně hlásí, nebo s ní sympatizuje daleko více
občanů, což názorně demonstrují výsledky jak parlamentních i
obecních voleb. Bohužel nejen v ústředním vedení lidové
strany, ale i v předsednictva místní organizace vznikly určité
neshody, které vedly až k radikálním změnám ve výboru. Tyto
neshody byly, bohužel, různě předkládány veřejnosti typem:
"jedna paní povídala" a tím částečně utrpěla dobrá pověst a
respekt této strany. V letošním roce se lidovci zaměřili na
volební agitaci a na práci s mládeží. Nemalé úsilí věnovali
také obnově křesťanského života v obci. Využívali všechny
možné dostupné prostředky - veřejný rozhlas, vývěsky u kostela
a církevních rozprav v kostele v nedělních odpoledních
hodinách. Pořádali společné zájezdy po církevních poutních
místech, navštívili Lurdy, Hostýn, pro děti z dětského
kostelního sboru uspořádali v době letních prázdnin týdenní
rekreační pobyt na Jeseníku. Pomáhali při přípravách
důstojného uvítání hlavy římsko-katolické církve Svatého otce
- papeže Jana Pavla II a příprav 50. výročí vysvěcení místního
kostela.
Volební agitace za Československou stranu lidovou vedla paní
Dobromila Foltýnová, předsedou strany je pan Šubík Oldřich.
KSČM
Komunistická strana Československa změnila během roku svůj
název na Komunistickou stranu Čech a Moravy. I když spousta
komunistů při zrušení podnikových, závodních a družstevních
organizací se k této straně v Topolné již nepřihlásilo, nebo z
této strany vystoupilo, stále mají komunisté u nás celkem
silné zázemí, hlavně u starší generace. Jejich činnost se
zaměřila na reorganizaci uvnitř strany a na předvolební
agitaci.
Mluvčí agitačního kolektivu byla paní Libuše Chadalíková,
předsedou byl pan Olin Doležal.
OF
Občanské fórum vzniklo v naší obci začátkem roku jako
nestranické sdružení všech občanů. Jejich úsilí se zaměřilo
hlavně na zlepšení životních podmínek v naší obci. Zvolení
mluvčí se pravidelně scházeli a na svých schůzkách
projednávali jednotlivé náměty a úkoly své práce. Rovněž
spolupracovali s místním národním výborem a připravovali

předvolební agitaci. Hlavní mluvčí Občanského fóra byly pan
ing. František Viceník a pan Stanislav Pekař.
TJ Sokol
Tělovýchovná jednota Sokol Topolná. Sport v našem životě má
své důležité místo. V Topolné a snad všude v okolí se
obyvatelé dělí na ty, kteří aktivně, nebo alespoň rekreačně
sportují a na sportovní fandy. Tělovýchovná jednota Sokol se
dělí na oddíl kopané a na oddíl základní a rekreační tělesné
výchovy, které je společně řízeno výborem oddílu kopané.
V letošním roce všem příznivcům "kulatého" sportu fotbal
příliš mnoho radosti nepřinesl, muži hrají takzvanou
"vysokohorskou" ligu, tj. základní třída skupina A. Po
ukončení ročníku 89/90 skončili na 10. místě ze 14 oddílů.
Svoji soutěž hrají také žáci a dorostenci s mnohem lepšími
výsledky. Oddíl ZRTV sdružuje hlavně ženy, které se scházejí
při kondičním cvičení a v letošním roce nácviku skladby
cvičení žen s kužely na motivy hudebních skladeb a písní pánů
Šlitra a Suchého. V letních měsících společně hrají kolektivní
míčové hry a chodí plavat.
Sportovci se věnují hlavně dětem, vždyť hřiště je to nejlepší
a nejbezpečnější místo pro dětské hry. Stali se též
spolupořadateli místních Tělovýchovných slavností na svém
hřišti a plně nesli náklady na malé občerstvení všech malých
cvičenců.Pořádají taneční zábavy pro mladou generaci s
hudebními skupinami Argema a Reflexy.
Čistým výtěžkem z těchto zábav financují všechny náklady na
údržbu a pořízení sportovních dresů, kopaček a ostatní
výstroje.
Předsedou tělovýchovné jednoty byl pan ing. Jiří Dohnal,
předsedkyní oddílu základní a rekreační tělovýchovy byla paní
Blažena Ondrová.
Klub mladých
Klub mladých sdružuje všechny mladé lidi z naší obce, kteří
mají chuť se společně bavit, ale i aktivně se zapojit do akce
na pomoc druhým. Společně se baví při diskotékách pana Mořice
Foltýna na terase u nového hostince a o prostorách zavřeného
hostince "U Hrdinů", uspořádali sbírku na pomoc dětem trpícím
nádorovým onemocněním při příležitosti obnoveného fašanku,
připravili hody s právem. Vedoucím - předsedou byl pan
Bronislav Hrdina.
Hasiči
Požárníci, nyní opět spolek dobrovolných hasičů se znovu
přihlásil ke svému patronovi - sv. Floriánovi. Jsou to naši
spoluobčané, kteří tuto dobrovolnou práci dělají bez ohledu na
svůj volný čas. Vždyť jen běžná údržba požární techniky a
výstroje pohltí mnoho hodin během celého roku. Hasiči se však
snaží především požárům předcházet, proto konají domovní
kontroly komínů a půdních prostor před zahájením topné sezony,

kontrolu hydrantů a vodních zdrojů a prevenci za pomoci
vývěsky a relací v místním rozhlase.
Požární technika se stále zdokonaluje a požární sport, která
patřila k pravidelným disciplinám jejich soutěží, potřebuje
především mladší muže a dorost. Naši hasiči sice nepatří mezi
absolutní okresní špičky, ale v případě potřeby by jistě
dovedli zasáhnout účinně a včas.
Velitelem požárního družstva byl pan František Sladký a
předsedou p. Zdeněk Nevařil.
Český svaz žen
Český svaz žen, organizace, která patřila k nejaktivnějším
zájmovým organizacím, v letošním roce úplně stagnovala. Jejich
činnost se omezila pouze na občasné schůzky členek výboru a na
vyčkávání další situace v celém ženském hnutí. I ve výboru se
projevily rozdíly v názorech na práci místní organizace a tak
i řádně registrované členky si nebyly jisty s tím, zda Český
svaz žen v naší vesnici existuje.
Český zahrádkářský svaz
Český zahrádkářský svaz je v naší obci stále jednou z
nejpočetnějších organizací. Je rozdělena na dvě sekce. Sekce
vinařů pořádá výstavy svých vín, pomáhají vinaři sobě navzájem
radou, technikou, zajišťují potřebné postřiky a ochranu
vinohradů. Výkupna ovoce zahrádkářů slouží nejen členské
základně, ale všem obyvatelům Topolné, kteří zde prodávají
přebytky úrody ze svých zahrad a záhumenek. Jedním z
nejdůležitějších zařízení je pálenice, kterou zahrádkáři
udržují a kde pálí dobrou slivovici nejen místní,ale i Komárov
a okolí.
Pro lepší a kvalitnější úrodu na zahrádkách i polích pořádají
při svých schůzích besedy s odborníky. Objednávkovou službou
zajišťují jak ovocné stromky, okrasné keře, tak i kvalitní
osivo a sadbu. Předsedou byl pan Ptáček.
Jednota
Dohlížecí výbor Spotřebního družstva Jednota. V letošním roce
se objevily na nákupním středisku vyhlášky o změně členského
podílu ze 100 Kčs na 1000 Kčs. Tato změna se však
neuskutečnila a všem členům Spotřebního družstva se vyplácely
podíly na zisku.
Členská schůze projednala nedostatky v zásobování našich
prodejen, poukázala na plné regály "ležáků", které zvyšují
hodnotově zásoby na prodejnách, ale dávno patří do nějakého
zlevněného výprodeje. Vždyť i na venkově mají nárok na
kvalitní zboží. Stále kritizovaný je i stav prodejen a jejich
vybavení.
Závěr
Rok 1990 skončil. V letošním roce Federální shromáždění
schválilo zákon o restitucích, který se jistě dotkne i našich

spoluobčanů.
Někomu uplynulý rok přinesl nové podmínky pro soukromé
podnikání, pro možnost legální práce v zahraničí. Jiní
očekávali daleko více a jsou zklamáni pomalým tempem
přicházejících změn. Jsou další, kteří svou nespokojenost
dávají najevo hlavně v hostinci u piva. Jiné se snaží o to,
aby všechny chyby, omyly a nepořádky byly napraveny co
nejdříve a co nejspravedlivěji.
A aby ani obecní radní nebyli na tu spoustu práce sami,
doufejme, že se k nim přidá hodně jiných občanů a že se podaří
celou obec přesvědčit o svých dobrých úmyslech pro zvelebení
našeho životního prostředí.
Topolná 30. 8. 91
Zapsala: Věra Buráňová
Podepsán starosta obce p. Fr. Samsounek

ROK 1991
Úvod
Nový rok 1991 uvítali občané Topolné při dechové hudbě
Topolance v kulturním středisku Bůrovce. Silvestrovskou
veselici společně s Topolankou zorganizovali a hlavními
pořadateli byli členové obecního zastupitelstva. Byla to první
velká příležitost setkání voličů a zvolených poslanců.
Při novoročním přípitku si vzájemně přislíbili oboustrannou
spolupráci na dalším rozkvětu Topolné, obě strany hýřily
optimismem a nadějí.
1. leden
Brzy ráno se rozlétla vesnicí zpráva, že zemřel pan Michal
Bereznaj, narozený v roce 1943. měl mezi obyvateli Topolné
mnoho přátel i když pocházel ze Slovenska. Vojenskou službu
vykonával u vnitřní stráže na vysilači v Topolné, kde se
oženil, postavil si rodinný domek a vychovával své tři děti, k
lásce k přírodě. Byl lesník, a tak pro spoluobčany sháněl
dříví palivové i stavební, vypomáhal rád i sportovcům i obci
při práci na hřišti, výstavbě školy, Bůrovců i
hostince.....Zemřel náhle, po srdečním záchvatu.
Na nový rok uveřejnila vláda Československé republiky zprávu
pro "cestovatele". Pro cesty do zahraničí si občané Česko Slovenské federativní republiky mohou vyměnit valuty do
hodnoty 5000 Kčs, plus nevyčerpaný loňský limit až do výše
2000 Kčs. Je to zvláštní, že každý z nás může usednout do
vlaku, autobusu nebo i vlastního automobilu a zajet se podívat
kdykoliv třeba do Vídně, Benátek, Mnichova, Paříže a Londýna.
Bohužel, musí se však jen kochat přírodou a stavební
architekturou, ještě stále našinec přepočítává ceny v cizině
kursem na českou korunu. A dát si v Paříži kopeček zmrzliny

téměř za 50 Kčs je většině velice líto. Pro cizince musí být
zajímavý pohled na české turisty, kteří spí v autobuse, svou
ranní toaletu konají ve veřejných umývárnách na odpočívadlech,
jedí vybalené chleby a konzervy a pak hurá do obchodů. Tady
nakupují elektrické a motorové pily, fritovací hrnce,
napařovací žehličky, videa, mikrovlnné trouby a hlavně ojeté
automobily. Ty posledně jmenované jsou již často i vyřazené z
provozu a čekají na sešrotování, ale "zlaté české ručičky" z
nich udělají ještě "bouráky" a krále cest. A tak vedle
škodovek a žigulíků se v Topolné prohání Fiaty, Fordy,
Mercedesy,...
Stále častější jsou návštěvy a někdy i návraty emigrovaných
rodáků, odchází jiní za prací do Německa a Rakouska. Zde jsou
mzdy i pomocných dělníků v přepočtu na československou korunu
ještě přímo "královským platem".
Komise obecního úřadu
V lednu zvolené obecní zastupitelstvo jmenovalo za naši obec
do okresního shromáždění pana ing. Františka Viceníka a na
dobu dvou let do finanční rady okresního shromáždění
předsedkyni finanční komise obce Topolná, paní ředitelku
základní školy v Bílovicích a členku obecního zastupitelstva,
Věru Kopečkovou.
Jmenovalo také komisi obecního úřadu:
- komise kontroly a ochrany veřejného pořádku
předseda: Čechmánek František
členové: Velíšek Václav, Gajdošík Stanislav, Podlas František,
Bečica Antonín
- komise finanční
předseda: Kopečková Věra
členové: Lapčík Svatopluk, Vašťák Josef, Gajdošíková Ludmila
- komise zemědělská
předseda: Kaňovský Vojtěch
členové: Vašina Lumír, ing. Rozsypálková Irena, Čechmánek
František, Škára Karel
- komise pro obchod, služby, dopravu a sociální záležitosti
předseda: Nedbálek Stanislav
členové: Kopeček Jaromír, Dujíček Jaroslav, Mikulka Jan,
Otáhalová Bohuslava, Kovářová Marie
- komise výstavby a životního prostředí
předseda: ing. Formáček Bohumír
členové: Mikulka Zdeněk, Foltýn Josef, Hoferek Jaroslav, ing.
Dohnal Jiří, Sládek Lubomír, ing. Mlynář Pavel, ing. Lapčík
Miroslav, ing. Hubáček Oldřich, Lapčík Metoděj
- komise kulturní
předseda: Lapčíková Zdenka
členové: Mikulka Petr, Hrdina František, Foltýn Jiří, Šuranský
Pavel, Burešová Marie, Pavelcová Marie
Plynofikace
Hlavní úsilí v letošním roce musí obecní radní věnovat

dokončení první etapy plynofikace naší obce. Hospodářská
smlouva mezi podnikem Jihomoravských plynáren Brno a dřívějším
místním národním výborem byla uzavřena dne 13. února 1986.
Celá výstavba plynovodu a jeho závodu po celé obci byla
rozdělena do dvou etap.
I. etapa proinvestuje cca 5 milionů Kčs
II. etapa proinvestuje cca 2 miliony Kčs.
Časový plán výstavby této akce byl stanoven na 33 měsíců,
termín zahájení plynofikace byl určen na měsíc říjen 1988,
dokončení bylo vypočítáno na měsíc červen letošního roku.
Celá akce byla prováděna formou akce "Z", tj. brigádnicky a
svépomocí. Čerpání finančních nákladů ve výši 80 % tj. 3652
000 Kčs bylo kryto sdruženými finančními prostředky od a. s.
Fatra Napajedla, Jednotného zemědělského družstva apod., a z
fondu rozvoje Okresního národního výboru Uherské Hradiště a
zbytek odpracovali občané.
II. etapa má současný rozpočet 1 400 000 Kčs před úpravou cen
stavebního materiálu a prací, a proto již neplatí a je chybný.
Předpokládané náklady budou vyšší, jejich výše dosáhne
minimálně hodnoty 2 500 000 Kčs. Dokončení II. etapy je
stanoven na prosinec letošního roku 1991.
Privatizace, restituce
Malá privatizace uskutečňovaná veřejnou dražbou vybraných
provozoven a budov státních i veřejných organizací soukromým
osobám okresními privatizačními komisemi pokračovala v našem
nejbližším okolí v Napajedlích, kde byly draženy provozovny
drogerie, Masny a sklo porcelán Drobného zboží Jihlava, v
Bílovicích byl vydražen novinový stánek u autobusové zastávky,
v autobusové čekárně. V Topolné se vyřizuje žádost bratrů
Vašinových o vrácení v rámci restitucí bývalého hostince
manželů Hrdinových.
Fašank
9. února, tj. v sobotu odpoledne od 13.30 hod se kolem
hasičské zbrojnice trousily podezřelé osoby, které pak
společně s dechovou hudbou Topolanka, topolskou chasou a
pečlivého dohledu dobrovolných hasičů vydali na obchůzku všech
ulic vesnice. Začala fašanková rej.... "tady nám nedajú, tady
nám dajú, komára zabili, masa tam majú".
Maškary tančily po ulici, honili se, četníci stříleli a
udržovali pořádek a s kasičkou obcházeli všechny zvědavce.
Vše, co se v letošním roce vybralo od občanů při obchůzce bylo
zasláno na konto nemocnice v Uherském Hradišti.
Veselá končinová zábava se rozproudila večer od 20. hodiny v
sále hostince Hrdinů a v prostorách hasičské zbrojnice, kde s
prodávalo občerstvení. Dík patří za dobrou věc hlavně hasičům:
bratrům Mirkovi a Ladislavovi Horákům, Romanu Mackovi, bratrům
Malinům, Bezernajům, Jaroslavu Hoferkovi, Zdeňku Nevařilovi a
dalším.
K tanci a poslechu vyhrávala dechová hudba Topolanka pod

taktovkou pana Foltýna. O půlnoci se pochovávala basa a tím
byla ukončena plesová sezona, která letos v Topolné nebyla ani
zahájena, nebyl zde žádný ples mimo zábav pro mládež
(diskotéky, Argema, Reflexy)
Olympik v Topolné
16. března závodní klub Fatra - Slavia z Napajedel spolu s
obecním zastupitelstvem zajistili vystoupení legendy mezi
hudebními skupinami - pana Jandy Petra a skupinu Olympik z
Prahy. Olympik byl založen již v roce 1965, byla to a stále je
hudba velice populární. Svého vrcholu dosáhla v sedmdesátých a
osmdesátých letech a proto pořadatelé očekávali velkou
návštěvu. Připravili velký sál kulturního střediska v
Bůrovcích, kde se nakonec krčilo ve 20 hodin jen pár diváků.
Velikonoce
Velikonoce začínají pro pány kluky na zelený čtvrtek, kdy
zvony odletí do Říma a ani odklepávají klekání. Žáci sedmé
třídy jsou kaprálové neboli poručníci, ostatní pěšáci se svými
"tragači". Stará nevraživost mezi dolním a horním koncem sice
již není tak silná jako dříve, ale i dnes se snaží kluci zajet
přesně historicky stanovené a přísně střežené hranice a
nepřátele odklepat. Proto všichni rodiče těchto chlapců
zajisté uvítali, že v letošním roce byly velikonoční prázdniny
již od čtvrtka, vždyť na přípravu do školy nezbýval hochům
čas.
Klepat se začíná v 5 hodin ráno a tak se musí vstát hned po
čtvrté hodině a dopoledne se pak chybějící spánek musí
nahradit.
V sobotu dopoledne se pak po jednotlivých domech vybírá za
klepání a výdělek se rozděluje mezi poručníky a ti zase
podělují pěšáky bonbony, čokoládou.
Je zajímavé, že děti, které doma mají dostatek sladkostí a
mají někdy i přehnané nároky jsou šťastné, když dostanou za
hrkání hrst obyčejných kyselých bonbonů. V pondělí obchází
kluci ulici, příbuzné a známé - chodí na šlahačku. Ročníky,
které už základní docházku ukončily, obchází společně s velkým
tatarem své spolužačky a svobodná děvčata, aby jim vyšlahaly,
aby jim dívky nezplesnivěly. Děvčata jim na tatar uvazují
mašle, které se dříve použily na výzdobu vrcholu máje a na
výzdobu "odvedeneckého" vozu.
Letošní velikonoce byly poslední neděli v březnu, tj. 31.
březen a pondělí 1. dubna.
Výročí osvobození Topolné
30. dubna se konala malá vzpomínková slavnost u památníku
padlých na 46. výročí osvobození naší obce od německých
okupantů, kdy válečná fronta mezi obcí Topolnou a městem
Napajedla si vybrala u nás mezi vesničany své oběti. Partyzány
Jaroslava Úlehly, Břetislava Dohnala a rolník a pan J. Medka,
kterého ruční granát zabil na jeho dvoře.

Členové protifašistického odboje položili k památníku věnec a
starosta obecního úřadu pronesl krátký projev do místního
rozhlasu.
Svátek práce
1. květen - Svátek práce. Tento den se již nepořádají okázalé
průvody "manifestujících pracujících", kteří vzdávají svůj
hold "vládě a komunistické straně", ale závodní výbory
odborových organizací v Napajedlích, Otrokovicích, v Uherském
Hradišti a ve Zlíně uspořádali den zábavný, den kulturních
vystoupení a her pro celé rodiny, dědečky, babičky, rodiče,
děti, zkrátka zábavy pro malé i velké bez rozdílu věku.
Lidé na vesnici, i u nás však více využívají tento volný den
na práci na "záhumenkách", zahradách, rodinných domcích i
domácnostech. Zkrátka, svátek práce slaví prací.
Veřejné zasedání
16. května se uskutečnilo veřejné zasedání obecního
zastupitelstva, kde hlavní body jednání je spor mezi panem
Tománkem, který zakoupil od obce budovu bývalé vyhlášené
pekárny "U Ševčíků" a znovu ji celou na pekárnu přestavuje
podle připomínek památkového úřadu a firmou Topek, která
zařídila svou pekárnu v prostorách "starého dvora" Nesvadbova
statku. Tento spor plní i stránky okresního tisku Slovácké
jiskry, proběhlo i soudní řízení o přiznání státního příspěvku
na pekárenské zařízení.
Panu Tománkovi obec při zakoupení objektu přislíbila veškerou
pomoc a podporu, musíme si však zvyknout na konkurenční boj,
který má oživit státní ekonomiku a být přínosem pro obyčejného
spotřebitele.
Dalším bodem jednání je závažné porušení stavební technologie
zemědělským družstvem Bílovice, farma Topolná, při zřizování
hnojiště umístěného nad obcí, kdy je prokazatelné prosakování
močůvky do půdy a úniku močůvky do drenáže. Hnojiště je třeba
pozastavit a provést nezbytné úpravy před jeho dalším
používáním. V letošním roce se musí provést nezbytná oprava
školy, nákladem 150 tisíci Kčs. Jedná se o zpevnění stropů v
1. patře školy.
Při předávání agendy hospodaření bývalého místního národního
výboru obecnímu zastupitelstvu se přišlo na některé
nesrovnalosti při účtování prací na výstavbě silnice na
Záhumení na horním konci firmou. Topstav vedenou ing.
Hubáčkem. Obecní zastupitelstvo proto nařizuje obecní radě
prověřit všechny zaplacené faktury od této firmy.
Rodina Jelenová a Chlaloupková žádá navrácení zastaveného
majetku státem po jejich odchodu do emigrace.
Pouť
Poslední neděle v květnu je v Topolné pouť. Kolotoče,
střelnice a jiné atrakce postavili "komedianti" u staré školy,
pár stánků s různým zbožím bylo postavených ráno po mši svaté

na návsi u kostela. V zasedací místnosti ve staré škole byla
otevřena pro veřejnost výstava ručních a výtvarných děl
místních žen a Svazu tělesně postižených.
Den před pouťovou nedělí, v sobotu 25. května pan Josef Vašťák
otevřel svou minihospodu blízko staré školy. Zvědavým, ale i
budoucím zákazníkům nabízel lahvové pivo, limonády, žvýkačky a
bonbony za nižší ceny než v hostinci a v obchodním středisku
Spotřebního družstva Jednota. Před pronajatým rodinným domkem
v kterém toto občerstvení zařídil, upravil prostranství v
předzahrádce a připravil tam posezení, které přímo nabízí
rodinám malé zastavení pod velkou hruškou. Přesně po týdnu
otevřeli bratři Vašinové hospodu " U Huberta". Původní
hostinec rodiny Hrdinové býval se svou kuželkou a malým sálem
místem, kde procházela historie Topolné.
Podle staré kroniky hasičů se právě zde ujednalo založení
dobrovolného sboru před více než 100 lety, zde zasedalo obecní
zastupitelstvo, které rozhodlo o stavbě nové školní budovy, o
zřízení veřejné knihovny apod.
Po znárodnění byl do této hospody nainstalována promítačka a
vzniklo tak kino Osvětové besedy, jeho vedoucím byl pan učitel
Jaroslav Hyánek, dlouholetý kronikář Topolné. Po smrti původní
majitelky měnila hospoda vedoucí, kteří hostinec mnoho
neudržovali. Kuželnu zrušila rodina Lorencová, úplně v
havarijním stavu bylo sociální zařízení. Zde se hostům přímo
obracel žaludek a tak svou potřebu vykonávali většinou venku v
přírodě, v Křenové uličce.
Dědice proto čekal nelehký úkol, aby havarijní stav odstranili
a dalšími stavebními úpravami zabránili dalšímu chátrání
hospody přímo ve středu obce. Interiér nově otevřeného výčepu
nezapřel velkého koníčka bratrů Vašinových - myslivost. Ceny
točeného piva a ostatních lihovin jsou nižší než v nově
vybudovaném hostinci JEDNOTY. Prostředí i interiér U Huberta
sice i po opravě není na takové úrovni jak v nové hospodě, ale
výhodnější poloha a cenové relace dávali tušit, že zde nebude
o zákazníky nouze. Na zkoušku byla hospoda otevřena každý den
v odpoledních hodinách, později se provozu a vedení hospody
ujal nejstarší z bratrů Evžen Vašina s manželkou a hospoda má
celodenní provoz.
V neděli 30. června získal folklorní soubor Včelaran, který má
v pronájmu památkovou budovu č. 90, ocenění "Laureáta
festivalu" za své vystoupení a po svém návratu uspořádal
improvizované vystoupení právě v nově otevřeném hostinci, kde
všem hostům i kolemjdoucím zvědavcům zahrál, zazpíval a
zatančil, a tak se všemi podělil o svou velkou radost. Ještě
dlouho večer zněla cimbálová muzika vedená Františkem Černým a
sborové zpěvy nacvičené Zuzkou Lapčíkovou.
Otevření pekárny Topek
Již od začátku roku se táhl spor pana Tománka s firmou Topek
panů Metoděje Lapčíka a Stanislava Nedbálka, kteří svou firmu

budovali v pronajatých prostorách ve starém dvoře bývalého
velkostatku pana Nesvadby. Celou vesnicí kolují zaručeně
"jediné pravdivé zprávy" o finančních starostech obou pánů
společníků. Náklady na vybudování této pekárny dle neověřených
informací činili 1 700 000 Kčs. Pánové získali státní dotaci a
částečně půjčku u Komerční banky, kterou kryli vlastními
rodinnými domy.
První chleba byl upečen 15. července a prodával se ve výdejně
družstevní jídelny. Mimo chleba pekli i rohlíky a pletýnky. Po
prvních počátečních nezdarech, kdy rohlíky bývaly bílé
nedopečené a chleba celý popraskaný a černý, úplně spálený, si
jejich pečivo a hlavně chléb získával stále více zákazníků a
"topolský chleba" patří k vyhlášenému pečivu v širokém okolí.
Výlet hasičů
V neděli 21. července v 15 hodin odpoledne začal v areálu
kulturního střediska v Bůrovcích již tradiční červencový výlet
sboru dobrovolných hasičů. Je to jedna z mála příležitostí
společné zábavy + celé rodiny v příjemném prostředí ve stínu
moruší. Těm malým se o zábavu stará dorost hasičů při
soutěžích s ruční stříkačkou a s předváděním staré hasící
techniky, zatímco dospělým a tancechtivé mládeži vyhrávala v
"búdě" dechová hudba Topolanka a na tanečním parketu se točily
společně děti, mládež, dospělí i ti dříve narození.
Počasí hasičům i dětem přálo a tak, když se z některého při
zábavě stal malý "hastrmánek", byly mu utřeny slzičky, jako
bolestné se mu koupila čerstvě uzená klobáska, párek nebo
limonáda.
Když byla zábava v nejlepším, trubka zatroubila "hoří". Malá
scénka u makety starodávného domku a jejího "hašení" rozesmála
určitě většinu přítomných. Všechno zachránila moderní technika
a souhra celého místního sboru našich dobrovolných hasičů,
kterým jejich koníček a záliba přináší jen práci a starosti na
úkor rodiny a jejich nejbližších. Tato láska se přenáší z otců
na syny, nová nastupující generace střídá své tatínky a
dědečky a k této "vášni" vedou zase své děti. Hudba hrála až
do pozdních nočních hodin a Topolná usínala po příjemně
stráveném odpoledni a večeru.
Oprava školy
V průběhu letních školních prázdnin stavební skupina firmy
GEOSTAV společnost s ručením omezeným, Otrokovice, začala na
základě hospodářské smlouvy s obecní radou s opravou stropu ve
starém křídle nové školy. Na základě výsledků statického
měření zde byly uzavřeny dvě učebny v prvním patře tohoto
křídla a celý rok tam děti nesměly vstoupit.
Strop byl zpevněn železnými výztužemi a kreslírna s učebnou
mohou znovu od 1. září sloužit svému účelu.
Zavření nové hospody
1. září se spotřební družstvo JEDNOTA rozhodlo novou hospodu

uzavřít. Konkurenční provozovny pohostinství "U Vašťáka" a "U
Huberta", které svými cenami točeného piva i piva lahvového,
umístěním v centru obce a blízko autobusové zastávky ČSAD,
přetáhly většinu topolských štamgastů.
Mládež se schází U Vašťáka, myslivci a ti dříve narození U
Huberta, a prázdné prostory bez hostů - tím vším se stal
provoz hospody nerentabilní - prodělečný.
Daň z prodeje cigaret a čepování lihovin
Obec využila možnost požadovat z čepování lihovin a prodeje
cigaret 7 % daň a tak získat alespoň nějaké příjmy do obecní
pokladny, která nemá příliš na rozhazování. Práce na
probíhající plynofikaci obce, oprava kanalizace na horním
konci při budování cesty tamtéž, tolik potřebné a žádané již
nejméně 15 let.
Práce řízené obecním úřadem
Obecní rada také dohlíží na nezbytnou opravu chodníků v
místech ukončení všech zemních prací spojených jak s
plynofikací jednotlivých částí dědiny - ulic. Tyto práce
provádí parta důchodců, pan Rozsypálek Rudolf, Nevařil Zdeněk,
Hoferek, společně se zaměstnanci drobné provozovny při obecním
úřadu - panem Ivanem Šimkem a Foltýnem.
Pokračovala oprava střechy a okapů kostela, kde byla obyčejná
krytina nahrazena koňským šindelem a k měděné báni byly opětně
dané měděné okapy.
Družstevní prodejna
5. září otevřelo zemědělské družstvo Bílovice, farma Topolná,
koloniál nebo-li "Družstevní prodejnu", jak hlásá vývěsný štít
nad prodejnou v uvolněných prostorách bývalé pošty. Tato
budova je majetkem družstva, který koupil Kubovu hospodu a
přestavěl ji na 4 bytové jednotky + nebytové prostory.
Prodejna je velice malá, při 15-ti zákaznících doslova "praská
ve švech", navíc je rozdělena na dva miniobchůdky. Jedna část
je masna, v druhé hospodyně nakupují ostatní základní
potraviny a zeleninu.
Ihned po otevření koloniálu se místní ženy projevily jako
dobré počtářky neboť hned věděly, že zde nakoupí sice menší
sortiment, ale zato zde nakoupí levněji. A to je v nynější
době při zvyšování indexu cen potravin i služeb nejdůležitější
hledisko při výběru "pravé a správné prodejny".
Macony
Mezi velké výhody nabízené družstevní prodejnou patří i prodej
čerstvého mléka z místního kravína do konví a jiných
přinesených nádob. Mají zde i "Macony", výrobek farmy Topolná
z upraveného mléka, dle reklamních letáčků a nápisu na
kelímku, do kterého je Macony plněn: "nápoj kavkazských
pastýřů" s různými příchutěmi.
Prodavačky prodejny, paní Dana Hoferková, Marie Burešová a

vedoucí pan František Hrdina se mají co otáčet, zákazníků je
zde stále dost.
Prodej masa
25. září otevřel zemědělské družstvo i tolik potřebný prodej
masa. Zvířata určená k porážce, to jsou prasata, krávy, telata
i býci, jsou převáženy na jatka do Malenovic a pak jsou
porcované a opracovávané přímo v prodejně. Od úterý do soboty
každý týden se prodává zaručeně čerstvé maso v průměru o 5 až
10 Kčs levněji, než v okolních prodejnách našich i v
sousedních obcích. Místní i přespolní zákazník zde koupí nejen
maso, ale i vnitřnosti, tlačenku, jitrnicový prejt, čerstvé teplé škvarky a domácí sádlo. Na objednávku se prodávají i
celé půlky prasat za výhodné ceny. Konečně má nákupní
středisko spotřebního družstva JEDNOTA důstojného konkurenta.
JEDNOTA, na vesnici jediná prodejna si mohla doslova diktovat
ceny a všem důchodcům a matkám s malými dětmi nezbývalo nic
jiného, než tyto předražené základní životní potřeby
nakupovat. Nyní, chtít si zachovat přízeň alespoň části
zákazníků, musela ceny přizpůsobit cenám potravin v koloniále.
Hody
I v letošním roce se topolská chasa pilně scházela na staré
škole už od poloviny září, aby připravila martinské hody s
právem. Termín slováckých hodů byl stanoven opět po vzoru
"starých časů" na neděli a pondělí 10. a 11. listopadu.
Organizaci hodů vedle naší mládeže se ujala i Československá
strana lidová.
Volba stárků již dávno neprobíhá, je to otázka pro rodiče,
kteří z nich svolí na své náklady pohostit topolskou chasu s
muzikanty a případné přihlížející a zvědavce.
Stárci v letošním roce: mladší: Jiří Pekař a Dáša Žáčková
starší: Petr Sklenařík a
Dáša Dohnalová
Ráno v neděli 6. listopadu se chasa společně se stárky a
právem zúčastnila bohoslužeb v našem kostele, průvod mládeže
odpoledne již tradičně vychází od památkového objektu, čísla
popisného č. 90, společně s dechovou hudbou Topolanka pro
stárky a právo. Pak ještě na obecním úřadě starosta chase
potvrdí starodávné právo a hodová zábava se může rozproudit do
ranních hodin ve všech prostorách kulturního střediska v
Bůrovcích. Je to snad jediná zábava u nás v Topolné, kde se
společně velmi dobře baví všechny věkové kategorie.
V pondělí 11. listopadu obcházela chasa obec s beranem a
hodové veselí pokračovalo v hostinci U Huberta. Dozvuky, které
dříve nedílně patřily k hodovým veselicím se již nekonají,
stejně jako stavění a kácení "mája" v květnu.
Dokončení plynofikace
30. listopadu byla připojena k plynovému řádu poslední část dolní strana Padělků, ulice u hřiště a Trávníky. Tím byla celá

plynofikace obce ukončena. Do 6. prosince pak pracovníci
Jihomoravských plynáren v Uherském Hradišti připojili všechny
domovní přípojky a i poslední "promrzlí" občané se dočkali
tepla od plynových topidel.
Veřejné zasedání
18. prosince se konala poslední veřejná schůze obecního
zastupitelstva v zasedací místnosti ve staré škole. Poslanci
tří pětinovou většinou rozhodli o prominutí půjčky poskytnuté
farnímu úřadu v Bílovicích, která byla určena na opravu
střešní krytiny a okapových žlabů místního kostel. Tato půjčka
byla pokryta úsporou nákladů na plynofikaci kotelny obecního
úřadu.
Na obecní úřad byla doručena žádost ing. Kříže a pana Jakšíka
na odkoupení části areálu kulturního střediska v Bůrovcích.
Obecní zastupitelstvo rozhodlo o zahájení řízení podle zákona
o majetku obcí, o prodeji tohoto zařízení. Zahájení řízení
podle zákona o majetku obcí, o prodeji tohoto zařízení.
Zahájení řízení bude vyvěšeno na obecních deskách k vyjádření
občanů Topolné.
Starosta obce odejmul na základě stížnosti občanů sociální
komisi rozhodnutí o poskytování sociálního příspěvku občanům a
rozhodování přenesl na členy obecní rady.
Silvestrovská zábava
31. prosince se Silvestrovská zábava rozproudila v sále
hostince U Huberta bratří Vašinových.
Kuponová privatizace
I na naší poště se objevila charakteristická tabulka KUPONOVÁ
PRIVATIZACE. Občané, kteří v těchto dnech dovršili nejméně 18
- ti let si zde zakoupili kuponovou knížku a známku v hodnotě
1000 Kčs a pak se zaregistrovali v podniku výpočetní techniky,
dále jen PVT, na jejich otevřených úřadovnách, který
registraci celostátně zajišťoval. V našem okolí pobočky PVT
byly otevřené v Uherském Hradišti na Domu služeb a na nové
radnici, v Otrokovicích v ulici Jožky Jabůrkové a ve Zlíně.
Pro zaměstnance Fatry zařídila jejich odborová organizace a
její technické vedení registraci přímo na pracovišti.
30. listopadu byla registrace občanů ukončena a Federální
shromáždění schvalovalo ještě zákony o velké privatizaci. Mezi
nimi práva a povinnosti fondů, které zahájili reklamní kampaň.
Zpráva o hospodaření obecního úřadu za rok 1991
Přísliby
Rozpočet
Čerpání v
v Kčs
v Kčs
Kčs

KAPITOLY
školství

mateřská škola
základní škola

45000
105000

120000
110000

137944
282504,8

školní jídelna

-

202000

240229,9

celkem

150000

432000

660678,7

památky

-

-

5756

KS Bůrovce

-

26500

51895,02

5000

5000

2509,6

5000

31500

60160,62

požární
ochrana

-

1000

3356

správa obecního
úřadu

4000

110000

62360,76

celkem

4000

111000

65716,76

sociální
dávky

celkem

40000

25000

0

místní
hospodářství

sedmibytovka

1100

40000

41130,24

drobná
provozovna

-

-

25411

veřejné
osvětlení

55000

96000

185449,92

-

5000

8020,68

56100

141000

260001,84

kultura

Sbor pro
občanské
záležitosti
celkem
Vnitřní
správa

čištění a odvoz
komunálních
odpadů
celkem
Všeobecná pokladní správa
plyn (zdražení)

864 329 738 000 1 756 666,90

kostel
kotelna obecního úřadu -

-

170 455,50
194 018,70

čistírna odpadních vod -

-

40 432

Plyn - náklady
Náklady na plynofikaci I. etapa:
Rok Kčs
1988 403 874,17
1989 1 259 851,77
1990 796 048,50
1991 435 486

Počasí
Počasí v roce 1991. Nový rok uvítala hustá mlha, která se
rozpouštěla v mrholení. Ráno byl + 1°C, odpoledne + 4°C. 3.
ledna + 5°C, odpoledne dokonce + 10°C. Teplé počasí
pokračovalo až do 12. ledna, kdy byl ráno mírný mrazík - 2°C a
odpolední teploty se udržovaly jen těsně nad bodem mrazu + 2,
+ 3°C a studená fronta dosáhla nejvyššího minima 17. ledna 10°C. 23. ledna sice se mírně oteplilo 0°C, ale 31. ledna již
zase teploměr ukazoval - 14°C, odpoledne - 10°C.
V první dekádě měsíce února pokračovalo mrazivé počasí - 17°C,
odpoledne kolem -10 °C. 8. a 9. února sněžilo a chladné počasí
polevilo. Odpolední teploty se přehouply přes bod mrazu na +
5°C, ráno se však chladné počasí hlásilo o své právo od -5°C
až -11°C až do soboty 23. února. V neděli 24. února bylo ráno
již poměrně teplo + 3°C, odpoledne
+ 9°C.
Teplé počasí pokračovalo i v březnu, odpolední teploty šplhaly
až ke + 14 °C. Trvalo sucho, pouze 11. března přinesl trochu
vláhy, ale ještě trochu pršelo ke konci března. 24. března
bylo na sluníčku + 30 °C ve stínu 24 °C.
Další dny nastalo prudké ochlazení pod bod mrazu -1°C, 28. a
29. března pršelo.
5. dubna rozkvetly meruňky a 6. dubna byla první jarní bouřka
s vydatným deštěm. Pršelo i celý následující týden, ráno bylo
chladněji, od +1°C, odpoledne teploměr vystoupil na + 12°C až
+ 14°C.
15. dubna rozkvetly v našem okolí třešně a broskve. Ve dnech
17. - 19. dubna se teplota držela jen těsně na 0 °C, padl
sníh, občas sníh s deštěm, odpoledne bylo také zima + 5°C až +
8°C. 22. dubna ráno mrzlo - 3°C!!Chladné počasí se udrželo až
do 8. května, kdy se začalo pomalu oteplovat. Pršelo 6., 7., a
11. května, vydatně pršelo 17. a 18. května. Celý květen ranní
teploty nevystoupily nad + 10°C, odpoledne kolem 14 °C,
nejvýše + 22°C. Ani červen nezačal nejtepleji, mrholilo a
velmi vydatně pršelo na Medarda a tím i následující dny,
přesně podle přísloví. Přelom počasí nastal po prvním letní
dnu 24. června. Přes vydatný déšť odpoledne bylo 28°C, 26.
června 32°C! 27. června se přehnal naší obcí silný vítr s
velmi vydatným deštěm.
Červenec začal velmi teple od 28°C do 30°C první týden, další
týden od 32°C až do 36°C, na slunci kolem 40°C! 9., 13., a 14
července vydatně pršelo s bouřkou. Týden od 15. do 21.
července přinesl zmírnění tropických veder na ranních + 11°C
až +18°C, odpoledne 23°C až 28°C. A také vydatné deště
uprostřed týdne. Třetí týden začal teple od 26°C do 30°C,
konec přinesl déšť a ochlazení na + 24 °C.
Přelom července a srpna provázely opět tropické dny a teplo
pokračovalo až do poloviny měsíce, pak se zvolna ochladilo na
20 °C až 24°C. Velmi pršelo ve dnech 4., 5., 13., 17., 18.,
24., a 28. srpna.
V září ještě bylo poměrně teplo, ráno kolem + 6 °C, odpoledne

od 16 °C do 24°C. Pršelo 11., 13., 15., 23., 28., a 30. září.
V říjnu již ranní teploty nevystoupily nad 5°C, od října
klesaly pod bod mrazu až na -5°C, od 21. října klesaly pod bod
mrazu až na -5°C a -7°C. Pršelo jen velmi málo, pouze 21. a
23. října.
Začátek listopadu přinesl mírné oteplení, ráno +2°C až +5°C,
odpoledne +12°C, poslední dekáda mírné mrazíky s odpoledními
teplotami až + 5°C. Pršelo 4., 9., 16., a 17., déšť se sněhem
a 20. listopadu. První týden v prosinci se zima učila
"ovládnou", ráno kolem -1°C až -3°C, odpoledne +6°C. Od 8.
prosince se ochladilo až na -13°C, a sněžilo. 18. prosince
napadlo 10 cm sněhu. Od toho dne se však oteplilo, ráno rtuť
teploměru se krčila na -2°C do +1°C, odpoledne 0°C až do +3°C.
Stále pršelo nebo padal sníh s deštěm. Toho počasí vytrvalo až
do nového roku.
Sokol
Ještě stále v letošním roce se naše tělovýchovná jednota
jmenuje Sokol Topolná. Její fotbalová družstva hrají svá
mistrovská utkání se střídavými úspěchy. První mužstvo - muži
konečně vyhráli nejnižší skupinu okresní soutěže a postoupilo
do vyšší.
Žáci hrají svá mistrovská utkání s okolními vesnicemi a nedaří
se jim zrovna nejhůře. Nejlepší je dorost, který hraje se
zápalem a se skutečným nadšením pro tento kolektivní sport.
Ženy, které tvoří druhý oddíl, oddíl zájmové a rekreační
tělovýchovy, se stále 2x týdně scházejí v tělocvičně základní
školy na kondičním cvičení, které je vítaným prostředkem nejen
k upevnění krásy, ale i k výměně zkušeností a rad pro
domácnost.
Hasiči
Sbor dobrovolných hasičů vedle své práce s udržováním výzbroje
v hasičské zbrojnici, nácviku požárního útoku a podobně,
prověřuje každoročně stav komínů a půd všech obytných domů i
provozoven před zahájením topné sezony. Každoročně měří své
znalosti, rychlost a vytrvalost se slovy dobrovolných hasičů
bílovského okrsku, kde však dlouhou dobu a dokonce i
republikově dominují hasiči z Mistřic. Jejich velitel je pan
Miroslav Horák.
Myslivci
Myslivecká společnost Boří Březolupy - Topolná se rozpadla a
topolští myslivci s sdružují pod názvem Myslivecká společnost
Bukovina a obhospodařují katastr naší obce. Každý rok zahajují
loveckou sezonu nástupem lovců a náhončích na prostranství
mezi hostincem U Huberta a nákupním střediskem JEDNOTA, kde
také bývá výřad ulovené zvěře.
Hospodář: pan Evžen Vašina

Svaz žen
Ženy mají svou organizaci Svaz žen a matek, ale tam snad
pracuje pouze výbor. O jejich činnosti neví ani samotné ženy v
tomto svazu sdružení.
Zahrádkáři
Zahrádkáři, členové Českého zahrádkářského svazu jsou majitelé
místní pálenice v areálu kulturního střediska v Bůrovcích, ale
převážnou část svého zájmu věnují hlavně vinařské sekci, která
každoročně pořádá svou výstavu vín spojenou s koštem těch
nejlepších vzorků.
Při členských schůzích zajišťuje výbor kvalitní lektory, kteří
přednášejí členské základně na schůzi přítomné o pěstování
ovoce a zeleniny, pro všechny občany z Topolné zajišťuje
ovocné stromky, ozdobné keře a kvalitní sadbu zeleniny a
brambor.
Rovněž pomáhá nejen technikou při postřicích vinohradů, a
objednává i potřebná hnojiva.
Předseda Československého zahrádkářského svazu v naší vesnici
je pan Ptáček.
Včelaři
Včelaři v naší vsi mají stále plno starostí s ochranou včel
proti varióze. Uskutečňují proto veterinární vyšetření a
aplikují léčebné metody - postřiky, léky apod. Sdružení
včelařů zajistilo pro své členy nákup cukru pro zimní krmení
na nižší ceny přímo od výrobce, cukrovaru ve Starém Městě.
Sbor pro občanské záležitosti
Ještě v letošním roce členky Sboru pro občanské záležitosti
vítaly malé občánky Topolné do života, blahopřály k
narozeninám těm dříve narozeným a vyprovázely všechny
spoluobčany na jejich poslední cestě.
Předsedkyní byla paní učitelka Miluše Lapčíková.
Školy
I v letošním roce ředitelkou základní školy1. - 4. třídy byla
paní Marie Dostálová, která však v průběhu školního roku
zemřela nečekaně a náhle na srdeční záchvat. Jejím zástupcem a
vedením školy do výsledků nového konkursního řízení byl
pověřen pan učitel Turna ze Zlína. Kolektiv učitelek na
základní škole tvořily paní učitelka Nevělíková, Zelinková a
Vařáková.
Ředitelkou mateřské školy je paní učitelka Zdeňka Lapčíková.
Učitelkami paní Dohnalová, Kaňovská,...
Závěr
Na občany začíná doléhat strach o svá zaměstnání, podniky jsou
v druhotné platební neschopnosti, rozpadla se velkoobchodní
síť skladů, nastaly odbytové potíže. Nyní záleží na každém
snížení nákladů, také i počtů zaměstnanců. Poprvé se také

někteří z nás setkali s pojmem být doma ze zaměstnání s 60 %
měsíčního platu, poprvé také stát umožnil odchod do důchodu
předčasně o 2 roky.
Co nás čeká v roce novém, v roce 1992?
Topolná 28. srpna 1993
Zapsala: Buráňová Věra
Podepsán starosta obce p. Fr. Samsounek

ROK 1992
Úvod
Nový rok 1992 vítali občané naší obce se smíšenými pocity.
Malé i velké firmy, akciové společnosti, ale i společnosti s
ručením omezeným, využily možnosti danou zákonem - ukončit
pracovní poměr se zaměstnanci, kteří mají 2 roky do důchodu.
Podmínkou pro předčasný odchod do starobního důchodu bylo
zrušení jejich pracovních míst. Další nepopulární opatření
bylo propuštění žen po ukončení mateřské dovolené ze stejných
důvodů a zrušení celých dílen a provozů. Příčinou bylo
omezování výroby, finanční problémy s druhotnou platební
neschopností, velké finanční pohledávky z toho některé obtížně
vymahatelné v cizině (bývalý Sovětský svaz a jiné země
bývalého socialistického bloku), ztráta domácích i
zahraničních trhů....
Nemalé starosti mají také rodiče dospívajících dětí. Po
skončení základní školní docházky, po absolvování 8. třídy
musí děti pokračovat ve studiu na střední škole nebo vyučit se
v některých učilištích, aby ukončilo stále povinnou 10 - ti
letou školní docházku. Vedle státních škol jsou otevírané i
školy soukromé a církevní, ale v našem okolí je otevřená
soukromá střední odborná škola v Kunovicích, kde se za studium
platí poplatek - školné. Ubývá i státních a podnikových
učilišť - učňovských škol a ty zbývající dávají přednost těm
žákům, kteří se učí již pro konkrétního zaměstnavatele, pro
konkrétní firmu - "sponzora", který na náklady spojené s
vyučením finančně přispívá. Absolventi středních a vysokých
škol mají potíže s hledáním zaměstnání - svého uplatnění.
Jsou však i v naší obci lidé s podnikatelskými předpoklady,
kteří se chopili své příležitosti a prosperují. Záleží také na
schopnostech, finančních možnostech a dalších okolnostech, ale
ne každý má ty možnosti.
Nejhůře nesou tyto změny staří důchodci a mladí manželé. Ceny
bytů rostou rychleji než platy mladých lidí: 3-pokojový byt na
sídlišti v Otrokovicích i Uherském Hradišti stojí letos 320
000 Kčs, a jistě bude cena ještě stoupat, jsou zrušené výhodné
novomanželské a stavební půjčky.
I když se nyní asi trochu lépe a laciněji žije na venkově než
ve městech, spojení autobusem nebo vlakem s okolím a

nejbližším okolím je čím dál horší. Československé dráhy i
podniky autobusové dopravy ruší "prý" nerentabilní spoje,
pravidelné linky a zvyšuje ceny jízdného. Jízdenka do Bílovic
stojí nyní 2 Kčs, do Napajedel 3 Kčs. A další zdražení
jízdného se připravuje. Roste také cena benzínu, elektrické
energie, vody a plynu.
Státní vyrovnávací příspěvek
Dnem 1. ledna byl zrušen státní vyrovnávací příspěvek ve výši
140 Kč všem občanům v zaměstnaneckém poměru. Důchodcům,
nezaopatřeným dětem a matkám na mateřské dovolené je
vyrovnávací příspěvek zachován a vyplacen ve výši 220 Kč.
Tímto dnem také vstoupil v platnost nový mzdový zákon a nový
živnostenský zákon. Starosta obce v místním rozhlase popřál
občanům hodně štěstí v novém roce.
Rozhodnutí obce o prodeji kulturního střediska
2. ledna informuje obecní zastupitelstvo občany
prostřednictvím místního rozhlasu o svém rozhodnutí prodat
kulturní středisko v Bůrovcích. Toto rozhodnutí je také
vyvěšeno na obecních deskách, aby se všichni občané z Topolné
mohli k tomuto rozhodnutí vyjádřit, případně dát jiné návrhy k
využití tohoto obecního "břemene".
Vyhlášení výběrového řízení TOP - CHIPS
3. ledna akciová společnost TOP - CHIPS se sídlem v Uherském
Hradišti vyhlásila obecním rozhlasem nábor nových zaměstnanců
a jejich výběrové řízení pro svou novou provozovnu, kterou
otvírá v prostorách po zrušené sušičce. Top - chips bude
vyrábět ochucené lupínky z kukuřičné mouky.
Vzhledem k omezení výroby ve společnostech Fatra, Slavia, Let
i Mesit, ale také i zemědělské farmy v Topolné je zájem o
práci přímo v naší obci velký. Práci hledají hlavně ženy.
Nový lékař - MUDr. Lapčík
6. ledna otevírá svou privátní ordinaci v naší vesnici nový
lékař, dodnes ředitel nemocnice v Uherském Hradišti, MUDr.
Jiří Lapčík v prostorách stávající lékařské ordinace ve staré
škole. Změna lékaře přinesla pacientům z naší vsi zlepšení
vybavené zdravotními přístroji a zařízením a tím i možnost
komplexnějšího vyšetření a poskytnutí vyšetření EKG přímo v
ordinaci. Prostory lékaře byly rozšířené o místnosti po
zrušeném kadeřnictví a sestřička má k dispozici malinkou ale
celkem dostačující lékárnu potřebných léků. Ordinační hodiny
jsou denně.
Končiny
V průběhu měsíce února připravoval Sbor dobrovolných hasičů v
Topolné končiny, to znamená veselou obchůzku masek, v letošním
roce v sobotu 29. února, v odpoledních hodinách s doprovodem
dechovou hudbou Topolanka a zvědavými dětmi po celé dědině.

Večer končiny pokračovaly tanečním rejem, končinovou zábavou U
Huberta se zajištěným občerstvením a tombolou hasiči.
Při obchůzce se vybírá dobrovolné peněžní příspěvky od
obyvatel Topolné na další a lepší vybavení místních hasičů
požární technikou.
Veřejné zasedání
31. března se konalo veřejné zasedání obecního zastupitelstva,
kde bylo ve zprávě obecní rady mimo jiné - prodej domku č. p.
206, který byl majetkem obce, manželům Hanáčkovým, Topolná č.
57. Peněžních prostředků získaných prodejem obecních
nemovitostí se používá na opravy veřejných budov a škol. Na
plánovanou opravu fasády obecního úřadu a kostela dle rozpočtu
nejméně 70 tisíc Kčs.
Otevření pekárny JEDNOTA
3. dubna byla ukončena I. etapa přestavby bývalého hostince
JEDNOTA. V prostorách restaurační kuchyně a příslušenství byla
v krátké době po plánovaném záměru vybudována pekárna, která
začala zásobovat prodejnu potravin JEDNOTA u nás v Topolné,
ale i v okolí rohlíky, vekami, sladkým pečivem a vánočkami.
Rohlíky si své konzumenty brzy našly, neboť zvláště čerstvé
jsou výborné chuti a proto velmi dobře odolávají konkurenci z
Napajedel a Velehradu.
Otevření kavárny JEDNOTA
4. dubna se ve zbývajících prostorách hostince JEDNOTA
otevřela kavárna spotřebního družstva. Ve vybavení kavárny
nechybí ani stroj na výrobu zmrzliny a tak zaměstnanci kavárny
i jejich zřizovatelé doufají, že hlavně v letních měsících
budou se svou velkou terasou vyhledávaným místem pro
občerstvení celých rodin. Nová služba nabízená zákazníkům je
pronájem salonku pro rodinné oslavy významných událostí, pro
setkání rodákům a jiným zájmovým organizacím a jiné akce.
Prodejna textilu
6. dubna byla v rodinném domku manželů Hlavačkových otevřena
prodejna textilu a obuvi soukromou firmou. První den prodejna
přímo praskala ve švech zákazníky - čumily, ale umístěn
prodejny a nabízený sortiment mnoho naděje na úspěch nedával.
Prodejna UNISPOLU
8. dubna otevřela společnost s ručením omezeným Unispol, která
má své sklady a výrobny v naší obci v prostorách bývalých
kasáren prodejnu drogistického zboží v bývalém kabinetu staré
školy. Prostor není příliš velký, ale hospodyňky z Topolné i
okolí nakoupí prací prostředky, zubní pasty, toaletní mýdla,
krémy, čistící prostředky za nejnižší ceny v okolí.
Transformace zemědělských družstev
28. duben byl poslední den registrace oprávněných osob pro

transformaci zemědělských družstev. To znamená, že do tohoto
dne se všichni vlastníci půdy měli přihlásit s platnými
doklady o jejich majetku u příslušných zemědělských družstev,
které jejich půdu užívají. Rovněž bývalí rolníci nebo jejich
právoplatní dědici do tohoto dne měli uplatnit návrh na
zhodnocení jejich vkladu do družstev, tj. veškerý majetek,
který jim byl vyvlastněn nebo zabaven apod. U těchto družstev
také musí uplatnit žádost o navrácení majetku ti rolníci,
kteří chtějí soukromě hospodařit sami. Tento termín byl
předznamenán velkými frontami u notářů, kde se znovu
obnovovala dědická zřízení, na geodézii, kde si majitelé
pozemků a parcel nechávali vyhotovit výpis z katastrálních map
apod.
Po tomto datu měla následovat valná hromada oprávněných osob,
kde by měl být předložen transformační projekt ke schválení. V
naší obci vznikla farma Topagra, která se specializuje na
hovězí dobytek. Její součástí je i výrobna zakysaného mléka.
a.s. TOP - CHIPS
4. května zahájila provoz akciová společnost TOP - CHIPS v
Topolné, která přestavěla sušičku píce na výrobní linku
kukuřičných lupínků. Mezi podílníky této akciové společnosti
je i majitel pozemku Zemědělské sdružení v Uherském Hradišti.
Zemřel p. Hoferek J.
14. května zemřel poslední ruský legionář v obci, pan Jindřich
Hoferek, ve stáří 98 let. Byl to nejstarší občan v naší
vesnici.
23. května byla zahájena oprava obecního úřadu, rekonstrukce
rozvodu elektrické energie, plynofikace kotelny, oprava fasády
apod.
Volby do Federálního shromáždění a České národní rady
V průběhu měsíce května a června dostávali občané naší obce do
svých poštovních schránek různé letáčky propagující volební
programy jednotlivých stran, které se včas zaregistrovaly pro
volby v červnu letošního roku. Téměř každá strany či sdružení
neusiluje o nic menšího než o přeměnu naší země v prosperující
stát, o ekonomickou, sociální a morální obnovu země apod.
Týden před termínem voleb všichni občané starší 18. let s
právem volebním přehled o číslech a názvech politických stran
kandidujících do Federálního shromáždění - Sněmovny lidu,
Sněmovny národů a České národní rady podle jednotlivého
rozdělení a jejich kandidáty, které byly pro lepší orientaci
rozlišené barevnými proužky.
Federální shromáždění - Sněmovna lidu: volební lístky byly
označené červeným pruhem a kandidovalo 21 politických stran.
Federální shromáždění - Sněmovna národů: volební lístky byly
označené modrým pruhem a kandidovalo 20 politických stran.
Do České národní rady kandidovalo 19 politických stran a

hlasovací lístky byly celé bílé.
Samotné volby probíhaly ve dvou dnech 5. - 6. června. V pátek
5. června byla volební místnost v zasedací místnosti staré
školy otevřena v odpoledním čase od 14 hod. letního času do 22
hodin. Volební místnost měla 3 zástěny a dobrou organizaci,
takže se netvořily žádné fronty, nebylo čekajících voličů,
všechno probíhalo v klidu a pokoji. V sobotu 6. června byla
volební místnost otevřena a pečetě odstraněny v 7 hodin ráno a
definitivně uzavřena ve 14 hodin odpoledne. A pak již
probíhalo sčítání hlasů. Výsledky voleb z naší obce byly
vyvěšeny na obecních deskách a ve vývěsní skříňce před
římskokatolickým kostelem na návsi.
Do volebních seznamů bylo zapsáno 1158 voličů svého práva
využito 1118 občanů.
Do Federálního shromáždění - Sněmovny národů, kde občané mohli
volit mezi stranami:
č. 1 Občanská demokratická aliance
č. 3 Československá sociální demokracie
č. 4 Hnutí za samosprávnou demokracii - Společnost pro Moravu
a Slezsko
č. 5 Hnutí důchodců za životní jistoty
č. 9 Strana práce a jistoty
č. 10 Národně sociální strana - Československá strana národně
socialistická
č. 13 Demokraté 92 za společný stát
č. 14 Strany republikánské a národně demokratické jednoty
č. 15 Maďarské křesťanskodemokratické hnutie - Maďarská ludová
strana
č. 17 Křesťanská a demokratická unie - Československá strana
lidová
č. 19 Strana Československých podnikatelů, živnostníků a
rolníků
č. 21 HSS - Hnutí za sociální spravedlnost
č. 22 Liberálně sociální unie
č. 24 Občanské hnutí
č. 28 Sdružení pro republiku - Republikánská strana
Československa
č. 31 Klub angažovaných nestraníků
č. 32 Rómská občanská iniciativa ČSFR
č. 33 Koalice Levý blok Komunistická strana Čech a Moravy
č. 38 Strana přátel piva
č. 41 Nezávislá iniciativa (NEI)
č. 42 Koalice Občanská demokratická strana a Křesťansko demokratická strana
Mezi našimi občany získaly nejvíce hlasů
č. 33 Koalice Levý blok,
KSČM..........................................................
...............243 hlasy
č. 17 Křesťanská a demokratická unie - Československá strana
lidová.................223 hlasy

č. 42 Koalice Občanská demokratická strany a Křesťanskodemokratická strana 208 hlasů
č. 4 Hnutí za samosprávnou demokracii, Společnost pro Moravu a
Slezsko.............144 hlasy
O přízeň voličů do Federálního shromáždění - Sněmovny národů se ucházely tyto strany:
č. 1 Občanská demokratická aliance
č. 3 Československá sociální demokracie
č. 4. Hnutí za samosprávnou demokracii, Společnost pro Moravu
a Slezsko
č. 5 Hnutí důchodců za životní jistoty
č. 10 Národně sociální strana - Československá strana národně
socialistická
č. 13 Hnutí - Demokraté 92 za společný stát
č. 14 Strana republikánské a národně demokratické jednoty
č. 15 Maďarská křesťanskodemokratická hnutie - Maďarská lidová
strana
č. 17 Křesťanská a demokratická unie - Československá strana
lidová
č. 19 Strana československých podnikatelů, živnostníků a
rolníků
č. 21 Hnutí za sociální spravedlnost
č. 22 Liberálně sociální unie
č. 24 Občanské hnutí
č. 28 Sdružení pro republiku - Republikánská strana
Československa
č. 31 Klub angažovaných nestraníků
č. 32 Rómská občanská iniciativa ČSFR
č. 33 Koalice Levý blok, Komunistická strana Čech a Moravy
č. 38 Strana přátel piva
č. 41 Nezávislá iniciativa (NEI)
č. 42 Koalice demokratická strany a Křesťansko demokratická
strana
I zde občané volili většinou jim nejbližší strany
233 hlasů dali č. 17 Křesťanská a demokratická unie Československá strana lidová
227 hlasů dali č. 33 Koalice Levý blok, Komunistická strana
Čech a Moravy
175 hlasů dali č. 42 Koalice demokratická strana a Křesťansko
demokratická strana
147 hlasů získalo č. 4 Hnutí za samosprávnou demokracii,
Společnost pro Moravu a Slezsko
Do České národní rady mohli občané volit:
č. 1 Občanská demokratická aliance
č. 3 Československá sociální demokracie
č. 4 Hnutí za samosprávnou demokracii - Společnost pro Moravu
a Slezsko
č. 5 Hnutí důchodců za životní jistoty
č. 10 Národně sociální strana - Československá strana národně

socialistická
č. 13 Demokraté 92 za společný stát
č. 14 Strana republikánské a národně demokratické jednoty
č. 17 Křesťanská a demokratická unie, Československá strana
lidová
č. 19 Strana československých podnikatelů, živnostníků a
rolníků
č. 21 Hnutí za sociální spravedlnost
č. 22 Liberálně sociální unie
č. 24 Občanské hnutí
č. 28 Sdružení pro republiku - Republikánská strana
Československa
č. 31 Klub angažovaných nestraníků
č. 32 Rómská občanská iniciativa ČSFR
č. 33 Koalice Levý blok - Komunistická strana Čech a Moravy
č. 38 Strana přátel piva
č. 41 Nezávislá iniciativa (NEI)
č. 42 Koalice Občanská demokratická strana a Křesťansko
demokratická strana
Mezi občany v Topolné zvítězila
č. 17 Křesťanská a demokratická unie, Československá strana
lidová 240 hlasů
č. 33 Koalice Levý blok - Komunistická strana Čech a Moravy
226 hlasů
č. 42 Koalice Občanská demokratická strana a Křesťansko
demokratická strana 147 hlasů
č. 4 Hnutí za samosprávnou demokracii - Společnost pro Moravu
a Slezsko 166 hlasů
Obecní zastupitelstvo
11. června obecní zastupitelstvo veřejně rokovalo v zasedací
místnosti staré školy. Rozhodlo většinou hlasů o tom, že
neposkytne obecní úřad finanční příspěvek na údržbu a provoz
bílovské školy v požadované výši 43 000 Kčs. I naši obec
čekají zvýšené náklady při opravě zdejší školy, hlavně
generální oprava ústředního topení a plynofikace kotelny.
Mezi důležité úkoly, které čekají na občany z Topolné patří
dokončení sportoviště u staré školy, které je ve výstavbě již
nejméně 5 let. Areál za sportovištěm, který tvoří bývalé
zahrady, Krojzlovy a Čechmánkovi se rozměří a prodá všem
zájemcům. Přednost mají majitelé rodinných domků, kteří s
tímto areálem bezprostředně sousedí a mají jen malé zahrádky a
dvorky.
Na náklady obce se vybuduje nová přístupová cesta k budově
mateřské škole místo nesprávně zbudovaného chodníku na
soukromém majetku rodiny Knotové.
Rovněž odstranění tohoto chodníku bude financovat obec. Obecní
zastupitelstvo řešilo vjezd do rodinného domku manželů
Štefkových přes obecní pozemek.
Starosta předložil došlý restituční návrh rodiny Nesvadbových,
argumenty proti usnesení naší obce a informoval o přerušení

tohoto řízení.
Obecní úřad zjišťuje vlastníky pozemků v Bůrovcích, aby se
vyjasnily veškeré majetkové záležitosti kolem kulturního
střediska a vzniklé nesnáze s vykupováním zastavěné výměry.
Poslední zpráva předložená obecní radou určitě neunikla
pozornosti všech přítomných a následně většiny občanů.
Při předávání majetku plynofikace upozornila pracovnice
plynáren na nesrovnalosti v oblasti domovních přípojek. Za
první etapu bylo vyfakturováno 282 přípojek, což není skutečný
stav ani do dnešního dne.Skutečně zjištěný stav připojených
domovních přípojek za celou. etapu bylo jen 130. Naše obec
zaplatila v roce 1990 450 000 Kčs za provedení přípojky, což
je taková suma, ze které by se mohlo zaplatit všech 120
přípojek z druhé etapy.
V červenci bude plynofikace ukončena a předána Jihomoravským
plynárnám formou hospodářské smlouvy.
Úmrtí p. Knota
13. června pan Knot se otrávil jedem na mandelinku
bramborovou, ve věku 61 let. Veškeré vyšetření událostí toho
dne v jeho rodině a okolí ukazují na vědomou sebevraždu, kde
si pan Knot vyřešil své zdravotní problémy.
Krádež v koloniálu
26. června ráno byly nepříjemně překvapeny prodavačky paní
Dana Hoferková a Marie Burešová z družstevní prodejny Koloniál
a vedoucí pan Hrdina František, když ráno našli rozbité okna.
Prodejna byla "navštívena" nočními zákazníky, kteří nakupují
zásadně bez peněz. Škoda však nebyla příliš velká, chyběly jen
cigarety všech značek a nějaké lihoviny.
Setkání starých párů
28. června Sokol Topolná slavil své výročí. Po slavnostní
schůzi a společném obědě měly oslavy vyvrcholit přátelským
fotbalovým utkáním Sokola Topolná a staří páni Zbrojovky Brno.
Bohužel Zbrojovka Brno v pondělí 22. června utkání odvolala a
tak přípravný výbor měl plné ruce hlavně telefon se získáním
nového soupeře, i když ne tak atraktivního. Zvláště díky
pochopení vedení fotbalového oddílu FATRA- Slavia, kteří
nešťastným organizátorům panu Foltýnovi Jiřímu, Dohnalovi
Josefovi a dalším vyšli vstříc se v neděli v 15 hodin přece
jen fotbalové utkání sehrálo. Dokonce se uspořádal malý
turnaj, neboť Napajedla přijela se svými mužstvy FATRA-SLAVIA
A i B. Bohužel, fotbal to byl pěkný,ale očekávaný finanční
efekt očekávanou návštěvou diváků se nekonal.
Transformace jednoty
1. srpna valná hromada členů spotřebního družstva JEDNOTA
rozhodla o jeho transformaci ve sportovní hale v Uherském
Hradišti většinou hlasů přítomných delegátů členů. Všem svým
členům toto usnesení oznámilo vedení Jednoty dopisem, kde žádá

členy o vyjádření, zda zůstanou členy družstva a zda své
podíly z majetku družstva, které jim byly vypočítané dle
vkladu a délce členství, nechají dále k dispozici pro další
hospodaření Jednoty.
Dražba stolařství
22. srpna se konala dražba rodinného domku č. p. 177, kde byla
umístěna provozovna stolařství U Ptáčků. Jako jeho dražitelé
se přihlásil pan Josef Foltýn a pan Vlastimil Bureš. Nejvyšší
nabídnutou cenou vyhrál finanční a dražební souboj pan Bureš,
který po zaplacení částky do obecní pokladny stane novým
majitelem celkem dobře zavedeného a známého stolařství.
Výlet hasičů
26. července sbor dobrovolných hasičů pro všechny občany,
malé, mladé, ale i ty nejstarší pořádá v druhé polovině
července, v době celozávodních dovolených všech okolních
podniků "výlet" v kulturním středisku v Bůrovcích. Tak i v
letošním roce k tanci a poslechu vyhrávala dechová hudba
Topolanka se svým kapelníkem panem Ludvíkem Foltýnem a zpěváky
panem Ivanem Foltýnem a paní Koppovou. Děti si zatím mohly
prohlédnout starou i novou požární techniku a dobrovolní
hasiči se pochlubili požárním sportem - požárním útokem zásahem - na hořící imitaci rodinného domku.
Hasičům přálo počasí, občerstvení bylo připraveno a tak se
zábava protáhla až do časných ranních hodin. Vždyť byla
dovolená, nemuselo se vrzy vstávat.
Uvolnění poslance a volba nová
Dne 31. července obdržela obecní rada žádost o uvolnění z
funkce v obecní radě od pana Šubíka Oldřicha, Topolná 191,
který byl poslancem za Československou stranu lidovou.Svoji
žádost zdůvodnil svým velkým pracovním zatížením a rovněž
osobními rozpory s panem Františkem Hrdinou. Novým členem rady
byl zvolen tajným hlasováním pan Stanislav Gajdošík, rovněž
poslanec Československé strany lidové.
Zhodnocení I. pololetí
V měsíci červenci byla ukončena elektrifikace obce, nový,
pomocný transformátor byl vybudován na Trávníkách a celý
systém byl zakruhován, aby se elektrické napětí v obci
stabilizovalo.
Vyjasnění vlastnických práv na pozemky v kulturním středisku
Bůrovce se podařilo obecní radě k radosti všech zúčastněných
stran vyřešit.
Největší problém, který nyní tíží naši obec, ale i okolí naší
obce je chybějící čistička odpadních vod. Současný stav
"čistička odpadních vod" je v přípravě a zpracování projektové
dokumentace a je vyřešeno její umístění. Dokumenty potřebné k
žádosti o dotaci finančních prostředků od Ministerstva
životního prostředí se připravují k odeslání.

Byla ukončena kolaudace plynofikačních rozvodů, ale po předání
sítě Jihomoravským plynárnám je nutno rozvod přeložit na třech
místech, úsecích. Rozvod plynu v těchto místech je veden po
špatné trase v nebezpečné blízkosti inženýrských sítí.
Výsledky šetření skutečných nákladů na stavbu vozovky "Horní
konec" firmou TOPSTAV a. s., dokončení kanalizace a vyjasnění
financování obcí trafostanice pro firmu TOPEK, společnost s
ručením omezeným, částkou 102 000 Kčs bylo obsahem poslední
zprávy, která vyvolala ostrou diskusi na veřejném zasedání
obecního zastupitelstva. Byla to zpráva, z které vyplynulo, že
pánové z konsorcia TOPSTAV vypláceli odměny do kapes svých
rodinných příslušníků a příbuzných z prostředků, které byly
určeny všem občanům obce.
Vrcholem je skutečnost, že z prostředků určených pro stavbu
cesty si platili i faktury na budování svého soukromého
podnikání, tj. pro budování pekárny TOPEK. Jedná se tudíž o
podvody ve financování a v úmyslném zkreslování hospodaření se
záměrem snížit částku podléhající daňovému přiznání nejen
konsorcia i jeho jednotlivých členů.
Přitom firmě Topek byla státem poskytnuta nenávratná dotace částka 700 000 Kčs.
Prodejna u Ševčíků
1. září otevřela prodejní prostory firma Toma, akciová
společnost, tj. pekařství pana Tománka z Břestku a masna pana
Maška z Březolup. Tyto prostory vznikly úplnou přestavbou
bývalého rodinného domku spojeného s pekařstvím vyhlášeného v
širokém okolí - U Ševčíků. na chleba, který pan Ševčík J. pekl
se svojí manželkou Bertou dodnes pamětníci vzpomínají. A také
prodejna má své jméno U Ševčíků
Stavba byla sledována Památkovým úřadem, musela být
přizpůsobena historickým domům č. p. 90 a č. p. 93. Pekárna i
řeznictví jsou v naší obci již v pořadí třetí a bude zajímavé,
jak se bude vyvíjet konkurence.
Teplé rohlíky a chleba se prodávají již od 5.30 hodin,
řeznictví je zásobeno velkým sortimentem uzenin, vnitřností a
masem.
II. ročník festivalu lidových hudeb
V pátek 4. září byl zahájen II. ročník festivalu hudebních
nástrojů lidových muzik, který pořádá Klub kultury v Uherském
Hradišti na různých místech v okrese besedami u cimbálu.
Jednou z nich byla Beseda u cimbálu na památkovém domě č. p.
90 v Topolné, kde folklorní soubor Včelaran hrál všem
příznivcům a milovníkům lidové písničky a melodií od 20.00
hodiny večerní.
Hostem večera a Včelaranu bylo Gajdošské trio Egyszólam z
Budapešti. Poměrně teplým večerem zněla temperamentní hudba
jihu - Maďarska, ale i Moravského Slovácka.

Dopravní nehoda
28. září se stala tragická nehoda na cestě k obalovně u
Spytinovského jezu. Nákladní automobil zde srazil pana Jana
Sekaninu, který zde projížděl na motocyklu značky Babeta. Při
této dopravní nehodě byl smrtelně zraněn a svému zranění při
převozu do okresní nemocnice v Uherském Hradišti podlehl.
Zemřel ve věku 56 let.
Schůze obecního zastupitelstva
9. října se sešlo představenstvo obce v zasedací místnosti v
prostorách staré školy na své další veřejné schůzi. Na
programu bylo hospodaření s domovními odpady. Podle zprávy,
kterou přednesl starosta obce pan František Samsounek, bylo
vytvořeno sdružení 47 měst a obcí v okrese Uherské Hradiště.
Toto sdružení má svůj účet, zvolené představenstvo a má i své
stanovy.
V představenstvu je starosta města Uherské Hradiště, Uherského
Ostrohu, Hluku, Kunovic, Starého Města, Buchlovic, Babic,
Osvětiman a z Topolné. Z naší obce protože jsme poměrně velká
obec, která se nachází na okraji okresu v blízkosti velkých
průmyslových center. Toto sdružení je připraveno k činnosti v
okamžiku rozpadu. Technických služeb, které se očekává v
polovině příštího roku, v roce 1993. Hlavním problémem zůstává
třízený odpad.
Každá obec má povinnost vznik odpadů co nejvíce omezovat. Je
oprávněna udělit dle zákona č. 367/90 paragraf 48 právnické
osobě a podnikateli, kteří neudržují čistotu a pořádek na jimi
užívaném pozemku či jinak naruší vzhled nebo prostředí obce,
pokutu až do výše 50 000 Kčs.
Zákon č. 200/90 o přestupcích paragraf 45 o zhoršeném životním
prostředí, umožňuje obci uložit pokutu až do výše 3000 Kčs.
Dále se projednávala žádost manželu Vašťákových o odprodej
rodinného domu č. p. 146 a části pozemku patřící ke
sportovnímu areálu za starou školou.
Žádosti pana Josefa Vašťáka bylo vyhověno.
Dále byl schválen prodej domů č. p. 203 paní Taláškové a č. p.
151 paní Grebeňové Růženě. Rovněž bylo prodáno "kopátko" UNC 060, které bylo zakoupeno na výkopové práce spojené s
plynofikací.
Mezi důležité rozhodnutí obecní rady bylo také rozhodnutí o
privatizace zdravotního střediska. O nájem zdravotního
střediska požádal obvodní lékař MUDr. Jiří Lapčík.
Podnikatelské aktivity
2. listopadu na základě rozhodnutí obecního zastupitelstva o
privatizaci zdravotního střediska umístěného v přízemí budovy
staré školy bylo umožněno otevřít panu MUDr. Jiřímu Lapčíkovi
soukromou ordinaci praktického lékaře v naší obci. Doktor
Lapčík již téměř rok léčí občany z naší obce a důvěra v jeho
schopnosti a znalosti stále stoupá.
Téhož dne byla uzavřena prodejna prádla a obuvi v domě manželů

Hlavačkových. Podle očekávání si své zákazníky mezi obyvateli
naší vesnice nenašla.
9. listopadu otevřela pedikúru p. Mašková v prostorách staré
školy a zvýšila nabídku služeb drobných podnikatelů v obci,
služby nabízí klempíři, švadleny, truhláři, kadeřnice,
zámečnictví apod.
V sobotu a v neděli 14. až 15. listopadu se naší obcí nesl
zpěv a hudba. Zase po roce se dlouho hledal spolupořadatel,
nakonec se uspořádání hodů společně s klubem mládeže ujaly
soukromé osoby - paní Mašková a paní Koppová. Ty společně se
svými rodinnými příslušníky a přáteli zajistily zdárný průběh
hodové zábavy v kulturním středisku v Bůrovcích.
Veselou a bujarou hodovou zábavu, na které chase i ostatním
hrála dechová hudba Topolanka pokazil požární poplach,
vyhlášený v neděli 15 listopadu ve 4.00 hodiny ráno. Zpráva,
že hoří budova staré školy se rychle rozšířila po celé dědině.
Požár ve staré škole
Požár vznikl v prodejně drogistického zboží akciové
společnosti UNISPOL, v prvním patře této budovy. Profesionální
sbor hasičů z Uherského Hradiště společně s našimi
dobrovolnými hasiči však zabránili vzniku velkých škod, přesto
teprve nedávno znovu opravená stará škola byla celá začouzená
s puklými skly, ohořelými okny, promáčenými stropy. Za
vzniklou škodu je odpovědná firma UNISPOL, neboť podle
vyšetření odborníky, požár vypukl tak, že vznítil se papír
obalový nahrnutý na zapnutá akumulační kamna.
14. prosince pro neshody mezi společníky firmy TOMA byla
zavřena prodejna masa panem Maškem. Jedná se údajně o rozpory
ohledně splátek úvěru Komerční bance na vybudování pekárny a
prodejny.
Veřejné zasedání obecního zastupitelstva
18. prosince byla ve večerních hodinách v zasedací místnosti
staré školy zahájena poslední veřejné zasedání obecního
zastupitelstva v letošním roce. Jednání se zabývalo likvidací
následků požáru ve staré škole. Veškeré náklady na opravu
školy budou sečteny a předloženy firmě UNISPOL k úhradě.
Od 1. ledna budou také provedeny organizační změny, byla
přijata nová uklizečka této budovy a změna je i v obsluze
mandlu v mandlovně prádla. Obecní rada zvažuje a dává k
projednání a k souhlasu obecnímu zastupitelstvu návrh na
pronájem zasedací místnosti. Tato místnost je vlastně téměř
nevyužita a v prostorách obecního úřadu je další nevyužitá
místnost - obřadní síň, která je dostatečně velká i pro
veřejné zasedání obecního zastupitelstva i ostatních sdružení
a spolků, které budou mít o tuto místnost zájem.
Podle předloženého návrhu zájemce o pronájem těchto prostor
zde vznikne výrobna obalů a výrobků z plastů a vznikne zde i

pracovní příležitost pro naše spoluobčany.
Pan Vlastimil Korál žádal o odprodej nebo pronájem obecního
pozemku vedle pekařství spotřebního družstva JEDNOTA na
zřízení autobazaru a služeb pro motoristy.
Členové zastupitelstva tuto žádost většinou hlasů zamítlo.
Vzhledem k připravovanému novému daňovému systému bude
hospodaření obce asi složitější. Předpokládaný výtěžek z daní
bude okresnímu úřadu poukázán finančním úřadem Uherské
Hradiště zřejmě až začátkem 3. čtvrtletí příštího roku.
Novinkou bude také daň z přidané hodnoty a proto obecní rada
nakupovala a stále ještě shání různý stavební materiál na
předpokládané opravy a práce v příštím roce:
Jsou to: - výstavba tenisových kurtů, prodloužení cesty k
mateřské škole, montáž klasické sedlové střechy na bytovku,
opravy chodníků, částečné opravy interiéru staré školy. To
znamená, že bylo nakoupeno stavební dřevo a dlažba. Dále se
nakoupila krytina na topolský kostel, takzvaný bonský šindel v
ceně 107 000 Kčs. Fakturu za šindel zaplatil Farní úřad
Bílovice.
Mezi důležité připravované akce patří také elektrifikace
hasičské zbrojnice, kterou dluží obec hasičům i za obětavý
zásah při požáru ve staré škole.
Konec roku znamená i rozpuštění a vyplacení sociálních dávek v
naší obci. Obecní radou bylo doporučeno zůstat zatím při
starých kritérií a přispívat jen opravdu sociálně slabým a to
i rodinám mladých manželů s dětmi, kteří se nezaviněně
dostanou do finanční tísně, například nezaměstnaným, nemocným
apodobně.
Jako poslední bod byl návrh na změnu termínu našich topolských
hodů - místo Martinských pořádal Václavské - to je v měsíci
září.
Obecní zastupitelstvo tento návrh podpořilo a vyhlásilo na
změnu termínu obecní referendum, které se bude konat v lednu
příštího roku.
Silvestr
31. prosince se opět konala Silvestrovská zábava v kulturním
středisku Bůrovce pod záštitou obecního zastupitelstva
Topolná. K tanci hrála v kulturním sále dechová hudba
Topolanka, ve sklepech uspořádal nejen pro mladé diskotéku pan
Mořic Foltýn.
Počasí
Počasí v roce 1992. Od 1. ledna se ranní teploty udržovaly pod
bodem mrazu - 6°C až - 8°C, odpolední až + 0°C až + 2°C. 5.
ledna se oteplilo, ráno bylo + 1°C, odpoledne + 3°C pršelo.
Mrholení pokračovalo i druhý den, ráno + 2°C, odpoledne + 5°C.
I začátek února byl poměrně teplý, ranní teploty klesly na 2°C od 7. února se oteplilo až na +5°C, odpoledne + 3°C, od 7.
února +8°C, od 13. února odpoledne až + 12°C! 18. února se
mírně ochladilo, ráno - 4°C až - 5°C, odpoledne + 4°C. Od 24.

února + 10 °C až +12°C. 3., 4. února sněžilo s deštěm, 8.
února mrholilo, 15. února vydatně pršelo, 20. a 21. února
hustě sněžilo.
Březen začal hustou mlhou, ale stále bylo mírné, teplé počasí,
ráno od + 2°C, odpolední + 10°C až + 12°C. Mírné ranní mrazíky
první dekády nepřesáhly - 2°C. Ochlazení začalo od 15. březnu
kdy silně pršelo se sněhem a silným nárazovým větrem tři dny,
ráno bylo - 6°C odpoledne + 4°C. Od 21. března se už ranní
teploty ustálily nad bodem mrazu + 3°C až +5°C, odpoledne +
8°C až 12°C.
Pršelo 7., 13., 14., 15., 21., 23., 24., 25., 26., 27. března,
29. března dokonce silně sněžilo. Duben je již jarní měsíc s
aprílovým počasím. První dekáda rána byla velmi teplá od + 5°C
až do + 8°C, první jarní přízemní mrazíky byly 6. dubna - 2°C,
7. dubna -1°C a pak 17. dubna - 4°C, 18. dubna -1°C. Odpolední
teploty se udržovaly již nad + 10 °C, od 11. dubna až + 18
°C a od 25. dubna nad 23 °C. Bylo však sucho, jen 4. a 5.
dubna mrholilo, 13. dubna pršelo a 14. dubna byly malé dešťové
přeháňky, 27. dubna mrholilo a 30. dubna konečně vydatně
pršelo.
9. dubna kvetly meruňky, 23. dubna třešně, 25. dubna broskve a
od 28. dubna již bylo všechno v květu.
I měsíc květen byl velmi teplý, ale i velmi suchý. Ranní
teploty neklesly pod + 5°C, odpolední teploty kolísaly od +
14°C až po 28 °C. Pršelo jen 11. května byla silná bouřka s
vydatným deštěm, 19. května mírně pršelo.
Červen se vyznačoval deštivým počasím, vláha byla velmi
vítaná. Ráno bylo teplo, kolem + 10 °C, odpolední teploty se
držely kolem + 20°C. Vydatně pršelo 3. 7., 9., 16., 17., 18.,
24. června. Mírný deštík padal na naši obec 6., 8., 11. a 13.
června. Na konci června již bylo velmi pěkně, ráno + 12°C,
odpoledne + 28°C.
První dekáda července přinesla pěkné teplé počasí s místními
bouřkami. Ráno bylo až + 17 °C, odpolední teploty + 30 °C, na
slunci až + 33°C.
3. července pršelo a 5. července byla vydatná bouřka, rovněž
6. července vydatně pršelo a mírně se ochladilo na 24 °C.
7. července 12 °C, odpoledne 26°C, 8. - 9. července ráno 14
°C, odpoledne 28 °C, 10. července ráno + 12°C - odpoledne
26°C, v noci silná bouře, 11. července - 13. července 10 °C 23 °C.
Začátkem srpna bylo pěkně teplo. Ráno od 16 °C do 20
°C!Odpolední od 29°C do 36°C. 3., 8. a 9. srpna až 40 °C.
Pršelo první polovinu měsíce jen 1. srpna. V polovině měsíce
se mírně ochladilo. 15. srpna bylo odpoledne pouze + 22°C, ale
hned druhý den se znovu otepluje - 19. srpna opět 35°C.
Od 23. srpna trvaly tropické teploty, ráno kolem + 20 °C,
odpoledne až 38 °C! Pršelo 22., 23., 26. srpna.
1. září přinesl nejen nový školní rok, ale i vytrvalý déšť a
velké ochlazení, kdy odpolední teploty se vyšplhaly jen na +
20°C, 4. - 6. září jen na 14 °C, silně pršelo. Od 7. září do

16. září + 8°C - 19 °C, 12. září, mírně pršelo.
14. září - 20. září 8°C - 18°C, 14. září vydatně pršelo. 21.
září - 30. září 10 °C - 20°C vydatně pršelo 23. a 29. září.
Ještě celý první týden v říjnu trvalo teplé počasí ráno kolem
+ 6°C, odpoledne 16°C - 20°C. Od 8. října se ráno citelně
ochladilo, ráno dokonce jen +1°C. 13. října byly již první
přízemní mrazíky - 4°C, 19. října - 1°C, oteplení + 6°C, od
26. října + 4°C až + 2°C. Odpoledne až do 14. října od +18°C
do 16°C, od 18. října vydatně pršelo, mírně pršelo 21. října,
vydatně pršelo 22. října, mírně pršelo. 24. října, 26. října.
Vydatně pršelo 29. a 31. října.
První dekáda listopadu byla stále ještě poměrně teplá. Ranní
teploty okolo + 4°C, odpolední od + 8°C. 8., 9., a 28.
listopadu byla dešťová přeháňka, 22. listopadu silně sněžilo.
Poslední měsíc v roce, prosinec, nepřinesl výrazné ochlazení
až do 23. prosince, kdy konečně ranní teploty klesly pod + 5°C
na - 6°C až - 12°C, odpolední z + 8°C klesly na -6°C. 5.
prosince celou noc silně sněžilo s deštěm a toto počasí
pokračovalo i celý den následující. 12. prosince sněžilo a
během následujících dní se sněžení změnilo až na mrholení 14.
prosince. Mírně sněžilo také 27. a 31. prosince.
Spolková činnost v naší obci
Mezi největší spolky v obci patří fotbalové oddíly
Tělovýchovné jednoty Sokol Topolná, Sbor dobrovolných hasičů,
Český zahrádkářský svaz.
Fotbalový oddíl mužů kraje v okresní soutěži 3. třídy A
skupiny, dobrovolní hasiči ve svých soutěžích požárního sportu
také nijak neoslňují a přece věnují svému "koni" mnoho svého
času, kterého na venkově nemá nikdo nazbyt.
Sportovci se musí věnovat údržbě svého sportovního areálu,
hasiči zbrojnici a hasičské technice. Zahrádkáři se věnují
hlavně vinohradům a mnoho času je stála i úprava budovy vedle
staré školy, kterou získali jako svoji spolkovou budovu. Zde
mají také uložený veškerý majetek, který získali za celá ta
léta spolkové činnosti.
Činnosti Klubu žen a Klubu mládeže je více méně pouze
symbolická, o jejich práci ví jen pár lidí, spíše jen
"výboru".
Včelaři nejsou organizováni v naší obci, patří do Bílovic,
ale jejich koníček zajišťuje úrodu ovoce, zeleniny i jiných
plodin v obci i okolí. O zvěř i vzhled celého okolí vesnice remízky, bažantnice apodobně se starají topolští myslivci.
Rybáři, kteří loví na štěrkovištích u vysilače jsou ponejvíc
registrováni v Českém svazu rybářů ve Spytihněvi a v
Napajedlích.
Mládež z naší obce i ze širokého okolí se schází v památkovém
objektu čp. 90, který mají dlouhodobě pronajatý členové
folklorního souboru Včelaran, který si vychovává své nástupce,
malé děti ve Včelaránku i s mladou cimbálovou muzikou.
Dechová hudba Topolanka má stále svoji klubovou v budově staré

školy, a i ona se stará o své nástupce. Jsou to většinou děti
muzikantů, kteří se pobaví.
V budově staré školy je také umístěna veřejná knihovna. Ta
spadá pod spádovou obec Bílovice, ale je určena pro všechny
čtenáře z obce - malé i velké.
Závěr
rok 1992 skončil. I když naše obec žije stále téměř neměnným
rytmem každé dědiny na Slovácku, to je ráno do zaměstnání v
okolních větších městech, odpoledne práce na zahrádkách,
záhumenkách či vinohradech, večer se tráví buď v hospodě u
piva nebo doma u televize. Jen pár občanů jezdí na divadelní
představení do okresního města Uherské Hradiště, mládež musí
jezdit na filmová představení do kin v Bílovicích,
Napajedlích, Uh. Hradiště nebo Zlína. Na taneční zábavy se
jezdí také do širokého okolí. Přesto všichni spoluobčané
sledují i dění nejen v našem okolí, s napětím i očekávají
ohlášené rozdělení Československé republiky.
Topolná 15. 8. 1993
Zapsala Buráňová
Podepsán starosta obce p. Fr. Samsounek

ROK 1993
Úvod
Téměř každý rok začíná stejně. Vesele se loučíme s rokem
starým a s novými plány, nadějemi a s pevným předsevzetím
vítáme ten nový.
Ten letošní, 1. leden 1993 byl zároveň i prvním dnem naší
samostatné nově vzniklé České republiky a ještě přinesl všem
občanům spoustu změn, které s týkaly úplně všech, včetně
kojenců a těch nejdříve narozených. Od nového roku začala
fungovat Všeobecná zdravotní pojišťovna a další regionální
nebo zaměstnanecké pojišťovny. Každý občan si sám může zvolit
pojišťovnu a lékaře, měnit je může až po 3 měsících. U lékaře
při ošetření se učí občané prokazovat průkazkou pojištěnce.
Změna se týká také změny placení zdravotního a sociálního
pojištění. Na zdravotní pojištění platí každý zaměstnanec 4 %
ze mzdy, na sociální pojištění 7,5 % ze mzdy. Za nezletilé
děti, důchodce a matky na mateřských dovolených platí
pojištění stát.
Samostatnou kapitolu tvoří daň ze mzdy - zisku, výdělku. Od
hrubé mzdy - zisku - je odpočítáno sociální a zdravotní
pojištění, nezdanitelné částky, nezdanitelná částka na každé
dítě nezletilé 9000 Kč za rok a na dopravu se odčítá částka
2400 Kč za rok. Výsledná částka se zdaní dle tabulek od 15 %
do 5000 Kč až 47 % při výdělku nad 90 000 Kč měsíčně.
Od 1. ledna 93 bylo zavedeno nové účetnictví, které má své
vzory v západní Evropě, zvláště ve Francii, které bylo
potřebné při vedení nově vznikajících společnostech se

zahraničními investory, partnery, společníky. Další novinkou
bylo zavedení daně přidané hodnoty, která nahradila dřívější
daňovou soustavu. Daň z přidané hodnoty byla stanovena na 5 %
základní potraviny a služby a 23 % výrobky a ostatní. Tato daň
způsobila hlavně navýšení cen u spotřebitele, byl to téměř
cenový šok.
I když všechny změny platily od 1. ledna, ale toho dne ještě
spousta našich občanů o všech chystaných změnách ještě
nevěděla, nebo jim nerozuměla.
Starosta obce popřál obecním rozhlasem mnoho úspěchů v novém
roce všem občanům a stručně zhodnotil rok uplynulý.
Co čeká občany v novém roce?
V mnohých rodinách se objevují starosti se zaměstnáním, s
finančním a existenčním zajištěním, s bydlením. Po zrušení
"sociálních půjček" - novomanželské a na výstavbu bytů či
rodinných domků si mladí manželé bez pomoci svých rodičů jen
velmi těžko budují vlastní domácnosti.
Všeobecně se mluví i o úpadku kultury. Klesá návštěvnost kin a
divadel, projevují se rozdíly mezi obyvateli.
Sněhová kalamita
7. ledna od časných ranních hodin vytrvale hustě pršelo.
Přízemní mráz proměnil kaluže vody v souvislou ledovou plochu
silnou až 2 cm. Led obalil též stromy, domy, auta....Jelikož
včas nevyjely posypové vozy, autobus v 6.30 hodin zůstal stát
pod kopcem v Bílovicích. Veškerá doprava v obou směrech byla
zastavena až do 13 hodin odpoledne. Chodníky a místní
komunikace v Topolné se však proměnily na jedno velké kluziště
ještě na další dva dny a chůze na některých z nich byla jen na
vlastní nebezpečí.
Krojový ples
6. února dechová hudba Topolanka společně s obecním
zastupitelstvem uspořádala "Krojový ples" ve všech prostorách
kulturního střediska v Bůrovcích. Začátek byl ve 20. hodinách,
krojovaní platili poloviční vstupné.
Ples se vydařil a všem zúčastněným se líbil. Jen kdyby bylo v
hlavním sále více teplo!
Bude další v příštím roce následovat?
Fašank
20. února "Fašank" - tento zvyk se obnovil před pěti lety a
naši hasiči společně s mládeží vesele v maskách i ve
svátečních krojích obcházejí Topolnou, vybírají drobné
příspěvky od obyvatel vesnice a jsou doprovázení dechovou
hudbou Topolanka a dětmi. Těm se fašankové maškary nejvíce
líbí. Basa se pochovává při sobotní veselici a ne na
"škaredou" středu.
I letos ve 14 hodin vyšel od hasičské zbrojnice průvod masek,
aby zase večer u zbrojnice skončil, neboť zábava U Huberta

začala ve 20 hodin. Občerstvení hasiči zajišťují v prvním
patře zbrojnice a o dobrou náladu se stará dechovka Topolanka.
Veřejná schůze
4. března byla další veřejná schůze obecního zastupitelstva.
Obecní úřad v Bílovicích požádal obecní úřad v Topolné o
příspěvek na údržbu základní školy v Bílovicích ve výši 63 000
Kč. Tato částka je odvozena od počtu žáků naší obce, kteří do
této školy chodí.
Většinou přítomných radních byla tato žádost zamítnuta s
odůvodněním:
a) peníze určené na opravu školy jsou nutné na opravu střechy
na objektu naší mateřské školy a kotelny místní základní školy
b) v naší obci jsou volné prostory pro všechny třídy základní
školy
Dále se projednávalo využití pozemku za sportovištěm u staré
školy. Jedná se o zbytek zahrad vykoupených od rodin Krojzlové
a Čechmánkové.
Obec prodá pozemky těm občanům, kteří bydlí v této lokalitě a
mají zájem o rozšíření svých malých zahrádek.
Důležitým bodem jednání byla také informace o čističce
odpadních vod, kterou hodlá naše obec vybudovat. V lednu
začala obecní rada žádost o dotaci na Státní fond životního
prostředí a byla zaevidována. Po registraci se musí dodat
další podklady, které budou urychleně připraveny, zhotoveny a
odeslány.
Je připravována asanace domků v ulici u hřiště. Tato asanace
byla připravována již před rokem 1990 vykoupením těchto
objektů. Některé z nich již hrozí zřícením.
Dalším úkolem pro zvolené poslance je potřeba vybrat vhodné
místo v obci pro parkování nákladních aut tak, aby nepřekážely
provozu na místních komunikacích, nezhoršovaly životní
prostředí a podmínky v obci.
Důležité je sdělení Technických služeb o zvýšení poplatku za
odvoz tuhých domovních odpadků na 13 Kč za jeden lístek na
popelnici, tento poplatek platí od 1. března letošního roku.
Přesazení smrků
20. března. Pro zlepšení vzhledu obce a po vykácení lip u
kostela, nasadila parta nadšenců - pan Stanislav Pekař, Rudolf
Rozsypálek, Vítek Dostálek, Petr Sklenařík, Zdeněk Nevařil a
starosta obce František Samsounek na uvolněné místo vzrostlé
smrky, které vyrůstaly před rodinným domem pana radního,
Stanislava Pekaře. Smrky byly převezeny s velkým kořenovým
balem, dostatečně opřeny a zalévány. Všichni jsme zvědaví, jak
se tento pokus podaří.
Vyrovnávací příspěvek
1. dubna. Od tohoto dne platí nová pravidla pro poskytování
vyrovnávacího příspěvku pro děti dle výše příjmů na jednoho

