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Obecní zpravodaj

Číslo 1

Ročník XV.

Klub rodičů při ZŠ Topolná uspořádal v sobotu 23. března tradiční Velikonoční dílničky

Co se to děje ve školní družině?
Činnost školní družiny je z velké části tvořena
celoroční hrou „SAFARI“. Po celý rok máme možnost s dětmi „zblízka pozorovat zvířata“ tj. seznámit se s tím jak žijí, jak se chovají, čím jsou zvláštní, jaké mají schopnosti.
SAFARI jsou tzv. „lovy beze zbraní“. Lovíme totiž jejich fotografie, vytváříme rezervace, modely
zvířat. Získáváme co nejvíce informací a zajímavostí o jejich životě. SAFARI je hra, ale současně
i vážná výzva. Všichni můžeme něco dělat pro
ochranu zvířat. Už to, že se o ně zajímáme, je důležité. A právě to se děti učí formou hry.
A ještě několik střípků z posledních měsíců:
- Zvířecí karneval - konec prvního pololetí je
pro děti naší školy nejen předání vysvědčení, ale
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je také ve znamení karnevalu ve školní družině.
A bylo to úplné SAFARI. Nápadité masky zvířátek zaplnily tělocvičnu a vyřádili se v tanci, hrách
a při soutěžích…
- Turnaje v pexesu – zapojila se do nich většina dětí školní družiny. Nejúspěšnější byli odměněni diplomy a drobnými odměnami.
- Kniha – kamarád – návštěvou místní knihovny jsme zakončili Měsíc knihy. Děti besedovaly
s paní knihovnicí na téma: Zvířátko, jako knižní
hrdina. Chladné počasí nám zabránilo ztvárnění
knižních hrdinů křídou a oživit tak topolské chodníky. Museli jsme se spokojit s výkresem. I tak to
bylo příjemné setkání.
Františka Vašinová, Bc. Eva Šáchová
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Slovo starostky
Vážení čtenáři.
Dovolte mi pozdravit Vás v roce
2013 ze stránek našich novin.
Snad už je zima za námi a můžeme se těšit na sluníčko a pobyt
venku. S jarem se také rozběhnou stavební akce, obce začnou
zušlechťovat svoje návsi, ulice i
zákoutí. Ale nebojte se, Topolné
se to až tak moc netýká. Ta si
bude vesele dřepět ve svých starých jámách na návsi, protože my
tu ani nic hezkého a nového přece nechceme. Starostové jiných
obcí ve svém úvodníku napíší co
budou realizovat a na co dostali
dotaci, já mohu napsat seznam

kdo a za co Obec žaluje:
• Žaloba k určení vlastnictví pozemků na návsi (proto stavba
teďnebude pokračovat).
• Žaloba na zaplacení 1,5 milionu Kč za stavbu DPS (trvá už
5let).
• Žaloba, že chceme dělat něco
a druhý to nechce.
• Žaloba, že nechceme dělat
něco co zrovna jiní chtějí...
atd.
I v těchto neveselých podmínkách se však, doufám, něco malého dít bude. Přinejmenším začne stavba multifunkčního hřiště
v prostoru betonové plochy u Sta-

ré školy. Obec Topolná tím vstoupila do projektu pěti obcí Regionu
Za Moravú, který se připravuje již
několik let. Obec přispěje částkou
0,5 mil Kč a získá dotaci 1,7mil
Kč. Také je připravena výměna oken ZŠ, stavba chodníku v
„Bráně“ (protější strana návsi)
a projekt zavlažování hřiště TJ.
Podrobněji Vás s těmito akcemi
seznámím v červnovém vydání,
protože netuším s čím zase kdo
vyrukuje, aby je zastavil nebo přinejmenším zbrzdil. Přeji sobě i
Vám, aby bylo s čím seznamovat.
Mgr. Hana Marášková,
starostka

