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Obecní zpravodaj
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Ročník XVI.

Příjemné prožití svátků vánočních,
mnoho štěstí, zdraví a spokojenosti
v novém roce
Vám přeje
Obec Topolná

PF 2015
Krásné Vánoce
Kateřina Čellarová

Zimní čas
Klára Luňáková

Ozdobíme stromeček,
aby přišel Ježíšek.
Prskavky si zapálíme
a kapra si rychle sníme.

Zimní čas je paráda,
lehneme si na záda.
Uděláme andělíčka ve sněhu,
u stromečku zazpíváme koledu.

Hurá, slyším zvoneček
a už je tu Ježíšek.
Potom už jsme unavení,
tak skočíme do postelí.

Půjdeme ven sáňkovat,
běhat, bruslit lyžovat.
Koulovačku bouřlivou,
uděláme zas jednou.
Bílá zima, zimní čas,
probudí hned radost v nás.
A pod stromečkem dárky rychle rozbalím
a sladké cukroví honem, honem sním,
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
je mi ctí, oslovit Vás poprvé
prostřednictvím posledního čísla topolských novin v letošním
roce.
Rok 2014 byl rokem volebním, a tak Vaše hlasy rozhodly
o novém (tedy spíše staronovém) složení zastupitelstva.
Na tomto místě bych chtěl poděkovat členům minulé obecní
rady a obecního zastupitelstva
za jejich obětavou a záslužnou
práci ve prospěch nás všech.
Myslím, že na výsledky své
práce mohou být právem hrdí.
Konkrétním akcím, které se
podařilo realizovat v uplynulém období, se bude na dalších
stránkách věnovat místostarosta Radek Vajdík.
Pokud se však ohlédneme
trochu dál, než za horizont loňského roku, nemůžeme přehlédnout, jak velkou zásluhu
má na rozvoji naší vesnice Mgr.
Hanka Marášková - naše bývalá starostka. Když byla v roce
2006 do funkce zvolena, nebyla
situace v obci - řečeno jemně zrovna ideální. Obecní rozpočet
byl zatížen závazky, ve vedení
obce to skřípalo. Za 8 let Hančina starostování se pomalými
krůčky podařilo situaci zlepšit a
obec se postupně mohla pustit
i do větších a nákladnějších investic. Vzpomínáte si ještě na
škaredou, zablácenou cestu v
Chalúpkách? Na složité podmínky, ve kterých se vařilo před
modernizací kuchyně v mateř-

ské škole? Nebo na stav chodníků při hlavní cestě? A všichni,
kdo se podílejí na organizování
společenských akcí v Topolné,
ví, že se na její pomoc mohou
vždycky spolehnout.
Na několika řádcích nejde
určitě popsat, kolik úsilí a energie to Hanku stálo. O to více si
vážím toho, že je ochotná dál
„táhnout káru“ a věnovat se
práci v obecní radě.
Doufám, že se na mě nově
zvolení zastupitelé a radní nebudou zlobit, když zde jejich
jménem poděkuji Vám všem za
důvěru, kterou jste jim ve volbách dali, a slíbím, že se budeme společně snažit pracovat
tak, aby se nám v Topolné zase
o něco lépe žilo.
A jaké úkoly před námi stojí
pro nejbližší období? Rádi bychom přes všechny problémy,
které s tím souvisí, dokončili rekonstrukci celé Návsi a
okolí budovy obecního úřadu.
Finančně nejnáročnější akcí
bude dokončení cesty a inženýrských sítí v ulici Nad školou.
Chceme-li se pokusit získat na
některé akce dotační prostředky, musíme připravit a zpracovat kvalitní projekty. To se týká
především do budoucna plánované opravy Staré školy, která
bude i nadále využívána pro
činnost topolských spolků. Připravuje se rovněž rekonstrukce
kotelny v základní škole a vybudování kanalizace v Chalúpkách.