člena domácnosti. Tento příspěvek se projevuje jen na základě
vyplněné a předložené žádosti. Žádost se obnovuje čtvrtletně.
Toma znovu otevřená
15. dubna spolumajitel firmy TOMA U Ševčíků pan Tománek
otevřel přední prodejnu. Nabízí zde zeleninu, zákusky,
zmrzlinu a některé výrobky drogistického charakteru.
Konec činnosti sboru pro občanské záležitosti
23. dubna oznámil starosta obce, pan František Samsounek,
občanům rozhlasem ukončení práce Sboru pro občanské
záležitosti v naší obci. Poděkoval všem jejím bývalým členkám
za jejich práci. Obec již nebude pořádat "Vítání občánků do
života", přijetí prvňáčků starostou obce a podobně, ale
pracovnice obecního úřadu i nadále zajistí poslední rozloučení
se zesnulými spoluobčany a na požádání pomohou při zajištění
oslav významných životních jubileí, zlatá svatba, oslavy
"kulatých narozenin, blahopřání nejstarším obyvatelům Topolné.
Uvolnila se tím i obřadní síň a nabízí využití pro veřejné
schůze.
Vzpomínka na osvobození obce
30. dubna Svaz protifašistických bojovníků společně s obecním
zastupitelstvem a Komunistickou stranou Čech a Moravy z naší
obce položil kytici k pomníku padlých na návsi při
příležitosti vzpomínky na osvobození naší obce v II. světové
válce.
Starosta obce, pan Samsounek, připravil krátkou rozhlasovou
relaci k této události.
Změna v pekárnách
6. května se v naší obci hodně diskutovalo o pekárně TOPEK i
TOMA, v obou probíhala změna ve vedení firem.
JASPON
V naší obci vznikla další nová firma, výrobna ponožek JASPON
pana Nedbálka. Výrobna - pletárna je v bývalé sběrně mléka v
Nesvadbově dvoře.
Den matek
9. května - mateřská školka společně se základní školou v
Topolné 1. až 4. třídou v kulturním středisku v Bůrovcích
popřála maminkám k jejich svátku.
Pořad "Maminkám z lásky" byl uspořádán v neděli ve 14 hodin
letního času v hlavním sále kulturního střediska. Všechny
přítomné uvítal starosta obce pan František Samsounek a po
slovech ředitelky mateřské školky paní Zdenky Lapčíkové a pana
učitele Turny, ti nejmenší své blahopřání přednesly ještě
nesměle a za pomoci svých paní učitelek, ale s přibývajícím
věkem přibývalo účinkujícím sebevědomí.
Své umění a smysl pro tanec a pohyb předvedla maminkám a

babičkám i děvčata z rytmického kroužku paní vychovatelky
školní družiny Maráškové. Po skončení oficiální části začal
rej masek. Všem dětem k tanci, ale třeba jen k pobíhání po
sále a hostům, maminkám a babičkám k poslechu hrála dechová
hudba Topolanka.
Poprvé se na takové akci zúčastnili i sponzoři, majitelé
hostince U Huberta bratři Vašinové, donesli dětem lízátka, TOP
- CHIPS nějaké chipsy a pekárna TOPEK různé sladkosti. Akciová
společnost Fatra Napajedla darovala nafukovací hračky z plastů
pro vyhodnocení nejlepších masek.
Daň z nemovitostí
15. května byl poslední termín pro podání přiznání daně z
nemovitostí dle nového daňového systému. Vyplnění formulářů na
přiznání konalo obtíže hlavně starým občanům, kteří museli
vyhledávat pomoc. Obecní úřad pro ně zařídil vyplnění
potřebného tiskopisu pracovnicí městského úřadu z Napajedel.
Vzor přiznání byl vystaven na obecních deskách a potřebné
informace o koeficientu, o ceně půdy za 1 m2 obdržel každý
občan na obecním úřadě společně s tiskopisem a složenkou.
Majitel nemovitostí byl poprvé povinen nejen tento formulář
pravdivě vyplnit, ale vyšší daně si vypočítat a přiloženou
složenkou ji zaplatit finančnímu úřadu.
Zemřela vyšívačka krojů
16. května zemřela paní Vajdíková která uměla vyšívat
"vyšívání" k dětskému, ženskému i mužskému svátečnímu kroji.
Ještě nedávno šila celé kroje, nyní jen vyšívala. Toto umění
ovládá v celém okolí již jen málo žen, v naší obci se o to
pokouší slečna Zuzana Lapčíková a paní Marie Knotová Lapčíková.
Okrsková soutěž v požárním sportu
23. května místní Sbor dobrovolných hasičů byl pověřen
uspořádáním okrskové soutěže hasičských družstev v požárním
sportu.
Přesně ve 14 hodin letního času proběhl slavnostní nástup
zúčastněných družstvo u hasičské zbrojnice a bylo předáno
hlášení veliteli okrskové soutěže. Pak za doprovodu dechovkou
Topolankou se dobrovolní hasiči přemístili na fotbalové hřiště
Tělovýchovné jednoty Sokol, kde samotná soutěž probíhala v
disciplinách: požární útok, požární štafety a teorie
Počasí hasičům nepřálo, bylo chladnější s občasnými
přeháňkami, které odradili domácí diváky. Pro všechny diváky i
závodníky bylo připravené občerstvení v šatnách.
I když se naše soutěžní družstvo připravovalo, na družstva z
Mistřic, Bílovic či Nedachlebic zase nestačilo. Přesto jim
patří dík za jejich obětavost a za reprezentaci obce.
Topolná - pouť
30. května byla topolská pouť. Dole u staré školy stály

pouťové atrakce, kolotoče, střelnice a podobně. Prodávala se
nezbytná cukrová vata, stánkaři nabízeli hračky, trička,
cukrovinky....
Soubor Včelaran, který ukončil opravy na dvoře "devadesátky" a
vytvořil tam příjemné posezení při dobré hudbě a skleničce
vína. Společně s místní sekcí vinařů Českého zahrádkářského
svazu uspořádali výstavu vín spojenou s ochutnávkou.
Sluníčko svítilo, žízeň byla veliká, nohy bolely a tak všechno
vybízelo k návštěvě památkového domu. Výstava měla velký
úspěch a zpěv, koštéřů zněl dědinou ještě v pozdních nočních
hodinách.
Vystoupení včelaránku
13. června se na dvoře památkového objektu č. 90 představil
všem divákům, rodičům a příznivcům malý Včelaránek - folklorní
soubor při základní škole a "velkého" Včelaranu. Vystoupení
bylo v neděli za velmi pěkného slunečného počasí a pro
mimořádný zájem se Včelaránek předvedl hned 2x. Odpolední
pásmo začínalo v 16.30 hod, večerní představení se začátkem v
18.30 hod a na obou bylo plné hlediště - plná zahrada
přírodního amfiteátru.
Pásmo bylo velkým překvapením. Děti si na jevišti
bezprostředně hrály, zpívaly a předváděly své první taneční
krůčky. Bylo to sice vystoupení plné chyb, ale radost dětí z
pohybu vše vynahradila. Doprovázela je dětská muzika pod
vedením primáše Jakuba Čechmánka, za občasné výpomoci velké
cimbálovky s primášem Jaroslavem Hubáčkem. Výkon malého Jakuba
byl vynikající.
S přehledem dospělého, zkušeného primáše vedl muziku, dával
pokyn tanečníkům a sólistům zpěvákům.
Celé vystoupení s dětmi nacvičily paní učitelka Zábojníková,
Lapčíková, choreografii připravila Zuzana Lapčíková a muziku
vede pan učitel Pavel Šuranský. Občerstvení pro diváky i
účinkující zajistili rodiče a členové folklórního souboru
Včelaran. Po vystoupení vyla "beseda u cimbálu" cimbálové
muziky s primášem Jaroslavem Hubáčkem a s cimbalistkou Zuzkou
Lapčíkovou.
Balada o Veruně
17. července ožilo památkové stavení č. 90 opět hudbou, zpěvem
a tancem. U příležitosti 33. výročí založení souboru Včelaran
byla uvedena "Balada o Veruně", která dala název i CDéčku a
gramofonové desky, kterou Včelaran natočil. Balada je příběh
bílovské Veruny, která byla velmi hezká, že ji maloval i malíř
Mánes a ještě nedávno reprodukce tohoto obrázku byla v
čítankách. Tragický průběh milostného románku Veruny a
bílovského hraběte byl Zuzanou Lapčíkovou zpracován do
celovečerního pásma lásky a zrady. Vystoupení mělo celkem
příznivý ohlas u všech přítomných diváků.
Po skončení pásma následovala volná zábava při cimbálu a

občerstvení, které připravili členové souboru ve spolupráci s
místními zahrádkáři - vinaři.
Výlet hasičů
18. července od 15 hodin letního času probíhal v přírodním
areálu kulturního střediska v Bůrovcích hasičských výlet.
Stará i nová hasičská technika je zde vystavena pro děti k
nahlédnutí a členové Sboru dobrovolných hasičů předvedli své
umění v boji s ničivým živlem - s ohněm - jak se starou ruční
stříkačkou, džbery s vodou, ale závěrem i novou pro ně
dostupnou motorovou stříkačkou, která je stále připravena v
pohotovosti v místní hasičské zbrojnici.
Dechová hudba Topolanka hrála k tanci i poslechu a pro všechny
hladovějící a žíznivé připravili občerstvení dobrovolní hasiči
společně se svými manželkami.
Výlet se protáhl do pozdních večerních hodin a k dobré náladě
přispívala i probíhající celopodniková dovolená všech velkých
továren v okolí.
Smrt paní Kadlčíkové
13. srpna zemřela paní Kadlčíková, ruční malérečka SLOVAČE,
které se říkalo "Republika", neboť se narodila 28. října 1918,
tj. na den vzniku samostatného Československa. A zánik tohoto
státu dlouho nepřežila.
Změny v nákupním středisku
1. září zrušilo spotřební družstvo JEDNOTA své prodejny
textilu a galanterního zboží a prodejnu průmyslového zboží.
Uvolněné prostory pronajala firmě K + K z Březolup, která zde
začala prodávat jízdní kola, papír a obuv. Základní
drogistické zboží bylo přemístěno Jednotou do prodejny
potravin v přízemí nákupního střediska. Tato prodejna se pod
tlakem konkurence koloniálu a prodejny U Ševčíků pomocí regálů
zmenšuje, takže se prostory pro prášky na praní, mýdla, zubní
pasty, šampony a čistící prostředky snadno našly.
Vyřízení občanství
24. září. Pro připravovanou II. vlnu kuponové privatizace, pro
vystavení nových pasů a dalších dokladů je občan povinen si
vyřídit potvrzení o občanství České republiky do občanských
průkazů. K doložení občanství průkaznosti občanství musí
obyvatelé České republiky neb o občan žádající české občanství
narozený do roku 1949 předložit oddací listy, narození v
období 1950 - 1963 své rodné listy , narození po roce 1963 své
rodné listy a oddací listy rodičů.
Vyplněné žádosti s potřebnými doklady se předkládají na
matrice obecních úřadů, nebo na úřadovnách policie.
Jelikož obecní úřad v Topolné matriku nemá a patříme pod
Bílovice, požádala proto obecní rada paní Mikoškovou,
matrikářku z Bílovic o vydávání potvrzení na obecním úřadě v
Topolné. Ihned po jejím příjezdu se vytvořily velké fronty,

které nebylo možné za jeden den vyřídit, přijela matrikářka do
Topolné ještě příští týden.
Valorizace důchodů
1. října byla vládou vyhlášena valorizace všech důchodů.
Průměrně byly důchody navýšeny o 300 Kč.
II. kolo kuponové privatizace
2. října začala registrace občanů - DIKŮ - do II. kola
kuponové privatizace . V našem okresu se občané přihlašovali
na Podniku výpočetní techniky nebo na Domě služeb. Zaměstnanci
akciové společnosti Fatra se mohli přihlásit i přímo na
odloučeném výjezdním středisku Podniku výpočetní techniky
Otrokovice přímo v továrně.
Slovácké hody
13. listopadu. A zase se blíží konec roku. Zemědělský rok je
ukončen a chasa se opět již dlouho připravovala na tento den jsou Slovácké hody s právem! Stejně jako to bývalo za "našich
mladých let" i v letošním roce se chasa shromáždila před
hospodou U Huberta a u památkového domu č. 90 kde děvčatům
paní Lapčíková Zdena se svou dcerou Zuzanou vázala "turčáky".
Odpoledne od 14.00 hodin proběhla slavnostní mše svatá za
všechnu mládež z Topolné. A pak už společně chasa dědinu s
dechovkou Topolankou.
Hodová zábava se uskutečnila v hlavním sále kulturního
střediska v Bůrovcích, kde jsou sice veliké prostory, bohužel,
i přes zavedené plynové topení je zde poměrně chladno, které
však rozjařené chase ani ostatním "hodovníkům" k veselé zábavě
nevadilo. Dříve se v neděli, nebo v pondělí vodil "beran", teď
se jen obchází dědina a vybírá se od spoluobčanů příspěvek na
zaplacení všech poplatků za sál, otop, elektrický proud, ale i
za hudební doprovod.
30. listopadu je oficiálně skončena registrace všech občanů
České republiky starších 18. let na II. vlnu kuponové
privatizace.
Veřejné zasedání
17. prosince zasedalo na veřejné schůzi obecní zastupitelstvo.
Mezi důležité body programu bylo zejména snížení poplatků z
prodeje alkoholu a tabáku, hlavně panu Vašinovi Evženovi,
majiteli hospody U Huberta a panu Josefovi Vašťákovi ze 7 % na
4 % ze zisku
Dále se rozhodlo obecní zastupitelstvo prodat dům č. p. 206,
který je majetkem obce přes realitní kancelář v Uherském
Hradišti.
Dalším bodem jednání bylo schválení územní a hospodářské
zásady sídelního útvaru obce Topolná, které byly vystaveny na
obecních deskách k připomínkovému řízení občany obce.
Rovněž byly vyhlášeny výsledky ankety občanů k termínu konání

hodů. Návrh vznikl při jednání obecního zastupitelstva ze dne
18. prosince 1992, kde pověřuje radu obce, aby zajistila
vyjádření občanů.
Ankety se zúčastnilo 550 občanů, z nichž 379 si přeje hody
václavské 169 martinské a 2 hlasy nechtějí žádné. Proto
letošní martinské hody byly naposledy, ať žijí václavské hody
v září!
Začátkem volebního období byly ustanoveny některé komise,
které během vývoje událostí a situace v obci ztrácely na své
důležitosti rovněž s ubývajícími pravomocemi. Byla proto
zrušena zemědělská komise, sociální, kulturní a komise
místního hospodářství. Rovněž obecní zastupitelstvo zrušilo
komisi výstavby, která za celý tento letošní rok 1993
vystavila asi 3 povolení na stavební úpravy a ing. Formáček
byl ustanoven jako případný poradce obecního úřadu pro věci
stavebního charakteru. Zvolení poslanci rovněž odsouhlasili
odkoupení pozemku od paní Samsounkové Antonie č. p. 196 při
rekonstrukci vozovky na Trávníku. Posledním bodem jednání bylo
organizační zabezpečení Silvestrovské zábavy.
Silvestr
31. prosince se pod záštitou obecního úřadu naší obce společně
s dechovou hudbou Topolanka schází občané v kulturním
středisku v Bůrovcích ke společnému ukončení starého roku.
Mimo dechovku je pro milovníky jiných hudebních žánrů
připravena diskotéka pana Mořice Foltýna, která uspokojí i ty
nejnáročnější.
Počasí
Nový rok přinesl silnější mrazíky, ráno -12°C až - 16°C,
odpolední -8°C. 4. ledna ráno -17°C, odpoledne-10°C. 5. ledna
se mírně oteplilo -10°C, odpoledně -1°C, již večer začalo
mrholit, ráno -6°C, odpoledne -2°C. Tento den byla velká
mrznoucí námraza, nesypané cesty a přerušená doprava. 7. ledna
-7°C, -3°C mlha, déšť. 8. ledna již jen -4°C až -3°C,
odpoledne +1°C. 10. ledna až +2°C déšť. Druhá dekáda ledna
byla velmi teplá, ráno teploty kolem 0°C, +4°C,-2°C,odpoledne
až +8°C, 17. ledna až +12°C. Teplo bylo i zbytek měsíce. 30.
ledna se ochladilo na -10°C, odpoledne -4°C. Silně pršelo 22.,
sněžilo s deštěm 25., a 26. ledna a sněžilo 28. ledna.
I začátek února měl chladná rána -12°C, odpoledne -6°C, pomalu
se oteplovalo až 17. února již bylo ráno -4°C, odpoledne -1°C,
18. února - 2°C, odpoledne 0°C, 19. února -2°C, odpoledne
+3°C. Chladnější počasí bylo od 24. února ráno -12°C až -15°C,
odpoledne -2°C až 0°C. V měsíci únoru sněžilo 5., 6., 17.,
18., 19., 20., 21., 24., 25. února.
Březen začal silnými ranními mrazíky -12°C, odpoledne -2°C, 5.
března bylo však již jen -4°C, odpoledne + 4°C. 8. března 12°C, 9. března -7°C + 3°C, 12. března -2°C +7°C, 19. března +
5°C odpoledne + 10°C, 20. března 0°C, odpoledne + 16°C, 21.
března -1°C odpoledne + 18°C. 22. března - 28. března střídavě

od +5°C až + 10°C do -2°C, odpoledne + 16°C až +3°C.
11. a 12. března byly slabé přeháňky, 17. března silně pršelo.
21. března byla v noci přeháňka, 22. března silná bouřka, 27.
března sněžilo a sněžilo i celý následující den, kdy napadlo
až 10 cm sněhu.
Začátek dubna byl sychravý, ráno byly ještě přízemní mrazíky
až -4°C, odpolední až +8°C. Oteplení přinesla druhá dekáda,
ráno se teplota vyhoupla na +2°C až + 10°C, odpolední od +
12°C do 14°C. Od 22. dubna se ranní teploty udržovaly na
stupnici teploměru od + 12°C až do 15 °C, odpolední od 22°C do
27°C. V dubnu bylo velmi sucho, pršelo 7. a 8. dubna, mrholilo
12. dubna, přeháňky byly 18. a 19. dubna.
I v květnu pokračovalo velmi teplé a suché počasí. První
dekáda byla shodná s počasím na konci dubna, druhá dekáda
přinesla mírné ochlazení - ranní teploty poklesly na + 7°C,
odpolední +24°C až +26°C, 17. dubna však teplota vystoupila na
+28°C, 20. května a 21. května až na 30 °C!!!
22. května přišla studená vlna, ranní teploty 6°C až 8°C
odpolední 19 - 22°C. Mírně pršelo 7., 9., 22., 23., a 28.
května, silně pršelo 15., 27., 30., a 31. května.
Ranní teploty na začátku června byly od 12°C do 17°C,
odpolední od 26°C do 30°C, druhá dekáda od 6°C do 8°C,
odpolední jen kolem 16°C, po 20. červnu kolem 22°C, koncem
června kolem 16 °C. Velmi silný déšť byl 3., 7., a 20. června,
silný déšť 12., 16., 17., 20., a 23. června, mírný déšť až
mrholení 18., a 25. června.
Začátek července byl silně proměnlivý. 5. července ráno +20°C,
odpoledne +31°C 6. července +14 °C, odpoledne +20°C, 7.
července +7°C, odpoledne +16°C. Stejné počasí pokračovalo i
další dekádu - odpolední teploty dosáhly maximálně 24°C,
koncem července klesly až na 16 °C a 18°C. Pršelo 6., 11.,
15., 16., 20., 25., 31. července, přeháňky a mírný déšť byl
17., 24., 28. a 29. července.
Oteplení a konečně i tropických teplot jsme se dočkali až na
začátku srpna, ráno 14°C, odpoledne až 33°C. Mírný pokles
teploty byl v době od 9. do 14. srpna, od 14. srpna opět bylo
velmi teplo +33°C, později 28°C, citelné ochlazení od 24.
srpna 22°C. 27. srpna 18°C, 28. srpna 16°C, ráno 5°C. Pršelo
25., 26., 27., 28. srpna. 29. srpna ubývalo oblačnosti.
Začátek září pokračoval v chladnějším počasí, ráno +5°C,
odpolední 16°C, mírné oteplení přinesl 8. září 20°C, od 15.
září 17°C, od 21. září 22°C, 24. září až 25°C, od 28. září
16°C, 29. září ráno 0°C, odpoledne 14°C. silně pršelo 1., 4.,
5. 15., 26. září, mrholilo 12. září.
Silný vítr a chladné, studené počasí + 14°C, to byl počátek
října, od 25. října ráno -5°C, odpoledne +8°C.
Začátek listopadu přinesl mírné oteplené, ráno +2°C, odpolední
jen kolem + 6°C, od 13. listopadu opět ranní mrazíky -2°C až 8°C, 18., 19., a 20. listopadu -12°C, odpolední +4°C, od 18.
listopadu -5°C. Chladné počasí trvalo až do konce listopadu 14°C, odpolední -8°C.

V listopadu pršelo 10., 11., 12., 21., a 25. listopadu
sněžilo.
V prosinci se ranní teploty pohybovaly kolem -18°C, odpolední
-12°C.
17. dubna kvetly meruňky, 20. dubna kvetly třešně a broskve,
23. dubna kvetly hrušky a švestky, 29. dubna kvetly jabloně.
Topolná 18. 8. 94
zapsala: Buráňová Věra
podepsán starosta obce pan Fr. Samsounek

ROK 1994
Úvod
V roce 1994, ve dnech 18. a 19. listopadu se uskutečnily již
druhé komunální volby po "sametové revoluci" v listopadu 1989.
V tomto roce také oslavila dechová hudba Topolanka své výročí,
hody se slavily již na Václava a ne na Martina, byla rozšířena
telefonní ústředna.
Obec roste také do krásy, výstavba řadových rodinných domků u
hřiště je ukončena plynofikací se nejen domácnosti, ale i
veřejné budovy a obecní domy, upravují se obecní komunikace,
náves i školní budovy.
Byla zahájena příprava výstavby čističky vod, ozdravení okolí
naší obce.
Na nový rok dopoledne starosta Topolné pan František Samsounek
popřál obyvatelům vesnice všechno nejlepší obecním rozhlasem.
Nový rok přinesl také změnu v odvozu domovních odpadků. Po
předběžném průzkumu cen účtovaných za odvoz 1 popelnice a
kontejneru komunálního odpadu firem z Uherského Brodu,
Uherského Hradiště a Otrokovic vybrala obecní rada Technické
služby Otrokovice. V měsíci lednu odvážela firma odpadky
zdarma, podle vydaného ceníku si občané zakoupili známky,
které nalepili na své popelnice.
Známky byly odlišené barvou a cenou a platily na odvoz
popelnice na:
1x za 14 dní
1x za měsíc
1x za týden
nebo 1x za týden v topnou sezonu a 1x za 14 dní mimo sezonu.
Přepojení telefonů
13. ledna dokončil SPT TELECOM akciová společnost rozšíření
telefonní ústředny na poště v Topolné. Po přepojení místních
telefonů z ústředny v Bílovicích došlo ke zřízení pouze
hlavních telefonních stanic a k přečíslení celé místní sítě.
Čísla telefonních stanic v naší obci připojených na místní
ústřednu začínají 973... Ústředna má dostatečnou kapacitu a

doufejme, že se dočkáme i tolik potřebného a občany žádaného
veřejného automatu - telefonní budky s fungujícím telefonním
aparátem.
Fašank
15. února "Fašankáři to sú chlapci..."
V doprovodu dechové hudby Topolanka se od 14 hodin vydal od
místní hasičské zbrojnice veselý průvod maškar na každoroční
obchůzku celé dědiny. Různé baby, medvěd, policajt, trpaslíci
apod., tančili , poskakovali později i potáceli vesnicí a
hasiči od obyvatel Topolné vybírali do příruční kasičky
příspěvky na svou činnost a na obnovu své výzbroje a
strojového parku.
Večer se v hospodě U Huberta zpívalo a tančilo do půlnoci, kdy
se za velikého zármutku všech přítomných pochovávala "basa" a
nastal postní čas, což dříve znamenal konec všech zábav.
O občerstvení se postarali hasiči, kteří zajišťovali i
organizaci fašankového dne. Je to jedna z mála zábav i pro
střední a starší generaci.
Stavění máje
29. dubna staví na návsi odvedenci máj. Za pomoci obecního
úřadu a její pracovní čety dovezou týden předem kmeny smrků,
které zbaví kůry, opentlí vršek smrčku a v předvečer 1. máje
májku vztyčí.
Letos jim na návsi vyhrávala dechová hudba Topolanka a
přihlížející si zajisté při té příležitosti zavzpomínali na
svá mladá léta.
Odpoledne si občané Topolné připomněli výročí osvobození naší
obce. Děje se tak sice bez okázalých lampiónových průvodů, ale
členové protifašistických bojovníků, zástupci obecního
zastupitelstva, místní organizace Komunistické strany Čech a
Moravy a ostatních občanů položili kytice květů k památníku
padlých občanů z I. a II. světové války z naší vesnice.
Starosta obce, pan František Samsounek, přednesl v obecním
veřejném rozhlase krátký projev k této příležitosti a
události.
Otevření prodejny
18. května pan Lapčík Cyril odkoupil prodejnu smíšeného zboží
JEDNOTA na horním konci a otevřel ve stávajících prostorách
opět prodejnu se smíšeným zbožím. Tato prodejna je prozatím
spoluobčany žijícími - bydlícími na horním konci velice dobře
hodnocena, jak pro svou výhodnou prodejní dobu, tak i svým
sortimentem.
Skácení máje
27. května v 19 hodin letního času byl máj na návsi skácen,
jáma zasypána, kláda pořezána, smrček odstrojen a spálen.
Máj - měsíc lásky je u konce, nastupuje poslední měsíc před
prázdninami.

Úpravy pekárny
27. května se znovu otevřela prodejna pekárny přímo na návsi
"U Ševčíků". Toma, nyní majitel pan Mašek provedl vnitřní
úpravy, spojil prodejnu pekárny a masny a rozšířil tak
prodejní prostory.
V nabízeném sortimentu vedle čerstvého chleba a základních
potravin najdeme i zeleninu a zmrzlinu s cukrářskými výrobky.
Velmi vyhledávané jsou jimi vařené knedlíky.
Upravená "zahrádka" před pekárnou přímo nabízí posezení se
zmrzlinou, pro mužskou část obyvatel s lahvovým pivem, dětem s
limonádou.
Prodejna je otevřena i v sobotu a v neděli a slouží i jako
cukrárna, kterou jsme záviděli sousední obci - Bílovice.
Pouť
29. května. Poslední neděle v květnu je v Topolné pouť.
Houpačky, kolotoče, střelnice je pro mnohé z nás pojem
"komedianti", kteří v úterý přijedou a jsou neustále obléháni
těmi nejmenšími. Ti nedočkavě sledují postup prací na stavění
pouťových atrakci a od pátku odčerpávají finanční hotovost
svých rodičů a prarodičů.
Pro ty odrostlejší houpačkám a kolotočům uspořádala místní
organizace Českého svazu zahrádkářů, sekce vinaři, ve
spolupráci s folklorním souborem Včelaran "Košt vína".
Degustace vzorků začala v 9.00 hodin letního času v památkovém
domě číslo popisné 90 a pokračovala odpoledne v celém jeho
areálu. K dobré náladě, příjemnému posezení při skleničce
"zrajícího slunce" - dobrého vína - hrála a zpívala cimbálová
muzika Včelaran s primášem Jardou Hubáčkem.
Májový večer byl zakončen besedou u cimbálu. Pro mladé v
kulturním středisku v Bůrovcích vyhrávala skupina Reflexy.
Na pouti nikdy nechyběly stánky - krámky - s různými
nezbytnými pouťovými suvenýry - růženci, křížky, svatými
obrázky, hračkami, cukrovinkami apod.
Nyní tu také dostanete ošacení všeho druhu včetně spodního
prádla, elektronika apodobně. nabízí se otázka: "Patří to na
pouť?"
Den dětí
5. června Den dětí. Jako každý rok se i letošní oslava Dne
dětí konala v kulturním středisku Bůrovce, kde se nikdo nemusí
bát nepřízně počasí.
Ve velkém sále přivítala všechny přítomné diváky, rodiče,
prarodiče i jiné příznivce škol paní ředitelka základní školy
Olga Němcová a zástupce starosty - obecního úřadu pan ing.
František Viceník.
Děti mateřské školy spolu se svými učitelkami a paní
ředitelkou Zdenou Lapčíkovou předvedly pásmo provázené
znělkami z Večerníků a žáci 1. až 4. třídy základní školy
ukázali divákům, co již umí a dovedou. Nechyběla ani děvčata z
rytmického kroužku paní učitelky Maráškové.

Dětem po skončení jejich "akademie" zahrála dechová hudba
Topolanka.
Vystoupení Včelaránku
12. června v 15 hod odpoledne pozvala děvčata a chlapci své
rodiče, příbuzné i ostatní občany do památkové usedlosti číslo
popisné 90, kde Včelaránek připravil své vystoupení.
Děvčata vynesla "Mařenu", vystrojila "májku", hrála si na
pastvě, uspávala panenky....Chlapci jeli svou jízdu králů,
skákali přes ohýnek.
Celý pořad provázela dětská muzika primáše Jakuba Čechmánka.
Po skončení oficiálního programu folklorní soubor Včelaran
pozval všechny diváky na posezení u cimbálu, kdy se svých
nástrojů ujala dospělá cimbálová muzika primáše Jardy Hubáčka.
Den matek
26. června se uskutečnila v mateřské školce opožděná gratulace
těch nejmenších občánků maminkám k jejich svátku. Bylo to
vlastně poděkování za jejich lásku. Své blahopřání přednesly
děti z malajdy i předškoláci. Jejich pásmo písniček, říkánek i
tanečků bylo odměněno velkým potleskem přítomných rodičů i
babiček.
Poplatek ve školce
Ve čtvrtek 23. června byla v prostorách mateřské školky
schůzka přestavitelů obecního zastupitelstva pana starosty
Františka Samsounka a pana ing. Františka Viceníka,
místostarosty obecního úřadu, s rodiči dětí umístěných v
místní mateřské školce. Schůzku vedla paní ředitelka Zdenka
Lapčíková.
Téma schůzky: Příspěvek rodičů na náklady vynaložené obecním
úřadem na provoz mateřské školky.
Představy obecní rady o výši finanční úhrady na jedno dítě,
které činí necelou jednu třetinu nákladů, vypočítáme ze
skutečně vzniklých nákladů na provoz mateřské školy a školní
jídelny za první pololetí přednesl pan František Viceník.
Vyslovená částka 300 Kč na jedno dítě ohromila všechny
přítomné a vyvolala bouřlivou diskusi o oprávněnosti tak
vysokého poplatků od rodičů.
Došlo i k osočování přítomných občanů a tak východiskem z této
situace byl slib obecní rady o přehodnocení výše poplatků
vzhledem k ekonomické situaci jak obecního úřadu, tak i
mladých rodin.
Během prázdninových měsíců došlo vzájemně přijatelnému řešení
- kompromisu. Rodiče dětí předškolního věku budou měsíčně
přispívat do obecní pokladny maximálně částkou 80 Kč. Výše
poplatku se bude vypočítávat dle počtu dní dítětem ve školce
strávených.
95. výročí Topolanky
V sobotu 9. července a v neděli 10. července oslavila dechová

hudba Topolanka své kulaté výročí - 95 let od svého založení a při této příležitosti připravila všem svým příznivcům bohatý
kulturní program.
V sobotu na návsi v 16.30 hodin letního času po slavnostním
zahájení a přivítání všech hostů, diváků nebo jen kolemjdoucí
dlouholetým kapelníkem panem Ludvíkem Foltýnem a starostou
obce panem Františkem Samsounkem, hrála k poslechu dechová
hudba z Francie L´HARMONIE DE JACQUMART z ROMANS, která byla
rovněž hostem Zlínského festivalu dechových hudeb, který se
konal ve shodném termínu.
Od 17.30 hodin pro změnu roztančila náves děvčat a chlapci z
folklorního souboru DOLINA ze Starého Města u Uherského
Hradiště. Soubor předvedl tance a písně z moravsko-slovenského
pomezí. Za své umění byl po zásluze odměněn potleskem
přihlížejících diváků.
Večer se ve všech prostorách kulturního střediska v Bůrovcích
ozývala hudba. Ve velkém sále hrála starší generaci dechová
hudba Valaška z Valašských Klobouk pod vedením pana Václava
Maňase hudebního skladatele. Valaška vydala již dvě kazety se
svými nahrávkami.
V malém sále probíhala pro mládež diskotéka pana Mořice
Foltýna a ve sklepech se sešli příznivci lidové písničky u
cimbálové muziky souboru Dolina.
V neděli odpoledne připravila Topolanka u tanečního parketu v
letním areálu kulturního střediska svůj slavnostní koncert,
kde předvedla všechno své umění. Dovedou zahrát nejen do
pochodu, k tanci, ale i koncertní hudbu. Pro děti i jejich
doprovod připravila i občerstvení a tak si diváci mohli v
klidu vychutnat bezstarostné odpoledne plné sluníčka a dobré
hudby a písničky.
Žně
14. července za velmi horkého počasí začaly žně.
Příspěvek na změnu topení
S platností od 1. července uvolnila vláda České republiky
finanční částku na ekologii, kterou určila jako příspěvek
občanům i organizacím na změnu topení na pevná nebo kapalná
paliva na topení ekologická na topení plynem nebo elektrickým
proudem.
I v naší obci si občané, kteří splňovali podmínky, podávali
prostřednictvím obecního úřadu žádost o příspěvek - státní
dotaci.
Bohužel, vládou uvolněná částka se rozplynula ve více
postižených a ohrožených oblastech na severu Čech a podobně, a
na naši obec zbyla "prázdná" pokladna - tudíž nic.
Balada o Veruně
27. srpna se také členové folklorního kroužku Včelaran
pochlubili svým pásmem "Balada o Veruně", která byla vydaná na
deskách i kompaktních discích (CD). Vystoupení se uskutečnilo

v prostorách usedlosti č. p. 90, kde Včelaran upravil dvůr na
přírodní amfiteátr.
Večer po vystoupení hrála cimbálová muzika Včelaran až do
ranního svítání všem příznivcům pěkné lidové písničky.
Pivní bar
3. září byl na Horním konci vedle prodejny se smíšeným zbožím
otevřen takzvaný "pivní bar", majitel pan Petr Mikulka. Je to
sice nevelká místnost, ale pro část obce na horním konci
docela dostačující.
Zavádějící cena piva byla levnější, než v konkurenční hospodě
U Huberta, dle znalců piva je U Kozla pivo lépe ošetřené.
Smrt p. Hoferkové
7. září zemřela paní Filomena Hoferková, nejstarší občanka
Topolné, ve věku 98 let.
Václavské hody
24. a 25. září naše obec poprvé slavila slovácké hody s právem
na svatého Václava a ne na Martina. Bylo tak naplněno obecní
referendum, kdy občané Topolné většinou o změně termínu hodů
rozhodli.
Téměř letní počasí (až děvčatům v kroji tekl pot po zádech)
umožnilo i malým dětem v dětských svátečních krojích
společně s topolskou chasou, doprovázených dechovou hudbou
Topolanka, dokončit celou obchůzku vesnicí pro stárky i na
obecní úřad, stále za denního světla při sluníčku, za
doprovodu mnoha a mnoha diváků. Hodně lidí jen projíždělo naší
vesnicí a byli zlákáni nevídaným průvodem, a kteří, jak se
přiznali, toto viděli poprvé na vlastní oči. Byli udiveni
krásou a pestrostí našich krojů a tradicí, která se udržuje z
generace na generaci.
Večer byla hodová veselice v kulturním středisku Bůrovce ve
velkém sále hrála dechová hudba Topolanka v malém sále
cimbálová muzika Včelaran s primášem Jardou Hubáčkem.
V neděli chasa vodila "berana" a vybírala od obyvatel vesnice
dobrovolný příspěvek na zaplacení hudby a sálu. Večer byla
opět zábava v hospodě U Huberta.
Pořadatelem hodů byla místní organizace České strany lidové a
chasa.
Rekonstrukce vozovky
1. října byla zahájena rekonstrukce vozovky na "Záhumení".
Tato ulice měla stále cestu dlážděnou žulovými kostkami,
kterou provizorně dláždily členky bývalého Jednotného
zemědělského družstva společně s majiteli zahrad s touto
vozovkou sousedící v roce 1957 - 58.
Rekonstrukce začala první etapou od kapličky po stavení pana
Marčíka, druhá vedla až k ulici ke školce a třetí ke
koloniálu. Betonování druhé části probíhalo v listopadových
mrazících, ale ještě se stačil položit asfaltový koberec,

třetí úsek však zamrznul a položený beton byl narušen mrazem a
nepřízní počasí. Práce na vozovce prováděla stavební firma
INSTALA pana Suchánka z Bílovic dle projektu firmy EKOLA.
Rozhovor Slovácké jiskry se starostou
V okresním tisku byl uveřejněn rozhovor se starostou obce,
panem Františkem Samsounkem, který bilancuje celé volební
období, hodnotí své čtyři roky prvního muže v obci, prvního
starosty na obecním úřadu v Topolné po sametové revoluci.
Vyznává se ze svého prvotního rozčarování, ale také se chlubí
dokončenou rekonstrukcí základní školy, opravou střechy na
komplexu mateřské školky i bytovce, dokončením plynofikace
obce a změnou topení na obecním úřadě a nákupním středisku
spotřebního družstva JEDNOTA, v budově základní školy na
rekonstrukci elektrického vedení ve staré škole, kde bylo
rozšířené zdravotní středisko, změna elektrického okruhu v
Topolné na dolním konci apod., ale také upozornil na
připravované akce, to je vyřešení kanalizace, u hřiště,
připravovaná čistička odpadních vod, znovunavrácení všech 8
tříd základní školy do naší obce apod.
Ovšem na dotaz redaktora Slovácké jiskry, zda by chtěl být
znovu zvolen do funkce obce, odpověděl jednoznačně záporně.
Volební agitace
Volební agitace, to je agitace Křesťanské a demokratické unie
- Československé strany lidové versus Komunistické strany Čech
a Moravy versus Českomoravská strana středu byla zahájena v
Topolné týden před volbami, kdy jednotlivé strany střídavě
večerními relacemi v místním rozhlase předkládali občanům svůj
volební program.
Volby, kandidáti
Samotné volby do obecního zastupitelstva se konaly ve dnech
18. listopadu, to je v pátek od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
19. listopadu od 7.00 hodin do 12.00 hodin v zasedací
místnosti obecního úřadu.
Na kandidátní listinu zapsaly jednotlivé strany tyto
kandidáty:
A - Českomoravská strana středu
1.

JUDr. Ludvík Mikoška 75 let důchodce bezpartijní

2.

Vlastimil Štefek

59 let důchodce bezpartijní

3.

Stanislav Lapčík

59 let důchodce bezpartijní

B - Křesťanská a demokratická unie, Československá strana
lidová

1.
2.
3.

ing. František
Viceník
František Samsounek
ing. Bohumír
Formáček

50
let

podnikatel

KDU-ČSL

44
let

starosta obce

KDU-ČSL

32
let

stavební
technik

bezpartijní

4.

Stanislav Pekař

47
let

technik

KDU-ČSL

5.

ing. Pavel Knot

24
let

civilní služba

bezpartijní

6.

Stanislav Gajdošík

technik

bezpartijní

7.

Josef Foltýn

podnikatel

KDU-ČSL

ekonomka

KDU-ČSL

ředitelka ZŠ

bezpartijní

8.
9.

43
let
40
let

ing. Irena
Rozsypálková

50
let
43
let
46
let

Olga Němcová

10. Marie Kovářová

zdravotní
sestra

KDU-ČSL

11. Jaroslav Berecka

41
let

soustružník

KDU-ČSL

12. Jaroslav Hoferek

39
let

technik

bezpartijní

13. Ludmila Krystýnová

32
let

ekonomka

KDU-ČSL

14. Vladimír Horák

30
let

zámečník

bezpartijní

15. František Hrdina

48
let

zemědělec

bezpartijní

C - Komunistická strana Čech a Moravy
1.

Karel Škára

2.

Svatopluk Lapčík

35
let

elektromontér

bezpartijní

59 let

technik

bezpartijní

3.

Mgr. Dana
Hubáčková

27 let

učitelka

bezpartijní

4.

JUDr. Jiří
Mikoška

39 let

právník

bezpartijní

5.

Lumír Vašina

37 let

dělník

KSČM

6.

Václav Velíšek

48 let

traktorista

KSČM

7.

Oldřich Doležel

45 let

dělník

KSČM

8.

Zdenka Horňáková

48 let

v domácnosti

bezpartijní

9.

Ludvík Foltýn

44 let

řidič

bezpartijní

45 let

sládek

KSČM

11. Andrej Macko

47 let

dělník

bezpartijní

12. Vlasta Ptáčková

40 let

bezpečnostní
technik

13. Karel Polášek

20 let

obráběč kovů

bezpartijní

14. Ivan Šimek
15. Zdeněk Mikulka

36 let
40 let

hasič z povolání
zedník

bezpartijní
KSČM

10.

Ludmila
Mikulášková

KSČM

Do obecního zastupitelstva se volilo 15 členů a to buď:
a) zaškrtnutím rámečku u jména kandidáta na volební lístku,
nebo za
b) zaškrtnutím rámečku u volební strany a tím se odevzdával
hlas všem kandidátům této volební strany, nebo za
c) mohly se kombinovat oba způsoby
Každý volič se musel prokázat okrskové volební komisi, která
byla složena ze zástupců všech volebních stran a jejíž
předsedou byl pan Jaroslav Šumíček, svou totožnost a státní
občanství České republiky a to buď občanským průkazem,
cestovním pasem nebo osvědčením o státním občanstvím.
Nemocné voliče, kteří projevili zájem, navštívila volební
komise přímo v jejich domovech.
V naší vesnici bylo zapsáno v seznamu voličů 1128 občanů,
voleb se zúčastnilo 980 občanů, což je 86,9 %.
Kandidující volební strany obdržely počty hlasů od voličů
takto:
Českomoravská strana středu 115 hlasů žádný mandát
Křesťansko-demokratická unie - ČSL 8874 hlasů 9 mandátů
Komunistická strana Čech a Moravy 5351 hlasů 6 mandátů
Výsledky voleb byly již v neděli ráno vyvěšeny na obecních
deskách, ve vývěsní skříňce před kostelem a vyhlášeny
starostou obce, panem Františkem Samsounkem, obecním rozhlasem
v 10.00 hodin dopoledne.
Ustanovující schůze nového obecního zastupitelstva se konala v
pátek, 2. prosince v zasedací místnosti na obecním úřade.
Zasedání až do zvolení nového starosty řídil nejstarší člen
obecního zastupitelstva, pan Svatopluk Lapčík, který přivítal
nově zvolené poslance, hosty a ostatní občany. Byla zvolena
mandátová komise, předseda pan Jaroslav Šumíček, volební
komise pro volbu obecní rady, předseda pan František Viceník a
návrhová komise, předseda ing. Bohumír Formáček.
Mandátová komise přezkoumala zápis o výsledku hlasování, z
něhož vyplývá, že patnácti členné obecní zastupitelstvo bylo

složeno v tomto pořadí podle odevzdaných hlasů od voličů z
naší vesnice:
1.

Olga Němcová

KDU-ČSL 613 hlasů

2.

Stanislav Pekař

KDU-ČSL 611 hlasů

3.
4.

Jaroslav Hoferek
KDU-ČSL 597 hlasů
ing. František Viceník KDU-ČSL 451 hlasů

5.

František Samsounek

KDU-ČSL 557 hlasů

6.

ing. Bohumír Formáček

KDU-ČSL 540 hlasů

7.

ing. Pavel Knot

KDU-ČSL 572 hlasů

8.

Stanislav Gajdošík

KDU-ČSL 549 hlasů

9.

Josef Foltýn

KDU-ČSL 471 hlasů

10. Zdeněk Mikulka

KSČM

471 hlasů

11. JUDr. Jiří Mikoška

KSČM

443 hlasy

12. Svatopluk Lapčík

KSČM

394 hlasy

13. Karel Škára
14. Mgr. Dana Hubáčková

KSČM
KSČM

379 hlasů
368 hlasů

15. Lumír Vašina

KSČM

360 hlasů

Zvolení členové složili slib člena obecního zastupitelstva v
Topolné, který přednesl ing. Pavel Knot a pak tajným
hlasováním volili starostu, zástupce starosty a členy obecní
rady:
Jako kandidáti na starostu byli:
1. pan Jaroslav Hoferek, narozen 26. 4. 1955, obdržel 6 hlasů
2. pan František Samsounek 18. 8. 1950, dostal 9 hlasů
Kandidáti na zástupce starosty:
1. pan ing. František Viceník, narozen 4. 2. 44, obdržel 9
hlasů
2. pan Svatopluk Lapčík, narozen 16. 4. 35 obdržel 6 hlasů
Kandidáti na členy obecní rady:
1. paní Olga Němcová, narozena 16. 1. 1951, volili 3 poslanci
2. pan Stanislav Pekař, narozen 14. 8. 1947, volilo 10
poslanců
3. pan Jaroslav Hoferek, narozen 26. 4. 1955, volil 1 poslanec
4. pan ing. Bohumír Formáček, narozen 15. 11. 1962, volilo 10
poslanců
5. pan ing. Pavel Knot, narozen 17. 7. 1970, volili 4 poslanci
6. pan Stanislav Gajdošík, narozen 18. 3. 1951, volil 1
poslanec
7. pan Zdeněk Mikulka, narozen 1. 5. 1954, volilo 12 poslanců
8. pan Svatopluk Lapčík, narozen 16. 4. 1935, volili 4
poslanci

Volba člena okresního shromáždění:
1. pan ing. Bohumír Formáček dostal 1 hlas
2. pan ing. Pavel Knot dostal 1 hlas
3. pan Josef Foltýn dostal 1 hlas
4. paní Mgr. Dana Hubáčková dostala 1 hlas
5. pan František Samsounek dostal 1 hlas
6. pan JUDr. Jiří Mikoška dostal 1 hlas
7. pan ing. František Viceník dostal 10 hlasů
Tím byla
starosta
zástupce
členové:

zvolena obecní rada ve složení:
obce: pan František Samsounek KDU-ČSL
starosty: pan ing. František Viceník KDU-ČSL
pan Stanislav Pekař KDU-ČSL
pan ing. Bohumír Formáček KDU-ČSL
pan Zdeněk Mikulka KSČM

Byly rovněž ustanoveny komise ve složení:
- komise kontrolní:
předseda pan Svatopluk Lapčík
členové: Pan Vladimír Dovrtěl, pan Lumír Vašina, pan Karel
Škára, pan Josef Foltýn
- komise finanční:
předseda pan Jaroslav Hoferek
členové: pan Ivan Hrdina, pan Rudolf Vajdík
- komise kulturní:
předseda paní Olga Němcová
členové: paní Stašková, paní Zdenka Bartošíková, pan Pekař,
pan Petr Večeřa
- komise sociálně-zdravotní
předseda paní Mgr. Dana Hubáčková
členové: paní Věra Štichová, paní Vlasta Ptáčková, paní
Františka Dvořáková, paní Ladislava Mikulková
6. prosince zemřel na mozkovou mrtvici pan Bečica Antonín ve
věku 47 let, dělník akciové společnosti Fatra Napajedla.
Silvestr
31. prosince se již tradičně slavil poslední den v roce Silvestr - v prostorách kulturního střediska Bůrovce.
Ve velkém sále vyhrávala Topolanka, jiný hudební žánr nabízela
diskotéka pana Mořice Foltýna.
Počasí
Na Nový rok se udržela ještě sněhová pokrývka vysoká asi 15 cm
a byl slabý mrazík - 2°C, ale pak nastala obleva a od 13.
ledna se odpolední teploty pohybovaly na nejchladnější měsíc
velice vysoko až na +8°C. Mírné ochlazení nastalo až ve 3
dekádě, kdy noční teploty klesly na -1°C až do -7°C, odpolední
-2°C. 23. ledna v noci pršelo a konec ledna měl ranní teploty
zase nad bodem mrazu nebo 0°C, odpoledne kolem +10°C.
Teplé a suché počasí pokračovalo i po celý únor tak, že v

únoru se již začalo pracovat na zahrádkách, vyhrabávalo se
listí, sadil se jarní česnek, takže únor připomínal spíše
měsíc duben.
Začátek března přinesl mírné ochlazení, dokonce i příděl
sněhové pokrývky. Ale od druhé dekády pokračovalo suché, teplé
počasí. Pršelo jen mírně.
V první dekádě v dubnu se ranní teploty pohybovaly od +2°C do
+5°C, v druhé a třetí dekádě od 0°C ráno do 12°C odpoledne.
10., 11., 22., 23., a 30. dubna vydatně pršelo.
První dekáda v květnu ještě přinesla přízemní mrazíky, ale
odpolední již stoupaly od + 12°C do +20°C. Mírné ochlazení
přinesl přelom poloviny měsíce, kdy silně pršelo od 12. května
i s kroupami, 14. května silný vítr přivál teplou vlnu a konec
měsíce klesla teplota vzduchu na maximální teploty +18°C.
Květen přinesl vydatné deště 5., 12., 13., 19., 22., 23. 24.,
26. a 29. května.
Červen byl teplotně nadnormální, teploty ráno kolem +16°C,
odpolední při první dekádě +22°C, poslední dekáda měla
odpoledne přes 30°C až 32°C.
Červenec - 1. července a 4. července teplota rozpáleného
vzduchu dosáhla ráno 20 °C, odpoledne 36°C. Mírné ochlazení
přinesla noční bouřka 18. července, ranní teplota klesla na
12°C, odpoledne jen 24°C, třetí dekáda však pokračovala ve
vysokých teplotách ráno od 17°C do 20°C, odpolední neklesaly
pod 36°C. Tropická vedra pokračovala i v měsíci srpnu.
7. srpna ráno 24°C, odpoledne 38°C. Ochlazení přinesl až déšť
od 15., 16. a 17. srpna, kdy se vydatný déšť změnil v
přeháňky. Ráno bylo jen kolem 8°C, odpoledne 20°C až 22°C.
Pršelo také 18. a 21. srpna. Třetí dekáda přinesla horké a
suché počasí.
Začátek září ještě bylo babí léto. Teplota ráno se pohybovala
10°C, odpolední až 26°C, druhá dekáda byla deštivá s citelným
ochlazením, ráno kolem +4°C, odpoledne od 11°C do 14°C. Teplé
počasí se vrátilo ve třetí dekádě s odpolední teplotou vzduchu
24°C.
Říjen již měl ranní přízemní mrazíky až -4°C, odpolední 6°C,
konec měsíce však přinesl ráno mírné oteplení +6°C, odpoledne
14°C. Na konci měsíce silně pršelo, mrholilo nebo byly mírné
přeháňky.
V listopadu ve dnech 5. a 6. byl silný, nárazový vítr, který
připomínal vichřici. Teploty sice klesly 3. listopadu na bod
mrazu, ale větší mrazíky přišly až od 15. listopadu, kdy se
rozpršelo a bylo skutečné podzimní počasí. Ráno kolem -2°C,
odpoledne bylo maximálně +6°C.
Mikuláš na své obchůzce se asi zapotil, neboť ráno byla
teplota vzduchu +4°C, odpoledne dokonce +12°C a tyto teploty
jen pomalu klesaly a zlom nastal až v druhé polovině měsíce,
kdy ráno bylo již -5°C, odpolední vystoupily na maximální
teplotu -2°C.
Vánoce po dlouhé době nebyly blátivé, druhý svátek vánoční
přinesl i sníh, ale sněžení se druhý den změnilo v déšť, ráno

se oteplilo až na 4°C, odpoledne dokonce na +10°C.
Vydatně pršelo až do posledního dne v roku - Silvestra.
Rozpočet
Plnění rozpočtu obecního úřadu Topolná za rok 1994:
PŘÍJMY

PŘEDPOKLÁDANÉ/
KČ

SKUTEČNÉ/KČ

Vodní hospodářství - stočné

410 000

96 432,20

Školství - příjem ze stravování

306 000

316 131,40

Zdravotnictví - nájem

18 000

16 264,50

Kultura - KS Bůrovce nájem

20 000

13 481,00

Vnitřní správa nájmy:
kadeřnictví

4 320,8

spořitelna

15 324,00

TREAT stará škola

58 887,00

pedikúra stará škola
pozemky

1 170,00
265,00

Topolanka elektrický proud

1323,70

Vnitřní správa celkem

39 000

81 290,50

Bytové hospodářství 7 bytovka

64 094,00

Místní hospodářství mandl
Místní hospodářství služby

4 413,50
13 795,50

Místní hospodářství celkem

90 000

82 303,00

Daň z příjmu fyzických osob

928 000

305 630,00

Daň z příjmu fyzických osob a
závislé činnosti
Daň z nemovitostí

500 000
568 000

Správní poplatky - hrací
automaty

1 548
952,66
796 596,53
92 500,00

ověřování
rybářské lístky

2 640,00
470,00

pokuty

200,00

stavební povolení

1 300,00

Správní poplatky celkem

40 000

Doplatky, přeplatky zrušených
daní
Vlastní rozpočtové příjmy
Sankční poplatky
Příjmy z prodeje majetku

97 110,00
97 110,00

2 036 000,00

3 361
533,79
1913,00
366 800,00

Úroky z bankovních účtů a
dividendy

15 000,00

Nahodilé příjmy

40 159,70
65 344,00

Místní poplatky ze psů
Poplatky za užívání veřejných
prostor
Poplatky z alkoholických nápojů
a tabáku
Celkem

6 000,00

6 525,00

8 000,00

10 160,00

20 000,00

52 000,00

49 000,00

542 901,70

Převod zůstatku bankovního účtu
k 31. 12. 93

932 829,29

Dotace z fondu Životního
prostředí
Celková dotace okresního úřadu

291 000,00

Převody prostředků mezi obci

-61 000,00

Příjmy celkem

3 203 000,00

2 400
000,00
297 000,00
-129 174,00
7 405
090,78

PŘEDPOKLÁDANÉ SKUTEČNÉ/K
/ KČ
Č

VÝDÁNÍ

2 000
000,00

Čistička odpadních vod - záloha

168 000,00

- projektové práce

2 168
000,00

Čistička odpadních vod celkem
Kanalizace - materiál

100 000,00

Komunální odpady
Doprava: oprava chodníků

40 000,00
12 431,10

práce a služby
cesta Záhumení
Školství: mateřská školka

2 405,00

14 366,00
572 000,00

1 552
934,10

314 000,00

168 968,80

základní škola

495 000,00

570 833,95

školní jídelna
Kultura: knihovna

424 000,00
2 000,00

551 053,87
1 250,00

76 000,00

74 314,75

kulturní středisko
Bůrovce
Zdravotní středisko - zubní
ordinace

53 327,50

Vnitřní správa - požární ochrana

2 000,00

40 522,50

Mzdy členů obecního zastupitelstva

170 000,00

153 891,00

Správa

471,00

627 469,70

Sociální dávky

40 000,00

40 200,00

Místní hospodářství: areál zdraví

15 000,00

12 329,40

92 000,00

85 247,50

160 000,00

87 651,20

227 000,00

274 075,25

bytové hospodářství 7 bytovka
veře
jné osvětlení
star
á škola

20 735,50

veřejná zeleň
čišt
ění komunikací

5 000,00

Příspěvky na činnost hasiči

500,00

základní org. zdravotně postižení
Bílovice

1000,00
6 518
140,12

Výdaje celkem:
Příjmy k 31. 12. 1994
Výdaje k 31. 12. 1994
Přebytek hospodaření

4 600,20

7 405 090,78
6 518 140,12
886 950,66

Během celého roku 1994 naše obec nenápadně měnila svou tvář.
Smrčky u kostela sice své přesazení nevydržely a uschnuly,
ale spínač veřejného osvětlení byl přemístěn vedle kostelní
zdi. Bylo také opraveno dláždění kolem kostela a dokončení
úpravy celého okolí.
Úpravy veřejného prostranství pokračovaly vydlážděním chodníku
u staré školy. Jedinou vadou na "kráse" je neutěšený stav
bývalého Nesvadbova statku.
Občané také znovu dali důvěru novému obecnímu zastupitelstvu,
kde vítěz byla Československá strana lidová. A i já jim, jako
kronikář obce přeji mnoho úspěchů v jejich ne vždy "vděčné"
práci pro ještě lepší a pěknější život v Topolné.
Topolná 15. 8. 95
zapsala: Buráňová Věra
podepsán starosta obce pan Fr. Samsounek

ROK 1995
Úvod

V roce 1995 byl schválen nový zákon o sociální podpoře, který
se týká každého občana a to vše má přinést principy,
spoluzodpovědnosti a adresnosti sociálních dávek.
Míra inflace v letošním roce sice oficiálně nepřevýšila 10 %,
ale životní úroveň mladých domácností s malými dětmi nebo
důchodců, se výrazně liší od životního stylu a úrovně
domácností podnikatelů, zaměstnanců bankovních domů nebo velmi
úspěšných firem. Někteří absolventi učňovských oborů,
středních i vysokých škol mají problémy s nástupem do praxe.
Systém státní sociální podpory využívá vládou stanovené
životní minimum pro zjišťování nároků na některé dávky i pro
určení její výše.
Životním minimem rodiny se rozumí součet částek na osobní
potřeby jednotlivých členů rodiny a částky nákladů na
domácnost. Za částku potřebnou k zajištění výživy a ostatních
základních osobních potřeb se považuje měsíčně:
pro nezaopatřené děti do 6 let 1230,00 Kč
pro nezaopatřené děti od 6 do 10 let 1360,00 Kč
pro nezaopatřené děti od 10 do 15 let 1620,00 Kč
pro nezaopatřené děti od 15 do 26 let 1780,00 Kč
pro ostatní občany 1680 Kč
Za částku potřebnou k zajištění nezbytných nákladů na
domácnost:
760,00 Kč pro jednotlivce
1000,00 Kč pro dvoučlennou domácnost
1240,00 Kč pro tří nebo čtyřčlennou domácnost
1400,00 Kč pro pěti a vícečlennou domácnost
Částky životního minima jsou zvyšovány dle vývoje cenové
inflace. Do systému sociální podpory je rodičovský příspěvek,
který pomáhá krýt náklady rodiče, který zůstane v domácnosti,
aby mohl osobně pečovat o malé dítě do 5 let věku nebo do 7
let, je-li dítě dlouhodobě zdravotně postižené. Výše
rodičovského příspěvku je určena jako 1,1 násobek životního
minima na osobní životní potřeby pečujícího rodiče. V roce
1995 činil rodičovský příspěvek 1848 Kč.
Ceny v roce 95
Je-li maminka na mateřské dovolené a pobírá jen rodičovský
příspěvek, při nynějších cenách musí opravdu dobře počítat,
aby si její rodina zachovala určitý životní standart. Vždyť v
letošním roce stále:
Rama 18,00 Kč
Ceres-Soft 17,40 Kč
1/4 kg másla 20,00 Kč
1 kg chleba 12,00 Kč
1 kg vepř. masa - plec 80 Kč
kýta 124 Kč
vepřové párky 82 Kč
1 kg kuře 38 Kč
400 g prášek na praní TIX od 38 Kč do 43 Kč.
1 kg mouky 8,40 Kč

1 kg cukru od 17,20 Kč do 23 Kč
1/2 l rumu 68,00 Kč
pivo Jarošov 6,20 Kč
150 g káva Speciál 48,20 Kč
Milka - čokoláda 22,00 Kč
1 bal Bon-Pari 7,20 Kč
1 ks vejce 2.05 Kč
Samozřejmě každý prodejce si stanovuje ceny sám, ale v
potravinách se ceny liší pouze v haléřích, jen větší rozdíly
jsou v cenách oděvů a obuvi. Dětské boty na kojence stály
115,00 Kč, předškolní děti zaplatily za domácí obuv kolem
120,00 Kč, za koženou obuv až 500,00 Kč
500,00 Kč zaplatila jeho maminka i za dětskou zimní bundu.
Topagra prodávala po žních 1 q ječmene za 270,00 Kč
1 q pšenice za
290,00 Kč
Odrostlejší kuřata se prodávala za 45,00 Kč, vepř na zabití
32/1 kg živé váhy.
Brambory na uskladnění letos stály až 800,00 Kč za 1q.
Cena 1 cm3 plynu používaný k topení stál 2.15 a stálý poplatek
za plynoměr činil měsíčně 93,00 Kč.
Cena kwh elektrické energie činí 1,40 Kč při běžném vybavení
domácnosti elektrickými spotřebiči. Nájem za hlavní telefonní
stanici je 70,00 Kč, hovorné 1,90 Kč za impulz.
Rodinný domek, který měl ještě v roce 1989 cenu kolem 500 000
Kč se nyní prodává v hodnotě 1 milionu Kč. Byt v Napajedlích,
Otrokovicích nebo i v Uherském Hradišti 3 + 1. I. kategorie
stojí přes 750 000 Kč. Stoupá také vybavenost našich
domácností. Téměř v každém domě je televizor, někde dva i
více, většinou již barevný. Nechybí videa, kamery, automatické
pračky, mikrovlnné trouby, kuchyňské roboty, fritézy,
kávovary, někde dokonce i myčky nádobí..... Ani osobní
automobil není vzácností, i když v různých cenových relacích i
různého stáří. Cena škodovky "Felicia" v základním vybavení
stála 224 000 Kč, cena motorového jízdního kola "Babety" 14000
Kč, jízdního kola až 9000 Kč.
Hodně se diskutovalo o posunutí hranice pro odchod do
starobního důchodů u mužů a hlavně u žen a také o novém
způsobu jeho výpočtu.
Jako v celé naší republice i v Topolné pomalu obyvatel ubývá:
narodilo se 13 dětí, zemřelo 19 občanů,
přihlásilo se 10 osob a 15 se odstěhovalo
Na konci roku 1995 jsme také vzpomínali 50. výročí ukončení
II. světové války.
1. leden
1. ledna. Ve svém novoročním projevu starosta obce, pan
František Samsounek, popřál občanům všechno nejlepší a hodně

osobního i pracovního štěstí a úspěchů a ujistil obyvatele
jménem nového obecního zastupitelstva, že se budou všichni
snažit zajistit všem ty nejlepší podmínky pro spokojený život
v naší vesnici a také všechny práva, které občanům patří.
Tragická úmrtí
7. ledna zemřela po dlouhé nemoci paní Marie Polášková, ve
věku 48 let.
14. ledna našli naši spoluobčané na Horním konci za zahradami
zmrzlého pana Františka Šobáně. Ten přecenil své síly na
běžkách a svou smrt našel kousek od vlastního obydlí. Pan
Šobáň zemřel ve svých 48. letech.
Fašank
4. března topolští hasiči společně s místní mládeží a za
doprovodu dechové hudby Topolanka spořádali fašankový průvod
maškar vesnicí. Finančním obnosem z dobrovolné sbírky, kterou
při obchůzce vesnicí hasiči vybrali mezi obyvateli vesnice
částečně uhradili náklady na fašank a zbytek použili na provoz
a výzbroj hasičské zbrojnice a celého sboru dobrovolných
hasičů.
Postavení máje
28. dubna branci z naší obce postavili na návsi máj. Je to
pěkná, ze všech koutů vesnice viditelná připomínka časů našich
předků, kdy opentlená májka měla svůj význam, kdy dědina žila
jiným, družnějším životem.
50. výročí osvobození obce
5. května si naše obec připomněla 50. výročí osvobození naší
obce, které bylo 30. dubna 1945 a 50. výročí ukončení II.
světové války - 8. května roku 1945.
Občané, žáci základní školy, obecní zastupitelstvo, členové
místní odbočky Svazu protifašistických bojovníků, dechová
hudba Topolanka a ostatní hosté se shromáždili v 19.00 hodin
letního času u památníku padlých a umučených spoluobčanů z I.
a II. světové války.
Ke všem zúčastněným přednesl krátký projev starosta Topolné,
pan František Samsounek. Padesát let, to je již pořádný časový
úsek i pro život naší obce. Po osvobození se vybudoval v
Topolné vysilač - zesilovač rozhlasových vln, byl znárodněn a
rozparcelován Nesvadbův velkostatek, byla provedena
kolektivizace, založeno zemědělské družstvo. Postavili si
občané svépomoci v akcích "Z" budovu obecního úřadu, přístavbu
školy, dílny školní, budovu se sedmi byty určených učitelům na
naší základní škole, opravili si a nově přistavili hasičskou
zbrojnici, pro své děti vybudovali třípavilonovou mateřskou
školku apodobně.
Ne vždy se postupovalo v souladu s občanskými právy a dle
zájmů většiny občanů, ale doufejme že nás v dalších letech
čeká práce v mírových časech pro naše děti a vesnici.

Po kulturní vložce dětí základní školy položili členové Svazu
protifašistických bojovníků společně se členy obecního
zastupitelstva věnec k pomníku padlých. Na závěr vzpomínkového
večera zahrála hudba Topolanka hymnu České republiky.
Kácení máje
30. května branci společně se svými kamarády májku pokáceli,
jámu zaházeli a uklidili náves.
Akademie dětí
4. června při příležitosti Dne dětí žáci mateřské školy a
základní školy pozvali do velkého sálu kulturního střediska
Bůrovce své rodiče, příbuzné a ostatní spoluobčany na svou
akademii, která začala v 15.00 hodin letního času.
Celou akademii zahájila ředitelka základní školy paní Olga
Němcová, která přivítala všechny hosty a popřála všem pěkný
kulturní zážitek.
Zdůraznila, že akademie je též motivována nejdůležitějším
výročím letošního roku, 50 let mírového života, 50 let od
ukončení II. světové války.
Při vystoupení dětí obou škol, základní i mateřské nechyběl
country tanec, hra na flétny, pohádková školička, koťátka,
pásmo na melodie večerníčků a jiná taneční cvičební pásma a
pásmo veršů.
Po skončení oficiálního programu vyhrávala dětem k jejich
"hrátkám" na tanečním parketu dechová hudba Topolanka.
Vstupné bylo dobrovolné a bylo určené na nákup školních
pomůcek školám. Za pěkné odpoledne, které se líbilo dětem i
dospělým patří dík všem učitelkám a panu učiteli Turnovi,
dechové hudbě Topolance a výboru rodičů a přátel obou škol.
Uzavření TOP-CHIPS
V měsíci červnu byla s konečnou platností ukončena výrobní a
prodejní činnost akciové společnosti TOP-CHIPS likvidací. K
jeho zániku pomohli i někteří naši občané, kteří si ještě
stále pletou vlastnictví majetku a domů si odnesou, co mohou.
V tomto měsíci také byla konečně dokončena poslední etapa
výstavby obecní komunikace v ulici "Záhumení" nad družstevní
prodejnou - Koloniál.
I. ročník turnaje starých pánů
16. července obecní zastupitelstvo a výbor Tělovýchovné
jednoty Topolná vyhlásili a také uspořádali I. ročník turnaje
obce Topolná, družstev starých pánů ve věku nad 30 let.
Přihlásilo se 6 fotbalových jedenáctek: hasiči, hospoda U
Huberta, hospoda Kozlovka, výbor Tělovýchovné jednoty, obecní
úřad a hráči bývalé I. B třídy. Pěkné, až tropické počasí
přilákalo na lavičky do ochozů fotbalového hřiště asi 200
platících diváků, kteří se výborně bavili při urputných
sportovních bojích jednotlivých družstev.
Turnaj měl svého vítěze, kolektiv výboru tělovýchovné jednoty

a také poražené družstvo obecního úřadu, ale v každém případě
patří všem pořadatelům i hráčům dík za jejich obětavost.
Občerstvení bylo zajištěné, vstupné bylo dobrovolné a bylo
určené pro činnost fotbalových družstev tělovýchovné jednoty.
Otevření zahrádkářského domu
9. září byl otevřen zahrádkářský dům, který má dvě společenské
místnosti, vybavenou kuchyni a sociální zařízení. Jeho
kapacita je asi 80 lidí a jeho využití je všestranné. Je určen
ke schůzování výboru organizace, členské základny a rovněž ke
kulturním akcím a přednáškám.
Prostory a zařízení zahrádkářského domu budou rovněž na
smlouvu zapůjčovány organizacím i občanům k uspořádání oslav
jejich významných výročí, hostin apod.
Hodnota tohoto díla činí 470 000 Kč a o jeho dokončení se
zasloužili ti členi zahrádkáři, kteří se zúčastnili o svém
volnu jeho budování a panu Bačuvčíkovi, který všechny práce
řídil a organizoval.
Na malé oslavě vyhrávala zahrádkářům i jejich hostům cimbálová
muzika Včelaran s primášem Jardou Hubáčkem
Výstava vín
V neděli 10. září se již ve "svém domě" pochlubila vinařská
sekce svými vzorky vín, které nabízela ke "koštování".
Nová ředitelka ve školce
1. září došlo ke změně v mateřské školce, kde paní ředitelka
Zdenka Lapčíková odešla do zaslouženého starobního důchodu a
na její místo nastoupila paní Radka Kalabusová, která byla v
této školičce učitelkou. Paní Kalabusová úspěšně vyhrála
konkursní řízení na obsazení místa ředitelky ze 4 přihlášených
učitelek.
Zubní lékařka v Topolné
12. září zahájila MUDr. Poláchová, zubní lékařka z Kněžpole
svou soukromou praxi v naší obci. Její ordinační dny jsou
úterý a čtvrtek od 7.00 hod do 16 hod.
Ordinaci v přízemí staré školy připravila a vybavila obec,
která ji paní doktorce Poláchové pronajímá.
Hody
Ve dnech 30. září a 1. října se konaly hody s právem. Již
druhým rokem jsou hody "václavské" a i letos byla hlavním
pořadatelem Československá strana lidová společně s obecním
úřadem.
Každý rok, v úterý a pátek, měsíc před termínem hodové soboty
se topolská mládež učí pod vedením starších a zkušenějších
kamarádů tančit polku, valčík, mazurku, ale i šátečkovou,
mašinu apod. Dá se říci, že naše hody nemálo přispívají ke
kulturní výchově dorostu. Vždyť pro většinu děvčat a chlapců
kolem 16 let je jenom poslech dechovky přímo "nesnesitelný".

V sobotu 30. září se ve 14.00 hodin konala v kostele mše
svatá, které se zúčastnila také chasa se svými stárky a právy.
Přítomná byla i dechová hudba Topolanka, která pak celý průvod
- dětí, chasy i diváků - provázela na jejich obchůzce vesnicí
dle neměnných zvyků a obyčejů.
Letošními stárky byli:
Samsounková Petra a Hrdina Jiří
Kašparová Lenka a Samohýl Jiří
Starosta obce, pan František Samsounek, přijal chasu na
obecním úřadu, aby potvrdil práva mládeže pro další rok.
Večerní taneční veselice se konala v kulturním středisku
Bůrovce, kde dechová hudba Topolanka přispívala k výborné
náladě všech mladých i dříve narozených. Jenom maminky a
babičky starostlivě sledovaly zacházení s rodinnými poklady se starými kroji, které se většinou dědí z jedné generace na
druhou. Sváteční kroj v nynější době není však původní, jak
dokazují dobové portréty malíře Mánese.
V neděli odpoledne obchází mládež již v pracovních a všedních
krojích vesnicí, aby při dobrovolné sbírce mezi občany vybrala
co největší finanční obnos na úhradu nákladů. Večer hody
zakončila taneční zábava v hostinci U Huberta pana Evžena
Vašiny.
Nákupy v Polsku
V průběhu měsíce října až prosinec vyjížděl ve středu a v
sobotu již o 1/2 4 hodině ráno autobus, který řídil pan Horňák
a který měl cílovou stanici tržiště v Polském Těšíně.
Tady naši občané nakupovali poměrně levné oblečení, potraviny,
prášky na praní i jiné drogistické výrobky, lustry, obuv a v
letošním roce si muži přiváželi z Polska čerpadla, pily apod.
Změny pojišťovny
V listopadu někteří pacienti z naší obce, kteří byli pojištěni
u zdravotní pojištění Atlas, platili vyšetření u odborných
lékařů v hotovosti přímo v jejich ordinaci. V tomto měsíci
bylo zveřejněno šetření hospodaření této pojišťovny, které
mělo známky finančních machinací a podvodů. Výsledkem byla
skutečnost, že většina klientů, která splňovala podmínky pro
změnu zdravotní pojišťovny, tuto možnost využila.
Blahopřání od obecního úřadu
23. prosince obdrželi občané do svých poštovních schránek
zhodnocení práce obecního úřadu a zároveň blahopřání k novému
roku 1996 od starosty obce, pana Františka Samsounka.
Taneční zábavy
V průběhu celé letní sezony se pořádaly v kulturním středisku
Bůrovce taneční zábavy pro mládež z celého okolí.
Divadelní sezona
V nové divadelní sezoně přibylo v naší obci těch, kteří

zjistili, že potřebují i něco jiného, než bačkorovou kulturu a
navštěvují divadelní představení Slováckého divadla. Tato
divadelní scéna v okresním městě Uherské Hradiště umožňuje
zakoupit divákům předplatné se slevou a zároveň zajišťuje
přepravu diváků autobusem z různých míst celého okresu, tedy i
z naší obce.
Rozhlédneme-li se po hledišti i při příležitosti jiných
kulturních akcích, např. při divadelním festivalu v
Napajedlích, přehlídce divadelních scén ve Zlíně, hudebních
vystoupení různých zpěváků a skupin v Klubu v Napajedlích,
vidíme tam a setkáme se s mnoha diváky z naší vsi.
Silvestr
Silvestrovská zábava se opět konala v kulturním středisku v
Bůrovcích, v letošním roce s mimořádným ohlasem všech
zúčastněných.
Rok obecního zastupitelstva
Obecní zastupitelstvo konalo 4x v roce veřejné zasedání,
kterého se, bohužel, účastní jen velmi málo občanů. Proto
zápisy z těchto zasedání jsou vyvěšeny na obecních deskách a
jsou také zveřejněny místním rozhlasem.
Jednou z nejdůležitějších akcí, které obecní úřad řídí je
stavba kanalizace a čistírny odpadních vod. Toto dílo je
finančně náročné, celkové náklady na jeho ukončení dosáhnou 28
milionů Kč.
V letošním roce se obecnímu zastupitelstvu podařilo získat a
proinvestovat 17 milionů Kč od státu, dva miliony korun od
Okresního úřadu.
Po zpracování nových geometrických plánů a zaměření místních
komunikací byla v knihových vložkách zjištěna nedořešenost
majetkových vztahů některých parcel, které obec buď užívá,
nebo bude potřebovat k budování inženýrských sítí, apod. Mimo
jiné se jedná i o budovu obecního úřadu, není zakreslená
mateřská školka, jsou špatně provedené odpočty při výkupu
pozemků na její stavbu, dále jsou nezakreslené budovy hasičské
zbrojnice, bytovky za novou školou, přístavby základní školy,
uličky mezi Smýkalovým a Mikoškovým, cesty u Boží muky, na
Trávníku, Záhumení, Řepářích, u hřiště apod.
Byla dodatečně zkolaudována budova fotbalových šaten a
zahájena jednání s vlastníky pozemků na Horním konci o
navrácení jejich původně vykoupených pozemků těm majitelům,
kteří o vrácení požádají. Pozemky se dříve vykoupily za účelem
vytvoření stavebních míst v naší obci.
Rovněž byla zahájena jednání s vlastníky pozemků, na kterých
je zřízen celý sportovní areál Tělovýchovné jednoty.
V měsíci únoru vypsal obecní úřad výběrové řízení na využití
kulturního střediska v Bůrovcích.
Do výběrového řízení se přihlásili se svými záměry na využití
kulturního areálu:
1. Vítězslav Pohlídal, hostinská a obchodní činnost, bydliště

Napajedla, který ve svém záměru měl využití střediska
celoročně.
2. Miroslav Březina, smíšené zboží, bydliště U obrázku, Štípa.
Ten se chystal využít Bůrovce od měsíce května do měsíce září.
3. Radek Číhal, manager firmy Schneider, nepředložil žádný
konkrétní plán.
4. Josef Polášek, Pavel Martinka, Bronislav Bureš, všichni z
Topolné, se připravovali využít Bůrovce jen v letních
měsících.
Vítězem celého konkursního řízení se stal pan Vítězslav
Pohlídal, s kterým byl pronájem domluven a následně pak byla
uzavřena nájemní smlouva mezi ním a obecním úřadem s platností
od 1. května 1995 na dobu pěti let.
Nemalou pozornost věnuje obecní úřad také opravám havarijního
stavu školních budov, stavu životního prostředí, odstraněním
starých "černých" skládek a zajištěním sběrny u mateřské
školy, kde je možné za poplatek uložit téměř všechny druhy
odpadů včetně nebezpečného.
Od 1. října 1995 platí vyhláška obecního úřadu o místních
poplatcích, která se týká majitelů, užívání veřejného
prostředí a poplatcích ze vstupného.
Při obecním úřadu vykonával nejdříve civilní vojenskou službu
ing. Pavel Knot, po ukončení svého studia i ing. Jiří Pekař.
Za svou práci jim náleží finanční odměna 51 Kč/den.
Plnění rozpočtu
Plnění rozpočtu Obecního úřadu Topolná za rok 1995
PŘEDPOKLAD SKUTEČNOST
/KČ
/KČ

PŘÍJEM
Vodní hospodářství - stočné
Poplatek mateřská škola

100 000,00

114 808,10
28 679,70

Příjem ze stravného mimo školství

320 000,00

373 231,80

Zdravotnictví nájmy

18 000,00

19 443,80

Kultura - nájem Kulturního střediska
Bůrovce

100 000,00

70 568,00

Vnitřní správa - nájmy TREAT - stará
škola

47 000,00

80 394,80

8 000,00

8 460,00

2 500,00

2 470,00

5 000,00

4 713,60

16 000,00

16 116,00

SAP
S Brno
TOPOLANKA
KAD
EŘNICTVÍ
ČESKÁ SPOŘITELNA

140,00

ZASEDACÍ MÍSTNOST
1 500,00

PEDIKÚRA

765,00

POZEMKY
Celkem nájmy
Bytové hospodářství - sedmibytovka

80 000,00
90 000,00

Místní hospodářství mandl + služby

Daň z příjmu fyzických osob podnikání
Daň z nemovitostí

283 947,00

800 000,00

486 104,00
1 100,00

rybářské

710,00

lístky
hrací

125 400,00

automaty
ověřován

3 970,00

í

150,00

samostatně hospodařící rolník
50 000,00

Doplatky, přeplatky zrušených daní
Vlastní rozpočtové příjmy celkem
Místní poplatky - sankční poplatky
příjem z
prodeje majetku
úroky a
dividendy
nahodilé
příjmy - železný šrot
poplatky
ze psů
veřejné
prostranství

2 422
498,00

500 000,00

Správní poplatky - stavební povolení

Správní poplatky celkem

115 139,40
80 285,00
16 416,80

Daň z příjmu fyzických osob - závislá 2 237
činnost
000,00

131 330,00

15 000,00
4 460
000,00
2 000,00

0,00
4 142
451,00
18 588,20

50 000,00

63 195,00

40 000,00

62 268,20

50 000,00

65 607,80

6 000,00

6 930,00

10 000,00

16 720,00

poplatky

16 622,00

ze vstupného
poplatky z

6 871,00

alkoholických nápojů
Poplatky celkem

2 080,00

158 000,00

256 802,20

Dotace z fondu Životního prostředí

7 704
000,00

Dotace z okresního úřadu

2 000
000,00

Převod zůstatku bankovního účtu k 31.
12. 94
Převody rozpočtových prostředků mezi
obcemi
PŘÍJMY CELKEM

889 197,76
- 150
000,00

-125
467,00

15 663
000,00

15 561
984,56

VÝDAJE

PŘEDPOKLAD SKUTEČNOST
/KČ
/KČ

Čistička odpadních vod - práce

11 400
000,00

14 746
000,00
10 978,70

materiál
Odpadové hospodářství

2 748,00

Cesta Záhumení

380 000,00

Školství - mateřská škola

400 000,00 263 593,10

základní škola
Školní jídelna

950 000,00 780 566,00
608 000,00 553 498,09

Škola v přírodě
Zdravotní středisko
Kultura - knihovna

419 815,90

16 505,00
27 088,00
10 000,00

0,00

80 000,00

71 330,30

Hasiči

30 000,00

17 075,30

Mzdy členů obecního zastupitelstva

148 000,00

105 296,00

Správa
Sociální dávky

872 000,00
40 000,00

925 794,90
41 000,00

Tělovýchovné zařízení - hřiště

200 000,00

33 249,00

Bytové hospodářství - sedmibytovka

100 000,00

457 767,40

Veřejné osvětlení

100 000,00

11 642,60

Místní hospodářství - stará škola
Veřejná zeleň

300 000,00
30 000,00

305 038,50
7 661,00

Čištění komunikací

10 000,00

2 215,30

Příspěvky na činnost

5 000,00

4 500,00

Kultura Kulturní středisko
Bůrovce

Chodník

222 007,00

VÝDAJE CELKEM

15 663
000,00

19 125
877,09

Příjmy k 31. 12. 1995 Kč 15 561 984,56
Výdaje k 31.12. 1995 Kč 19 125 877,09
Zůstatek na bankovním účtu Kč 1 478 107,47
Hospodaření obecního úřadu Topolná Kč -3 563 892,53
Hospodaření lze tedy hodnotit jako vyvážené a schodek
hospodaření je vlastně téměř v plné výši kryt schodkem ve
vyšším čerpání dotací na stavbu čističky odpadních vod.
Z činnosti spolků v naší vesnici
Myslivci
Myslivecké sdružení Bukovina má název podle našeho lesa
Bukovina Topolná. Velikost honebního revíru činí 986 hektarů.
Sdružení má 32 členů, jejichž věkový průměr je 46 let a
nejstaršímu myslivci, panu Hanáčkovi, je 82 let.
Schází se v mysliveckém areálu Bůrovce, kde je odchovna
bažantu, které každým rokem pouští do volné přírody. V
Bůrovcích také dokončili stavbu myslivecké chaty.
Pro dobré životní prostředí v okolí naší obce myslivci krmí
zvěř v zimním období a loví škodnou, která ničí drobnou zvěř a
ptactvo.
Předsedou mysliveckého sdružení Bukovina je Pavel Pavlica,
důležitým mužem pro revír je myslivecký hospodář pan Lumír
Vašina a jeho bratr, pan Evžen Vašina má nejlepší mušku - je
nejlepší lovec.
Sportovci - Tělovýchovná jednota
Členskou základnu Tělovýchovné jednoty tvořilo 12 žen oddílu
rekreačního sportu - dříve zájmová rekreační tělovýchova a 97
členů oddílu kopané, z toho je 55 aktivních fotbalových hráčů
včetně mládeže.
Hlavní náplní tělovýchovné jednoty, dle jednatele pana Josefa
Dohnala, byla organizace a řízení oddílu kopané.
Na výroční schůzi, která se konala 5. února 1995, byl zvolen
devítičlenný výbor ve složení:
předseda: pan ing. Jiří Dohnal
jednatel: pan Josef Dohnal
pokladník: pan Jaroslav Štěpáník
členové: pan Libor Kašný, pan Josef Medek, pan Ludvík Malina,
pan Zdeněk Malina, pan Radek Vajdík, pan Jiří Hrdina
V okresních soutěžích naši obec reprezentovala tři družstva:
- družstvo žáků, které hrálo soutěž skupiny A, kde mezi desíti
účastníky obsadilo 7 místo (16 bodů, skóre 32:39)
trenér a vedoucí: Gajdošík Zdeněk, Dohnal Stanislav
- náš nejlepší zástupce družstvo dorostu, hrálo okresní soutěž

skupiny A, kde obsadilo 4. místo z deseti účastníků. Nasbíralo
35 bodů a jeho skóre bylo 63:43.
Trenér a vedoucí družstva dorostu byli pánové Borusík Zdeněk,
Malina Zdeněk a Dujíček Pavel.
- poslední zástupce v soutěžích je družstvo mužů, které hrálo
okresní soutěž III. třídy skupiny A s dvanácti účastníky, kde
obsadili docela pěkné 3. místo, na které potřebovali 33 bodů,
se skórem 49:43.
Trenér a vedoucí pan Oldřich Polášek a pan Josef Medek.
Pravidelné turnaje našeho regionu starých pánů to je hráčů
fotbalu nad 35 let, které se hraje střídavě v jednotlivých
obcích, se účastní i fotbalová jedenáctka z Topolné.
Při fotbalových utkáních zajišťuje první pomoc při případných
úrazech zdravotnice oddílu kopané, paní Irena Kurtanská.
Ženy z oddílu rekreačního sportu využívaly pro své cvičení
tělocvičny v budově základní školy. Tady se pravidelně 2x
týdně, v pondělí a čtvrtek, scházely, aby pod vedením
cvičitelky paní Jany Šuranské, udržovaly svou kondici cvičením
kalanetiky a strečinku.
Vedoucí oddílu je paní Blažena Ondrová. Cvičit s ženami mohou
všichni zájemci z řad našich spoluobčanů. Tělocvična zájemcům
často nestačí a cvičí i muži.
Základní organizace Českého svazu zahrádkářů
Základní organizace Českého svazu zahrádkářů má v naší vesnici
79 členů a je řízena výborem, jehož předsedou je pan Ptáček.
Věkový průměr organizovaných zahrádkářů je dost vysoký i když
je to zájmová organizace, která sdružuje ty lidi, kteří rádi
pracují s přírodou, zejména pěstování ovoce, zeleniny a vinné
révy.
Odbornou činnost základní organizace lze rozdělit na vinařskou
sekci, to jsou sdruženi majitelé vinohradů v Bůrovcích. Jejich
výsledky, víno, známe nejlépe, buď přímo z jejich soukromých
vinných sklepů a nebo prostřednictvím různých výstav vín.
Vinaři se účastní výstav vín spojených s ochutnávkou těch
nejlepších vzorků místních, okresních i oblastních, kde
úspěšně reprezentují sebe, ale i naši obec.
Základní sekce se zabývá pěstováním a ochranou ovoce a
zeleniny, rovněž okrasných rostlin. Pro své členy pořádali
přednášky, nebo promítají videokazety o nejnovějších
schválených druzích ovocných stromů a zeleniny, jejich
pěstování a ochranu. Pro ověření získaných teoretických
znalostí si zajeli na výstavy například do Olomouce a do
Věžek.
Zajistili sadbu brambor, potřebná hnojiva a ve vývěsní skříňce
upozorňovali všechny občany na potřebnou ochranu rostlin.
Pro pálení ovocných kvasů ve vlastní pálenici v Bůrovcích u
kulturního střediska mají zahrádkáři živnostenský list. Pálí
zde i neorganizovaní spoluobčané z Topolné a další zájemci z
okolí. Letošní rok však byl na ovoce velmi skoupý a pálit se
skončilo na sklonku tohoto roku.

Zahrádkáři vlastní také malotraktor, který využívají hlavně
vinaři a zahrádkářský dům, který v letošním roce dokončili a
hodlají jej pronajímat i spoluobčanům k oslavám rodinných
událostí.
Společnost přátel s národy východu
Společnost přátel s národy východu se transformovala z
bývalého Svazu Československo-sovětského přátelství. Má 25
členů, kteří se pravidelně schází n "Besedě u samovazu", kde
si sdělují své dojmy z "prázdninových cest po zajímavých
místech mimo naši republiku.
Předsedkyní je paní učitelka Jiřina Ondrová.
Svaz protifašistických bojovníků
Svaz protifašistických bojovníků v Topolné sdružoval v roce
1995 pouze 11 členů jejichž věk je velmi vysoký a někteří z
nich se již hůře pohybují. Jejich úsilí se v letošním roce
zaměřilo na důstojný průběh oslav 50. výročí ukončení II.
světové války. Zástupci svazu se zúčastnili oslav nejen u nás
na vesnici, ale i v okresním městě Uherském Hradišti a dalších
významných míst z dob II. světové války a s osvobozeneckých
bojů.
Předsedou Svazu protifašistických bojovníků je pan Jaroslav
Bartošík, jednatelem a hlavním organizátorem rovněž "mluvčím"
je pan Alois Marčík.
Hasiči - Sbor dobrovolných hasičů
Sbor dobrovolných hasičů z Topolné hodnotil při své výroční
schůzi práci všech svých 25 členů. Ti věnují svůj volný čas na
ochranu majetku a zdraví svých spoluobčanů.
V zimních měsících si zvyšují své odborné znalosti nejen s
hasící technikou, ale umí poskytnout první pomoc zraněným
osobám a velmi dobře znají ovládání a umístění vodovodních
hydrantů v obci.
Své teoretické znalosti si ověřili na námětovém cvičení na
budovu staré školy a zároveň přímo v akci prověřili stav
hasičské techniky.
Bohužel, celostátní soutěž v požárním sportu se musela i letos
obejít bez topolských hasičů, neboť se z celého sboru
nepodařilo sestavit družstvo, které by se této "soutěže"
alespoň v okrskovém kole zúčastnilo sice jen symbolicky "do
počtu".
Hlavním úkolem hasičů na vesnici je prevence požáru, to je
upozorňovat spoluobčany na nebezpečí vzniku požáru a to hlavně
v době začátku topné sezony, nebo při žních, apod. Preventivní
relace v místním rozhlase, propagace ve vývěsní skříňce a
beseda se žáky základní školy, kterým je rovněž dovolena
prohlídka požární techniky a hasičské zbrojnice jistě přispěla
k tomu, že v naší obci žádný "červený" kohout na střechy v
letošním roce nesedl.
Za přispění obecního úřadu, ale hlavně vlastní prací sbor i v

letošním roce pokračoval v rekonstrukci hasičské zbrojnice.
Podařilo se opravit sociální zařízení , zrenovovat kuchyňku a
odpady. Peníze, tolik potřebné na lepší,moderní vybavení
technikou si hasiči získávají i vlastním přičiněním.
Zorganizoval končinovou zábavu a masopustní průvod vesnicí s
dobrovolnou sbírkou na jejich činnost. Hasiči mají velkou
podporu také u obecního zastupitelstva, neboť v případě
potřeby pomohou i při práci v obci.
Jako malá náplast rodinám, manželkám i dětem působil táborák s
občerstvením a zábavným odpolednem za jejich pochopení pro
tolik časově náročného "koníčka", který se uskutečnil v
červenci.
Mezi hasiči jsou dobrovolní dárci krve, kteří i v letošním
roce darovali svou krev vždy, kdy jí bylo potřeba.
Kolektiv lidí, které sdružuje potřeba pomoci ostatním při
živelných pohromách,má v Topolné již více než před sto lety
své předchůdce a doufejme, že vždy bude mít své nástupce.
Velitel sboru je pan Miroslav Horák, starostu si nezvolili pro
nízký počet členů.
Komunisté
Základní organizace Komunistické strany Čech a Moravy má v
naší obci asi 60 členů. V letošním roce se zaměřila na práci s
mládeží, analyzovala výsledek voleb do obecního zastupitelstva
a snaží se o zlepšení mezilidských vztahů našich občanů.
Předseda organizace komunistů je pan Oldřich Doležal
Lidovci
Československá strana lidová zvítězila v komunálních volbách a
má v obecním zastupitelstvu většinu poslanců. Z řad lidové
strany je i starosta obce.
Předsedou základní organizace je pan Berecka J, jednatelem byl
zvolen výroční členskou schůzí pan Karel Sklenařík. Členskou
základnu tvoří 61 občanů. Československá strana lidová svou
činnost zaměřuje a celý rok se o to snaží, podporovat
křesťanskou výchovu dětí a mládeže. Z nejdůležitějších akcí
uvádím:
29. července zorganizovali a zajistili pouť dospělých na svatý
Hostýn, které se společně s věřícími občany z Topolné
zúčastnil i pan páter Suchomel, který tehdy zahajoval své
působení v naší farnosti.
31. srpna putovaly na svatý Hostýn děti společně s otcem
Miroslavem Suchomelem. Ukončily tak své prázdniny.
V měsíci září křesťané z naší obce uspořádali sbírku pro
kněžský seminář v Olomouci. Uspořádali václavské hody s právem
a na svatého Mikuláše po ukončení odpolední bohoslužby přišel
nadělit těm nejmenším Mikuláš s andělem nosí dárkové balíčky.
Rozzářené oči dětí byla dostatečná odměna členům lidové strany
za jejich práci při přípravě nadílky.
Pro vánoční čas zajistili uvedení divadelního představení

"Popelka Nazaretská" od Václava Renče. Divadlo shlédli
křesťané 16. prosince v místním kostele.
Závěr
Skončil rok 1995, který budeme moci hodnotit až s odstupem
doby. Podle předpovědi počasí to měl být poslední teplý rok.
Pak má následovat čtyřicet chladných, deštivých let.
Mění se příroda, mění se i lidé. někteří se užírají závistí,
druzí vzpomínají na "staré dobré časy", další
podnikají....Naříkáme si, že finanční prostředky chybí všem,
občanům, obci, školám i spolkům. Ale přesto jezdíme do ciziny,
vybavujeme své domácnosti, opravujeme veřejné a obecní budovy,
komunikace, budujeme věci a stavby nové, rozvíjíme svoje
zájmy, koníčky.
Přišli jsme také o peníze, o své úspory, při prvním uzavření
pro platební neschopnosti a špatné investice banky Bohemia,
České banky.
To je situace pro nás všechny do letošního roku úplně neznámá.
"Horké chvíle" v ordinacích některých soukromých lékařů
připravila pacientům nesolventnost zdravotní pojišťovny Atlas
a Hornické pojišťovny.
Stávkovali lékaři, zdravotní personál. Stávkou vyhrožovali
učitelé. Stávkovali pracovníci Českých drah.
Začínají hypoteční úvěry, jsme akcionáři, sledujeme sazby z
úvěrů a vkladů u všech bank, vývoj kurzů jednotlivých
společností na burze, využíváme státní příspěvek u stavebního
spoření a penzijního pojištění.
V příštím roce budeme volit nový parlament, ten bude
schvalovat novou vládu a to vše bude velká prověrka názorů a
myšlení všech voličů.
Topolná 20. 9. 96
Zapsala: Buráňová
Podepsán starosta obce pan Fr. Samsounek

ROK 1996
Události v roce 1996
1. leden 1996. Novoroční blahopřání starosty obce pana
Františka Samsounka spoluobčanům patří již k událostem, které
časem vnímáme jako samozřejmost, stávají se novou tradicí.
Ve svátečním dopoledni, po skončení novoroční mše v místním
kostele, přesně v 10.00 hodin popřál obecním rozhlasem všem
obyvatelům obce všechno nejlepší v novém roce 1996 a vyslovil
důvěru v další úspěšnou spolupráci obecního zastupitelstva s
občany Topolné na zlepšování životního prostředí v obci a
jejím okolí.
Změna sociálních dávek
Od prvního ledna vstoupila v platnost druhá etapa zavádění

nového systému státní sociální podpory.
Přídavky na děti, příspěvek na dopravu, sociální příplatek a
příplatek na bydlení nebudou již vyplácet zaměstnavatelé spolu
se mzdou ale budou je občanům poskytovat okresní úřady na
základě žádostí na předepsaných formulářích, které si žadatelé
vyzvednou na určených kontaktních místech. Pro naši obec je
kontaktní místo v obci Bílovice a v okresním městě Uherské
Hradiště.
Přídavek na dítě je definován jako základní dávka pro rodiny s
dětmi a pomáhá jim krýt náklady spojené s výchovou a výživou
rodiny. Nárok má každá rodina, každé dítě žijící v rodině, s
příjmem nižším, než je trojnásobek životního minima a závisí
na věku dítěte. Sociální příplatek je ministerstvem práce a
sociálních věcí označen jako dávka, kterou chtějí pomáhat
rodinám s nízkými příjmy a přispívat na náklady spojené se
zabezpečováním potřeb jejich dětí. Poskytuje se sociálně
potřebným občanům v případě příjmu v rodině ve výši 1,6
životního minima.
Příspěvek na dopravu je dávka, která přispívá rodičům na
náklady spojené s dojížděním dítěte do školy mimo obec, kde
bydlí. Při dojíždění dítěte do základní školy se dávka vyplácí
bez ohledu na výši příjmů v rodině, při dojíždění studenta na
střední školu se dokládá žádost příjmem rodiny nižším než
dvojnásobek životního minima.
Příspěvek na bydlení je dávka, která přispívá na krytí nákladů
na bydlení. Nerozhoduje forma bydlení, ale výše příjmů, které
nesmí přesáhnout 1,4 násobku životního minima.
Zvýšení cen vodného
Od prvního ledna zvýšila akciová společnost Slovácké vodárny a
kanalizace ceny vodného a stočného.
Ceny za 1 cm3 vody pro domácnost se zvýšila na 9,60 Kč + 5 %
DPH (= daně z přidané hodnoty), pro podnikatele a firmy, které
označujeme jako velkoodběratele na 13,40 + 5% DPH (daně z
přidané hodnoty). Zároveň zavedla tato akciová společnost
placení záloh vodného přes SIPO (= sdružené inkaso).
Dopravní nehoda
15. ledna 1996, to je pondělí v časných ranních hodinách
nepřizpůsobil řidič pan Bača z Napajedel rychlost jízdy
nepříznivým podmínkám na vozovce, na cestě z Bílovic do
Topolné a Napajedel. Sníh, náledí a závěje zavinily havárii
vozidla na okraji vesnice a řidič i jeho spolujezdec měl velké
štěstí v neštěstí.
Oba vyvázli jen s lehkými odřeninami a pohmožděninami. Vozidlo
však bylo nepojízdné a spíše připomínalo hromadu plechu.
Omezení autobusové dopravy
22. ledna, to je v pondělí, čekalo občany z Topolné nepříjemné
překvapení. Jediný monopolní provozovatel hromadné dopravy v
našem okrese, Česká autobusová doprava, akciová společnost

Uherské Hradiště, upravil jízdní řád tak, že zrušil některé
autobusové spoje do Zlína, Otrokovic i do Uherského Hradiště.
Zkomplikoval tak dopravu do zaměstnání obyvatelům obce na
ranní, odpolední i noční směny. Téměř úplně znemožnil návštěvu
kulturních zařízení v okolních městech i vesnicích těm, kteří
nevlastní osobní automobil nebo jiný dopravní prostředek.
Obtížněji se také dostanou občané k odborným lékařům a nebo za
nemocnými v nemocnicích a jiných zdravotních zařízeních.
Omezená byla i doprava autobusem v sobotu a v neděli, byly
úplně zrušené spoje v dopoledních a večerních hodinách.
Česká autobusová doprava v Uherském Hradišti, akciová
společnost, žádá po všech obcích v našem okrese a obecní
zastupitelstvo Topolné není výjimkou, stále větší finanční
částky jako dotaci na provozované autobusové linky a hrozí
zrušením nebo omezením dalších autobusových spojů.
Fašank
Na sobotu 17. února 1996 hasiči společně s dechovou hudbou
Topolankou a chasou připravili fašankovou obchůzku, průvod
masek vesnicí s večerní taneční zábavou.
Odpoledne ve 14.00 hodin fašankové maškary s nezbytným
doprovodem dechovky a houfem malých dětí vyšly z místa srazu v
hasičské zbrojnici. Cestou po vesnici se masky občerstvovaly
čajem, koblihami, ale také alkoholem. Poslední úseky se
některé maškary spíše potácely a obveselovaly přihlížející tím
více.
Zvědavce v ulicích zinkasovali dobrovolní hasiči, kteří z
výtěžku dobrovolné sbírky financují nutnou údržbu své
techniky.
Večer od 20.00 hodin v hostinci "U Huberta" vyhrávala dechová
hudba Topolanka k tanci všem fašankářům: hasičům, místním i
přespolním tancechtivým návštěvníkům, zkrátka všem hostům,
kteří zaplatili vstupné, kteří měli zájem se bavit a zároveň
přispět sboru dobrovolných hasičů v Topolné. Ti se postarali
nejen o celou organizaci fašanku, ale i o občerstvení.
Součástí fašankové zábavy je i půlnoční pochovávání "basy".
Sněhová kalamita
V noci z pondělí na úterý 20. února 1996 napadlo asi 30
centimetrů sněhu a na okresní silnici mezi obcemi Bílovice a
Topolnou se utvořily vysoké sněhové závěje, které byly
neprůjezdné. Autobusy i osobní automobily zůstávaly sát pod
kopcem v Bílovicích a čekaly na pracovníky Silnic akciové
společnosti, kteří upravovali vozovky sněhovými pluhy.
První autobus, který projel naší obcí aby odvezl zaměstnance
do jejich firem a kanceláří, zastavil na zastávce u kostela v
7.10 hodin.
Nepříjemná zima byla v letošním roce hodně chladná, ale také
vleklá a trvala s malými přestávkami téměř až do 16. března,
kdy teplota vzduchu konečně zůstala stát nad bodem mrazu.