USNESENÍ 08/2012
ze zasedání Zastupitelstva obce Topolná, konaného dne 26. 3. 2013
A. Zastupitelstvo obce schvaluje:
- složení návrhové komise, zapisovatele a ověřovatele zápisu
- rozpočtovou změnu č. 2 dle přílohy
- Závěrečný účet obce za rok 2012 s výrokem
„s výhradami“, na základě nichž přijala Obec
Topolná opatření k nápravě chyb a nedostatků
(viz. příloha)
- účetní uzávěrku Obce Topolná za rok 2012
- rozdělení dotací spolkům dle přílohy
- převedení hospodářského výsledku příspěvkové organizace MŠ za rok 2012 do rezervního
fondu ve výši 73 800Kč
- převedení hospodářského výsledku příspěvkové organizace ZŠ za rok 2012 do rezervního
fondu ve výši 61 649,88Kč
- koupi částí pozemku parc.č. 1031/207 o výměře 4 m2 od manželů Mašlanových, Topolná 493 a část pozemku parc č. 594 o výměře
18 m2 od pana P. Bači, Topolná 411 za cenu
45 Kč/m2, dále prodej částí pozemku parc. č.
1031/206 panu P. Mašlanovi o výměře 157 m2
a 6 m2 panu P. Bačovi za cenu 200Kč/m2 dle
GP č. 169/2013-711
- prodej částí obecních pozemků:
- panu A. Mikulkovi, Topolná 479, 45 m2 z
parcely č. 3235/4, 16 m2 z parcely č. 3388
- paní T. Belantové, Topolná č. 48, 36 m2 z
parcely č. 3235/4, 20 m2 z parcely č. 3388 a 4
m2 z parcely č. 3389
- manželům J. a D. Hoferkovým, Topolná
484, 32 m2 z parcely č. 3235/4 a 6m2 parce-
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ly z parcely č. 3389 za cenu 100Kč/m2 dle GP
č.147/2013-71
- Smlouvu o partnerství na realizaci akce „SPORTOVNÍ A DĚTSKÁ INFRASTRUKTURA REGIONU ZA MORAVÚ“.
- Smlouvu o poskytnutí investičního příspěvku z
rozpočtu obce Topolná na financování projektu
„SPORTOVNÍ A DĚTSKÁ INFRASTRUKTURA
REGIONU ZA MORAVÚ“
(projekt v aktualizované podobě po podstatné
změně č.1 - schvalováno výborem RR ROP dne
6.2.2013), dále k tomuto projektu schvaluje Smlouvu
o partnerství . V rámci tohoto projektu zastupitelstvo
obce také schvaluje výši konečné spoluúčasti obce
Topolné v max. výši 550.000,- Kč a dále schvaluje
uvolnění finanční částky ze svého rozpočtu ve výši
max. 30.000,- Kč včetně DPH ročně po období min.
udržitelnosti projektu (tj. rok ukončení akce + 5 let,
předpoklad 2015 - 2019 ) pro zajištění provozu resp.
údržby ( tzv. udržitelnosti) výstupů tohoto projektu,
které se nacházejí na k.ú. Topolná.
- v rámci projektu „SPORTOVNÍ A DĚTSKÁ INFRASTRUKTURA REGIONU ZA MORAVÚ“ (
projekt v aktualizované podobě po podstatné
změně č.1 - schvalováno výborem RR ROP dne
6.2.2013 ) Smlouvu o výpůjčce č. 6/2011, řešící
vypůjčení pozemků p.č. 143/1 a p.č. st. 160/1 v
k.ú. Topolná za účelem realizace a udržitelnosti
tohoto projektu Regionu Za Moravú.
- Smlouvu o zřízení předkupního práva k nemovitosti - objekt.č.p. 501 na stav. parcele č. 811/1 s
panem Josefem Žmolou, Dolní ul., Prostějov.