Náš život se však netočí jen
kolem staveb a rekonstrukcí.
Děkuji všem občanům i spolkům, kteří se v loňském roce
podíleli na organizování sportovních a společenských akcí.
Velice hezká atmosféra panovala třeba na letošním setkání s
důchodci v Bůrovcích. Minulou
sobotu jsme rozsvítili na Návsi
vánoční strom a společně si u
něj zazpívali koledy. I když se
mnou někteří z Vás nebudou
tak docela souhlasit - ta nová
Náves začíná být hezká. Ale jejím hlavním posláním je to, aby
byla místem, kde se všichni Topoláci rádi sejdou, popovídají
si a třeba i něco dobrého sní
a vypijí. Což mně připomnělo,
abych Vás srdečně pozval na
další ročník vaření gulášů, který se bude opět konat na školní
zahradě.
Vážení spoluobčané, přeji Vám a všem Vašim blízkým
šťastné a spokojené vánoční
svátky a hodně zdraví, štěstí a
osobní spokojenosti v novém
roce 2015.
Ladislav Botek

Možná , že nevíte ...
Od 1.11.2014 je v platnosti novela vyhlášky č.183/2013 Sb., o kácení. Na oplocených pozemcích mohou fyzické osoby kácet pouze ovocné stromy, ostatní dřeviny pouze pokud obvod kmene nepřesahuje
ve výšce 130cm nad zemí 80 cm. Pro vzrostlejší dřeviny je opět nutné povolení ke kácení, které vydává
na vaši žádost obecní úřad.
místostarosta obce Vajdík R.
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Obec Topolná získala v roce 2014 dotace z OPŽP na tyto akce:
- Obnova aleje Topolná
- Zateplení Obecního úřadu Topolná
- Společné řešení biologicky rozložitelného odpadu obcí Topolná a Šarovy
EVROPSKÁ UNIE
Fond soudružnosti

Bilancování roku 2014
Vážení spoluobčané,
rád bych Vás informoval o největších investičních akcích letošního roku.
Největší akcí bylo pokračování revitalizace návsi. I přes problémy, které nás provází, se nám
podařilo dokončit tzv. „pravou stranu“ návsi. Zbývá
dokončit pouze výsadbu zeleně a prostory kolem
obecního úřadu. Věříme, že v následujícím roce
budeme pokračovat i ve zbývající části, rekonstrukci vozovky a výstavbě chodníku. Tuto revitalizaci provádí firma SÚS Uherské Hradiště. Celková
investice činila v letošním roce cca 3,5 mil Kč.
Souběžně s pracemi na návsi probíhalo i zateplování obecního úřadu včetně výměny oken, dveří
a zateplení půdy. Akci provádí firma JIP INDUSTRIES, s.r.o. Praha, která zvítězila ve výběrovém
řízení. Celková částka činí 1 083 177,- Kč. Spoluúčast obce je ve výši 616 364,- Kč. Zbývající část
pokryje dotace.
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V měsíci říjnu proběhlo kácení pravé strany
topolové aleje směrem ke štěrkáči a následná výsadba stejnými dřevinami. Kácení a následný odkup dřevní hmoty provedla firma Miroslav Omelka Bílovice. Výsadbu zrealizovala firma Florstyl
Kunovice. Celkové náklady na tuto investici byly
v hodnotě 916 829,- Kč, z toho vlastní podíl je
123 653,- Kč. Tuto částku nám pokryl Prodej
dřevní hmoty.
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V listopadu byly občanům, kteří si požádali, vydávány kompostéry na ukládání bioodpadu. Celkem
obec dostala 200 ks nádob. Součástí je i drtič větví. O
tuto dotaci zažádala naše obec spolu s obcí Šarovy.
Celkové náklady pro obě obce jsou 1 246 300,- Kč.
Spoluúčast obcí činí 137 160,- Kč. Tyto dotace byly
poskytnuty ze Státního fondu životního prostředí.
V červenci a srpnu byla realizována rekonstrukce spojovací chodby MŠ a další stavební úpravy,
o kterých jste již byli informování v minulém čísle
obecních novin.
Určitě se k některým akcím vrátíme podrobněji
v příštích číslech novin.
Do nového roku 2015 Vám přeji hodně zdraví,
štěstí a klidu.
místostarosta obce Radek Vajdík