Při teplotě + 6°C kvetou na zahrádkách i v lese první poslové
jara - sněženky.
Osvobození obce
30. dubna 1996 si připomínáme osvobození naší vesnice od
německé okupace a odvedenci staví na návsi máj.
I letos žijící členové Svazu protifašistických bojovníků
společně s členy Komunistické strany Čech a Moravy a občany
Topolné položili kytici květů k pomník padlých a umučených
občanů před obecním úřadem.
Reprodukovaná hudba v místním rozhlase pietní vzpomínce
zahrála státní hymnu a zprostředkovala všem obyvatelům obce
krátké projevy přednesené zástupci organizátorů.
Stavění máje
Již týden předem připravují odvedenci máj. Musí zajistit v
polesí alespoň dva kmeny vysokých smrků, dovést je na náves.
Tam kmeny zbavit kůry, vyhloubit jámu a vyzdobit vrchol májky.
Postavení máje se neobejde bez pomoci rodičů, přihlížejících
zvědavců i pomocníků. to vše se neobejde bez dechové hudby
Topolanka, která na návsi i letos uspořádala malý koncert ze
svého repertoáru.
A pak již jen pořádně máj upevnit a celý kmen zajistit železem
proti případné krádeži. Letošní máj postavili odvedenci
narození v roce 1978 30. dubna v 18.00 hodin.
Den matek
Na pátek 3. května připravily děti z mateřské školky se svými
učitelkami akademii pro své maminky a babičky ke Dni matek.
Jednoduché říkanky, básničky, písničky i tanečky od těch
nejmenších maminčiných "sluníček" jsou nejmilejší a
nejupřímnější. Dojaté maminky přehlédnou nějaké chybičky nebo
zaváhání a potleskem odměnily každý výstup. Po hezkém programu
připravily starší děti papírová srdíčka a malé pohoštění pro
všechny přítomné maminky.
Košt vína
Na neděli 12. května 1996 se rozhodli vinaři z naší obce
sdružení v základní organizaci Českého svazu zahrádkářů
uspořádat "košt vína". Den předtím v sobotu, přijímali
organizátoři výstavy v domě zahrádkářů u staré školy vzorky
vín všech druhů i ročníků.
Výsledky své celoroční péče o vinnou révu a její následné
zpracování na lahodný mok sem přinášeli nejen místní vinaři,
ale i z okolí.
Ráno všechny vzorky hodnotili odborníci a odpoledne veřejnost.
Akce se zahrádkářům vydařila. Sluníčko se na všechny usmívalo,
bylo příjemně teplo a lákalo k procházce a k posezení u
dobrého vína a pěkné lidové písničce. Tu přidávali
"degustátorům" ke skleničce "tekutého sluníčka" nebo "mléku

starců" hudci z folklorního souboru Včelaran s primášem panem
Jarkem Hubáčkem.
Pouť
25. května byla poslední květnová neděle - neděle pouťová.
Kolotoče a další pouťové atrakce již od úterý zaujaly svá
stanoviště u staré školy a ve čtvrtek ji lákaly děti k
návštěvě a ke svezení.
Staly se tak velkým nebezpečím rodinným rozpočtům nejedné
domácnosti ve vesnici. Finanční částka, kterou děti i dospělí
zaplatili za jednotlivé jízdy na pouťových atrakcích, se
zvyšuje rok od roku: Dvě děti jedna stokoruna
mnoho"nepovozila"
V neděli ráno se do Topolné sjeli nejen pouťoví hosté, ale
hlavně stánkoví prodejci, kteří své "krámky" - textil, hračky
a jiné zboží vyložili podél hlavní cesty a jen díky zvýšené
pozornosti projíždějících řidičů se nestala žádná vážná
dopravní nehoda. Mezi tradiční prodejní artikl patří hlavně
nafukovací balonky, cukrová vata a turecký med, perníková
srdce a růžence z hroznového cukru.
Odpoledne se v památkovém domě č. p. 90 pochlubily rodičům,
příbuzným a dalším divákům s tanečním a pěveckým uměním děti z
národopisného souboru Včelaránek. Program začal v přírodním
hledišti v 15.00 hodin. Za svůj výkon účinkující dostali i
svůj první honorář: tatranku a ovocnou šťávu nebo limonádu.
Hlavní odměnou jim však byl nadšený potlesk spokojených
diváků.
Kdo byl již unaven charakteristickým hlukem pouti, postáváním
u kolotočů a jiných pouťových atrakcích, pochůzkami kolem
všech krámků, mohl posedět buď na zahrádce před pekárnou Toma,
která zároveň v jarních a letních měsících slouží jako
cukrárna, nebo posedět na "devadesátce" u skleničky vína při
"Besedě u cimbálu", kterou pořádal národopisný soubor
Včelaran. Při cimbálové muzice se zpívalo a tančilo do
pozdních nočních a časných ranních hodin.
Kácení máje
31. května topolská chasa "kácela" máj. Její povinností je
také uvést prostranství na návsi do původního stavu.
Volby do sněmovny
V pátek a v sobotu 31. května a 1. června proběhly volby do
Poslanecké sněmovny Parlamentů České republiky.
V průběhu měsíce září se konaly předvolební mítinky jak v
našem okresním městě Uherské Hradiště, tak i v sousedním městě
Napajedla, Otrokovice i Zlíně. A na každém z nich potkali
někoho z naší vsi. Ať to byl pan Lux z Křesťanské a
demokratické unie - Československá strana lidová, pan Zeman
ČSSD (= Česká strana sociálně demokratická) se svým populárním
autobusem "Zemákem", pan Vladimír Dlouhý ODA (= Občanská
demokratická aliance), pan Sládek Miroslav SPR-RSČ(= Sdružení

pro republiku - Republikánská strana Československa, pan Ivan
Kočárník ODS (= Občanská demokratická strana), ale i na
mítinku pořádaném Komunistickou stranou Čech a Moravy panem
Miroslavem Grebeníčkem
Různé poutače, tiskopisy, ale i semínka řeřichy od lidovců
nacházeli obyvatelé vesnice ve svých poštovních schránkách.
Malá byla propagace místních organizací stran obecním
rozhlasem a na vývěskách u obecního úřadu. O to více se
diskutovalo mezi občany v autobusech, obchodech a v
domácnostech. Lidé se netajili svým zklamáním nad dosavadním
vývojem životní úrovně, sociální sítě i nad rozkrádáním,
tunelováním bank a firem, nad daňovými úniky, nad zvětšující
se kriminalitou a rostoucí brutalitou, násilím.
Hlasovací lístky s poučením obdrželi všichni zapsaní voliči do
svých domovů, domácností, v úterý 28. května.
Ve volebním kraji Jihomoravském byly krajskou volební komis
zaregistrovány podle paragrafu 34 zákona č. 247/1995 Sbírky o
volbách kandidátní listiny politických subjektů:
1. Svobodní demokraté - Liberální strana národně sociální
2. Česká strana sociálně demokratická
3. Občanská demokratická strana
4. Pravý blok - nebyl hlasovací lístek vytištěn
5. Nezávislí
6. Moravská národní strana - Hnutí slezskomoravského
sjednocení
7. Demokratická unie
8. Občanská demokratická aliance
9. Strana československých komunistů
10. Křesťanská a demokratická unie - Československá strana
lidová
11. Důchodci za životní jistoty
12. Strana demokratické levice
13. Českomoravská unie středu
14. Česká pravice
15. Komunistická strana Čech a Moravy
16. Strana zelených
17. Sdružení pro republiku - Republikánská strana
Československa
18. Levý blok
19. Hnutí samosprávné Moravy a Slezska - Moravské národní
sjednocení
20. Celostátní aktiv občanů - nebyl hlasovací lístek
U těch politických subjektů, kde chyběl volební lístek tomu
bylo proto, že nesložily kauci potřebnou pro zahájení tisku v
tiskárně.
V pátek 31. května 1996 se volební místnost upravená ze
zasedací místnosti na obecním úřadě otevřela pro první voliče
ve 14.00 hodin odpoledne.
Po příchodu do volební místnosti se každý občan zapsaný do
seznamu voličů musel prokázat okrskové volební komisi svou
totožnost a státní občanství České republiky. Totožnost mohl

volič prokázat především občanským průkazem vydaným do 30.
dubna 1993, pokud v něm je vyznačeno, že držitel je státním
občanem České republiky, dále občanským průkazem vydaným po 1.
květnu 1993 pokud je označen přelepkou Česká republika,
cestovním pasem České republiky, osvědčením o státním
občanství České republiky vydaným po 8. květnu 1969.
Na základě přeloženého dokladu byl volič zaregistrován a
obdržel úřední obálku opatřenou razítkem. V prostoru za
plentou vložil do obálky jeden hlasovací lístek té politické
strany, hnutí či koalice, pro niž se rozhodl hlasovat.
Zakroužkováním pořadového čísla kandidátů na vybraném
hlasovacím lístku mohl volič ovlivnit jejich pořadí.
Zakroužkovat se však mohlo nejvýše čtyři kandidáty, jinak byl
sice hlasovací lístek platný, ale preference se nepočítaly.
Po opuštění prostoru pro úpravu hlasovacích lístků hlasoval
tak, že vložil úřední obálku před členy okrskové komise do
volební urny.
Volební místnost se uzavírala úřední pečetí ve 22 hodin večer
a znovu se otevírala v sobotu 1. června v 7.00 hodin ráno.
Určení členové volební komise obcházeli s přenosnou urnou ty
voliče, kteří o tuto službu požádali v úřadovně obecního
úřadu.
Ve 12.00 hodin se definitivně uzavřela volební místnost a
nastalo sčítání hlasů a preferencí jednotlivých kandidátů.
V neděli dopoledne 2. června v 10.00 hodin seznámil s výsledky
voleb v naší obci starosta, pan František Samsounek, obecním
rozhlasem. Výsledky byly rovněž vyvěšeny na obecních deskách a
uveřejněny vyvěšením v oznamovací skříňce na návsi u kostela.
Zapsaných voličů v naší obci bylo 1127 volilo 998 občanů a
bylo odevzdáno 992 platných hlasů, to je 88,6 %.
strana:
č. 1. Svobodní demokraté - Liberální strana národně sociální
obdržela v naší obci 7 hlasů
č. 2. Česká strana sociálně demokratická získala 163 hlasů
č. 3 Občanská demokratická strana 152 hlasů
č. 4 nebyl
č. 5 nezávislí 2 hlasy
č. 6. Moravská národní strana - Hnutí slezskomoravského
sjednocení 8 hlasů
č. 7 Demokratická unie 9 hlasů
č. 8 Občanská demokratická aliance 62 hlasů
č. 9 nebyl
č. 10 Křesťanská a demokratická unie - Československá strana
lidová u nás zvítězila, volilo ji 277 voličů
č. 11 Důchodci za životní jistoty 18 hlasů
č. 12 Strana demokratické levice 6 hlasů
č. 13 Českomoravská unie středu získala 7 hlasů
č. 14 Česká pravice 4 hlasy
č. 15 Komunistická strana Čech a Moravy 212 hlasů
č. 16 Strana zelených 0 hlasů
č. 17 Sdružení pro republiku - Republikánská strana

Československa získala v naší obci své příznivce a volilo ji
29 občanů
č. 18 Levý blok 21 hlasů
č. 19 Hnutí samosprávné Moravy a Slezska - Moravské národní
sjednocení našlo 18 příznivců
Celkově v České republice zvítězila Občanská demokratická
strana, kterou volilo 29, 62 % voličů, Česká strana sociálně
demokratická získala 26, 44 % platných hlasů, Komunistická
strana Čech a Moravy 10,33 %, Křesťanská demokratická unie Československá strana lidová 8,8 %, Sdružení pro republiku Republikánská strana Československa 8,01 % a Občanská
demokratická aliance 6,36%. Ostatní politická seskupení
získala pod pět procent platných hlasů a tím byly ze
zastoupení v Parlamentu vyřazeny.
Vytvořením vlády byla pověřena vítězná strana, která vytvořila
koalici s Křesťanskou a demokratickou unií - Československou
stranou lidovou a Občanskou demokratickou aliancí, v čele s
premiérem panem Václavem Klausem.
Soukromé autobusy
3. června, to je v pondělí, zahájil přepravu cestujících svými
charakteristickými žlutými autobusy soukromá firma dopravce
pan Housy - "Housacar". Přeprava byla zahájena na dvou nových
linkách vedoucích přes naši obec:
Uherské Hradiště - Zlín přes Topolnou
Uherský Brod - Zlín přes Topolnou
Jízdní řád byl připraven na dobu časově omezenou, na dobu
zkušební, zda se všechny spoje vyplatí a jak je budou
cestující využívat. Prozatím se téměř všechny odjezdy
"housakarů" shodují s odjezdy pravidelných linek provozovaných
akciovou společností České autobusové dopravy v Uherském
Hradišti.
Pondělní přeprava všech cestujících byla zdarma a další dny
byla o 1 Kč lacinější. Tak například přeprava z Topolné do
Napajedel stojí v autobusu České autobusové dopravy 5 Kč, u
pana Housy 4 Kč.
Dětská akademie
23. června se v kulturním středisku v Bůrovcích konala dětská
akademie.
Místo dění: velký sál kulturního střediska
čas zahájení: odpoledne, až se batolata a malé děti vyspinkají
v 15.00 hodin
účinkující: všechny děti, které navštěvují mateřskou školku a
1. až 4. ročník základní školy a jejich učitelé
organizátoři: Klub rodičů při obou školách, učitelský sbor
obou škol a obecní zastupitelstvo
vstupné: dobrovolné
Akademie byla zahájena podle programu paní ředitelkou základní
školy, Olgou Němcovou, která uvítala a tím i ztišila přítomné
diváky, kteří velký sál téměř celý zaplnili. Rodiče, maminky,

tatínkové, babičky, dědečkové, dokonce i tetičky a strýčkové
pomáhali doma připravovat cvičební úbory a pro ty nejmenší
byli doma prvními diváky a kritiky a nyní s napjetím očekávali
jejich premiéru.
Také zástupce obecní rady, starosta obce, pan František
Samsounek přivítal všechny přítomné diváky a společně s
ředitelkou školy popřáli dětem zdárný průběh jejich
vystoupení, divákům pěkný kulturní zážitek a všem dohromady
dobrou zábavu.
Jako každý rok první vystoupení patřilo dětem z mateřské
školky.
V letošním roce se rodičům předvedly společně všechny třídy
školičky, malé, tříleté děti, starší i ti nejstarší
předškoláci, kteří jsou již "ostřílení mazáci".
Na vystoupení dětí základní školy společně s kroužkem rytmiky
již byla vidět jistota jejich projevu, ale také ctižádost
předvést svůj program co nejlépe.
Největší úspěch měla 4. třída pana učitele Turny, která
předvedla taneční kreaci nazvanou "Jak Kolumbus objevil
Ameriku".
Choreografii připravil syn pana učitele, kostýmy ušili rodiče
dětí a samotné čtvrťáky zaujala hudba i děj.
Svou malou premiéru zde měla i malá Topolanka, složená z
mladých muzikantů mladších 15 let, převážně dětí členů dechové
hudby Topolanka. Pod taktovkou nestora Topolanky, pana Ludvíka
Foltýna, který celý svůj život věnoval hudbě a výchově dalších
muzikantů, předvedené skladby sice sem, tam někde zaskřípaly
falešným tónem, ale z nadšení mladých hudebníků bylo znát, že
dechová hudba Topolanka má na dalších x let zajištěné
pokračování, má následníky, má budoucnost.
Program, který děti předvedly, trval do 16.30 hodin, pak
následovala volná zábava, ke které hrála dechová hudba
Topolanka, pod taktovkou pana Blažeje Foltýna.
Bohužel, znovu se opakoval obrázek z dřívějších let. Po
ukončení oficiálního programu následuje velmi rychlé vyklizení
sálu. Rodiče odejdou s dětmi domů a těch, kteří zůstanou
poslouchat dechovku je zanedbatelné množství. Je to velká
škoda, neboť pěkné odpoledne mohlo mít příjemné pokračování,
občerstvení pro malé i velké bylo zajištěno a naše dechovka je
známá i za hranicemi naší vlasti.
Zloděj v mateřské školce
V pátek 28. června 1996 čekalo děti v mateřské školce nemilé
překvapení. Neznámý poberta se vloupal do areálu školky,
vybral ředitelnu, rozbil dveře a ukradl v jedné třídě
videopřehrávač.
Výsledek loupeže se mu zdál asi malý, a proto navštívil
mateřskou školku ještě jednou, a to v úterý 2. července. Větší
škodu tu však udělal tím, že zanechal po sobě rozbité dveře,
vypáčené skříňky, vylámané stoly a dětské šatny a podobně.
Při pravidelné kontrole všech objektů v majetku obce byla

zaznamenána krádež autobaterie u čerpadla na štěrkovišti,
kterým se napouští místní koupaliště. Zda tuto krádež má na
svědomí zloděj, nebo jen místní nenechavec není zjištěno.
Strážnice
V neděli 29. června se národopisný soubor Včelaran se sídlem v
Topolné zúčastnil folklorního festivalu ve Strážnici. Tam
vystupovali v podvečer v areálu skanzenu slovácké vesnice s
hodinovým pořadem "Balada o Veruně".
Večer pod lipů
Na večerní hodiny 6. července připravil národopisný kroužek
Včelaran pro příznivce své, i pro všechny milovníky lidové
písničky "Večer pod lipů", pod lipou stojící v přírodním
amfiteátru ve prostorách dvora usedlosti památkového domu č.
90 společně s valašským souborem Kašava.
Valašskou muziku, písničky, tance a zvyky pak vystřídala
cimbálová muzika domácího souboru Včelaran a ta pak hrála
"besedníkům" až do časných ranních hodin.
Uzavření prodejny
V úterý 9. července se uzavřela družstevní prodejna KOLONIÁL
akciové společnosti TOPAGRA Topolná. Prodejna byla uzavřena
pro připravované stavební úpravy.
Cirkus
11. července vyrostlo na prostranství u staré školy menší
šapitó malého rodinného cirkusu. Jejich zvěřinec byl sestaven
z hadů, koňů, zeber a psů. Po zaplacení vstupného dospělí 50
Kč, děti 30 Kč si během programu mohly děti sáhnout na živého
hada, tleskali všichni cvičeným psům, obdivovali krasojezdkyni
i drezúry koní a zeber. Největší úspěch ze všech artistů měl
klaun, jehož červený nos na gumičce se stal "šlágrem" mezi
dětmi.
Své představení artisté předvedli hned 2x, 11. a 12. července,
vždy v 18.00 hodin pro děti a ve 20.00 hodin večer pro
dospělé.
Fotbalový turnaj starých pánů
14. července se na hřišti Tělovýchovné jednoty v naší obci
uskutečnil již dlouho připravovaný a ohlášený fotbalový turnaj
organizovaný obecním úřadem ve spolupráci se sportovci
Tělovýchovné jednoty.
Věk přihlášených hráčů jednotlivých fotbalových jedenáctek
nesměl být mladší 30 let, hrálo se systémem každý s každým za
účasti pěti týmů. Začátek prvního utkání byl stanoven na 13.00
hodin odpoledne, vstupné na turnaj bylo dobrovolné.
Diváci v hledišti, v ochozech se dobře bavili a počasí "starým
pánům" přálo. Všichni hráči hráli s plným nasazením potud,
pokud jim to jejich "fyzička" dovolila. Ve hře byla i
ctižádost jednotlivých družstev turnaj vyhrát, své vykonala i

"recese" některých fotbalistů. O vítězi se rozhodlo až ve
večerních hodinách, až po 20 hodině, ale nikdo nelitoval
promarněného odpoledne.
Na prvním místě se umístil výběr Tělovýchovné jednoty, který
hrál ve složení výbor + hosté + bývalí hráči.
Druhá příčka pomyslných stupňů vítězů patřila výběru stálých
"štamgastů" hospody "U Kozla".
Třetí byl výběr vesnice - kdo se cítil, ten hrál
Čtvrté místo obsadili dobrovolní hasiči z Topolné a poslední
páté místo patřilo organizátorům a zároveň vyzyvatelům hráčům
obecního zastupitelstva - obecnímu úřadu.
Koloniál znovu otevřen
22. července, v pondělí, byla opět otevřena družstevní
prodejna KOLONIÁL. Místo původního pultového prodeje a dvou
malých "kumbálků" je zřízena samoobsluha, kde se prodává vedle
potravin a zeleniny také drogistické zboží.
Rovněž prodejna masa byla změněna. Prostory byly zvětšeny a
maso i uzenina jsou vystaveny v prosklených pultech.
Potřebné prostory potřebné pro zvětšení prodejen i tolik
potřebných skladů, získala akciová společnost Topagra z
vedlejší bytové jednotky, kterou uvolnila rodina Parobkova.
Těm byl přidělen byt v prvním patře stejného domu.
Hned první den navštívily prodejnu hlavně hospodyně, které
pečlivě porovnávaly všechny ceny vystaveného zboží a novou
úroveň prodeje. Vedoucí koloniálu je paní Dana Hoferková.
Setkání motorek
V sobotu, 27. července v areálu střediska v Bůrovcích bylo
setkání "motorkářů" z celé České republiky. Po vesnici od
ranních hodin hřměly motory silných motocyklových strojů
"Harley Davison", různé "ČOPRY", motorky všech zahraničních
značek, nejnovější typy, ale i muzejní kusy.
Účastníci setkání si vyměňovali zkušenosti s provozem, údržbou
a byl zde i prodej náhradních dílů a vybavení.
Motorky postávaly u obchodů, kde si jejich majitelé nakupovali
potraviny, ale také i pivo a "tvrdý" alkohol, projížděly jen
tak vesnicí a pak zaparkované pod jabloněmi a před kulturním
domem očekávaly své majitele a pány. Mezi jejich největší
obdivovatele patřily děti bez rozdílu věku, které by se
nejraději viděly sedící za řídítkami motorek, ale také všechna
mužská část vesnice, tatínkové a dědečci.
Sobotní setkání zakončil zemitý rock hudební skupiny Wayn a
Impérium, který doslova "řičel" nad Topolnou až do prvního
"kuropění".
Spolupořadatel setkání s nájemci Bůrovců panem Jiřím
Pohlídalem byla firma Synot ze Starého Města a Rádio Zlín.
Zvýšení cen plynu
Od 1. srpna se zvyšovala cena zemního plynu, jak oznámila
spotřebitelům akciová společnost Jihomoravská plynárenská. Pro

domácnosti, které plynem topí, což je v naší vsi většina
domácností se cena 1 m3 zvýšila z 2,15 Kč na 2,55 Kč, stálý
poplatek na plynoměr zůstal v nezměněné výši 93 Kč měsíčně.
Setkání ročníku 1946
V sobotu 30. srpna přijal starosta obce, pan František
Samsounek v zasedací místnosti na obecním úřadě rodáky i
občany Topolné, narozené v roce 1946, kteří v letošním roce
oslavují padesát let života.
Oslavencům připravili zaměstnanci obecního úřadu malé hudební
blahopřání v obecním rozhlase, starosta obce jim blahopřál
osobně. Po ukončení formální slavnostní části se spolužáci
setkali se svými dosud žijícími učiteli zahrádkářů, kde měli
připravené malé pohoštění.
Zvýšení cen el. proudu
Od 1. září si musí občané sáhnout hlouběji do svých peněženek.
Akciová společnost Jihomoravská energetika, společně s
ostatními energetickými společnostmi v naší republice zvýšila
ceny elektrické energie. A tak například domácnost, která
elektrickou energii nepoužívá k vytápění, zaplatí za 1 Kwh
místo 1,10 Kč nyní 1,28 Kč a stálý měsíční poplatek za
pronájem elektroměru místo 37 Kč 40 Kč.
Začátek školního roku - škola
2. září začal opět nový školní rok, kterým začíná dětem deset
měsíců učení, deset měsíců starostí a povinností a od
letošního roku i devátá třída. K 1. stupni v celé České
republice základních škol je znovu přiřazen pátý ročník a tak
v pondělí přivítala ředitelka školy paní Olga Němcová v hale
místní školy 98 žáků 1. až 5. ročníku.
Slavnostního zahájení školního roku 1996/1997 byl přítomen
také starosta obce, pan František Samsounek, všichni
zaměstnanci školy: uklízečky, školnice, vychovatelky školní
družiny, učitelský sbor, rodiče prvňáčků a ostatní hosté.
Paní ředitelka nejprve přivítala malé žáčky "kašičky" první
třídy, jejich rodiče a představila třídní učitele jednotlivých
tříd.
1. třídu bude vyučovat paní učitelka Marie Horáková
2. třídu bude vyučovat paní učitelka Marášková
3. třídu bude vyučovat paní učitelka Nevělíková
4. třídu bude vyučovat ředitelka školy paní Olga Němcová
5. třídu bude vyučovat pan učitel Turna
Tělesnou výchovu, výtvarnou výchovu, výtvarný kroužek a
vlastivědu učí paní učitelka Homolková a Vašinová.
Vychovatelkou školní družiny je paní Františka Vašinová.
Hodně úspěchů popřál žákům i pan starosta. Pak se děti rozešly
do svých tříd a první třídu si odvedla paní učitelka Horáková
i s jejich rodiči do třídy, která svým uspořádáním byla pro
mnohé rodiče velkým překvapením. Lavice jsou ve třídě
rozmístěny do půlkruhu a netvoří "zákryt" tak dobře důvěrně

známým těm dříve narozeným. Uprostřed třídy je položený
koberec, na stěnách jsou veselé nástěnky, plakáty. Žáčky si
paní učitelka posadila kolem sebe na koberec, rodiče usedli do
lavic. Před pozornými diváky děti počítaly tečky na hrací
kostce, psaly svá jména na tabuli, poznávaly písmenka. Pak se
seřadily a se svou třídní učitelkou prošly celou školu i
školní družinou.
Naše škola se přihlásila ke vzdělávacímu programu Obecná
škola. Děti takto vyučované prožívají při vyučování větší
pohodu a radost, mají více času na procvičování učiva,
uplatňuje se zde princip "škola hrou", respektuje se
individualita žáků. Ve 4. a 5. třídě si mohly děti také vybrat
povinný cizí jazyk, vyučuje se angličtina nebo němčina.
Snahy o přiblížení žáků se svými učiteli se zobrazují na
školních akcích, návštěvy pohádkových představení ve Zlíně a
Uherském Hradišti, kouzelnická a artistická vystoupení,
výchovný koncert, výtvarné, pěvecké a sportovní soutěže.
Velkým úspěchem naší školy byl turnaj "O pohár obce Kněžpole",
který Topolná vyhrála již potřetí. Škola pořádá i pravidelné
vánoční besídky, dětskou akademii, táboráky na konci školního
roku.
Klub rodičů při topolské škole připravil pro děti karneval v
hospodě" U Huberta", na který přispělo 24 topolských sponzorů.
Pro zkvalitnění výuky se dokončují odborné učebny - jazyková a
audiovizuální a učebna pro výuku prvouky a přírodovědy. Škola
má novou plynovou kotelnu a bylo vybudováno nové sociální
zařízení ve staré části školy, kde také byly vyměněny okna a
celá škola byla zateplena.
Hody
28. září se v naší vesnici slavily "václavské hody". Chasa se
oblékla do vypraných, nažehlených svátečních krojů, které jim
připravily jejich pečlivé maminky a babičky, do plucárků,
demižonků nebo i do obyčejných sklenic dostala mužská část od
tatínků nebo dědečků to nejlepší víno nebo slivovicu z jejich
sklépka. Děvčata dostala mnoho rad jak přežít bez pohromy to
těsné šněrování, pak ještě uvázat "turčák" na hlavu a už se
všechny chasa schází u kostela, kde mladý kaplan Josef
Červenka sloužil ve 14.00 hodin slavnostní hodovou mši za
všechnu mládež z Topolné. Venku před kostelem netrpělivě
postávala dechová hudba Topolanka, která chasu bude doprovázet
při obchůzce vesnicí při cestě za stárky a pro práva.
Letos byli mladší stárci Ondřej Bureš a Svatava Knotová a
starší stárci Petr Dujíček a Magda Postavová. Stále více
oblékají maminky do krojů i malé děti, které si pak důležitě
vykračují před zpívající, výskající a tančící mládeží.
Večer se staří i mladí společně sejdou na zábavě v kulturním
středisku v Bůrovcích, kde ve všech prostorách zní hudba. Ve
velkém sále hraje dechová hudba Topolanka, ve sklepních
prostorách cimbálová muzika Včelaran. "Hodaři" se jen těžko
před ránem rozcházejí,nikomu se nechce spát, vždyť hodová

zábava je jen jednou v roce!
V neděli od 14 hodin obchází chasa s dechovkou obec již jen ve
fěrtůškách a s kasičkami, kam přihlížející "domorodci"
přispívají na úhradu nákladů vzniklých při přípravě a průběhem
hodů. Druhý den se vždy obcí vozil beran na vozíku, ale
poněvadž se v tuto dobu shání beran velmi těžce, nynější chasa
od tohoto zvyku ustoupila.
Večer hodová veselice pokračovala taneční zábavou v sále
hostince "U Huberta" a hody vyvrcholily následující sobotu,kdy
chasa uspořádala "Hodové dozvuky". Náklady spojené s hodovou
veselicí jsou rok od roku vyšší a tak přispívá i obecní
pokladna. V letošním roce dostala mládež z obecního rozpočtu a
prostředků 10 800 Kč.
Valorizace důchodů
1. října se valorizovala výše životního minima, neboť míra
inflace překročila 10 %. Rovněž se pro tento důvod
valorizovala i výše starobních invalidních, vdovských,
vdoveckých a sirotčích důchodů.
Velká míra inflace snižuje životní úroveň slabších vrstev
národa, kterou tvoří hlavně rodiny s malými dětmi a důchodci,
ale také znehodnocuje jejich celoživotní úspory.
Vykopání hrobů německých vojáků
28. října začala německá společnost "Lidový spolek péče o
německé válečné hroby", která vyhledává hroby zabitých
německých vojáků ve 2. světové válce, se svolením obecního
úřadu, ale hlavně českého ministerstva zahraničí, dělat sondy
u kostela v místech, které měli na svojich pláncích označeny
jako společný hrob 4 německých vojáků, kteří padli až na samém
konci války 30. dubna 1945 u Bůrovců. Byla to nesmyslná,
poslední zoufalá obrana Němců, při které zemřeli i civilní
občané z naší obce. Místo označené na pánku však nebylo
správné a tak zaměstnanci společnosti první část vyhledávání
předčasně ukončili a hledali ve spolupráci s obecním úřadem
žijící svědky.
Další práce na exhumaci byly zahájeny 4. listopadu další
sondáží, musela být skácena jedna túje, která stála u kostelní
zdi a pak se hledaný hrob našel. Byl asi 1 metr vzdálený od
původně označeného místa.
5. listopadu byl hrob vykopán a do modrých polyetylénových
pytlů byly uloženy kosti nalezených mrtvých německých vojáků,
zachovalé kovové přezky a jejich zrezivělé identifikační
známky.
Je až k podivu, že Lidový spolek měl tak přesné nakreslené
plánky a také naprosto přesně znali i jména těchto mrtvých.
Volby do senátu
15. listopadu začaly volby do Senátu. Volbám předcházela nejen
předvolební agitace, ale hlavně diskuse mezi občany nejen naší
vesnice, ale v celé republice, zda je Senát potřebný či

nikoliv.
Do Poslanecké sněmovny může kandidovat občan, který dosáhl
věku jedenadvaceti let, senátor musí mít nejméně čtyřicet let.
Do Poslanecké sněmovny se volí poměrným systémem v osmi
krajích, minimálně jednou za čtyři roky. Senát se volí v 81
okrscích většinově (tzn. že senátorské křeslo obsadí kandidát,
který získal v daném okrsku nejvyšší počet hlasů).
Každé dva roky se hlasuje o obsazení třetiny senátorských
míst. Letošní volby byly vynímečné tím, že bylo potřeba
obsadit všechna místa senátorů, proto se volilo v celé České
republice, ale ve třetině obvodů na dva roky, ve třetině na
čtyři a v poslední třetině na šest let. Volební obvod 80 Zlín 2, do kterého patřila naše obec, volil senátory na 4
roky.
Volební místnost byla připravena na obecním úřadě v 1. patře,
v zasedací místnosti. Cestou k volebním místnostem si mohli
voliči znovu ujasnit kandidáty v našem volebním obvodě a také
prohlédnout vystavenou studii úpravy rodinných domků na návsi
v rámci projektu Obnova venkova, který pro Topolnou vypracoval
ing. architekt Pšenčík.
Při vstupu do volební místnosti se musel volič prokázat
platným dokladem o státním občanství a obdržel úřední obálku s
razítkem. Do ní vložil hlasovací lístek vybraného kandidáta a
obálku vhodil do volební schránky.
Volby v pátek probíhaly v době od 14.00 hodin do 22.00 hodin,
v sobotu se volební místnosti otevřely v 7.00 ráno a
definitivně uzavřely v poledne, ve 12.00 hodin.
Názor většiny voličů, že Senát je zbytečný, že nemá žádné
opodstatnění a že náklady na zřízení, provoz, mzdy a další,
zase ponese obyčejný daňový poplatník se odrazil na jejich
účasti u voleb.
V naší obci se z celkového počtu 1127 zaregistrovaných voličů
dostavilo k urnám 508, kteří odevzdali 503 platné hlasovací
lístky, což bylo 45 % voličů. Bylo to více než celostátní
průměr 33 %.
Pro kandidáta Občanské demokratické strany pana PhDr. Zdeňka
Dostála, přednostu Okresního úřadu ve Zlíně hlasovalo 83
občanů, společného kandidáta koaličních vládních stran
Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová
a Občanská demokratická aliance inženýra pana Jiřího Stodůlku,
který pochází z Uherského Hradiště, volilo 224 voličů,
Komunistická strana Čech a Moravy má v naší obci ještě stále
mnoho přívrženců a členů této strany a proto svému kandidátu,
pan RNDr. Eduardu Mückovi, Csc., důchodci z Otrokovic dali
svůj hlas, volilo ho celkem 100 občanů.
Inženýr Jiří Volařík, důchodce z Uherského Brodu, který je
členem politické strany Demokratická unie získal v Topolné jen
5 platných hlasů.
Česká strana sociálně demokratická navrhovala pro volby do
Senátu Parlamentu České republiky pan Luďka, důchodce ze
Slavičína. Pro jeho zvolení hlasovalo 51 voličů.

40 platných hlasů získal pan František Janků, stavební inženýr
ze Zlechova, který byl kandidátem Moravskoslezské koalice,
kterou tvořily Českomoravská unie středu, Hnutí samosprávné
Moravy a Slezska a Moravské národní strany.
Jelikož v našem volebním obvodě nezískal ani jeden kandidát
více než polovinu hlasů, postoupili dva nejúspěšnější, pan
PhDr. Zdeněk dostál, Občanská demokratická strana a pan
inženýr Jiří Stodůlka, Křesťanská a demokratická unie Československá strana lidová do druhého kola, které probíhalo
ve dnech 22. a 23. listopadu opět v obvyklém čase a znovu v
zasedací místnosti obecního úřadu.
Jediná změna byla v tom, že hlasovací lístky nedostali voliči
předem do svých domácností, ale až ve volební místnosti. Počet
voličů, kteří uplatnili své zákonné právo a dostavili se k
volbám, se zase zmenšil.
V naší obci, ale i v celém volebním obvodu č. 80 - Zlín 2
získal největší podporu voličů pan Jiří Stodůlka, který tak
zasedne na 4 roky do lavice druhé komory českého parlamentu do Senátu.
Mikuláš
4. prosince uchystala mateřská školka "Mikulášskou besídku".
Ta letošní byla neobvyklá, neboť celé dětské pásmo se skládalo
z krátkých pohádek. A také se přednášelo a tančilo.
"Já su svatý Mikuláš, neboj sa, kdo poslůcháš...." Byl tu
doopravdický Mikuláš s balíčky. Jenže to nebyl ještě konec,
neboť všichni čekali na jeho kamaráda. A ten chodil až na
druhý den, kdy hned ráno přišel za dětmi do mateřské školky i
do základní školy
"Já mám rohy, kopyta,
piju víno z koryta.
Z pekla nikdy neslezu,
bez tohoto řetazu."
Přišel sice za dětmi s pytlem i řetězem, ale nikoho sebou do
pekla nevzal. A večer 5. listopadu? To se v celé dědině
ozývalo dovádění "pekelníků", kteří zvonili řetězy, andělé
cinkali zvonečky, nedůstojné škorpení Mikulášů".
Ozýval se také dětský pláč, ale i radost a smích. To vše k
Mikuláši patří. A hlavně, za chvíli budou zase vánoce.
Na Štěpána, to je 26. prosince vozili chlapci z národopisného
souboru Včelaran "buchtu" po svobodných děvčatech. Tento zvyk
udržují v obci asi jenom oni jako jediní.
Konec roku
31. prosince se slavil konec roku v kulturním středisku v
Bůrovcích, pořadatel byl současný nájemce pan Jiří Pohlídal se
svými společníky.
Obecní zastupitelstvo
V Topolné je obecní rada pětičlenná, složená ze starosty pana

Františka Samsounka, zástupce starosty pana ing. Františka
Viceníka a tří členů: pana Zdeňka Mikulky, pana ing. Bohumíra
Formáčka a pana Stanislava Pekaře. Obecní rada se schází téměř
pravidelně 2x do měsíce a řeší problémy, které se týkají nejen
nynějšího života v obci, ale také perspektivu obce v budoucích
letech. Pro dobrou práci a správné rozhodování vyžaduje
znalost zákonných norem, předpisů a zákonů.
Může také vydávat vlastní, obecně platné vyhlášky, které však
musí schválit celé obecní zastupitelstvo.
Jedna z prvních vyhlášek v letošním roce stanovila výši
obecních poplatků, která se dotýkala majitelů psů, kteří za
své miláčky zaplatili 50 Kč do obecní pokladny, uživatelů
veřejného prostranství a poplatků ze vstupného, týkající se
hlavně nájemců v kulturním středisku Bůrovce.
Další vyhláškou bylo stanovení výše příspěvků na dítě zapsané
v mateřské školce, aby se částečně uhradily provozní náklady
této budovy. Příspěvek na jedno dítě činí 150 Kč, na 2 děti a
více sourozenců zaplatí rodiče obci 260 Kč.
Jedním z velkých problémů zůstává otázka fotbalového hřiště,
kterou řeší okresní soud v Uherském Hradišti.
Žalovaná strana je Tělovýchovná jednota Topolná, zastoupená
jejím předsedou, panem inženýrem Jiřím Dohnalem.
Žalobci jsou:
pan Josef Mikulka z Bílovic
paní Františka Bartošíková z Topolné,
paní Marie Hoferková z Topolné,
pan Jaroslav Mikulka z Topolné,
paní Jiřina Levcová z Topolné,
pan Vratislav Mikulka z Napajedel
a paní Jarmila Drgová z Malenovic, kteří
dodali Návrh na zahájení řízení o vyklizení pozemku. Žalobci
jsou všichni podílovými spoluvlastníky pozemku parcely č. 1620
- ostatní plocha, o výměře 6.841 m2 v katastrálním útvaru
Topolná. Žalovaná strana si na předmětném pozemku a na
pozemcích sousedních zřídil fotbalové hřiště.
Jednání u soudu trvají dlouho a Tělovýchovná jednota potřebuje
mít hřiště jednak pro svá fotbalová utkání, ale i pro zdravý
sportovní vývoj našich dětí i mládeže. Na hřiště chodí cvičit
i žáci základní školy v hodinách tělesné výchovy.
Dalším problémem je určení vlastnictví Nesvadbového dvora,
který řeší Krajský soud v Ústí nad Labem, neboť dědicové se
odvolali proti zamítavému rozhodnutí soudu první instance.
Rada má i všední starosti, jako je odvoz velkoobjemového
kontejneru, odvoz komunálního odpadu, jednání o autobusové
dopravě, budování čistírny odpadních vod, opravy komunikací v
obci, stav škol, obecních bytovek, správu veškerého obecního
majetku a pod.
Neméně důležitá je i otázka dalšího rozvoje obce, budoucí
výstavby rodinných domků v trati nad základní školou,
plynofikace mateřské školky a její generální opravy, zavedení
kabelové televize.

Zdařila se jednání o určení vlastnictví budovy na Mlatech, kde
je umístěna Pošta a pekárna Spotřebního družstva JEDNOTA.
Tento objekt, jehož současná hodnota je téměř 10 milionů Kč, a
který byl vybudovaný občany Topolné v akci Z byl po dlouhých
tahanicích zapsán do katastru nemovitostí obce Topolná na
Katastrálním úřadě v Uherském Hradišti. Po provedení vkladu se
zástupci spotřebního družstva JEDNOTA musí s naší obcí
dohodnout o výši pronájmu, který nám budou za pekárnu platit.
Při prodeji památkově chráněných zemědělských usedlostí s
pozemky v Topolné číslo popisné 90 a 93 v roce 1993 obecním
úřadem Topolná Slováckému muzeu Uherské Hradiště došlo k omylu
či zapomenutí ve formě nezařazení dvou parcelních čísel za
domem číslo 90 do prodeje. Jednalo se o parcelu č. 70 o výměře
147 m2, jejímž vlastníkem byla obec Topolná. Na zasedání
obecní rady i následně obecním zastupitelstvem bylo rozhodnuto
tento pozemek Slováckému muzeu prodat pro vybudování
depozitáře.
V souvislosti s plánovanou pokládkou dálkového optického
kabelu v příštím roce lze dle sdělení ředitele Telecomu pana
Ing. Kvapilíka do výkopu umístit telefonní síť i rozvod
kabelové televize.
V první fázi musí obec získat souhlas občanů v té části obce,
kde bude dálkový optický kabel procházet a další úseky
telefonní sítě se budou v obci dělat etapově tak, jak bude mít
akciová společnost Telecom peníze a kapacity. Akciová
společnost Telecom navrhuje obci podíl na nákladech při
současném položení telefonního i kabelového kabelu do jednoho
výkopu 50:50, tedy půl na půl.
Nejsou to zanedbatelné finanční částky a proto rada doporučila
nejprve zjistit zájem občanů formou ankety. Do všech obývaných
rodinných domů bylo rozdáno 450 kusů anketních lístků, 225
kusů jich bylo občany vráceno zpět.
150 lístků bylo kladných
14 lístků bylo záporných
61 obyvatel počítá se zavedením kabelové televize v budoucích
letech a tak se obecní rada rozhodla objekt realizovat.
Další starostí obecního úřadu, které se věnují společně s
odborníky patří péče o životní prostředí naší vesnice. Jednají
například s oblastní meliorační správou Brno ohledně
revitalizace mokřadu pod Padělkami. Mokřad zvlhčuje vysušené
prostředí, slouží jako lokalita s rozmnožování řady živočichů
a rostlin i chráněných a pomáhá vyrovnávat teplotní rozdíly.
Na tento projekt přispívá i Ministerstvo životního prostředí.
Projekt vypracuje firma TERRA PROJEKT, pan Ing. Hromada.
Pro zamezení divokých skládek domovních odpadů v okolí obce
zajistil jeho sběr za mírný poplatek na Mlatech u mateřské
školky. Cena za uložení jedné popelnice 20 Kč,
- cena za uložení odpadu v polyetylénovém obalu 8 Kč
- za 1 m3 stavební suti
- za uložení kovového šrotu se neplatí vůbec.
Nad hospodařením obce bdí nejen finanční komise kterou řídí

pan Jaroslav Hoferek, ale i účetní paní Ludmila Gajdošíková a
paní Koppová.
SPOLKOVÁ ČINNOSTI
Tělovýchovná jednota
V naší obci se ještě stále udržuje i spolková činnost. Mezi
jedny z nejaktivnější patří i Tělovýchovná jednota Topolná,
která měla v roce 1996 celkem 1144 členů ve dvou oddílech,
oddíl kopané a oddíl ČASPV (= Česká asociace sportu pro
všechny).
Oddíl kopané měl v tomto roce 102 členů, kteří byli rozděleni
do jednotlivých věkových kategorií - nepočetnější jsou muži,
těch je 56, dorostenců je aktivních 21 a těch nejmladších žáků
je registrováno v oddílu 25.
Oddíl České asociace sportu pro všechny má registrováno 12
žen, které se zaměřily na rekreační tělovýchovu žen.
Veškerou činnost organizačně,finančně i metodicky Tělovýchovné
jednoty a zvláště oddílu kopané, zajišťoval výbor složený z
devíti členů v následujícím složení:
předseda Ing. Jiří Dohnal
organizační pracovník Josef Dohnal
členové Libor Kašný, Josef Medek, Zdeněk Malina, Pavel Dýšek,
Jiří Hrdina, Radek Vajdík
Radost svojím tatínkům, dědečkům a příznivcům dělají malí
fotbalisté - družstvo žáků, které bylo v letošním roce
zařazeno v okresní soutěži do skupina "A", kde bylo celkem 14
družstev soupeřů. Mezi touto dravou konkurencí naši žáci
obstáli na výbornou, po podzimní části ročníku 1996/1997
"přezimovali" na pěkném 2. místě za opravdu výborným celkem
mladých fotbalistů z Jarošova.
Dorostenci si svým výkonem v letošním roce udrželi okresní
soutěž skupiny "A" jarní kolo, kde i v dalším ročníku si vedou
velmi dobře. Po podzimní části ročníku 1996/1997 jsou dokonce
na 1. místě z celkového počtu 10 družstev.
Fotbaloví reprezentanti obce - muži - hrají okresní soutěž
III. třídy skupiny "A", kde je 12 soupeřů, 12 fotbalových
družstev.
Zimní přestávku přečkají muži na 5. příčce žebříčku, což
odpovídá jeho nynějším možnostem i celkovému výkonu v podzimní
části soutěže.
Další rozvoj tělovýchovy v naší obci je však značně vázán na
finanční možnosti. Cílem práce výboru Tělovýchovné jednoty je
umožnit postup dorostencům do okresního přeboru v případě, že
si jej v jarní části soutěže v příštím roce vybojují. Péče o
dorost se vyplatí i proto, že dorostenci jsou budoucí posilou
týmu mužů.
Ženy ve svém oddíle marně hledají vhodné prostory pro cvičení,
které je velmi oblíbené mezi dorostenkami i zralými ženami z
naší vesnice a pro které malá tělocvična ve škole již nestačí.
V letošním roce si platily nájem tělocvičny v základní škole v

Bílovicích. Cvičit jezdily 2x týdně, kde pro ně ale i další
ženy vedla cvičení cvičitelka Jana Šuranská.
Sbor dobrovolných hasičů
Členství v místním sboru dobrovolných hasičů přechází hlavně z
otce na syna. Dříve si hasiči vychovávali své nástupce již
mezi školní mládeží, nyní se dorost nachází mezi topolskými
hasiči jen minimálně. Průměrný věk se zvyšuje rok od roku, ale
nelze se tomu divit, vždyť udržovat požární techniku automobil, hasičskou stříkačku, hadice, savice, rozdělovače,
proudnice a ostatní tak, aby vše bylo připraveno k okamžitému
použití stojí hodně volného času hlavně na úkor vlastních
rodin. A to v nynější uspěchané době, kdy za tuto práci nekyne
žádná finanční odměna a ani jiný osobní prospěch je jasné, že
dobrovolný hasič musí být pro tuto práci zapálený.
Mimo údržby hasičské techniky musí opravovat a udržovat i
budovu hasičské zbrojnice, zvyšovat si své odborné znalosti,
provádět prevenci požárů upozorňováním na nedostatky jak u
občanů v rodinných domcích, tak i ve veřejných prostorách.
Drží hlídky při žních a v době zvýšeného nebezpečí požárů,
jsou připraveni pomoc spoluobčanům při kalamitních situacích.
Cvičí se v zacházení s hasící technikou a s hasícími
přístroji.
Hlavně jejich zásluhou a přičiněním se v naší vesnici obnovil
fašankový průvod masek a tento zvyk každý rok pomáhají
organizovat a zajišťovat. Zvou děti ze základní školy do
hasičské zbrojnice, kde jim s hrdostí ukazují provozuschopnou
starou, historickou techniku a zároveň jim tu dobře známou
hasičskou stříkačku z nynější doby.
Účastní se soutěže v požárním sportu, ale zde se hasiči
opravdu jen účastní, ne vítězí. Pro lepší umístění chybí
dravost mládí, fyzická připravenost a více hodin tréninku.
Že však jsou dobrým kolektivem, svědčí i přihláška jejich
fotbalového mužstva na turnaj "starých pánů", pořádaný obecním
úřadem. I zde potvrdili heslo: "Není třeba vítězit, ale hlavně
účastnit se". Ve velké soutěži 5 týmů získali "bramborovou"
medaili.
Starosta dobrovolných hasičů a zároveň velitel je bratr
Miroslav Horák.
Zahrádkáři
O Českém svazu zahrádkářů je zmínka v kronice pravidelně každý
rok, neboť téměř celá vesnice využívá pálenice v Bůrovcích,
kterou vlastní zahrádkáři a na její provozování "Pálení
ovocných kvasů" mají vystaven živnostenský list. Vinaři zase
každoročně zvou spoluobčany na degustaci vzorků při výstavě
vín.
Stále více "oslavenců" ve vsi využívá prostory a zařízení
zahrádkářského domu k uspořádání rodinných setkání. Výbor
místní organizace zajišťuje autobus na různé výstavy, které
jsou zaměřené na jejich základní odbornou činnost, na

pěstování a ochranu ovoce, zeleniny, okrasných rostlin a vinné
révy jako jsou výstava ve Věžkách, Flóra v Olomouci a další.
Zajišťují i kvalitní sadbu zejména brambor, ovocných stromků
nejen pro své členy. Rádi také poskytnou odbornou radu jak
ošetřovat ovocné stromy a jiné rostliny.
V letošním roce se trnek čili švestek hodně urodilo. Stromy,
které ještě neonemocněly a nemusely být vykáceny se pod úrodou
úplně prohýbaly a některé větve se i lámaly. První kvas se v
pálenici začal pálit od 10. listopadu.
Dle vyhlášky Ministerstva zemědělství z roku 1972 stále platí,
že cena slivovice je pro pěstitele ovoce daňově zvýhodněna
zvláštní sazbou, kterou určuje zákon o spotřební dani a činila
v letošním roce 95 Kč za 1 litr 100 % alkoholu.
Každá výroba lihu podléhá státnímu dozoru, výroba musí být
změřena úředním měřidlem a celé zařízení musí být zajištěno
státními plombami. Pálit je možno pouze kvasy z ovoce nebo
hroznů. Nesmí se pálit kvasy z jiných surovin např. obilí,
medu, cukru, chleba. Ovšem pravá slivovice ze švestek,
prosypaných trochou cukru a zalitých medem, to je ta lahodná,
nasládlá pravá "medicína".
Za sazbu 95 Kč za 1 litr 100 % alkoholu je možno si nechat
vypálit pro jednu osobu za 1 rok nejvýše 15 litrů tohoto
alkoholu a slouží jen pro vlastní spotřebu a nesmí být
prodáván. Kdo pálí kvas doma, nebo kdo jej prodává,
přechovává, nebo dává do oběhu, bude potrestán odnětím svobody
až na jeden rok, nebo peněžitým trestem a propadnutím věci.
Tedy vzhůru do pálenice. Zde se může posedět, posoudit kvalita
pálené "kořalky", znalecky posoudit kvalitu přivezeného kvasu,
případně jen tak zdarma získat zkušenosti, rady a další
informace.
V letošním roce za kvalitu odpovídali pan Hlavačka
Při výpočtu ceny za 1 litr slivovice asi 51 % silné se musí
připočíst spotřebovaný otop, spotřeba vody, elektrické
energie, odvoz pecek a další provozní náklady. Výsledná
kalkulace se pohybuje kolem 68 až 72 Kč.
Základní organizace Českého svazu zahrádkářů má nyní 78 členů
a jejím předsedou je pan Ptáček.
Myslivecké sdružení Bukovina
Myslivecké sdružení Bukovina věnuje mnoho svého volného času
ke zlepšování životního prostředí tím, že pečují o zvěř. V
jejich honebním revíru, který je velký 986 hektarů, musí od
samého počátku roku za každého počasí, sněhu i mrazu zasypávat
krmení pravidelně dvakrát týdně. A i pak, když zvěř má krmení
v přírodě dostatek musí již preventivně všechno na zimu
připravovat. Budovat a udržovat různá myslivecká zařízení,
jako jsou posedy, kazatelny, krmelce, zásypy, sklopce. Mnoho
volného času zabere nimrodům také příprava zásob potravin na
zimní období pro bažanty, zajíce i srnčí.
Užitková zvěř má také mnoho nepřátel. Myslivci zajišťují její
ochranu na soustavných pochůzkách po svém revíru odstřelem a

odchytem škodné do sklopců. Velkým nepřítelem volné přírody je
i toulavá kočka, kterou lidé vyhání ze svého příbytku, aby se
jí zbavili.
Pro zvýšení stavu bažantů a tím i zajištění přirozenou ochranu
polí od jejich škůdců je vypouštění malých bažantů do volné
přírody z vlastní bažantnice, která je kousek za vesnicí.
Vyvrcholením práce myslivců a zároveň odměnou za jejich píli
při ochraně zvěře je podzimní leč. Ta vždy ukáže, jaké životní
podmínky nimrodi pro zvěř vytvořili.
Myslivecké sdružení Bukovina má 32 aktivních členů, předsedou
je pan Pavel Pavlica, důležitou funkci mysliveckého hospodáře
měl pan Lumír Vašina.
Dechová hudba Topolanka
Čím se naše obec může chlubit, kdo ji proslavil? Přece
dechovou hudbou Topolanka. Ta nemůže chybět při každé události
v naší vesnici, ať je to fašank, stavění a kácení máje, hody.
Vyprovází spoluobčany na jejich poslední cestě, hrají i na
pohřbech. Dříve byla Topolanka sice více "v kurzu" i u
mládeže, byla známá i z vystoupení v Československé televize,
byla žádána na reprezentační plesy v širokém okolí, i za
hranicemi naší republiky.
Podle kapelníka dechovky, pana Blažeje Foltýna, je hlavní
předností kapely to, že 21 muzikantů z celkového počtu 22 jsou
všichni topolskými rodáky. I svůj dorost si vychovávají ve hře
na dechové nástroje sami. Mládež, mladí muzikanti chodí
pravidelně zkoušet do zkušebny dechovky v budově staré školy.
Jejich umění jsme slyšeli na Dětské akademii, v neděli 23.
června, kde šest mladých "dorostenců" Topolanky obohatilo
program této oslavy.
Péči o své nástupce věnuje dechovka od samotného vzniku, a to
už je 97 let!
Národopisný soubor Včelaran
Dalším úspěšným souborem působícím v naší vsi je národopisný
soubor Včelaran, který pod uměleckým vedením slečny Zuzany
Lapčíkové zpracovává folklorní materiál bílovské farnosti,
uherskohradišťského Dolňáčka a přilehlých oblastí
luhačovického Zálesí. Inspiraci našli také u vlastních zdrojů,
hlavně u paní Zdeňky Hrdinové z Topolné, která je babičkou
Zuzany Lapčíkové.
Při rekonstrukci "štrajchové" muziky pomáhal dlouholetý a
zkušený kapelník dechové hudby Topolanka, pan Ludvík Foltýn.
Cimbálová muzika s primášem panem Jaroslavem Hubáčkem má 9
členů, taneční složku tvoří 15 párů.
Zkoušky mají 2x týdně v památkovém domě číslo popisné 90,
který v současné době vlastní Slovácké muzeum v Uherském
Hradišti.
V letošním roce oslavil 35. výročí svého založení velmi
zdařilým vystoupením ve Slováckém divadle a zájem veřejnosti
si vynutil další opakování.

Vystupoval také ve Strážnici se svou "Baladou o Veruně", v
Napajedlích a dalších místech naší republiky. V rámci
předvolební agitace před volbami do Poslanecké sněmovny
vystupoval i v našem hlavním městě - v Praze.
Naši obec, i Českou republiku reprezentoval při světovém
folklorním festivalu v srpnu v hlavním městě Turecka, v
Istambulu.
Z jejich vystoupení jak ve Slováckém divadle, Strážnice, ale i
ze zájezdu do Turecka a Řecka byly vydány videokazety a
distribuovány do prodejen z hudebninami.
Vychovávají jak mladé muzikanty, tak i tanečníky a tanečnice
ve svém "Včelaránku". Malá Eva Zajícová se zúčastnila soutěže
O zlatého slavíka, kterou pořádala brněnská redakce České
televize.
Pořádají "Večery pod lipů", "Besedy u cimbálu" a jsou dobrými
hostiteli i druhým souborům, Kašava, Ostravica, Radovan a
další.
Český svaz včelařů
Pro životní prostředí vesnice jsou potřebné i včely, o které
pečují včelaři. Jelikož včel stále ubývá a zmenšuje se i
možnost opylení květů rostlin a stromů, věnuje Ministerstvo
zemědělství konečně pozornost i tomuto problému. Náklady na
provoz jednoho včelstva stále rostou a výnos medu v letošním
roce nesplnil očekávání. V naší obci vytočil včelař průměrně
30 litrů medu od jednoho včelstva. Zájem o med stále stoupá,
je zajištěn i výkup medu. Nejbližší výkupna je ve Velkém
Ořechově.
Včelaři ještě stále bojují s nebezpečným parazitem včel roztočem Varzva - letním i podzimním léčením přípravky
Formidolem a Gabonem, které dodává včelařům Výzkumný ústav
včelařský, společnost s ručením omezeným, Dol. Libčice nad
Vltavou. Dalším velkým nepřítelem včel je chemie, všechny
postřiky proti škůdcům a plevelům.
Český svaz včelařů zajišťuje všechny potřebné informace všem
členům základních organizací zasíláním jejich odborného
časopisu Včelařství.
Naši včelaři tvoří základní organizaci se včelaři okolních
obcí: Bílovice, Kněžpole a další.
Kultura
Kulturní dění v naší obci trošku pokulhává, doba, kdy se v
místní horní hospodě promítalo kino a v dolní hospodě hrálo
ochotnické divadlo jsou již nenávratně pryč. Naše domácnosti
jsou vybaveny televizními přijímači a v Topolné jsou
vynikající podmínky pro příjem signálu různých televizních
vysilačů, pro příjem vysílání mnoha kanálů.
Bez velkých problémů, takřka bez antény můžete sledovat
program soukromé televize "NOVA", vysílání státní televize
"ČT1", "ČT2", oba programy sousední Rakouské televize,
Slovenské televize a na některých místech obce chybí i

vysílání další české soukromé televize "PRIMA".
Na hodnotný film, ale i na brak se můžete doma podívat, když
si pustíte videokazetu z půjčovny nebo od kamarádů a nemusíte
se ani zvedat z křesla (ovládáte přece dálkovým ovládáním
všechny televize a videorekordéry, dokonce si můžete dálkovým
ovládáním pustit i dobrou hudbu.
Umíte-li nějaký světový jazyk, např. anglicky nebo německy,
můžete se v něm dále zdokonalovat poslechem estrádního,
zábavného pořadu, napínavého filmu nebo veselohry v pestré
nabídce programů ze satelitů. Na své si přijdou i sportovní
fanoušci, kteří pěkně sedě doma mohou sledovat na sportovních
kanálech v přímých přenosech všechny důležité a zajímavé
sportovní soutěže.
Zájezdy do divadla
A přece přebývá v naší vesnici těch, kteří jezdí na divadelní
představení hereckého souboru Slovácké divadlo v Uherském
Hradišti. A navíc, jezdí za kulturou stále více mládeže i
mladých dvojic.
Důvěrnicí divadla, která v obci informuje abonenty
předplatného o termínu jednotlivých představení, o době
odjezdu autobusu ze zastávky u kostela apod. je paní Emílie
Rozsypálková.
Knihovna
Svou historii a tradici má i obecní knihovna, která patří sice
pod střediskovou knihovnu v Bílovicích, ale kterou vede paní
Dufková a slouží všem čtenářům z Topolné. Je umístěna v 1.
patře budovy staré školy a je zde literatura jak naučná, tak
i tak zvaná krásná, to je beletrie, jak pro mládež, tak i
dospělé.
Zdravotnictví
V přízemí budovy staré školy je zřízeno malé zdravotní
středisko. Denně zde ordinuje praktický lékař, MUDr. Jiří
Lapčík, který zde průměrně ošetří 55 až 70 pacientů. Ti chodí
k lékaři hlavně s onemocněním horních cest, s angínou nebo
chřipkou, starší obyvatelé vesnice trápí nejčastěji vysoký
krevní tlak, bolesti kloubů, cukrovka, srdeční infarkt a
další.
Téměř čtyři roky se starším občanům dělají v ordinaci
kontrolní odběry krve na zjištění hladiny cukru. V ordinaci je
též přístroj EKG, který umožňuje snadnější diagnostiku srdeční
choroby.
Snahu místního lékaře poskytovat léky přímo v ordinaci sice
napadá Všeobecná zdravotní pojišťovna, ale je to velká služba
hlavně starším lidem, kteří jsou méně pohybliví a vzhledem k
stále více omezované autobusové dopravě by se cesta do
nejbližší lékárny v Bílovicích nebo Napajedlích pro některé z
nich stala neřešitelným problémem. MUDr. Jiří Lapčík zajíždí
do své ordinace i v sobotu dopoledne, a v neděli nebo ve

svátek ochotně přijede k potřebnému pacientu i na telefonickou
výzvu, na zavolání.
V úterý a ve čtvrtek v Topolné ordinuje zubní lékařka, MUDr.
Poláchová, která si na nedostatek pacientů nemůže stěžovat.
Bolestivé případy beze vždy do 8 hodin, v sobotu a
neděli ošetří pacienty doma, v Kněžpoli.
Ordinace dětské lékařky MUDr. Jany Požárové je v Bílovicích ve
zdravotním středisku, do Topolné dojíždí jen 1x za čtrnáct dní
na obecní úřad, kde jsou místnosti vybavené pro dětskou
poradnu pro maminky s novorozenci a kojenci.
Nemocné děti si musí rodiče dopravit do ordinace lékařky
Požárové do zdravotního střediska v Bílovicích.
V sobotu, neděli nebo ve svátek se malý pacient musí nechat
ošetřit na lékařské pohotovosti v Uherském Hradišti. V tyto
volné dny musí do okresního města i ten obyvatel Topolné,
který potřebuje nějaké léky z lékárny.
Lidová léčitelka
Stále větší věhlas nejen mezi svými spoluobčany, ale i v
širokém okolí si získává paní Anička Jungová, která má velkou
schopnost pomáhat lidem od bolesti. Napravuje páteř, tiší
bolest. Není sice v její moci vyléčit zhoubné nádory, alergie
a pod., ale stále více je těch, kterým pomohla od jejich
zdravotních potíží. Léčí svou energií, od jejích rukou jiskří.
Podnikatelé
V regionálních inzertních novinách Elefant se objevila reklama
i topolských podnikatelů, kteří mají své provozovny přímo v
Topolné.
KOVOVÝROBA HORÁK, kterou provozují bratři Vladimír a Miroslav
Horákovi. Zaměřují se na zámečnické práce, soustružení a
broušení. O jejich šikovných rukách není pochyb, zaměřují se
hlavně na měřící a jemnou techniku.
Firma JASPON pana Jana Nedbálka vyrábí dámské silonové ponožky
a podkolenky, bavlněné ponožky všech velikostí, dámské, pánské
i pro děti.
Firma INTEX, společnost s ručením omezeným společníků, pánů
Bureš a Bartas, vám na zakázku vyrobí nábytek, bytové doplňky,
ale i dveře, okna, schody a zábradlí, dle vašeho přání obloží
dřevem stěny a stropy.
Pekárna TOPEK, společnost s ručením omezeným nabízí široký
sortiment pekařských výrobků: domácí chléb, vánočky, sladké
pečivo, závin, knedlíky, rohlíky.
Pekárna TOMA, společnost s ručením omezeným nabízí rovněž
chléb, vánočky a více druhů rohlíků a pečiva, známá je svými
koláčky a knedlíky nejen houskovými, ale také ovocnými a
masovými.
Pekárna spotřebního družstva JEDNOTA zásobuje hlavně sladkým
pečivem, koblihy, rohlíky, vánočkami, záviny obce i v jiných
částech okresu.
KLEMPÍŘSTVÍ, majitel a provozovatel pan Zdeněk Gajdošík,

provádí stavební klempířské práce všeho druhu, montuje střešní
hliníkové krytiny a vyrábí a zároveň montuje vzduchotechniku.
ZAHRADNICTVÍ Saal je známé již pěknou řádku let. V nynější
době se zaměřuje hlavně na okrasné dřeviny, muškáty, azalky a
řezané květiny.
ZÁMEČNICTVÍ Borusík nabízí atypické zámečnické výrobky, výrobu
a montáž bezpečnostních mříží, posuvné vjezdové brány na
dálkové ovládání, výrobu a montáž kovového schodiště a
zábradlí.
Prodej střešního odvodňovacího systému nabízí firma D&R
MARKOVÁ.
KADEŘNICTVÍ paní Zdenky Mlýnkové je uprostřed návsi na obecním
úřadě a má již svůj stálý okruh zákaznic. Paní Mlýnková je
připravena poskytnout všechny běžné úkony od mytí hlavy,
stříhání, barvení, trvalé ondulace apod.
V určených dnech je připravena i ostříhat muže i děti.
MANDL provozovny obecního úřadu usnadní ženám jejich péči o
domácnost.
KOSMETIKA Ivany Čechmánkové slouží především ženám, pro
udržení pěkného vzhledu.
Své služby nabízí i hostinec "U Kozla" na Horním konci a
hostinec "U Huberta" ve středu obce.
Společnost s ručením omezeným UNISPOL ukončila v naší obci
svou činnost a nabídla k prodeji své výrobní prostory v areálu
bývalých kasáren prostřednictvím realitní kanceláře.
Výrobní prostory, které vlastnilo Zemědělské sdružení si
pronajala firma INVEX, společnost s ručením omezeným, Zlín tváření plastů.
V naší vesnici mají své základní organizace dvě politické
strany. Československá strana lidová a Komunistická strana
Čech a Moravy.
Obec Topolná
Na konci roku 1996 měla obec 1523 obyvatel. Od ledna do
prosince se narodilo 15 dětí, 10 děvčat a 5 chlapců. Zemřelo
15 občanů.
Dva manželské páry měly sňatky občanské, sedm dvojic si své
"ANO" řeklo při církevním obřadu.
Nejstarším občanem Topolné je pan Josef Ptáček, který se v
letošním roce dožil 93 let.
Ze statistiky, která byla uveřejněná v Obecních novinách
"Život v Topolné", žije v naší vesnice 399 lidí mladších 18
let, máme zde 286 různých příjmení, z nichž nejrozšířenější je
příjmení Foltýn, Foltýnová, následuje Dohnal, Dohnalová a
Mikulka, Mikulková.
Nejrozšířenějším jménem u žen je dodnes Marie, u mužů vede
František a Jaroslav.
Závěr
V letošním roce si občané zvykli, že se ceny pružně

přizpůsobují jakékoliv změně ve vývoji trhu.
V rámci propagace zdravé výživy je žádaná drůbež, jogurty a
těstoviny a také zelenina.
Proto mražená kuřata stojí asi 45 Kč za 1 kilogram, zelí ke
krouhání 4,50 Kč za 1 kg, jablka na uskladnění 14 Kč za 1 kg,
brambory na uskladnění 450 Kč až 550 Kč za 1 metrický cent,
cukr ve velkém balení 10,50 Kč za 1kg, káva Extra Speciál 150
g 45 Kč za 1 balení, mléko polotučné v kartonu 11,20 Kč za 1
litr.
Topagra, akciová společnost prodávala zájemcům 1 q pšenice za
380 Kč, 1 q ječmene za 360 Kč.
Ceny jsou přibližné, každý prodejce má jiného dodavatele,
překupníka, každý má jiné provozní náklady. Nejvíce ceny se
zvyšují po zvýšení cen veškerých energií, a hlavně pohonných
hmot. V letošním roce se poprvé v České republice platila
dálniční známka. I ta se určitě započítala do kalkulace jako
nepřímý náklad, jako vedlejší režie.
Topolná 5. 10. 1997
zapsala: Buráňová Věra
podepsán starosta obce pan Fr. Samsounek

ROK 1997
Úvod
Každý rok si povzdychneme "jak ten čas letí", každý rok
začínáme s různými předsevzetími: "budeme hubnout, budeme včas
chodit k lékaři, budeme se věnovat své rodině, budeme mít na
všechno čas".
Pak začne běžet jeden den za druhým, věnujeme se práci na
zahrádce, na poli, dalšího plně pohltí jeho zaměstnání, firma.
Večer usedneme ke zprávám k televizní obrazovce, to abychom
věděli co je nového ve světě a pak honem do postele, ráno se
opět brzy vstává! A dříve než se stačíme zastavit je konec
roku a jsme zase o jeden rok starší a znovu si uvědomíme "jak
ten čas letí".
110 let založení hasičského sboru v Topolné - prosinec 1886 až
leden 1987
Letos je to již 110 let, co v naší vesnici Topolné, existuje
Sbor dobrovolných hasičů. Naši předkové se sešli na
zákládající schůzi v hostinci pana Antonína Mezírky a v
prosince 1886 byly předloženy ke schválení stanovy, které však
c. k. místodržitelství neschválilo. Ke schválení došlo až po
opětovném předložení v lednu 1887, a proto je tento rok
považován za rok založení. K tomuto datu přistoupil hasičský
sbor k Moravskoslezské ústřední Jednotě dobrovolných hasičů a
k župní Jednotě hasičských sborů okresu napajedelského.
Do podvědomí občanů se hasiči dostávali i pořádáním kulturních
akcí, preventivními prohlídkami v rodinných domcích a podobně.

Od preventivních prohlídek v nynější době hasiči již upustili,
neboť převážná část obce změnila způsob vytápění svých bytů.
S pořádáním kulturních akcí je to podobné - hasiči již nehrají
divadlo, nepořádají velké plesy, zábavy a nedělní výlety.
Přesto v letním měsíci pořádají každoročně taneční odpoledne.
V srpnu měly připravované oslavy založení vyvrcholit velkým
cvičením dobrovolných hasičů z okolních obcí a zábavným
odpolednem, které se mělo protáhnout až do ranních hodin.
Docela jiný ráz dostaly oslavy tohoto kulatého a významného
výročí přírodní katastrofou - červencovou povodní.
Připravované oslavy se zrušily a celý sbor i se svou technikou
pomáhal zatopeným občanům čerpat vodu ze zatopených domů,
uklízet zatopené komunikace a podobně. Zapojili se všichni
hasiči, každý dle svého zdravotního stavu, neboť to byla práce
těžká, bez přestávek a bez ohledu na čas.
Patří jim za to poděkování nejen jednotlivcům, například
bratrům Miroslavu a Ladislavovi Horákovým, Knotům, Romanovi
Mackovi, Nedbálkovi, Jaroslavovi Hoferkovi, bratrům Pekařovým
a dalším, ale také celému sboru dobrovolných hasičů z naší
obce.
8. února 1997 - fašank
V naší uspěchané době, kdy nikdo na nikoho a na nic nemá čas,
kdy se naše kultura skládá z večerního usednutí k obrazovkám
televizorů nebo počítačů, stává se příjemným zpestřením života
na vesnici trochu rozverný masopust, neboli fašank. I když
dříve průvod masek obcházel dědinu v úterý před "škaredou
středou", aby pak o půlnoci pochovala chasa basu na čtyřicet
dnů, letos se sešla topolská chasa společně se sborem
topolských hasičů se sešla odpoledne ve 14.hod před hostincem
u Huberta.
Společně za doprovodu mladé Topolanky procházela celou obcí
aby dala příležitost všem občanům jen tak si vyjít před dům,
zasmát se při defilé masek a popovídat si se sousedy jen tak
"o ničem", případně zanotovat s muzikanty nějakou písničku.
Unavení "fašankáři" skončili v hostinci U Huberta, kde nejen
jim, ale i ostatním návštěvníkům hrála hudba k tanci, poslechu
i zpěvu ještě do pozdních hodin.
23. března 1997 - dětský karneval
Učitelský sbor Základní školy v Topolné spolu s Klubem rodičů
při Základní škole v Topolné připravil pro děti "Dětský
karneval", který se konal 23. března 1997 v hostinci U
Huberta.
Začátek byl ve 14 hodin odpoledne, ale již dávno před touto
hodinou se do hostince scházely děti společně se svými rodiči.
Celkem se sešlo více než 80 dětí v maskách i bez nich. Celé
odpoledne se tančilo, soutěžilo a losovalo z bohaté tomboly.
Radost dětem pomohli připravit i pánové živnostníci a
podnikatelé Duda, Marek, Horák, Kučera, Levec, ing. Viceník,
Doležal, Gajdošík, Hubáček a MUDr. Lapčík, kteří dětské

odpoledne podpořili finanční částku, věcné dary do tomboly
věnovali pánové Lipovský, Banař, Šumíček, Borusík, Nedbálek a
Vašina. Rovněž věcný dar poskytly firmy TOPAGRA, FATRA
Napajedla, pekárna TOPEK, pekárna TOMA a Česká spořitelna.
2. dubna 1997 - zahájena výstavba kabelové televize a
dálkového optického kabelu
Pro zlepšení příjmu televizních stanic a připravovanou
digitalizaci telefonní sítě se sdružily prostředky - finanční
- Českého Telecomu a obecního úřadu pro vybudování rozvodu
kabelové televize a položení optického kabelu pro Český
Telecom. Výstavbě předcházela anketa občanů, jak bude využita
možnost připojení rodinných domů ke kabelové televizi.
Vypracovaný projekt, který byl veřejnosti k nahlédnutí
vystavený na úřední desce, dělí výstavbu na tři etapy.
Výstavba první etapy na dolním konci směr od Bílovic byla
zahájena 2. dubna 1997.
13. dubna 1997 Košt vína
Že v Topolné jsou vinohrady ví každé malé dítě. A z hroznů se
dělá víno. Pro laika červené, bílé a růžové, pro odborníka,
stolní, archivní, známkové, s přívlastkem a podobně.
Když se sejdou dva pěstitelé vína, jejich řeč se určitě stočí
na víno, jak se jim podařilo, jaká byla úroda, jaká
cukernatost, kolik postřiků, které choroby, škůdci....
A aby se mohli pochlubit i těm ostatním,a by mohli porovnat
své nejlepší víno s jinými, neméně kvalitními, k tomu slouží
"Výstava vín". Již od devíti hodin v neděli 13. dubna 1997 v
zahrádkářské klubovně odborná komise hodnotila dodané vzorky
nejen od místních vinařů, ale i z okolních obcí Napajedel,
Kněžpole a dalších přihlášených hostů. Zda byla porota
nezaujatá mohla veřejnost zhodnotit sama, když po zakoupení
kuponů, které opravňovaly k ochutnání vybraných vzorků,
porovnávala hodnocení své a odborníků.
A protože k dobrému vínu patří i dobrá písnička, vyhrávala
všem cimbálová muzika Včelaran s primášem Jaroslavem Hubáčkem
30. dubna 1997 Položení věnců k památníku padlých
I v době po sametové revoluci nezapomínají obyvatelé naší
vesnice na den, kdy skončily boje II. světové války.
Nekonají se sice už velké, dobrovolně povinné lampiónové
průvody, neozývají se dělové salvy, ale starosta obce pan
František Samsounek krátkým projevem v místním rozhlase
vzpomněl sled událostí při osvobozování obce v dubnu a květnu
roku 1945.
Večer v osmnáct hodin i přes nepřízeň počasí, které zkrápělo
zúčastněné občany občasnými přeháňkami, položili staří
pamětníci a členi odboje spolu se členy Komunistické strany
Čech a Moravy a dalšími obyvateli obci Topolné kytici k
památníku padlých občanů v dobách I. i II. světové války na
návsi před budovou Obecního úřadu.

1. květen 1997 - Stavění máje
V letošním roce 1997 byli u odvodu mladí muži z ročníku 1979 a
jim také připadla "povinnost" postavit máj na návsi. Jejich
spolužačky musí připravit papírové růžičky, fáborky a další
výzdobu, aby ten jejich byl pěknější než ten loňský,
předloňský......
Nejméně týden před samotnou stavbou máje s přispěním Obecního
úřadu se přiveze kmen vybraného smrku a odvedenci ho musí
oloupat, připravit a nachystat vrcholový smrček, vykopat jámu,
připravit zvedací tyče a jistící železa.
1. května 1997 večer v 18 hodin vyzval starosta obce obecním
rozhlasem všechny dospělé muže, aby odvedencům přišli pomoc
máj vztyčit. Mladých lidí v Topolné stále ubývá a proto
odvedenci společně se svými ochotnými tatínky již všechny
zvedací tyče neobsadí a jsou odkázáni na pomoc ostatních.
Všem, kteří se kolem máje shromáždili, ať to byli jen
čumilové, kibicové, nebo aktivní účastníci, uspořádala
improvizovaný koncert dechová hudba Topolanka.
A tak nejen dobré počasí, které se pro dnešní den umoudřilo a
přestalo pršet, ale i dobrá hudba vytvořila vynikající kulisu
prvnímu dni nejkrásnějšího měsíce v roce.
7. května 1997 - Nová fasáda hasičské zbrojnice
Požární zbrojnice je majetkem obce, ale o její údržbu se
starají členové Dobrovolného hasičského sboru. A ti se při
přípravách oslav svého založení dohodli s Obecním úřadem o
opravě fasády na budově hasičské zbrojnice a na opravě její
střechy. Obecní pokladna vyčlenila z obecního rozpočtu
potřebnou částku na materiál a nezbytné zajištění prací,
hasiči spolu s dalšími dobrovolníky z řad našich spoluobčanů
fasádu i střechu zrenovovali a přispěli tak k pěknému vzhledu
naší vesnice.
Hasičská zbrojnice patří ke středu obce a je součástí plánu
obnovy naší vesnice - venkova.
13. až 15. května 1997 Dechová hudba Topolanka účastník
mezinárodního festivalu dechových hudeb v Kolíně
Ve dnech 13. května až 15. května 1997 se konal v Kolíně
Mezinárodní hudební festival dechových hudeb, na který byla
pozvána i dechovka z naší obce. Samotnou účast na festivalu
předchází pověst "precizních" muzikantů a oblíbené kapely u
"posluchačů" nejen dříve narozených.
Město Kolín se v sobotu 14. května 1997 jen hemžilo muzikanty
s jejich nástroji. Jejich počet se odhadoval asi na 1200 ze
zúčastněných třiceti kapel.
Starostka města Kolína přijala na místní radnici zástupce
účastníků oslav, které nesou jméno kolínského rodáka Františka
Kmocha, a po nezbytné oficiální části programu se zápisem do
pamětní knihy festivalu a uctění památky "velkého kapelníka" u
jeho památníku, vykročil průvod složený ze všech přítomných
muzikantů a všech kapel po ulicích města.

Defilé dechových hudeb sice zkropil déšť, ale neubral nic na
dobré náladě účinkujících i diváků. Pochod "Kolíne, Kolíne",
který zahrálo společně všech 1200 muzikantů, zahájil na
náměstí program, kde se hrálo, zpívalo a tančilo nejen až do
rána bílého, ale i na druhý den.
Účast na Kmochově Kolíně je pro všechny muzikanty velkou
fyzickou zátěží, málo se spí, stále se hraje. Ale odměnou je
jim srdečný potlesk a uznání nejen diváků, ale i hudebních
kritiků a odborníků.
29. května 1997 - Zkušební provoz čističky odpadních vod
14. května 1997 byla spuštěna do zkušebního provozu linka
číslo jedna a konečně 29. května 1997 i linka číslo dvě
čističky odpadních vod v naší obci, v Topolné, která byla
postavena na dolním konci obce směrem ke Kněžpolskému lesu.
Jednalo se o sledovanou stavbu, která bude čistit veškerou
splaškovou vodu přitékající z obce a bude nemalou mírou
přispívat k zlepšení ekologického prostředí nejen v katastru
naší obce.
Zkušební provoz garantuje po dobu dvanácti měsíců dodavatel
technologie firma HYDROTECH, společnost s ručením omezeným,
České Budějovice, za osobního dohledu pověřeného pracovníka.
V záruční době budou odstraněny veškeré nedostatky tak, aby
čistička odpadních vod byla přizpůsobená na naše obecní
podmínky.
Seřízení množství přítoku, zjištění stupně znečištění,
návaznost na extrémní situace při bouřkách a kontrola kvality
vyčištěné vody dle Českých státních norem je nynější
nejdůležitější činnost pověřených pracovníků, kteří se starají
o její obsluhu.
Dále se musí provoz sladit tak, aby byly náklady na množství a
kvalitu vyčištěné vody co nejmenší.
Použitá technologie biologického čištění je kopírování
přirozeného děje ve volné přírodě. Je založen na vypěstování
mikroorganismů, které přirozenou cestou likvidují znečištění
vody.
11. července 1997 na tuto extrémní situaci, kdy se čistička
odpadních vod ocitla v záplavové vlně nebyla připravena a
zkušební provoz byl násilně ukončen. Kdy bude zase opravena a
znovu spuštěna? Jaké škody na ní budou? Jaké další finanční
náklady bude muset obec na znovuspuštění vynaložit?
25. května 1997 - Topolská pouť
Už od pondělí směrují malé děti své rodiče k budově "staré
školy", kde na volné prostranství přijíždí maringotky a starší
a zkušenější ratolesti podle nich poznávají, které pouťové
atrakce pomohou snížit výši jejich úspor, případně provětrají
peněženky rodičů a prarodičů. Cena vstupenky na kolotoč,
houpačku, kačery, autodráhu apodobně je každoročně vyšší a
finanční částka utracená malými občánky na pouti prověří

nejeden rozpočet mladých rodin.
Zatím co děti tráví nedělní odpoledne mezi pouťovými
atrakcemi, malí tanečníci a tanečnice "Včelaránku" ve tři
hodiny odpoledne na dvoře památkové usedlosti číslo popisné
90, zahájili veselou písničkou své vystoupení, které potěšilo
všechny milovníky lidové písničky, nejen přítomné rodiče,
sourozence a prarodiče, ale i tetičky, strýčky a ostatní
příbuzenstvo. Dorost folklorního souboru Včelaran pod vedením
Zuzky Lapčíkové a Jany Šuranské se představil s pásmem lidové
zvyky dětí na vesnici, které vycházely ze sbírek autorky
pořadu, a které se váží k naší obci.
Hudební doprovod Včelaránku obstarala cimbálová muzika pod
vedením primáše ing. Jaroslava Hubáčka.
Po ukončení vystoupení mladých nadějí následoval pořad Večer
pod lipů pro všechny milovníky slovácké písničky. Hrál, zpíval
a tančil Včelaran s cimbalistkou a zpěvačkou, na kterou může
být Topolná hrdá, Zuzanou Lapčíkovou.
Po skončení oficiální části byl přírodní parket volný pro
veřejnost a dobrá nálada u písničky a sklenky dobrého vína
vydržela všem přítomným po celou krásnou májovou noc.
Otevření nové hospody
Topolskou pouť si vybral také pan Josef Vašťák spolumajitel
firmy JAROS, aby otevřel svoji novou hospodu na dolním konci
pod budovou "staré školy". Tato hospoda může být vítaným
občerstvením hlavně v létě všech návštěvníků místního
štěrkáče. U budovy hostince je velmi pěkně upravená
předzahrádka, která přímo láká všechny kolemjdoucí ke krátkému
zastavení.
30. května 1997 Pohřeb paní Ludmily Vajdíkové
30. května 1997 se konal pohřeb paní Ludmily Vajdíkové, která
zemřela ve věku 57 let. Její smrt byla zbytečně předčasná a
varující. Ne každý se vyrovná se svými životními problémy a
někteří hledají útěchu v alkoholu a tím si zničí své zdraví.
Svým dětem bude maminka stále chybět, scházet.
31. května 1997 - Požár v ulici ke hřišti
V sobotu 31. května 1997 ohlásila paní Jiřina Levcová na
ohlašovně požárů v okresním městě v Uherském Hradišti požár v
opuštěném domě pana Josefa Poláška číslo popisné 104.
Profesionální hasičský sbor z Uherského Hradiště právě
předváděl svou techniku a svůj výcvik a umění v požárním
sportu dětem na hřišti v Kněžpoli a ve velmi krátké době již
hasil zvětšující se požár.
Naši dobrovolní hasiči po svém příjezdu k požáru již hasit
neměli co, neboť požár byl uhašen celkem brzy, ale za to
pomáhali uklízet po požáru a kontrolovat požářiště.
Po vyšetření příčiny vzniklého požáru se potvrdilo podezření,
že oheň byl důsledek neopatrných her dětí, které se do
neobydleného objektu dostaly. (Školáci Kašný a Máčel)

31. května 1997 - Kácení máje
Poslední den v květnu se kácí máj. Májku odvedenci rozřežou,
uklidí prostranství před kostelem, zaháží jámu. Pod nohama se
jim pletou nejmenší "pomocníci", žáci základní školy a
mateřské školky.
I v letošním roce 1997, v sobotu 31. května v 18 hodin se
náves hemžila aktéry "kácení" a jejich přátel. Po dvou
hodinách jen kopeček čerstvé hlíny připomínal hrdý máj.
1. června 1997 - Boží tělo
Procesí Božího těla obcházela ulici kolem obecního úřadu za
hudebního doprovodu slovácké dechoví hudby Topolanka, která
nikdy nechybí při významné události v naší vesnici. Oltář byl
postaven na volném prostranství mezi kostelem a obytným domem
pana Horáka.
13. června 1997 - Dodatečná oslava dětského dne
První červen je sice Mezinárodní den dětí a učitelé, rodiče a
Obecní úřad se snaží pro děti připravit oslavu tohoto dne v
areálu kulturního střediska v Bůrovcích.
Ale člověk míní a příroda mění. Klidně prší, když je zapotřebí
sluníčko a tak se plánovaný den soutěží a her podařilo
uskutečnit až v pátek 13. června 1997 ve tři hodiny odpoledne
- v 15 hodin letního času. Na hřišti vypuklo velké zápolení
dětí od tří let po pátou třídu Základní školy v Topolné.
Na osmi stanovištích soutěžily děti ve srážení plechovek,
nahazování kroužků, lovení ryb, kopání na branku, přenášení
kolíků a přeskakování krabic. Házely míčky do tygří tlamy a
střílely šipkami do terče. Soutěžící pobíhali od stanoviště ke
stanovišti se soutěžní kartou, na kterou získávali body podle
splněných úkolů.
Zatímco děti závodily, připravili pro ně rodiče táborák. Každý
soutěžící po odevzdání vyplněné startovací karty obdržel
žetony na limonádu, špekáček s rohlíkem, a když varta
vzplanula, nastalo velké opékání a baštění.
Po společné večeři následovala slavnostní chvíle - vyhlášení
vítězů. Děti soutěžily ve třech kategoriích, rozdělených ještě
na chlapce a dívky. Kategorii navíc vytvořili tatínkové, kteří
při organizaci dětského dne pomáhali. Také oni proběhli
jednotlivá stanoviště aby dokázali sobě i dětem, že si ještě
umí hrát.
A tak vedle dalších úspěšných borců slavila největší triumf a
pomyslnou palmu vítězství si odnesla rodina Bereckova. její
mužská část,otec Pavel i syn Míša zvítězila ve svých
kategoriích ani děvčata si špatně nevedla. A pak se už
zpívalo, hrálo na kytary a znovu a znovu se opékalo a
popíjelo. Nikomu se domů nechtělo až únava přemohla i ty
nejvytrvalejší. Rychle uhasit oheň a hajdy do postýlek. Však
rok uteče velmi rychle.

28. června 1997 Vystoupení hudební skupiny Žlutý pes
Na sobotu 28. června 1997 byl plánovaný sjezd milovníků
motorek, to je milovníků rychlé jízdy na dvou kolech. Jejich
každoroční setkání v areálu kulturního střediska v Bůrovcích
doprovází více kulturních akcí, které vyhovují jejich
naturelu. Mezi dlouho plánované, připravované a s předstihem
objednané u hudebních agentur patří i vystoupení hudebních
skupin specifického žánrů. Mezi ně patří také hudební skupina
"Žlutý pes", která má hodně fanoušků mezi mládeží.
Předprodej vstupenek byl na Obecním úřadě v Topolné. Bohužel,
motory motocyklů neburácely v naší obci, neboť byl na tento
termín svolán celorepublikový sraz na opačném konci naší
republiky a koncert Žlutého psa navštívilo 50 platících
diváků.
1. července 1997 - Zvýšení cen energie
Vládní kabinet pokračuje v uvolňování tržní ekonomiky a v
deregulaci cen energií a nájemného. Proto k dnešnímu dni 1.
července 1997 vyhlásila zvýšení cen elektrické energie a
zemního plynu.
Toto zvýšení postihne všechny rodiny nejen samotnou cenou
energií, ale následným promítnutím jejích cen do průmyslu.
POVODNĚ
Můj pohled
Pondělí 7. července 1997
Vytrvalý déšť, který trval již třetí den zvedal hladiny řek a
způsobil v našem okolí první záplavy. V Otrokovicích místní
nevinný potok Dřevnice vystoupila ze svého koryta a zaplavila
místní Teplárnu a akciovou společnost Barum Continental.
Akciovou společnost Fatra Napajedla - její část Zámoraví
zaplavovala přívalová voda valící se z okolních kopců, hlavně
z Makové, která neměla kam odtékat. Všechny postižené firmy
nařídili evakuaci ohrožených provozů, ukončily práci v celých
firmách, odpojily přívody energií a poslaly své zaměstnance
domů.
Další pokyny o zahájení výroby v uvedených firmách po opadnutí
vzdutého potoka a přívalových vod měly vysílat regionální
rozhlasové stanice "Rádio Zlín" a "Publikum"
Úterý 8. července 1997
Déšť se sice zmírnil, ale z mimořádných vstupů v televizních
stanicích České televize, stanice Nova i Prima a z vysílání
rozhlasu jsme se dovídali o velkých záplavách na severní
Moravě, o vylité Bečvě v Kroměříži.
Přestaly fungovat telefony a naše jediné spojení se světem
byla televize a rozhlasové přijímače, které jsme ani raději
nevypínali.
Ve večerních hodinách jsme se dozvěděli od sousedů, že se
objevila voda i v Babicích.

Středa 9. července 1997
Záplavová vlna je již v našem okolí, voda se objevuje i v
kněžpolském lese, neboť se Morava začíná vylévat i na naši
stranu. Obecní úřad vyzývá dobrovolníky, aby přispěchali na
pomoc při ucpání a opravě hráze u přečerpávací stanice. Vodní
hladina na Štěrkovišti se již rozlévá na okolní louky, zdá se
však, že naše obec bude od povodně ušetřena.
Ve vodě stojí také stožáry vysílače Topolná, ale její provoz
nebyl přerušen, obsluha dělá všechno proto, aby celá naše
republika, ale i naši turisté v zahraničí byli o situaci na
Moravě informováni. V oboře u vysílače hyne chovné stádo
daňků. Jejich zoufalý nářek je slyšet až do vesnice.
Na horním konci, v části Řepáře se objevuje ve sklepích voda,
kterou musí majitelé čerpat výkonnými čerpadly.
Také dolní konec směr Bílovice i Napajedla, Trávníky, ulice u
hřiště, všude si stěžují na spodní vodu, která se tlačí do
sklepů.
Čtvrtek 10. července 1997
V našem okolí jsou již zatopeny obce Otrokovice, Napajedla,
Spytihněv, Huštěnovice a Babice. Postižení občané z těchto
míst hledají azyl u svých příbuzných a jsou i v Topolné, kde
léčí prožitou hrůzu z postupující vody.
V odpoledních hodinách ukončila přečerpávací stanice čerpání
vody v katastru naší obce a voda začala zaplavovat louky a
dolním konci vesnice.
Pátek 11. července 1997
Pohled z našeho okna v pátek ráno nám ukázal smutnou
skutečnost, že dolní konec je již pod vodou, to je ulice u
hřiště a fotbalové hřiště, zahrady Padělků, poslední domy při
cestě k vysílačce.
Nejvíce byl, podle mého pohledu, postižen dům pana Míky na
Trávníku a dům paní Marie Kovářové v ulici u hřiště.
Mihne se mi vzpomínka na podobnou situaci v mém mládí, někdy
dolem roku 1955, kdy bylo zcela zaplaveno fotbalové hřiště a
okolí, ale tehdy nebyla tak velká zástavba v té části obce.
Voda celý den stoupala, lidé jsou vyděšení, stále nefunguje
telefonní spojení. Občané bydlící v ohrožené části dolního
konce vesnice nábytek a elektrické spotřebiče k příbuzným v
horní části obce. Částečně je to také nezbytnost, neboť je
tato část obce již odpojena od elektrické energie a mrazničky
a lednice přestaly fungovat.
Obecní rozhlas hlásí stav ohrožení, lidé se snaží zabezpečovat
své domy, kladou před dveře a vrata pytle s pískem, staví vodě
provizorní překážky, překopávají cesty.
Pozorují přílet vrtulníku, který hledá místo, na kterém by
bezpečně přistál a dlouho kroužil nad vesnicí nebezpečně nízko
nad komíny a střechami. Podařilo se mu dosednout v prostoru
"staré školy", kde vyložil pilot se svými pomocníky
humanitární pomoc pro postižené rodiny, pitnou vodu, konzervy,

mléko pro děti a chleba.
Bohužel, lidé, kterým tyto zásoby byly určeny, nemají čas
sledovat dění v jejich okolí a tak si tuto pomoc rozebrali
obyvatelé bydlící na horním konci obce.
Sobota 12. července 1997
Stále prší, je zatopena obec Kněžpole a některé rodiny z této
obce jsou ubytovaní i u příbuzných v naší vesnici.
Vodárna v Kněžpoli tudíž přestala fungovat a v 15 hodin 10
minut přestává téct i voda z vodojemu.
Sousedé si vypomáhají všude, kde se dá. Vzájemně se upozorňují
na fungující studny, je potřeba zajistit vodu i pro zvířata a
užitkovou vodu. Některé domácnosti jsou přeplněné evakuovanými
občany z jiných obcí nebo z postižených částí obce, potřeba
vody stoupá. (Osobní hygiena, WC, voda v kuchyni). Humanitární
pomoc postiženým rodinám se již vydává v hasičské zbrojnici,
pitná voda kojencům se vydává pro všechny batolata v obci.
Pitná voda pro občany je dodávána v cisterně do Nesvadbova
dvora. Dodávky vody zajišťuje česká armáda.
Starosta konečně obdrží zapůjčený mobilní telefon, aby mohl
udržovat spojení s povodňovým krizovým štábem.
Neděle 13. července 1997
Na dnešní den připravovali místní hasiči vyvrcholení oslav
110. výročí založení sboru dobrovolných hasičů.
Přírodní živly nám ukazují svoji moc. Bouřka, déšť a dokonce
kroupy ještě více ztěžují postiženým rodinám jejich situaci.
Voda ale začíná ustupovat, cesta směrem k vysílačce je volná
až k bývalým kasárnám. Někteří občané, hlavně mladí lidé
využívají zklidněné a stabilizované situace a podnikají na
velkém jezeře výlety na lodičkách. Po vodní hladině se
dostanou přes Kněžpole, Jarošov až do Uherského Hradiště,
Starého Města. jejich vyprávění o mrtvých zvířatech, zajících,
krtcích, myších a podobně přímo nahánějí husí kůži
posluchačům.
Kolují pověsti o poškozená domu paní Kovářové, lidé se
dohadují o ztrátě zaměstnání v cele zatopených firmách Fatry Napajedla, Toma Otrokovice, Barum Continental
Pondělí 14. července 1997
Situace se stále lepší, některé firmy již povolávají své
zaměstnance na úklid povodňových škod. Pitná voda se stále
vozí do naší obce vojenskými cisternami k Nesadbovému dvoru.
Pro malé děti a kojence se stále vydává pitná voda v
plastových lahvích v hasičské zbrojnici. Humanitární pomoc
vozí vrtulníky do areálu zemědělského družstva, kde ji přebírá
pan Jaroslav Hoferek, který ji postiženým vydává.
Zásobování obce je plynulé a bez velkých výkyvů. Chléb je
zajištěn z místních pekáren. Stále prší a je poměrně chladno.
V naší obci stále přibývá evakuovaných občanů. Nejvíce je
postižena čtvrt Otrokovic, Baťov, a Staré Město a Kněžpole.