Život v Topolné
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- vklad vodohospodářského infrastrukturního majetku do majetku společnosti Slovácké vodárny a
kanalizace, a.s. : šachta - inv. č. 7021
vodovod - inv. č. 7022
- podání žádosti o dotaci v rámci 40. výzvy Regionálního operačního programu Střední Morava v
prioritní ose 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu, oblasti podpory 2.3. Rozvoj venkova, podoblasti podpory 2.3.1. Fyzická revitalizace území,
na projekt Revitalizace návsi v obci Topolná
- Zastupitelstvo obce v souladu s platnými pravidly
a metodickými předpisy aktuální dotační výzvy
ROP Střední Morava schvaluje vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu obce pro spoluúčast

Řízení věcí veřejných je v našem státě postaveno na zastupitelské demokracii. Znamená
to, že občané si zvolí ve svobodných volbách své zástupce,
jimž důvěřují, o nichž jsou přesvědčeni, že budou věci veřejné
spravovat dobře, kvalifikovaně a
k jejich prospěchu. Tedy k prospěchu občanů, nikoliv k prospěchu zastupitelů. Tak to funguje v
Evropské unii, ve státě, v krajích
i v samotné obci. Ne vždy to funguje dobře. Je patrné, že čím
menší celek, tím je jaksi ta zastupitelská demokracie blíž k lidem a tím je také vztah mnohem
konkrétnější. O obecním zastupiteli víte kde bydlí, kde pracuje,
potkáváte se s ním v obchodě,
na fotbale, v hospodě, na procházce, při sportu. Mnohem lépe
znáte jeho názory, postoje, jeho
morálním kredit. Ale ani to není
zárukou, že bude vždy hájit přesně vaše zájmy. Každý občan má
svůj individuální pohled a není
jednoduché vyhovět všem už
proto, že často jsou zájmy protichůdné. Ale rozhodnutí musí
být jen jedno. Od toho je většinový princip. Většina zastupitelů
rozhodne a má se za to, že rozhodne opět ve prospěch většiny,
samozřejmě s respektováním
platných zákonů. Bohužel tím
mohou trpět menšiny nebo třeba
jen jednotliví občané. A ti se mohou bránit.
Mohou se bránit, pokud cítí,
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na financování projektu Revitalizace návsi v
obci Topolná po dobu realizace a udržitelnosti
projektu.
- kandidáty na funkci přísedících Okresního soudu v Uherském Hradišti pro funkční období od
29. 5. 2013 do 29. 5. 2017 paní Věru Buráňovou a Ing. Františka Viceníka
- Smlouvu o vytvoření žádosti a zajištění administrace projektu ROP Střední Morava s Ing.
Pavlem Dostálkem v ceně 15 000Kč
B. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- zprávy Rady obce, Finančního, Kontrolního výboru a Společenské komise

že byl porušen zákon, že je jim
odepřeno něco co jim zákon zajišťuje. Mohou se bránit soudně.
Že se soudy mohou vléci dlouho,
že existují všelijaké právní kličky
jak tento stav neurčitosti ještě
prodloužit je smutný fakt. Po celou tu dobu se situace najednou
obrací. Většina je poškozována
zájmy jednotlivce. Ale je to fakt,
který musíme brát na vědomí.
Může se nám to nelíbit, můžeme
proti tomu protestovat, ale to jediné, co můžeme dělat. Do okamžiku než pravomocně rozhodne soud. Toto rozhodnutí, ač jej
může strana, která prohraje, brát
jakkoliv nespravedlivě, je nutné
respektovat. Jsou to základní
principy, na kterých je společnost postavena a díky kterým
může přežít.
Je dobře, že se jednotlivec
může soudně bránit proti rozhodnutí většiny. Je ale špatně
pokud někdo tohoto institutu
zneužije pro léčení svého ega
v duchu, když to nebude podle
mne, nebude to nijak. Protože
je pošlapáno jeho „právo“ aby to
bylo podle něj. To není pošlapání jeho práv, to je neschopnost
respektovat většinový kompromis. Pokud je takový člověk
tak přesvědčen o svojí neomylnosti, může založit stranu nebo
sdružení, kandidovat do zastupitelstva a pokud občané této
skupině důvěřuji, vyhrají volby
budou to oni, kdo budou prosa-
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zovat vůli občanů. Bohužel toto
jsou přesně postoje, které brání
tomu, aby mohl být šířeji zaveden institut referenda. Institut,
který je velmi demokratický, ale
také poměrně nákladný. Nemyslím tím jen náklady na technické provedení referenda. Myslím
tím náklady na vytváření několika komplexních variant řešení
problému, zdůvodnění proč to je
tak a ne jinak a to jazykem, který občané pochopí, aby se mohli rozhodnout správně dle svého
vědomí a svědomí. Tak jak to
teď za ně dělají zastupitelé. A ti
mají jako podklad pro správné
rozhodnutí k dispozici nějaké
podpůrné nástroje např. stavební komisi, obecního právníka nebo třeba placené odborné
expertizy a to nemusí být vždy
úplně levné. Při řešení je potřeba často dodržovat také technické normy, pravidla a zákony
a těm bohužel ne každý rozumí
a má je ve srozumitelné formě
dostupné. Ale hlavně institut
referenda vyžaduje soudné občany a občany schopné podřídit
se většinovému rozhodnutí referenda. Občany schopné kompromisu a zodpovědnosti, občany schopné udělat vstřícný krok
ku prospěchu celku, protože ví,
že příště ten krok udělá někdo v
jejich prospěch. Obávám se, že
v tomto duchu ještě nejsme dost
zralí na takový institut.
Ing. R. Zábojník
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Z historie Topolné
1603 - 410 let
První urbář
Z roku 1603 se zachoval první urbář – soupis robotních povinností, naturálních a peněžních platů, které museli poddaní
občané odvádět vrchnosti. Jsou
tam poprvé uváděna jména občanů, kteří tyto povinnosti měli.