Topolští rybáři
V posledním vydání Života v Topolné jsem popisoval
jaké strasti nás pronásledují při
procesu vyjmutí
topolského
štěrku ze svazových vod. Tyto
skončily 2. července, kdy Ministerstvo zemědělství rozhodlo v
náš prospěch a my mohli začít
své hospodaření. V co nejkratší možné době byla zakládajícím členům spolku vydána
povolení k lovu ryb, což obnáší
nejen krásné chvíle strávené s
udicemi u vody, ale také plnění
členských povinností v podobě
brigád. A protože stav břehů a
okolí štěrku je neutěšený, pustili
jsme se do práce, ve snaze co
nejdřív tento stav napravit. Prvních dvou brigád se zúčastnila

většina členů a podařil se udělat pořádný kus práce. Posekli
jsme trávu na březích, z vody
vytáhli a pořezali část stromů
padlých díky pečlivé činnosti
místního bobra, včetně vyřezání uschlých vrb a samozřejmostí bylo vysbírání odpadků
kolem celého štěrku. Na dalších
dvou brigádách se účast díky
rozmarům počasí zmenšila,
ale i tak jsme pokračovali v již
zmíněných pracích, které budou, vzhledem ke stavu, hlavní náplní brigád i pro příští rok,
kdy bychom chtěli břehy i okolí
uvést do pořádku a tento už jen
udržovat. Ovšem nejen prací živ
je rybář, bylo nutné se postarat
i o to, aby si členové spolku za

svoji práci mohli užít ten správný odpočinek s rybou na udici a
pořídit další generaci ryb, která nám bude dělat radost. Toto
jsme z části naplnili vysazením
500 kg kaprů a 100 kg amurů.
Další přibudou na jaro. Teď už
mně nezbývá nic jiného než
všem členům poděkovat za spolupráci, popřát šťastné a veselé
Vánoce, do nového roku 2015
pevné zdraví, osobní pohodu a
hodně trofejních úlovků.
PETRŮV ZDAR
Za výbor spolku
Roman Šiller

PROJEKT LEGIE 100 – události ke konci roku 1914
Hlavní boje probíhaly v Evropě:
Západní fronta – německý útok proti Francii
byl zastaven kousek před Paříží v bitvě na řece
Marně už v září 1914. Podle německých předpokladů měla být Francie „vyřízena“ do dvou měsíců a potom by se bojová činnost přesunula na
východ proti Rusku.
Tehdy se říkalo, že se stal „zázrak na Marně“.
Francouzi ztratili v bitvě 80 000 mužů (ztráty =
mrtví + nezvěstní + ranění), ale Němce se podařilo zastavit.
Následoval „běh k moři“ (obě strany uvažova-
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ly stejně – o obchvatu). Fronta se nakonec natáhla
a stabilizovala, válka se stala zákopovou.
V tomto stádiu bojů se začala v Paříži formovat
a v městečku Bayonne připravovat naše první voj.
jednotka Rota Nazdar, která zakrátko prošla krvavou lázní. Její první vystoupení v bitvě u Arrasu
(květen 1915) bylo sice vítězné, ale pro velké ztráty
mužů, musela být rozpuštěna.
Rota Nazdar vznikla v rámci cizinecké legie 31.
srpna 1914, tedy na začátku první světové války.
Její počáteční stav byl asi něco kolem 300 dobro-
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volníků z řad českých a slovenských krajanů. Protože většina z nich se sdružovala v Sokole, dali si
do názvu příslovečný pozdrav tohoto spolku „Nazdar“.

Mapa provincie Halič.