Úterý 16. července 1997
Obecní úřad vyzývá dobrovolníky, kteří ještě nejsou zaměstnáni
na odstraňování vzniklých škod v okolních obcích a firmách,
aby přišli pomoci opravit přečerpávající stanici ke
Kněžpolskému lesu, aby se dala znovu přečerpávat voda z naší
obce a tak pomáhat odtoku vody ze zaplavených míst.
Středa 17. července 1997
Starosta obce pan František Samsounek poděkoval občanům za
jejich pomoc při opravě přečerpávací stanice.
Stále se vydává pitná voda pro kojence a dováží se cisterny s
pitnou vodou do prostor k Nesvadbovému dvoru.
Vláda naší České republiky vydala rozhodnutí o pomoci
postiženým občanům částkou 30 000 Kč.
Postižení občané potřebují hlavně čistící a desinfekční
prostředky.
Neděle 20. července 1997
Při mši svaté byla vyhlášena sbírka na postižené spoluobčany.
Věřící mezi sebou vybrali 75 000 Kč. Také občané Březolup a
Bílovic přináší našim potřebným spoluobčanům finanční pomoc,
výsledek sbírek v jejich obcích.
Pondělí 21. července 1997
Večer po dvacáté hodině byla obnovena dodávka vody do
vodovodní sítě. Podle okresní hygieničky pani Skulové je nutné
vodu alespoň 10 minut převařovat. Konečně se mohou občané
vykoupat, vysprchovat v teplé, tekoucí vodě.
Výrobní závody začínají obnovovat svůj chod a výrobu, výjimku
tvoří areál Tomy Otrokovice, kde stojí stále voda a kde budou
škody nejvyšší. Fatra Napajedla, kde je zaměstnáno mnoho
našich spoluobčanů předpokládá obnovení výroby do tří měsíců.
Pátek 25. července 1997
Konečně funguje spojení přes Český Telecom! Bohužel jen na pár
hodin a telefonní aparáty jsou opět hluché.
Pondělí 28. července 1997
Voda je konečně pitná i bez převařování a telefony jsou opět v
provozu. Postižené domy v ulici u hřiště mají stále vodu ve
sklepech, u domů se vrší zničené plynové kotle, pračky a další
spotřebiče. Život ve vesnici se vrací do běžného života.
POVODNĚ OČIMA STAROSTY OBCE PANA FRANTIŠKA SAMSOUNKA
Sobota 5. července 1997
Dopoledne slunce slabě svítilo, bylo dusno a odpoledne se
obloha zatáhla a začalo pršet. Jemné mžení postupně houstlo a
pak vydatně pršelo až do pondělního rána. Potom s menšími
přestávkami, kdy i trochu vysvitlo slunce, doslova lilo až do
středečního rána.

Neděle 6. července 1997
Voda v melioračním příkopu, to je hlavní vývod z obce u
Dujíčkového, stoupá nad obvyklou hranici. Proto ve večerních
hodinách se obsluha přečerpávací stanice, pan Josef Vajdík,
dostavil na pracoviště z něhož se již nevzdálil až do čtvrtka
10. 7. Byl si totiž vědom vážnosti situace i z informací
získaných ze sdělovacích prostředků. Pro informaci, tato
stanice je ve správě státní meliorační správy Uherské
Hradiště, která hradí veškeré náklady spojené s jejím
provozem.
Pondělí 7. července 1997
V pondělí 7. července v 7 hodin a 30 minut se do kanceláře
Obecního úřadu dostavil člen obecního zastupitelstva pan Lumír
Vašina a upozornil na kritický stav potoka, který se vylévá u
bývalého štěrkoviště. Prý je ucpán větvemi, rákosem a
naplaveninou půdy, kterou je potřeba odstranit mechanickým
prostředkem. Okamžitě tam byl poslán bagrista firmy SAPS,
společnost s ručením omezeným Brno, který nakladačem typem JCB
koryto potoka uvolnil a přetékání Bůravy do štěrkáče bylo
zamezeno. Práce kolem uvolnění koryta potoka se konaly za
velkého, hustého deště při špatných terénních podmínkách. Z
informací ze sdělovacích prostředků se Obecní úřad dovídá, že
v té době jsou zaplavovány vodou z řeky Moravy Babice.
Úterý 8. července 1997
V kněžpolském lese se objevuje voda a je jí takové množství,
že u budovy přečerpávací stanice začíná vytékat na katastr
obce. Obsluha žádá o pomoc v poskytnutí mechanického
prostředku nebo dovozu několika nákladních aut hlíny, aby se
zastavilo vytékání z lesa sníženou částí, výjezdem z lesa. Po
krátké dohodě je rozhodnuto řešit vzniklou situaci opět
nakladačem JCB lidově nazvané kopátko, který na sníženou část
nakopal hlínou v podobě hráze a nebezpečí bylo zažehnáno.
Středa 9. července 1997
Obsluha přečerpávací stanice opět žádá o pomoc, tentokrát o 20
až 30 občanů, kteří by ucpali další snížené místo, kde se již
mechanizace nedostane. Tento požadavek starosta okamžitě
vyhlásil místním rozhlasem. Ihned po vyhlášení se před Obecní
úřad dostavilo asi 25 občanů, kteří za obtížných pracovních
podmínek kritické místo opravili. Toto místo se nachází asi
200 metrů od přečerpávací stanice na hrázi podél kněžpolského
lesa.
Odpoledne Obecní úřad znovu místním rozhlasem varoval
spoluobčany relace od Ústřední povodňové komise o možnosti
výskytu povodňové vlny na řece Moravě. Kulminace vod při
vstupu do okresu Uherské Hradiště je odhadována na 18 hodin
letního středoevropského času. Tato výzva byla určena pro obce
Babice, Huštěnovice, Kněžpole, Topolná, Staré Město, Uherské
Hradiště, Kunovice, Nedakonice, Ostrožská Nová Ves, Uherský

Ostroh. Toto varování však bylo předčasné a proto byla celá
obec o to víc přesvědčena, že naše vesnice bude těchto vod
ušetřena. V porovnání s jinými obcemi však k tomu konec konců
nahrává i rozdílná vzdálenost od řeky Moravy, v čemž má
Topolná nespornou výhodu. Všeobecné mínění v té době bylo
takové, že nás nemohou tyto vody ohrozit.
Čtvrtek 10. července 1997
Obsluha přečerpávací stanice hned ráno informuje starostu obce
pana Samsounka o dalším přetékání a prosakování vody z lesa,
přičemž se rychle naplňuje příkop u hráze. Tento příkop je
však vyspádován do nádrže přečerpávací stanice, která se
pozvolna plní a rázem začínají obavy o úspěšnosti dalších
opatření, která však ihned následují.
Je opět povolán bagrista, který se snaží cpat přítok do
nádrže, aby voda do ní nepřitékala a nekomplikovala
přečerpávání do Bůravy. Akce však už není tak účinná, protože
silný proud vody strhává zásypový materiál včetně větví a
klacků.
Navečer se situace stává neúnosnou. Voda v nádrži dosahuje až
k zábradlí, protože do ní přitéká voda i z přetékajícího
potoka Bůravy. Všichni přítomní, tušíme, že se tentokrát už
neubráníme. Při pohledu směrem k Babicím je louka podél lesa
již celá pod vodou.
Asi v 18 hodin je definitivně skončeno čerpání vod z katastru
obce, protože nádrž je zcela přeplněná. Obsluha vypíná přívod
elektrické energie v trafostanici "VN" a společně odcházíme
domů po zpevněné cestě, která ještě zatopená není.
Tato nová situace je ohlášená obyvatelům vesnice místním
rozhlasem. Večer ve 20 hodin se ke starostovi domů dostavil
příslušník policie České republiky z Uherského Hradiště a
požádal o navázání spojení s krizovým štábem. V celé ulici ani
v celé obci nešly telefony, proto odjel do Bílovic do domu
tamního starosty, odkud se po delší době dovolal do krizového
štábu.Dle pokynů velitele krizového štábu po příjezdu na
Obecní úřad ihned svolal starosta členy Sboru dobrovolných
hasičů z Topolné a čekal na další pokyny.
Asi ve 22 hodin se začala provádět kontrola blížící se vody
obchůzkou podél melioračního příkopu směrem k lesu. Tuto
kontrolu museli ukončit u prvního mostu směrem od lesa pro
zvýšenou hladinu vody v tomto místě. Voda sahala asi po
kolena. V nočním tichu bylo pouze slyšet hukot přetékající
vody u lesa a proto bylo od další pochůzky upuštěno. Potom byl
v průběhu noci prováděn další průzkum situace hasičským vozem
k obalovně vysilači fotbalovém hřišti, včelařské cestě a všude
byl zjištěn celkem klidný postup vody až do 4 hodiny ranní.
Pátek 11. července 1997
Za svítání začala povodňová volna rychleji stoupat v
melioračním příkopu a tím i v odlehčovací komoře čističky
odpadních vod u Dujíčkového. V té době bylo rozhodnuto, že je

nutné uvědomit občany bydlící v ulici ke hřišti o vzniklé nové
situaci, aby byli připraveni na velkou vodu. Připravit všechny
na novou situaci tohoto nezáviděného úkolu se ujali hasiči.
Dále byl starosta obce upozorněn, že se u objektu firmy
Unispol objevila povodňová voda ve velkém množství, tato
situace se při kontrole v noci vůbec nepředpokládala.
Celou noc se starosta obce zkoušel spojit s krizovým štábem
bezúspěšně. Podařilo se mu to až v ranních hodinách. Žádnou
zvláštní informaci však odsud nedostal kromě sdělení, že s
okresním městem je to zlé. To byl také poslední rozhovor
starosty s krizovým štábem až do pondělí 14. července 1997.
Jediné spojení obce bylo s vysilačem. Topolná, odkud obsluha
Obecní úřad pravidelně informoval jaká je situace a o kolik se
voda zvedla. Proto víme, že v tuto ranní dobu asi do 10 hodin
dopoledne voda stoupala rychlostí 6 cm za hodinu, v poledne 3
cm za hodinu a večer už jen 1 cm za hodinu.
Zkoušeli jsme se bránit jak kdo uměl, nebo jaký kdo měl nápad.
U vchodů do garáží byly dělány zátarasy z desek, z písku,
později se začaly plnit pytle pískem. Začalo stěhování
domácností, nábytku a jiných věcí, někdo stihnul sklidit část
brambor, odvést domácí zvířata apodobně.
Slunce svítilo celý den a z blížící se vody měly radost děti,
které vymýšlely různé hry na vodě. Dospělí sledovali blížící
se vodu s nedůvěrou, protože voda se pomalu, ale jistě sunula
k jejich obydlí.
Občas jsme zaslechli zprávy z rozhlasových přijímačů, že v
Otrokovicích voda klesá, ústní informaci typu jedna paní
povídala, že v Napajedlích také, ale u nás tomu tak nebylo.
V poledne byl vypnut elektrický proud v dolní části obce. Po
celé odpoledne byly činěny různé pokusy občanů, jak co nejlépe
zabránit pronikající vodě do domů mnohdy na úkor souseda.
Například, naproti proluky v řadové zástavbě u hřiště byla
překopaná cesta, kterou se však voda od domů neodvedla, ale
rychleji přelila na druhou stranu do zahrad. Starosta byl
požádán, aby se obec podílela mechanizací na překopání, ale
ten odpověděl, že tuto akci nedoporučuje.
Krásný, slunný den se chýlil k závěru. Navečer začala kroužit
nad obcí helikoptéra, která hledala místo pro složení
humanitární pomoci.
I když občanům nechyběly žádné potraviny ani voda, protože
nebyla přerušena dodávka pitné vody, ukázala se špatná
vlastnost těch občanů, kteří pilotovi sdělili, že je obec
potřeba zásobit. Přitom bylo dohodnuto s místními pekárnami,
že budou pracovat nepřetržitě, aby zásobily obec a také široké
okolí. Helikoptéra přiletěla ještě jednou a teď již u
přebírání zboží asistovali místní hasiči, kteří do tohoto
zmatku a počátečního chaosu navodili určitý systém a pořádek.
Zboží bylo složeno v hasičské zbrojnici a bylo rozhodnuto o
jeho výdeji další den, v sobotu. Voda stoupala asi do půlnoci
a pak konečně začala klesat. Během dne Obecní úřad a
dobrovolní hasiči upozorňovali občany, aby nepodceňovali

situaci, nábytek vystěhovali do prvního podlaží a opustili své
příbytky, což akceptovala většina ohrožených rodin.
Sobota 12. července 1997
Noc byla klidná a ráno jsme se vrátili do svých příbytků, voda
klesla o 5 centimetrů. Byl zase hezký slunný den, odpoledne
však přišla bouřka a po ní zase svítilo.
V dopoledních hodinách svolal starosta radu obce, abychom se
mohli poradit, jak řešit novou, vzniklou situaci. Však také
první problémy nedaly na sebe dlouho čekat. Pro humanitární
pomoc, vydávanou v hasičské zbrojnici začali chodit občané,
kteří nepatřili mezi postižené záplavou. Někteří z nich se při
výdeji chovali velmi nevhodně až to u výdejců - hasičů,
vzbuzovalo odpor a roztrpčení. Proto musel být sestaven seznam
postižených, nový způsob výdeje vyhlášen místním rozhlasem a
situace se zklidnila. Hasiči pak prováděli výdeje v klidu a
pravidelně až do příští neděle.
Během dopoledne přistála helikoptéra humanitární pomocí pět
krát, z toho třikrát byla vyložena pouze voda v lahvích a
dvakrát sděleno osádce, aby k nám již nic neposílali, protože
obec je zatím dobře zásobená. Tyto mohutné stroje přistávaly
pokaždé na jiném místě a proto byl na vhodném místě u farmy
bývalého zemědělského družstva vytvořen velký bílý kříž ze
stolních ubrusů. Dopoledne také Obecní úřad hlásil místním
rozhlasem občanům o pokračování provozu v pekárnách, o zákazu
pohybu dětí v kontaminovaných vodách a tak dál......
Telefonické spojení s krizovým štábem se nepodařilo navázat,
protože byla zatopená telefonní ústředna v Uherském Hradišti,
pitná voda z veřejného vodovodu je ještě v celé obci
nepřerušená a je do vodovodní sítě z vodojemu dodávána.
Odpoledne starosta obdržel upozornění občanem, že asi uniká
plyn před obytným domem číslo popisné 505 a pak u cesty k
vysilači, kde přechází přes náš katastr. Jedná se o
vysokotlaký směr Jarošov - Otrokovice. Okamžitě Obecní úřad
uvědomil o této zprávě poruchovou službu plynáren Zlín, kteří
po prověření místa pravděpodobného úniku prohlásili za planý
poplach.
Pro zajímavost, při pochůzce k plynu po cestě k vysílačce
sahala voda starostovi až po pás.
Neděle 13. července 1997
V neděli po mši svaté byla znovu svolaná obecní rada a vedení
hasičů. Mimo jiné se stanovil a projednal postup čerpání vod z
rodinných domků.
Dále byla projednávána otázka pitné vody, která přestala být
dodávána v ranních hodinách a informace o uskutečnění jednání
zástupců okolních obcí v odpoledních hodinách na obecním úřadě
v Bílovicích. Tohoto jednání se společně se starostou obce
zúčastnil i pan Miroslav Horák, velitel sboru dobrovolných
hasičů Topolná a ing. Bohumír Formáček, člen rady. Na tomto
setkání se konečně podařilo navázat spojení s krizovým štábem

v Kunovicích, kde by přestěhován z Uherského Hradiště a
domluveno zásobování obyvatelstva pitnou vodou, možnost výsečí
elektrického proudu v pracovních dnech apodobně. O všech
těchto informacích byli seznámeni obyvatelé Topolné
prostřednictvím místního rozhlasu. Mimo jiné, protože naše
obec neměla stále spojení s Kunovicemi, byl starostovi
zapůjčen mobilní telefon EUROTEL TELECOMU a dostal seznam
nejdůležitějších telefonních čísel.
Voda tento den poklesla asi o 15 centimetrů, avšak odpoledne
se přihnala opět pořádná bouřka a zase se sluníčko objevilo a
hřálo.
Asi v 18 hodin byl bez vědomí starosty obce zapnut elektrický
proud, což nikdo nemohl pochopit, vždyť ve vodě se pohybovali
lidé.
Pozdě k večeru se dostavili do naší obce vojáci z Vyškova,
kteří další dny prováděli rozvoz pitné vody dle stanoveného
harmonogramu po okolních obcích. Starosta je ubytovat v budově
staré školy.
Pondělí 14. července 1997
V pondělí ráno byli občané informováni místním rozhlasem o
výdeji pitné vody pro děti v hasičské zbrojnici a pro ostatní
občany z vojenským cisteren u budovy staré školy. Nastal
problém, co se zkaženými potravinami z mražáků zatopených domů
a utopených daňků z vysilače. Domluvila se likvidace s
veterinární službou Zlín, která připravila a dopravila do obce
speciální kontejner. Kdo z občanů nevyužil této příležitosti
zbavit se zkažených potravin a uhynulých zvířat, dostal
doporučení od pracovníků Obecního úřadu, aby všechny organické
zbytky dali do igelitového pytle a odvezli je do kafilerního
boxu společnosti s ručením omezeným TOPAGRA. Hasiči provedli v
dopoledních hodinách kontrolu odtékání povodňových vod u
přečerpávací stanice. Zjistili, že voda vytéká přes hráz do
lesa asi v půl metrové výšce a o šíři 7 metrů. Rychlost
klesání vody je půl centimetru za jednu hodinu. Skříň
trafostanice je spodní částí stále pod vodou.
Úvahy o co nejrychlejší zprovoznění přečerpávací stanice se
zabývají napojením stanice na elektrický proud. Rozvodna v
Rybárnách v Uherském Hradišti je mimo provoz z důsledku jejího
zatopení, obecní rada uvažuje o napojení na síť osmdesátosm
kilowat ze Zlínska.
Protože je slunné počasí a teplo, stojatá voda začíná zahnívat
a silně zapáchá. Místním rozhlasem jsou občané upozorněni na
zákaz se zdržovat ve vodě jen po dobu nezbytně nutnou.
Odpoledne byla přistavena traktorová vlečka do ulice ke hřišti
na zničené věci z domácností, hasiči čerpají vodu ze sklepů na
přání majitelů domů, avšak jejich snažení je bezvýsledné.
Odpoledne na požadavek přednosty Okresního úřadu se dostavili
na Obecní úřad tři vojáci, spojaři, kteří jsou ihned ubytováni
ve staré škole, ale ještě ten den v 19 hodin jich armádní

velení odvolalo na Fryštácko. Spojení s krizovým štábem přes
mobilní telefon EUROTEL TELECOMU je špatné.
Úterý 15. července 1997
Místním rozhlasem byl opět vyhlášen výdej pitné vody,
dobrovolní hasiči kontrolují odtok vody u přečerpávací stanice
a na základě jejich doporučení bylo rozhodnuto o prokopání
snížených míst u lesa, aby se výtok znásobil
Relací v místním rozhlase o této nové situaci byli občané
zároveň vyzvání ke spolupráci, aby se této akce zúčastnilo co
nejvíce brigádníků. U objektu UNISPOLU, společnosti s ručením
omezeným, se jich sešlo asi třicet pět a k vysilači je
převezli hasičskou Avií a dále jdou všichni pěšky po břehu
potoka Bůravy asi 800 metrů k místu samému. Zdá se, že tato
akce bude mít význam, protože voda v obci klesá rychleji, 13
centimetrů za den. K večeru je pokusně domontován jeden stator
z čerpadla, aby se dal vysoušet a po opadnutí vody v budově
přečerpávací stanice se mohlo začít s čerpáním. Nakonec, po
zralé úvaze bylo rozhodnuto, že se demontují i zbývající dva a
odvezou se vysušit všechny najednou do EMSEKA ZLÍN. Hasiči
znovu čerpají vodu z obytných domů, ale tato činnost je
prozatím zbytečná, marná.
Tento den konečně dostal starosta z krizového štábu armádní
Eurotel, kterým se už lépe dalo spojení navázat.
Středa 16. července 1997
Ve středu se znovu uskutečnilo hlášení občanům místním
rozhlasem o výdeji pitné vody a informace, že další dny se už
výdej bude uskutečňovat každý den v určitou hodinu už bez
vyhlašování.
Hasiči si přejí alespoň na pár hodin odpočinek, někteří jsou v
činnosti prakticky od začátku povodně.
Statory čerpadel jsou urychleně demontovány pány J. Vajdíkem,
Vojtěchem Samsounkem a jeho synem Liborem, úspěšně převezeny
loďkou až k cestě k vysílačce a po 13 hodině do Zlína.
Přednostní vysušení statorů zajistil člen rady, pan Stanislav
Pekař. V závěru dne bylo s energetiky domluveno, že
přečerpávací stanici alespoň provizorně připojí na "VN" vysoké napětí.
Čtvrtek 17. července 1997
Ve čtvrtek 17. července 1997 jednal Obecní úřad s energetiky
Jihomoravské energetiky akciovou společností Uherské Hradiště,
aby mohlo dojít v odpoledních hodinách k provizorním napojení,
volba vhodných průřezů kabelů, deónů. Toto všechno bylo
zajištěno a vypůjčeno ve spolupráci pánů Libora Samsounka,
inženýra Pavla Vajdíka a Antonína Gajdošíka ze Spytihněvi.
Asi v 17 hodin ohlásil starosta Jihomoravské energetice, že je
všechno zajištěno a připraveno. Přijeli asi v 18 hodin 30
minut a po složitých operacích na trafostanici a vedení
vysokého napětí se motory čerpadel rozběhly ve 23 hodin 15

minut a začalo se čerpat.
Nálada se okamžitě pozvedla, i když praktický účinek byl znám
až za několik dní. Opět se připravil tento den kontejner na
zatopené věci, a další dny se již děje automaticky.
Ze strany občanů je projevem požadavek na odvoz sklad ze
zatopených domů. Firma Rumpold, společnost s ručením omezeným
Uherský Brod, která přistavila speciální nádobu vyšla žádosti
obce vstříc.
Celý den byl slunný - vůbec nepršelo.
Pátek 18. července 1997
V pátek 18. července 1997 ráno silně pršelo, a hned v ranních
hodinách se uskutečnilo jednání s TOPAGROU, s. r. o. o odvozu
odpadu na prakšickou skládku a byla přistavena traktorová
vlečka do ulice k Vašinovému. Na základě informací získané z
televizního vysílání o sociálním příspěvku postiženým rodinám
jsem jednal s Městským úřadem Uherské Hradiště, sociální
odbor, vedoucí ing. Taťák, který starostovi přislíbil, že na
Topolnou nezapomene.
Místním rozhlasem se upozornili občané na výdej dezinfekčního
prostředku - chloraminu - postiženým, zároveň se stručným
návodem. Dezinfekční prostředek byl rozdělen všem stejně, 2 kg
na každý postižený dům. Na přečerpávací stanici jde
odčerpávání vody bez problémů, protože obsluha pravidelně
dohlíží na chod čerpadel a ze stanice se téměř nevzdaluje.
Na obecní úřad přišel docent L. Lapčík, který připomínal
nepodceňovat dizenterii. Doporučujeme zasažené obydlí omýt
mýdlovou vodou, pak roztokem chloraminu a pak alkoholem,
denaturovaným lihem.
Odpoledne starosta odevzdal vypůjčený mobilní přístroj EUROTEL
pan M. Brázdilovi, starostovi Bílovic, od něhož ho měl
vypůjčen.
Večer v 19 hodin bylo svoláno jednání Obecní rady, kde se
řešily většinou povodňové problémy. Asi ve 23 hodin vzbudili
starostu nespokojení občané z ulice ke hřišti, že voda opadává
jen pomalu, aby se s tím něco začalo dělat. Byli sice
ujištění, že jsou už vyčerpány všechny možnosti jak současnou
situaci zlepšit, byli seznámeni se situací na přečerpávací
stanici. Celou vzrušenou debatu doprovázel vydatný déšť, což
zhoršovalo vzájemné porozumění se a pochopení.
Sobota 19. července 1997
V sobotu 19. července 1997 prší, ale alespoň s přestávkami,
další výměna názorů starosty s paní Koželuhovou o odvozu
odpadu potvrzuje, že občané i představenstvo obce jsou
podráždění, unaveni. Výsledkem této hádky je přistavení
traktorové vlečky, speciálně pro dům číslo popisné 409.
V kanceláři Obecního úřadu čekala starostu rozmluva s obsluhou
přečerpávací stanice o postupném zprovoznění rozvaděčů
elektrické energie v budově stanice, kde je však velmi vlhko a
navíc voda v nádrži vůbec neklesá, ale vlivem deště naopak

zase stoupla o 1 a půl centimetru.
Odpoledne vyhledali starostu manželé Maléřovi, kteří bydlí
přechodně v domě popisné 102, a stěžovali si na velké množství
vody v jejich zahradě a dvorku. Ihned starosta svolal Obecní
radu a společně provedli obchůzku po zahradách občanů, kteří
bydlí na Padělcích k Bílovicím, horní část ulice. Výsledek
potvrdil starou bolest z minulých let, kdy v rámci
agrotechnických úprav došlo k rozorání mezi a hrázek. Za
většího deště se stékající voda ze svahu Dolních dílů hromadí
za zítkami občanů zmíněné části ulice, vytvoří se jezero,
které se pak roztáhne do dvora domu číslo popisné 102. Při
kontrole na míst samém jsme byli upozorněni zúčastněnými
manželi Štichovými a panem L. Knotem upozorněni o zasypaných
drenážích a studánce na Maléřově pozemku. Dále byla nalezena
studna u chodníku při hlavní silnici, o průměru 1,2 metru a
hloubky asi 4 metry, která je pravděpodobně shromaždištěm
spodních vod z drenáží Dolních Dílů. Protože neustále prší a
voda stoupá až po horní okraj zídek, domluveno bylo se sousedy
určité řešení a případného odčerpávání.
Mezitím se někteří nespokojenci z ulice ke hřišti zavolali na
vyčerpání vod ze svých sklepů hasiče ze Včelar. Velitel Sboru
dobrovolných hasičů ze Včelar starostu požádal, aby vysvětlil
majitelům těchto domů, že je to zbytečná práce. Pokud voda
celkově neopadne, nemá smysl nasazovat hasičskou techniku a
plýtvat lidskými silami. Po krátké době hasiči obec opustili.
Neděle 20. července 1997
Ráno v neděli 20. července 1997 v 7 hodin kontroluje rada
situaci v domě číslo popisné 102. Voda již opadla, avšak
všichni v okolí mají plné sklepy a studny.
V kanceláři Obecního úřadu pak radní prohlíží mapy z roku 1911
o prováděných drenážích v obci a potvrzují se úvahy pamětníků
o vybudovaném systému studní a drenáží jako zcela pravdivé.
Po mši svaté bylo na 10 hodin znovu svolané jednání rady v
kanceláři Obecního úřadu, aby se projednaly problémy s vodou
na Dolních Dílech. Během jednání se dostavil do úřadovny pan
Evžen Vašina, který radě oznámil další "Jobovu" novinu. Potok
Bůrava se protrhl v délce 15 m a teče do štěrkáče.
Jednání bylo okamžitě přerušeno a všichni se vydali na
prohlídku místa průrvy. Na místě bylo zjištěno, že je potok
pouze zanesen nánosem bahna a proto koryto nestačí pojmout
vodu z předcházejícího deště.
Na místě již byla skupina asi 20 občanů z Trávníka, které
sehnali bratři Lumír a Evžen Vašinovi, která se snažila zvýšit
břeh na straně od štěrkáče a prokopávali cestu na druhé
straně, aby voda tekla na louku před vysilačem.
Pondělí 21. července 1997
Vzhledem k vážné situaci na toku Bůrava svolal starosta hned
ráno v pondělí 21. července 1997 poradu rady a volal na
krizovým štáb, odkud mu byla přislíbena pomoc za účasti státní

meliorační správy.
Její pracovník pan Gavenda se dostavil na místo samé, který
rozhodl, že na tuto práci stačí stroj UDS, i když jsme mu
tvrdili, že je tento stroj použít za stávající situace
nevhodné.
Naše prognózy se potvrdily, když bagrista přijel na místo,
odmítl v takovém terénu pracovat. Proto byl o stávající
situaci informován vedoucí Státní melioračního střediska pan
Ondrůšek, který vše napravil tím, že poslal bagr na pásovém
podvozku. Bagr přijel sice až na večer, ale pak pracoval s
pozitivním výsledkem až do setmění.
V dopoledních hodinách se na problémové místo přijel podívat i
přednosta Okresního úřadu v Uherském Hradišti ing. Palacký a
předseda okresní povodňové komise ing. Hrabec. Oba
zkritizovali starostu obce, že neměl dovolit rozkopání cesty u
břehů Bůravy. Pan Hrabec si pořídil fotografickou dokumentaci
nebezpečného místa.
Ještě před polednem si starostu přizval na jednání na vysilači
ředitel ing. Foral, kterého se účastnil i ředitel nadřízeného
závodu Brno a pan Jaroslav Hoferek, člen obecního
zastupitelstva.
Zde byla obci nabídnuta finanční pomoc ve výši 200 000 korun
českých, kterou však musí obec použít k humanitární, sociální
nebo ekologické pomoci.
Pozdě odpoledne byla dovezena humanitární, sociální nebo
ekologické pomoci.
Pozdě odpoledne byla dovezena humanitární pomoc Českého
červeného kříže Uherského Hradiště. O její rozdělení
postiženým požádal starosta obce předsedkyni sociální komise
magistru Danu Hubáčkovou.
Večer začala téct voda z veřejného vodovodu.
Poprvé také starosta dostal tento den zprávu přes Eurotel o
povodňové situaci.
Pro zajímavost:
Kroměříž výška hladiny 532 cm průtok 504 metrů kubických
Spytihněv výška hladiny 657 cm průtok 519 m3
Strážnice výška hladiny 686 cm průtok 505 m3
Úterý 22. července 1997
V úterý 22. července 1997 podal starosta hned ráno v 7 hodin
povodňové komisi hlášení a zároveň přijal zprávu že Morava
klesla o 2 centimetry.
Pak volal na okresní povodňovou komisi, zda je voda, která je
dodávaná do veřejné vodovodní sítě pitná. Jako odpověď bylo
sdělení, že se vodovodní řad naplňuje vodou, která je někdy
kalná, ale pitná je. Platí však nařízení okresního hygienika o
nutnosti převařovat ji. Tato informace byla ihned vyhlášena
místním rozhlasem, aby byli informováni všichni spoluobčané.
Ještě tento den ráno rozváželi pracovníci Obecního úřadu
humanitární pomoc, kde byly obsaženy hygienické a čistící
prostředky.

Situace na toku potoka Bůrava se velmi zlepšila díky tomu, že
řečiště bylo v kritickém místě uvolněno od nánosu.
V dopoledních hodinách se stala starostovi obce dopravní
nehoda, naštěstí při ní nebyl nikdo zraněn, pouze osobní
automobil byl poškozen v přední části.
Odpoledne ve 14 hodin 30 minut oznámil ředitel Telecomu na
obecní úřad, že je opět v provozu telefonní ústředna v
Bílovicích.
Středa 23. července 1997
Ráno ve středu 23. července 1997 oznámilo Státní meliorační
středisko Obecnímu úřadu, že odvolává bagristu, který
uvolňoval tok Bůravy, je ho potřeba na jiném místě v okrese.
Přišla také další nabídka okresní povodňové komise na dodávku
potravin a vody, což není v našem případě nutné, neboť obec je
dobře zásobena.
Ve středu byla ukončena pomoc vojáků z Vyškova při zásobování
obce pitnou vodou z vojenských cisteren. Vojáci odevzdali
klíče od ubytovacích prostor a rozloučili se s pracovníky
Obecního úřadu.
Odpoledne volal starostu pan Ondroušek, vedoucí státní
meliorační stanice, že má zajištěnou revizi a čištění
elektrozařízení v přečerpávací stanici.
Dnešní den byl stav vody na jezu ve Spytihněvi v 17 hodin 30
minut výška 646 centimetrů, průtok vody 507 m3.
Čtvrtek 24. července 1997
Ve čtvrtek 24. července 1997 prohlédl přečerpávací stanici
revizní technik ing. Jelének z Hluku. Byl proveden soupis škod
na elektrozařízení a domluven postup oprav.
Před polednem se ohlásily dvě pracovnice z Městského úřadu
Uherské Hradiště sociálního odboru a navštívily za doprovodu
starosty obce domácnosti, které si požádaly o sociální
příspěvek. Zjištěné údaje na základě tohoto šetření budou
předány zvláštní komisi k posouzení.
Rozhodnutí obdrží vedle domácností i Obecní úřad.
V odpoledních hodinách volal starosta obce Pašovic, který
projevil solidárnost k postiženým občanům a informoval o
sbírce, kterou uskutečnili občané Pašovic ve prospěch naší
obce.
Sbírka věnovaná postiženým domácnostem v Topolné probíhá i v
Březolupech. Vybranou částku chtějí našim občanům osobně
předat, chtějí ji věnovat konkrétním lidem.
Ve čtvrtek také starosta vyplňoval první dotazník Ministerstva
pro místní rozvoj o škodách v naší obci.
Pátek 25. července 1997
V takové vzácné situaci, kdy jedna obec pomáhala druhé volala
okresní povodňová komise, zda mají postižené rodiny a obec
zájem o pomoc ze strany vojska.
Obecní úřad za nabízenou pomoc poděkoval, ale odpověděl, že se

všechno prozatím zvládá vlastními silami.
Starosta obce znovu volal na plynárny do Zlína, že podle všech
příznaků opravdu uniká plyn na trase "vysokotlaku" a znovu byl
odpovědnými pracovníky ujištěn, že obec nemusí mít obavy, že
mají situaci plynovodu u "vysilačkové" cesty pod kontrolou.
Ve sklepě budovy staré školy je asi jeden metr vody, kterou se
pracovníci Obecního úřadu snažili vyčerpat, ale byla to
zbytečná práce, voda se vracela štěrbinami ve zdi zpět.
Sobota 26. července 1997
Voda opadává pozvolna, o 5 cm za 24 hodin. Konečně celý den
nepršelo a tak i starosta zůstal celý den a odstraňoval
následky povodně, neboť i jeho rodina patřila mezi postižené,
zasažené záplavovou vlnou.
V obytných místnostech jeho rodinného domu bylo asi 3
centimetry vody, což se projevilo vydutím parketových podlah a
namočením zdiva do půl metrové výšky.
Neděle 27. července 1997
Voda opadává stále stejným tempem, bylo krásné slunečné
počasí, ale občané v zaplavené části jsou stále více
unavenější a nervózní.
Pondělí 28. července 1997
Dnešní den okresní hygienik zrušil dosavadní nařízení o
nutnosti převařování pitné vody z veřejné vodovodní sítě s
platností od pondělí 28. července. Pro zlepšení situace v
postižené části obce uvažovala rada Obecního úřadu o co
nejrychlejším odčerpání povodňových vod z katastru obce.
Požadavek o poskytnutí výkonného čerpadla pro čerpání vody z
plochy o výměře 250 hektarů byl okamžitě vznesen na předsedu
okresní povodňové komise Ing. Hrabce a tento požadavek
podporoval i přednosta Okresního úřadu.
Úterý 29. července 1997
Jelikož požadavek o čerpadlo nebyl povodňovou komisí
akceptován, starosta obce se snažil sehnat tolik potřebné
čerpadlo přes dispečink Hasičského záchranného sboru a další
pokusy na jiné instituce.
První přišla nabídka dodávky čerpadla z Ruska přes
Ministerstvo zahraničních věcí s podmínkou, že náklady na
naftu a provoz půjdou do nákladů obce. Vzhledem k situaci v
obci starosta po krátké úvaze souhlasil.
V průběhu dne se dostavil na Obecní úřad technolog HYDROTECHU
ing. Režňák, který vykonával technický dozor při zkušebním
provozu čističky odpadních vod, aby se dojednal postup k
oživení provozu zaplavené čističky. Bylo konstatováno, že kal
v nádrži bude pravděpodobně nefunkční a proto se bude muset
navozit nový.
Odpoledne starosta upřesnil požadavek na požadované čerpadlo
sání 5 metrů, výtlak 15 metrů, kapacita 5000 litrů za minutu,

naftový agregát. Později se ozvalo Ministerstvo zahraničních
věcí, které slíbilo projednat s ruskou ambasádou ještě tento
den, v úterý 29. července.
Středa 30. července 1997
Žádost obce Topolná na Ministerstvo zahraničních věcí byla
stáhnuta ředitelem operačního dispečinku Hasičského
záchranného sboru v Uherském Hradišti z důvodu velkých
finančních nákladů spojených s přepravou čerpadla z Ruska do
České republiky. Dále bylo obci doporučeno, ať si pomůže sama
jinak.
Jelikož se pak starosta marně snažil sehnat výkonné čerpadlo
rozhodl se nakonec povolat co nejvíce hasičských sborů z
blízkého okolí. Obvolal asi třicet obcí, z nichž většina se
omluvila, že nemůže přijet z různých příčin. Většinou to byla
velká únava z záchranných akcí předcházejících dnů, poruchy a
nefunkčnost techniky a stálá činnost v blízkých městech, které
pomoc dobrovolných hasičů potřebovaly nutněji než naše obec.
Města Uherské Hradiště nebo Otrokovice. Přesto svou pomoc
přislíbily požární sbory z osmi obcí. Jako první přijel Sbor
dobrovolných hasičů z obce Pašovice.
Večer se ohlásily sbory Mistřice, Komárov a Včelary se
sdělením, že přijedou ráno ve čtvrtek. Hasiči z Oldřichovic se
omlouvali, že mají poruchu na stroji, kterou se snaží
urychleně opravit. Po odstranění závady okamžitě přijedou.
Čerpání vody hasiči z Pašovic nepřerušili ani v noci, hasiči z
naší obce byli posláni domů, aby si odpočinuli a vyspali se.
Čtvrtek 31. července 1997
Ráno, ve čtvrtek 31. července 1997, v sedm hodin přijeli
hasiči z obcí Komárov a Mistřice. Obecní úřad z Topolné ihned
zajistil pro všechny motorové stříkačky pohonné hmoty a pro
jejich obsluhu občerstvení, potraviny a tekutiny. Pravidelný
přísun pohonných hmot i občerstvení až na potřebná místa
zajišťují místní hasiči vlastní Avií.
Celý den čerpaly vodu z katastru obce čtyři motorové
stříkačky. Později večer se na Obecním úřadě přihlásily sbory
z obce Částkov a Jankovice.
Přístupová cesta k přečerpávací stanici je stále pod vodou,
nouzově se chodí po hrázi potoka Bůravy a benzín v kanystrech
se přepravoval na malé vlečce traktorem zapůjčeným od Českých
radiokomunikací, z vysílačky. V noci obsluhovali stříkačky
hasiči z Pašovic a Topolné.
Pátek 1. srpna 1997
V pátek 1. srpna 1997 ráno přijely pomáhat čerpat vodu
hasičské sbory Oldřichovic a Včelary. Tak se počet sborů
stabilizoval na osm, ale stále se uvažuje o dalších posilách.
V odpoledních hodinách starosta společně s členem obecního
zastupitelstva panem Jaroslavem Hoferkem rozděloval peněžní
částky postiženým rodinám, dle rozhodnutí sociálního odboru

Městského úřadu Uherské Hradiště, které starosta obdržel dle
jejich slibu. Podle seznamu bylo rozděleno celkem 141 000 Kč.
Pro postižené domácnosti přivezli z okresní povodňové komise
dezinfekční prostředek INCIDUR, který je určen pouze pro
obytné prostory postižených rodinných domů. V noci čerpali
vodu hasiči z Častkova a Jankovic.
Sobota 2. srpna 1997
V sobotu 2. srpna 1997 ještě před polednem se omluvili hasiči
z Pašovic. Odjeli domů připravit dlouho plánovanou oslavu
výročí založení jejich sboru, které budou v neděli 3. srpna.
Ráno se u přečerpávací stanice uskutečnila porada všech
přítomných hasičů a po krátké výměně názorů a náhledů na
ubývající vodu, únavu lidí, strojů a dalšího materiálu se
všichni shodli, že se bude čerpat voda i celou neděli. Byly
určené služby po třech lidech, které se budou střídat po
dvanácti hodinách, aby si všichni mohli alespoň krátce
odpočinout a nabrat nových sil. Zajištění benzínu do stříkaček
a hasičských aut, občerstvení si vzali na starost hasiči z
Topolné.
Neděle 3. srpna 1997
Stále se čerpá voda z katastru obce, i když v noci se pokazila
hasičská stříkačka Částkovu, kteří na místě nemohli závadu
odstranit a tak museli odjet domů.
Dopoledne se znovu sešla obecní rada, velitel Sboru
dobrovolných hasičů pan Miroslav Horák a člen zastupitelstva
pan Jaroslav Hoferek. Znovu se rozebrala celková situace v
obci s tím, že se navrhlo skončit odčerpávání vody v pondělí
4. srpna 1997. Důvod byl jasný, malá úspěšnost a neúměrné
zvyšování nákladů.
Voda v melioračním kanále je sice již pod úrovní břehu, ale
dle situace v postižených, zaplavených domech nemá čerpání
praktický význam.
Klesání vody ve sklepních prostorách domů je v podstatě
závislé na spodní hladině spodní vody,která je dána celkovou
povodňovou situací.
Obecní rada proto dala úkol starostovi, aby požadoval po
vedení státního melioračního střediska co nejrychleji
zprovoznění třetího čerpadla.
Hasičské stříkačky v noci z neděle na pondělí obsluhovali
komárovští hasiči.
Pondělí 4. srpna 1997
V pondělí ráno se znovu sešli velitelé hasičských sborů u
přečerpávací stanice se starostou, aby se poradili jak dál
postupovat. Tam jim bylo oznámeno rozhodnutí obecní rady naší
vesnice o ukončení odčerpávaní vody.
Všem sborům, které obci pomáhaly v těžké situaci, starosta
osobně poděkoval, při odvozu jejich stříkaček byl všem doplněn
benzín na účet obce Topolná. Refundace mezd hasičům, kteří si

vzali volno ze zaměstnání budou zaplacené až po zklidnění
nynější situace a po domluvě se starosty obcí, nebo veliteli
sborů.
Hasičské sbory ukončily přečerpávání a postupně vjížděly do
svých obcí i se svými stříkačkami.
Úterý 5. srpna 1997
V úterý 5. srpna 1997 konečně slíbil vedoucí Státní meliorační
stanice pan Ondroušek, že vzhledem k situaci v Topolné
přednostně uvolní revizního technika inženýra Jelínka na
opravu elektrických rozvaděčů a zprovoznění třetího čerpadla v
přečerpávací stanici u lesa.
Středa 6. srpna 1997
Ve středu 6. srpna 1997 je již znatelný úbytek vody v nádrži u
přečerpávací stanice. Situace se zcela stabilizuje, už nemusí
jet čerpadla nepřetržitě a za stálé obsluhy přítomného pana
Vajdíka, ale může být naveden na automatický provoz.
V nádrži se shromažďuje velké množství ryb. O tomto úkazu a
situaci jsou uvědomeni místní rybáři.
Voda postupně vysychá, je pěkné, teplé, slunné počasí a je již
jen otázka času, kdy se v zatopených domech život vrátí do
normálních kolejí.
Pondělí 8. srpna 1997
V pondělí 8. srpna se začala konečná úprava hrází potoka
Bůravy u přečerpávací stanice nakládacím traktorem značky
"JCB" firmy SAPS.
Během záplav od pondělí 14. července 1997 do neděle 3. srpna
1997 pomáhal starostovi člen obecního zastupitelstva, pan
Jaroslav Hoferek.
Zapsal události: pan František Samsounek, starosta obce
Topolná
V Topolné dne 30. srpna 1997.
Pondělí 21. července 1997
Dnes, v pondělí 21. července 1997 se konal pohřeb
osmnáctiletého studenta Jaromíra Kašpara.
Tento mladý muž byl v červnu po vykonané maturitní zkoušce
bezdůvodně napaden a zbit partou mladých, chladnokrevných a
krutých chlapců v Uherském Hradišti u hotelu Grand.
O jeho život bojovali lékaři v okresní nemocnici v Uherském
Hradišti, bohužel, nepřežil evakuaci zaplavené nemocnice. Po
surovcích se stále pátrá.
Pondělí 1. září 1997 Začátek školního roku
V letošním roce začátek školního roku připadl na pondělí.
Úsměv od ucha k uchu, oči ve kterých se zračí upřímnost,
nadšení a někdy i lumpárny, tak se poznají děti, které dnes
jdou poprvé do "veliké školy". Jsou mezi nimi i děti, kteří
začínají svoji školní docházku se slzou na tváři, ale plné

očekávání, jaké asi to ve škole bude, těší se, že se naučí
číst a psát, počítat. Ty starší sice své vědomosti mírně
zapomněly na dovolené s rodiči u moře, na horách, u babiček,
ale i jen tak po lukách a lesích okolo naší vsi. Těm je
opravdu líto, že ty nádherné dva měsíce skončily. Naštěstí
děti povodně neprožívaly tak tragicky jako jejich rodiče a
volných dnů využily ke hrám a odpočinku.
Na slavnostní shromáždění všech žáků, rodičů a pedagogického
sboru přišel do budovy Základní školy i starosta obce pan
František Samsounek. Ředitelka školy je paní Olga Němcová.
1. září 1997 se stala matkou dvojčátek paní Zuzana Lapčíková,
známá cimbalistka a zpěvačka. Její tvorba je známá nejen mezi
odborníky, ale i široká veřejnost. Holčička Magdička a
chlapeček Josef se mají čile k světu.
Úterý 9. září 1997 Přelet UFO?
Přelétávali naši obec UFONI? Pan hlavačka z dolního konce byl
přesvědčen, že ano. Jeho tvrzení podporovalo ještě více občanů
nejen z naší obce, ale i Bílovic a Komárova. Po 22. hodině se
na obloze ozářený kulatý předmět, který připomínal obrácený
talíř. Tento pozorovaný předmět nejprve chvíli stál na místě a
pak se rychle pohyboval po obloze.
Tento úkaz byl viděn i v jiných částech okresu, jak bylo
zveřejněno v okresním tisku.
13. října 1997 vyšel v okresních novinách "Zlínské noviny" a
poté i ve "Slováckých novinách" článek, který vysvětluje
pozorované úkazy na obloze.
Podle odborníků ze zlínské i brodské hvězdárny to byly
světelné efekty z laserových osvětlovacích lamp na diskotéce v
okolí města Zlína.
Sobota 27. září 1997 Václavské hody
Náš život se skládá z pomyslného náhrdelníku, na který každý
den navlékáme korálek. Někdy je to korálek jasný, jindy se nám
v životě něco nepodaří a korálek je zkalený, tmavý. A jsou tam
i korálky, které přímo září, to prožíváme nějaký svátek,
nádherný okamžik v životě.
A mezi ně patří i tradiční "Slovácké hody s právem", neboť
takový krojovaný průvod, když vyjde po vesnici za stárkami,
ten pohled na pěkné děvčice a šohaje, to je přece něco
nádherného!
V letošním roce se uvolila dvojice
mladší Tomáš Mikulka a Gajdošíková
starší Bronislav Bureš a Alena Dujíčková
jako mladší a starší stárci dohlédnou na průběh hodů
Každý rok se chasa shromáždí na návsi před kostelem, kde
začíná ve dvě hodiny odpoledne mše svatá za topolskou mládež a
pak od patnácti hodin čelo průvodu společně s velkým davem
malých šohajků a děvčic školkou a školou povinných zamířilo k
Mikulkům pro staršího a mladšího stárka.

Po obchůzce vesnicí a nezbytném zastavení na Obecním úřadu pro
potvrzení práva se taneční veselice konala v kulturním
středisku v Bůrovcích, kde v hlavním sále hrála k tanci a
poslechu dechová hudba Topolanka, v restauračním sále
cimbálová muzika Včelaran a ve sklepních prostorách se konala
diskotéka pro nejmladší, mladé i ty pokročilé.
Neděle 28. září 1997 - Pokračování hodů
V neděli obcházela vesnici chasa jen tak "nalehko" chyběl jim
vozík, na kterém by se rozhlížel po obci beran, který dle
tradice k nedělnímu průvodu patří. Ale veselé náladě "hodařům"
to nijak neubralo a vesnicí se celé odpoledne ozýval zpěv a
hudba. Na některých se projevila nedospaná noc a bujné veselí
přesto se chasa znovu večer radovala a tančila v hospodě U
Huberta.
Neděle 28. září 1997 Zápis kvasu
Že se blíží podzim, vědí nejlépe zemědělci a zahrádkáři a to
jsou vlastně téměř všichni obyvatelé naší vesnice. Vinohrady
poskytují vinou révu na víno a vinaři ji pilně sbírají a
lisují.
Milovníci dobré moravské slivovice sbírají trnky, durancie,
ale i jablka a hrušky aby měli kvalitní kvas na vypálení. A
dnes se v klubovně zahrádkářů zapisoval kvas a určovaly se
termíny samotného pálení.
Neděle 28. září 1997
V neděli 28. září 1997 zemřel pan Vladimír Čechmánek z "Brány"
ve věku 55 let.
1. října 1997 Změna dopravních předpisů
Od prvního října 1997 se změnila rychlost motorových vozidel
projíždějících obcí na 50 kilometrů za hodinu.
Není však žádným tajemstvím, že omezení rychlosti při průjezdu
obcí nemá pro většinu řidičů žádnou váhu a tím spojené
omezení. Průjezd Topolnou přímo svádí projet vesnicí, ať od
Napajedel nebo od Bílovic bez přibrzdění. Doufáme proto, že si
toho všimne i dopravní policie a nebudou lhostejní k chování
řidičů, kteří ohrožují nejen život svůj, ale hlavně našich
dětí.
1. října 1997 Změna ve vyplácení přídavků
Od 1. října 1997 naše vláda zrušila plošné vyplácení státních
příspěvků na nezaopatřené děti a zároveň snížila jejich výši.
Toto opatření zaskočilo nejednu rodinu, neboť růst cen energií
a potravin stoupá rychleji, než byla plánovaná inflace.
Státní příspěvek na nezaopatřené dítě činí:
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Čtyřčlenná rodina s příjmem nad 20 400 korun českých ztrácí
na státní příspěvek nárok.
23. prosince 1997 Topolský zpravodaj zdarma
Před vánocemi dostala každá domácnost zdarma Topolského
zpravodaje, obecní noviny.
24. prosince 1997, Topolanka na střeše obecního úřadu
Kouzlo vánočních svátků, kdy v nás doznívá radost dětí a všech
obdarovaných, kdy v srdci máme lásku jeden k druhému,
porozumění pro své nejbližší i okolí, přátelství nabízíme všem
potřebným.....tu krásu umocnila nádherné vánoční koledy, které
se rozléhaly po celé obci.
To muzikanti nádherný koncert těch nejkrásnějších koled!
Ať nám ta pohoda, soudržnost, kterou jsme projevili ve
chvílích nejtěžších, při záplavách, vydrží co nejdéle.

31. prosince 1997 Počet obyvatel Topolné
V roce 1997 se narodilo 14 dětí, osm chlapečků a šest
holčiček, což je velmi málo.
David Steiner
Lukáš Chadalík
Michal Bureš
Roman Foltýn
Radim Hlinák
Jakub Andrle
Josef Mikulka
Jakub Dvořáček
Karolína Hlavačková
Petra Liptáková
Martina Polášková
Magdalena Mikulková
Aneta Dohnalová
Lenka Mášková
Zemřelo 21 našich spoluobčanů:
Ladislav Nagy
Marie Nádeníčková
Miroslav Kryška
Miroslav Lapčík
Zdenka Žahourková
Blažena Knotová
František Nádeníček
Stanislav Gajdošík
Jaroslav Hoferek
Ludmila Vajdíková
Anna Dohnalová
Anna Pavlo
Josef Dohnal
Antonie Grebeňová
Jaromír Kašpar
Marie Hlavačková
František Hanáček
Anna Zemková
Ludmila Horáková
Václav Čechmánek
Anna Kubová
Uzavřené sňatky:
Pavel Martinka - Lenka Bečicová
Zdeněk Směták - Magdalena Hájková
Pavel Bernatík - Olga Nevařilová
Jaroslav Dohnal - Světlana Littová
Michal Bereznaj - Lenka Chromcová
Antonín Večeřa - Martina Masná
Jiří Hába - Petra Ptáčková
Miroslav Zapletal - Markéta Hubáčková

Vít Dostálek - Marcela Knotová
Martin Smetana - Dagmar Žáčková
Jiří Kalas - Daniela Zajícová
Vít Gajdošík - Hana Buchtíková
František Jurčík - Radmila Mrázová
Kamil Čech - Magistr Lenka Horáková
Jiří Lapčík - Zdeňka Gajdošíková
Nejstarším spoluobčanem je pan Josef Ptáček, který se dožil v
letošním roce 94 let. Krásných 93 let se dožila paní Barbora
Hrdinová a paní Ludmila Samsounková. 92 let má paní Antonie
Hoferková.
26 občanů se do naší obce, do Topolné, přistěhovalo, ale 22 si
našlo své trvalé bydliště jinde.
Celkem má naše obec k 31. 12. 1997 1523 obyvatel.
Kopaná v naší obci
Nepříznivé počasí a povodně v letošním roce připravily celé
Tělovýchovné jednotě a zvláště oddílu kopané nepříjemný
začátek podzimní části soutěžního ročníku 1997/1998. Zničené
hřiště i kabiny donutily naše fotbalisty k hostování při
mistrovských soutěžích na zapůjčených hřištích, většinou však
hrají své zápasy na hřišti soupeřů.
V okresních soutěžích startují stejně jako v minulém roce
družstva žáků, dorostu i mužů.
Žáci a dorost hrají v okresním přeboru a družstvo mužů v
okresní soutěži III. třídy. Přes mnoho problémů, které byly
průvodním jevem této části soutěžního ročníku se podařilo
sehrát všechna mistrovská utkání pouze s jednou výjimkou
zápasu dorostu, který sehrají až na jaře 1998.
Za zvýšených finančních nákladů se podařilo zajistit
přijatelné podmínky při činnost všech sportovních kolektivů.
Při hodnocení výsledků je nutno vyzvednout hlavně obětavost
žáků a jejich vedoucí, kteří velmi dobře spolupracují s rodiči
mladých fotbalistů. Spokojeni jsou příznivci kopané v naší
obci i s umístěním dorostu. Muži v silné konkurenci, bez
podpory domácího prostředí, dosáhli celkem dobrého umístění v
tabulce podzimní části mistrovské soutěže.
To, že podzimní část fotbalové soutěže skončila a že je zimní
přestávka neznamená, že výbor oddílu kopané neřeší žádné
problémy.
Na jaře se ještě nebude moci využívat naše fotbalové hřiště.
Musí se proto znovu pronajímat hrací plochy a hlavně
zajišťovat dopravu, vybavení družstev a ostatní náležitosti.
Toto všechno bude představovat značné finanční náklady.
Finance chybí sportovcům i na opravu hrací plochy a hlavně na
opravu úplně zničených šaten. Přesto věří, že se jim všechno
za pomoci Obecního úřadu, sponzorů a Českého a moravského
fotbalového svazu podaří vyřešit.
Žáci se v okresním přeboru umístili na nádherném 2. místě, v
podzimní části nové soutěže skončili na stále pěkném 6. místě,

dorost vyhrál okresní soutěž skupinu "A" a na podzim v
okresním přeboru se pohyboval kolem 9. místa. Muži podávají
stabilní výkony, vždy jim patřila pátá příčka tabulky.
Počasí v roce 1997
Na Nový rok sněžilo a mrzlo, ráno se rtuť na teploměru krčila
na -16°C, odpoledne bylo -10°C. Od dalšího dne se začalo
postupně oteplovat, ale stále sněžilo. Pátého ledna napadlo
najednou 25 centimetrů sněhu, ráno byly již mrazy mírnější,
jen - 4°C a odpoledne kolem nuly. Sněhové přeháňky se měnily
na nebezpečné mrholení. Větší mrazy se vrátily poslední
lednovou dekádu až na - 15°C. 27. ledna 1997, poslední lednový
týden ukazoval teploměr v poledne +2°C. První dekáda měsíce
února začala mrazíky - 12°C, odpolední slabě pod bodem mrazu,
v druhé dekádě se rtuť teploměru vyšplhala 13. února na 11°C.
Toto teplejší počasí jen s menšími ranními, občasnými mrazíky
vydrželo až do první třetiny měsíce března.
Za zmínku stojí velká bouřka 26. února 1997.
Druhá dekáda měsíce března byla poměrně teplá od 12°C do 15°C.
Přízemní mrazíky -2°C až -5°C se udržely od 13. března do 26.
března. Toto ochlazení doprovázelo každodenní sněžení s
deštěm, odpoledne se teplota zvedla nad bod mrazu, na teplotu
kolem +3°C. Postupně se poslední dny v březnu oteplovaly, 3.
dubna 1997 byla první velká jarní bouřka, odpoledne 6. dubna
sněžilo a vál prudký vítr. Aprílové počasí trvalo i další dny.
Zima ráno držela teploty pod bodem mrazu až na -5°C a -7°C,
odpoledne od +2°C do +7°C. Sněžení a souvislá sněhová pokrývka
napadla ještě 16. a 17. dubna. 20. dubna rozkvetly meruňky.
Chladné a deštivé počasí nepřeje včelám k opylení kvetoucích
stromů, ale 24. duben přinesl obrat počasí k lepšímu,
odpoledne bylo již + 15°C.
Rozkvetly třešně, ale stále prší a vane silný vítr.
Květen začal poměrně teplým počasím. Teploty se již držely nad
16 °C. Od 12. května se oteplovalo až na 30°C. Vydatně pršelo
8., 9., 13., 16., 17., 20., 21., a 26. května 1997.
Červen byl mírně chladnější, ráno kolem + 6°C, odpoledne +
18°C až 24°C. Druhá dekáda června přála dozrávající úrodě
třešní a jahod, ráno bylo poměrně teplo 12°C, odpoledne 28°C.
V červnu pršelo ve dnech 6., 11., 15., 19., 20., 22., 23., 26.
a 27. června.
Červencové počasí bude strašit lidi na Moravě ještě dlouho. Od
třetího července padal na zemi vytrvalý déšť, který přinášel
velké spousty vláhy. Ty zapříčinily vznik přívalové vody a
následně záplavy, povodně.
Teploty se držely kolem 24°C, což je na měsíc letní docela
chladné počasí, 18. července 19°C dokonce jen 13°C. Stále
každý den prší. Mírné zlepšení počasí přinesla až třetí dekáda
měsíce, ale stále prší a teploty kolem 26°C.
Stejný ráz počasí trvá i začátkem měsíce srpna, kdy stále
nepřichází tolik očekávané a potřebné letní horka a sucho!
Výrazné oteplení bez deště ve dnech od 20. srpna konečně přes

30°C. Bohužel, prudké ochlazení s deštěm nastalo 30. srpna,
jen 21 °C. Ve třetí dekádě září se ochladilo, ráno již bylo
jen slabě nad bodem mrazu + 2°C, odpoledne 16°C až 18°C.
Silně pršelo 4., 5., 13. a 19. září.
Říjnové počasí znovu přineslo déšť, případně mrholení, ranní
teploty kolem + 2°C, odpoledne 11°C až 14°C. První ranní
mrazík byl 13. října - 3°C a tyto mrazíky přetrvaly až do 6.
listopadu. 28. října napadl první sněhový poprašek.
7. listopadu se oteplilo, ráno bylo + 3°C, odpoledne až +
14°C, ale mírné mrholení přecházelo ve vydatný déšť. 18.
listopadu byly přeháňky sněhové, začalo se ochlazovat a na
konec listopadu se sněhové srážky střídaly s dešťovými.
Poměrně teplé počasí trvalo v měsíci prosinci, kdy ráno byly
2°C a odpoledne až + 8°C. Pršelo 11. a 14. prosince. Následný
den déšť přešel ve sněhové přeháňky, i přes den se teplota
nedostala nad bod mrazu. Od 20. prosince nastalo nové
oteplení, které trvalo až do nového roku.
Závěr roku 1997
Stává se již stereotypem konstatování, že spolková činnost
upadá, vázne pospolitost občanů, chybí tolerance. V naší
společnosti bují korupce, podnikatelé většinou bohatnou z
nepoctivosti a radují se, když stát co nejvíce ošidí na
daních. Podobně se chová i řadový občan při placení poplatků
za stočné, psa, zaplacení známky na popelnici.
Přibývá krádeží, mládeží zničeného obecního majetku,
pohozených lahví od alkoholu, polámaných stromků na veřejném
prostranství a počmáraných zdí.
Bylo by potřeba založit nové spolky, které aby svým zaměřením
přitáhly mládež do svých řad, ale chybí hlavně obětaví lidé,
kteří by mládeži obětovali veškerý svůj volný čas.
V naší historii to bývali učitelé, kteří pomáhali organizovat
spolkovou činnost, ovlivňovali kulturní život v Topolné.
Musíme doufat, že se objeví autorita, ke které si budou lidé
chodit pro radu, která příznivě ovlivní kulturu a život v naší
obci. Ale sama ten zázrak neprovede. Musí najít mezi všemi
spoluobčany ty lidi, kteří nejsou vedeni jen touhou po hmotném
zabezpečení, ale mají také dostatek citu pro druhého člověka,
velkou úroveň morálky a smyslu pro odpovědnost.
Udělat cokoliv pro své blízké, pro mládež, pro
spolupracovníky.
Topolná 28. 9. 1998
zapsala: Buráňová Věra
podepsán starosta obce pan Fr. Samsounek

ROK 1998
Úvod
Nejlepším úvodem do roku 1998 je zhodnocení práce Obecního

úřadu, zhodnocení práce obecního zastupitelstva, kterému v
letošním roce končí jeho volební období, mandát.
Skončila výstavba čističky odpadních vod, která byla
realizována finančním nákladem téměř dvaceti osmi milionů
korun českých. A je pravděpodobně největší ekologickou
investicí posledních let v obci.
S pomocí Státního fondu životního prostředí se podařilo obci
získat asi 58 % finančního krytí, zbytek musela obec hradit ze
svých prostředků, to znamená formou úvěrů.
Zkušební provoz, který začal v loňském roce přerušila
záplavová vlna do té míry, že termín odstranění škod se
odhaduje až na měsíc září letošního roku. A vyžádá si další
finanční náklady. Podařilo se ještě získat ze Státního fondu
životního prostředí dotaci ve výši 788 000 Kč, která bude
použita na opravu poškozeného zařízení a opravu melioračního
kanálu u domu pana Dujíčka (použita na opravu poškozeného
zařízení a opravu melioračního kanálu sice byla, ale částka
vynaložená dotaci převýšila). Čistička je však pro naše
životní prostředí nezbytná a vynaložené investice se vrátí v
ozdravění naší přírody.
Intenzivně pokračovaly práce na odstranění povodňových škod.
Na opravu místní komunikace "k hřišti" získala obec z vládního
konta jeden milion korun českých. Bylo by potřeba tuto
komunikaci prodloužit až po dům číslo popisné 147 Šobáňovo a
pokračovat ulicí směrem na hlavní silnici. Ale jelikož obec je
silně zadlužená a nemá dostatek vlastních finančních
prostředků, nezbývá než žádat o nejrůznější dotace příslušná
ministerstva a instituce.
Obecní zastupitelstvo požádalo i o poskytnutí potřebných
finančních prostředků z programu PHARE, která poskytuje
finanční pomoc z Evropské unie.
Obecní zastupitelstvo požádalo také i naše podnikatele o
sponzorské dary pro naše obě školy, mateřskou i základní, pro
jejich školní i mimoškolní zájmovou činnost.
Obecní zastupitelstvo také řešilo otázku střechy mateřské
školy a zadalo vypracovat projekt na nástavbu mateřské školy
na nájemní bydlení, které částečně financuje stát. Při této
příležitosti by se měl zastřešit celý půdorys mateřské školy a
tím vyřešit dlouhodobý problém se zatékáním do pavilonů.
Na rekonstrukci kotelny, ústředního topení a nových rozvodů
tepla, vody a elektrické energie do nových bytů se podařilo
získat alespoň část potřebných prostředků. Slíbená dotace z
České energetické agentury činí dva miliony sto třicet tři
tisíce korun českých.
Celková rekonstrukce mateřské školy s nástavbou bude stát asi
deset milionů korun českých.
Obecní úřad rovněž zajistil zateplení budovy základní školy,
budování kabelové televize, opravu sportovního hřiště, věnoval
se problému s prostorami bývalého Nesvadbova dvora, s
problémem pronájmu areálu kulturního střediska v Bůrovcích
bojuje již pár let a další a další drobné i větší starosti s

chodem školní jídelny a další.
Děkujeme všem, kterým končí mandát v Obecním zastupitelstvu a
doufám, že tím jejich práce pro rozvoj obce nekončí. Zároveň
přejeme novému Obecnímu zastupitelstvu zvolenému v letošním
roce hodně trpělivosti, pevné nervy a šťastnou ruku při výběru
svých pomocníků.
Čtvrtek 1. ledna 1998 Novoroční projev starosty obce
Každý rok v 10 hodin dopoledne se ozve z místního rozhlasu
starostův klidný a rozvážný hlas: "Vážení občané, dovolte
mi..."
Tak i v letošním roce starosta obce pan František Samsounek
popřál všem občanům hodně zdraví v novém roce 1998.
Čtvrtek 1. ledna 1998 Zákon o odpadech, obecně závazná
vyhláška
Dnem 1. ledna 1998 vstoupil v platnost zákon číslo 125/97
Sbírky o odpadech, ve kterém je stanoveno mimo jiné, že obec
je povinna zajistit místo pro ukládání odpadů. Zákon také
upřesňuje vztahy mezi obcí a občanem s možnými právy a
povinnostmi. Jsou zde nastíněny i možnosti sankčních postihů
při nedodržení tohoto zákona.
Zákonná norma definuje odpad takto:
1. Odpad je věc, která se pro vlastníka stala nepotřebnou
2. Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce
při činnosti fyzických a právnických osob.
3. Nakládání s odpady je jejich shromažďování, sběr, výkup,
třídění, skladování, přeprava a doprava
4. Původcem odpadu komunálního se stává obec v okamžiku, kdy
fyzická osoba odpad odloží na místo k tomu určené.
Pro obec tak nyní vzniká povinnost veškerý odpad od občanů
shromažďovat, třídit a předávat je k likvidaci oprávněné
osobě, v našem případě Technickým službám Otrokovice. Ty jsou
povinni odpad z popelnic svážet jednou za čtrnáct dní. Občan,
který popelnici nenaplní, může svůj odpad z popelnice odložit
ve Sběrně odpadů u mateřské školky. Zde dostane potvrzení,
kterým se pak prokáže na požádání kontrolnímu orgánu. Do
sběrny odpadů doporučuje Obecní zastupitelstvo odkládat i
odpad, který se do popelnice nevejde (staré televizory,
lednice, pneumatiky a plasty), ale i nebezpečný odpad, mezi
který počítáme Akubaterie, léky, monočlánky, zářivky, nátěrové
hmoty, olejové filtry a pod). Sběrna odpadů sbírá také železný
šrot. A stavební materiál, ten však jen v omezeném množství.
Sklo lze uložit do kontejneru umístěného u budovy Obecního
úřadu, který bývá pravidelně vyprazdňován. Povinnosti
fyzických a právnických osob:
1. Fyzické osoby jsou povinny ode dne účinnosti vyhlášky
komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat ke
zneškodnění dle výše uvedeného systému.
Zneškodnění odpadu prokáží například následujícím způsobem:
a) dokladem o zaplacení stanovené částky za popelnici, která

pro letošní rok činí 486 korun českých
b) dokladem o předání komunálního odpadu Sběrně odpadů na
řízenou skládku, nebo průmyslové spalovně.
Obec může uložit fyzické nebo právnické osobě za neplnění
povinností určených vyhláškou pokutu. V obou případech je dána
obci rozsáhlá pravomoc. U fyzické osoby je to pokuta až do
výše deseti tisíc korun českých.
Čtvrtek 1. ledna 1998 Zdražení plynu a elektrické energie
1. ledna 1998 došlo k navýšení cen elektrické energie a
zemního plynu o hodnotu rozdílu daně z přidané hodnoty, která
se u těchto energií zvyšuje z 5 procent na 22 procent.
Sobota 21. února 1998 Fašank
Jedním u mála zachovaných tradičních zvyků je obchůzka vesnicí
před "Škaredou středou", fašank, masopust.
Když se v roce 1990 tento zvyk obnovil, doprovázela
"rozpustilou" chasu dechová hudba Topolanka, hasiči ve
svátečních stejnokrojích a spousta doprovázejících zvědavců.
Když se řadil průvod v letošním roce, sešlo se před hospodou U
Huberta jen hrstka mladých lidí, kteří tvoří "zdravé jádro"
topolské mládeže, Petr Večeřa, Bureš, bratři Kotovi a jejich
kamarádů. Hudební doprovod jim obstaral pouze "ozembuch", a
jejich zpěv. Ale na náladě "fašankářů" to nebylo poznat,
rozdávali všem dokola dobrou náladu a za drobný příspěvek do
připravené kasičky, k poděkování přidali i šprým a krátkou
průpovídku.
Večerní zábava pokračovala v hostinci U Huberta, kde k tanci,
poslechu a společnému zpěvu hrála "Cyprovka".
Neděle 1. března 1998 Dětský karneval
Klub přátel školy při základní škole v Topolné společně s
Klubem přátel školy mateřské školky uspořádal pro děti "Dětský
karneval" v hostinci U Huberta. Dětský karneval má každý rok
vynikající úroveň díky organizátorům celé akce, kteří obětavě
shání sponzory, připravují tombolu a různé zábavné soutěže pro
všechny děti od nejmenších po žáky devátých tříd.
Začátek maškarní merendy byl stanoven na 14 hodin odpoledne,
někteří nedočkavci postávali před hospodou i půl hodiny před
oficiálním začátkem.
Středa 11. března 1998 Beseda o historii naší obce
Ve středu 11. března 1998 v 18 hodin se v zasedací místnosti
Obecního úřadu sešli občané, kteří mají zájem o historii naší
obce. Pan Augustin Knot, který odchodem do starobního důchodu
se plně může věnovat svému koníčku, historii naší obce,
uspořádal první večer nad starými zápisy.
Velmi poutavě vyprávěl přítomným spoluobčanům o jeho
"badatelské" činnosti, pátrání po státních archívech,
historicích, pamětnících apodobně.
Zajímavé vyprávění, ukázka kapií historických listin,

fotografického materiálu, dobových kreseb a podobně. Doslova
vyprávění zaujalo všechny přítomné tak, že všichni zapomněli
na utíkající čas. Při loučení slíbil pan Knot, že tato beseda
není poslední.
13. dubna 1998 Velikonoce
Velikonoce dle encyklopedického slovníku jsou definovány
takto: "nejvýznamnější křesťanské svátky, připomínající smrt a
vzkříšení Ježíše Krista".
Teologicky i historicky souvisejí se židovským svátkem pesah,
o němž byl Ježíš ukřižován. Jádrem velikonoc je velikonoční
neděle, oslava Ježíšova vzkříšení. Připadá na první neděli po
prvním jarním úplňku. Pro křesťany největší svátky v roce, pro
některé svátky jara.
Pro chlapce z celé dědiny je to příležitost vytáhnout
"trakaře", přitáhnout prkénka a od Zeleného čtvrtku po Bílou
sobotu se rozdělí vesnice na nepřátelský horní a bojovný dolní
konec s pevně stanovenou historickou hranici "Vrzgači" spolu s
poručíky oznamují lidem ranní a večerní klekání, poledne a na
Velký pátek objíždí vesnici také ve tři hodiny odpoledne, aby
připomněli čas Kristovy smrti na kříži.
Musí také večer a brzy ráno hlídat i hranice obce, aby na
silnici neměli vzkazy typu: "Zajeli jsme vás - Bílovice",
"Byli jsme tu Mistřice". apodobně.
Některá děvčata najdou před svým domem i nakreslené velké
srdce.
Děvčata zatím připravují mašle na "tatary". Na velikonoční
pondělí v naší obci chodí malí chlapci nejen po příbuzných a
známých, ale téměř dům od domu po "šlahačce".
Dorost z celého ročníku chodí s velkým "tatarem" vyšlahat
všechny spolužačky, aby neoprašivěly a navštíví své "galánky".
Pokud by měl člověk jmenovat jenom jednu věc, kterou mu
evokují Velikonoce, vyhrály by to pravděpodobně kraslice.
Malovaná či jinak zdobená vajíčka zkrátka patří k Velikonocům
stejně jako ověšený stromeček k Vánocům.
V Topolné zdobí kraslice paní Sekaninová, která je zasílá i do
zahraničí.
30. dubna 1998 Vzpomínka na II. světové války
Kytici karafiátů položili zástupci obce společně se všemi,
kteří vzpomněli na naše spoluobčany, kteří zahynuli v obou
světových válkách.
30. dubna 1998 Stavění máje ročník 1980
I v letošním roce náves v Topolné ozdobila májka. Připravit,
ozdobit a postavit ji, to je úkol, který přebírá jeden ročník
od druhého.
Děvčata a chlapci z ročníku 1980 si na výzdobě májky dali
opravdu záležet.
Když se ve čtvrtek 30. dubna 1998 v 17 hodin 15 minut ozvala
dechová hudba Topolanka, začali se sbíhat první zvědavci i

pomocníci. Počasí odvedencům a jejich spolužačkám opravdu
přálo, a tak za malou chvíli byla náves plná. Pod odborným
vedením těch dříve narozených máj za chvíli stál. I když
dnešní mládež poslouchá jiný hudební žánr, v Topolné zásluhou
muzikantů z "Topolanky", pod vedením kapelníka pana Blažeje
Foltýna a díky hodovým tradicím i veselá polka či valčík
dovede strhnout dospívající mládež ke zpěvu a tanci. A na
prostranství u kostela byla improvizovaná, neorganizovaná
"májová veselice".
Domů se nechtělo ani dětem, ani dospělým. Nikdo však netušil,
že v pondělí 4. května 1998 ve 3 hodiny ráno "neznámý"
pachatel máj podřeže asi v metrové výšce.
Celá akce měla bezděčného svědka paní Marii Horákovou. Ta na
ně volala, ale vše, díky motorovým pilám proběhlo tak rychle,
že nestačila nikoho poznat. Dohadům, kdo to byl, zda Bílovice,
Mistřice nebo Nedachlebice, udělalo přítrž doznání topolské
chasy.
Znovu byl zkráceny a krásy zbavený máj postavený již na druhý
den. A nyní již dobře zajištěný proti podřezání.
10. května 1998 Svátek matek
Jednou ze změn, kterou přinesla "sametová" revoluce, je oslava
dne matek. Nekonají se již velké oslavy, ale naše základní
škola pořádá třídní besídky pro maminky. Svátek matek je
pohyblivý svátek (druhá neděle v květnu), malí školáčci
popřáli svým maminkám v pátek, sedmého května 1998. Každá
třída si připravila svůj program, kde se snaží maminkám ukázat
co již všechno dovedou.
První třída pod vedením magistry Jany Gregorvé svou pohádku,
druhá třída babičkám a maminkám zacvičila, zahrála a zazpívala
pod vedením paní učitelky Magistry Lenky Čechové.
Třetí třída se sešla s maminkami a paní učitelkou magistrou
Hanou Maráškovou na "Sezení spřátelených kmenů", čtvrtá třída
společně se svou učitelkou magistrou Hanou Nevělíkovou si
připravila pásmo veršů a písní.
Pátek 22. května 1998 "Setkání rodičů" aneb rozloučení se
školou
V pátek 22. května 1998 v 17 hodin se ve školní družině místní
základní školy uskutečnilo "Setkání rodičů", na němž se žáci
páté třídy oficiálně rozloučili se školou v Topolné. Tuto akci
připravily děti společně s paní ředitelkou a zároveň jejich
třídní učitelkou magistrou Olgou Němcovou. Pozvání, které bylo
adresováno nejen rodičům, ale také všem babičkám, dědečkům a
příbuzným.
Jako čestný host byl pozván starosta obce pan František
Samsounek. Děti připravily všem pozvaným nejen kulturní
program, ale i malé pohoštění. Žáci recitovali, předváděli
nejrůznější řešení "životních" problémů, tancovali, hráli na
hudební nástroje.
Starosta obce spolu s paní ředitelkou dětem, absolventům

prvního stupně základní školy předal pamětní keramické
medaile, které navrhla a vytvořila paní Margareta Horká.
A pak už následovaly soutěživé hry, do kterých byli zapojeni i
rodiče a všichni přítomní.
Děti i rodiče se domů rozcházeli ve večerních hodinách
příjemně naladěni a někde i ukápla slzička dojetí.
Pátek 22. května 1998 "Večer pod lipů"
Cimbálová muzika Včelaran pozvala všechny příznivce lidové
muziky na pořad nazvaný "Večer pod lipů", kde jako svého hosta
uvedla paní Jarmilu Šulákovou a cimbálovou muziku "Karpatia"
ze Zlína. paní Jarmila Šuláková ohromila všechny posluchače,
při jejím vystoupení zapomenete na čas, na její věk a celé
okolí se vám zdá nějaké blízké, krásné, milé. Na vystoupení
paní Šulákové budou určitě všichni diváci dlouho vzpomínat.
Při písni Beskyde, Beskyde se všechno obecenstvo změnilo v
jeden veliký sbor, zpívali opravdu všichni.
Byl to opravdu pěkný večer, který se při pěkné písničce
protáhl až do ranních hodin.
30. května 1998 Kácení máje
Za velkého zájmu obyvatel vesnice se máj staví, kácí se bez
velké okázalosti. Vždyť končí nejkrásnější měsíc v roce "máj"!
V sobotu 30. května 1998 v 19 hodin je již náves uklizená,
májka je pořezaná a jáma zaházená. Jen čerstvá hromada hlíny
zůstala po "dominantě" vesnice.
31. května 1998 Topolská pouť
Jednou u příležitostí pro setkání celých rodin, příbuzných a
známých je pouť.
Na pouť se sice dříve chodilo pěšky, teď se jezdí automobily,
ale stále je to místo kde se setkávají bývalí spolužáci,
kamarádi, staré lásky a navazují se zde známosti nové.
"Sejdeme se u kolotoče" platilo dříve, platí i nyní. K pouti
sice patří pouťové atrakce, kolotoče, střelnice, houpačky,
cukrová vata, ale i jízda dětí na živém poníku a brakové zboží
u trhovců.
Dříve se kupovalo perníkové srdce z lásky a vystřelila se
papírová růže, teď potkáváme zamilované dvojice s papírovou
růží, nebo perníkovým či marcipánovým srdcem.
Jen těch dětí jezdí na pouťových atrakcích méně, jednak proto,
že se jich rodí méně, také proto, že cena za jednu jízdu je
opravdu vysoká.
Bohužel, večer až se vesnice uklidní, reprodukovaná hudba od
"kolotočů" utichne a trhovci odjedou na návsi je takový
nepořádek, válí se zde krabice papíry, plastové láhve....
Je to známka moderní, uspěchané doby, nebo jsme si toho dříve
nevšímali?
31. května 1998 Výstava vín
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu - sekce

vinařů uspořádala v příjemném prostředí zahrádkářského domu
31. května 1998 "Výstavu vín". Tato výstava se stala v naší
obci tradiční a dává nám možnost ochutnat vína nejen
topolských vinařů, ale také ostatních zúčastněných obcí okresu
Uherské Hradiště a i okresů sousedních.
Víno obsahuje 200 různých organických a minerálních látek a to
v takovém množství a složení, že prakticky bez úpravy je
nápojem příjemné harmonické chuti, který současně obsahuje
biologicky aktivní živiny.
Dobré víno tvoří dobrou náladu a dobré myšlenky. Dobré
myšlenky dávají vzniknout dobrým skutkům a dobré skutky
dělají člověka člověkem.
Naše obec se věnovala pěstování vinné révy již kolem
osmnáctého století a naši vinaři jsou na svou historii také
pyšní, kdy hodnotí výsledky práce v oblasti pěstování a výroby
vín.
Odborné komise hodnotila asi 200 vzorků, které později pak
mohla zhodnotit celá veřejnost. Výstava se konala v den naší
pouti a návštěvníky lákala i pěkná písnička, neboť k dobré
náladě přispěla i cimbálová muzika Včelaran.
Sobota 6. června 1998 Setkání ročníku 1938
V sobotu 6. června 1998 se sjeli do své rodné vesnice
šedesátníci, kteří se narodili v roce 1938 v Topolné, a kteří
se v průběhu let našli svůj nový domov mimo naši obec.
Společné setkání všech spolužáků zahájil starosta obce pan
František Samsounek, který je přivítal v zasedací místnosti
Obecního úřadu, mladí muzikanti z dechové hudby Topolanka jim
zahráli. pak si účastníci setkání zavzpomínali na svá školní
léta v budově základní školy, kde se jim věnovala současná
ředitelka paní Olga Němcová, která je školou provedla a pak je
nechala si vyzkoušet i školní lavice. Na hřbitově v Bílovicích
uctili památku svých mrtvých kamarádů a pak již setkání
vyvrcholilo družnou zábavou v Domě zahrádkářů.
Neděle 13. června 1998 Dětský den
V neděli 13. června 1998 v kulturním středisku v Bůrovcích
děti místní mateřské školy spolu se žáky místní základní školy
oslavily svůj svátek "Mezinárodní den dětí".
Začátek byl stanoven na 15 hodinu odpoledne, to s ohledem na
nejmenší drobotinu, která ještě po svátečním obědu musí
odpočívat.
Pod malým pódiem jsou v řadách připravené židle pro diváky k
sezení, ale ještě před stanoveným začátkem se míst nedostává.
Malým účinkujícím, kteří se na svá vystoupení připravují pod
vedením svých paní učitelek v postranních prostorách velkého
sálu, a také divákům na přivítanou hrála promenádní hudbu
dechová hudba Topolanka, která měla velkou příležitost
předvést svým spoluobčanům své umění. A pak již paní ředitelka
základní školy Olga Němcová oficiálně zahájila první část
odpoledne.

Krátké uvítání všech přítomných diváků i účinkujících přednesl
i starosta obce.
A už se na jeviště hrnou malé i větší "myšičky". Pěkná ouška,
krátký ocásek, sametový kožíšek.
Vystoupení mateřské školky je vždy kouzelné. Některé děti
pláčí, bojí se, druhé hledají v hledišti maminku a ty
nejstarší se předvádí za dohledu svých učitelek paní Kaňovské,
ředitelky Kalabusové a Dohnalové. Myšičky si hrají, čí se a
pak utíkají před kočičkou přímo mamince do náruče. A tam
dostanou velikánskou pusu za krásné pásmo.
Blok vystoupení základní školy uvedla děvčata a hoši z páté
třídy. Pak už následovala "kašička" první třída, která má za
sebou první rok školní docházky a už umí číst a psát, společně
se naučila zpívat, recitovat. Divákům předvedli pohádku o
veliké řepě.
Třetí třída "hodní žáci" si rádi hrají na indiáni, velký boj
indiánských kmenů skončil vykouřením dýmky míru.
"Růžička" druháci s jejich hudebním a sportovním pásmem
roztleskali diváky a "darebáci" čtvrťáci se pochlubili divákům
i ostatním žákům literárním pásmem na téma škola a prázdniny.
Děvčata z rytmického kroužku paní učitelky Hany Maráškové
předvádí vždy precizní vystoupení, ale závěr překvapil všechny
diváky. Konal se ples na dvoře krále Ludvíka XIV.
Děvčata z páté třídy se změnila v dvorní dámy a vplula do sálu
v růžových krinolínách a chlapci se změnili v královské
mušketýry a královskou družinu, kavalíři.
Jejich polonéza a tanec přenesl všechny do dávných časů a
jejich vystoupení bylo odměněno bouřlivým potleskem.
Druhá část programu následovala po krátké přestávce, kdy se
uklidil prostor pro rej mase a volnou zábavu.
Klub přátel školy základní i mateřské školky připravil dětem
zábavné soutěže a všichni účinkující byli za svůj výkon
odměněni sladkostmi. K dobré náladě dětem i rodičům hrála
dechová hudba až do večerních hodin, kdy se znavené děti
rozešly do svých domovů a postýlek.
14. června 1998 zemřela nejstarší občanka Topolné
V neděli 14. června 1998 zemřela nejstarší občanka naší
vesnice paní Ludmila Samsounková, která by se v letošním roce
dožila krásných devadesátipěti let.
18. června 1998 Ukončení volební kampaně
Ve čtvrtek 18. června 1998, byla oficiálně ukončena volební
kampaň pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky, které proběhly v celé České republice ve dnech v
pátek a sobotu 19. až 20. června 1998.
Všechny domácnosti byly do dnešního dne přímo zahlcovány
propagačními materiály těch stran, které byly zaregistrovány
krajskou volební komisí příslušného volebního obvodu číslo
osmdesát.
O přízeň voličů v našem volebním obvodu se ucházely hlavně

Česká strana sociálně demokratická, Komunistická strany Čech a
Moravy, Křesťanská a demokratická unie - Československá strana
lidová, Unie svobody a Důchodci za životní jistoty.
Volební shromáždění se sice v naší vesnici nekonaly, ale
voliči měli možnost shlédnout a zúčastnit se mítinků lídrů
stran v Napajedlích, Otrokovicích, Zlíně a v Uherském
Hradišti.
19. a 20. června 1998 Volby
Hlasovací lístky pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky obdrželi voliči v Topolné již týden před
termínem voleb. I když týden je relativně dlouhá doba, při
pročítání hlasovacích lístků jednotlivých stran utekl jako
voda a občan, volič, byl spíše zmaten než rozhodnut, koho
volit. Na hlasovacích lístcích mimo jména kandidáta byly
uvedeny i jeho osobní údaje, datum narození, zaměstnání a zda
je v příslušné straně organizován, ale jeho morální kvality z
těchto údajů nikdo nepozná. A po všech aférách z
vytunelovaných bank, firem, daňových únicích a podvodech o
kterých informují obyvatele republiky sdělovací prostředky, se
obyčejný volič jen velmi špatně rozhoduje, komu dá svůj hlas.
Volební místnosti se otevřely v pátek 19. června 1998 přesně
ve 14 hodin. V Topolné hlasovali občané o dalším vývoji
politické situace v republice v zasedací místnosti Obecního
úřadu.
Členy komise tvořili zástupci jen těch dvou politických stran,
které jsou organizovány v naší vesnici, Československá strana
lidová a Komunistická strana Čech a Moravy.
Místnost byla upravena tak, aby každý volič měl za plentou
dostatek času na samotný akt volby. Před vchodem do místnosti
byly vystaveny všechny hlasovací lístky. Volební komise
pamatovala i na ty voliče, kterým se doma hlasovací lístky
ztratily nebo nějak poškodily a vydala jim celou novou sadu
hlasovacích lístků.
Okrskové volební komisy musel volič prokázat svou totožnost a
obdržel úřední obálku. Do ní vložil pouze jeden hlasovací
lístek s vybranou politickou stranou, které dával svou důvěru,
svůj hlas. Mohl také upravovat pořadí volených kandidátů, ale
jen čtyřem vybraným. Volební místnosti se uzavřely a opatřily
úředním razítkem ve 22 hodin večer, aby se druhý den, to je v
sobotu 20. června 1998 otevřely zase v 7 hodin ráno.
Nemocné občany, kteří projevili přání odevzdat ve volbách svůj
hlas, navštívila volební komise s přenosnou urnou. Definitivně
se uzavřely volební místnosti v sobotu ve 12 hodin přesně a
okrsková volební komise rozpečetila urnu a začalo počítání
hlasů. Výsledek se hlásil na okresní volební komisy, ta
výsledky zpracovala za celý okres a posílala na ústřední
volební komisi, která v neděli v noční hodinách vyhlásila
výsledek voleb.
Průběžně o volbách informovaly veřejnost sdělovací prostředky,
které vycházely z předběžných šetření.

Neděle 20. června 1998 zemřel JUDr. Ludvík Mikoška
20. června 1998 zemřel doktor advokacie JUDr. Ludvík Mikoška
ve věku nedožitých osmdesáti let, který se významně podílel na
životě naší vesnice ještě před rokem 1989.
Řadu let působil v představenstvu obce jako předseda finanční
komise a zajišťoval všechny záležitosti, které souvisely s
jeho vzděláním a zaměstnáním, poskytoval právní rady obci i
jejím občanům.
Neděle 20. června 1998 Vyhlášení volebních výsledků v naší
obci
Pro všechny spoluobčany vyhlásil starosta obce výsledky voleb
v naší vesnici veřejným obecním rozhlasem, písemná forma
výsledků byla vyvěšena u budovy Obecního úřadu na veřejných
deskách.
V naší obci je zapsáno 1150 voličů, do volební místnosti se
jich dostavilo 956, to je 83,13 %.
Bylo odevzdáno 953 platných hlasů a jejich rozdělení bylo
následující: Nejvíce hlasů obdržela politická strana, která
měla příhodné číslo, číslo jedna
Křesťansko demokratická unie - Československá strana lidová,
která obdržela hlasů: 237
následovaly strany:
Komunistická strana Čech a Moravy 220
Česká strana sociálně demokratická 207
Občanská demokratická strana 142
Unie svobody 68
Důchodci za životní jistoty 24
Moravská demokratická strana 19
Strana zelených 10
Sdružení pro republiku, Republikánská strana Československa 10
Nezávislí 8
Demokratická unie 5
Občanská koalice - Politický klub 2
Česká strana národně sociální 1
V celé České republice vyhrála volby Česká strana sociálně
demokratická, která sestavila menšinovou vládu.
Středa 1. července 1998 Valorizace minima
1. července 1998 rozhodla nově zvolená vláda České republiky,
jejímž premiérem se stal pan Miloš Zeman o valorizaci
životního minima, minimálních mezd a valorizaci důchodů.
Výše životního minima ovlivňuje hlavně žádosti o výši
rodičovského příspěvku a dalších sociálních dávek, minimální
mzda je závazná pro majitele firem, kteří zaměstnávají občany.
Výše jejich výdělku nesmí klesnout pod danou hranici, při
výkonu práce za plnou pracovní dobu, ta je Zákoníkem práce
stanovena ve vícesměnných provozech na 40 hodin týdně, v
jednosměnném provozu na 42,5 hodin týdně.
Zároveň vláda rozhodla o navýšení cen energií, to je
elektrické energie a zemního plynu.

Také Jihomoravské vodovody a kanalizace zvýšily cenu vody v
okrese Uherské Hradiště.
27. července 1998 Přemístění a restaurace Boží muky
Na podnět současné Obecní rady se již delší dobu uvažovalo o
nutnosti restaurovat nejstarší památku v obci - Boží muka. Již
několik let byl rozlomen kříž na tři kusy a nebyl dobrý ani
vnější vzhled tohoto monumentu z pískovce.
Přípravy k restauraci započaly tak, že byl okresním úřadem
referátem kultury doporučen jako restaurátor akademický sochař
pan Jindřich Martinák z Uherského Hradiště, čtvrti Mařatice,
který se dostavil na místo samé, aby posoudil stav památky a
dohodl se starostou termín opravy.
Při této příležitosti bylo konstatováno nevhodné umístění
(oplocení Čechmánkova dvora bylo postaveno až těsně k mukám),
které znemožňovalo rekonstrukci provést.
Proto se po krátké poradě rozhodlo o jejím přemístění už i z
důvodu, že dle katastrální mapy stála v roce 1705 na soukromém
pozemku. Viz zápis v 1. svazku obecní kroniky.
Místo na nové umístění se nabídlo samo, protože opodál vedla
polní cesta na Dolní díly, parcela číslo 3236, která je
majetkem obce a sousedí s parcelou, na které byla muka původně
umístěna.
Jelikož v současné době se tato komunikace nepoužívá, musel
geodet vytýčit její polohu, protože se místo používá k
zemědělské činnosti. S určitým předstihem byl vybetonován
základ, aby tento pylonový sloup o váze asi 12 metrických
centů byl staticky zajištěn.
Dne 11. května 1998 pak došlo k vlastnímu přemístění
autojeřábem společnosti s ručením omezeným Topagry za účasti
mistra sochaře a pracovníka při Obecním úřadě.
Během měsíců června a července byla odborně restaurována. Cena
dle dohody činila pak 20 000 korun českých.
Dle zápisu z nejstarší kroniky byla poprvé Boží muka umístěna
za hospodou u Bílé růže, kde se pohřby zastavovaly a konaly se
modlitby. Prý byla postavena kališníky, což tomu nasvědčuje
kalich, který je na Boží muce vytesán. O pozdější době kalich
byl zničen, byl otesán.
Neděle 2. srpna 1998 Výlet Topolských hasičů
Jelikož v loňském roce se dlouho připravované oslavy sto
desátého výročí založení dobrovolných hasičů v Topolné vinou
červencových záplav nekonaly, připravili členové Sboru
dobrovolných hasičů dodatečnou "minioslavu".
Nedělní odpoledne 2. srpna 1998 v 16 hodin narušil signál
"Hoří" vysílaný místním rozhlasem.
Ano, byl úmyslně založený požár přímo před zraky všech občanů,
kteří se shromáždili na prostranství na prostranství u
kostela.
Tady "zhrzený" milenec, kterého představoval mladý hasič Bureš
úmyslně zapálil papírovou chaloupku nevěrné "děvčice" Petra

Večeřového, postaveného na středu obce. Vždyť pomsta je tak
sladká!
Ta chalupa začala hořet a zoufalá nevěrnice volala pomoc.
Dobrovolní hasiči v dobových uniformách nejprve předvedli
hašení požáru džbery a jinými nádobami, pak ruční stříkačkou,
historickou motorovou stříkačkou a pak už nebylo co hasit,
neboť dům ležel v popelu a kolem pobíhala nešťastnice Petr,
kterou si pak odvedl její nový galán.
A tak po perfektním a veselém "zásahu" u ohně, pozvali hasiči
všechny občanů na pokračování lidové veselice na památkový
objekt číslo popisné devadesát, kde již od 17 hodiny hrála
cimbálová muzika Včelaran pod vedením primáše Jaroslava
Hubáčka společně s dechovou hudbou Topolanka pod taktovkou
pana Blažeje Foltýna.
Občerstvení bylo zajištěno hasiči a jejich manželky opékali
klobásy, točili pivo, prodávali limonády, dobré víno a také
sladkosti pro nejmenší diváky. V areálu dvora památkového
objektu byla instalována výstava fotografií, zachycující
okamžiky, dramatické, při záplavách v červenci 1997 v naší
obci. Pohled na tyto fotografie částečně narušoval všeobecnou
dobrou náladu, neboť vzpomínky na tuto událost nejsou příjemné
a pro občany, kteří měli vodu ve svých domovech to bude jistě
černá můra po několik dalších let.
Výstavu fotografií zajišťoval Obecní úřad a celý "výlet" byl
rovněž pod záštitou Obecního úřadu.
Bylo to takové "malé" poděkování našich spoluobčanů těm, kteří
při své práci si najdou čas i pro obecně prospěšnou práci pro
nás ostatní a jejich obětavost při záplavách neznala mezí.
Tančila nejen mládež, ale i ti velmi dávno narození, dědečci a
babičky s rokem narození menším než 1928.
Tančilo se a zpívalo až do ranních hodin,kdy se poslední
písničkou rozloučily společně obě kapely s těmi
nejvytrvalejšími.
Pátek 7. srpna 1998 Sraz motorkářů
I v pátek 7. srpna 1998 byl narušen klid v dědině. Zvuk
silných motorů, které mají pod kapotou motorky, se ozýval ze
všech stran.
To se do Topolné, do prostor kulturního střediska v Bůrovcích
sjížděli majitelé a obdivovatelé silných kubatur motorek na
celostátní setkání, které se konalo od 7. srpna 1998 až do
neděle 9. srpna 1998.
Zvědavci z naší obce, které tvořila hlavně mužská část
obyvatel vesnice, prohlížela motorky zvučných jmen, ale i
úplně nejnovější typy na světovém trhu. Jejich majitelé se
odlišovali od místních usedlíků již svým oblečením a chováním.
V Bůrovcích vyrostlo menší stanové městečko a motorkové
"depo", které potěšilo srdce všech znalců i laiků.
Doprovodný program srazu si zajišťovali organizátoři sami a
byl zahrnut do ceny vstupenky do areálu nebo do účastnického
poplatku.