Z této doby se do dnešních zachovala v Topolné příjmení rodů
Hrdinů, Lapčíků, Fusků a Turečků. V obci bylo 86 usedlostí a
mohla mít kolem 400 obyvatel.
Jména těch, kteří neměli žádný
majetek (bezzemků, podruhů),

nejsou známá. Ty můžeme při
sestavování rodokmenů sledovat až po zavedení matrik narození, oddání a úmrtí. Matriky
bílovické farnosti jsou vedeny
od roku 1659 a v současné době
jsou již přístupné na internetu.

1883 – 130 let
Zrušení dolního lesa
V prostoru dnešní vysílačky byl v minulosti les
zvaný Luh, který byl majetkem panství napajedelského. O dohodě mezi napajedelskou vrchností zastoupenou paní Marií Amálií hraběnkou z
Montelabate, rozenou Rottalovou a poddanými z
dědiny Topolné se zachoval zápis ze dne 6. prosince 1775, ve kterém se vypočítávají povinnosti
poddaných za možnost pást dobytek v panském
v lese.

ní gruntů roubati, ale jsou povinni u panského
úřadu o to požádati a kde se jim vykáže jedním
rázem vysekati a odvésti a ne aby po celý rok
podle vůle své roubati chtěli.
Při vylévání Moravy byl les dvakrát do roka zaplavován. V roce 1883 bylo rozhodnuto, k velké
nelibosti občanů, o jeho vykácení a přeměnu na
pole. To bylo z části rozparcelováno topolským rolníkům a z části ponecháno velkostatku napajedelskému pod který patřil i topolský dvůr. Byla tam
velice úrodná půda na které se dařilo především
pěstování cukrové řepy, která v té době byla velmi populární a výdělková. Pro její snadnější odvoz
(vozila se koňskými potahy na nádraží do Napajedel) vybudoval statkář Nesvadba po pravém břehu
Dolinového potoka zpevněnou, štětovanou cestu.
Byla to doba velkého rozvoje cukrovarů. Jeden z
nich byl také v Napajedlích na jehož místě byla
po jeho zrušení, ve třicátých letech minulého století, postavena baťovou firmou FATRA. Pro svoz
cukrové řepy bylo v té době plánováno postavení
železnice z Březolup do Starého Města.
Augustin Knot