2. četa roty Nazdar ve Francii.
Východní fronta – zde bojovala proti Rusku
menší část německé armády a hlavní tíha byla na
rakousko-uherské armádě. V bitvě u Tannenbergu,
uprostřed Polska, utrpěli Rusové od Němců těžkou
porážku.
Ze začátku války se Rusům kupodivu podařilo
zmobilizovat, bylo jich daleko víc, ale nebyli tak
technicky vybavení jako jejich protivník. Proto dostali na frak, a to dokonce ve dvou bitvách. V srpnu
1914 u Tannenbergu a v září 1914 u Mazurských
jezer. V obou bitvách velel Němcům generál Paul
von Hindenburg.

Jižní fronta - Rakousko-Uhersku se podařilo
dobýt Bělehrad, ale Srbové ho vzápětí dobyli zpátky. Válka se pak i zde změnila ve válku zákopovou.
Turecko (Osmanská říše) vstoupilo do války v roce
1914 proti Rusům na kavkazské a proti Britům na
mezopotámské frontě, kde se Britové vylodili.
Africké válčiště.
V srpnu 1914 boje začaly i v Africe. Německý
generál Lettow-Vorbeck dokázal s nepatrnými silami podnikat úspěšné ofenzivní akce z Německé východní Afriky do britských kolonií Ugandy a
Keni.Tyto akce uskutečňovali ještě v roce 1915,
ale jejich úspěšnost byla omezena zásobováním
z domoviny. Britové totiž zahájili námořní blokádu.
Tichomořské válčiště.
Vstupem Japonska do války na straně Trojdohody dne 23. srpna 1914 se válečný požár rozšířil
do další části světa. V Tichomoří se bojovalo především o německé kolonie (Papuu, Samou, Šalamounovy ostrovy, Karolínské ostrovy, Marshallovy
ostrovy, Mariánské ostrovy a Bismarckovi ostrovy)
a protože Německo nemělo reálnou šanci (vzhledem k námořní blokádě) tyto pozice posílit, bylo
jen otázkou času, kdy o své kolonie přijde.
Je tedy zcela zřejmé, že již v prvním válečném
roce se z evropského konfliktu stal konflikt světový, přestože největší boje proběhly v Evropě.

Zákopová válka
Proti rakouskému vojsku byli Rusové úspěšnější, dobyli dokonce část Haliče (jihovýchodní
území dnešního Polska a část západní Ukrajiny).
Bojovali o Varšavu, kterou sice nezískali, ale ohrozili Slezsko a vytvořili si dobrý vstup do Uher – na
Slovensko. V českých zemích se už jásalo. Ztráty
rakousko-uherské armády dosáhly 400 000 mužů,
a proto na pomoc musely být povolány německé
jednotky. To však byl v této válce nejzazší postup
ruské armády na východ.
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Potopení britské lodi Lusitania v roce 1915.
Potopení Lusitanie bylo od první chvíle považováno za naprostou zvrhlost, protože loď vezla
civilní obyvatelstvo, mezi nimi i děti. Celkově zahynulo 1200 pasažérů.
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V minulém vydání Zpravodaje byli zveřejněni vojáci z Topolné, kteří padli na různých frontách před 100 lety v r. 1914. Díky velkému úsilí
p. Boženy Mikoškové bylo nalezeno a redakci
poskytnuto foto Jana Horáka, který se narodil
15. 6. 1879 v Topolné, v domě č. 124. Narukoval
k 1. domobraneckému pěšímu pluku a byl odvelen na ruskou frontu. Od 10. listopadu 1914 byl
nezvěstný.

Nedbálek Ludvík,*25. 8. 1895,
Šarovy č. 8
Snímek ze začátku války – v rakouské uniformě.
V rakousko-uherské armádě sloužil jako vojín u
vozatajstva 2. divize a potom u 3. pěšího pluku.
Nedávno redakci zapůjčené foto od p. Anny Knapové č. 128. Děkujeme.
Další foto, které nám zapůjčila, je mladík ve
slováckém kroji. Protože nevíme, kdo to je, obracíme se na širokou veřejnost a prosíme o pomoc a spolupráci při její identifikaci. Možná máte
doma podobnou fotografii. Někdy rozhodne třeba
i pozadí snímku. Děkujeme!
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Společenská kronika
v říjnu:
70 let
80 let
90 let
91 let

v listopadu:
Viceníková Viktorie
Veleková Anežka
Měřínská Božena
Štefková Zdeňka
Hlavačková Marie
Hoferková Ludmila