Místní obyvatelé si hlučnou hudbu mohli poslechnout zdarma až
ve svých domovech.
Pátek 28. srpna 1998 Požární poplach
V pátek 28. srpna 1998 v devět hodin dopoledne byl vyhlášený
požární poplach. Hořel stoh slámy nad naší vesnicí.
K požáru se dostavili hasiči z Uherského Hradiště, kteří požár
uhasili. podle předběžného šetření je to další případ, kdy
požár založily děti.
Sobota 29. srpna 1998 Sraz ročníku 1948
Jako všichni jejich předchůdci i spolužáci z ročníku 1948 se
sešli, aby zhodnotili svůj zdravotní stav, své životní úspěchy
a prohry a tím se definitivně rozloučit s "časem malin
nezralých" a konečně dospět do "rozumného" věku. Pro toto
životní rozhodnutí potřebovali i pedagogický dozor a tak mezi
sebou přivítali i ještě žijící své učitele: paní učitelku
Marii Marčíkovou, třídní učitelku paní Miluši Foltýnovou a
pana učitele Bohumila Křižku. Přání brzkého uzdravení poslali
i paní učitelce Marii Hyánkové, své první paní učitelce, která
je učila číst, psát i počítat.
Se zájmem si prohlédli i budovu základní školy a byli mile
překvapeni malou výstavkou, kterou pro ně připravila současná
paní ředitelka Olga Němcová. Třídní knihy a fotografie z
jejich školní docházky zaskočily i některé zvlášť otrlé třídní
výtržníky.
Společná beseda na Kolibě v Březolupech se protáhla při
vzpomínkách až do pozdních nočních hodin.
Úterý 1. září 1998 Začátek školního roku
Malé prvňáčky, kteří přichází se svými rodiči poprvé do školy
vítají nejstarší žáci naší základní školy, žáci páté třídy a
uvedou je do vestibulu, kde je slavnostní shromáždění všech
žáků, hostů a rodičů.
Paní ředitelka Olga Němcová přivítala všechny žáky po
prázdninách a popřeje jim samé jedničky v novém školním roce.
Zvlášť přivítala ty nejmenší, kteří ještě pokukují po svých
rodičích. Představila jim i jejich doprovodu, rodičům,
prarodičům i sourozencům třídní učitelku první třídy, paní
učitelku Hanu Nevělíkovou, třídní učitelku druhé třídy paní
RNDr. Lepkovou, třetí třídu bude učit paní učitelka Božena
Křiváková, čtvrtou třídu paní učitelka Hana Marášková a pátou
třídu učí paní ředitelka.
Družinu vede paní Františka Vašinová.
Průměrně chodí 18 žáků do jednotlivých tříd a nových žáků
stále ubývá. Ve škole mohou děti navštěvovat kroužek rytmiky,
který vede paní učitelka Hanka Marášková a kroužek malých
flétniček pod vedením paní učitelky Nevělíkové.
Hodiny náboženství vyučují katechetky, paní Rozsypálková a
slečna Knotová. Třetí třídu připravuje k prvnímu svatému
přijímání kněz, kaplan Petr Dujka. Náboženství, výuka probíhá

ve školní budově.
Na slavnostním zahájení školního roku pozdravil malé školáky i
starosta obce pan František Samsounek.
Nový školní rok začíná i mateřské školce, kam do "medvídkova"
přichází malé tříleté děti, poprvé odloučené od maminek.
Slzičky jim utírají společně se staršími předškoláky "lišáky"
paní učitelky Marcela Kaňovská, Dáša Šimková a ředitelka Radka
Kalabusová. První dny pomáhá snad i uklízečka paní Maruška
Sekaninová.
Sobota, neděle 25. a 26. září 1998 Václavské hody
Chlapci Topolané, kde máte vy stárka? Tak zní slova písničky,
která se odedávna zpívá při obchůzce dědinou a při hodové
zábavě. Letos otázka "kde máte stárka" platila zvláště, neboť
jen obtížně se hledali "dobrovolníci", kteří by se ujali této
"čestné" funkce.
Po dlouhém přemlouvání a po svolení rodičů letos právo
opatrovali stárci Bambuch Miroslav a Berecková Pavla, Mikulka
Tomáš a Foltýnová.
V sobotu požehnal chasu a jejich práva kněz P. Petr Dujka a
vycházející průvod u kostela již čekala dechová hudba
Topolanka, aby provázela krojované i příznivce a obdivovatele
starých zvyků a obyčejů při obchůzce vesnicí.
Počasí hodům v září opravdu přeje a tak mládež v průvodu
doprovází velké množství malých dětí, které se také rády
ukazují ve svátečních slováckých krojích. A dětí bývá větší
řada než mládeže.
Taneční zábava se v sobotu konala v kulturním středisku v
Bůrovcích, kde k tanci krojované chase a ostatní tancechtivé
mládeži a jejich rodičům hrála dechovka Topolanka a cimbálová
muzika Včelaran. Z generace na generaci krojovaná mládež tančí
za vedení svých stárků "šátečkovou", "mašinku", moravskou
besedu.
Práva jsou velmi dobře v Bůrovcích zabezpečena, takže již
předem je všem jasné, že se nikomu je nepodaří ukrást a tak
chlapecké kroje jsou ušetřené "tržných " šrámů.
V neděli 26. září 1998 obcházela chasa vesnicí, a do kasičky
jim přispívali občané drobnými finančními obnosy na zaplacení
hudby, sálu a ostatních finančních nákladů.
V neděli je mládež oblečená do kacabajek a jupek, nechodí v
rukávcích a turčácích, děvčata mají na hlavách uvázané šátky.
Chlapci vozí na vystrojeném dřevěném vozíku - ručním - berana,
kterého udržují v polospánku vínem.
Chasu doprovází dechová hudba Topolanka. Nedělní zábava je již
komornějšího typu, jednak jsou "hodaři" již unaveni a jednak
musí většina ráno do zaměstnání a do škol.
Čtvrtek 12. listopadu 1998 Ukončení volební kampaně
Ve čtvrtek 12. listopadu 1998 byla ukončena volební kampaň
dvou politických stran v naší obci Křesťanská a demokratická

unie - Československá strana lidová a Komunistická strana Čech
a Moravy. V letošním roce se sdružili občané, nestraníci,
kteří chtějí ovlivňovat dění v obci do Sdružení nezávislých
kandidátů "Za obec radostnější".
Pátek 13. listopadu 1998 První den voleb do obecního
zastupitelstva
Hlasovací lístky obdrželi voliči předem do svých domovů, a tak
když přicházeli do volební místnosti, která byla v prostorách
Obecního úřadu v zasedací místnosti v 1. patře, již dopředu
byli rozhodnuti, komu dají svoji důvěru, aby na další čtyři
roky spravoval naši obec.
Sdružení nezávislých kandidátů "Za obec radostnější"
1.

Ing. Jiří Dohnal

36 let stavební inženýr

2.

Karel Škára

39 let elektromontér

3.

JUDr. Jiří Mikoška

43 let právník

4.
5.

Svatopluk Lapčík
63 let důchodce
MUDr. František Mikoška 49 let lékař

6.

Ing. Pavel Vajdík

38 let samostatný konstruktér

7.

Mgr. Dana Hubáčková

31 let učitelka

8.

Petr Večeřa

32 let bankovní referent

9.

Petr Mikulka

54 let operátor

10. Vlastimil Bureš

32 let podnikatel

11. Roman Marek

35 let podnikatel

12. Marcela Kaňovská

37 let učitelka

13. Milan Andrle
14. Stanislav Nedbálek

28 let hostinský
49 let podnikatel

15. Miroslav Pavlík

55 let strojní zámečník

Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová:
1.
2.
3.

Ing. František
Viceník
František Samsounek
Ing. Bohumír
Formáček

54
let

podnikatel

KDU-ČSL

48
let

starosta

KDU-ČSL

35
let

stavební
technik

bezpartijní

4.

Stanislav Pekař

51
let

technik

KDU-ČSL

5.

Stanislav Gajdošík

47
let

technik

bezpartijní

6.

Ing. Roman Dujíček

25
let

7.

Ing. Pavel Knot

28
let

projektant

bezpartijní

8.

Mgr. Olga Němcová

47
let

ředitelka ZŠ

bezpartijní

9.

Jaroslav Hoferek

43
let

technik

bezpartijní

54
let

ekonom

KDU-ČSL

11. Jaroslav Berecka

45
let

soustružník

KDU-ČSL

12. Jan Mikulka

42
let

technik

bezpartijní

13. Vladimír Horák

34
let

zámečník

bezpartijní

14. Marie Kovářová

50
let

zdravotní
sestra

15. Marie Luňáková

38
let

10.

Ing. Irena
Rozsypálková

bankovní
úředník

v domácnosti

bezpartijní

KDU-ČSL
KDU-ČSL

Komunistická strana Čech a Moravy
1.
2.

Zdeněk Mikulka
Františka
Gajdošíková

44
let
46
let
49
let

zedník

KSČM

zástupce mistra

bezpartijní

dělník

KSČM

obráběč kovů

bezpartijní

svářeč

bezpartijní

3.

Oldřich Doležal

4.

Karel Polášek

5.

Martin Vašťák

6.

Ivan Šimek

40
let

údržbář

bezpartijní

7.

Květoslav Dvořáček

55
let

dělník

bezpartijní

8.

Vlasta Ptáčková

44
let

technik

KSČM

9.

Lenka Machová

37
let

zástupce
vedoucího

KSČM

10. Ludvík Foltýn

48
let

24
let
27
let

řidič

bezpartijní

52
let

dělnice

bezpartijní

49
let

dělnice

KSČM

13. Zdenka Dohnalová

52
let

učitelka

bezpartijní

14. František Bernatík

49
let

vrátný

KSČM

15. Václav Velíšek

52
let

dělník

KSČM

11. Zdenka Horňáková
12.

Ludmila
Mikulášková

Volební místnost byla pro všechny zapsané voliče otevřená v
pátek 13. listopadu 1998 ve čtrnáct hodin odpoledne a
uzavírala se ten den zapečetěním urny a dveří ve dvacet dva
hodin.
Volič se po příchodu do volební místnosti prokázal okrskové
volební komisi svým průkazem totožnosti a byl zkontrolován na
seznamu voličů. Poté obdržel úřední obálku, na požádání i nový
hlasovací lístek. V tajné volbě měl volič tyto možnosti:
a)´buď označit křížkem jednu stranu nebo sdružení, které dává
svůj hlas a pak každý kandidát té strany, sdružení dostal hlas
b) vybral 15 kandidátů z libovolné strany, sdružení a tyto
kandidáty označí křížkem u jména
Označený hlasovací lístek pak vložil do obálky a vhodil do
urny.
Sobota 14. listopadu 1998 Druhý den voleb
Okrsková volební komise otevřela zapečetěnou místnost v sedm
hodin ráno a definitivně uzavřela v poledne ve dvanáct hodin.
A pak již následovalo pečlivé sčítání všech hlasů.
Neděle 15. listopadu 1998 Oznámení výsledku voleb
Výsledek voleb byl umístěn na obecní desce u budovy Obecního
úřadu a starosta obce, pan František Samsounek seznámil občany
s výsledkem voleb relací v místním rozhlase.
Podle očekávání v naší vesnici zvítězila Křesťanská a
demokratická unie - Československá strana lidová, která bude
mít v novém zastupitelstvu většinu, 8 zástupců.
Následovalo Sdružení nezávislých kandidátů "Za obec
radostnější", kteří budou mít v zastupitelstvu 4 kandidáty.
Komunistická strana Čech a Moravy získala o konečném hodnocení
3 křesla v obecním zastupitelstvu.
Jako doplnění výsledků voleb uvádím, že kandidáti KDU-ČSL,
kteří se do obecního zastupitelstva nedostali měli více hlasů
než radní z KSČM.
Čtvrtek 26. listopadu 1998 Ustanovující schůze obecního
zastupitelstva

Ve čtvrtek 26. listopadu 1998 v šestnáct hodin v zasedací
místnosti Obecního úřadu se konala slavnostní ustanovující
schůze nového obecního zastupitelstva za přítomnosti
přihlížejících občanů.
Nejprve předseda mandátové komise pan inženýr Jiří Dohnal
přečetl zprávu o provedené volbě členů obecního zastupitelstva
- ověření platnosti.
Mandátová komise ve složení: předseda ing. Jiří Dohnal a
členové ing. Bohumír Formáček a paní Vlasta Ptáčková, podává
tuto zprávu o ověření platnosti voleb.
Dle ustanovení § 29 zákona číslo 367/1990 Sbírky o obcích, ve
znění pozdějších předpisů, nabývá člen obecního zastupitelstva
práv a povinností, člena obecního zastupitelstva, zvolením.
Platnost volby ověřuje obecní zastupitelstvo a na prvním
zasedání, jehož se člen zastupitelstva zúčastní.
Mandátová komise přezkoumala zápis o výsledku hlasování v
obci, z něhož vyplývá, že patnácti členné obecní
zastupitelstvo bylo zvoleno v tomto složení a podle počtu
odevzdaných hlasů takto:
1.
2.

František
Samsounek
Stanislav Pekař

ročník
1950

Topolná
369

KDU-ČSL

493
hlasů

ročník
1947

Topolná
79

KDU-ČSL

489
hlasů

3.

Mgr. Olga
Němcová

ročník
1951

Topolná
92

KDU-ČSL

488
hlasů

4.

Ing. Roman
Dujíček

ročník
1973

Topolná
391

KDU-ČSL

472
hlasů

ročník
1970

Topolná
185

ročník
1962

Topolná
439

ročník
1951
ročník
1944
ročník
1954
ročník
1962

Topolná
451
Topolná
350
Topolná
455
Topolná
399

Sdružení
nez.

412
hlasů
395
hlasů
387
hlasů
383
hlasů

ročník
1966

Topolná
252

Sdružení
nez.

342
hlasů

MUDr. František
ročník
Mikoška
1949

Topolná
457

Sdružení
nez..

285
hlasů

ročník
1959

Topolná
89

Sdružení
nez.

267
hlasů

5.
6.

Ing. Pavel Knot
Ing. Bohumír
Formáček

Stanislav
Gajdošík
Ing. František
8.
Viceník
7.

9.
10.

Zdeněk Mikulka
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Zvolení členové obecního zastupitelstva obdrželi osvědčení o
zvolení za člena obecního zastupitelstva.
Dále komise ověřovala, zda u zvolených členů obecního
zastupitelstva nejsou dány důvody pro zánik mandátu ve smyslu
paragrafu 55 zákona číslo 155/1994 Sbírky o volbách do
zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších
zákonů v platném znění.
Komise neshledala překážek výše uvedeného druhu a proto
doporučuje, aby obecní zastupitelstvo platnost volby svých
členů ověřilo.
Zvolení členové obecního zastupitelstva složili slib a
obdrželi osvědčení o zvolení za člena obecního zastupitelstva.
Následovala volba starosty, zástupce starosty a obecní rady.
Volební komise ve složení předseda pan Stanislav Pekař a
členové pan Ludvík Foltýn a pan Petr Večeřa předložili
následující návrh, volby budou uskutečněny tajným hlasováním.
Výsledek volby starosty:
Bylo vydáno 15 hlasovacích lístků
Bylo odevzdáno 15 platných hlasovacích lístků.
Dle sčítání hlasů u jednotlivých kandidátů jsou tyto výsledky:
Kandidát František Samsounek získal 8 hlasů a byl zvolen
Kandidát Stanislav Pekař získal 7 hlasů a nebyl zvolenVýsledek volby zástupce starosty:
Bylo vydáno 15 hlasovacích lístků
Bylo odevzdáno 15 platných hlasovacích lístků
Dle sčítání hlasů u jednotlivých kandidátů jsou tyto výsledky:
Kandidát ing. František Viceník získal 8 hlasů a byl zvolen
Kandidát ing. Jiří Dohnal získal 7 hlasů a by nezvolen.
Výsledek volby členů obecní rady.
Bylo vydáno 15 hlasovacích lístků
Bylo odevzdáno 15 platných hlasovacích lístků
Dle sčítání hlasů u jednotlivých kandidátů jsou tyto výsledky
Kandidát ing. Dujíček Roman získal 9 hlasů a byl zvolen
Kandidát ing. Formáček Bohumír získal 8 hlasů a byl zvolen
Kandidát Pekař Stanislav získal 8 hlasů a byl zvolen
Kandidát Škára Karel získal 6 hlasů a byl nezvolen
Kandidát Večeřa Petr získal 6 hlasů a byl nezvolen
Kandidát Mikulka Zdeněk získal 6 hlasů a byl nezvolen
Kandidát ing. Dohnal Jiří získal 2 hlasů a byl nezvolen
Výsledek volby člena do okresního shromáždění.
Bylo vydáno 15 hlasovacích lístků
Bylo odevzdáno 15 platných hlasovacích lístků
Dle sčítání hlasů u jednotlivých členů jsou tyto výsledky:
Kandidát ing. Roman Dujíček získal 8 hlasů a byl zvolen

Kandidát ing. František Viceník získal 7 hlasů a byl nezvolen.
Všem zvoleným členům obecního zastupitelstva volební komise
poblahopřála a uvedla nového starostu a zástupce starosty za
předsednický stůl a aby se ujal starosta vedení shromáždění.
Volby předsedů jednotlivých komisí při Obecním úřadu uskuteční
obecní zastupitelstvo až na svém řádném prvním zasedání.
Nový starosta obce pan František Samsounek poděkoval všem za
projevenou důvěru a jen ve stručnosti seznámil nové
zastupitelstvo i přítomné občany s úkoly, které je v novém
volebním období čekají.
Mikuláš sobota 5. prosince
"Mikuláš, ztratil plášť, Mikuláška tašku...."
Tuto říkanku zná každé malé dítě, ale jak se blíží večer a
stmívá se, i největší "zlobilek" se ošívá a ujišťuje se u
maminky, že ho čerti neseberou. A večer těch čertů chodí
požehnaně. Party velkých i malých Mikulášů s jejich družinou,
andělem a čerty chodí po silnici, cinkají a čekají, kde si je
zavolají. Stává se, že u některých dveří zazvoní i čtyři
Mikuláši. A vysvětlete malým dětem, že se čerti nevrátili zpět
pro ně, že si jen něco zapomněli.
A těch slibů, jak budou hodné, budou poslouchat, pomáhat
rodičům, hlídat mladší sourozence. Škoda jen, že se na tyto
slibované dobré vlastnosti zapomene hned na druhý den.
Čtvrtek 24. prosince Nejkrásnější svátky v roce
Vánoce, napsala Lucie Válková 10 let
O vánocích padá sníh,
pojedeme na saních.
S rodinou jsme doma rádi,
protože jsme kamarádi.
Rodina se celá sejde,
pod stromečkem dárky najde.
Všichni se pak radují,
na pohádky dívají.
Potom tiše zhasnou svíčky
a jsou si lehnout do peřin.
Sněží, napsal Michal Berecka, 9 let
Sněží, sněží, padá sníh,
už jedeme na saních.
Hore, dole jezdíme,
kam jedeme? Nevíme!
Půjdeme si pro lyže,
budem skákat do výše.
To je jen krátká ukázka veršíků, které naše děti skládají při
očekávání vánoční nadílky, když kolem nich je okolí naplněno
kouzelnou atmosférou vánoc.
Křesťanská mládež nacvičuje pod vedením katechetek vánoční
besídku o narození Ježíše Krista, jednotlivé třídy základní

školy si uspořádaly vánoční besídky před tolik vytouženými
vánočními prázdninami.
Do mateřské školičky naděloval "Ježíšek" s předstihem. A aby
se Ježíškovi u dětí líbilo, připravily si pro něho i rodiče a
další příbuzné pásmo koled, říkanek a tanečků u pěkně
vystrojeného vánočního stromečku.
A pak již zbývá než čekat, zda Ježíšek si přečetl jejich
dopis, a zda jim splní jejich přání.
Přání dětí jsou čím dál náročnější, neboť televizní reklama
jim již dlouho předem předvádí různé hračky, hry apod.
Ne každá rodina v této době může koupit svým potomkům vysněný
počitač osobní, videohry, mobilní telefon, ale i jen kolo nebo
brusle.
Po štědrovečerní večeři, nadílce a příjemné chvilce u koledy
nebo pohádce, věřící z naší vesnice chodí na "půlnoční" mši,
která se koná v místním kostele ve dvacetdva hodin.
V tuto dobu hrají koledy muzikanti z Topolanky, kteří
koncertují na budově Obecního úřadu. Koleda "tichá noc" v
jejich provedení je opravdu tou sladkou "třešinkou" na
svátečním dnu.
Neděle 27. prosince 1998 Vánoční besídka žáků základní školy
Děti z naší školy, které navštěvují hodiny náboženství,
připravily pro své kamarády, příbuzné i ostatní věřící vánoční
besídku, která se konala v místním kostele v neděli 27.
prosince 1998 ve čtrnáct hodin odpoledne.
Čtvrtek 31. prosince 1998 Silvestrovské oslavy
Silvestrovské oslavy se konaly v kulturním středisku v
Bůrovcích, kde se ve sklepních prostorách byla diskotéka a ve
velkém sále hrála dechová hudba společně s cimbálovou muzikou
Včelaran.
V roce 1998 se narodily tyto děti, 11 děvčat a 7 chlapců
Magdalena Dudová
Karolína Pekařová
Kateřina Dujíčková
Natálie Vajdíková
Šárka Lapčíková
Magdaléna Smětáková
Anna Hábová
Lenka Lipovská
Michaela Daňková
Michaela Polášková
Aneta Piňková
Lukáš Dohnal
Kamil Čech
Michal Bernatík
Robert Kotásek
Adam Lapčík
Jiří Mikoška

Zemřeli:
Marie Šumíčková
Barbora Hrdinová
Marie Viňovská
Anna Kaňovská
Filomena Burešová
Božena Bláhová
Petromila Žišková
Karel Knot
Jaroslav Macenauer
Josef Bureš
Ludvík Ondrůšek
František Hrdina
Antonín Štěpáník
František Dujíček
Antonín Foltýn
Sňatek uzavřeli:
Renata Nedbálková - Jiří Rozsypálek
Ludmila Dohnalová - Karel Mišurec
Michaela Pavlicová - Miroslav Lapčík
Katharina Gerlinde Maria Blenková - JUDr. Jiří Mikoška
Lenka Dvořáčková - Václav Bednařík
ing. Dagmar Dohnalová - ing. Petr Sklenařík
Božena Lukášová - Petr Podlas
Daniela Mikulková - ing. Jiří Pekař
Počet obyvatel
K 31. prosinci 1998 má naše obec 1522 obyvatel, narodilo se 18
dětí, zemřelo 15 našich spoluobčanů.
Odstěhovalo se z obce 26 občanů, ale svůj nový domov v naší
vsi našlo 25 lidí.
Závěr 1998
V letošním roce jsem i já na vlastní kůži zažila obavy ze
ztráty zaměstnání při reorganizaci naší firmy Fatra Napajedla.
Má profese je programátorka informačních systémů. Oslavila
jsem padesát let svého života a trpěla jsem nespavostí. I když
tato profese je ještě stále potřebná, zaměstnavatelé raději
volná místa obsazují čerstvými absolventy vysoké školy,
kterému mohou dát jen asistentský plat a získají ještě
finanční příspěvek od úřadu práce za vytvoření asistentského
místa.
Stejný problém mají nejen vysokoškoláci, ale i středoškoláci a
některé dělnické profese, neboť ve věku kolem padesáti let
jsou již za životním zenitem a neodvedou maximální výkon.
Nepomáhá poukazování na množství zkušeností a praxe.
Na vaši žádost o zaměstnání obdržíte odpověď: "Přihlásil se
uchazeč, který lépe vyhovuje potřebným požadavkům".
A co má dělat člověk, který má ještě nejméně deset let do
starobního důchodu?

Podobný problém mají i mladé maminky, které hledají zaměstnání
s malými dětmi. Tam se zase zaměstnavatel ohání argumenty, že
budou děti stále nemocné, maminky je budou doprovázet k lékaři
a ošetřovat je a práce v zaměstnání bude stát.
Říká se tomu diskriminace, ale nikdo nemá prostředky na její
odstranění. Nevěřila jsem, že kdo ztratí zaměstnání, ztrácí
nervy, projde "peklem".
Já jsem měla štěstí, ve firmě jsem zůstala, ale více cítím s
těmi, kdo takové štěstí neměli.
V Topolné 8. září 1999
zapsala Věra Buráňová
podepsán starosta obce pan Fr. Samsounek

ROK 1999
Úvod
Rok 1999 byl prvním funkčním rokem nově zvoleného obecního
zastupitelstva a rekapitulace událostí celého roku je zároveň
i částečné zhodnocení práce Obecního úřadu, obecní rady i
celého zastupitelstva pro vytvoření co nejlepších životních
podmínek všem občanům.
V letošním roce jsme byly svědky zajímavého astronomického
úkazu, úplného zatmění Slunce, které bylo možné pozorovat i u
nás. Dechová hudba Topolanka oslavila sto let svého založení a
podělila se o tuto radost i se svými spoluobčany.
Cimbalistka a zpěvačka paní Zuzana Lapčíková je stále více
známá nejen v odborných hudebních kruzích, ale stále více
vystupuje i ve sdělovacích prostředcích a její nové zpracování
lidových písní jsou žádané i v zahraničí. Její úspěch nás těší
a naplňuje hrdostí jako správné patrioty.
Rádi posloucháme nejen Topolanku, ale i folklorní soubor
Včelaran, který již k naší vesnici patří.
Jsme rádi, že můžeme chodit fandit našim fotbalistům, opět
hrajícím na domácím hřišti.
Obdivujeme dobrovolné hasiče, kteří věnují svůj volný čas
nejen pro svoji rodinu a koníčky.
Chodíme na procházky do okolí naší vesnice a pozorujeme
společně se svými dětmi a vnuky stále něco nového, zajímavého.
Zkrátka jsme rádi, že bydlíme, žijeme a vychováváme další
generaci zrovna u nás na vesnici, kterou poznáváme již
zdaleka, stožáry vysilače nelze přehlédnout - v Topolné.
Pátek 1. ledna 1999
Brzy ráno, nejlépe hned po ukončení silvestrovského veselí,
před domy kde bydlí děvčata na vdávání, se ozývá zpěv chlapců:
"Tluču, tluču, otevřete, nechal jsem klobúček u děvčete". To
skupiny chlapců chodí dle starého zvyku "umývat" děvčata, aby
po celý rok zůstala čilá a pracovitá, aby se jim neztratila
jejich krása a mládí.

Pan starosta František Samsounek prostřednictvím veřejného
rozhlasu popřál v deset hodin ráno všem občanům hodně zdraví a
osobní spokojenosti jménem všech, kterým obecní blaho není
podmínkou politické nebo osobní kariéry.
Pondělí 4. ledna 1999 Obecní vyhlášky
Dle vyhlášky o likvidaci komunálního odpadu uzavřel Obecní
úřad smlouvy s Technickými službami Otrokovice a Metalšrotem
Tlumačov o odvozu komunálního a nebezpečného odpadu.
Poplatek za odvoz popelnice 1 krát za čtrnáct dní bude čtyři
sta osmdesát korun českých a známky na popelnici si občané
zakoupí během měsíce ledna u paní Ludmily Gajdošíkové,
ekonomky, v kanceláři Obecního úřadu.
Obecní rada na svém zasedání rozhodla o výši poplatku
chovatelů psů za jejich miláčky čtyřnohé. Do obecní pokladny
zaplatil majitel psa padesát korun českých.
Ministerstvu průmyslu a obchodu byla předložena žádost o
udělení státní autorizace pro podnikání v oblasti elektrické
energie, která byla potřeba v souvislosti s instalací
kogenerační jednotky v budově mateřské školy.
Sobota 12. února 1999 Končiny
Končiny znamenaly dříve ukončení všech zábav a hodování, proto
se také "pochovávala" basa.
Zvyk obcházet vesnicí stále přetrvává, i když mládež dobu
půstu a zakázaného veselí již dávno nedodržuje. Vždyť v únoru
je ve všech větších městech plesová sezóna teprve ve své druhé
třetině, a díky osobním dopravním prostředkům jsou tato místa
lehce dosažitelná.
Plesy v naší vesnici se již dávno nekonají a my dříve narození
můžeme jen jako pamětníci svým dětem a vnukům vyprávět, jak
proslavený byl například "Rodičovský ples", "Hasičský ples",
"Ples Československého červeného kříže", "Maškarní ples",
který pravidelně pořádali sportovci, ples pořádala také
Československá strana lidová, mládež a Sokol. Končinové zábavy
bývaly vždy dvě, v sobotu hasiči pořádali zábavu a v úterý se
teprve obcházela vesnice a přesně o půl noci se pochovala basa
a zábava byla ukončena. Půst začal.
V letošním roce masopustní "maškary" obcházely vesnicí za
asistence malých dětí od čtrnácti hodin středoevropského času
odpoledne v pátek 12. února 1999.
Končinovou zábavu uspořádali organizátoři akce, dobrovolní
hasiči z naší obce, v hostinci U Huberta. Začátek byl ve
dvacet hodin. Pro všechny hrála skupina "Bobr a Motýl".
Neděle 14. února 1999 Rozloučení s panem farářem p. Huslíkem
V neděli 14. února 1999 se všichni věřící z naší obce s
dojetím loučili s panem farářem, páterem Jaroslavem Huslíkem.
Pan farář byl již dlouhá léta osobnost, která významně
ovlivňovala život v obci. Miloval děti, pomáhal všem potřebným

a dovedl utěšit. Křtil malé děti, vyučovat náboženství,
sezdával mladé páry, připravoval mládež na svaté biřmování,
první svaté přijímání, stál u hrobu mrtvých občanů a loučil se
s nimi společně s obyvateli Topolné.V poslední době se na něm
projevovaly nemoci stáří, vždyť se narodil v roce 1923 a
oslavil v minulém roce padesát let kněžství a hlavně ztrácel
zrak. To byl důsledek dlouhodobé nemoci "diabetes", cukrovky.
Sice se podrobil operacím očí, ale téměř neviděl a byl odkázán
na pomoc druhých.
Proto odešel na zasloužený odpočinek na Velehrad. Poslední mši
svatou odsloužil v neděli 21. února 1999 ve farním kostele v
Bílovicích.
Na jeho místo nastoupil pan farář páter Josef Konečný.
Pátek 26. února 1999 Ukončená další etapa opravy mateřské
školky
Všichni občané se zájmem sledují pokračování oprav budovy
mateřské školky a její nástavby. Je to stavba, která nelze
přehlédnout a patří k těm budovám, které ovlivňují vzhled
obce.
Probíhající opravy také částečně omezují bezproblémový pobyt
dětí v mateřské školce, neboť stavební ruch vždy přináší
určitá rizika a klade větší odpovědnost na pedagogické
pracovníky.
V budově mateřské školy se konečně změnil způsob vytápění,
budova vyměnila kotle na pevná paliva za efektivnější vytápění
zemním plynem. Celková energetická rekonstrukce nejen změnila
způsob vytápění, ale zásobování elektrickým proudem
zabudováním kogenerační jednotky.
Neděle 14. března 1999 Maškarní rej dětí
Pořádně si zaběhat, zaskotačit, zařádit, dostávají děti každý
rok v hostinci U Huberta, kam i v letošním roce směřovaly
děti, žáci nejen mateřské školy a místní základní školy, ale i
nejmenší občánkové naší vesnice společně se svými rodiči a
ostatními příbuznými.
Klub přátel školy při základní škole i Klub přátel školy při
mateřské škole uspořádal "Dětské maškarní odpoledne".
V neděli 14. března 1999 od čtrnácti hodin se urputně
soutěžilo o nejnápaditější a o nejkrásnější maškarní kostým,
masku.
Je to hlavně soutěž rodičů, neboť maminky dlouho před dnem "D"
přemýšlejí, shání a šijí. Tatínci pomáhají realizovat některé
technické návrhy. A pak jen pozorují, zda jsou - vlastně ne
oni, ale jejich děti, nejlepší.
Večer, když se děti vrací do svých domovů jsou maškarní
kostýmové mírně poničené, polité limonádou, žaludky přecpané
sladkostmi, ale všechny, malé i velké děti šťastné a spokojené
a už se těší na příští rok.
Organizátorům akce se podařilo zajistit sponzorské dary u
podnikatelů z naší obce. A podnikatelů je již pěkná řádka mezi

námi, některým se daří lépe, jiným hůře, ale každý, který byl
osloven přispěl dle svých možností.
Čtvrtek 18. března 1999 Rozhodnutí o navýšení stočného
Ve čtvrtek 18. března 1999 odsouhlasilo obecní zastupitelstvo
na veřejném zasedání zvýšení stočného ze šesti korun českých
za metr kubických na deset korun českých za kubický metr. Toto
rozhodnutí bylo vyvěšeno na úřední desce a cena stočného byla
zdůvodněna takto:
"Obec Topolná je provozovatelem veřejné kanalizační sítě a
odvádění a následné čištění odpadních vod je služba, jejíž
náklady je potřeba uhradit".
Byla vypracovaná nová kalkulace cena stočného, která je rovněž
veřejně publikována na obecní úřední desce, a která počítá
pouze s úhradou přímých nákladů spojených s provozem a
nepočítá si žádný zisk. Musí si však vytvořit rezervu na
reprodukci, nebo opravy kanalizační sítě nebo zařízení
čističky odpadních vod.
Stejně jako dosud jsou plátci rozděleni do tří skupin a se
všemi byla uzavřena smlouva.
1. skupina jsou plátci, kteří odebírají pitnou vodu z
vodovodního řádu a jejich spotřeba je objektivně měřitelná
odečtem z vodoměru.
Výpočet stočného se provádí součinem odebraného množství vody
a ceny stočného za jeden kubický metr.
2. skupinu tvoří plátci, kteří neodebírají pitnou vodu z
vodovodního řádu a nemají nainstalovaný vodoměr, nebo mimo
vodu z vodovodního řádu využívají ještě jiných zdrojů pitné
vody a není možné podle vodoměru objektivně stanovit odebrané
množství.
Pro tuto skupinu se stanoví výpočet stočného dle vyhlášky
číslo 144 lomeno 1978 Sbírky.
Dle vybavenosti bytu se cena stočného stanovuje jako součin
počtu obyvatel domu příslušného směrného čísla spotřeby vody a
ceny stočného za jeden kubický metr.
Předpokládaná roční spotřeba užitkové vody na jednoho
obyvatele bytu dle vyhlášky:
a) v domech pouze
s výtoky......................................................
.......................................16 m3
b) v domech pouze s výtoky a společným
záchodem......................................................
...25 m3
c) je-li v bytě výtok, záchod, bez koupelny nebo
sprchy....................................................31 m3
d) byt má výtok, záchod, koupelnu, kamna na tuhá
paliva..................................................41 m3
e) byt má výtok, záchod, koupelnu, průtokový ohřívač elektrický bojler..........................46 m3
f) byt má výtok, záchod, koupelnu, centrální teplou
vodu...................................................56 m3

g) rekreační
chaty.........................................................
......................................................1 m3
3. skupinu tvoří podnikatelské objekty
Poplatky stočného byly zahrnuty do soustředěného inkasa plateb
obyvatelstva, stejně jako roční zúčtování přeplatků nebo
dlužných částek.
Čtvrtek 25. března 1999 Výsadba stromů
Pro zlepšení životního prostředí přistoupil Obecní úřad k
výsadbě stromů v okolí čističky odpadních vod. Pracovní
skupina při Obecním úřadu, kterou tvoří mladí muži v náhradní
vojenské službě vysázeli 60 mladých bříz a 20 stromečků
oskeruší, které byly dříve součástí každého ovocného sadu v
Topolné.
Na hrázi pod Padělkami skáceli pracovníci Obecního úřadu
přerostlou výsadbu, prostory takzvaného "Masarykového sadu". A
vysázeli na jejich místo 20 stromků třešní. A naše děti budou
mít brzy další místo tajných výprav.
Březen je jarní měsíc, kdy začínají práce na zahrádkách a na
polích. Zelenina i ovoce jsou nyní v obchodech celý rok a
nemusí se skladovat pro zimní měsíce v mrazničkách, ale téměř
každá hospodyně si nemůže vynachválit čerstvou zeleninu právě
utrženou ze zahrádky.
A tak vidíte při obchůzce vesnicí všechny členy domácností
skloněné nad upravenou zahrádkou.
Někteří z obyvatel vesnice také soukromě hospodaří, mají
záhumenky, jsou zaměstnanci nebo členové zemědělského družstva
Topagra, akciová společnost, a obdělávají pole.
I v měsíci dubnu využívala pracovní skupina příhodného počasí
k pokračování ve vysazování zeleně v naší obci.
V areálu mateřské školy bylo vysázeno čtyřicet jehličnanů a
kolem chodníku do Bůrovců vysázeli chlapci z civilní vojenské
služby dvacet švestek.
Čtvrtek 15. dubna 1999 Práce na opravě místních komunikací
Stavbou, která byla zahájena pomocí dotace z Evropské unie z
programu PHARE, byla tolik potřebná rekonstrukce místní
komunikace, která byla velmi poškozena při povodních v roce
1997, byla cesta v části obce zvaná "Ulice".
Část výstavby probíhala za silných mrazů a určitě se tento
stav projeví na kvalitě konečné práce. V tyto dny se práce
dokončily položením živičného koberce.
Obyvatelé "Ulice", kteří trpělivě snášeli potíže vzniklé při
výstavbě kvůli omezenému prostoru, jsou odměněny novou
vozovkou.
Pátek 23. dubna 1999 Poplachové cvičení
O připravovaném poplachovém cvičení v budově Základní školy v

Topolné věděla pouze paní ředitelka Olga Němcová a ostatní
učitelský sbor. Když v pátek 23. dubna 1999 v deset hodin
patnáct minut vyhlašovala paní ředitelka údery do kolejnice a
voláním "Hoří!" požární poplach, byla imitace požáru za
použití dýmovnic tak věrná, že u některých občanů v okolí
školy v prvních chvílích vyvolala až paniku a obavu o vlastní
obydlí.
Úkolem námětového cvičení bylo ověření vypracovaného
evakuačního plánu Základní školy.
Sbor dobrovolných hasičů zasahoval se svou pojízdnou
stříkačkou. Jako zdroj vody pro hašení požáru byla použita
zásobní požární nádrž umístěna na dvoře školy. Do této nádrže
jsou svedeny dešťové vody ze střechy kostela a školy a má
obsah asi čtyřicet kubických metrů. Ke zdolání požáru použili
hasiči dopravní vedení hadic "B" a dva útočné proudy hadic
"C".
Hasičský zásah byl ukončen v jedenáct hodin a zúčastnilo se ho
osm členů sboru. Po skončení cvičení se hasiči přemístili i se
svou technikou na školní dvůr, kde přítomným "evakuovaným"
žákům názorně vysvětlili a předvedli různé způsoby likvidace
požárů, například hašení sena, dřeva, oleje, nebezpečných
látek a elektroinstalace.
Po předvedených ukázkách si mohli žáci sami vyzkoušet srážení
plechovek vodou.
Při vzájemné besedě formou dotaz - odpověď si místní hasiči
ověřili, že je o jejich činnost zájem a i o práci v kroužku
mladých hasičů.
Pátek 30. dubna 1999 Položení kytice k pomníku padlých občanů
z naší vesnice
Den, na který žádný rok nezapomeneme, je den osvobození naší
obce z fašistické okupace.
V této válce, jako i v předchozí a v každé která byla je a
bohužel ještě bude, zemře zbytečně mnoho lidí, vojáků,
civilistů, dětí nemají s mocenskými zájmy nic společného.
Památník občanů z Topolné, kteří ztratili svůj život v I. i
II. světové válce je v malém parčíku před budovou Obecního
úřadu. Sem také směřovali v pátek 30. dubna 1999 ve tři hodiny
odpoledne ti občané, kteří se poklonili jejich památce a
položili k pomníku kytici. Jsou mezi nimi jejich příbuzní,
kamarádi, ale i ti, kteří ctí jejich ztracený život za
současný život.
Pátek 30. dubna 1999 Stavění máje
Již téměř týden byl na návsi položený kmen smrku, který
odvedenci ročníku 1981 upravovali a připravovali na jeho
postavení.
Jejich spolužačky zatím pilně připravovaly papírové růžičky,
různé mašle a mašličky, fáborky a třásně.
Je již pravidlem, že signálem "už se staví" pro všechny občany
z naší obce je ryčná hudba, kterou vyluzují ze svých nástrojů

muzikanti z dechové hudby Topolanka.
Tak i v pátek 30. dubna 1999 v sedmnáct hodin patnáct minut
napnula své svaly mužská část populace ke zvedání vysokého
kmenu májky za obdivných pohledů děvčat.
Ještě políbení pod májem a honem do přírody!
Středa 12. května 1999 Oslava dne matek
Maminka, to je bytost ze všech nejmilejší, kterou však nejvíce
oceníme až ji úplně ztratíme. Ta je vždy nablízku, když máme
nějakou bolístku, opatruje nás v nemoci, tiše s námi trpí,
nebo se s námi raduje.
Svou pomyslnou kytičku sestavenou z malých přáníček přinesli
maminkám malí záčci z "medvídkova" a "lišákova" na školní
besídce v budově mateřské školky.¨
Sobota 29. května 1999 Příprava pouti a výstava vín
Pouť je zase tady! Příprava vesnice na pouťovou neděli v
sobotu 29. května 1999 vrcholí. Pouťové dobroty jsou
připravené, sváteční oběd je rozvařený, domácnosti jen září.
Ještě honem poslední úprava předzahrádek, a už vyhrává
reprodukovaná hudba u pouťových atrakcí.
Naši zahrádkáři, kteří jsou organizování v sekci vinaři,
připravují prostory v "Domě zahrádkářů" pro každoroční výstavu
vín. Všichni vystavující, ať místní nebo z našeho okolí
přiváží soutěžní vzorky, z nichž pak porota vybere ta
nejlepší.
Členové souboru Včelaran ještě upravují pódium na dvoře
památkového objektu, aby nic neubralo na příjemném nedělním
odpoledni a večeru, kdy se chystá pouťová veselice.
Děti využívají příležitosti si pořádně prohlédnout všechny
pouťové atrakce, vyzkoušet si je, mnohé z nich se snaží
střílet do kola štěstí a maringotka s videohrami a s výherními
automaty je stále plná. Kolotoče jsou v provozu dlouho do
pozdních večerních hodin, kdy děti vystřídala dospívající
mládež, teenagere.
V kulturním středisku byla pouťová veselice pro mládež, v
Bůrovcích od dvaceti hodin hrála hudební skupina "Reflexy",
která přilákala omladinu od 15 let ze širokého okolí, nejen z
obce.
Neděle 30. května 1999 Pouť
Když děti ráno vstávají, jejich první pohled letí k oknu, zda
svítí sluníčko. I když vyrůstají ve věku stále výkonnější
čipové techniky, svět internetu ani virtuálních systémů pouť
nenahradí, pouť je zkrátka místo každoročních radovánek dětí i
dospělých.
Nejprve si prohlédnou prodejní stánky s nejrůznějším zbožím,
mnohdy podřadné kvality, které trhovci nabízejí. Ti jsou však
přínosem do obecní pokladny, neboť musí zaplatit poplatek za
pronájem místa k prodeji.
A pak hurá ke kolotočům za kamarády, pochlubil se s kapesným,

porovnat vzájemně zakoupené hračky, vychutnat cukrovou vatu a
případně "probendit" veškerou hotovost.
Rodiče společně s příbuznými a pouťovými hosty rozvážně
projdou náměstí i prostranství za autobusovou zastávkou,
postěžují si na drahotu nabízeného zboží a nakoupí spoustu
zbytečností.
Mnozí z nich zamíří na výstavu vín, aby vychutnali tu
lahodnou, nebo také trpkou chuť vína z loňské sklizně.
V letošním roce se výstava nesetkala s tak velkým zájmem jako
jiné rohy, možná některé přitahuje i dobrá lidová písnička s
cimbálovou muzikou, která při letošní výstavě nebyla.
Cimbálová muzika Včelaran s ostatními členy folklorního
souboru a se slováckou dechovou hudbou Topolanka připravila
"Pouťové odpoledne pod lipou", které se protáhlo do pozdních
nočních hodin jako pouťová zábava. Sborový zpěv lidových
písniček, doprovázený cimbálovkou a dechovými nástroji se nesl
dědinou a vytvořil zajímavou kulisu květnové noci.
Pondělí 31. května 1999 Kácení máje
V pondělí ráno, to je 31. května 1999 pracovní skupina
Obecního úřadu uklízela na návsi nepořádek po trhovcích i po
návštěvnících pouti. "Komedianti" začali balit atrakce a
odjížděli na jinou štaci. Pouť přijede zase za rok, můžeme se
těšit. Večer uklízení návsi pokračovalo kácením máje a
odklízením jeho zbytků a vykopané jámy.
Neděle 6. června 1999 Mezinárodní den dětí
Před blížícím se koncem školního roku a začátkem tolik
toužebně očekávaných školních prázdnin připravují děti se
svými učitelkami oslavu Mezinárodního dne dětí.
Nejprve zkouší ve třídách a pak se uskuteční velká, poslední
zkouška v hlavním sále kulturního střediska, kdy diváky jsou
všechny děti, spojená s celodenním zábavným dopolednem.
V neděli 6. června 1999 se velký sál kulturního střediska v
Bůrovcích zaplnil diváky až do posledního volného místečka.
Mezi diváky nebyli jenom rodiče, dětský den je jednou z mála
kulturních akcí, která se v naší obci pořádá pro širokou
veřejnost a setkává se s čím dál větším ohlasem a je mnoho
rodin v naší obci, která má již odrostlé potomky, ale dětský
den si nenechá ujít.
Již dlouho před stanoveným začátkem patnácté hodiny odpolední
hrála divákům dechová hudba Topolanka, která pro děti účinkuje
sama zdarma.
Všechny diváky přivítala paní ředitelka magistra Olga Němcová
a zástupce starosty pan inženýr František Viceník, který
popřál divákům příjemnou zábavu.
"Polámal se mraveneček, ví to celá obora...." tuto básničku od
pana Hrubína zná snad každý z nás, a tak jsme všichni
sledovali jak děti z mateřské školky volají mravenečkovi
doktora, foukají na bolístku, dávají prášky od bolesti a pak
všechny uzdravené skákaly, tančily a cvičily. I když některé

děti si pletly kroky, zapomněly co mají dělat s rukama a
nohama, některé se styděly a plakaly, ale přece jen to jejich
vystoupení bylo to nejkrásnější, které si každý divák odnáší s
sebou v srdci domů.
První třída předvedla své pásmo o zvířátkách pod vedením paní
učitelky magistry Hany Nevělíkové, druhá třída paní učitelky
Lepkové navázala na dětské zvyky a obyčeje, třetí třída paní
učitelky Křivákové se pochlubila pěveckými výkony a malí
houslisti Pavel Šuranský a Jirka Krystýn ukázali, že vyrůstá
nová generace a naděje cimbálové muzice. Děvčata z rytmického
kroužku paní učitelky Maráškové spolu s žáky její čtvrté třídy
dobře tančí americké tance na country hudbu a divákům se
jejich vystoupení opravdu líbilo a odměnili účinkující
potleskem.
Jak se naučili pískat na flétničky předvedli žáci všech tříd
Základní školy, které navštěvují kroužek, který vede paní
učitelka Nevělíková. Čtvrtá třída s paní učitelkou Maráškovou
milují dobrodružství. Indiáni měli sněm, vykouřili dýmku míru
a pátá třída paní učitelky Němcové ukončila první část
recitací a zpěvem s tancem. Po krátké přestávce potřebné k
převlečení dětí do civilního oděvu a po rozdání sladkých odměn
účinkujícím se připravil sál na dětský rej. Bohužel, mnoho
diváků odešlo s dětmi domů, ale na dobré náladě ostatních to
neubralo. Vždyť Topolanka, a hlavně její mladí muzikanti
dovedou zahrát i skladby, při kterých se dětem dobře tančí. A
některé z nich mají rytmus přímo v těle zrozený. Při odchodu
si každý divák musel říci, je škoda, že už odpoledne skončilo.
Za rok nashledanou!
Čtvrtek 17. června 1999 Ukončení provozu pekárny
Obecní úřad předal vedení Jednoty Uherský Brod výpověď z nájmu
v budově číslo popisné 501 a ta následně rozhodla o ukončení a
uzavření pekárny v Topolné umístěné v tomto objektu. Obecní
zastupitelstvo schválilo na svém veřejném zasedání návratné
půjčky s nízkým úrokem v rámci oprav a modernizace bytového
fondu.
Zvyšuje se počet lidí, kteří žádají okresní sociální odbor o
příspěvek na celodenní ošetřování bezmocného, nebo převážně
bezmocného občana. A jelikož se lidem po osmdesátce tato
bezmocnost přiznává na základě zprávy od ošetřujícího lékaře,
podezírají úředníci sociálního odboru v Uherském Hradišti
občany, že berou tento příspěvek neoprávněně i ti lidé, kteří
ztratí zaměstnání a řeší si státním příspěvkem ve výši tři
tisíce čtyřista korun českých svou špatnou finanční situaci.
Středa 30. června 1999 Konec školního roku
30. června 1999 šli žáci naposledy před prázdninami do školy.
Naše Základní škola má dobrou úroveň. To potvrzují i závěry
inspekce, která ve škole byla v měsíci lednu.
Ta ve zprávě pro Obecní úřad došla k závěru, že výchovně

vzdělávací činnost je nadprůměrná, dílčí pozitiva převládají
nad běžnou úroveň. Záporně byl hodnocen jen stav školní
jídelny, ale ten neovlivní nikdo z učitelského sboru a paní
ředitelka může jen na tuto situaci stále upozorňovat Obecní
úřad, který je zřizovatelem školní jídelny. Výborná práce
učitelek s dětmi se projevila při celostátní výtvarné soutěži,
kde nejlepší kresby žáků školy reprezentovaly i naši obec.
Výtvarné práce žákyň Ludmily Luňákové a Lenky Mašláňové, které
patřily mezi nejlepší z téměř šesti tisíc zaslaných prací.
Hodnotné ceny předal děvčatům na vyhlášení vítězných děl v
Praze akademický malíř, pan Adolf Born, který je znám mezi
dětmi jako ilustrátor dětských knih a jako autor výtvarně
zpracovaných oblíbených postaviček "Macha a Šebestové" z 3. A.
Na posledním shromáždění žáků Základní školy, na kterém byl
přítomen i starosta obce pan František Samsounek, ocenila paní
ředitelka magistra Olga Němcová knižní odměnou premianty
jednotlivých tříd, vítěze celoročních soutěží, které na škole
probíhaly, jako je sběr papíru, léčivých bylin a podobně,
výborné sportovce a reprezentanty školy a dalších školních
aktivit.
Na závěr se rozloučila s těmi, komu školní zvonek v budově
školy v Topolné zvonil naposledy, se žáky páté třídy.
Stejně jako loni dostaly děti pamětní medaile originály, které
pro tuto příležitost navrhla a zhotovila keramička paní
Margareta Horká.
Starosta obce při loučení dětí se školou jim řekl několik
milých slov, a také jim popřál, aby nikdy nezapomněly na svou
školu, na svou obec.
Neděle 4. července 1999 100 let Topolanky
"Trombony slavnostní hrajte nám tuš,
též horny spojte k nim,
heligon to všechno tvrdostí ztuž,
bubínku uveď se v čin!
A teď je v bubnu velká díra...!
Tak byla uvedena pozvánka na oslavy sto let založení slovácké
dechovky Topolanka, kterou obdržela každá domácnost v naší
obci s programem, které se konaly v neděli dne 4. července
1999. Program oslav se plánoval již dlouho dopředu, aby
přinesl divákům bohatý kulturní zážitek.
Ráno se muzikanti dechovky účastnili slavnostní mše svaté a
pak od desíti hodin na prostranství před kostelem uspořádala
Topolanka koncert sestavený jak z taneční i promenádní hudby a
zpříjemnila tak občanům nedělní dopoledne.
Hlavní část oslav zahájila Topolanka i její hosté hvězdicovým
průvodem obcí na náves, kde se krátkým hudebním vstupem
představili všichni účinkující: Dechový orchestr mladých ze
Zlína s mažoretkami rovněž ze Zlína, folklorní soubor Včelaran
z naší obce, dechová hudba Šardičanka a Slovácká dechovka
Topolanka, pořádající kapela. Pak se účinkující společně v

průvodu odebrali do areálu kulturního střediska v Bůrovcích. V
čele průvodu kráčeli dva obdivovatelé a fandové Topolanky,
manželé Marta a Robert Widmanovi ze Švýcarska. Oba poznali
Topolanku před desíti lety a od té doby se snaží vždy alespoň
jednou za rok poslechnout si tuto dechovku živě, ne jenom její
zvukové nahrávky.
Slavnostní odpoledne v přírodním amfiteátru kulturního
střediska uváděl pan Stanislav Pěnčík ze Zlína.
Dechová hudba Topolanka vznikla v roce 1899 a je hlavně spjata
s jménem muzikantského rodu Foltýnů, kde láska k hudbě
přechází z otců na syny, na děti.
Dnes je jejím kapelníkem nejmladší syn zakladatele kapely, pan
Blažej Foltýn, ale svoji polku nazvanou "Jubilejní" si přišel
na pódium zadirigovat nejstarší syn zakladatele a bratr
nynějšího dirigenta, bývalý velmi populární kapelník, pan
Ludvík Foltýn, který v září letošního roku oslaví své
devadesátiny.
Dechová hudba Topolanka má mezi sebou také mladý a nadějný
dorost, který hraje i v souboru Dechového orchestru mladých ve
Zlíně. A tomuto souboru byla dána čest zahájit společně s
mažoretkami celé slavnostní odpoledne.
Pozdravit oslavence přišli i žáci Základní školy v Topolné,
kteří zopakovali svůj ples na dvoře francouzského krále
Ludvíka XIV. Slavnostní atmosféra nevšedního nedělního
odpoledne se odrazila i na jejich vystoupení. Mušketýři
předváděli krvavé souboje za přihlížení jemných růžových dam,
aby na závěr předala děvčata kytičku květů kapelníkovi
Topolanky.
Na oslavě výročí sta let nemohl chybět ani národopisný soubor
Včelaran s paní Zuzanou Lapčíkovou a svojí cimbálovou muzikou,
který divákům předvedl část svého pásma o "Veruně Čudové".
Jako vždy byli skvělí a moc se všem líbili.
Dechová hudba Šardičanka zároveň svým vystoupením pozvala
všechny diváky na taneční zábavu, kde jim bude vyhrávat k
tanci i poslechu.
Tečku za slavnostním odpoledním blokem oslav udělala sama
Topolanka, která ve svátečních krojích úspěšně vykročila do
dalšího století společně se svými zpěvačkami, slečnami
Foltýnovou a Laukovou. Vstupenka na celé odpoledne i podvečer
nebyla drahá, stála pouze šedesát korun českých. K svému
výročí vydala kapela i publikaci "Sto let dechové hudby
Topolanka", kterou si zájemci mohli zakoupit u pokladny
zároveň se vstupenkou.
V areálu bylo zajištěno pro diváky občerstvení a průběhu oslav
přálo i počasí.
Pondělí 12. července 1999 Denní tisk Mladá fronta dnes
V příloze deníku Mladá fronta Dnes, Jihovýchodní Morava vyšel
malý článek s nadpisem "Na záplavy nezapomenu, říká správce
vysílače".
Za nejsilnější zážitek z více než dvacetileté služby na

vysilači Českých radiokomunikací v Topolné považuje vedoucí
střediska Otto Foral předloňské záplavy: "přestože jsme
jezdili na pracoviště na loďkách, podařilo se nám provoz
vysilače po celou dobu povodní udržet."
Dlouhovlnný vysilač se stožáry vysokými dvě stě sedmdesát
metrů šíří signál Českého rozhlasu Radiožurnál po celé
republice i do zahraničí. Jeho projektanti na počátku
padesátých let měli šťastnou ruku, když do svých výpočtů
zahrnuli riziko stoleté vody, kterou vypočítali na sto deset
centimetrů a před dvěma lety, přesně 9. července roku 1997,
hladina vody vystoupila do výšky sto osmi centimetrů. Ve
velkém ohrazeném prostoru kolem vysilače zahynula během
povodní část stáda chovných daňků, téměř sto kusů.
Stav této zvěře se ani po dvou letech nevrátil na úroveň z
doby před záplavami.
Čtvrtek 15. července 1999 Kolaudace bytové výstavby
Závěrečná kolaudace ukončila náročnou rekonstrukci objektu
domu číslo popisné 460, který byl s velkou slávou uveden do
provozu v roce 1980, objekt mateřské školy.
Hned po uvedení do provozu se objevily jeho vady, nedostatečné
vytápění, praskání zdiva, zatékání rovnou střechou a další.
Vykonanou sondáží podkladu budovy a přizváním nezávislých
statiků, rozhodlo obecní zastupitelstvo o vybudování bytové
nástavby a zastřešení celého objektu. Obecní rada využila
program Ministerstva pro místní rozvoj na podporu nájemního
bydlení a požádala o dotaci třistadvacet tisíc korun českých
na jeden byt.
Finančně náročnou stavbou vzniklo osm velkometrážních bytů v
půdních prostorách a mohla proběhnout již dříve zmíněná
energetická rekonstrukce. Pro dokončení bytů pomohla i
vstřícnost budoucích nájemníků, kteří se finančně podílí na
dokončení bytů.
Po provedené kolaudaci se mohou nájemníci do nových bytů
stěhovat.
Obecnímu úřadu však chybí ke spokojenosti dokončení tří úkolů,
úprava jednoho pavilonu na školní jídelnu, využití prostoru
mezi hlavní budovou a spojovací chodbou a celková úprava okolí
a vybudování parkoviště osobních automobilů.
Čtvrtek 22. července 1999 Nebezpečné bakterie v přírodních
nádržích
Okresní hygienička paní Zdenka Skulová, varovala před koupáním
v některých přírodních nádržích, ve kterých se objevily viry a
mikroorganismy, které po napití způsobí člověku žaludeční
potíže.
V naší obci se sice střevní potíže ještě ve velkém měřítku
nevyskytly a tak je štěrkoviště doslova obležené koupajícími
se lidmi.
Na bezpečné koupaliště v Bůrovcích můžeme jen vzpomínat,
nynější nájemce ho do provozu ještě v letošním roce neuvedl.

Čtvrtek 29. července 1999 Oprava kapličky
Pracovní skupina Obecního úřadu zahájila rekonstrukci kapličky
svatého Antonína na Horním konci, která byla tak nakloněná, že
připomínala známou věž v Pise v Itálii.
Neděle 1. srpna 1999 Hasičský výlet
Sbor dobrovolných hasičů v Topolné Vás srdečně zve na Hasičský
výlet, který se koná v neděli 1. srpna 1999 "na
devadesátce".Tak zněla pozvánka, kterou obdržely všechny
domácnosti v naší obci. Sbor dobrovolných hasičů se rozhodl
svým spoluobčanům zpříjemnit nedělní odpoledne.
Pro pobavení dětí a dospělých diváků připravili hasiči
námětové cvičení s historickou stříkačkou z roku 1927 zvanou
"Stratilka".
Při připravené veselé scénce, mladý "žhář" zapálil stavení
postavené pro tento účel na návsi a volání "Hoří!" přivolalo
družstvo hasičů se stříkačkou. Oheň se uhasit nepodařilo, tak
nastoupila moderní technika.
I když hasiči své "řemeslo" ovládají přímo na jedničku, možná
zapůsobila tréma před tou spoustou diváků, kteří se sešli na
návsi, nepodařilo se nejprve nastartovat motor, pak se vytrhla
špatně "zaklesnutá" hadice z rozdělovače a pokropila všechny
se zájmem přihlížející diváky. Naštěstí teplota vzduchu se
držela na třiceti stupních celsia a tak oděv postižených byl
brzy zase suchý.
Přes neúspěch při hašení požáru stříkačkou se podařilo oheň
zdolat vodou z kbelíků, diváci všem dobrovolným hasičům
zatleskali. Od sedmnácti hodin propuklo taneční veselí, ke
kterému hrála Slovácká dechovka Topolanka pod taktovkou
kapelníka pana Blažeje Foltýna a cimbálová muzika
národopisného souboru Včelaran s primášem panem Jaroslavem
Hubáčkem.
Prostor dvora památkového objektu číslo popisné devadesát je
přímo ideální pro pořádání podobných akcí. Členové souboru si
vybudovali dřevěné pódium a přirozený sklon dvora pomohl
vytvořit výborné hlediště. Umístění objektu ve středu obce
přímo vybízí k návštěvě ty občany, kteří se obtížně pohybují
a nebo rodiče s velmi malými dětmi.
Občerstvení bylo zajištěno, ve velmi teplém počasí teklo pivo,
víno a limonáda "proudem" do žíznivých hrdel a hladové
"výletníky" nakrmily čerstvě uzené klobásky a párky pro děti.
Pátek 6. srpna 1999 Barum rallye
V pátek 6. srpna a v sobotu 7. srpna 1999 se jel populární
automobilový závod Barum rallye. I když se jede tento závod
více na cestách sousedního Zlínského okresu, i v naší vesnici
poznáme, že se rallye jede.
Rychlostní zkouška na cestě Pohořelice - Komárov přiláká
spousty diváků, mezi nimi i fandy rychlých kol i z naší
vesnice. Závodní automobily projíždějí i naší vesnicí a tak

stačí si přinést židli, posadit se u hlavní cesty a můžete
sledovat jízdu jezdců světových jmen.
Pondělí 9. srpna 1999 Vichřice nad Topolnou
V pondělí 9. srpna 1999 se v odpoledních hodinách přehnala nad
naší vesnicí prudká bouřka, která sice přinesla dlouho
toužebně očekávaný déšť, ale byla doprovázená velmi silným
větrem, který připomínal vichřici.
Ta lámala silné větve topolů na dolním konci obce, v části
zvané Trávníky a ohrožovala tak majetek místních občanů.
Dále vyvrátila několik stromů u cesty mezi Topolnou a
Bílovicemi, které blokovaly půl hodiny průjezd touto
komunikací.
Středa 11. srpna 1999 Zatmění slunce
I když to ještě ráno vypadalo, že Slunce bude celý den
schované za mraky a příprava pomůcek pro sledování zatmění
byla zbytečná, těsně před polednem, když již Měsíc pomalu
začal zakrývat Slunce se náhle vyčasilo. A tak mohli lidé
sledovat jev, který se bude opakovat až v příštím tisíciletí.
Zatmění trvalo od jedenácti hodin dvacetišesti minut do
čtrnácti hodin deseti minut, maximální zatmění v naší oblasti
bylo kolem dvanácti hodin čtyřicetosm minut.
V době maximálního zakrytí Slunce Měsíce se zešeřilo a teplota
poklesla asi o čtyři stupně celsia. Ptáci utichli a příroda
získala nádech ocelové šedi a vytvořila nepříjemnou atmosféru
úzkosti.
Přestože se média předháněla v množství informací o zatmění
Slunce, někteří lidé nevěděli, na co se ostatní dívají.
Lidé sledovali zatmění přes svářecká skla, fotografické
negativy nebo počítačové diskety. Zájemci si také mohli
zakoupit brýle s ochrannými filtry, upravenými dalekohledy.
Byla to podívaná, kterou naše generace v našich zeměpisných
šířkách neuvidíme.
Středa 11. srpna 1999 Požár slámy
Pan František Bureš číslo popisné 456 si chtěl zjednodušit
úklid slámy, která zůstala na poli po skončené sklizni obilí.
A tak jednoduše slámu podpálil. Bohužel podcenil vanoucí vítr,
který urychlil vzplanutí slámy a její rozšíření na sousední
pozemky. Pan Bureš se nejprve snažil vzniklý požár uhasit sám
a utrpěl popáleniny na rukách a obličeji.
Když začalo hořet i stojící obilí na dalším pozemku, přijel k
ohni přivolaný hasičský sbor z Uherského Hradiště, který požár
uhasil. Na místě pak velitel požárního zásahu uložil polnímu
"žháři" blokovou pokutu. Jak se s viníkem vyrovnají ostatní
záleží pouze na jejich dohodě.
Čtvrtek 26. srpna 1999 Heraldika
Pečeť Topolné je jednou z nejstarších pečetí z okolních obcí.
Pochází z roku jeden tisíc šest set osmdesáttři a je na ní

nápis "PECZET OBECZNI DEDINY TOPOLNEJ 1683"
Pečetidlo je uchováno na Obecním úřadě a je nejstarší
dochovanou relikvií obce. Na pečeti je uprostřed strom, topol
a jedná se o "mluvící znamení", neboť vyjadřuje jméno obce.
Pozdější razítka Topolné se až do roku 1945 vyznačují tím, že
se strom topol na nich objevuje v nejrůznějších podobách. V
roce 1952 bylo toto označování zrušeno a nahrazeno jednotným
státním znakem.
Zákon České národní rady z roku 1990 umožnil obcím užívání
znaku a praporu, pro který se základem stávají právě
historická pečetidla.
Obecní zastupitelstvo schválilo návrh znaku a praporu obce
Topolná, které vypracoval uznávaný heraldik pan Miroslav
Pavlů. Uprostřed znaku dominuje znamení mluvícího stromu topolu.
Tuto figuru provází dvě heraldické růže.
Pravá "zlatá" je převzatá z erbu prvních majitelů vesnice,
pánů z Hradce a přeneseně upomíná na první písemnou zmínku o
Topolné v roce 1318, levá, stříbrná růže - jeden za známých
mariánských symbolů - upomíná místní kostel.
Barvy znaku a praporu vycházejí ze symbolických barev pánů z
Hradce a to modré a bílé.
Návrh znaku a praporu bude postoupen heraldické komisi
poslanecké sněmovny a po schválení bude povoleno jeho
používání.
Středa 1. září 1999 Začátek školního roku
A je po prázdninách. V letošním roce téměř dvouměsíční volno
měly i děti z mateřské školy, kde vrcholily stavební práce a
přípravné práce pro kolaudaci celé rekonstrukce budovy a
okolní práce. Problémy rodičů, kteří řešili otázku kam s dětmi
vyvážili zlepšené podmínky prostředí, které děti budou denně
navštěvovat a v něm přebývat.Na dnešní den se jistě těšili
malí žáčci, kteří šli poprvé do školy. S aktovkou na zádech a
s doprovodem rodičů se odlišovali od ostatních "mazáků"
Je pěkným zvykem na naší škole, že své nové malé kamarády
vítají ti, kteří letos v Topolné svoji školní docházku končí,
páťáci. Doprovodí prvňáčka i s jeho rodiči nejprve do šaten,
pak do jeho třídy. Tam ho vítá jeho "nová" paní učitelka.
Nový školní rok zahájila paní ředitelka Olga Němcová. Krátce
přivítala všechny hosty, hlavně rodiče a další příbuzné
školáků. Uvítala také všechny žáky, kteří byli v myšlenkách
ještě v krásných časech prázdninových a popřála všem mnoho
úspěchů.
Ale hlavně přivítala malé prvňáčky, kterým představila paní
učitelku magistru Hanu maráškovou, která si s dětmi velmi
rozumí a na škole vede také zájmový kroužek rytmiky.
Druhou třídu učí paní učitelka magistra Hanka Nevělíková,
která také vyučuje malé muzikanty hře na flétničku. Třetí
třídu učí paní učitelka RNDr. Lepková, čtvrtou třídu nová paní
učitelka, která v loňském roce ukončila studium na pedagogické

fakultě, magistra Darina Beranová a pátou třídu učí vždy paní
ředitelka.
Zahájení školního roku se zúčastnil také pan starosta
František Samsounek, který popřál dětem jen samé hezké známky
a hodně nových, zajímavých vědomostí, zkušeností a dovedností.
Malé prvňáčky pozvala na prohlídku školní družiny družinářka
paní Františka Vašinová.
Základní školu v Topolné navštěvuje v letošním roce 100 žáků,
na druhý stupeň od šesté do deváté třídy do Bílovic dojíždí z
naší obce 80 žáků a čtyři učitelé, paní učitelka Věra
Kopečková, paní učitelka magistra Čechmánková, paní učitelka
magistra Jiřina Ondrová a pan učitel magistr Pavel Šuranský.
Náboženství vyučují katechetky v prostorách školy, hru na
hudební nástroje mimo flétničky jezdí děti studovat do
hudebních škol ve městech Uherské Hradiště a Napajedla hru na
klavír v Bílovicích vyučuje paní učitelka Nohálová z Topolné,
mladé muzikanty hře na dechové nástroje vyučují bratři
Foltýnové z Topolanky a hře na cimbál paní Zuzana Lapčíková.
Základy tance získají děti v lidových školách v Otrokovicích
nebo Uherském Hradišti. Více o výtvarné výchově, malování a
modelování získají na školách v Napajedlích a v Uherském
Hradišti.
Zvláště nadané děti ve sportu odchází z Topolné do Základní
školy zaměřené na sport v Uherském Hradišti a které dítě má
jazykové nadání, na Základní školu UNESCO v Uherském Hradišti.
V letošním roce hasiči z naší vesnice připravili pro zájemce z
řad dětí kroužek mladých hasičů.
Čtvrtek 16. září 1999 Řízení o kabelové televizi
Nečekané komplikace, které zavinily zpoždění vysílání kabelové
televize byly zažehnány. Firma SATTUM Holešov vypověděla
Obecnímu úřadu smlouvu o kabelové televizi. Obecní úřad proto
hledal náhradní řešení pro oživení kabelové televize alespoň v
těch částech obce, kde jsou již kabely položené. Z výběrového
řízení vyšla firma, která celý projekt dokončí. A tak se
Obecnímu úřadu a obecní radě podařilo uzavřít smlouvu s firmou
SELEKTA, servis Hluk. Po zprovoznění televizního vysílání
sepíše sama dodávající firma smlouvu s uživateli, kteří
zaplatí za tuto službu v průměru 1600 korun českých. Každý,
kdo bude mít přípojku si rozšíří výběr v televizním vysílání o
šestnáct stanic.
Pondělí 20. září 1999 Koncert Zuzany Lapčíkové
Při příležitosti vydání nové gramofonové desky a kompaktního
nosiče CD - ROM "Moravské písně lidové", kterou nahrála známá
cimbalistka a zpěvačka z naší vesnice paní Zuzana Lapčíková
spolu s národopisným souborem Včelaran, s kvintetem jazmana
Emila Vyklického a s členy Pražské komorní filharmonie byl
uspořádán koncert v kompletním obsazení v Praze 20. září 1999,
který natáčela Česká televize.
Celý projekt je založen na míšení hudebních žánrů, což je

podle autorky velmi osvěžující, avšak u nás zatím neobvyklá
forma poznávání a souznění různých kultur a jejich hudby.
O této nahrávce se ve sdělovacích prostředcích vyjádřil
uznávaný hudební kritik pan Černý, že patří k letošním
vrcholům hudebních žánrů.
Čtvrtek 23. září 1999 Soud s Jakubem Peprníčkem a Martinem
Hrdinou
Před okresním soudem v Uherském Hradišti stanuli ve čtvrtek
23. září dva mladiství, občané z Topolné, Jakub Peprníček a
Martin Hrdina, obžalovaní z trestného činu nedovolené výroby a
užití psychotropních jedů a šíření toxikomanie. Oba byli
provázeni rodiči a soudu byla přítomná i pracovnice oddělení
péče o dítě.
Oba chlapci si v roce 1998 zasadili 70 kusů rostliny konopí
seté, což je marihuana. V patnácti případech nabídli kouření
marihuany nezletilému Tomáši Dohnalovi. Obžalovaní přiznali,
že obžaloba je pravdivá.
"Rostliny jsme měli společné, společně jsme je i kouřili a
nabídli Dohnalovi. Kouřili jsme z dýmek, které jsme si sami
vyrobili. Když nám policie na podzim zabavila, zbývalo ještě
27 palic. Od té doby nekouřím": vypovídal Jakub Peprníček,
které se učí automechanikem v Otrokovicích. Martin Hrdina,
který bude po vyučení tesařem doplnil, že si rostliny
vypěstovali ze semínek.
Obhájce obou chlapců poukázal na nízký věk obžalovaných, kteří
ze zvědavosti zasadili a vypěstovali tyto rostliny. Přitom se
o ně starali, sušili je, a ručně si připravili dýmky na
kouření. Dosah svého jednání si představit nedovedli, a když
je kamarád požádal, že to chce zkusit, tak mu to umožnili.
Oba chlapci svého činu litovali a Jakub Peprníček ujistil
soud, že průběh byl pro něj dostatečným ponaučením Rozhodnutím
soudu bylo trestní stíhání podmíněně zastaveno. Zkušební doba
byla stanovena na osmnáct měsíců z důvodů obecné společenské
nebezpečnosti skutku.
Toto jednání soudu upozornilo všechny rodiče, že poměrný klid
na vesnici, že není tolik příležitosti přístupu našich dětí je
názor nebezpečný. I my musíme jednání našich dětí sledovat a
každý náznak na požití drogy kontrolovat.
Sobota 25. září 1999 a neděle 26. září 1999 Termín Topolských
hodů
Mládež začala s nácvikem na hody začátkem srpna, stejně jako v
předchozích letech.
Nacvičovalo se v pohostinství U Huberta za zástěnou, tak
zvanou "španělka". Na zkouškách bylo vždy hodně mladých lidí,
kolem 15 párů a to ještě nebyli všichni, neboť ne všem termíny
vyhovují, nebo již hodové zvyky ovládají. Atmosféra zkoušek
byla výborná a vše nasvědčovalo tomu, že letošní hody budou
mít zase vynikající úroveň.
Pro utužení kolektivu se určitá část zúčastnila táboráku, aby

se ještě víc utužila parta, jak ukládalo znění hodového
přikázání každému členu hodové chasy. Znění přikázání od
neznámého autora:
"Každý správný hodař:
1. vyvine veškeré úsilí, aby zajistil tanečníka, tanečnicu a
naučil sa Besedu
2. pravidelně chodí za zkúšky a doprovodné akce
3. udržuje hladinu PHM - slivovica, rum, borovica....
4. za žádných okolností nepodléhá únavě."
Sdružili finanční prostředky, koupili pivo a zapůjčili pípu na
bečku od pana Vašiny. Pípa se ztratila a pan Vašina oprávněně
řekl, že pípa není levná záležitost a pokud nebude pípa,
nebudou klíče od španělky. Pípa nebyla a tak se pokračovalo s
nácvikem v Bůrovcích, kde se objevili první problémy, které
ovlivnily účast, náladu v kolektivu a následně i výběr stárků.
Když už se našli možní zájemci, nalezli pořadatelé jen malé
pochopení u jejich rodičů a odcházeli s nepořízenou. Když
chasa chtěla obejít dědinu bez stárků, dozvěděla se od
představitelů obce, že dokud nebudou stárci, nebudou ani hody.
Starosta obce k tomuto svému stanovisku vydala bližší
vysvětlení v obecních novinách. Říká: "To by nebyly hody, ale
paskvil".
Čtvrtek 7. října 1999 Dokončení opravy Svaté Anny
Po dvou letech byla dokončena restaurace sochy svaté Anny z
kapličky na cestě k Napajedlům a bylo rozhodnuto o jejím
přemístění do kostela. Její posvěcení bude uskutečněno při
slavnosti svěcení našeho kostela příští rok.
Novinový stánek
Autobusová zastávka směrem na Uherské Hradiště změnila svoji
tvář. Původní nevzhledná čekárna zmizela a na její místo byl
postavený novinový stánek s malou čekárnou, který nabízí
noviny a časopisy všem čekajícím hlavně na ranní autobusové
spoje. V nabídce má i cigarety, žvýkačky a drobné sladkosti.
Nájemní smlouvu o pronajatém místě uzavřel Obecní úřad s paní
Marií Pavelkovou, číslo popisné 155, provozovatel stánku je
její syn - pan Miroslav Pavelka.
Neděle 28. října 1999 Nové vitráže v kostele
V kostele Neposkvrněného Početí Blahoslavené Panny Marie byla
v říjnu vyměněna stará dřevěná okna za dřevěné dubové okna s
izolačním dvojsklem včetně montáží barevných skel s uměleckými
motivy -vitráží. Původní jednoduchá okna byla tepelně
nevyhovující a svým tvarem a vzhledem působila spíše
deprimujícím dojmem, než slavnostním dojmem.
Podle vyjádření odborníků zapadají nynější nová okna daleko
lépe do období "kubismu", ve kterém byl náš kostel postaven a
vhodně tak splňují podmínky daní II. Vatikánským koncilem k
úpravám interiérů kostelů.
Myšlenka a nápad nechat si v kostele zabudovat vitráže vznikla

již dávno, byla však odložena hlavně pro nedostatek finančních
prostředků a také proto, že po letech stagnace bylo potřeba
provést na budově kostela důležitější opravy.
Již za předešlého pana faráře pátera Jaroslava Huslíka, byly s
odstupem tří let vyhlašovány finanční sbírky mezi věřícími
lidmi z naší obce na "výměnu oken a zateplení". Organizátorům
bylo samozřejmě jasné, že spolu s výměnou oken dojde i k
montáži vitráží, aby byla rekonstrukce provedena současně.
Obavy měli pouze z očekávané částky, aby byla ve finančních
možnostech farnosti a obce. Ale jak se říká, odvážnému štěstí
přeje, ze sbírek bylo získáno přibližně čtrnáct tisíc korun
českých měsíčně.
Konkrétnější podobu dostala akce až když několik obětavců
navštívilo arcibiskupskou konzistoř v Olomouci. Jednalo se
hlavně o inženýra architekta Tomáše Černouška, který s akcí
souhlasil.
Posoudil naši žádost a ihned navrhnul, aby barevná okna
znázorňovala náboženský motiv "Chvály Hospodinovy" podle žalmu
z Bible.
Výtvarný návrh na jednotlivá okna pak vyhotovil akademický
malíř Jan Jemelka, který má velmi zvučné jméno v odborných
kruzích nejen v České republice, ale i v zahraničí.
Velká obdélníková okna od hlavní silnice znázorňují přírodní
živly "Zemi, Oheň, Vodu, Vzduch".
Na druhé straně je výtvarně zpracován duchovní rozměr daného
tématu: "Archanděl Michael, Rafael, Gabriel a Anděl Pokojné
Smrti".
Kruhová okna za oltářem mají doplňkový charakter a znázorňují:
"Probodené Srdce Kristovo a Sedmibolestné Srdce Čisté Panny
Marie."
Další kruhová okna v lodi pak vyjadřují: "Noc a Den".
Jestliže zpočátku byly jisté obavy z příliš moderního pojetí
výtvarníka, který jako každý umělec má svůj osobitý styl a
výraz, dá se pochopit jeho způsob vyjádření i inspirace
výšivkami slováckých krojů.
Protože celá akce je nedílná, společná všech věřících, nejsou
na oknech vyznačeni dárci, jak bývalo dříve zvykem. Pouze v
okně s vitráží "Voda" jsou iniciály firmy, která vitráže
zhotovila, Glas-Vitrage, společnost s ručením omezeným, Bakov
nad Jizerou.
Náklady na zhotovení:
výtvarný návrh...........................................65
000 Kč
Izolační dvojsklo.......................................19 920
Kč
Dřevo na okna..........................................28 000
Kč
Kování, otvírání........................................17 228
Kč
Vitráže včetně dopravy a montáže.............288 770 Kč
Celkem....................................................418

918 Kč
Ostatní práce, výrobu oken, demontáž starých a různé pomocné
práce udělali naši občané svépomoci a v uvedených cenách
nejsou započítány.
Celá akce byla plánována na tři týdny, ale díky velkému úsilí
a perfektní koordinaci všech potřebných prací trvala pouhý
jeden týden.
Základem týmu pracovníků, kteří tuto náročnou práci vykonávali
hlavně ve výškách, byli členové Sboru dobrovolných hasičů z
Topolné a další dobrovolníci z řad věřících občanů.
Pátek 5. listopadu 1999 Uzavření 1. družstevní záložny
Rozhořčení, zklamání, bezmocnost, to jsou nejstarší pocity
zoufalství a to byly nejčastější pocity těch klientů, kteří
stáli před zavřenými dveřmi 1. Družstevní záložny u poboček v
Uherském Hradišti a ve Zlíně a kteří do této záložny uložili
své celoživotní úspory.
Klienty vítalo jen několik papírů s prvními informacemi o
situaci, rozhodnutí o uvalení nucené správy, opatření správce,
telefonní číslo pro poskytování informací a vzkaz od místního
personálu: "Pobočka je dle správce uzavřena, pracovníci jsou v
Ostravě na pracovní poradě, kde jim budou předány další
pokyny." Na velké zhodnocení úspor a na velký úrok lákaly
hlavně staré lidi Záložny a Kampeličky.
A teď naděje, že ještě někdy dostanou zpět alespoň to, co do
Záložny vložili, je minimální - dá se říci, že žádná.
Čtvrtek 11. listopadu 1999 Kabelizace sítě Telecomu
V ulici na "Záhumení" pokračovala kabelizace sítě Českého
Telecomu.
Od rodinného domu pana Andreje Macha, číslo popisné 413, byl
rozvod domovních přípojek přes silnici k rodinným domům pana
Františka Bureše, číslo popisné 456 a pana Josefa Buráně,
číslo popisné 149, veden po elektrických sloupech do
provizorní ústředny, umístěné před Mackovým domem.
Tento úsek překážek ukončení digitalizaci telefonní ústředny v
naší obci. Proto i přes nepřízeň počasí, mrzlo a padal sníh,
pracovníci Českého Telecomu udělali výkop a kabel položili.
Současně v tomto úseku byl položen kabel kabelové televize,
která však i přes zájem občanů, nebyla oživena.
Obecní úřad využil výkopových prací k prodloužení kabelu
místního rozhlasu.
Pokácení topolů
Pracovní skupina složená z vojáků civilní služby, členů obecní
rady a ochotných občanů, kteří v části obce zvané "Trávníky"
bydlí, skácela v této části obce topoly a vrby.
Po úklidu větví a kmenů se podstatně změnil vzhled ulice.
Vzhledem ke stáří topolů, některé kmeny byly ztrouchnivělé a
vykotlané, na možnost poškození majetku obyvatel jejich
samovolným pádem, byl tento zásad do krajiny nutností.

Devastace budovy, číslo popisné 501
Obecní úřad odmítl převzít od dosavadního nájemce "JEDNOTA"
Uherský Brod zcela zdevastované prostory, kde měl nájemce
umístěnou provozovnu pekárny.
Škoda způsobená vlastníkovi nemovitosti, to je obci, byla
posouzená a vyčíslená pro případný spor.
Středa 17. listopadu 1999, 10 let po "Sametové revoluci"
V sobotu 17. listopadu 1999 to bylo přesně deset let, kdy se
na smetiště dějin začal odebírat totalitní komunistický režim.
Za deset let se mnohé změnilo a demokracie zapustila sice
ještě malé, ale pevné kořeny.
Přesto jsou mezi námi mnozí lidé, kteří vzpomínají na časy
před rokem 1989 a každý případný neúspěch komentují: "však
jste si to vyzvonili klíčky, tak teď máte, co jste chtěli."
Středa 1. prosince 1999 Změna placení povinného ručení
motorových vozidel
Během měsíce prosince mají řidiči motorových vozidel uzavřít
smlouvu s některou z pojišťoven, které obdržely od státu
licenci, o povinném zákonném pojištění motorových vozidel.
Ze všech masových sdělovacích prostředků na nás volá reklama
na všechny možné pojišťovny a chrlí na nás informace, proč
zrovna tu a žádnou jinou si máme vybrat, upozorňují na všechny
možné problémy, které vzniknou, když si majitelé koupených
automobilů z autobazarů, nebo od původních majitelů nepřevedou
na dopravních inspektorátech.
Co však nikdo nečekal, je oznámení, že majitelům už
"historických pionýrů", dávných malých motorek ke kterým se
váže naše mládí v šedesátých letech, hrozí sankce.
Většina těchto motocyklů již dávno neexistuje, majitelé
zemřeli a jejich dědici ani nevědí, že existuje evidence
vydané státní poznávací značky.
Podle náčelníka dopravního inspektorátu málo obstojí výmluva,
že majitel zapomněl, že měl v roce 1964 motocykl značky JAWA
PIONÝR. Z hlediska zákona je to stejný přestupek, jako když
někdo zapomene odhlásit osobní automobil značky FORD.
Úterý 21. prosince 1999 Pásmo žáků základní školy
V úterý 21. prosince mají žáci čtvrté třídy svou dlouho
připravovanou premiéru. Na úterý 21. prosince 1999 pozvali
všechny občany z Topolné, nejen své rodiče a příbuzné, na své
komponované pásmo s výjevy Bible o narození Páně.
V budově Základní školy, v prostorách školní družiny,
připravili žáci hlediště pro diváky a výzdobu pro své
"divadelní" představení.
Malí herci mají vždy své kouzlo a jsou vždy skvělí, i když k
dokonalosti herců z "kamenného" divadla mají daleko. A
čtvrťáci pod vedením své třídní učitelky magistry Dariny
Beranové své biblické postavy hráli s velkou chutí hlavní
postavu panny Marie vytvořila Markéta Lekešová, Josefa-Jiří

Hrdina.
Průvodcem celého děje byli andělé - Zdislava Formáčková a
Lukáš Hél. Průvodcem celého děje byli také pastýři, zpíval
sbor andělů a malému Ježíšku se přišli i poklonit tři králové
z dalekého Východu.
Zkrátka, není malých rolí, každý hrál tu svou s největším
nasazením.
Všem divákům se pásmo líbilo a účinkující odměnili velkým
potleskem.
Čtvrtek 30. prosince Ukončení výběrového řízení
Z organizačních důvodů zřídila obec nové místo technika
Obecního úřadu a vypsala na toto místo výběrové řízení. Do
konkurzu se přihlásilo patnáct zájemců, někteří i
prostřednictvím Úřadu práce.
Po posouzení jednotlivých uchazečů a po skončení výběrového
řízení rozhodlo obecní zastupitelstvo o personálním obsazení
takto: nejlépe všem vyhlášeným podmínkám a nejlepší
předpoklady pro výkon obsazované funkce má pan V. Foltýn z
Bílovic.
Pátek 31. prosince 1999 Silvestr
Sdělovací prostředky upozorňovaly obyvatele, že přecházíme na
nový letopočet, na rok 2000.
Problém 2YK, tak je označen problém přechodu starších
personálních počítačů, starších serverů, zkrátka výpočetních
systémů, které nepracovaly s celým letopočtem, ale jen s
posledním dvojčíslem.
Katastrofické scénáře upozorňovaly na všechny možné situace a
Obecní úřady obdržely pokyny od nadřízených orgánů vyhlásit
obecním rozhlasem všem obyvatelům: "mít v zásobě svíčky,
potraviny a pitnou vodu na tři dny a náhradní zdroje tepla".
Všichni programátoři na odstraňování možných chyb intenzivně
pracovali a nemocnice, elektrárny, plynárny a další důležité
instituce ujišťovaly obyvatele o bezproblémovém zajištění
jejich provozů. Přesto když vypuklo všeobecné veselí a lidé
počítali minuty do konce roku, aby mohli spustit své soukromé
ohňostroje, programátoři počítačových systémů drželi
pohotovost pro případné havárie, které se nekonaly a přechod
na rok 2000 byl plynulý.
Pohled na naši vesnici o půlnoci byl nádherný. Když se všechny
světelné efekty zábavné pyrotechniky daly dohromady, měla naše
vesnice Topolná větší ohňostroj, než některá menší města.
Silvestrovská zábava byla také ve sklepních prostorách
kulturního střediska v Bůrovcích, kde byla diskotéka pro
mladší generaci. hodně štěstí v roce 2000!
Zpráva o počtu obyvatel
V roce 1999 se podle matriky narodilo čtrnáct dětí, čtyři
chlapci a deset děvčat.
Tereza Lapčíková

Adéla Dovrtělová
Kateřina Gajdošíková
Eliška Lekešová
Lucie Sklenářová
Anna Žišková
Veronika Dostálková
Ilona Kotásková
Ludmila Malinová
Alžběta Žišková
Václav Kučera
Tomáš Viceník
Radim Varmuža
Pavel Bartošek
Zemřelo sedumnáct spoluobčanů:
Františka Bartošíková
Marie Chlaloupková
Františka Vargová
Ludmila Samsounková
Antonie Hoferková
Antonie Mikulková
Filomena Lapčíková
Marie Jurčíková
Alois Marčík
Josef Pozner
Jiří Dohnal
Vladimír Samsounek
JUDr. Ludvík Mikoška
Jaroslav Juřena
Stanislav Gajdošík
Jaroslav Bartošík
Josef Ptáček
Do manželství vstoupili:
Vladimír Žiška - Alžběta Ježová
Antonín Jakšík - MUDr. Renata Kupcová
Martin Varmuža - Pavlína Vašťáková
Radek Šlajferčík - Hana Krejsová
Michal Valeš - Jana Lapčíková
Martin Blaho - Markéta Liberdová
Martin Pančocha - Jana Zittová
Libor Štich - Veronika Šišková
Libor Fusek - Pavlína Kačmárová
20 občanů našlo v naší obci svůj nový domov, a 5 občanů se z
Topolné odhlásilo. K 31. prosinci 1999 má naše obec Topolná
1537 obyvatel.
Kopaná v roce 1999
Žáci jsou zařazeni v okresním přeboru skupiny "A", kde
společně s mužstvy okolních obcí bojují o co nejlepší umístění

v tabulce. Ve srovnání s minulým obdobím, došlo k výraznému
zlepšení ve výkonnosti.
Díky obětavosti rodičů malých fotbalistů, jejich finanční
pomoci, zajišťování dopravy a motivace v tréninku, je zde
předpoklad, že v jarní části soutěže dosáhnou lepších
výsledků. V tabulce podzimní části soutěže 1999/2000 jsou na
desátém místě.
Dorostenci hrají okresní přebor. V podzimní tabulce jim náleží
osmé místo. Vzhledem ke generačním problémům je základní
sestava mužstva průběžně doplňována novými mladšími hráči.
Umístění v soutěži odpovídá jejich současným možnostem. Muži
zahájili tento nový soutěžní ročník v nově vytvořené skupině
okresní soutěže IV. třídy, kam byli po provedené reorganizaci
okresních tabulek zařazeni.
Nynější třetí místo v tabulce je výsledkem snahy všech hráčů i
vedení družstva o dobré umístění. Přes několik nevydařených
zápasů je stále možnost bojovat o přední místa v tabulce.
Závěr roku 1999
Deset let po pádu komunistického režimu lidé nejvíce oceňují
svobodu. Vyhovuje jim možnost cestovat a studovat po celém
světe bez omezení a říkat beze strachu své názory. V malé
soukromé anketě, kterou jsem udělala mezi svými přáteli a
spolucestujícími do zaměstnání a zpět, jsem došla k těmto
závěrům:"Nejvíce potěšila starší generaci až nepředstavitelná
svoboda ve vyjadřování, cestování, svoboda podnikání, svoboda
ducha a mysli. Štve je ale , že postupně přechází občané, ale
i oni sami, do stavu lhostejnosti, apatie a ignorace.
Nedostatky v legislativě, ekonomice a jiné je překvapily a
zaskočily."
Mladí lidé hodnotí nejvýrazněji volnost a svobodu a možnost
cestování, když na to mají peníze.
Oceňují také, že se zboží už neshání ale vybírá.
Štve je, že vláda i politici se zabývají jen sami sebou a jsou
odtrženi od běžného života a starostí.
Mladé rodiny mají existenční starosti a obavy o svou
bezpečnost. Nejmladší občané, žáci základní školy, ale i
učilišť a středních škol už pomalu nevědí o událostech před
deseti lety nic podstatného, události před deseti lety se
pomalu stávají historií a upadají do zapomnění.
Topolná 31. srpna 2000
zapsala: Věra Buráňová
podepsán starosta obce pan Fr. Samsounek

ROK 2000
Úvod
V celé České republice se otevřela propast mezi malou hrstkou
bohatých a velkým množstvím chudých. Propast, která v

komunistické společnosti nebyla tak zřejmá, nebyla tak okatá,
nebyla tak vidět.
Jedním slovem proces, který se v jiných zemích odehrával během
století, u nás se odvíjí zrychleným tempem v průběhu několika
málo let. Dlouhodobě klesá porodnost, přitom třetina dětí se
vůbec nenarodí. Stále některá manželství končí rozvodem, když
věkový průměr novomanželů stoupá a mladí lidé vstupují do
manželství relativně zralejší.
Šíří se drogy a vzrůstá kriminalita. Přibývá nezaměstnaných a
množí se případy sebevražd. Ztratila se dřívější pospolitost
vesnice, lidé se uzavírají do svých domovů.
Sdělovací prostředky šíří kolem sebe zmatek a nabízí dětem
filmy napěchované brutalitou a násilím
Rodiny touží po jistotě, mladí lidé hledají nové hodnoty.
Sobota 1. ledna 2000
Hned první vteřiny roku 2000 vítala naše obec velkým množstvím
světlic a amatérsky vyrobenými ohňostroji. Ozývá se zpěv a
radostné výkřiky. Vždyť se vítal nový rok, který začíná novou
číslicí - dvojkou.
Katastrofické scénáře, kterými nás strašily některé
předpovědi, proroctví, ale i sdělovací prostředky, se
nekonaly. Elektrická energie nebyla přerušena, plynové
spotřebiče také nepřestaly fungovat, jaderná válka nebyla
zahájena, nenastal konec světa. Nostradamusova kniha
Skutečných proroctví a věšteb může být na chvíli odložena.
Vždyť jenom začal poslední rok druhého tisíciletí!
Ještě neskončily oslavy začátku nového roku, už mladí,
svobodní muži se pomalu vytráceli z hlučné společnosti a
scházeli se na dříve dohodnutém místě. Společně pak obchází
vesnici "umývat děvčice".
Tento zvyk pomalu upadá do zapomnění, ale ještě jsou
domácnosti, kde rodiče opatrně pouští skupinu chlapců, aby nic
netušící a spící dívku polili vodou. To proto, aby jí krása
neuplavala a byla celý rok zdravá a pilná, pracovitá.
Kde je odmítnou vpustit, tam zazpívají hoši u vchodu do domu
posměšnou písničku a jdou dál.
Po skončení bohoslužby starosta obce, pan František Samsounek
popřál všem občanům prostřednictvím obecního rozhlasu hodně
štěstí a zdraví v novém roce.
Středa 5. ledna 2000 až čtvrtek 6. ledna 2000 Tříkrálová
sbírka
Charita je nestátní, nezisková organizace, působící v oblasti
zdravotní, sociální a humanitární pomoci, vyhlásila
"Tříkrálovou sbírku", která má navazovat na starou lidovou
tradici tříkrálových koledníků.
Je to akce organizována Arcidiecézní charitou Olomouc ve
spolupráci se všemi farnostmi a oblastními charitami na území
olomoucké diecéze a byla určena pro rodiny v nouzi, matky v
tísni, uprchlíky, staré opuštěné lidi a pro všechny postižené

válkami a přírodními katastrofami.
Občané Topolné mohli do Tříkrálové sbírky přispět finančním
darem v předvečer svátku Tří králů, to je 5. ledna a 6. ledna
2000 a na možnost přispět do zapečetěné pokladničky umístěné
v budově Obecního úřadu byli upozorněni relací v místním
rozhlase.
Paní inženýrka Irena Rozsypálková, číslo popisné 472, odvezla
na Oblastní charitu její obsah.
Ředitelka Oblastní charity v Uherském Hradišti, paní Anna
Konvalinková, uvedla, že se celkem v okrese vybralo 503 000 Kč
v naší obci dobrovolní dárci se na celkové sumě podílejí 14
355, 50 korunami českými.
Je příjemné zjištění, že stále existují lidé, kteří mají
otevřená srdce a pomoc bližnímu a soucit k potřebnému člověku
stále převažuje nad sobeckostí i v této konzumní společnosti.
Ve štítu nad vchodem do kostela byl umístěn kruhový znak
"JUBILEAUM 2000", v latině vyjadřující "Kristus - včera, dnes,
na věky".
Středa 19. ledna 2000 Poplatky za popelnice
Obecní úřad Topolná pro rok 2000 opět obnovil smlouvu na odvoz
komunálního odpadu s Technickými službami Otrokovice.
Popelnice, které se mají vyvážet jeden krát za čtrnáct dní
musí být během měsíce ledna označeny novými nálepkami, které
si občané mohou zakoupit u ekonomické pracovnice Obecního
úřadu paní Ludmily Gajdošíkové.
Cena za jednu popelnici je čtyři sta osmdesát korun českých.
To není mnoho v porovnání z jinými městy či obcemi.
Stále se však na nás z různých částí obce snáší hustý,
štiplavý kouř, který vzniká při spalování odpadů z plastů, to
jsou sáčky z polyvinylchloridu a mikrotenu, obaly od potravin,
PET láhve, textil, gumy a další, které do ovzduší uvolňují
směsi nebezpečných plynů a rakovinotvorných látek.
Obecní úřad zajistil kontejnery na tento odpad a stále
upozorňuje občany na nevhodnost jejich počínání relacemi v
obecním rozhlase. Snad by pomohla obecní vyhláška s finanční
pokutou?
Pátek 21. ledna 2000 Konečně sníh
Letošní zima konečně ukázala svoji sílu a znepříjemnila život
nejen řidičům, ale i chodcům.
Kolem poledne bylo ještě zcela jasné nebe s teplotou vzduchu
nad bodem mrazu. Pak se najednou zatáhla obloha a začala téměř
neproniknutelná metelice. Rychle se ochlazovala až na mínus
šest stupňů celsia, kdy z rozbředlého sněhu se nejprve
utvořilo náledí, které rychle zapadávalo přívaly sněhu.
Pracovníci Silniční správy hlavní silnici sice sypali
technickou solí a snažili se ji prohrnout, ale při stálém
sněžení se neustále tvořilo náledí, na kterém klouzaly hlavně
ty automobily, které stále neměly obuté zimní pneumatiky a
nebo je měly hodně ojeté a byly ve špatném stavu.