1. Topolským se odměří kus Trávníka a to 91 měřic, kterýžto podíl oni pro svůj tažný dobytek k
pastvě zameziti mohou a panský dobytek se
tam pásti nebude.
2. Poněvadž napajedelská vrchnost Trávník a les
Luh, které jsou panský grunt(majetek), topolským poddaným pro rohatý a černý dobytek
po tak dlouhá léta na pasuňk přála a původní činži na penězích, slepicích a ovsu jim na
polovici snížila, ponechává se z pouhé vrchnostenské milosti při tom na věčné časy, jestli
oni věrní a poslušní poddaní vždy zůstanou.
Kdyby ve svých povinnostech se protivili, ponechává sobě právo odejmouti
jim tyto pasuňky.
3. V topolském dvoře choval se
vždycky rohatý, ovčí a černý
neb sviňský dobytek a pásával
se s poddanským dobytkem
v řečených pasuňcích. Nyní
se bude chovati ve dvoře jen
rohatý a sviňský dobytek. Rohatý panský dobytek bude se
na těch pastvinách také pásti,
sviňský však, aby se pastva nekazila, bude pásávat tam, kde
topolští poddaní svůj sviňský
dobytek pásti budou.
Les LUH na mapě z roku 1828
4. Trní v lese Luhu neodpírá se
poddaným na ploty a zameze-
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1933 – 80 let
Odhalení pamětní desky
V neděli 23. července 1933
byla na staré škole odhalena
pamětní deska Oldřichu Řehákovi, italskému legionáři, který
se ve škole v roce 1895 narodil
místnímu učiteli Janu Řehákovi. Za první světové války byl
na italské frontě jako legionář
rakousko – uherskou armádou
zajat a jako válečný zběh 16.6.
1818 popraven.
Lidové noviny ze dne 24. 7
1933 napsaly o události:
V neděli odpoledne se konala v Topolné u Uh. Hradiště
slavnost odhalení pamětní desky popraveného italského legionáře Oldřicha Řeháka, syna
bývalého tamějšího učitele.
Řehák byl 15.června 1918 zajat
se 14. legionáři na Montellu a
nazítří na cvičišti před kasárny
Viktora Emanuela v Coneglianu
popraven. Mrtvoly popravených
legionářů byly vhozeny do společné šachty, kromě čtyř, kteří byli za řemeny pověšeni na
platany s nápisem vlastizrádci.
Tělesné ostatky popravených
byly 24.dubna 1921 převezeny
se všemi ostatními popravenými legionáři do Prahy, kde byly
uloženy na Olšanech.
Včerejší slavnostní průvod
zahájila plukovní hudba pěšího pluku 27. z UH. s čestnou
rotou. Poté kráčela školní mlá-

průvod při odhalení
pamětní desky na staré
škole v roce 1933
dež, důstojnictvo pěšího pluku
27 s plukovníkem Šafaříkem a
delegátem mateřského pluku
popraveného legionáře 31. pěšího pluku štkpt. Krčmářem a
štrtm. Topičem, legionáři. sokoli, delegace města Uh. Brodu,
na jehož gymnáziu popravený
Řehák studoval, obecní zastupitelstvo. Orli, hasiči a četné
obecenstvo. Před starou školou, v níž se Řehák narodil a na
níž byla zasazena deska, před
stařičkými rodiči a sourozenci
popraveného promluvil známý
legionářský pracovník ředitel
S. Žejglic z UH, štkpt Krčmář,
plukovník ppl 27.pluku Šafařík,
zástupci legionářů, válečných
poškozenců, načež byla deska předána starostovi obce legionáři Nesvadbovi a slavnost
jíž se účastnilo velké množství
občanstva z celého okolí skončena.
Zastupitelstvo obce se na
jednání 28. července 1933 zavázalo převzít pamětní desku
na věčné časy pod svou správu
a ochranu.
Za druhé světové války musela být pamětní deska, rozhodnutím okupantů, odstraněna. Po jejím skončení byla na
starou školu znovu instalována
a je tam dodnes.
Augustin Knot

tribuna před školou
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Nastal čas velkonočních svátků…
V nadpisu není tisková chyba,
ale nadpis je přesnou citací verše
z Popelky Nazaretské od Václava Renče. Scholy v našich kostelech rády zpívají tyto zhudebněné
verše právě ve Svatém týdnu.
Bránou do svátečních velikonočních dnů byla Květná neděle.
A tam máme velkou šanci připojit se k Ježíšovi v našem kostele.
Každý venkovský kostel či katedrála je pro současné křesťany
skutečným Jeruzalémem. Při každé mši svaté zaznívá ono „Hosanna, hosanna, Synu Davidovu, požehnaný, Který přichází ve
jménu Páně!“ Na Zelený čtvrtek
můžeme v kostele zasednout ke
stolu, u kterého se nám dostává
Kristovo Tělo a Krev. Na Velký pátek při poslouchání pašijí se nám
promítá živý film o utrpení Ježíše
Krista. Na Bílou sobotu se nabízí
přímo vychutnat dar ticha u Božího hrobu. A sobotní noční slavnost