50 let
60 let
70 let
75 let
91 let

Válek Ivan
Lapčík Miroslav
Škárová Jiřina
Jankůj František
Mizerová Anežka
Buráň Josef
Dohnalová Emilie

v prosinci:
50 let
70 let
95 let
60 let

Kašný Dalibor
Chadalík Jiří
Kašná Marie
Mlýnková Marie
Zedek Vlastimil

Srdečně blahopřejeme

Vítání občánků 14.6.2014
Jakub Úlehla, Štěpán Klimánek, Natálie Kovalová

PODĚKOVÁNÍ

Plánované akce:
26.12. 2014

Košt gulášů

27. 12. 2014

Turnaj ve stolním tenise

1.1. 2015

Novoroční ohňostroj

10.1. 2015

Ples ZŠ

17.1. 2015

Maškarní ples

7.2. 2015

Obecní ples

28.2. 2015

Dětský karneval

28.3. 2015

Jarní dílničky
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Vážení spoluobčané, voliči. Děkuji všem, kteří
mne i volební stranu Starostové a nezávislí pro
Topolnou podpořili v letošních volbách do zastupitelstva obce. Zároveň bych chtěl poděkovat zastupitelům a hlavně Mgr. Haně Maráškové za vedení
obce ve dvou volebních období. Všem zvoleným
členům zastupitelstva přeji, aby podle svého svědomí co nejlépe pracovali pro naší obec.
místostarosta obce R. Vajdík
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Fotbalová zimní přestávka
Fotbalové bitvy utichly v
první polovině listopadu s koncem podzimní části soutěže.
Zimní přestávka ovšem neznamená, že se TJ Topolná ukládá
k zimnímu spánku a vyčkává
návratu jara. I v tomto fotbalu
nepřejícím období se snažíme
vyvíjet aktivity, které by naplnily volný čas nejen příznivcům
kopané.
Prvním počinem je už tradiční turnaj ve stolním tenise
na Staré škole. Tak jako v loňském roce se uskuteční dopolední turnaj pro hráče do 15-ti
let. Odpoledne pak změří síly
hráči věkové kategorie nad
15 let. Turnaj proběhne v sobotu 27.12.
Ještě větší tradici má silvestrovský dopolední fotbal.
Ten jak už jeho název napovídá se bude konat 31. 12.
na fotbalovém hřišti. Tak jako
každý rok se tady setkávají
současní i bývalí hráči klubu
a s nimi taky nezanedbatelná
část fanoušků.
Na začátku nového roku,
konkrétně 17. 1., se bude konat maškarní ples v Bůrovcích.
Stejně jako při prvním ročníku
se budeme těšit na hojnou návštěvu, ať už v masce, nebo
bez masky. K tanci bude hrát
skupina Sory. Připravena bude
bohatá tombola.
V měsíci lednu ještě proběhne výroční členská schůze
TJ Topolná. Termín a místo konání bude včas upřesněno.
Se začátkem nového roku
začne taky zimní příprava
mužů, která vyvrcholí společným soustředěním s týmem
dorostu od 12. - 15. 2. v Rajnochovicích. Týmy přípravky a
žáků se zúčastní halových turnajů v Březolupech.
Budeme se těšit na setkání
na kterékoliv akci.
Viceník Radek
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Setkání zastupitelů obcí
S velikým nadšením jsem po
komunálních volbách uvítal pozvání p. faráře P. Josefa Říhy,
k setkání všech zvolených zastupitelů, kteří byli zvoleni jak v
naší obci, tak i v ostatních obcích farnosti Bílovice a Březolupy. Velmi si vážím také hojné
účasti našich zastupitelů.
Tato mše svatá se konala v
kostele v Nedachlebicích, který
je zasvěcen sv. Cyrilu a Metoději. A právě při mši. sv. ve své
promluvě p. farář připomněl
jak velký význam pro náš národ měli sv. Cyril a Metoděj po
stránce kulturní (přinesli nám
Písmo svaté a s tím víru), tak i
státnícké.
Metodějův slovanský záko-