Obecní úřad zajistil prohrnování všech místních komunikací,
ale drobné kolize mezi vyhýbajícími si automobily se nevyhnuly
ani naší vesnici.
Naštěstí všechny dopravní nehody skončily bez těžkých zranění
cestujících. Zvlášť problematická situace nastala v ulici
"Záhumení", kde je velké, prudké stoupání a tato ulice nemá
pro chodce chodníky. Řidiči osobních automobilů museli v této
ulici řešit často situaci, kdy před těžko ovládaným
automobilem, prokluzujícím, se motali chodci a školáci.
Můžeme opravdu mluvit o štěstí, že tento den se mimo několika
zlomených končetin u chodců žádné jiné neštěstí nestalo.
Druhý den, to je v sobotu 23. ledna 2000 si lidé doslova
prohazovali chodníky, aby si mohli jít nakoupit do obchodů.
Zato děti vytáhly sáňky, boby a lyže a konečně si užívaly
sněhu, vždyť napadlo více než dvacet centimetrů!
Středa 9. února 2000 Poplatky za psa
Podle obecní vyhlášky jsou povinni všichni majitelé psů z obce
zaplatit poplatek za psa.
Poplatek se již delší dobu nemění, i letos za jednoho psa
uhradí občan padesát korun českých, chovají-li dva tak jedno
stodvacetpět korun českých. Dříve občané obdrželi poštovní
poukázky, nyní tuto finanční částku uhradí u pracovnic
Obecního úřadu.
Pobíhající psi jsou také vděčným námětem rozhlasových relací,
jednání obecního zastupitelstva a článků v obecních novinách.
A pejsci probíhají stále, většinou jsou to jen malí vesničtí
voříšci, kteří chodce kousek doprovodí a pak běží zase dál.
Někdy potkáte většího psa, kdy se začínáte bát a začnete se
ptát:"Není nebezpečný?" Jak asi reagují naše děti, když takové
psíčky potkají?
Co naši radní na tyto pejsky? Co s nimi? Jak tomu zabránit?
Poplatek platí v obci všichni, ukáznění i neukáznění chovatelé
čtyřnohých miláčků. Jak poznat, čí je to pes? Co psí známka na
jejich obojek?
Sobota 4. března 2000 Končinová zábava
Termín fašanku se řídí jako Velikonoce lunárním kalendářem. A
v letošním roce se doba veselosti od svátků Tří králů do
popeleční středy pořádně protáhla, masopustní veselí propuká
vždy před první středou po prvním jarním úplňku a to letos, v
roce 2000, připadlo na úterý 7. března 2000.
Topolská chasa koná fašankovou obchůzku vždy v sobotu
odpoledne, neboť druhý den je neděle a to je den pracovního
volna kdy si může každý "fašankář" pořádně odpočinout. V
letošním roce nabídl topolské chase spolupráci národopisný
soubor Včelaran, který má u nás v obci domovské právo, ta ji
rychle odmítla a tak si ji soubor jenom "interně" pochoval o
jeden den dříve, to je v pátek 3. března 2000.
Že je masopust - končiny, fašank - vyvrcholením doby zábav
před půstem - postní dobou - a je též oslavou nového

zemědělského roku už mládež dávno zapomněla a bere tuto
příležitost jako možnost zaskotačit si v maskách, pobavit sebe
i okolí.
Hospoda U Huberta při končinové zábavě již dávno nepraská ve
švech, i když tuto zábavu zase pořádal Sbor dobrovolných
hasičů a skutečnost, že v naší vesnici mnoho zábav není sál
byl poloprázdný.
Čtvrtek 16. března 2000 Náledí a sníh
Zatím co v Čechách v Železném Brodě, Jaroměři, Dvoře Králové
nad Labem a okolí bojovali lidé se záplavami a my jsme
sledovali osud jejich obyvatel a organizovali se sbírky na
pomoc občanům záplavami přímo postižených, v naší vesnici v
nočních hodinách znovu začal padat sníh.
Bohatá sněhová nadílka (napadlo asi 10 centimetrů) udělala
vrásky všem řidičům osobních nákladních automobilů. Nejen
automobily měly problémy s klouzající vozovkou, ale i autobusy
pravidelných linek přijížděly do naší obce s velkým časovým
zpožděním.
U starších občanů, kteří se již obtížněji pohybují a nejsou
tak mrštní a pohotoví došlo k několika pádům a ke zlomeninám
horních končetin. Během dne sníh roztál.
Čtvrtek 6. dubna 2000 Stavba školní jídelny
Školní inspekce v loňském roce upozornila na špatný stav
školní jídelny, která byla umístěna v budově bývalých
polytechnických dílen.
Proto po kolaudaci hlavní rekonstrukce budovy mateřské školky
se přistoupilo k přestavbě prvního pavilonu na školní jídelnu,
která bude moci najednou přijmout až osmdesát strávníků.
Školní jídelna při mateřské škole nevaří jen pro své malé
žáčky, kterým připravuje vedle obědů i svačinky a žáky místní
základní školy pro své obědy, chodí do "školky" také místní
důchodci, kteří za oběd platí dvacet pět korun českých.
Kuchařky na požádání a se svolením provozovatele, kterým je
Obecní úřad, připravují obědy i pro zaměstnance firem, které
mají v naší obci provozovny.
Vzhledem k omezeným prostorám a k hygienickým podmínkám si
důchodci musí odnášet jídlo domů v jídlonosičích, což je pro
některé z nich velmi obtížné.
Obecní úřad sleduje postup prací na přestavbě pavilonu a
připravuje další práce na úpravě okolí budovy.
Pouť do svatých míst - Věčného města - do Říma
Letošní národní pouť českých katolíků do Říma v jubilejním
Svatém roce 2000 se konala na začátku dubna.
Ve Věčném městě se shromáždilo kolem sedmi tisíc poutníků,
mezi nimiž nechyběli ani věřící z naší obce.
Mezi jejich největší zážitky patří setkání s papežem Janem
Pavlem II. v audienční síni Pavla VI.
Jiní věřící společně s ostatními katolíky odjeli navštívit

Lurdy se zájezdem, který organizoval pro bílovskou farnost pan
Vlk.
Pondělí 24. dubna 2000 Velikonoce
Na letošní velikonoční svátky s oblohou téměř bez mráčku a
letními teplotami, kdy odpolední maxima dosáhly přes dvacet
pět stupňů Celsia se hned tak nezapomene.
Místo zimních kabátů jen košile s krátkými rukávy, trička a
opalování u vody.
Horko letos také bylo chlapcům ve slováckých krojích z
národopisného souboru Včelaran,kteří objížděli své tanečnice
na povoze taženém koňmi a chlapcům obcházející vesnici s
velkým tatarem. Alkohol a horko, to dělá divy! A hlavně u
chlapců, kteří v letošním roce dosáhnou patnácti let a poprvé
"šlahajú děvčice" společně s celým ročníkem.
Odpoledne na velikonoční pondělí spoustu rodin odpočívalo na
štěrkovišti u vody, nebo jen tak sedělo u skleničky vína pod
slunečníkem na zahradách nebo terasách svých domů.
Stále více jsou oblíbené výlety do okolí vesnice na jízdních
kolech po vyznačených cyklostezkách.
Sobota 29. dubna 2000 Stavění máje
Každý rok v tuto dobu, když se staví máj, si člověk uvědomuje,
jak ten čas letí. Vždyť letos staví májku ročník 1982.
Společně s Obecním úřadem, kterým odvedencům pomáhá nejen
radou, ale i svými prostředky a pracovní skupinou, pokácí
vybraný strom v lese, oloupou kůru, připraví společně s
děvčaty vrcholový ozdobený stromek a pak je máj připraven
splnit své poslání, ozdobit dědinu a připomínat všem, že začal
máj, lásky čas, jak praví básník. Stavění máje asistují nejen
spolužačky a přítelkyně odvedenců, ale také spousta kamarádů,
známých osobností z obce, dětí, rodičů a příbuzných.
A vždy také stavění máje asistuje dechová hudba Topolanka,
která umí navodit tu správnou pravou májovou atmosféru.
Bez této hudby si neumíme spoustu akcí ani představit, je vždy
tam, kde se něco děje. Musíme jí poděkovat za spoustu
příjemných chvil s ní strávených.
I v letošním roce pozvala veselá hudba občany na náves v
sobotu 30. dubna 2000 v 17 hodin 30 minut, kde hoši odvedenci
organizovali své pomocníky, aby všechno proběhlo bez úrazu
nebo nějakého problému. Děti si nikdy stavění máje nenechají
ujít se svými tatínky, kteří rádi kibicují, jaké to bylo, když
"stavjali" oni.
A když ta hudba tak pěkně hraje, to se zase babičkám a
dědečkům nechce domů. Jen maminky pospíchají, vždyť se mají
koupat, mají připravovat večeři, pojďte už domů!
A tak se vlastně na návsi sejdou známí, prohodí mezi sebou pár
slov a stráví společně pěknou hodinku. I tím začíná máj, když
je člověku s člověkem dobře.

Neděle 30. dubna 2000 55. Výročí osvobození naší obce
V neděli dopoledne 30. dubna 2000, v den 55. výročí osvobození
naší obce přednesl starosta obce pan František Samsounek
krátkou vzpomínku na tento den relací v místním rozhlase.
V odpoledních hodinách zástupci občanů se členy
protifašistického odboje nebo jejich rodinnými příslušníky a
členy vesnické organizace Komunistické strany Čech a Moravy
položili kytici květů k památníku padlých občanů ve světových
válkách.
Čtvrtek 11. května 2000 Zjištění relikvií
Při přípravách na svěcení našeho kostela se uskutečnilo
zjištění relikvií v oltáři kostela Panny Marie Neposkvrněného
početí. Zápis o této události zhotovil a jeho originál do
kroniky dodal starosta obce, pan František Samsounek - viz
obrazová příloha druhý díl.
Opis záznamu:
Ve čtvrtek dne 11. května 2000 se v dopoledních hodinách
uskutečnilo vyzvednutí mramorové desky o rozměru 30x30x5
centimetrů a uprostřed ní destičky rozměru 10x10x1 centimetr,
aby se zjistilo, zda jsou zde uloženy ostatky svatých, nebo
ne.
Dalším pádným důvodem, ke zjištění byl i fakt, že se o této
věci nedochoval žádný písemný záznam a i výpovědi pamětníků
byly neurčité a mnohdy scestné.
Asi po půl hodině práce byla deštička mechanicky uvolněna a
pod ní v kruhovém otvoru byl zjištěn malý papírový balíček
rozměru asi tři krát tři centimetry a tři zrnka kadidla.
Z horní strany balíčku byl latinský nápis, který říká, že jsou
zde uloženy ostatky svatého Teodora a svatého Urbana . Spodní
část balíčku byla zapečetěna arcibiskupskou pečetí červené
barvy.
Tento balíček byl vyzvednut páterem Josefem Konečným, tohoto
času administrátorem římskokatolické farnosti Bílovice, aby
bylo následně konzultováno s arcibiskupskou konzistoří v
Olomouci, způsob jejich zpětného uložení. Po konzultaci byly
ostatky uloženy zpět do oltáře a spáry mramorových částí byly
zatmeleny spárovací hmotou.
Zjišťovaní byli přítomni a zápis vlastnoručně podepsali:
Páter Josef Konečný, administrátor
Páter Jiří Změtlík, kaplan
František Samsounek, starosta obce
Miroslav Horák, velitel Sboru dobrovolných hasičů
Rudolf Rozsypálek, kostelník
V Topolné dne 19. května 2000
Zapsal: Samsounek František
Středa 24. května 2000 Přání maminkám k svátku
Velké oslavy Mezinárodního dne žen, které jsme zažili před
rokem 1989 skončily a své vyznání maminkám s malým přáníčkem
se rozhodli malí žáčci mateřské školky na společné besídce

obou oddělení, předškoláků i mrňat, ve středu 24. května 2000.
Své maminky očekávali malí gratulanti ve tři hodiny odpoledne
a nedočkavě vyhlíželi, kdy právě ta jejich maminka už přijde.
Improvizované hlediště v "medvídkově", jak se nazývá třída
mladších dětí se zcela zaplnilo nejen maminkami a babičkami,
ale i sourozenci účinkujících.
Paní ředitelka Radka Kalabusová využila tuto příležitost, aby
seznámila maminky s připraveným programem dětí na měsíc
červen, se školním výletem dětí do Lednice, poznávacím výletem
předškolních dětí do okresního města Uherské Hradiště,
divadelním představením ve Zlíně a v neposlední řadě s
chystanou oslavou dne dětí. Zároveň požádala rodiče o jejich
výpomoc při zajišťování výletu, konkrétně se hledal doprovod z
řad rodičů.
Po těchto organizačních záležitostech se již otevřely dveře a
do třídy vstoupil veliký had. To se všechny děti vedly za ruce
a společně předškoláci "lišáci" i ti malí "medvídci" maminkám
zatančili, zazpívali a zarecitovali. Po posledním vzdušném
polibku a velkém děkovném potlesku přítomného publika se malí
gratulanti rozběhli k maminkám s nakreslenými srdíčky z lásky.
I když se na srdíčku skvěla jen barevná skvrna, mamince bylo
to její srdíčko určitě nejkrásnější ze všech.
Stejné besídky v prostorách školní družiny připravily pro
maminky i všechny třídy základní školy. Při vystoupení školáků
maminky prožívají i chvíle napětí, zda zrovna u toho jejího
syna či dcery se neprojeví tréma a nezvorá svoji scénku,
básničku, písničku.
Neděle 28. května 2000 Pouť
Když byla uveřejněna informace, že náš kostel dosud nebyl
posvěcen, ale že po jeho dostavbě v roce 1940 byl na velké
slavnosti, jejíž pamětníci ještě žijí, pouze posvěcen benedikován kroměřížským kanovníkem Ludvíkem Kašparem, aby se
v kostele mohly být slouženy mše svaté, nechtěl nikdo ani
věřit. Bohužel, k tomuto zjištění se došlo po prostudování
farní kroniky.
O posvěcení kostela byla proto zaslána žádost na
arcibiskupství olomoucké, k rukám pana arcibiskupa Graubnera.
V žádosti byla také vložena prosba, aby náš kostel byl
posvěcen poslední květnovou neděli letošního roku, v deset
hodin 30 minut při slavnostní mši svaté, kdy uplyne 60 let
ukončení stavby kostela v Topolné.
Žádosti našich věřících bylo vyhověno a tak se celá obec na
blížící se slavnost pilně připravovala. Kostelní rada, která
byla tvořena panem Augustinem Knotem, Františkem Hrdinou,
Martinem Bejvlem, inženýrem Pavlem Knotem, Pavlem Bereckou,
Jaroslavem Bereckou, Františkem Samsounkem, inženýrem Petrem
Sklenaříkem a Františkem Rozsypálkem pravidelně sleduje a
organizuje přípravy: návrh a výtisk svatých obrázků, výběr
hostů, rozeslání pozvánek a další, ale hlavně se dokončuje
oprava fasády kostelní zdi, nátěr dveří, výměna tří kusů u

vstupu, kterou zhotovila místní stolárna.
Byl také opraven kamenný kříž a pamětní deska sochařem
Martinákem, které hradil Farní úřad. Finanční náklady činily
třicet tři tisíce sedm set devadesát sedm korun českých.
Zlepšovalo se také ozvučení kostela, zvukový reproduktor se
instaloval i na venkovní zdi, pro věřící, kteří se již do
kostela nevejdou.
Zahrádkáři připravovali výstavu vín, pracovní skupina při
Obecním úřadu společně se členy národopisného souboru Včelaran
budovala nové přírodní pódium na připravovanou pouťovou
veselici na "Devadesátce".
Obyvatelé uklízeli okolí svých rodinných domů, připravovali
vše pro pozvané hosty na tuto událost a děti? Ty obíhaly
pouťové atrakce, kterých bylo v obci více než obvykle mimo
těch, které pravidelně přijíždí na naši pouť "za výdělkem".
Řetízkový kolotoč, labutě, autíčko, moderní loď místo
houpaček, střelnice, videohry a další, to přece nemůže chybět
na žádné pouti a ani při tak významné příležitosti.
V neděli ráno 28. května 2000 se věřící shromáždili v deset
hodin třicet minut před kostelem Neposkvrněného početí Panny
Marie. Bylo krásné, horké počasí, teplota vzduchu byla nad 25
°C. Dechová hudba Topolanka hrála na návsi "Bože cos
ráčil...", když vyšel od Obecního úřadu liturgický průvod, v
čele malí ministranti, jáhni, kněží a světící biskup.
Světitelem byl biskup olomoucký, Monsignor Josef Hrdlička,
společně s ním koncelebrovali pan děkan Petrik, otcové páter
Jan Gacík, páter František Vrůbel, páter Jaroslav Kapuš.
Přítomni byli také administrátor bílovské farnosti páter Josef
Konečný, kaplan páter Jiří Změlík a host jeden z nejmilejších
farář páter Jaroslav Huslík. Mezi hosty byl i budoucí jáhen
Kníchal Jaroslav a Miroslav Bambuch, student nultého ročníku
semináře v Litoměřicích.
Při slavnostní mši svaté byl posvěcen nejen kostel, ale i
oltář, v kterém jsou uloženy ostatky svatého Teodora a svatého
Urbana.
Celá slavnost svěcení byla nahrávána videokamerou a věřící si
mohli záznam zakoupit.
Po ukončení celého obřadu se pan biskup ještě zastavoval
hlavně při maminkách s malými dětmi, kterým dával svaté
obrázky na památku a žehnal jim. Vycházejícím věřícím nabízely
ženy pouťové koláčky.
Kněží a pan biskup přijali pozvání starosty obce, vedením
Křesťansko-demokratické unie - Československé strany lidové a
dalších farníků na společný oběd, který připravil profesionál,
kuchař pan Vlk z Prakšic v budově Obecního úřadu v zasedací
místnosti.
Ostatní obyvatelé vesnice společně s věřícími nevěřili svým
očím, kolik vietnamských trhovců se sjelo do naší vesnice.
Bylo plné náměstí, chodníky kolem hlavní cesty i v přilehlých
ulicích. A nabízeli všem okolodoucím svůj sortiment: oděvy,
prádlo, elektroniku, hračky a bižuterii.

Pro unavené návštěvníky pouti se nabízely dvě příležitosti k
odpočinku.
Jednou z nich byla tradiční výstava vín, kterou pořádali naši
vinaři v Domě zahrádkářů. Než ochutnáme první vzorek,
natáhneme ruku s koštůvkou před sebe a zálibně pohlédneme na
zlatavý mok. Víno, po troškách koštované a upíjené, laskané v
ústech a hlazené v hrdle, napomáhá kráse života svými
osobitými vlastnostmi.
A od krásy života není daleko k poezii.
Tu přináší krásná moravská písnička, kterou si všichni
společně mohli zanotovat na dvoře "devadesátky", kde k dobrému
vínu a náladě vyhrávala slovácká dechovka Topolanka pod
taktovkou pana Blažeje Foltýna a cimbálová muzika
národopisného souboru Včelaran s primášem panem Jaroslavem
Hubáčkem a cimbalistkou a zpěvačkou Zuzanou Lapčíkovou. I
zpěvačky Topolanky Foltýnová a Lauková společně s Ivanem
Foltýnem svým přednesem zlidovělých písní přímo vyzývali ke
společnému zpěvu. Slavnostní nálada byla vidět všude okolo.
Vybrané vstupné čtrnáct tisíc korun českých z lidové veselice
je prvotním "počinem" sbírky na opravu topolských kostelních
varhan. Když jsme na "devadesátku" přišli, bylo pěkně a
světlo. Když jsme se rozcházeli byla už hluboká tma, ale všem
pospolu bylo velice dobře. Kéž by takových akcí bylo více!
Pondělí 29. května 2000 Autobusová doprava
Společnost Housacar zajišťovala autobusovou dopravu na trase
Zlín do Uherského Hradiště a Uherského Brodu již od roku 1994.
Když v té době žádala prostřednictvím Okresního úřadu ve Zlíně
dopravní inspektorát Okresního úřadu v Uherském Hradišti o
udělení licence, nabízela své služby bez požadavku na finanční
dotaci, což platilo dosud. Poslední licence jí byla udělena v
roce 1996 s platností do 28. března 2000. Vzhledem k této
skutečnosti požádal majitel Housacaru pan Karel Housa znovu o
její prodloužení. Jeho žádost však byla zamítnuta s dodatkem,
že jeho autobusy sice mohou okresem Uherské Hradiště
projíždět, ale nesmí nikde zastavit.
Toto rozhodnutí je odůvodněno argumentem přednostou Okresního
úřadu v Uherském Hradišti panem Ivanem Palackým tím, že podle
zákona nemůže na lince, která je dotovaná státem, jezdit další
dopravce.
Monopol na provozování autobusových linek od pondělí 29.
května roku 2000 v okrese znovu získala Česká automobilová
doprava Uherské Hradiště. Tato společnost na rozdíl od firmy
Housacar dostává ročně téměř čtyřicetimilionovou dotaci a
cestujícím poskytuje horší podmínky, než jeho nedotovaná
konkurence. na zastávkách v pondělí ráno zůstalo po Housacaru
jen pár věcí: jejich charakteristické žluté jízdní řády a
nadávající cestující. "Housou", jak se říkalo jejich žlutým
autobusům se vždy upravenými šofery se jezdilo do Zlína bez
zbytečných přestupů a tím spojené ztrátou času při čekání na
další spoj, jízdenky byly levnější a jízdní řád byl postaven

tak, že navazoval na další spoje, jedoucí do jiných částí
České republiky.
Jejich jízdní řády měly nějakou logiku, což se o druhé firmě
říci nedá. Chybí také počet míst v autobusech. Spoje, které
Česká automobilová doprava od roku 1994 zrušila už
nenahradila.
Středa 31. května 2000 Kácení máje
Skončil máj, v letošním roce mimořádně horký, teplotně ne
jarní, ale přímo letní měsíc, měsíc prvních lásek, společných
večerů. A skončily i čas štíhlé, bílé májky na náměstí.
Jak se s muzikou stavěla, tak se v tichosti zase uklidila.
Všechny stopy se zametly a náves se zase stala jen obyčejným
"parkovištěm" pro osobní i nákladní automobily.
Tentokrát ho nikdo z cizích, nebo i místních neskácel, aby
ukradl vršek jako v jiná léta. Letos byl dle rady starších
opravdu pořádně zajištěn.
Čtvrtek 1. června 2000 Dětský den
V letošním roce si Mezinárodní den dětí oslavily obě školy
samostatně. Základní škola v dopoledních hodinách ve čtvrtek
1. června roku 2000, děti z mateřské školky společně se svými
rodiči na druhý den, v pátek 2. června 2000 odpoledne.
Paní ředitelka Základní školy Olga Němcová požádala o
spolupráci Sbor dobrovolných hasičů z naší vesnice a ten
ochotně slíbil pomoc. Obětaví hasiči společně s celý
učitelským sborem připravili dětem celé odpoledne her, soutěží
a nezapomněli ani na opékání špekáčků. Děti soutěžily, běhaly,
skákaly, zpívaly při kytaře, vzájemně ani na opékání se
nepraly a nežduchaly, povzbuzovaly jeden druhého, fandily si.
Prožily nádherné dopoledne, za které děkují celému Sboru pod
vedením velitele pana Miroslava Horáka, jeho bratru Ladislavu
Horákovi, Pavlu Knotovi, Petru Sklenaříkovi a dalším členům
Sboru dobrovolných hasičů.
Mateřská školka uspořádala velké soutěžní klání rodičů s
dětmi. Děti i jejich rodiče házely kroužky na cíl, běhaly,
plnily různé úkoly a opékaly buřtíky.
Když se všichni rozcházeli do svých domovů nebylo poznat kdo
je víc unavený, zda děti, nebo jejich rodiče. Vždyť odpoledne
pro děti soustředěn na hru bylo tak krátké. A jistě se jim
ještě v noci zdálo v postýlce, jak běží společně s mámou, kdo
bude dříve v cíli.
Mateřská školka v letošním roce porušila svoji tradici a
nejela s dětmi na výlet do Zoologické zahrady na Lešnou, ale
jela do Lednice, kde přímo v přírodě a v celé zámecké zahradě
a u Lednických rybníků a jezírek hráli profesionální herci
dětem pohádku "O Plaváčkovi".
I když počasí nevyšlo úplně podle přání, bylo chladno a občas
pršelo, dětem se výlet i pohádka moc líbila.

Neděle 4. června 2000 Topící se mladík
Policie pátrá po svědcích neštěstí, které se stalo na
štěrkovišti. Přivolaná záchranná služba vytáhla na břeh již
téměř utopeného mladíka, po jehož totožnosti se pátrá.
Svědkové vypovídají, že ze břehu na něho povolávali další dva
mladíci a žena jménem Jiří, ale když viděli, že mladík bojuje
o život, tak pravděpodobně utekli.
Mladý muž byl stár asi dvacet pět let, jedno sto sedmdesát pět
centimetrů vysoký, štíhlé postavy, s černými vlasy se
stříbrným melírem. V pravém uchu měl tři náušnice, v levém
pět. Oblečen byl v modrém tričku bez rukávu, v krátkých
kalhotách a na nohou měl černé boty. Policie v Uherském
Hradišti žádala o pomoc všechny občany i prostřednictvím
tisku.
Neděle 11. června 2000 Novokněz Málek
V neděli 11. června 2000 sloužil v naší vesnici mši svatou v
kostele v 9.45 hodin novokněz, misionář, páter Ludvík Málek z
Újezdce u Luhačovic, v květnu vysvěcený v Rakousku.
Jeho otec Ludvík Málek pochází z Topolné. Novokněz, vnuk paní
Marie Málkové z domu číslo popisné 10, která byla bohužel v té
době v nemocnici a kde také do měsíce ze zemřela, uděloval
novokněžské požehnání a rozdával svaté obrázky na památku.
Odchází na misie na Kubu.
Čtvrtek 15. června 2000 Mokřad
Byla dokončena přístupová cesta k mokřadu a nic nebrání tomu,
aby se tento kout stal cílem malých rodinných vycházek. Malé
kouzelné jezírko, ukryté mezi stromy tvoří přírodní napajedlo
pro různé druhy ptáků, poletují tady i motýli, kousají komáři.
Zkrátka příroda jak se patří. Jen se postříkat prostředkem na
odpuzování tohoto nepříjemného hmyzu, sednout si na hráz a
poslouchat a mít oči otevřené.
Neděle 25. června 2000 Vystoupení zpěváka Nedvěda juniora
Na neděli 25. června 2000 připravili členové národopisného
souboru Včelaran všem milovníkům dobré zábavy opravdovou
lahůdku. Pro diváky čekalo překvapení, hudebně koncipované
odpoledne z různých žánrů. Od patnácti hodin odpoledne
vytvořili přítomní diváci vynikající prostředí pro vystoupení
nejen domácího Včelaranu, ale i jejich hostů, zpěváka Nedvěda
mladšího s jeho doprovodnou skupinou, který zpívá folk,
hudební skupinu Record, která je krevní skupina dospívající
mládeže, punk, a konečně dvojice Bobr a Motýl, která hraje pro
všechny věkové skupiny.
Dobré víno, pěkné počasí, vynikající hudba, co by si člověk
mohl přát víc? Odpoledne skončilo, začal večer, ale nikomu se
nechtělo jít domů, a tak skupina Bobr a Motýl společně se
Včelaranem hrála, zpívala až do časných ranních hodin. Celou
tančící společnost rozehnala až velká noční bouře a déšť.

Úterý 20. června 2000 Převzetí znaku a praporu obce
Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky posoudila
žádost obce Topolné o udělení znaku a praporu. Pro
prostudování přiloženého návrhu vypracovaného heraldikem,
panem Miroslavem Pavlů, (O našem znaku a praporu je psáno v
této kronice na straně 280), byl starosta obce pozván na
slavnostní předání.
V úterý 20. června 2000 se slavnostního aktu zúčastnil
starosta obce pan František Samsounek a člen obecní rady pan
Stanislav Pekař.
Nový obecní znak a prapor jim předal dekretem předseda
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky pan Václav
Klaus.
Prapor je umístěn ve vestibulu budovy Obecního úřadu a znak,
štít visí na budově Obecního úřadu u hlavního vchodu.
Pátek 30. června 2000 Konec školního roku
Deset měsíců školního roku uteče jako voda, co se ještě v září
zdá v nekonečnu, v měsíci dubnu je reálnější, ale je-li takový
teplý květen a červen, je každý den ve škole nekonečný, vleče
se jako hlemýžď s ulitou.
Ale hurá, prázdniny jsou tady! Ještě před koncem školního roku
se objevily ve výkladních skříních obchodu "Jednota" tabla
jednotlivých tříd, jak dětí mateřské školky, tak i všech tříd
místních pět tříd školy základní.
Pro žáky páté třídy, kteří si v krytu někde utřeli i slzičku,
je pátek 30. června 2000 poslední den a poslední zvonění v
místní škole. Nový školní rok již zahájí jako žáci Základní
školy v Bílovicích, kde se jejich kolektiv rozpadne do různých
tříd.
Podle nápadu paní ředitelky Olgy Němcové si žáci připravili
sami večírek, na který pozvali i své rodiče. Celá organizace
večírku je v rukách absolventů, malé pohoštění rodičů a
dalších hostů, krátký zábavný program a další doprovodná
výstavka společných fotografií, výtvarných děl. Vyvrcholením
těchto "loučení se školou", které se již staly novou tradicí
je předání pamětních medailí od keramičky paní Margarety
Horké, dle objednávky ředitelky školy a Obecního úřadu dětem
starostou obce.
Každá medaile je zároveň originál, je na ní vyryto jméno a
příjmení žáka. Při závěrečném shromáždění ve vestibulu školy
jsou knižní odměnou oceněni nejlepší žáci jednotlivých tříd.
Konec školního roku byl také posledním dnem "lišáků" v
mateřské školce, kteří po prázdninách jsou už do "veliké"
školy.
Jim na rozloučenou předala paní ředitelka Radka Kalabusová
knihu, aby jim stále připomínala "bezstarostné" dny ve školce.
A teď - sluníčko, voda, vzduch - prázdniny jsou nejkrásnější
dva měsíce v roce.

Sobota 1. července 2000 Zvýšení ceny vodného
Nepříjemné překvapení připravily svým odběratelům Slovácké
vodárny a kanalizace v Uherském Hradišti.
Domácnosti i podniky a firmy si budou muset od dnešního dne,
to je od 1. července 2000 sáhnout hlouběji do kapsy. Cena vody
z veřejného vodovodu se zvyšuje v průměru o jedenáct procent.
Bude to nejvyšší cena vodného v celém Jihomoravském kraji.
Úterý 4. července 2000 Bouře
Když se v úterý 4. července 2000 odpoledne schylovalo k bouřce
nikdo nečekal, že vítr, který ji doprovázel bude lámat stromy
a ničit střechy.
Není bouřky bez větru, a když se blíží, běží každý honem
zavírat okna a zajistit vše, co by se mohlo větrem a deštěm
znehodnotit, zničit. Ale dnešní bouřku provázelo řinčení
rozbitého skla z oken, skleníků, rachotily uvolněné plechy na
stavbách, vzduchem poletovalo smetí, prach.
V některých zahradách nevydržely staré stromy, lámaly se větve
obsypané nezralým ovocem.
Hospodyním, které nestačily posbírat prádlo ze šňůr,
poletovalo toho po sousedních dvorcích i s kolíčky na prádlo.
Největší zkáza ale čekala sportovce na fotbalovém hřišti.
Teprve ukončili opravu budovy šaten a ta byla nyní téměř bez
střechy. Dvě třetiny krytiny střechy byly strženy, do budovy
zateklo a za brankou k Bílovicím smutně stálo jen tvzo topolů.
Bez střechy byl také rodinný dům manželů Janečkových v ulici
ke hřišti v nové zástavbě, řadovce, číslo popisné 485.
I oni, jako sportovci byli postiženi v roce 1997 záplavovou
vlnou a proto jim Obecní úřad nabídl okamžitě pomoc ve formě
půjčky z Fondu rozvoje.
Manželé Janečkovi po zvážení všech kladů a záporů této půjčky
s poděkováním Obecnímu úřadu tuto pomoc odmítli a vyřídili si
úvěr u České spořitelny.
Sobota 8. července 2000 Podomní obchod
Ve vesnici existuje podomní prodej, který provozují
příslušníci romské národnosti. Bohužel, většina občanů s nimi
má špatné zkušenosti, "cikánky" ovládají příliš dobře
psychologii.
Nejprve nabídnou zboží, jsou-li odmítnuté, požádají o sklenici
vody. Zatím, co majitel připravuje nápoj, prodavačky nejen
rychle přeběhne očima kde může mít majitel peníze a podobné
věci, ale stále chválí své zboží: "prodá levně, potřebuje
peníze, nikde tak pod cenou nekoupíte, a že máte tak dobré
srdce dá ještě slevu". A mluví a mluví.....
A až její oběť předražené, brakové zboží zakoupí po odchodu
šikovné obchodnice zjistí, že sady nádobí, příborů, sklenic a
podobně, nejsou vůbec kompletní, nebo jsou s vadou rozbité.
Samostatnou kapitolou jsou výkupci "starých" televizorů.
"Vykoupíme váš vyřazený, starý televizor, který vám stejně
překáží. A co ještě máte v komoře, na půdě, v kůlnách? My se

tam podíváme, ohodnotíme, vykoupíme, peněz máme dost".
Ukáží starým občanům svazek bankovek, slíbí za starý televizor
dva tisíce, proběhnou dům, najdoucí nové svícny, dvoulampové
rozhlasové příjimače, mezi sběrateli tolik žádané, staré
kameninové hrnce, obrázky a další, majitele ujistí, že zaplatí
jakmile uloží zboží do automobilu a vrátí se pro ten
televizor.
Uloží, nasednou, odjedou.
A hlavně starému, důvěřivému občanu zbydou oči pro pláč. Nezná
typ automobilu, poznávací značku si nepamatuje.
A tak se maximálně podá trestní oznámení na neznámého
pachatele. Škoda není vysoká, policejní úřadovna si případ
zapíše a tím všechno končí. Příště si musíte dát pozor!
Ale řekněte to těm osmadesátiletým dědečkům a babičkám, kteří
jsou někdy horší, než malé děti.
Neděle 16. července 2000 Otevřený dopis obecnímu úřadu
Po vydařeném nedělním odpoledni v měsíci červnu se rozhodli
mladí lidé z národopisného souboru Včelaran, že si opět pozvou
hosty a společně s diváky prožijí při společné zábavě.
Horňácký soubor Liptovjan hostitel Včelaran doma, nyní byla
řada na domácích, aby představili tento soubor, který svým
temperamentem uchvátí každého diváka, který miluje lidovou
písničku a tanec, na pódiu v Bůrovcích občanům z Topolné a
okolí.
Jak toto vystoupení dopadlo, komentuje otevřený dopis členům
zastupitelstva a občanům Topolné od paní Zuzany Lapčíkové,
číslo popisné 441.
Tento dopis byl veřejně uveřejněn na obecní desce.
Jeho znění opisuji doslovně:
Vážení spoluobčané,
obracím se na Vás s těmito dotazy:
1. Proč kulturní zařízení, které postavili topolští občané v
Bůrovcích, neslouží svému účelu - tedy kultuře v naší obci?
2. Jaký užitek má Topolná ze současného pronájmu tohoto
objektu? Proč přednostně nedostane do pronájmu objekt topolský
občan, a nebo není vypsána soutěž na co nejúčelnější využití
těchto prostor a teprve potom objekt pronajímán?
3. Proč je celý objekt, areál, už deset let naprosto
paralyzován, chátrá a Obecní úřad se snaží zbavit
zodpovědnosti za něj nabídkami k odprodeji tohoto obecního
majetku v realitních kancelářích za naprosto směšnou cenu?
Mám obavu, že se mně dostane odpovědi, že jde o přežitek
bývalé éry - tuto frázi naprosto odmítám, těchto přežitků je
kolem nás fůry, nikdo jsme nežili na Marsu. Ten barák i
ostatní tam bude pořád stát a chátrat, jak dlouho se bude
ještě čekat, až možná přijde....kupec?
Ale pořadě:
Je velmi smutné, že jedinou alternativou prostoru pro kulturní
dění v obci je památková usedlost, číslo popisné 90. Soubor
Včelaran tento používá nejen k vlastní existenci, ale ve dvoře

pořádá každoročně několik veřejných podniků, nejčastěji s
hosty (Maďarské gajdošské trio, soubory Kašava, Olšava,
Ostravica, Danaj, sólisté Jarmila Šuláková, Bobr a Motýl a
další). V posledních dvou letech se zapojili do dění na
"Devadesátce" i topolští hasiči.
Poslední pořádanou akcí byl večer s horňáckým souborem
Lipovjan, ojedinělá příležitost vidět tento soubor také u nás
- zájemci o lidovou muziku dobře vědí, že horňácké muziky a
sólisté příliš necestují a za jejich folklórem se obvykle musí
zajet na Horňácko.
Do Topolné v pátek 14. července 2000 přijelo několik hostů
také ze Zlína, Ostravy, Brna, Prahy i nejbližšího okolí. Všem
návštěvníkům, především "skalním" Topolákům se omlouváme, že
nemohli vidět program tak, jak byl připravený. Bohužel,
všechno závisí na počasí. Protože dnes už nikdo větru a dešti
neporučí, zašla jsem na Obecní úřad s prosbou, zda v případě
deště můžeme akci pořádat ve sklepech v Bůrovcích. Pan
starosta mi dal kontakt na současného nájemce objektu, který s
naší nabídkou souhlasil, a tak jsme nechali vyhlásit, že za
deště večer proběhne v Bůrovcích.
Nestalo se tak ale v pátek večer.
Průtrž mračen přišla přesně se začátkem programu, a když jsem
tomu pánovi, kterého navíc vůbec neznám, zavolala, řekl, že
pokud jsme nezavolali do 19 hodin, že on má jiný program a do
sklepů nás nepustí. Odpověděla jsem mu, že asi 200 lidí se
právě teď nemá v Topolné kam schovat, protože kulturák má on v
pronájmu, což jej přirozeně nezajímalo. (Proč taky, není
Topolák necítí žádnou zodpovědnost, nebude ale asi ani dobrý
obchodník).
Tak se asi 210 lidí sešlo v šenku hospody u Huberta, který je
pro podobnou akci naprosto nevhodný - to, že sál hospody není
použitelný, nám nepřísluší hodnotit, je majetkem hospodského,
my mu můžeme jedině poděkovat, že jsem se mohli uchýlit
alespoň do šenku, jako už několikrát před tím.
Přesto mě přemáhá pocit studu a hořkosti, že Obecní úřad už
deset let dává ruce pryč od kulturního dění u nás (viz
poslední Hody) i to jediné pódium, které v obci funguje
postavili mladí lidé převážně z okolních dědin (z vlastních
honorářů, které dostali za televizní natáčení pořídili
materiál).
4. Jak s kulturou v Topolné dál?
Lidé se spolu budou chtít v budoucnosti setkávat v pěkném
prostředí, nejen v létě, když neprší a slavit rodinné události
v důstojném prostředí a vůbec společensky žít, protože i to
patří k životu.
Má-li člověk možnost zahraničního srovnání třeba v nejbližším
Dolním Rakousku zaznamená i na malé vesnici večer sečtením
poezie nebo výstavu fotografií, či uměleckých děl nebo komorní
koncert. Sledování stupidních televizních programů se jistě
každému brzy zprotiví a větší kulturní centra jsou poměrně
vzdálená.

Jediné naše bohatství je v duši, ve vzpomínkách, prožitcích a
třeba příjemných setkáních s milými lidmi.
Osobně si myslím, že řešení na oživení celého areálu v
Bůrovcích by se určitě našla. Například skupina mladých
Topoláků by nemusela stavit tenisové kurty na soukromém
pozemku, kdyby zastupitelstvo projevilo trochu vstřícnosti a
poskytlo pro tuto stavbu pozemek, třeba v Bůrovcích a tak dál.
Celý problém je jistě závažný, proto volím tuto formu
komunikace. Znám nebezpečí mediálního tlaku a věřím v
pozitivní řešení na domácí půdě.
Podpis: Zuzana Lapčíková a členové Včelaranu
V Topolné 15. 7. 2000
Úterý 25. července 2000 Digitální telefonní ústředna
V úterý 25. července 2000 ukončil Český Telecom přečíslování
všech účastnických stanic napojených na telefonní ústřednu
umístěnou v budově poštovního úřadu v Topolné a zaměnil
starou, nevyhovující ústřednu za plně digitální. Z dosud
platného předčíslí Topolná 973xxx se změnilo na 508xxx.
Středa 26. července 2000 Svěcení sochy svaté Anny
Ve středu 26. července 2000 při mši svaté byla děkanem páterem
Petrikem posvěcena socha svaté Anny, která celá léta byla
umístěna v kapličce na dolním konci směr na Napajedla.
Při restauraci této sochy vyšla najevo její historická i
umělecká ceny, která je příliš vysoká, aby se do kapličky
mohla vrátit. Tady by byla ohrožena její bezpečnost jak před
zloději, tak i před vandaly.
Na doporučení pana faráře Josefa Konečného, požádal starosta
obce pana Václava Vrbu, který je znalcem vybavení interiérů
kostelů o vypracování studie a svatá Anna je nyní v pravé
zadní části kostela.
Termín svěcení byl zveřejněn i v místním rozhlase, a tak i
když byl všední, pracovní den, byla účast lidu větší, než se
očekávalo.
Středa 26. července Výsledky statistického úřadu
Statistický úřad uveřejnil šetření, z kterého vyplývá, že
zaměstnanci firem v okrese Uherské Hradiště pobírají jednu z
nejnižších průměrných mezd v celé naší republice:
okres Zlín...................průměrná mzda na 1. čtvrtletí
2000 11185 Kč
okres Uherské
Hradiště....................................................10
099 Kč
okres
Kroměříž......................................................
..........10071 Kč
okres
Vsetín........................................................
.............10798 Kč

město
Praha.........................................................
............15740 Kč
Pátek 28. července až neděle 30. července 2000 Sraz motorkářů
I v letošním roce si dali dostaveníčko v naší obci milovníci
motorek. V areálu kulturního střediska vyrostlo stanové
městečko s nádherným depem, ve kterém byly všechny značky
známých i neznámých motocyklů. Sraz měl svůj doprovodný
program, který byl za dost vysoké vstupné přístupný i našim
občanům
Malí kluci obíhali okolí areálu a vyhlíželi každou vyjíždějící
motorku, aby si ji mohli z blízka prohlédnout.
Neděle 30. července 2000 Odvolaný hasičský výlet
Pro vylepšení finanční situace Sboru dobrovolných hasičů a
také pro oživení kulturního života organizují hasiči "Hasičský
výlet". Také v letošním roce se všechno připravilo a
zajistilo.
Jen jedna věc se nedá dobře zajistit - počasí.
A protože v červenci se letos létu moc nedařilo, opravdu letní
dny byly pouze čtyři a to hned ze začátku měsíce, chladno se
střídá v tyto dny s deštěm. Hasiči i občané se jen smutně
usmívali, když v sobotu celý den pršelo a ani v neděli ráno to
nevypadalo líp. Jen, jen se rozpršet. Po krátké poradě
organizátorů se plánovaný "výlet" zrušil.
I když odpoledne sluníčko přece zvítězilo nad mraky,
Devadesátka byla opuštěná, prázdná, z výletu už nebylo nic.
Škoda!
Středa 2. srpna 2000 Přepadení pošty
Ve středu 2. srpna 2000 v jedenáct hodin 25 minut došlo k
přepadení úřadovny České pošty v Topolné.
V té době byl poštovní úřad zcela prázdný, v době před obědem
mnoho občanů na poštovní úřad nechodí a poštovní doručovatelky
byly na obchůzce. Do místnosti vešel mladý muž s tmavými
slunečními brýlemi na očích, který namířil na vedoucí pošty
Věru B. revolver a přikázal jí vydat hotovost. Na důkaz toho,
že vše myslí vážně, vystřelil dvakrát do stropu. Poté, co mu
vyděšená úřednice vydala peníze, vyběhl z pošty nasedl do
osobního automobilu zaparkovaného za poštou a odjel.
O tom, jak velkou částku si pachatel odvezl se informace
různí, ale určitě se nejedná o velmi vysokou částku, odhad
činí od 25 000 do 100 000 korun českých.
Podle popisu se jednalo o mladíka ve stáří kolem dvacetipěti
let, který byl menší postavy 165 - 170 centimetrů a měl delší
vlasy. Měl oblečené světlé triko a sportovní kraťasy asi
zelené barvy. Brýle mu zakrývaly asi polovinu obličeje, na
hlavě měl tmavou baseballovou čepici. Osobní automobil byl
pravděpodobně zelené barvy zahraničního původu, není určen,
není známá značka ani typ.

I když bylo po lupiči okamžitě vyhlášeno policejní pátrání,
dopadnout se ho prozatím nepodařilo. Popis pachatele byl
hlášen obecním rozhlasem a třiačtyřicet policistů hlídalo
všechny hlavní a vedlejší tahy v okresu.
Obec Topolná se rázem stala mediální hvězdou. Titulky
"Poštovní přednice pohlédla smrti do tváře", "Po ozbrojeném
poštovním lupiči se slehla zem", "Zloděj přepadl poštu v
Topolné", uváděly zprávu o přepadení jak v celostátním
vysílání všech televizních stanic, soukromých i státních, tak
v regionálním i celostátním vydání tiskových deníků.
Pondělí 7. srpna 2000 Nácvik na hody
V srpnu se schází mládež, aby začala s nácvikem na hody. V
loňském roce hodové oslavy nebyly a je vážná obava, že ani v
letošním roce se mezi chasou nesežene nikdo, kdo se ujme
funkce stárka, bez kterého se hody nemohou konat.
Starosta obce, pan František Samsounek, přislíbil chase
veškerou pomoc, kterou jim může Obecní úřad poskytovat při
získávání sponzorů pro úhradu finančních nákladů.
Samotný nácvik "hodové besedy" se prováděl v budově Hasičské
zbrojnice, kam se musela mládež uchýlit kvůli chybějícím
"kulturním" prostorám. Jediný větší a dostupný sál, - taneční
-, v hospodě U Huberta, je provozu neschopný, majitel,
hostinský Evžen Vašina, rozkopal podlahu a nemá
dostatek finančních prostředků na její opravu.
Sobota 12. srpna 2000 Perseidy
Každý rok pozorují amatérští i profesionální astronomové po
celé České republice padající hvězdy, odborně se jim říká
Perseidy, to je roj meteorů, kterým Země prolétá, lidová
tradice jim určila jméno "Slzy svatého Vavřince". Ať tak či
tak, už naše babičky věřily, že zhlédne-li člověk padající
hvězdu, má si něco přát.
V letošním roce v sobotu 12. srpna 2000 k vyslovení svého
přání měl každý velkou příležitost, a když se pořádně
připravil, mohl vytáhnout celý seznam přání a při každé
padající hvězdě je šeptat.
Všechny se mu do roka vyplní.
Jasná obloha připravila všem nádhernou podívanou, takže každý
kdo pozoroval padající hvězdy nelitoval ztraceného času.
Sobota 19. srpna 2000 Extrémní horka
Již čtrnáct dní jsou velká horka, ale sobotní vedro bylo téměř
k nesnesení. V poledne na slunci se na teploměru vyšplhala
rtuť na 48 °Celsia, ještě večer v osmnáct hodin teploměr
neklesl pod 39 ° Celsia!
Nejlépe bylo u vody na štěrkovišti, které bylo doslova
obložené lidmi z celého širokého okolí. Přes jeho velkou
rozlohu se jen obtížně hledalo volné místo pro položení deky
nebo lehátka.
Stejné počasí bylo i další den v neděli. Při pohledu na

koupající se děti si musí každý občan z naší vsi vzpomenout na
nevyužité koupaliště v areálu kulturního střediska v
Bůrovcích, kde bývalo občerstvení, hygiena, sprchy a WC,
dětský koutek s houpačkami a prolézačkami a hlavně služba
plavčíka, který koupající se děti nespustil z očí.
Ještě, že se děti učí plavat ve školce v předškolním věku a
zdokonalují se ve čtvrté a páté třídě v plaveckých
dovednostech.
Vždyť na štěrkovišti bylo svého času koupání zakázáno!
Sobota 26. srpna 2000 Barum Rallye
Od pátku 25. srpna 2000 do soboty 26. srpna 2000 se jela
automobilová soutěž Barum rallye. Po průjezdu rychlostní
zkouškou vesnicí Komárov, která je dlouhá 7,5 km, pokračovala
trasa závodu přes Topolnou na Velký Ořechov a zpět.
Jezdci, profesionálové, kteří jeli "Barumku" dodržovali
pravidla silničního provozu. Chodce, cyklisty i řidiče
automobilů v naší obci ohrožovali jezdci amatéři, kteří
"soutěžili" s řidiči závodních vozů. Jejich nebezpečná jízda
vadila hlavně starým lidem, kteří přecházeli hlavní silnici.
Děti sledovaly společně s dospělými soutěžní jízdu závodních
automobilů. Fanoušky lákali hlavně špičkoví jezdci z popředí
startovního pole, někteří si k silnici přinesli vlastní židle,
aby měli co největší pohodlí.
Rychlostní zkouška Komárov se spoustou stoupání a klesání při
startu i při výjezdu přilákala velké množství diváků, kteří si
parkoviště udělali na poli vedle hlavní silnice směr Napajedla
- Topolná, kde stálo asi sto automobilů nejrůznějších značek.
Úterý 28. srpna 2000 Podezřelý mladík dopaden
Zástupce tiskového mluvčího Okresního ředitelství Policie
České republiky Ludvík Hesek oznámil, že se v těchto dnech
podařilo policii zajistit devatenáctiletého mladíka z Prakšic,
který je spolupachatelem loupežného přepadení poštovního úřadu
v Topolné. Lupič se zbraní v ruce donutil obsluhu u přepážky,
aby mu vydala hotovost, která činila 22 000 korun českých. viz
kronika str. 324. Dále policejní mluvčí uvedl: "Případ je
prakticky vyjasněný a je jen otázka času dopadení pachatele
loupeže, kterému hrozí trest odnětí svobody od tří do desíti
let."
Pátek 1. září 2000 Loučení s prázdninami
Dva měsíce prázdnin uběhlo dětem jako voda. Protože v pondělí
už začne nový školní rok 2000/2001 a všechny děti se sjíždějí
z prázdnin zpět do svých domovů, rozhodli rodiče, sdružení v
Klubu přátel základní a mateřské školy v Topolné, o
netradičním ukončení prázdnin.
Pozvali v pátek 1. září 2000 v 16.00 hodin všechny děti s
jejich rodiči na zábavné soutěžní klání na sportovní hřiště.
Vedle budovy šaten čekala děti připravená velká vatra na
slavnostní táborák.

Po závodech v běhu, soutěže dovednosti ovládání míče, házení
kroužky na cíl a dalším plnění zábavných úkolů se k nesmělému
zpěvu u zapáleného táboráku přidala cimbálová muzika Včelaran,
která přišla dětem zahrát. Tak se vytvořila příjemná atmosféra
prokládaná praskáním ohně, vůní opečených špekáčků a
společného zpěvu dětí i dospělých obyvatel vesnice.
Druhý den byla sobota a tak děti mohly být u táboráku až do
dvaceti dvou hodin večer, kdy byly prázdniny definitivně
"odpískané", ukončené.
Padělané bankovky
Sdělovací prostředky varují před velmi zdařile padělanými
bankovkami v hodnotě pět tisíc korun českých, které se
objevily i v našem okrese. Tato skutečnost ovlivnila jednání
prodavačů v obchodech, kteří se bránili přijímat od zákazníků
tyto bankovky a nutili je měnit na poště nebo v bankovních
ústavech.
Pondělí 4. září 2000 Začátek školního roku 2000/2001
Devatenáct dětí, kteří jdou dnešní den poprvé do školy,
doprovází jejich rodiče, mladší sourozenci a prarodiče. Je to
velká událost v životě našich dětí, které většinou již na
vánoce pod stromečkem našly od "Ježíška" aktovky, v lednu
byly u zápisu, kde dokázaly připravenost na školní docházku a
dnešní den se konečně dočkaly.
U vchodu do školní budovy je s jejich rodiči vítali žáci páté
třídy, kteří malé školáčky uvedli do šaten a pak do jejich
třídy v prvním patře. Slavnostně vyzdobená třída "tátou
Šmoulou", který očekával malé šmoulíky byla práce paní
učitelky Jany Gregorové, třídní učitelky nových žáčků. Po
prvním zazvonění si paní učitelka odvedla školáčky na
slavnostní shromáždění do vestibulu školy.
Paní ředitelka Olga Němcová přivítala všechny žáky, rodiče i
další hosty, dětem řekla pár povzbudivých slov do dalšího
školního roku a představila pedagogický sbor.
První třídu učí magistra Jana Gregorová, která se vrátila z
mateřské dovolené, druháky učí magistra Hana Marášková, třetí
třídu magistra Hana Nevělíková, čtvrťáky RNDr. Lepková a pátou
třídu paní ředitelka. Školní družinu vede paní Františka
Vašinová a paní Janečková. Kroužek malých flétniček vede paní
učitelka Nevělíková, kroužek rytmiky paní učitelka Marášková.
Pár slov k začátku školního roku řekl i starosta obce, pan
František Samsounek.
Školní obědy zajišťují kuchařky z kuchyně v mateřské školce.
Náboženství vyučují katechetky a kaplan, kněz Jan Lisovsiký.
Ceny školních pomůcek
S předstihem několika týdnů chodí někteří rodiče po
a shánějí školní potřeby pro své děti. Očima těkají
k regálům s desítkami různých sešitů a plastikových
Jiní kupují pomůcky v naší obci v obchodě Jednota a

obchodech
od seznamu
obalů.
koloniál,

kde je jim sice nabízen jen omezený sortiment, zato
mají jednodušší výběr.
Pokud rodiče, kteří letos kupují vybavení pro školáka
srovnávají současné ceny s těmi před desíti lety, tak se jim
trochu zatočí hlava. Ceny obyčejných dívčích cviček "jarmilek"
před desíti lety osmnáct korun, letos sto dvacet pět korun
českých, sešit linkovaný velikosti A 5 dříve 2 koruny nyní 6
korun českých, sešit obyčejný tenký linkovaný A 4 dříve 4
koruny, v letošním roce 16 korun českých, tužka obyčejná č. 1
pro první třídu 2 koruny 80 haléřů, obal na sešit A 4 3
koruny, obal na sešit A 5 2 koruny, pastelky čtyřicet pět
korun apod.
Školné
Školné v hudebních, výtvarných, pohybových nebo v jazykových
školách stojí od jeden tisíc dvě stě korun do jednoho tisíce
sedm set korun českých za jedno školní pololetí.
Mateřská školka
Nové žáčky mateřská školka vítá mezi sebe kdykoliv v průběhu
celého roku, ale nejvíce jich nastupuje také v září.
Také letos v pondělí 4. září 2000 do prázdné třídy "lišáků"
nastupují noví předškoláci, "čekatelé" na důležitý krok v
životě, zápis do první třídy. Jejich přípravě na školu
osvojením základních vědomostí a návyků se intenzivně věnuje
paní ředitelka Radka Kalabusová.
Nejvíce práce na počátku nového školního roku mají laskavé a
trpělivé paní učitelky se slzičkami těch nejmenších
"medvídků", kteří jen velmi těžce si zvykají na nový režim bez
náruče milované maminky, Marcela Kaňovská a Dagmar Šimková.
Pondělí 18. září 2000 Usychání listů kaštanů
Již několik let jsme slyšeli, že listí kaštanů ničí klíněnka
jírovcová, larva malého motýla, která vyžírá listovou hmotu a
listy pak hnědnou a usychají. Poprvé se v Čechách objevila v
roce 1994.
A pohled na hnědé, usychající listy na kaštanech u budovy
staré školy je smutný, deprimující. Padající listí zakrývá
zelený trávník, holé stromy připomínají konec října.
Letos však žloutne listí dříve i u jiných stromů. Podle
odborníků jsou listy opotřebované vysokými teplotami, které
začaly už koncem dubna a i tím, že v letošních horkých nocích
téměř nepadá rosa a příroda se připravuje na vegetační klid.
Čtvrtek 28. září 2000 Nový státní svátek
V letošním roce ve čtvrtek 28. září 2000 byl den volna, na
tento den připadl nový, státem uznaný státní svátek - svatého
Václava. Občané ve vesnici využili nečekaného volna k pracím
na zahrádkách a polích při sklizni úrody, sbírali švestky na
kvas, hrozny na víno, brambory na zimní uskladnění, trhali
jablka, hrušky a také vrcholily přípravy na naše hody.

Čtvrtek 28. září 2000 Zemřel pan Rozsypálek
Ve čtvrtek 28. září zemřel po dlouhé, těžké nemoci pan
František Rozsypálek, ve věku šedesáti jedna let.
Pohřeb se pak uskutečnil ve středu 4. října 2000, kdy se
zádušní mše konala v kostele v obci. Se zesnulým varhaníkem se
přišlo rozloučit velké množství lidí místních i z okolních
vesnic.
Svůj život věnoval vedle své rodiny a svého povolání i práci
pro věřící v naší obci, hrál na varhany, pracoval s kostelním
sborem, scholou, organizoval život a práci v Československé
straně lidové.
Zádušní mši doprovázel na varhany pan Dýnka, varhaník z
Uherského Hradiště a sbormistr pěveckého sboru Svatopluk,
koncelebrovalo osm kněží, kteří sloužili v Topolné: páter
Konečný, Změlík, Brázdil, Petráš, Berec, děkan Petrik a
Vrubel. Po pohřbu nastal věřícím velký problém, neboť bratr
zemřelého, pan J. Rozsypálek, který dojíždí hrát na varhany z
Uherského Hradiště má rovněž zdravotní problémy a rád by chtěl
tuto službu ukončit.
Sobota 30. září 2000 Hody
V sobotu 30. září 2000 ve čtrnáct hodin se s konečnou
platností rozřešila tajenka, "budou hody, nebo ne?", kterou
řešila mládež celý měsíc. Mladí lidé v nažehlených krojích, do
kterých se oblékali za pomoci svých starostlivých maminek a
pod přísných dohledech babiček, tatínků a ostatních členů
rodin.
V kostele nechala hodová chasa požehnat práva a pak s dechovou
hudbou Topolanka, která jim vyhrávala do kroku i ke zpěvu,
obcházeli vesnicí při cestě pro stárky. Počasí "hodařům"
přálo, sešlo se sice jen patnáct párů "krojovaných", ale ve
slavnostním průvodu bylo navíc mnoho malých i větších dětí
oblečených ve svátečních "rukávcích".
Průvod krojované chasy doprovázel velký počet příznivcům a
obdivovatelů z řad domácích i hostů.
Sluníčko svítilo, nálada byla výborná, nikde se nespěchalo a
tak se již stmívalo, když chase se svými stárky:
mladší Jakub Peprníček a Zdenka Blahová
starší Pavel Hrdina a Marie Dohnalová
přišla před budovu Obecního úřadu ke starostovi o povolení k
muzice. "Čí sú hody? Naše! Čí sú dluhy? Starostovy!" Tak
povolává chasa před obecním úřadem již léta.
Obecní úřad pomáhal při zajišťování stárků, starosta osobně
obcházel vesnici, přesvědčoval rodiče, poskytoval rady
organizátorům, zajišťoval, organizoval....
A teď večer spokojeně sledoval, že loňské potíže se neopakují,
slušné chování krojované mládeže slibovalo zdárné pokračování
hodového veselí.
Večer v kulturním středisku v Bůrovcích vyhrávaly krojovaným i
všem tancechtivým občanům hned tři kapely. Dechová hudba
Topolanka, cimbálová muzika Včelaran a skupina Record pro

mladší generaci.
Děvčata i hoši předvedli pečlivě nacvičené staré tance:
"mašinku, šátečkovou a další, ale též pečlivě hlídali
vystavená práva a neúnavně tančili, zpívali, bavili sebe i
ostatní. Nikomu se nechtělo věřit, že je již dlouho po půl
noci, když kapelník Topolanky pan Blažej Foltýn vyhlásil tanec
na dobrou noc. "Dobrú noc milá, dobrú noc!"
V neděli 1. října 2000 vodila chasa berana, který byl hlavně
velkou atrakcí pro děti.
S beranem a s dechovou hudbou Topolanka, která byla již jen v
menším komornějším obsazení znovu obcházela chasa vesnicí,
před rodinnými domky stárků zatančila, zazpívala a vybírala
drobné příspěvky od obyvatel vesnice.
Večerní muzika byla opět v Bůrovcích.
Letošní hody se vydařily. Přispělo k tomu nejen pěkné, teplé
počasí, ale hlavně rodiče stárků, kteří byli ochotni nést
vyšší finanční náklady a měli s přípravou hodů více práce a
starostí.
Sobota 7. října Dozvuky hodů
Mezi topolskou mládeží stále přetrvává "zdravé jádro", které
dovede ostatní dívky a chlapce nadchnout pro společnou akci,
tuto sobotu 7. října 2000 pro zorganizování "hodových
dozvuků".
Taneční zábava se uskutečnila ve sklepě kulturního střediska v
Bůrovcích společně s organizátory vytvořila atmosféru dobré
společenské úrovně zábavy.
Úterý 24. října 2000 Let v konkurzu
Vyhlášení konkurzu soudkyní Krajského soudu v Brně paní Hanou
Hrstkovou na akciovou společnost Let Kunovice by měl konečně
konsolidovat stav, který provázel tuto firmu po celý rok. Tato
firma je jedna z největších v našem okrese a jsou v ní
zaměstnáni i naši občané, kteří doma na nucené dovolené s
obavami sledují dosavadní vývoj. Po období nevyplacených mezd
za tři měsíce a po prvním propouštění doufají, že se najde
kupec, který výrobu letadel obnoví a zaměstnance bez práce a
finančních prostředků zaměstná.
Mnoho lidí řeší své složité sociální situace pobíráním
nemocenských dávek. Po jejich valorizaci v lednu 2000, kdy
výrazně stoupl vyměřovací základ, z kterého se počítá denní
nemocenská dávka, si práce neschopný člověk může přijít až na
jedenáct tisíc měsíčně.
Maximálně denní vyměřovací základ v letošním roce může činit
pět set čtrnáct korun, denní dávka za první tři dny nemoci dvě
sta padesát sedm korun českých, denní dávka od čtvrtého dne v
nemoci tři sta padesát pět korun českých a maximální měsíční
výplata nemocenského při třiceti jedna dnech kalendářního dne
činí jedenáct tisíc pět korun českých.
Státní orgány totiž očekávaly, že při zvyšující se
nezaměstnanosti si lidé budou práce vážit a budou stonat jen

přeměřenou dobu. Situace se opačná.
Lidé, kterým hrozí ztráta zaměstnaní a pokud po ukončení
pracovního poměru nenajdou nové zaměstnání a nepodepíšou novou
pracovní smlouvu, využijí ochranou lhůtu do pracovní
neschopnosti.
Pondělí 30. října 2000 Příprava voleb, Zlínský kraj
Sotva se politikům a státním úředníkům podařilo po
několikaletých sporech a diskusích shodnout na počtu a
hranicích krajů, blíží se další ožehavé téma: počty, sídla a
podoba takzvaných malých okresů.
Miniokresy jsou menší územní celky s jedním obecním - městským
- úřadem, který bude mít právo vykonávat pro tuto oblast třetí
stupeň státní správy. Většina kompenzací, které dosud mají na
území kraje čtyři okresní úřady, by přešla po jejich zrušení
nejpozději do konce roku 2002 právě na jedenáct pověřených
obcí.
Tvůrci návrhu, který vznikl ve spolupráci s Přírodovědeckou
fakultou Univerzity Karlovy, vycházeli z doporučení, aby
obyvatelé žádné obce neměli na svůj pověřený úřad dál než
dvacet kilometrů.
Není ještě rozhodnuto o jaké kompetence by šlo, co by se kde
vyřizovalo a už se zvedla vlna emocí. Zdá se, že tato diskuse
před volbami je poněkud špatně načasovaná.
Neděle 12. listopadu 2000 Volby
V týdnu od pondělí 6. listopadu 2000 do neděle 12. listopadu
2000 obdržel každý zapsaný volič domů volební lístky, aby si v
klidu domova mohl prostudovat všechny kandidáty a rozhodnout
se, zda půjde k volbám a kterou stranu, nebo kandidáta bude
volit.
V naší obci se v těchto volbách volili zástupci do
zastupitelstva Zlínského kraje, ale i do Senátu Parlamentu
České republiky. Volby do Senátu se vyznačovali předvolebním
bojem všech čtyřech kandidátů, kteří se k sobě navzájem
nechovali zrovna rytířsky, Občanům, kteří měli o senátorovi
rozhodnout se nelíbilo, že pan doktor veterinární medicíny
Stanislav Mišák, starosta Otrokovic, kandiduje na senátora za
Českou stranu sociálně demokratickou, dále za tutéž stranu je
na volebním lístku jako kandidát do krajského zastupitelstva a
ještě vykonává funkci starosty města.
Pan Jiří Stodůlka, kandidát za Čtyřkoalici, člen
Československé strany lidové, byl zase opozicí napadán, že ač
člen obecního zastupitelstva města Otrokovic, má trvalé
bydliště v sousedních Napajedlích.
Oba kandidáti mají do naší obce nejblíže a jsou velmi dobře
známí i mezi námi.
Dalším kandidátem je pan doktor přírodních věd Ladislav
Kocman, který kandiduje za Občanskou demokratickou stranu a
inženýr pan Milan Katolický, který je lídrem Komunistické
strany Čech a Moravy.

Kandidáty do zastupitelstva Zlínského kraje připravily tyto
politické strany a koalice:
Občanská demokratická strana
Koalice neparlamentních stran, kterou tvořily Strana za
životní jistoty a Strana zelených
Zlínské hnutí nezávislých
Čtyřkoalice, kterou tvořily Křesťanská demokratická unie Československá strana lidová, Unie svobody, Občanská
demokratická aliance, Demokratická unie
Humanistická aliance
Republikáni Miroslava Sládka - Nezávislá republikánská mládež,
Sdružení pro republiku - Republikánská strana Československa,
Sdružení důchodců České republiky
Moravská koalice - Moravská demokratická strany, Hnutí
samosprávné Moravy a Slezsko-Moravské národní sjednocení
Komunistická strana Čech a Moravy
Koalice České strany národně sociální a politického hnutí
NEZÁVISLÍ
Pravý blok - KAN
Pravý blok
Klub angažovaných nestraníků
Česká strana sociálně demokratická
Uveřejněná jména kandidátů vyvolala u občanů smíšené reakce
a mnoho lidí se netajilo se svým názorem, že to je stejně pro
další funkce dobře placené a proto k volbám vůbec nepůjdou.
První krajské volby se uskutečnily v neděli 12. listopadu
2000.
Volební místnost v budově Obecního úřadu, v zasedací místnosti
v prvním patře, se otevřela pro voliče v osm hodin ráno a
definitivně se uzavřela ve dvacet dva hodin.
Letos se poprvé volilo pouze jeden den.
Právo volit do zastupitelstva krajů má ten volič, který v
daném kraji, u nás ve Zlínském, má trvalé bydliště. Každá
strana má svůj hlasovací lístek jako ve volbách do Poslanecké
sněmovny. Volič si může vybrat jen jednu stranu, její lístek
vloží do úřední obálky a tu do volební urny.
Nemůže si vybrat různé kandidáty z různých stran. Aby mohla
mít volební strana nárok na mandát, musí získat nejméně 5
procent hlasů.
I v krajských volbách platí systém preferenčních hlasů. Volič
může na kandátce vybrané strany preferencí označit maximálně
čtyři kandidáty.
Pokud kandidát získá nejméně deset procent preferencí z
celkového počtu hlasů své strany, dostane mandát přednostně.
Jaká bude pravomoc kraje. Nástrojem samosprávy budou vyhlášky
a nařízení, které bude zastupitelstvo vydávat v rozsahu svých
pravomocí.
Mezi nejvýznamnější patří:
Ve školství - zřizuje a ruší střední školy, odborná učiliště,
dětské domovy nebo konzervatoře. Rozhoduje o tom, kolik tyto

školy dostanou na provoz a investice. Jmenuje a odvolává
ředitele základních škol.
V dopravě - vlastní a spravuje silnice druhé a třetí třídy,
stát jim může předat i silnice první třídy. Povoluje také
přepravu nadměrných nákladů.
Na území kraje pořizuje územní plány velkých územních celků.
V památkové péči bdí nad ochranou památek. Pro opravu kulturní
památky musí krajský úřad vydat povolení.
V životním prostředí kontroluje dodržování emisních limitů.
Vydává a odvolává upozornění na smog.
V lesnictví sleduje, jak je dodržován lesní zákon. Rozhoduje,
zda v lese mohou stát rekreační nebo sportovní stavby.
V symbolice rozhoduje o tom, jak vypadá krajský znak a prapor
a jak budou vyvěšeny.
V zákonodárství navrhuje zákony.
Při vstupu do volební místnosti bylo již na první pohled
poznat, že se naši spoluobčané k volbám příliš nehrnuli.
Někteří se stavili ve volební místnosti po ukončení nedělní
bohoslužby, jiní si návštěvu volební místnosti a výkon svého
občanského práva nechali až na nedělní odpolední nebo večerní
procházku. Podle počtu voličů, které okrsková volební komise v
obci zaevidovala, se dá říci: většině obyvatel naší vsi je
Zlínský kraj lhostejný.
Výsledky voleb byly uveřejněny v pondělí. Pro informovanost
všech občanů je vyhlásil starosta obce, pan František
Samsounek, obecním rozhlasem a podle litery zákona byly
výsledky zveřejněny na úřední desce vedle budovy
Obecního úřadu.
V Topolné je zapsáno jeden tisíc jedno sta padesát lidí, což
je téměř, nebo jen 39 procent. Nejvíce hlasů v obci získala
podle očekávání Čtyřkoalice. V prvním kole voleb do Senátu
Parlamentu České republiky neobdržel žádný kandidát
nadpoloviční většinu odevzdaných hlasů a proto se bude konat
další kolo voleb.
Výsledky voleb do krajského zastupitelstva:
15 mandátů získala Čtyřkoalice
9 mandátů Občanská demokratická strana
8 mandátů Komunistická strana Čech a Moravy
7 mandátů Česká strana sociálně demokratická
6 mandátů Zlínské hnutí nezávislých
V prvním kole voleb do Senátu Parlamentu České republiky v
naší obci zvítězil pan Jiří Stodůlka, v okrese Stanislav Mišák
další pořadí: Stanislav Mišák, v okrese Jiří Stodůlka
třetí pan Milan Katolický, v okrese pan Milan Katolický
poslední pan Ladislav Kocman, v okrese pan Ladislav Kocman
Pátek 17. listopadu 2000 Státní svátek Den boje studentů za
svobodu
V pátek 17. listopadu jsme si v letošním roce užívali další

den volna. Na den 17. listopadu Parlament České republiky
uzákonil Státní svátek "Den boje studentstva za svobodu a
demokracii".
Neděle 19. listopadu 2000 II. kolo voleb do Senátu
Vítěz voleb do Senátu pan Mišák nezískal potřebnou
nadpoloviční většinu hlasů, rozhodovalo se v druhém kole voleb
mezi ním a panem Stodůlkou.
Druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu České republiky se
setkalo ještě s větším nezájmem občanů, než to prvé.
I tentokrát se volební místnost v budově Obecního úřadu
otevřela pro voliče z naší obce v neděli 19. listopadu 2000 v
osm hodin a uzavírala se ve dvacet dvě hodiny. Při příchodu do
volební místnosti bylo vidět nudící se okrskovou komisi, která
mohla přihlášené voliče na prstech spočítat. A přesto byla
účast topolských občanů jedna z nejvyšších, podle zveřejněných
výsledků z celého volebního obvodu číslo osmdesát.
Po ukončení sčítání hlasů byl oznámen vítěz, v Senátu nás bude
zastupovat pan Jiří Stodůlka. Pan Stodůlka oznámil v tisku své
rozhodnutí odstoupit z funkce zastupitele a radního v
Otrokovicích a jednatele Dopravní společnosti Zlín Otrokovice.
Úterý 5. prosince 2000 Mikuláš
"Když budeš zlobit, přijde na tebe čert". "Slyšíš, čert sedí
na komíně a když budeš zlobit, přijde si pro tebe".
S přibývajícím večerem se všechny malé děti ohlíží po svých
rodičích a ujišťují se, že je maminka určitě čertu nedá, vždyť
dnes byly celý den hodné. Ale pod okny se ozývá: "ble, ble,
ble....." a čerti s Mikulášem a andělem jsou tady.
Mikuláše i jeho družinu si můžete vybírat, chcete malého, nebo
většího, případně dospělého? Dnes je v ulicích vesnice přímo
"přemikulášováno". Vždyť každá koruna dobrá a šikovná a rychlá
skupina si vydělá za jablíčko nějaký ten kyselý bonbon a
perníček pro hodné děti pětistovku pro každého z nich.
Sobota 9. prosince 2000 Mikulášská besídka
Mikulášskou besídku pro děti se rozhodla uspořádat topolská
mládež, která se sjednotila při nácviku hodů a vytvořila
"stmelený kolektiv", společně s Obecním úřadem.
Besídka se konala v sobotu dne 9. prosince 2000 od čtrnácti
hodin odpoledne ve sklepních prostorách kulturního střediska v
Bůrovcích a na tuto besídku zvaly plakáty na zastávce autobusu
u novinového stánku děti i rodiče dlouho dopředu.
Nebylo jednoduché uspořádat toto odpoledne pro děti, vždyť
prostory v Bůrovcích nebývají používané a pořadatelé se
obávali, zda je dostatečně zahřejí, aby dětem nebylo zima.
Horký čaj, který děti dostaly na uvítanou a jejich dospělý
doprovod grog, dovedl nejen zahřát, ale také navodil příjemnou
domácí atmosféru.
Pro děti byly připraveny hry, za které jim přítomný, spokojený

Mikuláš se svojí družinou, čertem a andělem, odměnil
sladkostmi.
Sladkosti rozdal nakonec "svatý" všem dětem, takže nebylo
poražených. Přestávky mezi jednotlivými soutěžemi vyplňovala
diskotéka, při které se děti pořádně vydováděly. Vyvrcholením
bylo vyhlášení nejlepší disco tanečnice a tanečníka. Pro
vítěze byla připravena velká odměna, samotný čokoládový
Mikuláš.
Spokojenost dětí, jejich rozzářené oči a pochvala z úst rodičů
a prarodičů, kteří si mohli v klidu posedět a prožít si tak
"bezstarostné" odpoledne byla zase odměnou pro organizátory
této akce.
Večer si mládež do Bůrovců pozvala hudební skupinu Record a
prožila Mikulášský večírek plný tance a veselí. Starosti z
nich spadly a tak si večer mládež mohla plně spokojeně
vychutnat. Další dobrá věc se podařila.
Za podporu se musí poděkovat sponzorům:
firma

majitel

AGM

Marek Roman

klempířství

Gajdošík Zdeněk

zámečnictví
stavební firma

Horákovi Miroslav a Vladimír
Hubáček Jaroslav, Duda Zdeněk

vodo - topo - plyn

Sládek Lubomír

autodoprava BOHEMIA TRANSPORT Hrdina Ivan
RIVAL

Korál Vlastimil

autodoprava
pohostinství

Lipovský Radek
Anderle Milan

Požár v Bůrovcích
Při mikulášské diskotéce si odskočila parta chlapců pod
vedením Pavla Gajdošíka, zvaného "Bavor" do své boudičky,
kterou si postavila v areálu kulturního střediska.
Pravděpodobně si chtěli v klidu zakouřit a podařilo se jim
jejich "úkryt" zapálit.
Přivolaný Záchranný hasičský sbor u Uherského Hradiště se
nemohl k požáru přiblížit a tak boudička lehla popelem.
Středa 20. prosince 2000 Vánoční besídka ve škole
Na vánoční besídku, kterou uspořádali žáci s učitelským sborem
místní základní školy s Obecním úřadem, pozvali vedle svých
rodičů a příbuzných školáci i nejstarší obyvatele vesnice.
V obci citelně chybí prostory pro všechny kulturní akce
pořádané v zimních měsících a proto děti svůj program
předvedly v jedné z bývalých školních tříd, v které je nyní

situovaná družina.
Besídka měla dvě představení, ale i tak účast diváků předčila
všechna očekávání.
Již dlouho před prvním vystoupením ve středu 20. prosince 2000
v patnáct hodin odpoledne byla připravená sedadla zaplněná až
do posledního místečka a diváci stáli i okolo stěn a všude,
kde se dalo ještě něco vidět.
Všechny přítomné, diváky a hlavně hosty, nejstarší občany z
Topolné, přivítal starosta obce, pan František Samsounek a
paní ředitelka základní školy Olga Němcová.
Stylový úvod vánoční besídky připomněl události křesťanského
svátku "narození Krista Pána" v provedení žáků páté třídy.
A pak již jedna třída následovala druhou. Všechny postupné
ročníky měly svůj blok koncipovaný zimou, zimními radovánkami
nebo vánocemi.
Své umění, získané v zájmových kroužcích předvedly i
"pískající flétničky" a děvčata z rytmiky.
Děti podávaly ty nejlepší výkony, tancovaly, zpívaly,
recitovaly a cvičily. Jejich výkon byl odměněn dlouhotrvajícím
potleskem přeplněného "hlediště".
Závěr patřil znovu páté třídě, která předvedla pantominu na
pohádku "Mrazík". Jejich ztvárnění hlavních, ale i
vedlejších postav bylo bezchybné a byla to vynikající tečka za
celým vystoupením.
Ani při druhém představení nebylo divákům méně a chválou nikdo
nešetřil. Svou vánoční besídku pro rodiče uspořádala i
mateřská školička o dva dny později, v pátek 22. prosince
2000, kdy očekávání "Ježíška" u dětí se počítá pomalu na
hodiny.
Čtvrtek 21. prosince 2000 První hejtman kraje
Ustavující zasedání krajského zastupitelstva nepřineslo žádné
překvapení. Jak bylo oznámeno v denním tisku, prvním hejtmanem
Zlínského kraje byl zvolen pan František Slavík ze Starého
Města, člen Československé strany lidové, kandidát
čtyřkoalice.
Pátek 22. prosince 2000 Pošta opět přepadena
Poštovní úřad v Topolné se již podruhé v letošním roce stal
terčem snadného obohacení.
Neznámí lupiči využili chvilky, kdy si pracovnice poštovního
úřadu odskočila na oběd a údajně zapomněla zapnout
bezpečnostní zařízení, přesto, že na poště v té době nikdo
nebyl. Ostatní poštovní doručovatelky byly na své pravidelné
každodenní obchůzce vesnicí.
Když se poštmistrová za čtvrt hodiny vrátila, našla rozbité
dveře pošty a vykradenou kasu.
Tentokrát si lupiči odnesli pravděpodobně čtyřiaosmdesát tisíc
korun českých.
Pan Lapčík, který byl náhodný svědek viděl červené auto, které

s kvílením pneumatik odjíždělo od pošty, ale zda je jednalo o
vozidlo pachatelů krádeže se nemůže s jistotou tvrdit.
Neděle 24. prosince 2000 Vánoční koncert
V neděli 24. prosince 2000, na Štědrý den večer, ve dvacet
hodin se nad naší vesnicí ozvaly tóny sváteční koledy. To
dechová hudba Topolanka se vyšplhala na střechu budovy
Obecního úřadu a zpříjemnila tak spoluobčanům jak cestu na
půlnoční, tak i klidné chvíle u vánočního stromečku.
V kostele byly instalované opravené "Jesličky" a na kůru
účinkoval při slavnostní mši svaté dechový kvintet za vedení
kapelníka pana Blažeje Foltýna. Dosavadní varhaník, pan Josef
Rozsypálek, nacvičil s místní scholou, kterou tvoří asi 20
dívek, vánoční zpěvy a koledy. Na housle je doprovázel student
gymnázia Jakub Čechmánek a slečna Monika Lauková.
Čtvrtek 28. prosince 2000 Zemřela paní Hyánková
Ve čtvrtek 28. prosince 2000 zemřela v Sobotíně u své dcery
Jarmily Laštovičkové, po dlouhé nemoci paní učitelka ve
výslužbě Marie Hyánková.
Paní učitelka se dožila 87 let a byla manželkou učitele
Jaroslava Hyánka, dlouholetého obecního kronikáře.
Paní "řídící" učila v naší vesnici přes třicet let, hlavně
první třídy a děvčata "práce v domácnosti", šití, vaření,
pletení, ošetřovaní malých dětí.
Byla dlouho obětavou členkou Českého červeného kříže, pomáhala
při promítání filmových představení, organizovala výstavy
ručních prací, kurzy vaření apod.
Její žáci, přátele i příbuzní se se zesnulou rozloučí v
Bílovicích, dne 5. ledna 2001.
Neděle 31. prosince 2000 Sněhová nadílka
Po dlouhých dnech, kdy byly "holomrazy" se konečně příroda
umoudřila a celý den a celou noc sněžilo. Ráno byla krásně
zasněžená krajina, která lákala milovníky zimních sportů k
vycházkám a výletům na běžkách.
Zasněžené stromy, keře, prohýbající se pod tíhou sněhové
"peřiny" tvořily zajímavé obrazce a lesní krajina připomínala
nádhernou krajku, pohádku. Rodiče dětem ukazovali stopy, které
zanechala na zasněžených polích hladová zvěř a všem prospěl
pobyt na zdravém vzduchu před večerním plesáním.
Neděle 31. prosince 2000 Silvestr
Oslavy příchodu nového tisíciletí budou zase až za tisíc let,
to je věk, který mění historii, techniku, přírodu.
Silvestrovské oslavy někdo prožívá doma sám s televizním nebo
rozhlasovým přijímačem, někdo má doma společnost rodiny,
přátel, ale Silvestr ve velké společnosti, při písničce, hudbě
je hodně vyhledávaný.....
Pro mládež nejen z obce uspořádalo "zdravé jádro" našeho
dorostu ve sklepních prostorách kulturního areálu v Bůrovcích

diskotéku, kde se pouštěla jen reprodukovaná hudba, ale na
všeobecném veselí, které sklepy ovládla, to nic neubralo.
Spousta domácností, kde se Silvestr slavil v užších kroužcích,
měla na půlnoc připravené "ohňostroje", vyrobené ze zakoupené
pyrotechniky.
Do nového, třetího tisíciletí a do dalšího století vstoupila
Topolná ozářená světlicemi, které ozářily naši vesnici a
vytvořily nádhernou zimní scenerii.
Stav obyvatel k 31. 12. 2000
K 31. prosinci 2000 má naše obec Topolná 1561 obyvatel.
Narodilo se jen dvanáct maličkých lidiček!
Karolína Fusková
Radka Šlajferčíková
Klára Húsková
Anna Sklenaříková
Žaneta Chybíková
Vendula Lapčíková
Tereza Žišková
Tomáš Malina
Jan Belej
Marek Mráz
Radim Jurčík
Ondřej Dvořáček
Sňatek uzavřelo 7 šťastných párů
Anžela Ottovna Faltinska - Josef Lapčík
Jana Rybnikářová - Marek Valeš
Soňa Mikulková - Cyprián Blaho
Kateřina Marčíková - Pavel Chybík
Petra Dudová - ing. Ladislav Nagy
Markéta Mamulová - Michal Ondra
Zuzana Budiková - Vlastimil Křižka
Rozvedly se čtyři manželství
Zemřelo 19 našich spoluobčanů:
Anna Hrdinová
Anna Foltýnová
Alena Jurčíková
Marie Málková
Anna Lopatová
Růžena Cveková
Karolína Řezníčková
Marie Hyánková
Miloslav Úlehla
Rudolf Prajka
Kašpar Knot
František Krátký
Ladislav Kozubík
František Buryánek

František Rozsypálek
Jaroslav Hlaváč
Pavel Velek
Josef Tureček
Ludvík Hlavačka
Nové trvalé bydliště mimo naši ves si našlo 11 lidí a nový
domov má 25 osob v Topolné.
Práce obecního úřadu, obecní rady a obecního zastupitelstva
Mimo starostu obce rozhoduje o všech závažných otázkách v
životě vesnice obecní rada, která se schází pravidelně jeden
krát za čtrnáct dní a v případě naléhavé potřeby i dříve.
Své rozhodnutí předkládá ke schválení obecnímu zastupitelstvu,
které svolává k jednání starosta dle potřeby. Tato jednání
jsou veřejná. Z nejdůležitějších problémů, které obecní
zastupitelstvo projednávalo:
Kulturní středisko Bůrovce
Jednou z věcí, která dělá vrásky na čelech členům obecního
zastupitelstva, je kulturní středisko Bůrovce. Toto zařízení
často střídá nájemce, kteří nemají zájem o jeho udržování a
celé zařízení chátrá a dochází k jeho postupné devastaci.
Poslední, asi již čtvrtý nájemce se rozhodl sám jednostranně
ukončit nájemní smlouvu k 31. říjnu 2000. Své rozhodnutí
odůvodnil tím, že mimo sraz motorkářů je na všech ostatních
akcích v Bůrovcích pořádaných slabá účast a jsou prodělečné.
Objekt Bůrovce, který se nachází kousek za vesnicí velmi
blízko farmy zemědělského družstva, je velmi špatně přístupný
starším občanům, ale naopak tato poloha láká zloděje. Časté
pokusy o vloupání nejen působí škody přímo na budově a
vybavení, ale i na zboží v objektu uloženém.
I když například škoda násilného vloupání do Bůrovců v březnu
2000 nepřesáhla dvacet sedm tisíc korun českých a policii
České republiky se pachatele podařilo dopadnout a usvědčit,
náhradu způsobené škody si poškozený musí sám vymáhat formou
správního řízení.
Budova kulturního zařízení, číslo popisné 501, slouží také
jako zástava obce Státnímu fondu životního prostředí na půjčku
ve výši pět milionů čtyřicet dva tisíc korun českých na stavbu
čističky odpadních vod a kanalizace v Topolné.
Pro nedostatek finančních prostředků se obec dostává do
problémů se splácením této půjčky a proto dal Fond souhlas s
prodejem nemovitosti. Obecní úřad pověřil prodejem celého
kulturního zařízení realitní kancelář REALLITAS, společnost s
ručením omezeným, v Uherském Hradišti. Bohužel, požadovaná
cena devět milionů se zájemcům o kup zdá příliš vysoká.
Dům s pečovatelskou službou
Již v roce 1999 vzhledem k velikosti obce a věkové struktuře
občanů, rozhodlo obecní zastupitelstvo o stavbě domu s

pečovatelskou službou. Ještě v tom roce bylo zahájeno stavební
řízení na tuto stavbu, která byla situována do areálu bývalého
Nesvadbového dvora, který dodnes přímo "hyzdí" vzhled obce u
staré školy.
Majitel sousedního obytného, rodinného domku číslo popisné
264, paní Anna Šmídová, s výstavbou souhlasila. Svůj souhlas
se zamýšlenou výstavbou dali i ostatní majitelé sousedních
nezastavěných parcel. Svůj nesouhlas vyjádřila pouze firma
Topek, společnost s ručením omezeným, která má ve dvoře svoji
pekařskou provozovnu.
I když nepředložila tato firma Obecnímu úřadu žádný návrh na
využití celého areálu pro svoji činnost a zamýšlená stavba by
její provoz nijak významně neovlivnila a ani neomezila, podali
majitelé firmy svoji stížnost na přešetření stavebního záměru
okresnímu soudu v Uherském Hradišti. Pro stavbu se vyjádřili
občané Topolné sepsanou peticí, kterou podepsalo jedno sto
šedesát čtyři osob.
Celé stavební řízení se vinou stížnosti u soudu protáhlo a tak
naše obec ztratila možnost získat státní dotaci - sedm set
padesát tisíc na jeden byt, na celý dům, který má mít dvanáct
bytů by dotace činila devět milionů korun českých. A tak
nezbývalo obecnímu zastupitelstvu nic jiného, než hledat
náhradní řešení umístění objektu pečovatelského domu. V
letošním roce se konečně nalezla vhodná stavební parcela u
mateřské školy, která je celá v majetku obce.
Dětské hřiště v části obce zvané Řepáře
Pan Sigismondi Virginio Cirillo, který koupil v naší obci
rodinný dům číslo popisné 261, zjistil při zápisu zakoupené
nemovitosti do katastrální mapy, že jedno sto třicettři
čtverečních metrů jeho zahrady zasahuje do vybudovaného
hřiště. Rovněž parcela jeho souseda, pana Berecky, číslo
popisné 331, sedmi metry čtverečními leží na hřišti a je obcí
nevykoupená. Proto došlo k majetkoprávnímu narovnání mezi
oběma majiteli a Obecním úřadem a to výměnou za jiné obecní
pozemky.
Při šetření tohoto případu pamětníci budování tohoto dětského
hřiště tvrdí, že všechny pozemky byly řádně vykoupené a
zaplacené, ale kupní smlouvy se nedochovaly a v katastru obce
majitelé nebyli přepsáni a proto stejně jako i v jiných,
podobných případech, které musela obec řešit z let minulých
nezbývá, než vše uvést na pravou míru zaplacením nebo výměnou.
Sportovní hřiště
Již od roku 1993 probíhá soudní řízení o vyklízení sportovního
hřiště mezi obcí a rodinou Mikulkovou, která vlastní dvě
třetiny plochy fotbalového hřiště.
Obecní zastupitelstvo má zájem o vykoupení těchto pozemků a
tak nerovnání vlastnických práv, ale vlastníků z této rodiny
je již hodně a sami mezi sebou se nemohou dohodnout na
jednotné ceně za jeden metr čtvereční. Jejich neúměrné

požadavky, které na každém soudním přelíčení požadují obec
akceptovat nemůže, neboť nevlastní téměř žádné finanční
prostředky, a hlavně po povodni je navíc silně zadlužená.
Požadovaná cena za jeden metr čtvereční plochy sportovního
hřiště se pohybuje od jednoho sta dvacet korun českých a
čtyřiceti korunami českými. Obec navíc opravila po povodních
budovu šaten a okolí, včetně přístupové, účelové komunikace.
Majitelé podali proto stížnost na nezákonné jednání starosty
obce, že se tato cesta opravuje a vede přes jejich pozemek
aniž k tomu dali svůj souhlas.
A co říká na stížnost starosta obce, pan František Samsounek?
Dle jeho soudu mají sice pravdu, ale tato cesta byla nutná pro
opravu šaten i plochy hřiště. Hřiště slouží i dětem ze
základní školy a je proto potřebné, aby bylo funkční a cesta
byla jen dalším důvodem pro prodloužení doby jednání. Spor se
vleče dlouho a pomalu a přitom to dříve padesát let nikomu
nevadilo.
Sdružení obcí
Jedenáct obcí: Topolná, Bílovice, Březolupy, Mistřice,
Kněžpole, Nedachlebice, Částkov, Svárov, Zlámanec, Prakšice a
Pašovice se dohodlo o společném založení REGIONU "ZA MORAVOU".
Hlavním důvodem založení tohoto sdružení obcí byla možnost
společného postupu při žádostech o různé dotace, hlavně z
Evropské unie, které jsou určené především na rozvoj regionů.
Zástupci těchto obcí se dohodli na znění jednotlivých článků
stanov, registrace a na výši členských příspěvků.
Rovněž zvolili orgány řídící a výkonné tohoto sdružení, valné
shromáždění, které volí předsedu sdružení, správní radu a
dozorčí radu.
Výstavba obce
I když se všeobecně soudí, že výstavba je minimální, stačí se
projít naší obcí a prohlédnout si rodinné domky ve všech
ulicích. Vedle novostaveb, které jsou poplatné svým vzhledem
současné "módě" a připomínají malé "zámečky" se upravuje i
starší zástavba, budují se půdní vestavby, přidávají se i nová
podlaží domků.
Velkou proměnou pochází i zahrady a okolí obydlí. Zahrady již
neslouží pouze k pěstování zeleniny a ovoce, ale je to
prostředí, kde lidé trávní své volné chvíle. V zahradách jsou
bazény na koupání, různé pergoly, krby, odpočinková zákoutí,
okrasné keře a stromky a dětské koutky.
Staví se i nad novou školou a nad budovou obecní bytovky. Tato
nová výstavba je vytyčená schváleným územním plánem obce. V
současné době tam stojí již hrubá stavba tří rodinných domů,
další výstavba se intenzivně připravuje, neboť zájemců o volné
stavební pozemky je více, než může obec uspokojit.
Zájem o výstavbu vlastního domku neustále stoupá, zájemci se
obrací na Obecní úřad o zakoupení stavebního pozemku, ale

marně. Obec totiž stále marně žádá o dotace na potřebné
vybudování infrastruktury z Ministerstva místního rozvoje.
Mokřad
Zajímavým místem v každou roční dobu pro vycházky do okolí
naší vesnice se stal mokřad pod částí obce "Padělky".
V květnu 2000 se podařila obecnímu zastupitelstvu poslední
akce ke zlepšení dostupnosti této zajímavé části katastru
vesnice, byla dokončena přístupová cesta k mokřadu a byly
odstraněny všechny kolaudační závady.
Rovněž byla ukončena výsadba zeleně na mokřadě i v jeho okolí.
Pozorného návštěvníka vítá v tomto místě zajímavá fauna i
flora, jen se musí lidé pozorně dívat a tiše chovat. Má to jen
malinkou chybičku, je to velká líheň nepříjemného hmyzu a
hlavně obtížných komárů.
Obecnímu zastupitelstvu můžeme přát do dalšího roku dostatek
finančních prostředků, které použijí pro další rozvoj obce.
Soukromé kurty
Skupina mladých lidí se rozhodla postavit tenisové kurty na
soukromém pozemku pana Petra Kučery.
Společným úsilím se tato stavba povedla, je jen škoda, že
kurty nejsou přístupné veřejnosti, hlavně dětem, kterým hra
tenisu by byla příjemným využitím volného času nejen v době
letních prázdnin.
Provoz na kurtech na tomto soukromém pozemku je však "trnem v
oku" jejich sousedům, kteří si stěžovali na poškozování jejich
majetku neopatrnými hráči. Kurty byly oploceny a připravují
majitelé i další opatření pro spokojenost stěžovatelů.
Spotřební družstvo JEDNOTA
Budova spotřebního družstva JEDNOTA, které se změnilo na
akciovou společnost, byla postavena před třiceti lety a
potřebovala nutnou opravu střešní krytiny a okapů. Počátkem
měsíce června začala první etapa oprav budovy, když se upravil
vstup do prostor před obchodem a vchodem do prvního patra.
Vzniklé uzavřené zádveří slouží Jednotě k uskladnění
nabízených hnojiv a zeminy, zároveň tepelně izoluje prodejní
prostory.
V červenci se uskutečnila generální oprava střechy bez
přerušení prodeje. Firma, která opravu prováděla, měla velmi
dobře zorganizovanou práci a nebyla ohrožena bezpečnost
procházejících zákazníků Jednoty.
Management Jednoty přišel se zajímavým nápadem, který vrátil
zákazníky zpět do jejich prodejny. Při různých příležitostech
vyhlašuje velké týdenní slevy na potřebné a zajímavé zboží a
přilákaný zákazník zde koupí i ostatní potraviny, které
potřebuje pro chod své domácnosti.

Sportovní rok - Tělovýchovná jednota
V roce 2000 se podařilo sportovcům a jejich příznivcům
dokončit úpravu šaten, hřiště a jeho okolí. Byly dokončeny
drobné vnitřní úpravy, malby, nátěry zárubní, byla dokončena
fasáda včetně dvojnásobného nátěru, nátěr okenních rámů a
mříží. Okolo budovy byla provedena pokládka zámkové dlažby,
nátěry zábradlí a branek, osazení a nátěry laviček, odvoz
suti, hrubé terénní úpravy svahu a plochy u budovy šaten.
Pracovní nasazení, směřované k důstojnému průběhu turnaje mužů
nad třicet pět let, který se měl konat po dvouleté přestávce
zaviněné ničivou povodní roku 1997, nezastavila ani živelná
pohroma, která se přehnala nad naší vesnicí 4. července 2000 a
přímo se "vyzuřila" nad sportovním areálem - viz 318. strana.
Mimořádným úsilím členů výboru, hráčů a příznivců kopané byla
provedena kompletní oprava kotvení střechy, doplněno bednění,
opraveno oplechování říms, vysušení objektu a opravena střešní
krytina.
Práce proběhly ihned po vichřici v čase svátků a víkendu tak
rychle, že někteří spoluobčané tuto skutečnost ani
nepostřehli.
Turnaj "starých pánů" proběhl ve výborné atmosféře. Vzorná
organizace a důstojné prostředí byly vysoce hodnoceny všemi
účastníky.
V turnaji zvítězilo družstvo, mužstvo hráčů Nedachlebic. Naši
muži se však nedali zahanbit, po výborných výkonech ve
skupině, nakonec podlehli celku z Březolup v boji o třetí
místo a získali "bramborovou" medaili.
Výsledky soutěžních mužstev:
Žáci po dvou nepříliš vydařených sezónách naplnili naše
představy a skončili po podzimu soutěže ročníku 2000/2001 na
výborném druhém místě za žáky z Jarošova. Koncepční a
cílevědomá práce trenéra pana Huňky a jeho pomocníků se
odrazila ve velmi kvalitních výkonech a předvedené úrovni hry.
I přes další hostování našich hráčů v týmu SYNOT Staré Město,
které oslabilo hráčský kádr, byly výkony žáků sebevědomé, což
potvrdili ve vítězných přátelských zápasech s hráči Napajedel
a mladšími žáky Otrokovic.
Dorost výborně zahájil podzimní soutěž, závěr byl však již
slabší. Trvale úzký kádr v této věkové kategorii sehrál své a
po sérii slabších výsledků z druhé poloviny podzimu přezimuje
ve středu tabulky na sedmém místě.
Trenérem dorostu je pan Zdeněk Borusík.
Muži nastupovali do podzimní části sezóny s velkými ambicemi.
Zvláště po vydařených turnajích v Nedachlebicích a Spytihněvi,
kde dokázali porazit oddíly z vyšších tříd, zahájili soutěž v
reorganizované podobě základní skupiny třídy "B" dobrými
výsledky. Pak přišly zbytečné porážky, které při malém počtu
zápasů měly rozhodující podíl na umístění v tabulce a
postupové šance v této sezoně se tak velmi vzdálily. I když
jsou v tabulce na třetím místě, ztráta na první Mistřice je
pět bodů.