vigilie je nesena radostí z Ježíšova zmrtvýchvstání. Ježíšovo tělo
nebylo ponecháno rozpadu v prachu země. Ježíšova duše, kterou
na kříži na Velký pátek odevzdal
Bohu Otci „Otče, do tvých rukou
odevzdávám svého ducha“, se
opět vtělila a oživila mrtvé tělo
v hrobě. Proto nejčastěji pronášené slovo „ALELUJA“ znamená: Chvalte Pána, děkujte Bohu!
Popsat skutečné vzkříšení není
nijak snadné. Jsme jen v úžasu
a zpíváme: Toto je den, který připravil Pán, jásejme a radujme se
z něho! Radost z nového života
vždy na vesnici znamenalo ve
chlévě novorozené kůzlátko či beránek. Nejčastější symbol Velikonoc – vajíčko je znamením života.
Vajíčko v sobě skrývá život. A když
se zahřeje, život si sám udělá cestu ze skořápky „hrobu“. A život je
na světě. Vzkříšeného Ježíše najdete v každém kostele ve zname-

ní velikonoční svíce, které říkáme
paškál. Paškál nese zjevné stopy
Ježíše: červený kříž, 5 ran po ukřižování, které měl vzkříšený Ježíš,
písmena Alfa a Omega znamenající začátek a konec. A především
letopočet 2013 na svíci potvrzuje,
že Ježíš žije, je vzkříšen, neumírá.
Proto Léta Páně 2013 od jeho narození. Nejsou Velikonoce jen jednou do roka. Křesťanům a všem lidem je nabízena ke slavení každá
neděle – den Páně. Nejkrásnější
název zná asi většina z nás, kdy
jsme se ještě učili ruštinu – voskresenie, tzn. neděle, vzkříšení!
Chci vám všem občanům popřát radostné a požehnané prožívání Velikonoc. Chci vás pozvat
ke slavení každé neděle v našem
kostele, ze kterého si vždy můžete odnést požehnání do svých
rodin, do zaměstnání a celou životní cestu.
P. Josef Říha.

Tříkrálová sbírka 2013
Za deštivého počasí se v sobotu 5. ledna v ranních hodinách
vyrojily z přístavby kostela děti
v pestrobarevných královských
pláštích a s královskými korunami na hlavě. Doprovázelo je osm
dobrovolníků a pak společně očekávali jako letošní novinku příjezd
tří králů na koních. Následovala
společná fotografie na schodech
kostela pěší koledníci a před nimi
tři ušlechtilé jezdecké koně, patřící paní Bronislavě Černé z Padělků k Bílovicím.
Na koních pak projížděla Topolnou tři děvčata v královských
pláštích a korunami na hlavách:
Martina Polášková, Eliška Lekešová a Terezka Lapčíková a trpělivě snášely deštivé počasí.
Skupinky koledníků s doprovodem dospělého se rozešly
po vesnici, aby svým zpěvem s
úsměvem popřály štěstí, zdraví,
dlouhá leta. Radostně přijímali do
pokladniček finanční dary a s poděkováním spěchali dál.
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Byli jste, milí občané, opravdu
štědří, nastřádáno bylo v pokladničkách 44.285 Kč, což je více
než minulé roky. Rekordní částka
byla i za celou republiku, vybralo se 76,9 milionu Kč, vzhledem
k minulému roku o milion a půl
korun více. Většina finančních
prostředků se použije pro potřeby toho regionu, kde byly vykoledovány, jedna desetina slouží na
pomoc potřebným v zahraničí.
Nemalý dík patří i starostce,
paní Maráškové, která zajistila