ník, kde byl pevný řád s jasným
cílem – dosažení spravedlnos-

ti, je aktuální i dnes. Kde není
spravedlnost, není mír ani svoboda.
Tyto volby proběhly v roce,
kdy si připomínáme 25. výročí
svatořečení sv. Anežky České,
která je považována za přímluvkyni o změnu politického ducha
v naší zemi. Nyní využíváme
svobody a demokracie, kterou pro naši obec reprezentují
nově zvolení zastupitelé. Přeji
jim, aby ve své činnosti nacházeli shodu a tak získali vážnost
a úctu všech občanů. Spoluobčanům přeji jen ty nejlepší
sousedské vztahy, a aby nebyli
zklamáni, že ve volbách neměli
šťastnou ruku.
S.P. – člen volební komise.

Schody u kostela – hotovo!
Možná jste si málokdo povšimli, že schody u hlavního a
bočního vchodu do kostela byly
v dost nedobrém stavu??!! U
hlavního vchodu se pomalu rozpadaly a byly popraskané. A u
bočního vchodu se „utrhly“ od
základové stěny kostela a pomalu ujížděly. Vznikla mezera
až 3 cm, i po jejím zalití betonem se znovu objevila trhlina.
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O jejich opravě se už delší
dobu diskutovalo, až tomu napomohla situace při dláždění
návsi. „To by potom opravdu nebyly ozdobou“.
Nastalo vyjednávání Kostelní rady s vedením obce, protože
šlo o časově, finančně a manuelně nezvyklou operaci.
Zastupitelé
však
potom
schválili takovou částku, o které
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se nám – věřícím, ani nesnilo.
Byli jsme totiž připraveni pořádat sbírky a ještě si mezi sebou
vypůjčit. Nakonec díky pochopení a společnému úsilí všechno dobře dopadlo.
Proto je třeba poděkovat projektantu Ing. arch. K. Koláčkovi,
který nám s předstihem připravil
několik návrhů nových schodů,
poděkovat za ochotu a operativ-
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nost firmě Hpr – Kámen, jejímu
jednateli p. Petru Hubáčkovi a
jeho pracovníkům. Vždycky našel řešení dle našich požadavků a měl pochopení pro naše
podněty a připomínky.
Další poděkování směřuje organizátorům této akce,
mužům kteří manuelně pracovali (nebudu jmenovat, protože
bych mohl na někoho zapomenout), vedení obce za angažovanost, firmě SÚS Uh. Hradiště
(zapůjčili nám a také pomohli
svou strojní výbavou), jejich
stav. dozoru, který byl velmi

vstřícný. A tak společná spolupráce a úsilí přineslo svoje
ovoce.
Trocha rekapitulace - demolici schodů začalo sedm mužů v
pondělí 6. října a v sobotu 11.
října dopoledne se spárovaly
mezery žulových stupňů.
Dílo se podařilo a tak můžou
být všichni spokojeni. Zvláště Ti
co po nich chodí a také Ti, co se
na ně jen dívají. Je to totiž vizitka nás všech - celé Obce.
za KR v Topolné:
Samsounek Fr.

Turnaj ve stolním tenisu 2014
TJ Topolná pořádá koncem
roku již tradičně turnaj amatérů v ping-pongu. Nejinak
tomu bude i letos. Proto zveme
všechny příznivce malého míčku, aby si našli volnou chvilku

po vánočních svátcích a přišli
si zasportovat. Dopoledne dostanou možnost malí sportovci
a odpoledne tenisoví amatéři
starší 15let. Přijďte se pobavit
a protáhnout svoje tělo unave-

né vánočními dobrotami. Turnaj se uskuteční 27.12.2014 ve
Staré škole. Děti (do 15let) ráno
od 8.30hod. Dospělí (nad 15let)
ve 13.00hod.
Srdečně zvou pořadatelé.