I tak je trenér mužů, pan Olin Polášek, s výkonem svých
svěřenců spokojen. Výbor tělovýchovné jednoty velmi úzce
spolupracuje s Obecním úřadem, daří se jim získávat sponzory z
řad našich občanů a velmi dobře pracovat s mládeží, dětmi.
Ženy společně cvičí kondiční tělocvik v tělocvičně v budově
základní školy. Cvičení je dvakrát týdně a mladé maminky si
mohou vzít i své děti, což využívají hlavně děvčata na
mateřské dovolené.
Cvičení řídí paní učitelka Hana Marášková a Jana Šuranská.
Předsedou sportovců je pan ing. Jiří Dohnal.
Mezinárodní výbor FIFA pro pravidla fotbalu, které se i u nás
mění k 1. červenci 2000.
Zahrádkáři
Český zahrádkářský svaz patřil mezi zájmové spolky s největší
členskou základnou. Bohužel, v posledních letech došlo k
odlivu členů. Nejprve bylo rozdělení místní organizace do dvou
sekci, vinaři a ostatní zahrádkáři, nyní ještě pracují alespoň
částečně vinaři.
Jejich věková struktura se však stále nebezpečně zvyšuje a
hrozí nebezpečí úplného zániku místo, aby nastupovali noví
zájemci z řad nejmladších pěstitelů ovoce a vinné révy, vždyť
členský příspěvek není nijak závratný, pouhých třicet korun
českých.
Úplný zánik by měl za následek převedení veškerého majetku
zahrádkářů z obce podle platných stanov Českého zahrádkářského
svazu na ústředí, které je v Praze.
Sice si pozemky s vinohrady koupili všichni nájemci, ale
hodnota zahrádkářského domu číslo popisné 205, kde byla v
letošním roce vybudovaná přístavba na zřízení povidlárny a
moštárny, činí asi dva miliony pět set tisíc korun českých. Do
této ceny se musí započítat i pálenice v Bůrovcích.
Vinaři každoročně organizují výstavu vín, nejen tu veřejnou,
na kterou zvou i pěstitele vín z blízkého i vzdáleného okolí,
ale i tak zvanou "komorní", kde se "koštuje" letošní víno,
hlavně bílý Müller Thurgau.
Zajímavé jsou i přednášky pozvaných odborníků, zaměřené na
ošetřování ovocných stromů a vinné révy.
Po dlouhodobé nemoci pana Ptáčka, kdy předsedu zastupoval,
svolil, přijal volbu členskou schůzí a stal se novým předsedou
pan Stanislav Nedbálek. Revizní komise zvolila předsedou pana
Augustina Knota.
Dobrovolní hasiči
Sbor dobrovolných hasičů v Topolné má již více než stoletou
tradici a patří po celou dobu k nejvíce "váženým" a
"nejpotřebnějším" spolkům. Všechny důležité události v naší
vesnici se bez přispění dobrovolných hasičů téměř neobejdou a
celý sbor je vždy připraven všem spoluobčanům pomoci v případě
nouze.
Jsou oporou a téměř "pravou rukou" Obecnímu úřadu a svou pomoc

neodmítnou na požádání i paní ředitelce základní školy.
Starají se i o budovu hasičské zbrojnice a její zařízení, svou
péči a volný čas věnují i udržování provozuschopné požární
techniky. Kontrolují nádrže s vodou, které jsou v obci a také
funkčnost vodovodních hydrantů.
Společně se umí i bavit, v tělocvičně základní školy hrají
fotbálek, své fotbalové mužstvo postaví i při turnaji "starých
pánů", účastní se i soutěže v požárním sportu. S rodinnými
příslušníky se účastní poutě na Hostýně a děti rádi vezmou na
výlet "do neznáma" a tak je alespoň částečně odměnit za jejich
pochopení pro jejich časově náročný "koníček".
Organizují také "fašank" s pochovávaním basy. Škoda, že v
letošním roce se vinou špatného počasí neuskutečnil "výlet" s
dechovou hudbou Topolanka a cimbálovou muzikou Včelaran na
památkovém objektu "devadesátce."
Důležitá je také jejich práce s mládeží, nejen vlastní děti
vedou k lásce k požárnímu sportu, ale věnují se i dětem v
hasičském kroužku při místní základní škole a tak si
vychovávají své nástupce.
Sboru dobrovolných hasičů velí pan Miroslav Horák, další z
jejich členské základny jsou pánové:
Ladislav Horák mladší,
Oldřich Malina
ing. Pavel Knot
ing. Petr Sklenářík
Petr Gajdošík
Stanislav Mašláň
Josef Polášek
Jaroslav Hoferek
Petr Knot
Petr Večeřa
Svatopluk Parobek mladší
Lukáš Rozsypálek
Zdeněk Nevařil
Mezi zasloužilé členy patří pánové Ladislav Horák, Aladanár,
Rozsypálek, Malina, Gajdošík - většinou otcové nynějších
aktivních hasičů.
Československá strana lidová
Činnost "lidovců" byla v letošním roce zaměřena hlavně na
organizaci a všechny potřebné záležitosti spojené s
připravovaným a v květnu uskutečněným svěcením místního
kostela.
O úklid kostela a jeho výzdobu se starají členky společně s
dalšími dobrovolníky po celý rok.
Výbor místní organizace Československé strany lidové
organizuje zájezdy na poutní místa nejen v České republice,
přispívá i ke kulturnímu životu vesnice přípravou a organizací
návštěv divadelních představení činohry, opery i baletu
Mahenova divadla v Brně, Zlíně i vybraných divadelních
představení v Uherském Hradišti. Duší a organizátorkou zájezdů

i ve spolupráci s vedlejší vesnicí Bílovice, Svárov, Prakšice
a Nedachlebice je paní Berecková.
Na členské schůze si zvou zajímavé hosty, organizují besedy a
nezapomínají ani na staré a nemohoucí členky a členy.
Předsedou místní organizace je pan Berecka Jaroslav, jednatel
pan Sklenařík Karel.
Komunistická strana Čech a Moravy
Členská základna místní organizace Komunistické strany Čech a
Moravy neustále "stárne" a tak její činnost se omezuje jen na
důležité a významné události, jako je například výročí
osvobození naší vsi při konci II. světové války, společně
slaví svátek práce, 1. máj a další.
Nezapomínají na své staré a nemocné členy, které chodí
navštěvovat. Předsedou vesnické organizace je pan Oldřich
Doležal.
Divadelní představení
Všichni zájemci z celé vesnice si mohou zakoupit předplatné
Slováckého divadla v Uherském Hradišti. Majitelům předplatného
je přistaven autobus, který zajišťuje správa divadla. Ten
diváky bezpečně doveze až k budově divadla a po skončení
představení přiveze zpět na topolskou náves.
Zájem o permanentky je rok od roku vyšší a zájemci o kulturní
zážitek jsou hlavně mladí lidé a střední generace.
Zajímavým zjištěním byla malá anketa o návštěvě filmového
představení. Mnoho, a je jich převážná většina nenavštívila
kino více než pět nebo deset let a spokojí se s filmovým
představením vysílaným televizními stanicemi.

Výročí roku 2000
90 let nové školy
V roce 1905 se začalo obecní zastupitelstvo zabývat výstavbou
nové školní budovy, protože stávající učebny ve staré škole
již nestačily vzrůstajícímu počtu žáků. Bylo posouzeno několik
návrhů, kde by mohla škola stát, nakonec byla zakoupena
hospodářská usedlost číslo popisné 101 se zahradou od manželů
Hrdinových s úmyslem postavení nové školy.
Zhotovení plánů bylo zadáno staviteli Tabarovi z Napajedel.
Pro nedostatek finančních prostředků se stavba musela o
několik let odložit a vyučovalo se dál ve stísněných
podmínkách. Ve staré škole byly čtyři učebny a jedna
nevyhovující byla na Obecním domě číslo popisné 10. V těchto
učebnách se vyučovalo sedm tříd.
Závěrem roku 1909 bylo konečně zakoupeno na stavbu školy 100
000 kusů cihel od cihelny velkostatku v Napajedlích. Peníze
byly vypůjčeny od Hypoteční banky na splátky třiceti let.
Nový plán stavby školy vypracovaný inženýrem Vrtělem byl
obecním výborem odsouhlasený a počátkem jara roku 1910 se

začalo se stavbou v zahradě tehdy již obecního domu číslo
popisné 101. V době stavby školy domek vyhořel a již se více
neopravoval. Stál v místech, kde je v současné době kostel.
Stavba pokračovala rychlým tempem a již 28. srpna 1910 byla
škola slavnostně vysvěcena. Světitelem byl Monsignor Antonín
Cyril Stojan, probošt kroměřížský, později arcibiskup
olomoucký.
Po prázdninách se ve škole již začalo vyučovat, i když některé
práce se ještě dodělávaly. Stavbu prováděl stavitel Holomek,
stolářské práce stolaři Turzík a Soška, všichni z Napajedel.
Náklad na celou stavbu byl čtyřicet dva tisíc korun.
Dokončením stavby byl vyřešen problém učeben. Nyní byly čtyři
učebny ve staré a čtyři v nové škole. Nová škola dostala
domovní číslo 101 po zaniklé selské usedlosti.
Velkou zásluhu na výstavbě měl obecní výbor v čele se
starostou Vincentem Gajdošíkem číslo popisné 24 a správce
školy, který působil v Topolné plných třicet šest let,
nadučitel Karel Kotek. Ten byl také za velké zásluhy o obec
spolu s Monsignorem Antonínem Cyrilem Stojanem a bílovským
farářem doktorem Inocentem Obdržálkem jmenován čestným občanem
obce Topolná.
Budova nové školy v roce 1972 vyhořela.
Velkým úsilím celé vesnice se následky požáru podařilo velmi
rychle zlikvidovat a ve škole mohlo být za několik dnů
obnoveno vyučování.
Při rekonstrukci byla škola rozšířena o tři učebny, kabinety,
sborovnu, tělocvičnu a již v roce 1973 byla škola předána k
užívání.
Zpracoval pan Augustin Knot, prosinec 2000.
100 let úřadovny záložny
V roce 1900 je dochován zápis obecního zastupitelstva o
povolení úřadování nově zřízené záložny na obecním úřadě.
150 let velkého požáru v obci
V roce 1850, ve čtvrtek před velkým hodově naladěným svátkem,
vypukl v Topolné velký požár, který zničil část obce nad
nynějším kostelem a shořely domky od nynějších obyvatel
Dohnala Pavla číslo popisné 98, po Horákovu uličku u domu pana
Horáka, číslo popisné 78. Dle pátrání pana Knota občané
Topolné postavili v obci kapličku, jako poděkování za to, že
se podařilo požár uhasit. Hledají se další materiály o této
kapličce a její další osud.
90 let Hasičské zbrojnice - zahájení její výstavby
V roce 1910 byl náčelníkem hasičů pan Karel Kotek,
podnáčelníky pánové Ferdinand Jánoš a Mořic Lapčík a sbor měl
v té době 28 členů. Hasiči měli častá cvičení a to se
projevovalo na rychlosti jejich zásahů, oheň byl vždy brzy
zlikvidován. Hasiči, členi ochranné stráže drželi i noční
hlídky. Schůze probíhaly v hostinci u pana Havlíka, později ve

spolkové místnosti v obecním domě. A tam také vznikl návrh,
aby se postavilo hasičské skladiště a spolkové místnosti vedle
budovy staré školy.
Nakonec se zakoupil pozemek nad hostincem od manželů
Hrdinových a stavba byla zahájena 9. srpna 1910, dokončena
byla 24. prosince 1912 nákladem dva tisíce jedno sto třicet
pět korun a o její výstavbu se nejvíce zasloužil pan Ferdinand
Jánoš.
Tato budova sloužila svému účelu až do roku 1965, kdy byla
přestavěna a zmodernizována do dnešní podoby.
90 let Pálenice
V roce 1910 se dvacet místních občanů na podnět obecních
radních a tehdejšího starosty pana Gajdošíka rozhodlo založit
"páleničářské" družstvo. Sdružili finanční prostředky na
výstavbu a vybavení místní pálenice.
Podle pamětníků byl poplatek za pálení každý desátý litr
vypálený slivovice.
Pálenice ve žlebě byla v prostoru před rodinným domem pana
Stanislava Dovrtěla, číslo popisné 76 a fungovala až do roku
1964. Při melioračních pracech na "žlebě" se pálenice zbourala
a její zařízení se přeneslo do nově postavené v Bůrovcích.
Toto původní zařízení se částečně opravovalo a modernizovalo,
ale slouží po dnešní dobu. Nyní je majetkem Českého
zahrádkářského svazu.
95 let Horákova dřevěná stodola
Podle zápisů jednání obecního zastupitelstva bylo v roce 1905
vystaveno povolení na stavbu dřevěné stodoly panu Horákovi,
číslo popisné 2.
Jelikož již v té době platila přísná protipožární opatření, je
tato, ještě stále funkční dřevěná stodola poslední, která se
uvnitř vesnice postavila.
70 let Elektrifikace obce
V roce 1930 byla elektrifikována obec, elektrický
transformátor byl za vesnicí za zahradou rodiny Ferdinanda
Křena, číslo popisné 89.
Je zajímavé, že i zde chyběli obecním radním finanční
prostředky, které si museli vypůjčit a obec znovu zadlužit.
50 let Založení zemědělského družstva
15. března 1950 založilo čtyřicet jedna kovozemědělců v
Topolné zemědělské družstvo. Ustanovující schůze se konala v
hostinci u Hrdinů, nynější hospoda U Huberta, za velmi
bouřlivých podmínek.
Prvním předsedou Jednotného zemědělského družstva v Topolné se
stal pan František Hrdina, číslo popisné 340.
40 let Slavnostního otevření "Obchodního domu"
V roce 1960 byla slavnostně otevřena budova nákupního

střediska spotřebního družstva Jednota, která nahradila dvě
malé prodejny smíšeného zboží na Horním konci obchod "u
Otépků", na Dolním konci obchod "u Krojzlů". Malá prodejna
textilu byla v té době v provozu na objektu číslo popisné 1.
Prvním vedoucím nového nákupního střediska byl pan Karel
Mašek.
50 let Ukončení výstavby vysilače
Vhodné místo pro umístění zesilovače rozhlasových vln našli
ještě v době okupace Němci, když zde německá armáda umístila
své radary.
Po ukončení války byly pozemky na Zápovědi vyvlastněny ve
výměře asi padesáti hektarů. Z toho dvě třetiny patřily ke
dvoru pana Nesvadby, který o svůj majetek přišel za kolaboraci
s Němci "malým dekretem" v roce 1945.
Na zbytek pozemků se vztahují restituce, které se řešily
výměnou.
Otevření provozu vysilače bylo slavnostní, zúčastnil se ho i
spisovatel Ivan Olbracht.
40 let Školních dílen
V roce 1960 postavili občané v akci "Z", to znamená sami
zdarma, polytechnické dílny na dvoře školy. Budování budovy se
účastnili i žáci školy se svými učiteli, pan ředitel školy
Petr Barouš, učitel fyziky a dílen pan Jaroslav Hyánek, pan
učitel matematiky a chemie Ludvík Škára a pan učitel prvního
stupně pan František Dohnal. Před otevřením dílen ve škole se
žáci učili základům polytechnického vzdělání v provizorních
prostorách ve staré škole a v objektu čp. 1.
Vystavěné dílny sloužily svému účelu do roku 1976.
Po odchodu žáků 2. stupně základní školy šesté až deváté třídy
do Bílovic, se objekt používal nejprve pro školní družinu,
později se zde vydávaly dětem obědy. Nyní je zde skladiště.
40 let Štěrkoviště na loukách
V roce 1960, kdy Jednotná zemědělská družstva mohla mít
otevřená vedlejší "přivýdělky" s názvem "přidružená výroba",
začalo naše družstvo těžit štěrk na loukách u vysilaček. Výnos
z těžby příznivě ovlivňoval výsledek hospodaření místního
Jednotného zemědělského družstva.
V pozdější době došlo k obavám, že by se mohlo poškodit
podloží pod stožáry vysilaček a těžba byla zastavena.
Vzniklé jezero slouží nyní rybářům k chovu ryb a všem občanům
jako místo k rekreačnímu odpočinku a koupání.
30 let Koupaliště
V roce 1970 bylo otevřeno koupaliště v areálu kulturního
střediska v Bůrovcích. Jeho provoz zajišťovali zaměstnanci
"Místního hospodářství" při Obecním úřadu. Stálý dozor
plavčíka zajišťoval bezpečnost koupajících se dětí.

30 let Obecní vodovod
Před třiceti lety byl vybudován veřejný vodovod v akci "Z". K
jeho výstavbě se přistoupilo hlavně proto, že se části obce
Trávníky a Padělky začala ztrácet voda ze studní. Příčinou
mohly být vybudované studny u Kněžpolského lesa, které
sloužily k zásobování vodou části města Uherské Hradiště.
Na tyto studny se napojila i naše část veřejného vodovodu.
Vybudovaný vodovod významně přispěl ke zlepšení životních
podmínek obyvatel vesnice.
Životní minimum pro rok 2000
Životní minimum je částka vypočítaná Ministerstvem sociálních
věcí a slouží k výpočtu poskytovaných sociálních dávek
Částka potřebná k zajištění výživy a ostatních základních
potřeb:
pro dítě od 6 let
částka 1600 korun
od 10 let
1780 korun
od 15 let
2110 korun
do 25 let nezaopatřené
2310 korun
pro ostatní občany
2190 korun
Částka potřebná k zajištění nezbytných nákladů na domácnost
(společných potřeb domácnosti):
pro jednotlivce
částka 1580 korun
pro dvoučlennou domácnost
2060 korun
pro tří nebo čtyřčlennou domácnost
2560 korun
pro pět a vícečlennou domácnost
2870 korun
Životní minimum není žádná velká částka, která by zajistila
rodině dostatek finančních prostředků, jsou však i rodiny,
kterým jejich příjmy se pohybují pod hranici životního minima
a doslova si musí rozmýšlet, zda si koupí rohlíky nebo chleba.
Těm pomáhá systém státních sociálních podpor, o které se musí
žádat. Jedná se buď o zákonné dávky, nebo o nenárokové
příspěvky o jejichž přidělení rozhoduje obecní nebo okresní
úřad na základě zhodnocení finanční situace žadatele.
Závěr
Zápis událostí roku 2000 je uzavřen. Zároveň jsou to poslední
řádky zápisu událostí celého druhého tisíciletí a dvacátého
století.
Silvestrovskou nocí jsme se rázem stali lidmi narozenými v
minulém století a také v minulém tisíciletí.
Život za tisíc let si vůbec neumíme představit, nedaří se to
ani těm nejodvážnějším spisovatelům science fiction.
Je to velmi dlouhá doba pro vývoj života na planetě Země,
životních podmínek a techniky.
Všem obyvatelům, nejen naší obce, přejme v tom novém
tisíciletí, ať nikdy neprožijí hrůzy zapsané ve starých
kronikách - světové války, hladomory, smrtelné epidemie a
živelné katastrofy. Ať vždy svítí sluníčko, zelená se tráva a
zpívají ptáci.

Všechno nej, nej, nej.
Zapsala: Věra Buráňová
Podepsán starosta obce pan Fr. Samsounek
Topolná 23. dubna 2001

ROK 2001
Rok 2001 – úvod
Rok 2001 je první rok nového století.
Všichni spoluobčané dnešního dne, 1. ledna 2001, jsme se
narodili v minulém století, dokonce tisíciletí. Jsme lidé
z minulého století.
Když jsem byla malá, počítač, internet, mobil, digitální
fotoaparát, nebo jen automatická pračka, to byly věci, které
jsme si nedovedly ani představit, teď jsou to každodenní
potřebné součásti našeho života, s kterými umí pracovat i malé
děti.
V zájmu obcí je upoutat pozornost na život na vesnici,
upozornit na zajímavosti nejen přímo uvnitř vesnice, na jeho
historii a současnost, ale i na jeho okolí. I Toporná má od
letošního roku své webové stránky na adrese:
www.obec.topolna.cz na internetu jsou k dispozici všem, kteří
se o naší obci chtějí dozvědět veškeré dostupné informace.
A co nás čeká dále? Budou nalezeny léky na civilizační nemoci,
které trápí obyvatele naší planety Země? Jak bude zajištěno
naše stáří, co čeká naše děti?
Snad nám na naše otázky alespoň trochu napoví nový rok – rok
2001.
Leden 2001
První den nového roku prožil každý občan naší obce různě podle
svých představ a možností, ale jedno jsme měli všichni
společné. Od tohoto dne se nám zvýšily náklady na domácnost..
Jihomoravská energetika již dlouho předem avizovala zvýšení
ceny elektrické energie pro velkoodběratele, ale i pro
domácnosti průměrně o 24 % (3,16 korun českých za
kilowatthodinu u skupiny „B“), přibližně stejné navýšení ceny
zemního plynu pro domácnosti (6,60 korun českých za metr
kubický – spotřeba plynu do 6000 metrů kubických), připravila
svým odběratelům Jihomoravská plynárenská akciová společnost.
Slovácké vodárny a kanalizace, akciová společnost Uherské
Hradiště sice usoudily, že 18,80 korun za kubický metr jim
k vytvoření provozního zisku stačí, ale zvýšení ceny odpadové
vody (stočného) na 13 korun českých za metr kubických
schválilo již podzimní jednání obecního zastupitelstva a bylo
včas zveřejněno na úřední desce.

Mezi obecní poplatky, které jsou od obyvatel Toporné vybírané
do obecní pokladny, jsou i poplatky za pejsky ve výši 50 Korun
českých.
Za odvoz popelnice 1x za čtrnáct dní zaplatili majitelé domů
520 Korun.
Silniční zákon
Od 1. ledna 2001 platí nový Silniční zákon, který přináší
změnu také pro chodce. Ti budou mít nyní na vyznačených
přechodech přednost před motorovými vozidly, které by
přecházející chodce neměly ohrozit. Tento chráněný přechod byl
vyznačen u autobusové zastávky u novinového stánku před
budovou staré školy. Zásadní změnu nový zákon přináší i pro
malé cyklisty, kteří by neměli jezdit na jízdních kolech bez
cyklistické helmy – přilby na hlavě.
Sbírka Tříkrálová
5. ledna a 6. ledna 2001 osm skupin koledníků v kostýmech
biblických mudrců, tří králů, které doprovázela dospělá osoba,
obcházelo naši vesnici a zvonilo u dveří všech rodinných domů.
Mladí koledníčci zazpívali obyvatelům domů koledy a vybírali
peníze na Tříkrálovou sbírku, kterou zastřešuje Olomoucká
arcidiecéze a Česká biskupská konference.
V naší obci již druhým rokem tuto sbírku organizuje paní
inženýrka Irena Rozsypálková, číslo popisné 472.
Zdá se, že se tato sbírka pro potřebné změní v tradici, která
rozdává radost, učí odvaze ke kontaktu s lidmi a přibližuje
biblickou událost i spoluobčanům bez vyzvání.
Díky tomu, že stále existují otevřená srdce pro pomoc bližnímu
a soucítění s člověkem v nouzi se v naší obci vybralo 33000
Korun českých.
Zatmění měsíce
Ve středu 10. ledna 2001 od 21. hodiny večerní do 23. hodiny
mohli občané sledovat úplné zatmění Měsíce.
Počasí všem amatérským hvězdářům přálo, mraky se rozestoupily
a celou fázi zatmění všichni zájemci mohli sledovat pouhým
okem.
Únor 2001
Sbírka na varhany
V pondělí 5. února 2001 byl uveřejněn rozhovor redaktora
týdeníku „Dobrý den s kurýrem“ se starostou naší obce panem
Františkem Samsounkem o problematice varhan v našem kostele.
Tomuto rozhovoru předcházel článek obecních novinách „Život
v Topolné“, které byly vydány v lednu 2001.
Spolek pro záchranu varhan v Toporné vzpomíná na dobu před
padesáti lety, kdy sbírku na zakoupení varhan do kostela
podpořily tehdejší spolky v obci a občané bez rozdílu svého
náboženského smýšlení. Otcem myšlenky zakoupení varhan byl
Páter Josef Rýpal. Oprava 23. 1. 2002 Páter Josef Rýpar.

Za zmínku stojí i velká snaha místních hasičů, kteří v té době
dvakrát uspořádali Jízdu králů i do sousedních obcí a přispěli
tak velkou finanční částkou. (Účastnila jsem se jich – jako
dítě v doprovodném hasičském voze).
V roce 1953 byly varhany nainstalovány a od té doby se jen
udržují, nebo drobně upravují. Jejich stav již vyžaduje
generální opravu vzhledem k délce jejich provozu a opotřebení
některých jejich dílů a součástek.
Sbírka na opravu se již rozběhla, ale každý dárce může přispět
na účet v České obchodní bance, číslo konta 164016463/5100.
Každá koruna je vítaná. Ve čtvrtek 8. února 2001 byl na stejné
téma uveden televizní šot na kanále PRIMA v regionálním
vysílání.
Světový den zdraví
V neděli 11. února 2001 byl označen tento den jako „Světový
den zdraví“.
Zakladatelem byl v roce 1993 papež Jan Pavel II.
Soud, zpronevěra
Ve středu 14 února 2001 byl ve všech regionálních novinách i
v příloze „Východní Morava“ v denníku Mladá Fronta Dnes
uveřejněn článek zpronevěře peněz občana naší vesnice pana
Jaroslava Juřeny vlastním synovcem, panem Ladislavem Hoferkem
z Otrokovic.
Před dvěma lety svěřil pan Juřena svému synovci vkladní knížky
s nemalým obnosem, téměř milion korun českých. Proč tak učinil
se již nikdo nedozví, neboť strýc, který ještě na nezdárného
synovce podal trestní oznámení, během řízení zemřel. A tak
okresní soud na základě výpovědi svědků a ostatních příbuzných
pana Juřeny vyměřil devětatřicetiletému panu Hoferkovi trest
odnětí svobody na tři roky ve věznici s ostrahou a dědice,
kteří žádají náhradu, odkázal pan Eduard Ondrášek na občanskoprávní řízení.
Otevřený dopis
Ve středu 14. února 2001 byl v agitační vývěsce politické
strany Občansko demokratické strany uveřejněný otevřený dopis
studenta Vysoké školy ekonomické v Praze, studenta Jiřího
Košuta číslo popisné 233, starostovi naší obce, panu
Františkovi Samsounkovi. V tomto dopise ostře hodnotí a
rozebírá článek v obecních novinách o malé podpoře státu na
rozvoj malých obcí.
Zápis prvňáčků
Pondělí 19. února 2001 se stalo důležitým datem v životě
malých šestiletých občánků z naší vesnice.
V budově základní školy paní ředitelka Olga Němcová společně
s učitelkami Janou Gregorovou a Hankou Nevělíkovou zapisovali
žáky „lišáky“, nejstarší třídy mateřské školy do první třídy
„velké“ školy.

Budoucí žáčci s větším či menším strachem plnili úkoly, které
jim usměvavé a milé paní učitelky zadávaly a odpovídaly na
jejich dotazy. Pak s nezbytnými údaji nastoupili jejich
rodiče. Doufejme, že si děti odnášely jen ty nejlepší zážitky
a na svůj první den základní školní docházky se budou těšit.
Sčítání lidu
V pátek 23. února 2001 sčítací komisaři v naší obci roznáší
sčítací archy do každého domu, do každé domácnosti, i do těch,
které jsou určeny k rekreačním pobytům majitelů nemovitosti,
každému občanu trvale hlášenému k pobytu v Topolné.
Komisaři v naší vesnici, kteří se již delší dobu odborně
připravovali pro bezchybné vyplnění formulářů jsou:
paní Libuše Chadalíková, číslo popisné 18
paní Věra Kopečková, číslo popisné 123
paní Františka Buriánková, číslo popisné 325
pan Jaroslav Hoferek, číslo popisné 484
pan Josef Dohnal, číslo popisné 96
Revizorem pro naši obec byl ustaven pan Augustin Knot, číslo
popisné 283. Každý sčítací revizor má na starosti asi sto bytů
a tři sta obyvatel, revizor pak bude v průběhu sčítání lidu a
bytů zpracovávat data a údaje ze všech pěti obvodů.
Končiny
V sobotu 24. února 2001 byla končinová zábava.
Jednou z mála kulturních akcí, které se v naší obci zachovaly
jsou končiny. Jejich organizátorem je Sbor dobrovolných hasičů
z naší vesnice.
Společně s partou mladých lidí, kteří utvořili „zdravé jádro“
topolské mládeže, zajistili hudební doprovod u kapelníka
dechové hudby Topolanka, pana Blažeje Foltýna, připravili
sklepní prostory v kulturním středisku Bůrovce a zajistili pro
všechny občerstvení.
Sraz masek a hasičů byl stanoven na 13.30 hodin odpoledne u
hasičské zbrojnice. Ve stanoveném čase se to na shromaždišti
hemžilo dětmi, které obdivovaly dělo, veselé jeptišky,
exotické Mexičany, Karkulku i s vlkem a babičkou, tygra,
medvěda, ale i vojáky a pionýry.
Po obchůzce vesnicí s „komorní“ dechovkou, kdy občané
přispívali hasičům na jejich činnost do hašiček nějakou tou
„korunou“ dle svých možností, pokračovala zábava v Bůrovcích
od 20 hodin. K tanci a poslechu vyhrávala dechová hudba
Topolanka.
O půl noci hasiči pochovali, sice ne basu, ale dechový nástroj
– trubku.
Březen 2001
První historické sčítání lidu, domů a bytů České republiky se
uskutečnilo 1. března letošního roku a sčítací listy
vyplňovaly podle stavu o půlnoci z 28. února na 1. březen

2001. Koná se podle zákona číslo 158/1999 Sbírky. Tento zákon
mimo jiné stanoví povinnost občanů poskytnout všechny
požadované údaje správně, pravdivě a včas.
Zvláštní postavení mají údaje o národnosti a náboženském
vyznání, které vyplní každý občan podle svého rozhodnutí.
Podle informací Českého statistického úřadu by toto sčítání
mělo vypovídat o úrovni bytové kultury domácností, o
ekonomické aktivitě obyvatelstva a také národnosti.
Sčítání prováděli k tomu pověření a proškolení komisaři, kteří
nejprve do všech domácností i všech domů přinesli sčítací
listy, v druhé polovině měsíce února a v prvním týdnu měsíce
března je sbírali zpět.
Pro potřeby sčítání lidu byly Českým statistickým úřadem
vydány tiskopisy:
1. Sčítací list osob, kde se zjišťoval druh pobytu, státní
občanství, národnost, rodinný stav, počet narozených
dětí, náboženství, nejvyšší ukončené školní vzdělání,
ekonomická aktivita, zaměstnání, odvětví ekonomické
činnosti, dojížďka a docházka do zaměstnání a školy,
místo pracoviště a školy, dopravní prostředek.
2. Bytový list, kde se zjišťovaly údaje o bytu, způsob
bydlení, obydlenost bytu, právní důvod žívání bytu,
plocha bytu, počet obytných místností, poloha bytu, plyn,
teplá voda, převládající způsob vytápění, energie
používaná k vytápění, počet osobních automobilů a osobní
počitač.
3. Domovní list, který vyplňoval vlastník nebo správce domu.
Zde se zjišťovalo stáří domu, počet bytů a vlastnická
práva.
Ej hora, hora
V neděli 11. března 2001 mělo svoji premiéru hudební a taneční
divadlo na zbojnické motivy z jihovýchodní Moravy „Ej hora,
hora“ v Městském divadle ve Zlíně.
Hlavními protagonisty tohoto představení byli hudebníci,
tanečníci a zpěváci folklorního souboru Včelaran, se sídlem
v Topolné, kterých se na jevišti vystřídalo více než čtyřicet
a jazzový kvartet, v němž s pianistou Emilem Viklickým hrál
bubeník Laco Trop, kontrabasista František Uhlíř a cimbalistka
a zpěvačka Zuzana Lapčíková. Ta byla také autorkou scénáře a
režisérkou představení. Hudební doprovod napsala paní Zuzana
Lapčíková společně s panem Emilem Viklickým.
Toto představení mělo veliký úspěch a pokračovalo představením
v Uherském Hradišti a Uherském Brodě.
Kladné ohlasy na toto představení vyšly v regionální příloze
Mladé fronty Dnes a ve Slováckých novinách.
Z jednoho článku cituji: „Je možné, že staromilci a folklorní
fundamentalisté budou pronášet spoustu výhrad k jejímu
netradičnímu pojetí. Zuzka jako všestranná hudebnice ví, že
v dnešní době se nedá dělat autentický folklor. Vytvořila
dílo, v němž dala možnost všem spolupracovníkům, aby spontálně

vyjádřili svůj prožitek lidové umělecké tvorby. Využila
zásady, že nositelem nových proudů a vyjadřovacích prvků na
vesnici byla vždy mládež, ale získala pro svůj projekt i
starší generaci a celá vesnice jej přijala. V Topolné se její
zásluhou tvůrčím způsobem a na pozoruhodné umělecké úrovni
rozvíjí nové pojetí spontální tvořivosti“.
Nové topoly
Ve čtvrtek 15. března 2001 pracovní četa při obecním úřadu
v Topolné znovu osázela mladými topoly alej kolem silnice ke
hřišti v části obce zvané Trávník. Tím nahradila staré stromy,
které zničil v červenci roku 2000 silný vítr.
Beseda o Topolné
V pátek 23. března 2001 se uskutečnila na obecním úřadu
v Topolné v zasedací místnosti beseda o historii Topolné
s panem Augustinem Knotem, číslo popisné 283, pod záštitou
starosty obce panem Františkem Samsounkem, číslo popisné 369.
Pozvání na besedu od pana Knota přijali nejen místní
obyvatelé, které dějiny vesnice zajímají, ale i historici
doktoři přírodních věd, paní Nina a Jiří Pavelčíkovi.
Téma besedy byla historie sčítání lidu. Jet o aktuální téma a
v souvislosti ve vývoji obce přináší zajímavé informace. Pan
Knot popsal nejen dřívější sčítací archy, ale zmínil se i o
významných datech v životě Topolné.
Součástí besedy byly i ukázky dobových kreseb, případně
fotografií a opisů historických materiálů.
Zamyšlení nad sčítáním lidu od pana Augustina Knota je
součástí letošního zápisu, doplněné o výsledky březnového
sčítání.
Zloděj ve stánku
Čtvrtek 29. března 2001 hned v časných ranních hodinách byl
nepříjemný pro majitelku novinového stánku paní Marii
Pavelkovou a jejího syna Miroslava Pavelku, číslo popisné 155.
Neznámý poberta se vloupal do jejich stánku, kde způsobil
větší škodu na zařízení a vnitřním vybavení prodejních
prostor, než na odneseném lupu. Kvůli zajištění stop
přivolanými policisty z okresního oddělení Policie České
republiky se museli místní zákazníci obejít bez svých ranních
novin, nebo cigaret.
Duben 2001
Úhyn včel
V úterý 3. dubna 2001 zjistil včelař pan Jindřich Polášek
číslo popisné 428, že jeho včelstvo špatně přezimovalo a
zahynulo.
Jelikož poslední léta ohrožuje včely nemoc zvaná varroáza a
včelí mor, místní včelaři netrpělivě očekávali výsledky
laboratorního vyšetření příčiny úhynu včel.

Žádná z obávaných nákaz nebyla u mrtvých včel prokázána a pan
Jindřich Polášek si mohl opatřit nová včelstva.
Ale i tak v naší obci každoročně klesá počet včelstev, i když
poptávka po čerstvém medu, propolisu, ale i včelím vosku stále
stoupá. Veřejnost se vrací k přírodě, a léčivé účinky medu
znali už i naši předkové. V katastru naší obce Topolná jsou
organizováni v Českém svazu včelařů:
pan Josef Buráň, číslo popisné 149, vlastní 4 včelstva
pan Milan Kašný, číslo popisné 443, vlastní 6 včelstev
pan Jindřich Polášek, číslo popisné 428 má doma 4 včelstva
pan Jaroslav Šumíček, číslo popisné 92, ošetřuje 12 včelstev u
odchovny bažantů
Velikonoce
Ve čtvrtek 12. dubna 2001 v 18 hodin začíná první obchůzka
chlapců dědinou. Tak jako dříve se schází horňané u horní
kapličky svatého Antonína, dolňané u kostela. I dávná hranice
mezi dolním a horním koncem, která byla u zrušené pálenice
před rodinným domem pana Ladislava Dovrtěla, číslo popisné 71,
je stále zachovaná.
Klukovské společenství má svůj řád, veliteli jsou chlapci
vycházející základní školu a žáci osmé třídy, tak zvaní
poručníci, ti kteří na jejich místa nastoupí příští rok,
sedmáci, jsou podporučíci a ostatní drobotina.
Poručíci nechodí v zástupu, nemají hrkač, ale opírají se o
hůl, znaku jejich hodnosti. Na pravidelných zastávkách se
zpívá nábožná písnička: „My klekání klepeme, tím památku
činíme, že Kristus Pán za nás zemřel a na kříži za nás trpěl,
protož milý křesťane, modli se Anděl Páně, aby nás Bůh
zachoval na přímluvu Marie.“
Hrkání bylo od nepaměti výsadou pouze chlapců, v posledních
letech se však v zástupu řadových hrkačů objevují i děvčata.
Na Bílou sobotu obchází poručíci ve dvojicích rodinné domky
v obci a zpívají kolední písničku. Za ni dostávají peníze,
vejce a jiné naturálie. Ty rozdělí mezi sebe. Děti s hrkači
dostávají od poručníků bonbony po každé obchůzce, klekání.
V pondělí velikonoční obcházejí dědinu nejen malé děti, ale
hlavně silnější polovina mládeže, chlapci a muži s velkými, až
dvoumetrovými tatary a vyplácejí děvčata.
Cirkus
Čtvrtek 19. dubna 2001. Vzhledem k překotnému vývoji televizní
techniky znají děti z obrazovky exotická zvířata, tygry,
slony, medvědy, hady. Mezi rodinné výlety patří návštěva
zoologické zahrady. Určitě viděly děti v mediích cirkusové
představení světových artistů nebo krotitelů zvěře, večery
s nejlepšími světovými kouzelníky patří mezi nejsledovanější
televizní pořady, ale příjezd opravdového cirkusu rodiny
Berousků vzbudil docela velkou pozornost dospělých i těch
nejmenších spoluobčánků. Cirkusáci postavili sice jen na
jeden den svůj stan „šapitó“ před budovou staré školy, jejich

představení neoplývala světelnými efekty, drezůrou exotické
zvěře, ale i cvičení poníci, opice společně s klauny a
akrobaty dovedli pobavit obecenstvo.
Neštěstí
V úterý 24. dubna 2001 přivolaní policisté nalezli v rodinném
domku v Topolné sedmačtyřicetiletého muže ze Zlína bez známek
života. Při prvním ohledání místa strážci zákona sice
nevylučovali cizí zavinění, ale pak oznámili, že se mrtvý muž
předávkoval léky. Byl to narkoman, který se snažil se svou
závislostí skoncovat.
V pátek 27. dubna 2001 se policisté České policie v naší obci
objevili opět a to k nalezenému důchodci, který ležel vedle
svého kola u silnice bez známek života, ale s bodnou rannou
v hrudníku.
Veškeré dohady o loupežném přepadení ukončila lékařská zpráva,
která po provedené pitvě našla příčinu smrti – infarkt. Bodnou
ránu si muž pravděpodobně způsobil sám, rozhodně však nebyla
smrtící ranou.
Soud s pachateli loupeže
Ve čtvrtek 26. dubna 2001 se konal soud nad pachateli
loupežného přepadení pošty v Topolné v loňském roce.
Jedná se o dvacetiletého pana Josefa Plevu a pana Karla
Komínka, který má dvacet pět let. Senát okresního soudu
v Uherském Hradišti vyměřil staršímu pachateli trest odnětí
svobody na dva roky nepodmíněně a mladšímu na tři léta.
Všichni hříšníci vysvětlovali motiv svého činu stejně,
potřebovali peníze.
Měli dluhy a potřebovali je splatit.
S verdiktem soudu souhlasili a proti rozsudku se neodvolali.
Toulky jarní přírodou
Sobota 28. dubna 2001
Skupina mladých lidí se rozhodla, že budou pokračovat
v úspěšných ročnících „toulek jarní přírodou“ s dětmi školou
povinnými, a tak se ve 13 hodin odpoledne pod kaštany u budovy
staré školy shromáždilo asi šedesát dětí, rodiče, učitelé a
mládež, aby se společně vydali směrem k vodárně a Kněžpolskému
lesu.
Na předem připraveném místě se rozpoutala ta pravá atmosféra
soutěží a her, která sebou strhla i přítomné rodiče. Nezbytnou
součástí akcí pro děti je i opékání špekáčků, při kterém se
vypily i litry horkého čaje.
Děti se vydováděly, ale při perfektní organizaci her a soutěží
neměly na nějaké „samostatné akce“ čas. Vrátily se domů
v pozdním odpoledni unavené, ale plné dojmů ze zdravého pohybu
v jarní přírodě.
Mezi organizátory patří i „věčně mladý“ Petr Večeřa, číslo
popisné 252

Stavění máje
V pondělí 30. dubna 2001 se stavěl na návsi před obecním
úřadem máj. Za doprovodu dechové hudby Topolanka, kterou vede
pan Blažej Foltýn, stavěli hoši – odvedenci společně
s dospělými muži máj stále bez moderní techniky, jen s pomocí
kůlů a žebříků.
Od pokusů podříznout máj zloději, chrání kmen železo a kramle
do máje zatlučené. Vrcholek, který tvoří opentlený smrček nám
oznamuje, že konečně přišlo do vesnice jaro.
Květen 2001
V sobotu dne 5. května 2001 se nad naší obcí přehnala v 15.30
hodin velká jarní bouřka s malou průtrží mračen. Prudký déšť
přinesl takové velké přívalové množství vody, že je nestačila
kanalizace odvádět a tak na dolním konci voda zaplavila
několik sklepů. Zaplavené sklepy pomáhali vyčerpávat místní
hasiči se svojí technikou.
Tato bouře byla doprovázena i prudkým větrem, který polámal
větve stromů a odnesl špatně zabezpečené střechy kůlen.
Den matek
V neděli 13. května 2001 v areálu kulturního střediska
v Bůrovcích připravily děti, žáci mateřské školy a žáci
prvního stupně základní školy, oslavu Dne matek.
Jednou z mála akcí, které naplní hlavní sál kulturního
střediska je vystoupení dětí, neboť jejich první nesmělé
krůčky na prknech, které znamenají svět, hrdě sledují všichni
příslušníci jejich rodin, nejen maminky, kterým bylo toto
pásmo především určeno.
Účinkující, jejich doprovod i ostatní hosty vítala dechová
hudba Topolanka, která ke kulturnímu životu v naší obci
nedílně patří.
Všechny diváky v sále přivítala paní ředitelka Olga Němcová,
ředitelka základní školy v Topolné. A pak již nic nebránilo
malým gratulantům přednést svá blahopřání próze, ve verších,
písní i pohybem. Vše bylo dokumentováno fotoaparáty, kamerou a
tužkou rodiči, sourozenci, příbuznými.
A cestou z podia účinkující provázel bouřlivý potlesk
nadšeného obecenstva. Závěr příjemného odpoledne, které trvalo
od 15. hodiny do 18. hodin patřil opět dechové hudbě. Žáčci
obou škol měli připravené malé občerstvení, které připravili
rodiče za spolupráce a přispění sponzorů z řad obyvatel
Topolné.
Košt vína
Sobota 26. května a neděle 27. května 2001 – výstava vín.
Že i v naší vsi rodí vinohrady dobré hrozny, z kterých je
výborné a kvalitní víno, o tom se snaží přesvědčit domácí
vinaři nejen své spoluobčany, ale i široké okolí. Dalším
důvodem pro uskutečnění pravidelného „koštu vína“ při
příležitosti pouti je i vzájemné porovnání výsledků celoroční

péče o vinnou révu a celkovou osvětu o druzích a kvalitě vín.
Již dávno naše znalosti vín jsou větší, neznáme jen víno
červené a bílé.
Sobotní setkání v domě zahrádkářů, číslo popisné 205 patřilo
pouze vinařům, jejich hostům a odborné komisi, v neděli byly
všechny vzorky vystavených vín již k dispozici všem zájemcům.
K dobré náladě „degustátorům“ přispěla i cimbálová muzika
Včelaran.
Pouť
Poslední neděle v květnu, letošní rok 27. května 2001, patří
hlavně dětem a mládeži, neboť v Topolné se koná pouť.
Pouťové atrakce, střelnice s papírovými růžemi, stánky
prodejní se zbožím všeho druhu, cukrová vata a hlasitá
reprodukovaná hudba, příjemná setkání se svými příbuznými,
známými, přáteli, milenci, to vše k nedělnímu pouťovému
odpoledni patří.
Od 18 hodin se konala pouťová zábava v zemědělské usedlosti
číslo popisné 90, kde společně vyhrávala dechová hudba
Topolanka pod taktovkou kapelníka pana Blažeje Foltýna a
cimbálová muzika Včelaran s primášem panem Jaroslavem
Hubáčkem.
Vybrané vstupné organizátoři, obecní úřad, předali na konto
opravy kostelních varhan.
S hudbou a za velké účasti občanů se staví máj, téměř bez
povšimnutí se máj kácí. Po odstranění všech zátarasů byl máj
31. března 2001 podříznut a sklizen.
Jen kupička čerstvé hlíny nám symbol jara připomíná.
Červen 2001
Pátek 29. června 2001
Konec roku
Po zhodnocení výsledků práce žáků třídními učiteli, rodiči
začíná dětem krásné dva měsíce prázdnin. A právě na závěr
školního roku pořádá velký táborák dětem Klub rodičů a přátel
školy se spoustou soutěžního klání nejen pro ně, ale pro celé
rodiny. Pro absolventy páté třídy je to zároveň rozloučení
s místní školou. Opouští důvěrné známé prostředí a odchází buď
na osmiletá gymnasia, jazykové školy, sportovní školy a
základní školu do Bílovic.
K dobré náladě, propečenému špekáčku přispěli i rodiče, kteří
k ohni přinesou své hudební nástroje a pak večerním tichem
zněl sborový zpěv všech, malých i velkých. A jelikož nikdo
nemusel ráno brzy vstávat, ještě ve 22 hodin byl program
v plném proudu.
Svůj táborák na ukončení jarní sezóny pořádají také sportovci
pro žáky a dorostence. Po krátkém zhodnocení jarní části
soutěžního ročníku a výkonu jednotlivých hráčů si společně
hráči se svými trenéry zasoutěžili v netradičních sportech.
Letošní táborák navazoval na úspěšný turnaj žáků, který
probíhal celý den v sobotu 30. září 2001 na našem hřišti.

Mužstvo žáků z Topolné v domácím prostředí se umístilo na 2.
místě.
Červenec 2001
Neděle 29. července 2001 – Hasičský výlet.
Udržování budovy hasičské zbrojnice, výzbroje hasičů,
stejnokrojů, ale i péče o své malé následníky stojí nemalý
finanční obnos. Příspěvek, který obdrží Sbor dobrovolných
hasičů od obecního úřadu veškeré potřebné výdaje zdaleka
nepokryje a proto hasiči hledají i jiné peněžní zdroje a mimo
jiné akce pořádají „hasičský výlet“ na památkovém objektu
číslo popisné 90, na „devadesátce“.
Připravenou přehlídku historické hasičské techniky, kterou
dobrovolní hasiči opatrují a udržují, zahájila v 16 hodin
veselá scénka zrazeného „milence“, který se pomstil své milé
tím, že zapálil její stodolu. Stodolu znázorňovala dřevěná
boudička postavená na návsi.
Od 17. hodiny odpoledne už dvůr na devadesátce vítal první
hosty.
Bylo krásné, teplé odpoledne a tak celé rodiny přijaly pozvání
na taneční odpoledne, aby v příjemném prostředí a v družné
zábavě mnozí z nich ukončili svou dobu dovolených. Nechybělo
ani občerstvení, hrála dechová hudba Topolanka a cimbálová
muzika Včelaran.
Hudba a zpěv se ozývala vesnicí ještě v časových ranních
hodinách a vzduch voněl pečenými klobáskami.
Srpen 2001
V sobotu 18. srpna 2001 řekla své „ANO“ slečna Zuzana
Lapčíková, číslo popisné 441, známá zpěvačka a cimbalistka
svému snoubenci,panu Radku Zdráhalovi.
Svatební obřad se konal v kostele Křtiny u Brna, ale večer
v 19 hodin se na „devadesátce“ sešli mladí novomanželé se
svými kamarády a přáteli hudebního světa, muzikanty a zpěváky
na svatební hostině. Byla to svatební „párty“ na naši obec
prozatím nevídanou, asi 300 hostů.

Září 2001
V pondělí 3. září 2001 šlo poprvé do školy 17 malých dětí,
prvňáčků. U školní budovy je přivítali jejich nejstarší
spolužáci, žáci páté třídy, kteří jim i jejich rodičům
usnadnili orientaci ve školní budově. Ukázali jim jejich šatnu
a zavedli je do učebny první třídy.
Třídní učitelkou první třídy je magistra Hana Nevělíková
druhou třídu učí magistra Jana Gregorová
třetí třídu učí magistra Hana Marášková
čtvrtou třídu doktor přírodních věd Lepková
pátou třídu připravuje na druhý stupeň ředitelka školy,
magistra Olga Němcová
Družinu vedou paní Františka Vašinová a Janečková.

Nový školní rok byl otevřen v hale budovy školy, kde se
shromáždili všichni žáci, rodiče i ostatní hosté. Po krátkém
projevu paní ředitelky a starosty obce pana Františka
Samsounka se žáci a učitelky rozešli do svých tříd. Nový
školní rok byl zahájen i v mateřské škole, kterou navštěvuje
51 dětí ve věku od tří do šesti let. Tady paní učitelky
společně s paní ředitelkou Radkou Kalabusovou utíraly i
slzičky.
Školní jídelna
Pondělí 3. září 2001. Po ukončení kolaudačního řízení Okresní
hygienickou stanicí byla otevřená školní jídelna, která
vznikla přestavbou prvního pavilonu mateřské školy.
Práce trvaly téměř dva roky, ale tyto prostory nyní odpovídají
všem hygienickým normám, součástí jídelny je nejen prostor pro
výdej jídel, ale i šatna.
V sobotu 8. září 2001 byl „Den otevřených dveří historických
památek“.Mezi památkami, která jsou chráněné památkovým úřadem
a jsou majetkem Okresního muzea v Uherském Hradišti, patří i
zemědělské usedlosti v naší obci, čísla popisná 90 a 93, kde
je zajímavá i kovárna, černá kuchyně, studna a zahrada, která
je vysázena ovocnými stromy již nám téměř neznámými. Odborný
výklad návštěvníkům zajišťovali pracovníci Okresního muzea.
V úterý 11. září 2001 zasáhl celý svět počet obětí
teroristické akce ve Spojených státech Amerických, zničení
obchodního centra v New Yorku.
I v naší obci byli lidé ohromeni brutálností tohoto zločinu,
vznikaly zaručené informace o dalších připravovaných akcích
teroristů a ani reakce sdělovacích prostředků nepřispěla
k uklidnění situace.
V celé republice byla vyhlášena krizová opatření, byly
zřizovány krizové štáby. Ve větších firmách v Napajedlích,
Otrokovicích a Uherském Hradišti byl vyhlášen zákaz návštěv,
byla prováděna přísná kontrola všech vozidel a zásilek, které
přicházely do firmy, ostrahy byly posíleny i zaměstnanci České
policie. Rovněž na vysílači v Topolné byl zesílen bezpečnostní
režim.
29. září – 30. září 2001 „Hody“
Celý měsíc září pršelo a bylo nezvykle chladno. Ale konec
týdne, snad na přímluvu samotného svatého Václava, přinesl
změnu počasí. Mraky se rozplynuly, oblačnost se roztrhala,
vysvitlo sluníčko a oteplilo se. Letošní hody začaly
požehnáním práv v kostele panem farářem Jiřím Walczakem a pak
se již chasa v nažehlených rukávcích (asi 17 párů) společně
s dětskou drobotinou v krojích, doprovázená domácími i
přespolními diváky a s dechovou hudbou Topolankou vydala na
obchůzku vesnicí.
Vše řídili a na chasu dohlíželi stárci:
Mladší: Andrea Mikulková a Lukáš Mikulka

starší: Monika Lauková a Martin Hrdina
Společné putování po vsi zakončila chasa před obecním úřadem,
kde na ně čekal starosta obce, pan František Samsounek. Hodová
veselice byla v prostorách kulturního střediska v Bůrovcích,
kde k dobré náladě vyhrávala dechová hudba Topolanka, skupina
Flirt a Hotaři.
V neděli se chasa v krojích zúčastnila mše svaté a odpoledne
vodila berana. Večer pokračovala hodová zábava opět
v Bůrovcích, ale na tuto veselici přišlo pouze devatenáct
platících, tancechtivých spoluobčanů.
Při společných schůzkách před termínem hodů si mezi sebe
mládež pozvala pana Augustina Knota, který jim popsal historii
hodů v naší obci. Pro nácvik na hody se chasa začala nejprve
scházet v budově hasičské zbrojnice, bohužel, tyto prostory
byly naprosto nevyhovující a proto nezbylo mládeži nic jiného,
než dvakrát až třikrát týdně docházet nebo dojíždět do
Bůrovců.
V pátek 28. září 2001 byl posvěcen opravený kříž na Padělkách.
Blíže „náboženský život v obci“.
Říjen 2001
Dozvuky hodů
V sobotu 6. října 2001 mládež, topolská chasa, uspořádala
dozvuky hodů ve sklepních prostorách kulturního střediska
v Bůrovcích.
K tanci vyhrávala skupina Flirt.
Drakiáda
Další akcí, kterou parta mladých lidí uspořádala, byla
„drakiáda“.
Tato skupina mládeže měl po hodech chuť se společně scházet,
bavit se, ale také dělat něco pro děti.
„Drakiáda“ začala v sobotu 27. října 2001 ve třináct hodin
odpoledne.
To se asi čtyřicet dětí s draky z papíru shromáždilo před
budovou staré školy. Na horním konci obce, po nástupu
soutěžících s jejich draky a dráčky různých velikostí a tvarů,
probíhaly na obloze vzdušné souboje pohádkových bytostí
ovládaných nejen dětmi, ale jejich rodiči. K pravé podzimní
atmosféře patří ohýnek, opékání brambor, špekáčků a horký čaj.
Jen ten správný, silný vítr se nedostavil, ale těžko předem
objednáte nebo zajistíte.
Prosinec 2001
Mikuláš
V sobotu 8. prosince 2001 pozvala topolská mládež spolu
s obecním úřadem a Československou stranou lidovou děti na
Mikulášskou zábavu do kulturního střediska v Bůrovcích. Dětem
naděloval svatý Mikuláš se svou družinou hned odpoledne od
sedmnácti hodin, kde při reprodukované hudbě nastal pravý

dětský rej. Pro rodiče ostatní dospělé občany Topolné byl
připraven grog, pro děti horký čaj. Organizátoři připravili
pro děti různé soutěže se sladkou odměnou pro vítěze.
Večer pokračovala Mikulášská besídka pro dospělé, kterým
k jejich reji hrála skupina Flirt.
Besídka v Základní škole
Ve čtvrtek 20. prosince 2001 uspořádali žáci základní školy
vánoční besídku pro rodiče, sourozence, prarodiče i ostatní
obyvatele Topolné. „Vánoční besídka“ se uskutečnila
v prostorách školní družiny v budově starého křídla nové
školy. Tyto prostory nejsou příliš veliké, a proto se besídka
konala ve dvou termínech, v patnáct hodin a v sedmnáct hodin.
Děti jednotlivých tříd předvedly svá nacvičená pásma, kroužek
rytmiky pod vedením paní učitelky Hany Maráškové ukázal všem
soutěžní rytmické cvičení pro soutěžní přehlídku, vánoční
koledy zahrály děti z kroužku malých flétniček paní učitelky
Hanky Nevělíkové a závěr besídky patřil žákům posledního
ročníku místní základní školy, dětem z páté třídy.
Vánoční besídka pro rodiče se také uskutečnila hned v úterý 4.
prosince 2001 v mateřské školce, kde o bílém snížku, o
zvířátkách a ptáčcích v zimě a o vánočním čase zpívali,
recitovali a tančili nejmenší žáčci, „medvídci“ i „lišáci“.
Odměnu malým umělcům za jejich vystoupení přinesl svatý
Mikuláš s andělem a čerty.
V úterý 25. prosince 2001 druhý program České televize nabídl
pořad v hlavním večerním čase, ve dvacet hodin vánoční pořad
natočený s folklorním souborem Včelaran „Vstávejte pastýři“.
Reakce na tento pořad byla rozpačitá, neboť pásmo nebylo
sestaveno jen z našeho regionu, celé pásmo obyčejů, písní a
tanců bylo ze Slovácka, Kopanic, ale i od Břeclavska.
Autorem scénáře byla paní Zuzana Lapčíková – Zdráhalová.
Pondělí 31. prosince 2001 bylo posledním dnem v roce. A těm
lidem, kteří nechtějí trávit Silvestr doma, ale společně
s ostatními přáteli při sklence výborného vína či jiného
alkoholu, s veselou náladou v příjemném prostředí a s dobrou
hudbou, nabídla topolská chasa Silvestrovskou zábavu
v kulturním středisku v Bůrovcích v jeho sklepních prostorách.
Přesně o půl noci se obec rozzáří množství domácích ohňostrojů
zakoupenou pyrotechnikou.
Počasí v roce 2001
V první polovině měsíce ledna stále přetrvávalo mrazivé
počasí, ale pak se začalo oteplovat a teplota vzduchu se
v noci pohybovala kolem mínus sedmi stupňů Celsia a odpoledne
se rtuť teploměru zastavila na mínus tří stupních Celsia.
V první polovině února bylo poměrně teplo, bez sněhové
pokrývky, teplota vzduchu byla kolem nula stupňů Celsia, druhá
polovina měsíce se vyznačovala častými sněhovými přeháňkami,
noční teploty kolísaly od mínus osmi stupni Celsia do plus

dvou stupňů Celsia. Odpoledne byly velké teplotní rozdíly, od
mínus dvou stupňů Celsia do plus patnácti stupňů Celsia.
V první dekádě měsíce března, od 1. března 2001 do 10. března
2001 bylo velmi proměnlivé počasí. Ráno byly mrazíky mínus
čtyři stupně Celsia, nebo poměrně teplo, plus šest stupňů
Celsia. I odpoledne byly velké teplotní výkyvy. Plus čtyři
stupně Celsia až čtrnáct stupňů Celsia, ale deštivo. V druhé
dekádě měsíce byla poměrně teplá rána, plus jeden stupeň
Celsia až plus osm stupňů Celsia. Bylo polojasno až oblačno,
občas déšť. V poslední dekádě se postupně opět ochlazovalo,
ráno bylo většinou mínus tři stupně Celsia, odpoledne jen plus
pět stupňů Celsia.
Začátek dubna byl poměrně teplý, plus pět stupňů Celsia,
třináct stupňů Celsia až dokonce osmnáct stupňů Celsia. 13.
dubna 2001 však poletoval sníh, teploty klesly až na mínus dva
stupně Celsia, případně plus čtyři až plus šest stupňů Celsia
při mrazivém větru. Sněhové přeháňky se měnily na vytrvalý
déšť.
Poslední dekáda dubna přinesla prudké zvýšení teploty vzduchu
na plus tři stupně Celsia, plus šest stupňů Celsia až plus
deset stupňů Celsia ráno, odpolední teploty plus šestnáct až
plus osmnáct stupňů Celsia. 29. dubna 2001 bylo dokonce dvacet
šest stupňů Celsia.
Počasí v květnu připomíná aprílové počasí, ranní teploty měly
velké rozpětí od čtyř stupňů Celsia až do čtrnácti stupňů
Celsia. V první dekádě měsíce bylo odpoledne velice teplo,
dokonce až dvacet osm stupňů Celsia, druhá dekáda byla
chladnější, jen kolem šestnácti stupňů Celsia, poslední dekáda
května se opět teploty na teploměrech pohybovaly na znaménkách
od dvaceti dvou do dvaceti pěti stupňů Celsia.
Ani červen nepřinesl výrazné zlepšení počasí, ráno se rtuť
v teploměru zastavila na šesti až dvanácti stupních Celsia,
odpolední teploty mnoho tepla nepřinesly osmnáct až dvacet
šest stupňů Celsia. Častý déšť, bouřky, silný vítr s prudkým a
vydatným deštěm nebo jen mrholení nepřál milovníkům slunění a
koupání.
V červenci prší, prší a prší. Bylo sice poměrně teplo kolem
dvaceti šesti stupňů Celsia, se čtyřmi tropickými dny.
Měsíc srpen 2001 konečně přinesl pravé letní počasí, slunce,
velké teplo, sucho.
Ráno šestnáct stupňů Celsia, odpoledne až třicet šest stupňů
Celsia.
Září je teplotně poměrně chladné, je také deštivé, špatně se
sklízela úroda z polí i zahrad. Je v poslední dekádě, a to
právě kolem 28. září 2001 bylo velice pěkné, teplé počasí
s teplotou dvaceti šesti stupních Celsia.
V říjnu trvalo poměrně teplé a suché počasí. Ráno bylo stále
poměrně teplo, deset stupňů Celsia, odpoledne dokonce osmnáct
stupňů Celsia.
V první dekádě listopadu se již začalo mírně ochlazovat, ráno
plus šest stupňů Celsia, odpoledne plus dvanáct stupňů Celsia.

V druhé dekádě se rychle měnilo počasí, byly sněhové přeháňky,
ráno ještě kolem nula stupňů Celsia, ale konec měsíce byl
mrazivý, odpolední teploty již byly hluboko pod bodem mrazu,
až mínus šest stupňů Celsia, sněhová pokrývka dosahovala výšky
až 15 centimetrů.
Po prvotním oteplení v začátku prosince uhodily znovu mrazy,
sněhová nadílka 22. prosince 2001 přinesla 30 centimetrů
nového sněhu, mráz mínus osmnáct stupňů Celsia.
Práce obecního úřadu
Leden
V knihovně v sousední vesnici v Bílovicích bylo zřízeno
informační centrum, na jehož náklady naše obec přispívá
finančními prostředky. Obecní rada a zastupitelstvo Topolné se
zúčastnila na jednání s poslancem Parlamentu České republiky,
doktorem přírodních věd, panem Ambrozkem L. ve věci nesplacené
půjčky 5042000 Korun českých Státnímu fondu životního
prostředí. Pan poslanec přislíbil obecním radním pomoc při
jednání s Ministerstvem financí České republiky.
V sobotu 13. ledna 2001 v poledne přestala jít kabelová
televize v ulici u hřiště a v 19 hodin pak kabelovka již nešla
na celém Trávníku až po hospodu pana Vašťáka. Shořelo vinutí
trafa, linkový zesilovač a porucha byla nahlášena na
dispečinku, přesto byla závada odstraněna až v pondělí 15.
ledna 2001 vlivem špatných smluvních podmínek se stávajícím
provozovatelem kabelové televize.
Na svém pravidelném zasedání rozhodla obecní rada o zavedení
knihy evidenčních čísel všech budov v obci. Číslo jedna bylo
přiděleno stavbě Mysliveckého sdružení Bukovina Topolná, je to
odchovna bažantů na Námezdné.
Únor 2001
Obecní zastupitelstvo schválilo příspěvek na činnost místního
sboru dobrovolných hasičů ve výši 2000 korun českých,
Tělovýchovné jednotě 3000 Kč nové značení místních komunikací
dopravními značkami.
Seznámilo se s výsledkem provedeného rozboru pitné vody
z veřejného vodovodu, které potvrdilo její nezávadnost.
Kvalita vody odpovídá normám stanovených státními orgány. Dále
zvolení obecní zastupitelé rozhodli o umístění zesilovače
RadioMobilu na budově hasičské zbrojnice. Nájem od jeho
provozovatele přinese do obecní pokladny 45000 korun českých
za rok.
Vybraná částka od věřících a dárců na opravu kostelních varhan
v naší obci činí podle pana faráře Josefa Konečného 127 495
Korun českých.
Březen 2001
Obecní úřad vypsal výběrové řízení o půjčky na opravy a
modernizaci bytů nebo domů. Podmínky pro přiznání půjčky byly
uveřejněny na úřední desce.

O půjčku mohou žádat občané z Topolné.
Rada obecního úřadu se rovněž zabývala apelací občanů
z Trávníku, který přednesl pan Ladislav Berka, číslo popisné
161, na poskytnutí otravných látek pro likvidaci potkanů
v domácnostech. Její rozhodnutí zní takto:
„Je to dlouholetý problém, který si však vlastníci nemovitostí
musí řešit sami.“
Při provozu třech výherních automatů firmy Synot, společnost
akciová, Staré Město se vybralo od hráčů 887 887 Korun
českých. Z toho obec dostane 36 126 Kč, které použije na
rekonstrukci osvětlení v budově základní školy.
Pro zlepšení životního prostředí v naší vsi se vysadilo 30
kusů pyramidálních topolů na Trávníku, několik jehličnanů a
břízek v areálu mateřské školy, u sběrny odpadů, 3 lípy před
poštou, u čističky odpadních vod a jinde.
Duben 2001
Povolávací rozkaz Armády České republiky, okresní vojenské
správy obdrželo 15 branců. Odvod se konal v úterý 10. dubna
2001 v Uherském Hradišti za přítomnosti starosty obce, pana
Františka Samsounka.
Pravidelnou prohlídkou prostor Kulturního střediska Bůrovce
zjistili pracovníci obecního úřadu vloupání do budovy dne 22.
března 2001. Narušení budovy se opakovalo 26. března 2001.
Následovala kontrola inventáře při níž se zjistilo, že sice
nebylo nic odcizeno, ale škoda vzniklá na majetku byla dosti
značná. Rozštípnuté křídlo okna a byly rozbité 4 kusy okenních
tabulí ve skladovacích prostorách. Také v areálu střediska
bylo hodně věcí zničeno, například byly zničené pojistkové
skříně, poklop studny byl vhozen dovnitř.
Byla ustanovena letopisecká komise ve složení:
předseda: pan Augustin Knot, číslo popisné 283, důchodce
členové: paní magistra Olga Němcová, číslo popisné 92,
ředitelka základní školy
pan František Hrdina, číslo popisné 162, technik zemědělského
družstva,
pan Stanislav Pekař, číslo popisné 79, technik autoopravny
Pracovníci obecního úřadu pomohl vyřídit starobní důchod pro
pana Řezníčka T., číslo popisné 33.
Květen 2001
Obecní úřad v Topolné obdržel od Státního fondu životního
prostředí „Výzvu k vrácení finančních prostředků“. Jedná se o
půjčku ve výši 5.042.000,- korun českých, použitých při
budování čističky odpadních vod. V příloze výzvy byl vyčíslen
přehled dlužných částek s úrokovým navýšením.
Půjčené finanční prostředky požaduje Fond vrátit do 15 dnů,
jinak bude dluh vymáhat soudní cestou.
Červen 2001

Kontrolou plateb záloh na stočné bylo zjištěno, že chybou
zaměstnanců České pošty nebyla záloha na stočné odpadních vod
vybírána od 47 občanů v Topolné. Jednotlivým plátcům se
inkasní středisko SIPO omluvilo.
Paní Irena Burešová, číslo popisné 77, požádala obecní úřad
v Topolné o povolení vyučovat žáky ve hře na klavír, kytaru a
flétnu. Paní Burešová bude vyučovat děti externě v základní
škole v Topolné. Plénem obecního zastupitelstva byla
projednána žádost Charity Uherské Hradiště o finanční
příspěvek na provoz Azylového domu. Jeho služeb a nocleh v něm
vyhledávají a používají dva občané z Topolné, pan Rostislav
Juřena, který má trvalé bydliště v Topolné, číslo popisné 337
a pan Kaňovský.
Azylový dům žádá příspěvek od domovské obce ve výši 70 korun
českých za noc, rada obecního úřadu navrhla a obecní
zastupitelstvo schválilo celkový finanční příspěvek ve výši
2000 korun českých.
Červenec 2001
Od 1. července 2001 byla uzavřena nová nájemní smlouva o
pronájmu areálu kulturního střediska mezi obcí Topolnou a
nájemcem – firmou DAMST, společnost s ručením omezeným.
V úterý 3. července 2001 se uskutečnila schůzka s pracovníky
Státního fondu životního prostředí, který zastupovala
ředitelka inženýrka Bučilová, inženýr Borecký a inženýrka
Lampířová a zástupci obecního úřadu starostou Františkem
Samsounkem, místostarostou inženýrem Františkem Viceníkem a
inženýrem Pavlem Knotem.
Z jednání vzešla dohoda, že Státní fond životního prostředí
provede zápočet 814000 korun českých a obec dodá potvrzení o
negativním dopadu rozpočtu určení daní a urychleně začne
jednat s Komerční bankou o rozmělnění splátek úvěru.
Usnesení okresního soudu v Uherském Hradišti ve věci
nezaplacení částky 612 994 korun českých po ukončení stavby
cesty k Mokřadu nenabyla právní moci, neboť obec již zaplatila
část dlužné částky ve výši 260 000 korun českých a proto se
řízení zastavuje.
Uklízet v nově zřízené školní budově bude paní Jana Hoferková,
číslo popisné 443, která si včas podala žádost na obecní úřad.
Občan Topolné, pan Jiří Košut z čísla popisného 233 si
zaregistroval internetovou doménu, která je adresou obce a
nyní ji nabídl obecnímu úřadu.
Aktualizaci stránek by pan Košut prováděl 4 krát ročně,
počáteční platba za pronájem by byla 5000 korun českých a
roční udržovací poplatek jeden tisíc korun českých.
Obecní zastupitelstvo na svém posledním červencovém jednání
schválilo plán akcí na příští rok. Mezi důležité akce bylo
zařazení vybudování inženýrských sítí v nové zástavbě nad
základní školou, dokončení sportoviště za starou školou,
oprava cesty nad kapličkou svatého Antonína na Horním konci a
další.

Srpen 2001
Ve čtvrtek 23. srpna 2001 proběhla kolaudace Školní jídelny
v budově mateřské školy. Hodnota díla je vyčíslená částkou
1729437 korun českých včetně vybavení. Náklady na její zřízení
byly navýšeny oproti „Smlouvě o dílo“ vlivem montáže výtahové
plošiny, která nebyla do projektu původně řešená.
Osmi branců z naší obce dostalo povolávací rozkazy do armády.
Obecnímu úřadu byla doručena upomínka firmy Hydrotechu Brno o
nedoplatku pohledávky ve výši 200 000 Kč.
Obecní zastupitelstvo rozhodlo o prodeji akcií České
spořitelny bance Erstebank. Od 1. července 2001 lze uzavírat
manželství i v naší obci, ovšem za přítomnosti matrikářky
z obce Bílovice.
Civilní službu v naší vesnici nastoupil branec Lukáš
Mikulka,číslo popisné 463, a Tomáš Dohnal, z čísla popisného
397.
Akademický sochař, pan Jindřich Martinák z Mařatic zahájil
opravu a celkovou restauraci Kříže na Padělkách k Napajedlům,
který je umístěn před domem číslem popisným 325. Dohodnutá
částka ve „Smlouvě o dílo“ je 32500 korun českých a bude
uhrazena ze sbírky, kterou uspořádali mezi sebou občané
Topolné.
Září 2001
Na obecní úřad byla doručena žádost o zakoupení budovy číslo
popisné 501, budovy, která nejprve sloužila jako restaurace,
později tu byla umístěna pekárna spotřebního družstva Jednota,
nyní je prázdná. Pan Tomáš Fládr ze Zlína se vyjádřil o
maximální ceně 1500 000 korun českých a nabídnutou cenu
zdůvodnil nutnými stavebními úpravami na zřízení pizzerie,
kterou tam chtěl zřídit. Jeho nabídka byla po projednání
obecním zastupitelstvem zamítnuta.
Na žádost obecního úřadu byl zhotoven slavnostní prapor, který
byl ušit dle schváleného znaku Topolné. Není však vyřešena
otázka svěcení praporu. Podle záměrů obecního zastupitelstva
bude slavnostní prapor vyvěšován ve státní svátky a při
významných dnech pro naši obec.
Oblastní charita v Uherském Hradišti žádá opět obec Topolnou o
finanční příspěvek ve výši 2600 korun českých na provoz
Azylového domu pro muže. Tento příspěvek má částečně krýt
náklady na ubytování a noclehy pana Rostislava Juřeny, který
vlastní v naší obci rodinný dům číslo popisné 337, schopný
k trvalému bydlení. Rada obecního úřadu byla pověřena
prošetřením tohoto případu a zasláním rozhodnutí Oblastní
charitě.
Ve školní jídelně byla provedena prověrka vydání a příjmů za
účelem zjištění skutečných nákladů na vyvařování obědů pro
všechny druhy strávníků.
Obec doplácí na každý oběd šest korun a proto bude zvýšená
cena stravenky pro mimoresortní strávníky mimo důchodců.

Rada obecního úřadu schválila příspěvek na kulturu ve výši
16 000 korun českých na zaplacení dechové hudby Topolanka při
letošních hodech.
Rovněž se rozhodla, že odpustí pořadatelům hodů, topolské
mládeži, poplatek ze vstupného.
Pracovnice obecního úřadu paní Viceníková nastupuje na
mateřskou dovolenou, obecní úřad vypsal na její zástup
výběrové řízení.
Provoz pěstitelské pálenice Českého svazu zahrádkářů bude
v letošním roce zahájen již 15. října 2001, musí se provést
odpočty měřidel v pálenici na lihoměru pro vykazování odvodů
z vypáleného čistého lihu Finančnímu úřadu.
Říjen 2001
Nájemci bytů nad mateřskou školou číslo popisné 460 si stěžují
na kuny domácí, které jsou v areálu přemnoženy a ruší nájemce
a jejich děti svou hlučností v nočních a ranních hodinách.
Dne 18. října 2001 došlo k předání staveniště zesilovací
stanice RadioMobil firmě Kolas Trade, která bude montáž
provádět.
Obec požádala pozemkový fond o bezúplatný převod pozemku pod
budovou šaten Tělovýchovné jednoty, parcela číslo 808, výměra
223 metrů čtverečných a části hřiště, parcela číslo 1620/6 o
výměře 2184 metrů čtverečných s odůvodněním, že budova šaten
Tělovýchovné jednoty stojí na těchto pozemcích hned od roku
1957 a hřiště je užíváno již od roku 1934.
Doktor filozofie, pan Pelikán, vypracoval znalecký posudek na
kamenný kříž před domem číslo popisné 325 pro stanovení
skutečné ceny této umělecké památky. V současné době je její
hodnota stanovena na 480 000 korun českých. Obecní
zastupitelstvo odsouhlasilo příspěvek na činnost Tělovýchovné
jednoty ve výši 10 000 korun českých.
Listopad 2001
Obecním zastupitelstvem byl projednán a odsouhlasen nový
způsob placení poplatků za komunální odpady občany Topolné.
Náklady obce na likvidaci všech odpadů za rok 2001 činily:
popelnice 195 000 Kč
kontejnery 48 000 Kč
doprava 18 000 Kč
celkem 261 000 Kč
mínus zisk – 27 300 Kč Sběrna mateřské školky
Celkovou částku 234 000 korun českých dělíme počtem obyvatel
1550 to je 150 korun českých za jeden rok. 20 korun českých na
každého občana bude dotovat obec z obecního rozpočtu.
Odškodnění za válečné škody vzniklé kostelní jednotě řeší
starosta obce s panem Augustinem Knotem, číslo popisné 283,
který shání informace a potřebné dokumenty po archivech.
Samotnou žádost musí podat pan farář Jiří Walczak z Bílovic do
31. prosince 2001.

Prosinec 2001
Na obecním úřadě se přihlásili nový zájemci o odkoupení budovy
číslo popisné 501, pan Patrik Antl ze Zlína a pan Petr Dujíček
z Topolné, číslo popisné 391, kteří zde chtějí zařídit
polyfunkční dům (restaurace, pivnice, vyvařovna, sauna,
posilovna, herna pro děti, kanceláře).
Ke jejich záměrům potřebují odkoupit od obce pozemky, parcelu
číslo 609/3 a parcelu číslo 609/54. Za budovu a pozemky
zaplatí za smluvní cenu 2.200 000 korun českých. Tato budova
je však v zástavě na dluhy obce u Komerční banky a proto musí
být vyhotoveny dvě kupní smlouvy.
Tělovýchovná jednota, oddíl kopané, znovu požádala obecní úřad
o příspěvek ve výši 20 000 korun českých na pokrytí
zbývajících výdajů pro rok 2001.
Jedná se převážně o úhradu dopravného pro jednotlivá mužstva,
činnost hospodářů, doplatek elektrické energie a podobně.
Žádost podal inženýr Jiří Dohnal, předseda.
Nabídka Technických služeb Otrokovice pro rok 2002 na odvoz
popele (popelnic) činí 660 korun českých za jednu popelnici.
Je přijatelná a obecní zastupitelstvo se rozhodlo ji přijmout.

Topagra, akciová společnost
Zemědělské družstvo Topagra, akciová společnost se sídlem
v Topolné, obdělávala k 31. prosinci 2001 celkovou výměru 1013
hektarů polí. Z toho činila orná půda 970 hektarů, louky 43
hektary.
Po ukončení žní byla struktura pěstování zemědělských plodin a
jejich výnosy:
pšenice byla zaseta na 460 ha, výnos činil 58 metrických centů
na 1 ha
ječmen byl zaset na 150 ha, výnos byl 48 q/ha
řepka 160 ha, výnos 37 q/ha
slunečnice 65 ha, výnos 26 q/ha
kukuřice 135 ha, byla pěstována na siláž
Mezi hlavní zaměření zemědělského družstva je chov hovězího
dobytka. Všechny finanční prostředky připravují hlavně pro
připravovanou přestavbu kravína a nákup nové zemědělské
techniky.
Rovněž prodejna „Koloniál“ patří akciové společnosti Topagra.
Informace pro zápis do kroniky dodal technik, pan František
Hrdina, číslo popisné 162.
Náboženský život v obci dle zápisu z kostelní kroniky:
Leden 2001
Mrazivý začátek měsíce ledna se nepříznivě odrazil na špatném
zdravotním stavu pana kaplana, otce Lisovského a tak mše
sloužil kněz františkán z Uherského Hradiště.
Od 1. ledna 2001 hraje na varhany v kostele mladý muž
z Bílovic, Martin Vymyslický, který usiluje o urychlenou
generální opravu varhan.

Při Tříkrálové sbírce, která proběhla ve dnech 5. a 6. ledna
2001, se utvořilo osm skupin, které doprovázeli dospělí
koledníci. Od dárců z řad občanů se vybralo 33 000 korun
českých. Organizátorkou sbírky v Topolné byla inženýrka Irena
Rozsypálková, číslo popisné 472.
Katechetky, které učí náboženství na základní škole v Topolné
jsou paní inženýrky Irena Rozsypálková a paní Věra Burešová,
číslo popisné 246.
V neděli 28. ledna 2001 se uskutečnila výroční členská schůze
Křesťanská demokratická unie – Československá strana lidová
v budově obecního úřadu, kde mimo pracovníka okresní kanceláře
inženýra Hovorky, byl přítomen nedávno zvolený hejtman
Zlínského kraje, pan František Slavík a senátor pan inženýr
Stodůlka, kteří zodpověděli všechny dotazy a připomínky od
přítomných členů základní organizace.
Únor 2001
V pondělí 5. února 2001 se v okresním tisku „Dobrý den
s kurýrem“ byl uveřejněn rozhovor se starostou obce, panem
Františkem Samsounkem, o problematice varhan v místním
kostele. Po uveřejněném článku v tisku byla natočena i
reportáž regionálním vysílání televizní stanicí, kanálem,
PRIMA.
Březen 2001
V neděli 11. března 2001 navštívili pana faráře Huslíka ve
Velehradě manželé Hrdinovi číslo popisné 162, manželé
Bereckovi číslo popisné 369 a paní Marie Kunová.
Duben 2001
V měsíci dubnu se mezi občany a mezi členy Československé
strany lidové nejvíce diskutovalo o stranických problémech ve
Čtyřkoalici. Vrcholila též příprava dětí, žáků třetí třídy
základní školy k prvnímu svatému přijímání.
Květen 2001
V neděli 6. května 2001 se konala mše svatá za Sbor
dobrovolných hasičů, které se zúčastnili hasiči ve svátečních
uniformách a májové pobožnosti.
Ty vedou ženy z naší obce.
V sobotu 12. května 2001 v patnáct hodin a patnáct minut odjel
autobus s věřícími z Topolné na pouť Uherskohradišťského
děkanátu, která byla na Velehradě.
Červen 2001
V sobotu 16. června 2001 Radio Proglas v Brně otevřelo nové
prostory veřejnosti, byl „Den otevřených dveří“. V naší vsi je
hodně jeho příznivců, posluchačů nebo členů klubu, autobus,
který byl vypraven byl plný do posledního místa.
V neděli 24. června 2001 v 9 hodin 45 minut přistoupilo 12
dětí, 7 chlapců a 5 dívek k Prvnímu svatému příjímání. Celý

rok děti připravoval a mši svatou sloužil pan farář Josef
Konečný.
Červenec 2001
V červenci odešel pan farář Josef Konečný, který byl pověřen
funkcí vojenského kuráta a na jeho místo přišel 37-letý páter
Jiří Walczak, polské národnosti, který již u nás působil jako
kaplan.
Letního tábora v Pačlavicích, který vedly slečny Svatava
Knotová, číslo popisné 283 a Pavla Gajdošíková číslo popisné
451, se ve dnech 9. července až 15. července 2001 zúčastnilo
25 dětí. Své prázdniny na táboře trávili v krásném prostředí
při zajímavé činnosti hlavně ministranti a schole.
V pátek 27. července 2001 zemřela paní Jarmila Rozsypálková.
Její zádušní mši ve středu 1. srpna 2001 v místním kostele
sloužilo šest kněží, páter Huslík, Vrubel, Petráš, Brázdil,
Gacík a Berec. Všichni přítomní knězi působili v naší farnosti
a paní Rozsypálkovou, manželku dlouholetého varhaníka
v Topolné, dobře znali.
Srpen 2001
V srpnu 2001 se na podnět pana Vojtěch Foltýna, číslo popisné
415, začali bratři Marek a Pavel Bereckovi, číslo popisné 499
opravovat kapličku svaté Anny.
Září 2001
V pondělí 3. září 2001 začal nový školní rok 2001/2002. Jako
nepovinný předmět se vyučuje i náboženství, které však
navštěvuje jen7 % všech žáků základní školy.
Od září vyučuje žáky jen jedna katechetka, a to pan inženýrka
Irena Rozsypálková, číslo popisné 472. Navíc vypomáhá při
výuce náboženství i v jiných obcích. Žáky v třetí třídě
připravuje k Prvnímu svatému přijímání kněz, v tomto školním
roce páter Jiří Walczak.
V pátek 28. září 2001 se konala mše svatá v sedmnáct hodin,
pak průvod věřících s dechovou hudbou Topolankou a se zpěvem
písně „Ježíši Králi“ přišel ke kříži na Padělku, před dům
Františky Buriánkové, číslo popisné 325, který byl znovu
posvěcen po opravě panem farářem Jiřím Walczakem. Ke
svátečnímu okamžiku se připojil i starosta obce, pan František
Samsounek, krátkou promluvou. Slavnostního svěcení se
účastnilo asi 150 občanů, schola, muzikanti a členové Sboru
dobrovolných hasičů, kteří usměrňovali dopravní situaci.
Sbírku na opravu kříže prováděl pan Vojtěch Foltýn, číslo
popisné 415, který je jeden z posledních přímých potomků
stavitelů kříže, Gabriela a Sabiny Foltýnových. Přispělo 98
občanů.
Říjen 2001
Začátkem října 2001 se opravovaly varhany z místního kostela.
Současný varhaník, pan Vymyslický z Bílovic, dohodl provedení

alespoň nejnutnější opravy s varhaníkem z Olomouce. Varhany
stále čekají na generální opravu, na kterou se mezi věřícími
spoluobčany pořádají sbírky v kostele.
Listopad 2001
Počátkem listopadu se v Katolickém týdeníku objevila zpráva,
že se budou odškodňovat válečné škody vzniklé za Druhé světové
války. Jen pamětníci ví, že z věže našeho kostela byly zcizeny
čtyři zvony, které byly pořízeny v roce 1938 a v srpnu téhož
roku posvěceny. Odebrány byly na příkaz Okresního úřadu
v Uherském Hradišti na jaře 1942.
Největší zvon však nemohli dělníci demontovat pro jeho
velikost a proto musel být na místě rozřezán na menší kousky.
Nevíme kolik jednotlivé zvony vážily mimo zvon číslo čtyři,
který vážil 35 kg, kde byly vyrobeny ani jaké měly názvy.
Přesto pan Augustin Knot našel v Okresním archivu v Uherském
Hradišti „Přihlášku válečných škod“, ve kterém Kostelní
Jednota žádá o odškodnění za čtyři zvony. Tehdejší cena byla
vyčíslena částkou 30 000 Kč a podepsán je předseda Kostelní
Jednoty pan Cyprián Dohnal, číslo popisné 23. Přihlášku na
odškodnění musí podat Farní úřad v Bílovicích.
Prosinec 2001
V neděli 2. prosince 2001 ve čtrnáct hodin odpoledne se konala
nesoutěžní přehlídka schol ve farním kostele v Bílovicích za
účasti Topolné, Bílovic, Mistřic, Kněžpole a Nedachlebic.
Doprovod jednotlivých sborů tvořily nejen varhany, ale i
kytary a v případě naší scholy i housle. Svou muzikálností,
náročností skladeb v doprovodu hudebních nástrojů byla Topolná
označena přítomným obecenstvem jako nejlepší.
Scholu z Topolné připravil a nacvičil pan Josef Rozsypálek
z Uherského Hradiště.
V sobotu 8. prosince 2001 by měla být správně v Topolné pouť,
neboť je svátek neposkvrněného početí Panny Marie. Pouťovou
mši svatou sloužil pan farář Walczak hned ráno v osm hodin
ráno.
V naší farnosti se pravidelně každého 25. v měsíci květen až
říjen pořádají zájezdy na Svárov a zájezdy na poutní místo
Svatý Hostýn. Na Svatý Hostýn jezdí společně také hasiči, děti
z bílovské farnosti a členové Křesťanské demokratické unie –
Československé strany lidové.
Zahrádkáři v roce 2001
V současné době má základní organizace Českého zahrádkářského
svazu v Topolné 41 platících členů s věkovým průměrem 60 let.
V roce 2001 byla dokončena přístavba zahrádkářského domu číslo
popisné 205 v hodnotě přes 300 000 českých korun a do provozu
byla daná povidlárna. Jelikož v letošním roce byla mimořádná
úroda švestek, na vaření povidel, v měsíci září se zájemci
objednávali dopředu u paní Buriánkové nebo u paní Měřínské.
V další etapě rozšiřování služeb občanům se připravuje

výstavba moštárny. Od obecního úřadu byl odkoupen pozemek,
předzahrádka domu číslo popisné 205.
Nedílnou součástí práce zahrádkářů je také organizace výstavy
vín při příležitosti pouti v obci, kde bylo představeno 259
vzorků špičkové kvality.
Velmi důležitou součástí činnosti svazu je i zajištění provozu
pěstitelské pálenice. Pro zlepšení kvality při technologii
zpracování kvasu byly instalovány nové chladiče pro výrobu
slivovice a nové vchodové dveře do pálenice. Pro ochranu
pálenice před zloději a vandaly budou tyto dveře opatřeny
mřížemi.
V sezoně 2000/2001 využilo služeb pěstitelské pálenice 128
občanů a bylo vypáleno 2913 litrů 100 % alkoholu, za které
zaplatili majitelé ovocných stromů 390 341 českých korun.
Finančnímu úřadu se odvedla daň v hodnotě 276 735 Kč,
zbývající částka byla použitá na úhradu provozní a organizační
režie.
Za výbor základní organizace zpracovala paní Františka
Buriánková, číslo popisné 325.
Kopaná 2001
Jarní část soutěžního ročníku 2000 – 2001 ukončila všechna
mužstva v červnu roku 2001. V celkovém hodnocení okresních
soutěží se naši muži umístili v „B“ skupině IV. třídy na
pěkném 3. místě, dorost v Okresním přeboru na devátém místě a
žáci v Okresním přeboru skupiny „A“ na čtvrtém místě celkových
tabulek.
Letní přestávka byla vyplněna přátelskými zápasy, ve kterých
se jednotlivá družstva připravovala na zahájení nové soutěže.
Velmi dobrou úroveň měl turnaj žáků, který 30. června 2001
probíhal na našem hřišti. Hrál se za účasti mužstev
Tělovýchovné jednoty Nedachlebice, Slovácké Sparty Spytihněv,
Tělovýchovné jednoty Sokol Kněžpole a našich mladých
fotbalistů.
Díky vedení žákovského družstva, trenérům Pavlu Bartošovi,
číslo popisné 189, a Miroslavu Huňkovi, číslo popisné 306,
byla tato akce po všech stránkách dobře připravena včetně
doprovodného programu. Naši žáci se umístili na 2. místě za
Tělovýchovnou jednotou Nedachlebice.
Nový ročník soutěží 2001-2002 byl zahájen v srpnu 2001. Do
soutěže byla přihlášena všechna tři družstva. Žáci byli
zařazeni opět do Okresního přeboru skupiny „A“, kde se
setkávají se svými tradičními soupeři z okolních obcí.
Dorost pokračuje v soutěži okresního přeboru a muži hrají ve
IV. skupině – třídě, skupina „A“. V tomto ročníku došlo v této
skupině k zásadní změně v počtu účastníků soutěže. Z původního
počtu devíti fotbalových jedenáctek byla skupina rozšířena na
čtrnáct družstev, kdy je tedy více zápasů, kde mají jednotlivá
mužstva možnost lépe dokázat své kvality.
Podzimní část tohoto ročníku nejlépe zahájili muži, kteří mají
stálý kontakt s čelem tabulky a věříme, že jejich kvalita se

teprve prokáže a budou mít dostatek sil, aby bojovali o co
nejlepší umístění. Trenérem mužů je pan Oldřich Polášek, číslo
popisné 458.
Dorostenci již několik let hrají nejvyšší soutěž své kategorie
v rámci okresu Uherské Hradiště. U mužstva, kde se nejvíce
projevuje generační problém, je to velký úspěch celého
kolektivu včetně trenérů pana Zdeňka Gajdošíka, číslo popisné
4 a pana Zdeňka Borusíka, číslo popisné 436.
Žáci svými výsledky potvrzují, že mají o kopanou zájem a snahu
bojovat v každém zápase o co nejlepší výsledek a jsou ve své
skupině ve středu tabulky.
Mají velmi dobré zázemí ve vedení družstva a ve svých
rodičích, kteří podporují jejich sportovní růst.
Základem úspěchu mimo poctivost, obětavost a talent je také
dobré finanční zajištění k pokrytí nutných nákladů. Finanční
prostředky poskytované okresním fotbalovým svazem jsou
minimální a nestačí ani na dopravu mužstev a údržbu
sportovního areálu. Proto je Tělovýchovná jednota Topolná
odkázána na pomoc obecního úřadu a sponzorů.
Předseda Tělovýchovné jednoty je pan inženýr Jiří Dohnal,
číslo popisné 399, jednatelem je pan Josef Dohnal, číslo
popisné 96, který dodal příslušný materiál pro zápis do obecní
kroniky.
Výročí v roce 2001
V roce 1791 byla v obci Topolná otevřená triviální škola, kde
byly tři předměty – čtení, psaní a počítání. Škola byla
otevřena v domě s číslem popisným 210. V roce 1854 učil
v Topolné kantor Tomáš Železník a škol byla v budově číslo
popisné 135, v současné době je to hostinec U Huberta.
V roce 1858 byla postavena škola, nyní známá jako „stará“
škola, která měla čtyři učebny a dva byty pro učitele. Pro
nedostatek místa byla v roce 1887 otevřena jedna třída na
obecním domě číslo popisné 10. Tento stav přiměl obecní
zastupitelstvo pro rozhodnutí dále přistavit další učebny.
Přístavba byla ukončena v roce 1895. Byly postaveny další dvě
třídy a kabinet.
V roce 1910 byla otevřená nová budova, zvaná „nová škola“,
která byla v roce 1973 rozšířena. V současné době je základní
škola umístěna právě v prostorách „nové školy“.
V září 1901 byl vysvěcen kříž naproti kapličky svaté Anny,
který dali postavit na své náklady Gabriel a Sabina Foltýnovi,
narozeni v roce 1833 a 1835.
Kříž byl postaven na 36 metrech pozemku, který dodnes patří
faře Bílovice, pravděpodobně byl v těch místech rozcestník na
cestě, který vedl na Horní louky.
V letošním roce uplynulo také 40 let od otevření poštovního
úřadu v naší obci, i když první úvahy o otevření úřadovny
pošty se objevily kolem roku 1933. Do té doby byla pošta
doručována poštou Bílovice a posledním poštovním doručovatelem
byl pan Lysoněk.

K roku 1921 se váže datum založení Tělovýchovné jednoty Sokol
Topolná, kde byl také založený spolek Orel, který patřil
k Československé straně lidové. Orel vlastnil ručně vyšitý
prapor, který se dochoval do dnešní doby. Na líci praporu je
modře vyšitý nápis: „Svatý Václave, oroduj za nás“. Rubová
strana má žlutý nápis „Bohu a vlasti.“
V roce 1921 kmotra praporu Anna Dohnalová, číslo popisné 23,
vyšila k praporu stuhu. Ještě v roce 1941 je dochován zápis,
kde je podepsán starosta spolku pan Ferdinand Křen, číslo
popisné 89 a jednatel Slávek Juřena. A pak Orel po válce
zanikl.
Zamyšlení nad sčítáními obyvatel, domů a bytů
Vypracoval pan Augustin Knot, číslo popisné 283.
První sčítání obyvatel bylo v našich krajích prováděno v roce
1857 a mělo polooficiální charakter. Sčítací operáty byly
vyplňovány sčítacím komisařem pro celou vesnici německy –
švabachem. Tehdy měla Topolná 1019 obyvatel, kteří bydleli ve
196 domech. Další sčítání prováděné na přelomu let 1869 – 1870
mělo již celostátní charakter a bylo nařízeno zákonem. V naší
vesnici bydlelo 1130 obyvatel a nejvyšším domovním číslem bylo
číslo 210. Sčítací operáty se zachovaly a jsou uloženy
v Okresním archivu v Uherském Hradišti.
Jsou v nich u jednotlivých obyvatel zaznamenány roky a místa
narození, příslušnost k náboženství, rodinný stav, povolání
nebo zaměstnání. Dále jsou kolonky přítomný nebo nepřítomný a
kde se zdržuje: možnosti vojna, služba v jiné vesnici, na
vandru a podobně. Velmi zajímavé je srovnání věku obyvatel
s věkem současníků. Tehdy bylo v Topolné 46 dětí do jednoho
roku. V letošním roce se narodilo pouze 12 dětí.
V roce 1870 byl jen jeden nejstarší občan ve věku 83 let a ve
skupině osob mezi sedmdesáti a osmdesáti lety bylo pouze 15
osob.
Srovnáme-li současný stav, Topolná má čtyři osoby nad
devadesát let, třicet sedm osob nad osmdesát let a ve věkové
skupině mezi sedmdesáti a osmdesáti lety jich bylo při sčítání
110.
Průměrný věk obyvatel, který byl v roce 1870 dvacet pět let se
v současnosti pohybuje kolem 37 let.
Mezi zajímavé údaje patří také povolání, která se ve sčítacích
operátech z roku 1870 vyskytují. V dědině bylo celkem 9 kovářů
(včetně učňů a pomocníků), 2 koláři, 1 hrnčíř, 3 krejčí, 10
ševců, 7 zedníků, 4 žebráci, několik pacholku ale také
velkostatkářský dráb, lesní, továrničtí nádeníci, sběratel
hader (hadrlák), polní hotaři, řezník, pohrabáč, hofeři a
hoferkyně a obecní pastýři.
Protože umírali lidé v mladém věku, uzavírali naši předci
hodně druhých manželství. Tak bylo hodně dětí v rodinách,
které měly různé matky nebo otce. V obci bylo též evidováno
sedmnáct nemanželských dětí a několik sirotků.

Zajímavá byla též křestní jména, která se dávala
v devatenáctém století. Nejčastější bylo v Topolné jméno Ján,
kterých bylo 122, následoval Josef (91) a Anton v počtu 83.
Poměrně častými byla také jména Franc, Ferdinand, Kašpar,
Ludvík, Petr, Pavel, Martin, Matuš, Mauritz, Raimund, Blažej,
Konstantin, Tadeáš, Valentin, Jiří, Gabriel, Izidor, Řehoř.
Ženským jménům vévodí Anna, kterých bylo napočítáno 141 před
Františkou, napočteno 104, Barborou, jen 43 a Marianou – 42.
Dalšími častými jmény jsou Oršula, Tekla, Jozefa, Apolonia,
Karolína, Kateřina, Majdaléna a Filomena.
Méně častá jsou jména Ludmila, Eva, Anežka, Jenofefa,
Vincencia, Viktoria, Albína, Sabina, Augusta, Eulátia,
Nepomucena, Beata, Jakobína.
V současné době jsou nejčastější jména mužská v Topolné Pavel,
Josef, Jaroslav a Jiří. U žen vedou Marie, Anna, Zdeňka a
Ludmila.
Další sčítání byla prováděna pravidelně vždy po deseti letech.
Vesnice se rozrůstala počtem obyvatel i počtem domů. V roce
1900 měla Topolná 1396 obyvatel a 232 domů, v roce 1920 žilo
ve vesnici 1556 obyvatel a 261 domů.
Nejvyššího počtu obyvatel dosáhla naše vesnice podle statistik
v roce 1944, kdy zde žilo a trvale bydlelo 1822 osob. Naopak
nejmenší počet obyvatel v minulém století vykazuje statistika
v roce 1930, kdy měla Topolná 1496 obyvatel, kteří bydleli ve
333 domech.
V posledních deseti letech má počet obyvatel mírně stoupající
tendenci, která je dokladem toho, že se lidé začínají pomalu
vracet na vesnici.
Až do roku 1920 vyplňoval sčítací archy za celou vesnici
místní nadučitel Karel Kotek. Sčítací operáty byly již
vyplňovány česky a jsou v nich zaznamenány i dny a místa
narození, domovská příslušnost, jazyk obcovací – mateřský.
Několik osob se hlásilo k jazyku německému. Uvedeno bylo i
náboženské vyznání, kde u několika osob je uvedena izraelita.
Při těchto sčítáních bylo sčítání i dobytka.
Zajímavé jsou počty členů domácnosti a především počty osob
bydlících v jednotlivých domech. V žádném domě nebydlela jedna
osoba a dvě jen na dvou domovních číslech. Průměrně připadalo
na jeden dům v roce 1870 pět celých a čtyři desetiny,
v současnosti 3 celé dvě desetiny. Velikost bytů srovnávat
nejde. Tehdy byla v chalupách pouze jen jedna místnost.
Podle předběžných výsledků sčítání obyvatel, bytů a domů,
které bylo v letošním roce prováděno, měla Topolná 1546
obyvatel, z toho 754 mužů a 792 žen.
K tomuto číslu se musí připočítat 31 osob dočasně nebo
přechodně přítomných. Podle věku bylo 289 osob do čtrnácti
let, ve skupině od patnácti do padesáti devíti let 990 osob a
nad 60 let 267 osob.
Podle náboženského vyznání měla obec 1003 občanů vyznání
římskokatolického, 3 občané se hlásí k Českobratrské církvi

evangelické, 415 občanů je bez vyznání a k jiným církvím se
hlásí 46 osob.
V naší obci se 1200 osob hlásí k národnosti české, 317 osob
vyplnilo národnost moravskou, 14 spoluobčanů má národnost
slovenskou, 1 německou a 14 ostatní nebo nezjištěnou.
Z celkového počtu 473 domů jich bylo 412 trvale obydleno a 61
domů je neobydlených. Celkový počet bytů v obci dosáhl čísla
532. Z nichž 466 bylo obydlených a 66 neobydlených.
Topolná měla v letošním roce 398 zaměstnaných mužů a 286
zaměstnaných žen. 173 občanů pracuje v místě svého bydliště,
to je v Topolné.
Evidence obyvatel k 31. prosinci 2001
K 31. prosinci měla naše obec 1546 obyvatel. Během letošního
roku se z naší obce odhlásilo 25 občanů a k trvalému pobytu se
přihlásilo 17 občanů. Během letošního roku se narodilo 12
dětí.
Březen:
Nikol Andrlová
Duben:
Jan Šlajferčík
Jakub Kobík
Lucie Hastíková
Květen:
Jan Lekeš
Červen:
Diana Chrástková
Červenec:
Eliška Čechová
Adam Nagy
Petr Steiner
Srpen:
Lukáš Večeřa
Září:
David Podlas
Říjen:
Roman Šiller
Sňatky uzavřené v roce 2001
Duben:
Radek Viceník – Klára Záhorová
Červen:
Milan Hábl – Blanka Juráková

Veronika Gajdošíková – David Cahel
Červenec:
Renata Šenková – Tomáš Němec
Monika Gajdošíková – Martin Juřena
Hana Foltýnová – Jan Maňák
Srpen:
Zuzana Lapčíková – Radek Zdráhal
Září:
Martin Krátký – Jarmila Knížáková
Říjen:
Pavel Sklenařík – Jitka Choravá
V roce 2001 nás opustili, zemřeli občané:
František Křen
Anna Dohnalová
Marie Knotová
Filomena Dohnalová
Antonín Bartošík
František Berecka
Vlasta Lapčíková
Marie Burešová
Miroslav Samsounek
Josef Dvořák
Jarmila Rozsypálková
Iva Janíková
Ferdinand Foltýn
Marie Macenauerová
Zdeněk Řezníček
Zdeňka Hrdinová
Závěr roku 2001
Také se vám nelíbí chování dnešní mládeže? Je drzá,
neukázněná, nemá úctu ke starším, užívá vulgární výrazy, již
v ranném věku se učí kouřit, neumí odolat nabízeným drogám, je
agresivní, dopouští se trestné činnosti, v některých školách a
učilištích je běžné šikanování?
Děti jsou naší radostí i starostí, jsou viditelným
pokračováním naší existence na tomto světě, ale také zrcadlem
našich vlastních chyb a zlozvyků.
Stále se od nich, s nimi, nebo i kvůli nim něco nového učíme.
Mějme především pro své děti volný čas, kdy jim budeme
naslouchat, jejich problémy, starosti, nápady tak, abychom
získali jejich plnou důvěru a společně s nimi jim pomůžeme
přečkat kritická období jejich života.
Za důrazné varování považují odborníci po ukončení sčítání
lidu fakt, že vítězí nový jen, převažují důchodci nad dětmi a

znamená to, že naše společnost bude stárnout a pracovat bude
stále méně lidí.
Zvyšuje se nezaměstnanost, čím dál méně lidí přispívá do
státního rozpočtu, zvyšují se výdaje sociální, zdravotní a
důchodové.
Zvyšuje se počet neúplných rodin, zvyšuje se počet rozvodů.
Ve světě stoupá napětí mezi národy, s agresivitou lidí se
setkáváme i na našich silnicích.
Kde se udělala chyba, kde je příčina tohoto stavu?
Nevrací se nám jako bumerang naše chování k dětem?
Topolná 20. listopadu 2002
Zapsala: Buráňová Věra
Podepsán starosta obce: Samsounek

ROK 2002
Úvod roku 2002
V roce 2002 jsme dvakrát přistoupili k volebním urnám. Nejprve
jsme v měsíci červnu volili poslance do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky, to je zákonodárce, kteří budou
čtyři roky řídit osud České republiky a v listopadu jsme si ze
svého středu vybrali zástupce do Zastupitelstva obce, kteří
budou čtyři roky řídit osud a život naší vsi Topolná.
Není to lehká a vděčná práce, neboť již naše maminky říkávaly:
„není člověk ten, který se zavděčí lidem všem“.
Celý rok byl ve znamení předvolební agitace politických stran,
slibů, ale i pomluv a podrazů. A nám nezbývá nic jiného než
věřit, že ti, kterým jsme dali svou důvěru, nebudou mít na
zřeteli jen vlastní prospěch,ale jen a jen prospěch voličů –
občanů.
Leden 2002
Velmi nepříjemně začal nový rok 2002 pro uživatele „kabelové
televize“ přes satelit, kterou provozuje stále společnost MWT
LOCAL.
Bez předchozího upozornění jsou televizní přijímače bez
signálu, protože se měnily celostátně licenčně přidělené
vlnové frekvence od prvního ledna 2002 pro potřeby ČTÚ.
Obecní úřad vstoupil okamžitě v jednání s provozovatelem
kabelové televize a ten přislíbil nápravu tak, že během 5 až
10 týdnů postupně zprovozní příjem základních televizních
programů a postiženým domácnostem vrátí poměrnou část
zaplaceného poplatku.
Novým rokem byl změněn systém placení poplatku za odvoz tuhého
odpadu od občanů. Současný zákon o odpadech číslo 185/2001

Sbírky ukládá obecnímu úřadu uplatňovat v roce 2002 taxativní
poplatek za každou osobu s trvalým pobytem. Mechanismus
vybírání je letos takový, že se poplatek bude vybírat v měsíci
lednu a v únoru v hotovosti v pokladně obecního úřadu, nebo
složenkou. Cena za odvoz se nevztahuje k popelnici, ale
vypočítává se dle počtu členů domácnosti. Její základ se
odvozuje z celkových nákladů obce na likvidaci odpadů za
loňský rok. Poplatek za jednoho člena domácnosti byl 130 Kč,
zbytek, to je 20 Kč, připlatí obec ze zisku, který získá za
sběr realizovaný ve Sběrném dvoře u mateřské školky. Ze zákona
také vyplývá, že poplatník je povinen hlásit obci změny, které
nastanou v souvislosti s trvalým pobytem, což bude mít vliv na
vrácení, nebo zaplacení poplatku v poměrné výši.
Rozpočet domácností občanů rovněž nepotěšilo oznámení
Jihomoravské energetiky a Jihomoravské plynárenské o zdražení
elektrického proudu, plynu, ale i ceny za pitnou vodu od
Slováckých vodáren a kanalizací.
Pomalu se stává samozřejmostí, že počátkem roku přichází do
našich domácností malí koledníci v doprovodu dospělé osoby
svým zpěvem poprosit občany o příspěvek do Tříkrálové sbírky,
která se odevzdává oblastní Charitě v Uherském Hradišti.
V letošním roce se koledníci rozběhli po naší obci v pátek 4.
ledna a v sobotu 5. ledna 2002. Když se obsah pokladniček
vysypal a přepočítal, snadno se zjistilo, jak štědrou ruku
měli občané z Topolné. Celková částka byla 35 721, což bylo
nejvíce z obcí v okolí.
Ve čtvrtek 7. ledna 2002 neznámí pobertové „navštívili“
novinový stánek majitele pana Miroslava Pavelky a způsobili
škodu na zařízení stánku a zboží (alkohol a cigarety) asi
v hodnotě 50 000 Kč.
Za čtrnáct dní „namlsaní pachatelé“ svou návštěvu ve stejném
stánku zopakovali. I když je stánek opatřen poplašným
zařízením, než přijede bezpečnostní služba z Uherského
Hradiště, je mobilní pachatel již dávno pryč.
Únor 2002
Další útok na peněženku občana přišel 1. února 2002.
Společnost Český Telecom akciová společnost, monopol na pevné
telefonní linky, zvýšil nejen poplatky za hovorné a
internetové připojení, ale také základního paušálu. Mnoho
domácností počítalo a zvažovalo jestli při zvýšení základního
poplatku za účastnickou přípojku ze 175 na 299 Kč není
výhodnější svou linku odhlásit a zakoupit si mobilní telefon.
Sbor dobrovolných hasičů v Topolné uspořádal v sobotu, dne 9.
února 2002, fašankový průvod masek a maškar po celé obci.
Průvod se řadil u budovy hasičské zbrojnice a od ní odcházel
přesně ve 13 hodin za velké pozornosti a asistence dětí z celé
vesnice. Průvod rozjařených masek doprovázela improvizovaná
hudební kapela a pořadatelé, kteří využili zvědavců, obyvatel
Topolné, získali do své pokladny malý finanční příspěvek na
svoji činnost, peníze jsou potřebné hlavně na údržbu techniky,

vozidla, stříkačky a budovy hasičské zbrojnice. Hasiči se
starají i o dorost a v jejich rozpočtu je vždy i částka určená
pro děti z hasičského kroužku.
Končinová zábava byla ve sklepních prostorách kulturního
střediska v Bůrovcích, kde pořadatelé vítali první návštěvníky
v 19.30 hodin.
O půlnoci se pochovávala basa, v podání topolských hasičů
trubka, za velkého nářku hasičů, masek a muzikantů z dechové
hudby Topolanka, pro pobavení přihlížejících diváků.
Rada obecního výboru pověřila na svém posledním zasedání
v tomto měsíci pana Františka Hrdinu, Topolná 162, péčí o
fotodokumentaci k událostem ve vsi.
Březen 2002
Ve čtvrtek 15. března 2002 v 18 hodin večer v zasedací
místnosti obecní radnice se konala další beseda o historii
Topolné. Tentokrát její téma bylo velice zajímavé, lidové
zvyky a obyčeje.
Besedou provázel pan Augustin Knot, Topolná č. 283. Hostem
besedy byla paní doktorka Nina Pavelčíková a archeolog Jiří
Pavelčík. Zajímavé údaje pozorně poslouchalo asi 30 zájemců o
historii.
V neděli 24. března 2002 proběhlo hodnocení vín v Boršicích u
Uherského Hradiště. Pěstitelům vína z naší obce přišla
příznivá zpráva, že i v naší obci se pěstuje a dozrává
kvalitní vinná réva.
Šampiónem výstavy „Boršice 2002“ se stal v kategorii „bílé
víno“ pan Jaroslav Hrdina, Topolná 372. Byl to Savignon 2000 –
pozdní sběr.
Titulem „nejlepší vzorek v odrůdách“ se může chlubit i pan
ing. Oldřich Hubáček, Topolná 443, bílým vínem Vavřinec, rok
sklizně 1999.
Duben 2002
1. dubna 2002 Jihomoravská plynárenská snížila poprvé od roku
1989 ceny zemního plynu za metr kubický pro domácnost.
8. dubna 2002 ukončila rada obecního úřadu příjem přihlášek na
výstavbu „Domu s pečovatelskou službou“ v Topolné. Výběrové
řízení zakázky vedl pan Miroslav Lekeš z Hluku. Z pěti
uchazečů, kteří předali v termínu své přihlášky, vyhrála firma
IPOS – Jaromír Kopeček, Velehradská 1698, Staré Město
s nabídkovou cenou 15 339 331 Kč bez daně z přidané hodnoty –
DPH.
V sobotu 13.dubna 2002 ti, kteří se zúčastnili pravidelných
„Toulek jarní přírodou“ s dětmi školního i předškolního věku,
s doprovodem dospělých i bez a mládeží, určitě neměli smolný
den, který dle pověry provází číslo třináct.
Procházka rozkvetlou přírodou spojenou se soutěživými hrami,
s vůní opékaných špekáčků při táboráku, se šálkem horkého čaje
uvařeného v kotlíku nad ohněm, sice unavila nejmladší caparty,
ale určitě zanechala v dětech hodně nových zážitků a poznatků.

V neděli 28. dubna 2002 přistoupilo k svému prvnímu svatému
přijímání devět dětí z třetí třídy, pět chlapců a čtyři
děvčata, při mši svaté v místním kostele v 8.45 hod.
Slavnostní chvíle společně s dětmi, které byly oblečené do
svátečních slováckých krojů, prožívali i jejich rodiče,
prarodiče, příbuzní a ostatní věřící z obce. Nejedné babičce
se objevila slza v očích, když děti děkovaly panu faráři,
Páteru Jiřímu Walczakovi.
30. dubna 2002 v 18 hodin navečer stavěla mládež, narozená
v roce 1984 máj.
A jelikož dětí a mládeže narozených v posledních letech stále
ubývá, ochotně pomáhali při stavění máje i rodiče, starší
mládež, ale i starší generace.
Při této příležitosti se vždy všude motají děti, které
přihlíží a překážejí. Přicházejí i „kibicové“, nebo je diváci
z řad dospělých. A všem hraje k poslechu a pro dobrou náladu
dechová hudba Topolanka.
Máj byl definitivně postavený, ukotvený a zabezpečený proti
krádeži, přesně v 19 hodin 10 minut a poslední „čumilové“ se
rozešli domů ve 20 hodin.
V 17 hodin téhož dne starosta obce, pan František Samsounek,
v relaci ve veřejném rozhlase připomněl výročí osvobození obce
při konci II. světové války.
V dubnu 2002 byl konečně zkolaudován zesilovač mobilního
operátora PEGAS na budově požární – hasičské zbrojnice.
Bohužel se domácnostem v okolí zesilovače podstatně zhoršil
příjem televizních programů. Na zásad obecní rady provozovatel
přijel a postiženým doporučil změnit a posílit své zesilovače
příjmu televize.
Stavění máje 30. dubna 2002 se účastní mimo branců i jejich
spolužačky.
Květen 2002
1. května 2002 zemřel po těžké nemoci pan Zdeněk Pavlica,
Topolná 406, ve věku pouhých 48 let.
V neděli 5. května 2002 se v kulturním středisku v Bůrovcích,
pod záštitou Klubu rodičů při základní škole v Topolné a
ředitelství základní školy v Topolné uskutečnila nesoutěžní
přehlídka pódiových skladeb, nazvaná „Tančíme pro radost“.
V pestrém programu, který začal ve tři hodiny odpoledne, před
přeplněným hledištěm se střídaly děti, chlapci a děvčata ze
zájmových kroužků pohybové výchovy mateřských a základních
škol obcí Topolná, Bílovice, Březolupy a Mistřice.
Volný as dětí pomáhají vyplňovat a organizovat také sportovní
oddíly při Tělovýchovných jednotách, oddíly Asociace sportu
pro všechny obcí Bílovice a Březolupy.
A tak diváci mohli shlédnout nejen sportovní výkony mladých
gymnastů a gymnastek, základy tanců country a folkloru, ale i
aerobik, step a rytmiku.Průvodní slovo měla slečna Kamila
Medková a Lucie Lapčíková.

Příjemné odpoledne prožili diváci, také účinkující, kteří za
své umění byli odměněni bouřlivým potleskem vděčných diváků,
ale i drobnou odměnou, kterou věnovali sponzoři, podnikatelé
z naší obce. Ve vstupním areálu byla umístěna výstavka prací
dětí ze školních družin všech zúčastněných škol současnosti i
fotografie a práce žáků zapůjčených z domácích archivů, z dob
počátků založení družin pro děti zaměstnaných maminek.
Ve středu 16. května 2002 doprovodil starosta obce, pan
František Samsounek, brance ročníku 1984 k vojenskému odvodu,
který se konal v Domě kultury v Uherském Hradišti. U odvodu
bylo pět branců z Topolné.
Že poslední neděli v květnu přijedou do naší vsi kolotoče,
střelnice a další atrakce, ví v naší vesnici snad každé malé
dítě.
Že poslední neděli v květnu je v obci výstava vín, ví každý
pravý milovník tekutého slunce. A tak i v neděli 26. května
2002 se celé rodiny společně vydali na okružní vycházku.
Napřed s dětmi ke kolotočům ke staré škole, pak na
improvizované tržiště našich „vietnamských“ spoluobčanů a pak
hned vedle do Zahrádkářského domu na krátké seznámení
s nejlepšími vzorky vín.
K dobré náladě, dobrá písnička, kterou s chutí zahrála
cimbálovka Včelaran. I když svátek dětí se slaví až prvního
června, Sbor dobrovolných hasičů z naší obce společně
s pedagogickým sborem základní školy v Topolné pozvali děti
v pátek 31. května 2002 v dopoledních hodinách do areálu
kulturního střediska Bůrovce. Společně tam prožili
nezamračený, slunný den při oslavách Mezinárodního dne dětí.
Radost malých školáků z odpadnutých vyučovacích hodin byla
ještě větší, kdy jim hasiči povolili prohlédnout si a
vyzkoušet jejich techniku.
Červen 2002
V letošním roce nám máj dost přesluhoval, mládež ho skácela a
uklidila až v pátek 7. června 2002.
V pátek 14. června 2002 od 14 hodin do 22 hodin večer se
otevřela pro voliče z naší obce volební místnost v budově
obecního úřadu, aby první voliči mohli odevzdat svůj hlas ve
volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.
Druhý den, to je v sobotu 15. června 2002, se volební místnost
otevřela v 7 hodin ráno. Okrsková volební komise otevřela urnu
a začala počítat odevzdané hlasy přesně ve 12 hodin.
V Topolné využila svého volebního práva většina voličů, své
zástupce volilo 815 občanů z 1207 voličů, to je 67,5 %, což
bylo výrazně nad celorepublikovým průměrem.
Pořadí
1.
2.
3.
4.

Strana
Koalice KDU-ČSL US-DEU
Komunistická strana Čech a Moravy
Česká strana sociálně demokratická
Občanská demokratická strana

Hlas
277
194
152
96

Procento
34,02
25,83
18,67
11,79

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Strana zelených
19
2,33
Humanistická aliance
Sdružení nezávislých
Strana venkova – spojené občanské síly
Moravská demokratická strana
Naděje
Pravý bok
Republikáni Miroslava Sládka
Strana za životní jistoty
Akce za zrušení Senátu proti
vytunelování důchodových fondů
15.
Cesta změny
16.
Občanská demokratická aliance
17.
Česká strana národně sociální
KDU-ČSL........Křesťansko demokratická unie – Československá
strana lidová
US....................Unie svobody
DEU.................Demokratická unie
Za Zlínský kraj byli zvoleni tito poslanci:
Česká strana sociálně demokratická:
Ing. Miloš Melčák
63 let
Zlín
Csc.
Ing. Antonín Seďa
42 let
Uherské
Hradiště
Josef Smýkal
48 let
Kroměříž
Ing. Petr Šulák
58 let
Vsetín
Za koalici byli zvoleni
lidové:
Ing. Ludvík Hovorka 59
Ing. Jan Škopík
57
Ing. Michaela
39
Šojdrová

všichni z Československé strany
let
let
let

Zlín
Zlín
Kroměříž

Za občanskou demokratickou stranu:
RNDr. Petr Nečas
38 let
Vsetín
Ing. Jaroslav
50 let
Uherské
Plachý
Hradiště
Mgr. Bohuslav
62 let
Zlín
Záruba
Za komunistickou stranu Čech a Moravy:
Mgr. Vlastislav
60 let
Vsetín
Antolák
RNDr. Vladimír
38 let
Uherské
Koníček
Hradiště

Před volbami probíhala velká volební kampaň, která jistě stála
hlavně velké strany nemalé peníze. Brožury, relace, reklamní
šoty v rozhlase, tisku a televizních pořadech, volební
materiály do domácností a volební mítinky se stranickými
funkcionáři.

V sobotu 22. června 2002 se mezi obcí Topolnou a Bílovicemi
udála dopravní nehoda. Nepřiměřená rychlá jízda se stala
osudnou pro dva chlapce z Topolné. Motorka v rychlosti ve více
než 100 km za hodinu narazila do mostku a spolujezdec i řidič
letěli vzduchem asi 20 metrů. Řidič Polášek, věk 18 let, si
odnesl pouze zlomeninu horní končetiny, spolujezdec Vojtášek,
16 let, utrpěl poranění páteře. Byl převezen na kliniku do
Brna, kde mu byla poskytnuta ta nejlepší péče.
Jeho operace byla velmi složitá, trvala přes čtyři hodiny, ale
chlapcův zdravotní stav se rychle zlepšuje.
V pondělí 24. června 2002 byly již z velké dálky vidět
šlehající plameny a velký kouř. To hořel stoh na horním konci,
který zapálili adolescenti – dospívající chlapci (žáci 8.
třídy základní školy), kteří ve stohu kouřili.
Stoh chytil od nedopalku cigarety. Nejprve se ho snažili
uhasit sami, pak volali pomoc. Oheň uhasil Záchranný hasičský
sbor z Uherského Hradiště.
Samo spáleniště, byť uhašené a pod kontrolou, zapáchalo
spáleninou ještě nejméně 14 dní.
Konec prázdninového čekání, konec školního roku – to je vždy
příležitost oslavit ten nádherný pocit „dvou měsíců prázdnin“
!
A aby si děti pořádně vychutnaly rozloučení se starým školním
rokem uspořádalo ředitelství základní školy spolu s Klubem
rodičů velký táborák na prostranství u hřiště.
Mateřská škola se tento den rozloučila pamětním listem a
knihou s předškoláky, budoucími prvňáky.
Červenec 2002
Tělovýchovná jednota Sokol Topolná oslavila v červenci 2002 70
let založení topolské kopané. První fotbalové zápasy, kterými
se rozhodlo vedení oddílu oslavit výročí a zároveň přinést
svým fanouškům zajímavou podívanou, začaly hned v pátek 14.
července 2002. Pokračovaly pak v sobotu a v neděli, další
týden byl zorganizován „turnaj ulic“. Viz kapitola kopaná.
Na neděli 28. července 2002 dobrovolní hasiči z Topolné
připravili tradiční „Hasičský výlet“, v zemědělské usedlosti
číslo devadesát, která má výhodnou nádhernou místopisnou
polohu v obci.
Začátek byl v 17 hodin, vstupné pro dospělého bylo 50 Kč.
Počasí bylo nádherné, nálada výborná. Domácí klobásky uzené
přímo v přírodním areálu, točené pivo, nealkoholické nápoje,

sladkosti pro děti, ale i víno a destiláty vytvořily příjemné
prostředí pro rodinné posezení s přáteli a kamarády, Při
dechové hudbě Topolanka a cimbálové muzice Včelaran se nejen
povídalo, poslouchalo, ale i tančilo a zpívalo.
Na své si přišli i milovníci historie, neboť přímo v areálu
„devadesátky“ předváděl své mistrovství umělecký kovář
v původní kovárně a památkovou zemědělskou usedlostí, číslo
popisné 93, s poutavým a zajímavým výkladem provázel pan
Augustin Knot.
Ve středu 17. července 2002 uveřejnil tisk, rozhlas i televize
oficiální výsledky sčítání lidu, které se v České republice
konalo dne 1. března 2001. Výsledky, které statistický úřad
zveřejnil vyplývá, že Česká republika měla 10 230 060
obyvatel.
Z dalších údajů vyplývá, že obyvatel v republice ubývá a
zvyšuje se jejich věkový průměr. Šance, že se tento pokles
podaří zastavit, je minimální. Stejný jen pozorujeme i u
obyvatel naší vesnice.
V pondělí 29. července se kontrolou v kulturním zařízení
v Bůrovcích zjistilo vloupání do tohoto objektu. Neznámý
pachatel způsobil škodu na zařízení budovy.
V pondělí 29. července 2002 vznikl požár slámy na Dolních
dílech za zahradami domů Padělky k Bílovicím. Díky panu
Malinovi, Topolná č. 232, který oral pole blízko ohně, a
okamžitě zoral pole poblíž ohniska požáru tak, aby se oheň
nemohl šířit na rodinné domky. Příčinu požáru se nepodařilo
zjistit. Při kontrole spáleniště se zjistilo, že paní Anna
Knotová, topolná č. 95, se zdržovala z neznámých příčin okolo
ohně a utrpěla spáleniny 2. a 3. stupně.
Byla odvezena do nemocnice v Uherském Hradišti, kde jí bylo
poskytnuté odborné lékařské ošetření.
Srpen 2002
V pátek, dne 23. srpna 2002 otevřel pan Dujíček Petr, Topolná
č. 391, svou novou hospodu s názvem a logem „Topolská hospoda“
v nově restaurovaných prostorách domu číslo popisného 501,
vedle Pošty.
Je to již čtvrtá hospoda v obci: hostinec U Huberta, pana
Evžena Vašiny, hospoda U žabičky pana Josefa Vašťáka a bar
s hospodou Kozlovka pana Petra Mikulky.
V nabídce hospody je také sál pro pořádání oslav, výročí a
setkání, nabízí obědy, večeře a další pohoštění. Výhodou této
hospody je její velká terasa, kde obsluha griluje drůbež, ryby
a maso. Večerní posezení pod hvězdami na terase láká hlavně
mládež, ale i manželské dvojice, které jsou na zdravotní
večerní procházku obcí.
Září 2002
V pondělí 2. září 2002 začal nový školní rok 2002/2003. Nové
žáčky základní školy v Topolné přivítala paní ředitelka Mgr.
Olga Němcová. Společně s pedagogickým sborem popřála žákům

vyšších ročníků hodně úspěchů při vyučovacích hodinách a pár
povzbudivých slov adresovala těm, kterým školní rok začal
poprvé. Milým hostem při zahájení školního roku bývá i
starosta obce, pan František Samsounek, který slíbil všem, že
škola bude a je v trvalé pozornosti představenstva obce tak,
aby dětem zajistili příjemné prostředí a nezbytné školní
pomůcky.
První třídu si pak převzala jejich třídní učitelka, paní Jana
Gregorová, která je provedla budovou školy a děti i rodiče,
kteří své malé školáčky doprovázeli, se školním režimem a
rozvrhem. Když se prvňáčci rozcházeli do svých domovů,
v aktovkách si nesli nové učebnice, cvičné sešity a malou
pozornost obecního úřadu.
V mateřské školce se děti, které přicházejí poprvé do mateřské
školky objevují v obou odděleních. Ti starší proto, aby se
dobře a hlavně pod odborným vedením připravily pro základní
školní docházku, ty mladší hlavně proto, že jejich maminky,
které dětem zajišťovaly bezpečí a jistotu, pohlazení, úsměv a
otevřenou náruč, odcházejí po mateřské dovolené zpět do
zaměstnání.
A to se bez lítostivých slziček, často nejen u dětí, neobejde.
Paní učitelky z tohoto oddělení, ředitelka Kalabusová Radka a
Marcela Kaňovská, se musí v prvních dnech obrnit velkou
trpělivostí, aby se slzičky změnily na šťastný smích.
V pátek 27. září 2002 se v hostinci „Topolská“ uskutečnila
celkem nenápadná vernisáž prodejní výstavy obrazů výtvarnice,
slečny Kateřiny Budíkové, Topolná č. 378.
V sobotu 28. září 2002 a v neděli 29. září 2002 se pořádání
Václavských hodů ujala Topolská chasa, to je nové společenské
sdružení, která sice bez finančních prostředků, bez
zkušeností, ale zato s velkým odhodláním zajistit vše co
nejlépe.
Finanční prostředky pro stárky a organizační záležitosti si
vypůjčili od Sboru dobrovolných hasičů, kteří našli odvahu
podpořit chasu.
Pak začalo vyjednávání s vytypovanými adepty na čestnou funkci
stárků a jejich rodiči. Pro zajištění nácviku besedy požádali
o spolupráci národopisný soubor Včelaran, který jim ochotně
půjčil prostory a také naučil tanečníky a tanečnice základy
některých lidových tanců.
Následovala několik desítek hodin nácviku, schůzek
k projednání organizačních záležitostí, úklidu prostor
kulturního střediska Bůrovce.
Děvčatům vázala šátky hned v sobotu ráno od 11 hodin paní
Zdena Lapčíková, Topolná 441. ve 13.30 hodin požehnal pan
farář Jiří Walczak v místním kostele práva a už chasa
obcházela vesnici.
V letošním roce bylo chladné počasí a tak děti, které rodiče
oblekli do slováckých krojů, velmi brzy průvod opustily.
Samotná chasa společně s dechovou hudbou Topolankou žádnou
zimu určitě necítila.

Stárci Michal Škára a Peprníček společně se svými partnerkami
se poctivě a řádně starali o dodržování pořádku a střežili
práva chasy jako oko v hlavě při taneční zábavě v Bůrovcích,
která začala ve 20 hodin.
V neděli chasa vodila „berana“ opět společně s dechovkou a do
jejich kasiček přispívali obyvatelé na finanční náklady
pořadatelům.
Taneční zábava byla v hospodě „Topolská“, kde je celkem
dostatečný prostor pro méně navštívené zábavy.
Říjen 2002
Původní termín 3. ročníku topolské drakiády, den 26. října
2003, musel být pro nepřízeň počasí k velké lítosti dětí
odložen na sobotu 2. listopadu 2002. Získaný čas nikdo
nepromarnil se založenýma rukama, ale pilně se vlastnoručně
vyrobení draci vyvažovali, vylepšovali a zdobili, jiní vsadili
na zakoupený model.
Když se děti probouzely znovu do deštivého rána, v mnohých
rodinách ukápla i slzička lítosti. V poledne se počasí
umoudřilo a vykouklo pravé podzimní sluníčko a tak se
prostranství před starou školou v jednu hodinu odpoledne
rychle zaplnilo rodiči s dětmi a pořadateli, topolskou mládeží
„hodovou chasou“. U vodárny na Horním konci vesnice, kde je
příhodný prostor pro konání drakiády, se modrá obloha velmi
rychle zaplnila draky různých barev, velikostí i tvarů.
Z počátku foukal jen slabý vítr a tak se těžším drakům do
vzduchu moc nechtělo. Místo draka – lenocha běhal statečně do
kopce a z kopce nejeden tatínek následovaný svou ratolestí.
A jak vítr sílil, tak se z louky vytrácely nejen děti, ale i
rodiče k příjemnému teplu u táboráku, kde probíhala sportovní
olympiáda. Soutěžilo se v různých sportovních disciplinách a
ve věkových kategoriích, probíhala soutěž jednotlivců, rodin i
smíšených družstev. Při vyhlášení výsledků vítězové dostali
diplomek a sladkou odměnu.
Na závěr si všichni zazpívali při kytaře.
Listopad 2002
Ve dnech 1. až 2. listopadu 2002 jsme v tomto roce přišli
k volebním urnám už podruhé. Tentokrát jsme volili
zastupitelstvo obce, které bude naši obec řídit další čtyři
roky.
Letos měli občané možnost si vybrat své zástupce – zastupitele
obce ze 45 kandidátů na třech kandidátních listinách.
Kandidátka č. 1 – Sdružení nezávislých kandidátů a Občanské
demokratické strany

1.

Jméno

Věk

Povolání

Bydliště

Hlasy

Strana

Mgr. Věra
Kopečková

62
let

Učitelka

Topolná
123

231

Nezávislá

2.

Jiří Košut

3.

Ing. Jiří
Dohnal
Ing. Pavel
Knot
Petr Večeřa

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.

Mgr. Hana
Marášková
Roman Marek
Vlastimil
Bureš
Lubomír
Sládek
Mudr.
František
Mikoška
Mgr.Pavel
Šuranský
František
Jurčík
Milan
Andrle
Jan Mikulka

15. Petr Kučera

23
let
40
let
32
let
36
let
48
let
39
let
36
let
44
let
53
let
38
let
37
let
32
let
20
let
35
let

Podnikatel
Stavební
technik
Projektant
Bankovní
referent
Učitelka
Podnikatel
Podnikatel
Podnikatel
Lékař

Středoškolský
učitel
Slévárenský
dělník
Podnikatel
Student
podnikatel

Topolná
233
Topolná
399
Topolná
337
Topolná
252
Topolná
92
Topolná
488
Topolná
Topolná
213
Topolná
457
Topolná
149
Topolná
468
Topolná
355
Topolná
75
Topolná
271

234

ODS

395

Nezávislá

337

Nezávislá

359

Nezávislá

339

Nezávislá

258

Nezávislá

268

Nezávislá

295

Nezávislá

312

Nezávislá

297

Nezávislá

209

Nezávislá

240

Nezávislá

179

Nezávislá

235

Nezávislá

Kandidátka č. 2 Komunistická strany Čech a Moravy

1.
2.
3.
4.

Jméno
Zdeněk
Mikulka
Vlasta
Ptáčková
Ludvík Foltýn

6.

Alena
Šenkeříková
Františka
Gajdošíková
Petr Bernatík

7.

Oldřich

5.

Věk
48
let
48
let
52
let
45
let
49
let
27
let
53

Povolání
Zedník

Bydliště
Topolná
337
Bezpečnostní Topolná
technik
473
Řidič
Topolná
462
Topolná
Účetní
220
Směnová
Topolná
mistrová
212
Topolná
Montážní
440
dělník
Tavič
Topolná

Hlasy
337

Strana
KSČM

260

KSČM

228

Bez

201

Bez

187

Bez

191

Bez

211

KSČM

Doležal
Františka
Buriánková
9.
Ludmila
Mikulášková
10. Václav
Velíšek
11. Vladimíra
Doležalová
12. Lenka Macková
8.

13. Zdeňka
Horňáková
14. František
Bernatík
15. Karel Polášek

let
56
let
53
let
56
let
49
let
41
let
56
let
53
let
28
let

361
Topolná
325
Dělnice
Topolná
396
Řidič
Topolná
76
Laborantka
Topolná
361
Dělnice
Topolná
251
V domácnosti Topolná
344
Vrátný
Topolná
440
Obráběč kovů Topolná
434
Dělnice

214

Bez

208

KSČM

209

KSČM

171

KSČM

158

KSČM

176

Bez

154

KSČM

165

Bez

Kandidátka č. 3: Křesťanská a demokratická unie –
Československá strana lidová

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Jméno
Ing. František
Viceník
Mgr. Olga
Němcová
František
Samsounek
Ing. Václav
Kvapilík
Ing. Bohumír
Formáček
Stanislav
Pekař
Pavel Berecka
Arnošt
Gajdošík
Marie Kunová

10. Ing. Roman
Dujíček
11. Ing. Jiří
Pekař
12. Martin Bejvl

Povolání
Bydliště
Věk
58let Podnikatel Topolná
350
51
Ředitelka
Topolná
let
zákl.
92
školy
52
Starosta
Topolná
let
369
54
Manager
Topolná
let
506
39
Podnikatel Topolná
let
439
55
Technik
Topolná
let
79
37
Dělník
Topolná
let
499
39
Technik
Topolná
let
275
52
Zdravotní
Topolná
let
sestra
Ředitel
29
Topolná
pobočky
let
391
banky
39
Ředitel
Topolná
let
firmy
79
29
Technik
Topolná
let
137

Hlasy
288

Strana
ČSL

401

Bez

368

ČSL

299

Bez

299

Bez

366

ČSL

379

ČSL

331

Bez

360

Bez

397

Bez

320

Bez

315

Bez

13. Jaroslav
49
Dělník
Topolná
316
ČSL
Berecka
let
331
14. František
55
Technik
Topolná
335
Bez
Hrdina
let
162
15. Jaroslav
47
technik
Topolná
343
Bez
Hoferek
let
484
Celkový počet zapsaných v seznamech voličů v naší obci bylo
1215, k volebním urnám jich přišlo 874.
Výsledky dle kandidátních listin:
1.Křesťanskodemokratická unie – Československá strana lidová
5117 hlasů to je 41,34 % získala 6 mandátů
2. Sdružení nezávislých kandidátů a Občanská demokratická
strana
4190 hlasů to je 33,85 % získala 5 mandátů
3. Komunistická strana Čech a Moravy
3070 hlasů to je 24,80 % získala 4 mandáty.
Podle získaného počtu hlasů je umístění kandidátů následující:
Sdružení Nezávislých kandidátů + Občanská demokratická strana
1. Jiří Dohnal 395 hlasů
2. Petr Večeřa 359 hlasů
3. Hana Marášková 339 hlasů
4. Pavel Knot 337 hlasů
5. František Mikoška 312 hlasů
Komunistická strana Čech a Moravy
1. Zdeněk Mikulka 337 hlasů
2. Vlasta Ptáčková 260 hlasů
3. Ludvík Foltýn 228 hlasů
4. Alena Šenkeříková 201 hlasů
Křesťanská demokratická unie – Československá lidová strana:
1. Olga Němcová 401 hlas
2. Roman Dujíček 397 hlasů
3. Pavel Berecka 379 hlasů
4. František Viceník 288 hlasů
5. František Samsounek 368 hlasů
6. Václav Kvapilík 299 hlasů
Dne 4. listopadu 2002 rezignovala paní Magistr Věra Kopečková,
Topolná 123, na své postavení náhradníka volební strany
Sdružení Nezávislých kandidátů a Občanské demokratické strany.
Dne 5. listopadu 2002 podal rezignaci na svůj mandát člena
zastupitelstva obce Topolná pan Mudr. František Mikoška, bytem
Topolná 457.
Tímto obratným trikem se dostal do zastupitelstva pan Jiří
Košut a voliči nevěřili svým očím a uším. Je to velký
precedens pro příští volby, byl to velký hazard s důvěrou
občanů Topolné.

Na základě výsledků voleb byla podepsána Koaliční dohoda
volebních stran Křesťanské demokratické unie – Československé
strany lidové a Sdružení nezávislých kandidátů a Občanské
demokratické strany:
1. Volební strany se dohodly na poměru složení Rady obce
KDU – ČSL 2 členy
Sdružení nezáv. + ODS 2 členy
KSČM 1 člen
2. Volební strany se dohodly na těchto členech Rady obce:
František Samsounek
Ing. František Viceník
Jiří Košut
Ing. Jiří Dohnal
3. člena rady obce za Komunistickou stranu Čech a Moravy
navrhne tato strana na ustanovujícím zasedání zastupitelstva
4. Společným kandidátem na starostu obce je František
Samsounek
5. Společným kandidátem na místostarostu obce je Jiří Košut.
6. Každý člen rady bude volen samostatně
7. Volba starosty, místostarosty a členů rady obce proběhne
aklamací, to je veřejně.
V Topolné 13. listopadu 2002
Dne 15. listopadu 2002 se konala ustanovující schůze
zastupitelstva obce Topolná, kde byl starostou obce zvolen
František Samsounek, který získal 11 hlasů.
Místostarostou byl zvolen pan Jiří Košut 15 hlasy.
Členové:
pan Ludvík Foltýn získal 14 hlasů
pan Jiří Dohnal, ing. získal 14 hlasů
pan František Viceník, ing. 8 hlasů
Přejeme nově zvolenému zastupitelstvu obce a radě obce hodně
trpělivosti, schopnosti a vytrvalosti prosadit své předvolební
sliby a unést tíhu odpovědnosti za život obce.
Prosinec 2002
V sobotu 7. prosince 2002 občanské sdružení Topolská chasa
společně s národopisným souborem Včelaran pozvala děti,
rodiče, prarodiče i známé na náves, kde se od 14 hodin 30
minut uskutečnila akce „Mikulášské hrátky aneb čertoviny“. Pro
děti a jejich doprovod společně připravila chasa a soubor
soutěživé hry, zpívání koled při cimbálu s muzikou Včelaran,
diskotéku s čerty, andělem a Mikulášem. Odměnou soutěžícím
dětem byl čerstvý perník upečený děvčaty. Večer byla beseda u
cimbálu ve sklepních prostorách kulturního střediska Bůrovce.
V neděli 8. prosince 2002 se uskutečnil v kostele po téměř
padesáti letech adventní koncert při příležitosti patrocinia
kostela (zasvěcení) Neposkvrněnému početí Panny Marie a
generální opravy varhan. Dvoumanuálové varhany, které mají asi
1000 píšťal, vyrobené firmou Sellier – Bellot z Krnova v roce

1953 byly v měsíci říjnu opraveny varhanářskou firmou bratří
Stehlíkových z Rohatce.
Oprava, při které byly vyměněny především membrány, opravené
byly vzduchové cesty a odstraněné další závady, byla hrazená
ze sbírek občanů a stála 171 000 Korun českých. Záruka na
opravu, kterou firma garantuje trvá 10 let.
Zcela zaplněný kostel vyslechl přednesy skladeb v podání
vynikajících varhaníků, pana Karla Dýmka, sbormistra a
varhaníka farního kostela v Uherském Hradišti, pana Josefa
Rozsypálka a Michala Vymyslického. Dále vystoupilo dechové
kvinteto mladých topolských muzikantů, kteří odvážně zahráli
skladby barokních skladatelů a topolská schola.
Dne 12. prosince 2002 v zimním mrazivém podvečeru se naše obec
rozloučila v Bílovicích s panem Ludvíkem Foltýnem, který
zemřel ve věku 93 let.
Topolná v něm ztratila významnou osobnost kulturního života
v rodné obci a širokém okolí. Svým dokonalým přehledem
v oblasti dechové hudby a realizaci zásad práce s mládeží,
vychoval několik generací mladých muzikantů. Za svou práci
získal řadu vyznamenání a čestných uznání od hudebních
odborníků.
V úterý 24. prosince 2002 ve 21 hodin 30 minut kouzlo vánoc a
Štědrého večera umocnily vánoční koledy v provedení hudebníků
z dechové hudby Topolanka, kteří se vyšplhali až na půdní
prostory obecního úřadu.
Ve čtvrtek 26. prosince 2002 ve sklepních prostorách
kulturního střediska Bůrovce uspořádala mládež sdružená do
občanského spolku Topolská chasa, Štěpánskou zábavu se
skupinou LOFOŠI.
Pozvánky, které zvaly všechny občany a slibovaly „super“
zábavu, levné nápoje, vynikající obsluhu, byly uvedeny heslem:
„na Štěpána není pána“.
V úterý 31. prosince 2002 občanské sdružení Topolská chasa
pozvala mládež i dospělé na společnou veselou merendu do Domu
zahrádkářů, kde všichni společně prožili poslední hodiny
starého roku a přivítali nový rok 2003.

Práce obecního úřadu
Skončil rok 2002 a na závěr roku se vždy dělá konečná bilance,
inventura. Co se podařilo, co mohlo být lepší, co se nezdařilo
vůbec.
V letošním roce se dělala bilance v práci obecního
zastupitelstva hned dvakrát. Poprvé, když končilo volební
období poslancům zvoleným před čtyřmi roky a podruhé, když
zastupitelstvo v novém složení hodnotilo svých prvních třicet
dní v nových funkcích.
Zastupitelstvo obce řídí rada obce, která se pravidelně schází
na poradách, kde se operativně řeší vše, co patří k rozvoji a
životu v obci.

Své rozhodnutí předkládá ke schválení zastupitelstvu, který
svým usnesením rozhoduje o závažných událostech, jednáních a
akcích, které ovlivní dění v obci ihned, nebo i na více let.
Jedná se hlavně o investiční výstavbu, která se bez vydatné
podpory státu, bez dotací, ale hlavně bez úvěru od bankovních
domů a státních organizací neobejde.
Rozpočet obce byl a bude i v dalších letech dost omezený,
neboť musí splácet půjčky použité obcí hlavně na stavbu
čističky odpadních vod.
Otázku, kterou si kladou občané, zda není čistička zbytečně
s nadbytečnou a nevyužitou kapacitou, na to nám odpoví až
budoucnost. Historie obce však dává za pravdu těm, kteří
dovedou prozíravě se dívat do budoucnosti a předvídat další,
perspektivní rozvoj vesnice více let dopředu.
V roce 2002 byla zahájena výstavba inženýrských sítí nad novou
školou, výběrové řízení vyhrála firma S-INVEST, společnost
s ručením omezeným se sídlem ve Strání, s kterou obec uzavřela
Smlouvu o dílo na částku 7.117.585 Korun českých.
Celá lokalita určená pro stavbu domků, je dlouhá více než
jeden kilometr, a proto musela být výstavba inženýrských sítí
rozdělena na jednotlivé etapy vzhledem k finanční náročnosti
stavby.
Jako první se musel řešit úsek dlouhý 300 metrů od bytového
domu č. 92 po novostavbu manželů Belejových. Kanalizace byla
úspěšně dokončena hned na jaře letošního roku v hodnotě díla
1.600.000 Kč, v září 2002 byl prodloužen plynovod o 120 metrů.
V listopadu byly položené kabely veřejného osvětlení, místního
rozhlasu, kabelové televize a telefonu. Naléhavá otázka byla i
vyřešení přívodu elektrického proudu k novostavbám,
Jihomoravská společnost trvala na rozvodu podzemní kabeláží,
ale na to se již v letošním roce peníze v rozpočtu marně
hledali.
Poslední měsíc v prosince 2002 se ještě dokončoval vodovodní
řád, náklady 2.500.000 Korun českých.
Další velkou akcí bude výstavba Domu s pečovatelskou službou,
s 15 bytovými jádry nad budovou pošty u mateřské školy. Je pro
život občanů potřebný? Ten, kdo má staré rodiče a nemůže se o
ně starat celý den, protože ještě chodí do zaměstnání, nejsou
ve starobním důchodu, ti říkají ano, jiní jsou proti.
Výběrové řízení, které proběhlo 8. dubna 2002, vyhrála firma
IPOS, společnost s ručením omezeným, Staré Město s nabídkovou
cenou 15.339.331 Kč bez daně s přidanou hodnotou. Stavbu firma
zahájila v měsíci srpnu 2002 a do konce roku již rozpočtované
náklady byly navýšeny na částku 18.983.000 Korun českých, ze
státního rozpočtu čerpá obec dotaci ve výši 8.400.000 Kč.
Obec v roce 2002 prodala panu Petru Dujíčkovi, Topolná 391,
část budovy číslo popisné 501. Budova bude rozdělena po zápisu
do katastrálních map na dvě popisná čísla 501 a 224. Za
pozemky v celkové výměře 6496 metrů čtverečních, zaplatil pan
Dujíček 389 760 Korun českých, za budovu 1.800.000 Kč.

Prodaná byla také nemovitost v Dolním dovře, bývalou sýpku a
budovu přidružené výroby a pozemek, parcelu č. 173 o výměře
2763 metry čtvereční.
V mateřské školce byla po dobu letních prázdnin, to je v době
od 30. června letošního roku do 20. srpna 2002, vyměněná
stará, nevyhovující okna a celá budova byla vymalovaná a
uklizená.
Rada obce se celý rok starala také o životní prostředí, řídila
vysazování mladých stromků a keřů kolem obce a na veřejných
prostranství. Ta udržovala pomocí vojáků v civilní službě
v čistotě a pořádku.
Celé zastupitelstvo pomáhá občanům řešit jejich problémy,
stížnosti a požadavky. Někdy úspěšně, například vyřešení
situace s přerušeným příjmem televizního signálu společností
MWT LOCAL, radiooperátor PEGAS, nebo udělá rozhodnutí
šalamounské, polovičaté jako při řešení stížnosti občanů na
provoz baru Kozlovka na Horním konci, nebo při řešení
silničního provozu na Záhumení nad koloniálem. Na silnici, kde
se umístí dopravní značení o omezení rychlosti do 40 kilometrů
za hodinu, jejichž dodržování ani nikdo nekontroluje vede
k tomu, žer si mládež z ní udělá nebezpečnou a hazardní
rychlostní dráhu.
Obec získala možnost čerpání půjčky ze Státního fondu rozvoje
bydlení na rekonstrukci domů a bytů, které může čerpat sama
pro opravu obecního bytového fondu, nebo ji může rozdělit mezi
občany za podmínek, které jsou dány pravidly pro poskytování
této půjčky. Díky moudrému rozhodování obecního zastupitelstva
již řadě občanů půjčka pomohla zlepšit podmínky života
v jejich domácnostech.
Obecní úřad přispěl v roce 2002 také na všechny akce, které se
v naší obci konaly, ať byla pořadatelem základní a mateřská
škola, občanské sdružení Topolská chasa, Sbor dobrovolných
hasičů a nemalou finanční částkou se podílel na oslavách 70
let Tělovýchovné jednoty, oddílu kopané. Bez jejich finanční
dotace by sport, či hasiči museli svoji činnost silně omezit,
nebo možná i ukončit.
Je zřizovatelem základní i mateřské školy v Topolné, i když
v závěru roku jednalo o změně právního statutu obou škol.
V měsíci listopadu jednala obec s okresní knihovnou Bedřicha
Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti o bezplatném převedení
místní knihovny do majetku Topolné a požádala Ministerstvo
kultury v Praze o evidenci knihovny jako samostatný subjekt.
Knihovnicí se stala paní Miroslava Šimková, Topolná č. 192.
V listopadu 2002 se dle rozhodnutí voličů vyměnilo vedení
obce. Nově zvolené zastupitelstvo musí pokračovat
v dlouhodobých investičních akcích, i když mají možná jiné
představy o tom, jak by se mělo investovat, co by se mělo
opravit, vybudovat, změnit. Mají na to nové čtyři roky a mají
po tu dobu jedinečnou možnost svým rozhodováním uplatnit svou
vizi.

Školy v Topolné
Základní škola v Topolné
Ve školním roce 2002 – 2003 navštěvuje základní školu v naší
vesnici 95 dětí v pěti třídách. Žáci 6 až 9. ročníku jezdi do
školy v Bílovicích, nebo jsou řádnými žáky výběrových škol se
zaměřením na jazyky – škola UNESCO v Uherském Hradišti,
sportovní škola v Uherském Hradišti nebo primu na gymnáziu
v Uherském Hradišti.
30 dětí základní školy tráví čas do příchodu rodičů v družině
základní školy.
Učitelský sbor tvoří 8 pedagogických pracovníků.
Magistr Jana Gregorová je třídní první třídy, kde bylo 18
žáků.
Magistr Hana Nevělíková je třídní učitelkou druhé třídy,
v lavicích usedalo 15 žáků.
Magistr Jirka Šimíková učí nejpočetnější třídu, třetí, chodí
tam 22 žáků.
Magistr Hana Marášková je třídní učitelkou čtvrté třídy s 20
žáky.
Magistr Olga Němcová je třídní nejstarších školáků v naší
vesnici, páťáků, kterých bylo 20, a je ředitelkou školy.
První školní družinu pro mladší žáky vede paní Františka
Vašinová, druhou Marcela Janečková. Hlavním úkolem družiny je
odpočinek osvěžení dětí po vyučovacím procesu, na což jsou
zaměřeny všechny činnosti, které probíhají podle týdenního
rozvrhu.
Všechny paní učitelky plně využívají nabídek dalšího
vzdělávání učitelů z nabídky Pedagogického centra Zlín a
Střediska služeb školy v Uherském Hradišti.
Výuka probíhá ve všech ročnících podle učebního programu
Základní škola. Ve čtvrté a v páté třídě se vyučuje jazyk
anglický tři hodiny týdně.
Od druhého pololetí žáci třetího a čtvrtého ročníku jezdí do
krytého plaveckého bazénu v Uherském Hradišti na výuku
plavání.
Preventivní protidrogový program se v naší škole prolíná
nenásilně všemi předměty. Využití volného času dětí pomáhá
škola řešit především nabídkou zájmových kroužků, exkurzí,
nácvikem vystoupení, sběrových akcí, spoluprací dětí při
výzdobě školy, výtvarných, literárních a sportovních soutěží.
Děti také využívají služeb školní knihovny, kterou vede paní
Františka Vašinová, k zapůjčování knih slouží katalog, který
je doplňován průběžně dle doplňování knižního fondu
z finančních příspěvků obce a Klubu rodičů. Největší zájem je
o encyklopedie a dobrodružnou literaturu.
Ve škole také probíhá výuka nepovinného předmětu náboženství
ve všech pěti postupných ročnících. První až třetí třídu vede
paní katechetka, ing. Irena Rozsypálková, čtvrtou a pátou
třídu pan páter Sandánus.

Již třetím rokem probíhá na škole prodej dotovaného mléka.
Nabídka ochuceného mléka se rozšířila o ovocné jogurty,
smetanové krémy a müsli tyčinky. Vedoucí projektu „Školní
mléko“ na naší škole je paní Alena Mališová.
Chlapci a děvčata mají možnost rozvíjet své schopnosti na naší
škole, případně dojíždějí do uměleckých škol v Uherském
Hradišti a v Napajedlích. Hru na zobcovou flétnu si osvojují
žáci pod vedením paní učitelky Hany Nevělíkové, rytmickou
gymnastiku paní učitelky Hany Maráškové s nadšením cvičí již
děti jejich prvních cvičenek.
Integrovaný kroužek vede paní učitelka Jana Gregorová,
čtenářský kroužek paní Františka Vašinová, stolařský kroužek
pan Karel Horký a kroužek informatiky pan Šimík.
Škola vlastní počítačovou učebnu dobré úrovně, vybavení
nábytkem zajistila obec a techniku dostala škola v rámci
projektu „Internet do škol“. Garantem počítačové sítě se stal
smluvně pan ing. P. Bagunda a stará se o server, switch, sedm
počítačů a laserovou tiskárnu.
Individuálně vyučuje žáky na klavír a zobcovou flétnu paní
učitelka Burešová a její dcera učí hru na klávesy a kytaru.
Mezi nejzajímavější akce, které děti prožily, patří i výuka
Dopravní výchovy na dopravním hřišti v Mařaticích pro žáky
čtvrté třídy.
20. listopadu 2002 navštívili žáci čtvrté třídy Hvězdárnu a
planetárium Mikuláše Koperníka v Brně a také Moravské muzeum,
kde je zaujala výstava „Člověk v pravěku“. Děti si vyzkoušely
znalosti v testech o prehistorii, mohly si z hlíny vymodelovat
mamuta nebo jeho lovce, případně poskládat kostru pračlověka.
22. listopadu 2002 celá škola shlédla pohádku Pipi dlouhá
punčocha v Hoffmannově divadle v Uherském Hradišti.
10. prosince 2002 pan Záleš z Českých Budějovic předvedl dětem
živé dravé ptáky s ukázkou jejich výcviku k lovu zvěře.
Nechyběla také vánoční besídka u stromečku s nadílkou. Děti se
stravují ve školní jídelně v budově mateřské školy.
Tato změně přinesla také i zápory, neboť docházení do jídelny
v každém počasí není vždy příjemné a bezpečné. Na přesun žáků
musí dohlížet vždy dvě paní učitelky, kterým pomáhají i
školnice, paní Ludmila Medková a paní Mališová.
Mateřská škola
Mateřská škola je po úpravách budovy přesunuta do dvou
oddělení. malá třída a předškolní třída. Paní učitelky, které
děti mají na starosti, se snaží citlivě podněcovat zájem a
chuť dítěte k učení a také je vhodně motivovat. Vzdělávání se
uskutečňuje nenásilně během celého dne. Při hře se děti učí
poznávat barvy, materiály, tvary, prostorové vztahy. Rozvíjejí
také u dětí komunikativní dovednosti, sociální vztahy a učí je
podřizovat kolektivu, ale také prosadit vlastní názor.
Společně s Klubem rodičů při mateřské školce připravují dětem
zábavné odpoledne k oslavě Dne dětí a konce roku, vánoční
besídku, kde dětem naděluje „Ježíšek“ nové hračky, maminkám

děti přednášejí básničky a písničky, svá přáníčka ke Dni
matek.
Starší oddělení jezdí do krytého bazénu v Uherském Hradišti na
výuku plavání a společně jezdí na loutková představení do
Napajedel a do Zlína.
Závěr školního roku, to je výlet za zvířátky do Lešné, kde
pomáhají učitelkám – ředitelce školy paní Radce Kalabusové,
učitelkám Marcele Kaňovské, Dagmar Šimkové a Iloně Vaňkové i
rodiče malých žáčků.
Za stravu v mateřské školce a za obědy pro děti ve školní
jídelně je zodpovědná vedoucí, paní Vojtášková.
Školní jídelna vaří obědy i pro důchodce z naší obce a pro
zaměstnance obecního výboru a firem, které mají v Topolné své
provozovny.
TOPAGRA, SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM
Zemědělské sdružení Topagra, společnost s ručením omezeným
Topolná, hospodaří na vlastních i pronajatých pozemcích
v okolí naší obce. Celková výměra zemědělské půdy, kterou
v roce 2002 Topagra obhospodařovala je 1078 hektarů.
Z toho orná půda je 1006 hektarů a trvale travnaté porosty,
z kterých společnost sklízí seno se rozkládají na 72
hektarech, výnos z nich je v průměru 20, 4 metrických centů
z hektaru.
Pšenicí oseli zaměstnanci Topagra 481 hektary a sklidili
v průměru 50,7 metrických centů z jednoho hektaru.
Ječmen byl zasetý na 151 hektarech s výnosem 40,9 metrických
centů/ha.
Řepkou bylo oseto na 160 hektarů a sklidili 36,8 metrických
centů/ha.
Kukuřice byla zaseta na 154 hektarech a její výnos byl 80
metrických centů/ha.
Ve velkokapacitním kravíně bylo ustájeno 511 kusů skotu:
Jejich složení bylo 261 krav, které nadojily 19,6 litrů mléka
za den, 144 jalovic a 106 telat.
S blížícím se referendem o vstupu České republiky do Evropské
unie hodnotí podmínky a úroveň zemědělství u nás a v Evropě.
Proto vedení firmy Topagra rozhodla o velké investici do
výstavby nových stájí a hlavně nové dojírny krav.
V roce 2002 měla firma 42 zaměstnanců i se zaměstnanci
prodejny koloniál.
Zprávu dodal pan František Hrdina, Topolná č. popisné 162,
který je v představenstvu družstva.
TOPOLANKA, DECHOVÁ HUDBA
Dechová hudba Topolanka měla k prosinci 2002 dvacet dva
krajících muzikantů, jejichž průměrný věk je čtyřicet let.
Odečteme-li dva aktivní hráče, kteří mají přes sedmdesát let,
sníží se věkový průměr o další čtyři roky. Pan Rudolf Foltýn
v letošním roce oslavil 89 let!

Všichni se společně schází jednou týdně v klubovně v budově
staré školy, zkouší, diskutují a plánují akce. A není jich
málo. V tomto roce hrála Topolanka na fašanku, který pořádal
Sbor dobrovolných hasičů, uspořádala výchovný koncert pro žáky
základní školy, asistovala při stavění máje, spoluúčinkovala
na oslavě „Dne matek“. Jejich hudba zněla při hasičském výletu
i při oslavách 70. výročí topolského fotbalu. Doprovázela
poutníky z bílovské farnosti na Svatý Hostýn a topolskou chasu
při obchůzce vesnicí.
Kvinteto mladých muzikantů hrálo na 1. adventním koncertě
v našem kostele.
Topolanka však nehraje jen v naší obci, ale její pole
působnosti je i za jejími hranicemi. Z jejich nejzdařilejších
zájezdů je třeba zmínit velký koncert v Opavě, zájezd do
německého města Weissenfels ve dnech 24. až 27. května 2002,
účast při Mezinárodním festivalu dechových a folklorních
souborů ve Zlíně a oslav Dne státnosti v Napajedlích.
Na Štědrý večer hrají koledy na střeše obecního úřadu.
KOPANÁ 2002
Od prvního dne nového roku se připravuje jarní část mistrovské
soutěže. Výroční schůze oddílu kopané se konala dne 24. února
2002. Tam se zhodnotilo umístění všech družstev po podzimní
části soutěžního ročníku 2001 – 2002.
Umístění jednotlivých mužstev v tabulkách dávalo dobrou naději
na dobré celkové umístění. Žáci se pohybovali ve středu
tabulky okresního přeboru skupiny „A“ a nebyli v pásmu
ohrožení sestupem. Zimní období využívali k přípravě
v tělocvičnách a zúčastnili se turnaje v hale, pořádané
tělovýchovnou jednotou Sokol Březolupy.
Dorostenci společně s muži měli v přípravě krátkou přestávku
určenou k regeneraci svých sil a pak koncem ledna začali svou
přípravu v přírodních podmínkách.
Mužstvo, které bylo po podzimní části soutěže na slibném 2.
místě IV. třídy skupiny A mělo reálnou šanci na postup do
vyšší třídy. Při plánované reorganizaci okresní soutěže se
předpokládalo, že postoupí hned dvě nebo tři nejlepší mužstva
ze skupiny.
Dalším, důležitým programem výroční schůze je zajištění oslav
70. výročí založení oddílu kopané v Topolné.
Jarní část mistrovských soutěží u mužů byla zahájena 24.
března 2002 a dorostenci a žáci své první utkání sehráli dne
6. dubna 2002.
Hlavní pozornost celého vedení oddílu i místních fanoušků byl
boj prvního mužstva o postup do okresní soutěže III. třídy.
Z celkového počtu třinácti zápasů, které v jarní části muži
sehráli desetkrát zvítězili, dvakrát prohráli a jednou hráli
nerozhodně. Jedním z rozhodujících zápasů bylo střetnutí
s mužstvem Slovácka.
Naši fotbalisté podali velmi dobrý výkon, který by si diváci
přáli i v dalších utkání. Bojovali nejen se soupeřem, ale také

s rozhodčím a domácím prostředím. Po zásluze zvítězili a
konečné umístění bylo na druhém místě IV. třídy skupiny „A“ a
tím i postup do vyšší třídy. V dorostu se projevují generační
problémy a obsadili konečné sedmé místo v okresním přeboru a
žáci páté místo v okresním přeboru skupiny „A“.
Trenéři dorostu jsou:
pan Borusík Zdeněk, Topolná 436
Gajdošík Zdeněk, Topolná 4
Trenérem mužů je pan Polášek Oldřich, Topolná 458
Trenéři žáků jsou:
pan Huňka Miroslav, Topolná 306
Bartoš Pavel, Topolná 189
Mlýnek Miroslav, Topolná
Hospodářem klubu je pan Medek Josef, Topolná 116
Jednatelem klubu je pan Dohnal Josef
Prezidentem klubu je pan ing. Dohnal Jiří, Topolná 399
Oslavy 70. výročí založení oddílu kopané v naší obci.
Po uvážení možností bylo rozhodnuto oslavit výročí založení
oddílu zase kvalitním fotbalem.
Program byl rozdělen do dvou dnů. V sobotu 13. července 2002
sehráli dorostenci přátelské utkání s FC Slovácká Sparta
Spytihněv. Odpoledne se uskutečnil turnaj starých pánů, kde
startovala mužstva tělovýchovné jednoty TJ Komárov,
Tělovýchovná jednota Topolná „A“, Tělovýchovná jednota „B“
Topolná. Zvítězilo mužstvo Komárova před Topolnou „A“ a
Topolnou „B“.
Hlavní oslavy probíhaly v neděli 14. července 2002.
Dopoledne ukázali své fotbalové umění naši žáci, kteří sehráli
své přátelské utkání s velmi silným soupeřem s FC Synot
Uherské Hradiště. Odpoledne diváci sledovali turnaj mužů.
Pozvání přijala mužstva Slovácké Sparty Spytihněv,
Tělovýchovné jednoty Nedachlebice, Tělovýchovné jednoty Sokol
Mistřice a Tělovýchovná jednota Mařatice. Turnaj se hrál
systémem každý s každým a všechna utkání měla vysokou úroveň.
Diváci viděli deset velice zajímavých turnajových zápasů.
Vítězem se stala Slovácká Sparta Spytihněv, na druhém místě
byla Tělovýchovná jednota Mistřice, dále Tělovýchovná jednota
Nedachlebice, Tělovýchovná jednota Topolná a poslední
Tělovýchovná jednota Mařatice.
Po celou dobu si diváci i ostatní hosté mohli zakoupit
publikaci „Kopaná Topolná 1932 – 2002“, kde redakční rada ve
složení:
pan František Samsounek
Josef Dohnal
František Kozelek
Oldřich Polášek
Miroslav Huňka
Jiří Foltýn, Bakalář

Z dostupných záznamů, zápisů z kronik, soukromých sbírek a
fotografií se snažil zmapovat vývoj oddílu kopané od roku 1932
po současnost.
Publikace byla vydaná za pomoci sponzorů a obecního úřadu.
V přestávce turnaje bylo předáno čestné uznání dlouholetým
členům Tělovýchovné jednoty. Za zvuků fanfár v podání dechové
hudby Topolanka, která přišla oslavencům zahrát, předal
vyznamenaným diplom a zároveň jim poděkoval za celou veřejnost
i fotbalový svaz předseda Okresního fotbalového svazu pan
Vacenovský.
Že je o kopanou zájem potvrdili diváci, kteří zaplnili všechna
místa kolem hrací plochy fotbalového hřiště a všichni
odcházeli velmi spokojeni s dobrou kopanou.
Další vydařenou příležitostí vidět dobrou kopanou nejen při
mistrovských utkání, byl turnaj uličních mužstev.
Konal se dne 21. července 2002 za účasti mužstev:
Hříště, FC Hubert, FC Kozlovka, I. FC Záhumení, FC Řepáře a FC
Topolská ulička.
Diváci viděli kvalitní fotbal s mimořádnými výkony
neregistrovaných hráčů.
Výsledky: Hřiště, druhé bylo Záhumení, třetí příčku obsadila
Kozlovka, Řepáře mělo „bramborovou“ medaili, další skončila
Ulička a Hubert. Všichni hráli v mezích svých možností a
zaslouží si za svou bojovnost a obětavost poděkování.
Po letní přestávce byl 14. listopad 2002 zahájen nový soutěžní
ročník 2002 – 2003.
Muži hrají ve vyšší a tím i těžší skupině a po skončení
podzimní části jsou na osmém místě okresní soutěže III. třídy.
Generační problémy u mládeže, které dělají starosti nejen
trenérům a vedoucím jednotlivých mužstev udělaly své a dorost
přezimoval až na předposlední, to je na třináctém místě
Okresního přeboru a žáci v okresním přeboru skupiny „A“ na
jedenáctém místě.
Zápis do kroniky poskytl jednatel klubu pan Josef Dohnal,
Topolná 96.
TOPOLSKÝ TUPLÁK
V sobotu dne 17. srpna 2002 od 9 hodin dopoledne se uskutečnil
v části obce Řepáře na Horním konci I. ročník turnaje v kopané
„Topolský tuplák“, který zorganizovalo občanské sdružení
Topolská chasa.
Zúčastnilo se osm fotbalových mužstev, kde se hrálo systémem
čtyři plus jedna a každý s každým. Pravidla utkání byla
upravena na dva poločasy, kdy jeden poločas trval pouze šest
minut.
Turnaj byl rozlosován a pravidla domluvená již o den dříve a
kapitáni týmů Haiduk Split, FC Nekopnemsi, FC Baf, Řepáři,
Elita, Kozlovka, Židovi odchovanci a Hubert souhlasili
s rozhodčími zápasů a s průběhem turnaje.
I když bylo v sobotu nádherné počasí, na celý turnaj se přišlo
podívat jen pár diváků.

Všichni hráči, kteří nejprve brali tento turnaj jako nějakou
recesi pak bojovalo ze všech sil za svůj tým. Hráli jak
nejlépe uměli a nejlepším střelcem byl vyhlášen pan Pavel
Dohnal, který ze sedmi zápasů nastřílel vynikajících osmnáct
gólů. Nejen jeho přičiněním, ale výkonem svých hráčů a celého
družstva, kteří patří k nejlepším v naší obci, si zajistil
první místo FC BAF. Získal dvacet jedna bodů a jeho skóre bylo
třicetosm ku osmi. Na druhém místě skončily Řepáře s šestnácti
body, třetí místo si svým výkonem zajistil Hubert s deseti
body. Pak následovaly týmy Nekopnemsi, Židovi odchovanci,
Haiduk Split, Kozlovka a pořadí uzavírala Elita.
KOSTEL 2002
V neděli 5. ledna 2002 se chrámový sbor z Topolné zúčastnil
koncertu v Nedachlebicích přehlídky chrámových sborů
z Bílovic, Topolné, Bánova a Troubek.
Starosta obce, pan František Samsounek, si prohlédl Relikvii,
která je uchovávaná v sakristii kostela.
Je to menší, asi 30 centimetrů vysoká, pozlacená monstrance,
která byla zhotovená v roce 1783 v Itálii, v městě Římě.
S sebou do Topolné ji přinesl Monsignor Rýpar.
Ve spodní části podstavce byla nalezena listina formátu A 3
psaná latinsky, úhledně složená do balíčku a zapečetěná
arcibiskupskou pečetí. Relikvií vsazenou do monstrance je
tříska ze svatého kříže, na němž umřel Pan Ježíš. Dle
doložených materiálů byla monstrance vystavena pro věřící
v obci v postní dobu.
V sobotu 2. února 2002 byl v kulturním domě v Bílovicích –
Včelarech „Farní ples“. Do bohaté tomboly přispěla i místní
organizace Křesťanské demokratické unie – Československé
strany lidové Topolná.
V úterý 5. února 2002 byla doporučeně odeslána žádost o
kompenzaci majetkové újmy za ukradené zvony z našeho kostela
pro vojenské účely v roce 1942 do Ženevy, Švýcarsko.
Odsud také přišlo potvrzení o registraci naší žádosti.
Druhou neděli postní se konala mezi věřícími z naší obce
sbírka na Svatopetrský haléř, celková vybraná suma byla 8650
Korun českých.
V sobotu dne 9. března 2002 se zúčastnilo 30 občanů z Topolné
na duchovní obnově děkanátu, který se konal na poutním místě
Velehrad.
Ještě je stále v našem kostele co opravovat, zlepšovat a
pořizovat. Velmi špatně fungovalo mechanické zavírání světlíků
nových oken a tím se neumožňovalo dobré větrání prostor
v kostele.
Byla proto uzavřená smlouva o dílo s firmou TOOS Napajedla,
společnost s ručením omezeným, která vyměnila na základě
zakázky pákové mechanismy za servopohon. Konečná suma nákladů
na tuto opravu byla 19 000 Korun českých.

V neděli 21. dubna 2002 se konalo 1. svaté přijímání devíti
dětí, pěti chlapců a čtyř děvčat. Děti přivedl k oltáři pan
farář Jiří Walczak.
Dne 5. května 2002, to je v neděli od osmi hodin čtyřicetpět
minut byla sloužena mše svatá s úmyslem za živé a mrtvé členy
Sboru dobrovolných hasičů z Topolné. Mše se zúčastnilo
jedenáct hasičů ve svátečních stejnokrojích.
12. května 2002 byla sloužena mše za umučené a padlé v I. a
II. světové válce. V sobotu 25. května 2002 v 17 hodin
odpoledne ve farním kostele v Bílovicích byla mše za rodiny a
těhotné ženy. V neděli 2. června 2002 byla slavnost Božího
těla. Pan farář navázal na tradice průvodu Božího těla
v Bílovicích, a i když se velice ochladilo a obloha byla
zatažena deštivými mraky, zúčastnilo se průvodu mnoho věřících
z naší vesnice společně s dechovou hudbou Topolanka.
Ve středu 12. června 2002 si ženy z Horního konce připravily a
samy vedly pobožnost u kapličky svatého Antonína.
Na národní pouť na Velehrad byly dne 5. července 2002
vypravené dva plné autobusy osob.
Letní tábor mládeže a scholy, který organizují slečny Pavla
Gajdošíková a Svatava Knotová, se konal v červenci na
Bedřichově, okres Blansko.
Pro zlepšení prostředí v kostele se přistoupilo k výměně
třicet let staré podlahoviny na kůru. Pan Jaroslav Hoferek,
Topolná 484, zakoupil novou krytinu, lino, se slevou v akciové
společnosti Aliachem, odštěpný závod Fatra Napajedla a odborně
podlahovinu položil pan Alois Mikulka, Topolná 479.
V srpnu organizovala oblastní Charita sbírky na pomoc lidem
postižených povodní, která zasáhla celé jižní Čechy, střední
Čechy včetně našeho hlavního města Prahy a pak se přehnala i
přes severní a západní Čechy. V naší farnosti se vybralo
123000 korun českých, z Topolné 36000 Kč. Do pokladničky
umístěné na obecním úřadě darovali občané 66450 Korun českých.
Ze svého rozpočtu přidalo ještě obecní zastupitelstvo 50 000
Kč a celou částku zaslalo postižené obci Horní Počaply.
Na den 10. srpna 2002 místní organizace Československé strany
lidové zorganizovala pouť na Svatý Hostýn. Připravený autobus
byl k dispozici všem zájemcům z řad občanů a byl velmi rychle
zaplněn do posledního místečka.
I ve farním společenství poznáme začátek a konec školního
roku.
Ve čtvrtek se konají dětské mše, v neděli soutěžily děti,
které ještě nebyly u svatého přijímání o malé, drobné ceny ve
znalostech o víře ve formě písemných otázek a odpovědí.
Na základní škole se vyučuje nepovinný předmět náboženství,
který učí katechetka, paní inženýrka Irena Rozsypálková,
přihlášky si rodiče mohou vyzvednout vždy v posledním měsíci
prázdnin.
V sobotu 14. září 2002 byla farní pouť na Svatý Hostýn. Šest
plně obsazených autobusů se z naší návsi zamířilo směr
Bystřice pod Hostýnem.

Odtud se poutníci vydali pěšky s jedenácti hráči dechové hudby
Topolanka.
V sobotu 12. října 2002 se v Topolné ubytovalo osmnáct
bohoslovců v desíti rodinách, kteří putovali na Velehrad.
Velmi zajímavé bylo jejich vyprávění o studiu na teologické
fakultě.
V rodinném domku zemřelých manželů Jarmily a Františka
Rozsypálkových, Topolná 446, byla uložená stará Křížová cesta,
kterou darovala místnímu kostelu rodina Mikulková, Topolná
125. Jelikož se domek prodává novému majiteli, po poradě pana
faráře, starosty obce a pana Augustina Knota kam ji nejlépe
uložit využila obec depozitáře v zemědělské usedlosti číslo
popisné 93.
Ve čtvrtek 14. listopadu a v pátek 15. listopadu 2002 se
v kostele opět pracovalo. Firma Elektroacustic, Vlastimil
Bolzek, provedla montáž nového moderního ozvučení kostela.
Vyměnila rozvody kabelů, reproduktory a zesilovače. Celé
zařízení má čtyři pevné mikrofony a jeden bezdrátový. Celková
fakturovaná částka za práce odvedené firmou je 85 787 Kč.
V neděli 8. prosince 2002, na svátek Neposkvrněného početí
Panny Marie se milovníci hudby, ale i ostatní občané z naší
obce sešli v kostele při příležitosti I. adventního koncertu.
Firma bratří Stehlíků z Hodonína ukončila tolik potřebnou
generální opravu varhan, na kterou se finančně podíleli
všichni věřící a za kterou bylo zaplaceno 171000 Kč.
Na adventním koncertu se varhany rozezvučely pod rukama
vynikajících varhaníků.
V sobotu 30. listopadu 2002 v deset hodin dopoledne byla ve
farním kostele v Bílovicích udělena svátost svatého biřmování
biskupem Monsignorem Hrdličkou. Mezi biřmovanci byla i mládež
z naší obce starší 16 let, která se připravovala na svůj
„velký den“ celý rok.
Na vánoční svátky se připravují nejen naše domácnosti, ale
uklízí se i v kostele. Ženy uklidily celý kostel a postaraly
se o výzdobu stromečků, které muži zasadili do křížů a čerstvé
jehličí smrčků provonělo prostory svátečně vyzdobeného
kostela. Ještě muži přinesli ze školy do kostela jesličky,
schola s panem varhaníkem J. Rozsypálkem pilně zkoušela a
pozadu nezůstala ani dechová hudba Topolanka. Ta vytváří
vánoční atmosféru svým nočním koncertem vánočních koled na
Štědrý den.
Na nedělní odpoledne 29. prosince 2002 připravily děti ze
základní školy vánoční besídku.
Malí umělci hráli na hudební nástroje, flétny, kytary a
klávesy.
Režii a zajištění účinkujících se ujala paní katechetka paní
Irena Rozsypálková, Topolná 472 ve spolupráci s učitelkami
hudby, s paní Irenou Burešovou a její dcerou Kateřinou,
Topolná 77.
Výsledky sbírky na opravu farního kostela v Bílovicích u
věřících v Topolné:

Leden 10570 Kč
Únor 7000 Kč
Březen 10396 Kč
Duben 9315 Kč
Květen 7800 Kč
Červen 10000 Kč
Červenec 5000 Kč
Srpen –
Září 9900 Kč
Říjen 7500 Kč
Listopad 8100
Prosinec 10500
MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ BUKOVINA
Od 1. července 2002 platí nový zákon o myslivosti číslo
449/2001 Sbírky. Na základě tohoto zákona muselo dojít
k transformaci honebního společenstva a honitbu uvést do
souladu s tímto zákonem nejpozději do konce roku, do 31.
prosince 2002.
Členem honebního společenstva se mohla stát jen fyzická nebo
právnická osoba, která vlastní honební pozemek.
Musel být zpracován rejstřík vlastníků honebních pozemků,
soupis parcel, map katastrálního území Topolná a částečně i
katastrálního území Napajedla, uzavřeny dohody o společných
hranicích mezi sousedními honitbami včetně slovního popisu
hranic.
Vedle lidské práce museli myslivci uhradit i velké finanční
náklady s těmito pracemi vynaložené a hradili je všechny
z vlastních prostředků.
Základní ustanovení zákona o myslivosti:
1. Zvěř je definována jako přírodní bohatství, to je zvěř je
věcí nikoho.
2. právo na zvěř není totožné s vlastnickými právy
k pozemkům
3. stanovená minimální výměra společenství je 500 hektarů
4. pokud vlastní výměr souvislých honebních pozemků o
rozloze 500 hektarů, může využívat honitbu sám, jinak se
musí vytvořit tak zvaná společenstevní honitba.
5. při pronájmu mají přednost nájemci, kteří dříve v honitbě
dobře hospodařili
6. rozděluje zvěř na lovnou a hájenou a chráněnou
7. myslivecká stráž je oprávněna usmrcovat v honitbě toulavé
psy, kteří pronásledují zvěř ve vzdálenosti větší než 200
metrů od nejbližší nemovitosti sloužící k bydlení.
8. ve vynímečných případech mohou vstupovat i na nehonební
pozemky
9. stanovuje pravidla pro úhradu škod způsobenou zvěří.
Dne 17. listopadu 2002 byla svolaná valná hromada, které se
zúčastnilo osm vlastníků honebních pozemků a čtrnáct zástupců
vlastníků na základě plné moci s šesti sty třinácti hlasy.

Valná hromada zvolila nový honební výbor, schválila nové
stanovy a pronájem honitby Mysliveckému sdružení Bukovina,
které bude vykonávat v společenstevní honitbě právo
myslivosti.
Starosta honebního společenstva: Ing. Otto Foral, Napajedla
1326
Místostarosta: Libor Dujíček
Předseda Mysliveckého sdružení Bukovina: Pavel Pavlova
Myslivecký hospodář: Lumír Vašina
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ TOPOLSKÁ CHASA
Již dlouho se scházel hlouček nadšených lidí, kteří se
společně scházeli a pořádali akce nejprve pro malé děti, jako
například „Toulky jarní přírodou“ nebo „Drakiáda“, „Mikulášské
hrátky“, ale později s nácvikem „hodů“ se podařilo zapojit do
kolektivu stále více chlapců a děvčat, kteří se znovu učí
společně se setkávat, bavit, diskutovat, zkrátka trávit volný
čas jinak, než v hostinci nebo u televize.
Společně strávený čas s členy národopisného kroužku při
nácviku na hody ukázal chase krásu starých lidových písní a
tanců a přivedl je znovu do klubovny Včelaranu s vážným zájmem
o další spolupráci.
Chasa se umí bavit, organizovat, jejich zkušebním úkolem byla
organizace a zajištění zdárného průběhu fotbalového turnaje „O
Topolský tuplák“.
Rádi by získali klubovnu, kde by se mohli scházet a usilují o
opravu povrchu betonového hřiště u budovy Staré školy.
LÉKAŘSKÁ PÉČE
Lepší je nemocem předcházet, nežli je zdlouhavě a draze se
léčit. I když je lékařská péče v naší republice bezplatná,
pacient si přesto musí při nemoci hradit tak zvanou
nadstandardní péči, zdravotní pomůcky. V lékárnách připlácí na
vybraná léčiva.
Dioptrická skla již také nejsou zdarma, brýle pro oční vady
přijdou pacienta minimálně 2000 Korun českých. Zubní protéza
od jednoho do pěti tisíc. Je proto v zájmu všech občanů o své
zdraví pečovat a ne si je vědomě poškozovat, musí mít vyšší
zodpovědnost za vlastní zdraví a jeho ochranu.
Preventivní prohlídky dospělých provádí praktický lékař v naší
obci má svou ordinaci v budově staré školy pan MUDr. Jiří
Lapčík, který ochotně navštíví těžce nemocného přímo u něho
v domácnosti.
Stomatologem v Topolné je zubní lékařka, paní MUDr. Vladimíra
Poláchová, která do své ordinace v budově staré školy dojíždí
ve dnech úterý a čtvrtek.
Děti a mládež ošetřuje praktický lékař pro děti a dorost, paní
MUDr. Jana Požárová, která do vesnice dojíždí jen jedenkrát za
čtrnáct dní, kdy je v Topolné poradna pro kojence.
S nemocnými dětmi musí rodiče dojíždět až do Bílovic.

Vzhledem k jízdnímu řádu České autobusové dopravy akciové
společnosti Uherské Hradiště, bez vlastního dopravního
prostředku, osobního automobilu, je ošetření nemocného dítěte
těžký problém.
V sousední obci Bílovice je také nejbližší lékárna.
POČASÍ
Začátek nového roku byl jako z obrázku pana Lady, sníh a mráz,
který se pohyboval kolem mínus 19 stupňů Celsia, ale 21. ledna
2002 byla velká obleva, sníh mizel přímo před očima a bylo
teplo, plus dvanáct stupňů Celsia.
Stejné počasí přetrvalo i v únoru, kdy se jen občas objevil
sněhový poprašek. Poslední týden v únoru 2002 bylo velmi
teplo, rtuťový sloupec se odpoledne vyšplhal na hranici plus
patnácti stupňů Celsia, jarní práce na zahrádkách i polích
však brzdily ranní mrazíky, až mínus šest stupňů Celsia.
Březen se vyznačoval proměnlivým počasím, ráno mrazíky mínus
tři stupně Celsia, odpoledne plus patnáct až plus devatenáct
stupňů Celsia, vláhový deficit se zmenšoval častými jarními
dešťovými přeháňkami. Duben a květen byly velmi suchými měsíc,
vůbec nepršelo. Jedna bouřka, která byla na naši pouť, dne 27.
května 2002, trvala pouze jednu hodinu. V červnu též
neplatilo, že Medardova kápě, čtyřicet dní kape. Pršet začalo
až v polovině měsíce, kdy se citelně ochladilo na plus osmnáct
stupňů Celsia, denně prší.
V červenci bylo velice horko, byl rekordní počet dní
s tropickými teplotami kolem plus třicetpět stupňů Celsia ve
stínu, přes čtyřicet stupňů Celsia na slunci. Časté bouřky
s přívalovými deště a kroupami, které naštěstí v naší obci
byly jako větší zmrzlé hliněné kuličky na hraní, zavinily
pouze místní zatopení sklepů obytných budov.
Bohužel, povodně začátkem měsíce srpna 2002 začínají v jižních
Čechách a zasahují větší území Čech, pustošila obce i města,
ničila rybníky domy, historické památky. Zahynulo šestnáct
lidí. Nebyla ušetřená ani Morava, záplavy postihly i území
kolem Znojma.
Chladné počasí trvalo i v měsíci září, místní teploty se
držely na plus desíti stupních Celsia s občasnými dešťovými
přeháňkami.
Hned v první dekádě listopadu 2002 k velké radosti dětí napadl
sníh a přišel mráz.
Extremní počasí přinesl hlavně konec prosince 2002, kdy ještě
22. prosince 2002 mráz byl mínus osmnáct stupňů Celsia a
sněhová pokrývka dosáhla výšky třiceti centimetrů. Vánoční
prázdniny pro školáky začaly moc příjemně, zamrzlé štěrkoviště
lákalo hráče hokeje i malé krasobruslařky, i kolem naší
vesnice se dá jezdit na lyžích, hlavně na běžkách, když nejsou
s rodiči na horách tuzemských, nebo zahraničních.
28. prosince se začalo oteplovat a sněžení se změnilo ve
vytrvalý déšť, stejné počasí bylo i následující den,ale 31.

prosince 2002 během jedné hodiny klesla teplota o pět stupňů
až na mínus třináct stupňů Celsia a začal opět padat sníh.
EVIDENCE OBYVATEL V ROCE 2002
Ke dni 31. prosince 2002 bylo v naší vesnici trvale přihlášeno
1568 obyvatel.
V průběhu roku se narodily tyto děti:
Leden: 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
Listopad: Prosinec: Jana Mašková
Uzavřené sňatky:
Leden: Miroslav Velíšek – Kristýna Hladišová
Simona Hanáková – Martin Gajdošík
Únor: Březen: Duben: Dalibor Mikoláš – Dohnalová Petra
Květen: Monika Jankujová – Pavel Hastík
Radim Bureš – Marta Jakšíková
Červen: Michal Marčík – Lenka Homolková
Pavel Paška – Klára Lapčíková
Martin Blaho – Kateřina Pálková
Červenec: Srpen: Září: Rudolf Dohnal – Lenka Bartošová
Říjen: Listopad: Stanislav Úlehla – Anna Gajdůšková
Rozpadlo se rozvodem šest manželství.
V tomto roce zemřeli:
Magdaléna Čechmánková
Zdeněk Pavlica
Metoděj Lapčík
Marie Zemánková
Karel Nádeníček
Miluše Lapčíková

Jaroslav Čechmánek
Františka Dvořáková
Jan Hlavačka
Ludvík Foltýn
Josef Vajdík
Ludmila Fuksová
Josef Otáhal
Během roku 2002 se z naší obce přestěhovalo a odhlásilo
šestnáct obyvatel a třicetčtyři se přihlásilo k trvalému
pobytu.
CENY NĚKTERÝCH POTRAVIN
1 kg zmražené kuře 42,- Korun českých
1 litr mléka polotučného 13,50 Korun českých
1 ks rohlík obyčejný 1,20 Korun českých
2 kg obyčejného chleba 14,- Korun českých
250 g máslo čerstvé 23,40 Kč
1 kg vepřová kýta 112,- Kč
1 kg hovězí zadní 124,- Kč
1 ks vejce čerstvé 3,20 Kč
1 metrický cent brambor konzumních k uskladnění 650,- Kč
1 metrický cent krmné pšenice 400,- Kč
1 kg kapr 68,- Kč
ZÁVĚR ROKU 2002
Poslední den v roce přinesl silné, citelné ochlazení.
Ochlazení vztahů nastalo i v našem normálním, běžném životě.
Dříve na vesnici se lidé oslovovali „tetičko a strýčku“, jeden
znal druhého, v neděli a ve svátek odpoledne se celé rodiny
scházeli u svých starých rodičů, kmotrů, příbuzných. Vzpomínám
si na pana ředitele základní školy v Topolné, Petra Barouše,
který nám, žákům deváté třídy v hodinách občanské výchovy
říkal: „pamatujte si, že nedělní mše svatá není jen církevní
záležitost, ale je příležitostí pro všechny společně si
zazpívat, svátečně se obléci a před kostelem potkat své
přátele a popovídat si s nimi.“
Věřících spoluobčanů ubývá, život je tak uspěchaný, že na
nějaké přátelské pozdravení a rozhovor není čas. Nemáme čas
zajít si do divadla, koncert, výstavu.
A tak využíváme každou příležitost, kdy je v obci jakékoliv
představení, zábava, koncert. Jsme vděčni všem, kteří dovedou
obětovat svůj volný čas organizací a nácviku těchto našich
„malých“ radostí.
Topolná 30. listopadu 2003
zapsala: Buráňová Věra
podepsán starosta obce: pan Fr. Samsounek
30. 12. 2003 Byly provedeny opravy zápisu dle připomínek
starosty obce.

Důležitá zpráva: Tělovýchovná jednota Topolná už nenese
v názvu „Sokol“
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Rok 1990 – výběr
Založení občanského fóra
strana
Návštěva papeže Jana Pavla II.
strana
Poslední vojenská přísaha v Topolné
strana
Změny v radě Místního národního výboru
50 let od požehnání místního kostela Monsig. Graubner 11
Volby do Federálního shromáždění a České národní rady
Odchod vojáků z Topolné
Zrušení Národní fronty
Otevření nové budovy hostince a pošty č. p. 501
Nové státní svátky
91. výročí založení dechové hudby Topolanka
Snížení záporné daně spotřebního zboží, nedostatek benzínu
Martinské hody
Volby obecního zastupitelstva, starosty, rady
Činnost politických stran a zájmových organizací
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Rok 1991 – výběr
Úvod
Nové složení pracovních komisí při obecním zastupitelstvu
Malá privatizace
Hudební skupina Olympik v Topolné
Pouť v obci, košt a výstava vína
Otevření pekárny TOPEK
Výlet dobrovolných hasičů
Oprava budovy školy

35
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40
42
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43
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Zavření nové hospody č. p. 501
Otevření družstevní prodejny KOLONIÁL s prodejnou masa
Martinské hody
Dokončení plynofikace obce
Rozpočet obce
Počasí
Práce zájmových organizací v obci
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Rok 1992 – výběr
Úvod
Otevření provozovny akciové společnosti TOP – CHIPS
Privátní ordinace praktického lékaře MUDr. Jiřího Lapčíka
Pekárna JEDNOTA
Kavárna JEDNOTA
Prodejna textilu
Prodejna UNISPOL
Transformace zemědělských družstev
Volby do Federálního shromáždění a České národní rady
Výlet dobrovolných hasičů
Zhodnocení práce obecního zastupitelstva za I. pololetí
Prodejna potravin a masa „U Ševčíků“
Podnikatelské aktivity v obci
Požár ve staré škole
Práce obecního zastupitelstva ve II. pololetí
Počasí
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Rok 1993 – výběr
Úvod
Sněhová kalamita
Přesazení smrků u kostela
Konec činnosti Sboru pro občanské záležitosti
Nový výpočet daně z nemovitostí
Zemřela vyšívačka krojů paní Vajdíková
Okrsková soutěž hasičských sborů v Topolné
Národopisný soubor Včelaran, Zuzana Lapčíková a „Balada
o Veruně“
Nové občanství obyvatelstva „České“
Kuponová privatizace
Martinské hody s právem
Obecní referendum o konání termínu hodů
Zhodnocení práce obecního zastupitelstva
Počasí
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Rok 1994 – výběr
Úvod
Přepojení telefonních přípojek do ústředny v Topolné
Otevření soukromé prodejny potravin na Horním konci
Pouť, výstava vín
95. výročí založení dechové hudby Topolanka
Otevření „Pivní bar“ na Horním konci
Václavské hody s právem
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77
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Volby do obecního zastupitelstva
Počasí
Rozpočet obecního úřadu

101
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Rok 1995 – výběr
Úvod
Ceny v roce 1995
Evidence obyvatel v Topolné
Oslavy 50. výročí osvobození obce v II. světové válce
Akademie dětí
Otevření zahrádkářského domu
Nová ředitelka mateřské školky
Zubní ordinace stomatoložky MUDr. Poláchové
Václavské hody
Práce obecního zastupitelstva
Rozpočet obce
Činnost zájmových organizací

113
114
115
116
117
118
119
119
119
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Rok 1996 – výběr
Úvod
Sociální dávky
Omezení autobusové dopravy
Fašank
Sněhová kalamita
Pouť, košt a výstava vín
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Soukromí dopravci Housacar
Dětská akademie
Školy
Václavské hody
Volby do Senátu České republiky
Mikuláš v obci
Práce obecního zastupitelstva
Činnost zájmových spolků a organizací
Obecní knihovna
Zdravotnictví v obci
Podnikatelské aktivity
Evidence obyvatel v Topolné
Ceny vybraných potravin v roce 1996
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Rok 1997 – výběr
Úvod
110 let dobrovolného sboru hasičů v obci
Fašank
Dětský karneval
Kabelová televize
Košt vína
Zkušební provoz čističky odpadních vod
Pouť
Požár v ulici u hřiště
Dětský den
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Povodně dle kronikáře
Povodně – zápisník starosty obce p. Františka Samsounka
Pohřeb 18-ti letého studenta Jaromíra Kašpara
Školy
Přelet UFO?
Václavské hody
Evidence obyvatel
Kopaná
Počasí
Rok 1998 – výběr
Úvod
Obecně platné vyhlášky, odpady z domácností, poplatky
za psy
Fašank
Dětský karneval
Večer pod lipů
Pouť – výstava vín
Dětský den
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Přemístění a restaurace Boží muky
Výlet pořádaný Sborem dobrovolných hasičů
Sraz motorkářů
Školy, začátek roku
Václavské hody
Volby do obecního zastupitelstva
Evidence obyvatel
Rok 1999 – výběr
Úvod
Obecní vyhlášky
Fašank – končiny
Rozloučení s panem farářem Jaroslavem Huslíkem
Oprava budovy mateřské školky
Maškarní rej dětí
Navýšení ceny stočného
Výsadba nových stromů v katastru obce
Den matek
Pouť, výstava vín
Uzavření pekárny JEDNOTA
Den dětí
Oslavy 100. výročí založení dechové hudby Topolanka
Kolaudace bytů v nadstavbě objektu mateřské školky, číslo
popisné 460
Oprava kapličky svatého Antonína
Výlet pořádaný Sborem dobrovolných hasičů
Vichřice
Zatmění slunce
Požár slámy
Heraldika
Školy, začátek roku
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Pěstitelé konopí – následky, soud
Václavské hody
Oprava kapličky svaté Anny
Otevření nového novinového stánku
Nové vitráže oken v kostele
Krach 1. družstevní záložny
Kácení topolů na Trávníkách a u hřiště
Evidence obyvatel
Kopaná, TJ
Rok 2000 – výběr
Úvod
Tříkrálová sbírka Charity
Poplatky v obci, popelnice, pejsci
Fašank – končiny
Stavba školní jídelny v mateřské školce
Svaté relikvie v místním kostele
Svátek matek
Pouť – svěcení kostela biskupem Monsignorem Hrdličkou
Výstava vín
Autobusová doprava
Dětský den
Novokněz Málek Ludvík
Mokřad
Převzetí znaku a praporu obce od předsedy Poslanecké
sněmovny pana Václava Klause
Bouře v obci
Podomní obchody v obci
Otevřený kritický dopis Zuzany Lapčíkové obecnímu
zastupitelstvu
Digitální telefonní ústředna v obci
Svěcení sochy svaté Anny
Přepadení pošty
Perseidy
Školy – začátek školního roku
Ceny školních pomůcek
Václavské hody
Volby do zastupitelstva nového Zlínského kraje
Mikuláš v obci
Vánoční besídka ve škole
Přepadení pošty č. 2
Evidence obyvatel
Práce obecního zastupitelstva
Dům s pečovatelskou službou
Hřiště v naší obci, sportovní vyžití občanů
Sdružení obcí „Za Moravou“
Výstavba obce
Mokřad
Soukromé kurty
Spotřební družstvo Jednota
Tělovýchovná jednota, kopaná
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Zahrádkáři
Sbor dobrovolných hasičů
Československá strana lidová
Komunistická strana Čech a Moravy
Výročí v roce 2000 – historie obce
Rok 2001 – výběr
Úvod
Tříkrálová sbírka Charity
Zatmění měsíce
Sbírka na opravu varhan v kostele
Sčítání lidu
Fašank
Vystoupení národopisného souboru Včelaran, Zuzany
Lapčíkové a jazmana Vyklického „Ej hora, hora“
Zloději v novinovém stánku
Toulky jarní přírodou
Bouře v obci
Den matek
Košt vína, výstava vín
Pouť
Hasičský výlet
Škola, začátek školního roku
Otevření školní jídelny
Václavské hody
Drakiáda
Mikuláš v obci
Počasí
Práce obecního zastupitelstva
Topagra, akciová společnost
Kostelní kronika – rok 2001
Zahrádkáři
Tělovýchovná jednota, oddíl kopaná
Výročí roku z historie obce
Sčítání lidu historie dle p. Augustina Knota
a současnost dle Statistického úřadu
Evidence obyvatel
Rok 2002 – výběr
Úvod
Kolaps kabelové televize
Obecní poplatky, odvoz pevného odpadu, psy
Celostátní přečíslování telefonů
Fašank
Výběrové řízení na stavbu pečovatelského domu
Akademie dětí
Pouť, výstava vín
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Požár stohu na Horním konci
Oslavy 70 let od založení oddílu kopané v obci
Výsledky sčítání lidu
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Požár slámy na Dolních dílech
Prodej hospody číslo popisné 501
Školy, začátek školního roku
Vernisáž výstavy obrazů výtvarnice Kateřiny Budíkové
Václavské hody
Drakiáda
Volby do obecního zastupitelstva, starosty, rady
Mikuláš, zpívání na návsi
I. adventní koncert v kostele
Zemřel kapelník dechové hudby Topolanky pan Ludvík Foltýn
Práce obecního zastupitelstva
Školy v obci
Topagra, akciová společnost
Dechová hudba Topolanka
Tělovýchovná jednota, oddíl kopané
Kostelní kronika, rok 2002
Myslivecké sdružení Bukovina
Občanské sdružení Topolská chasa
Lékařská péče
Počasí
Evidence obyvatel
Ceny některých potravin, energií, komodit
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