Beseda s důchodci
V sobotu 22. listopadu pozvaly členky Společenské komise jako každý rok seniory
na předvánoční setkání. To se
uskutečnilo v kulturním středisku Bůrovce, kam se mohli zájemci dovézt autobusem, který
byl pro ně přistaven. V příjemně
vytopeném sále je čekalo pohoštění a program. Ten zahájily
děti základní školy pásmem písniček, básniček a pranostik, kte-
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ré nás provedlo rokem jak běží
v počasí i zvycích. Děti sklidily
zasloužený potlesk, stejně jako
paní učitelky, které s nimi program připavily.
Při vínečku zahrála cimbálová muzika Burava, samozřejmě došlo i na zpěv a taneček.
To už se ale na pódiu připravili
ochotníci z Kunovic k představení komedie „Vražda sexem“.
Toto představení bylo určeno
i široké veřejnosti, opět byl přistaven autobus, kterým se zájemci mohli do Bůrovců dovézt.
Ale nezájem obyvatel Topolné
o kulturu byl smutný... Ovšem
divadelní představení všechny přítomné pobavilo, zvláště,
když hercům z první řady vtipně
sekundovala Miluška. Po skončení hry si pochvalovali, jak se
sami také bavili tím, že publikum spolupracovalo.
Na podobná setkání vy, dříve

narození, však nemusíte čekat
celý rok. Klub seniorů se bude
v novém roce scházet opět pravidelně každou první středu v
měsíci, nejčastěji v 16 h v klubovně Domu s pečovatelskou

službou. Schůzka je vždy připomenuta hlášením rozhlasu.
Rádi bychom uvítali také mladé
= čerstvé důchodce, určitě si tu
každý najde co ho baví a zajímá. Těšíme se!
H.M.

Silvestrovský příběh
Psal se rok l944. Blížil se
konec války. 31. prosince se
skupinka topolských mládenců
sešla v hospodě u Kubů (dům
č.1), aby společně oslavili příchod nového roku. Když byla
zábava v plném proudu, přidal
se k nim také jeden německý
voják, z posádky ubytované ve
škole. Chtěl si vyzkoušet civil,
při svlékání odložil také osobní
zbraň, která se následně ztratila. Zábava pokračovala až do
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ranních hodin. Když ráno zjistil,
že nemá zbraň, musel vše nahlásit veliteli. Začalo velké vyšetřování. Němci zjistili jména
všech přítomných, které následně vyslechli a u všech provedli
domovní prohlídky. Mezi topolskými chlapci byl i František
Hlavačka. Při výslechu udal, že
opilý nebyl. Okamžitě jej odvedli, dům pročesali od půdy, přes
chlévy i obytné místnosti. Zbraň
však nenalezli. Vyhlásili - pokud
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se zbraň nenajde do příštího
dne, bude na výstrahu popraven. V rodině nastal obrovský
strach, co bude dál.
1. ledna ve večerních hodinách se zbraň nalezla pod vraty
u Barochů, kde bydlel velitel posádky. Smutný příběh měl šťastný konec, František byl propuštěn.
J.O.
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Mikulášský jarmark a Čertoviny
Tradiční oblíbená akce proběhla v sobotu 6. prosince v kulisách nově vydlážděné návsi. Jedna
strana komunikace byla uzavřena, takže vznikla pohodlná pěší zóna se stánky. Děti soutěžily s čerty
a anděly jako o život, Mikuláš moudře dohlížel. K rozsvícení vánočního stromu se sešlo spoustu lidí.
Bylo radost vidět hloučky rodičů s dětmi, babiček a dědečků jak každý něco popíjí, baští a povídají si,
prochází stánky, aby si koupili kousek vánoční nálady. Škoda, že cimbálová muzika Včelaran měla letos
jiné povinnosti a nemohla tradičně doprovodit zpívání koled. Slíbila ji nahradit CM Burava, ale nakonec
se omluvila. Věřím však, že i tak odcházeli všichni spokojeni.
H. M.
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