Život v Topolné

pokladničky a společně s dobrovolníky zajistila zapečetění a následně sčítání vybraných finančních darů. Po ukončení pochůzky
vítala unavené a prochladlé koledníky malým pohoštěním.
Velké poděkování patří Vám
všem, kteří jste měli otevřená srdce a štědrou ruku.
Kteří koledníci vás navštívili?
Radim Večeřa, Lukáš Večeřa,
David Večeřa; Adéla Mrázková,
Tereza Botková, Barbora Viceníková; Matěj Směták, Anežka
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Gajdošíková; Jan Lekeš, Kateřina Gajdošíková, Jakub Dvořáček; Klára Luňáková, Radim Jurčík, Tomáš Jurčík; Šimon Pekař,
Jakub Mikoláš, Ondřej Sklenařík;

Žaneta Chybíková, Aneta Pavlíková, Lenka Lipovská;Václav
Bednařík, Radek Bednařík, Barbora Malinová.
Dobrovolníci: Věra Buráňová,

Zuzana Viceníková, Radek Směták, Anna Šmídová, Marie Luňáková, Vladimír Horák ml., Ludmila Miklicová , Irena Rozsypálková
(autor článku).

Úpravy v interiéru topolského kostela
po čas konání bohoslužby nebo jiné akce.
Tímto článkem se obracím na všechny, kdo na* Zhotovení nových lavic – místo židlí, po obou
vštěvují kostel v Topolné, ale také na ty, kteří chtějí
stranách instalovat 3 lavice a provést u opěrbýt informováni, proč a jaké se provádějí úpravy intených sloupů průchozí prostor, aby věřící mohli
riéru v našem kostele. Popřípadě co nás ještě čeká.
vcházet do lavic i z uličky od stěny a mohli se
Protože se začínají mezi lidmi roznášet „zaručevracet do lavic od sv. přijímání.
né“ info, že Kostelní rada si zase cosi vymýšlí, je nutné uvést věci na správnou míru. Následující vysvětDalší úpravy jsou pokračováním změn, které zalení však bude sloužit jen tomu, kdo má zájem vést
počaly úpravou presbytáře.
diskuzi a ne monolog! Takže kdo má uši – slyš!
* Socha Božského Srdce Páně – umístit na konUž v r. 2001, když do naší farnosti přišel působit
zole v levém výklenku ve výši nad otevřenými
P. Jiří Walczak (poprvé byl u nás jako kaplan v letech
bočními levými dveřmi.
1993-95), tak se divil, že se u nás stále nic neděje s
* Obraz Božího milosrdenství – umístit pod prvním
presbytářem. Že proč je tam tolik schůdků, tak velký
levým oknem, výhledově vyvážit dalším obrazem
obětní stůl, stále tam stojí kazatelna.... Proto se nepod pravým oknem (přichází v úvahu obraz sv.
chala zpracovat „Studie nového kněžiště“ ve třech
Jana Sarkandera, bl. Jana Pavla II. nebo jiný).
verzích, ale potom pro naléhavost jiných požadavků
* Úprava bočních oltářů – Boží hrob bude instabyla tato věc odsunuta.
lován v pravé části pod kůrem, který bude souVšichni máme v čerstvé paměti, že nedávno byla
částí fundamentu pod betlém, další boční oltář
zbudována přístavba, sociálky, bezbariérový přístup
bude uložen v depozitáři kostela (možné využití
do kostela atd. – tomuto byla věnována prvořadá popři Božím Těle).
zornost. Teď nastupují další požadavky pro praktic* Úpravy pod kůrem – Boží hrob a jesličky budou
kou funkčnost kostela.
vždy na jednom místě v pravé části pod kůrem,
Vytápění se konečně dostává do popředí, ale už
vedle pod oknem bude na konzole umístěna
to nemůže být aku-kamny, protože doba jde dál, a
socha Pražského Jezulátka.
nebudeme přece ohřívat velké množství vzduchu,
* Umístění soch světců – v ose pod oknem bude
navíc když nám rychle uteče ke stropu. Musí se ohříumístěna v levé části pod kůrem na stávajícím
vat přímo subjekt, a to v lavicích, kde se dají snadněji
podstavci socha sv. Anny, po jejích stranách buzabudovat ohřívací tělesa, než na židle. Proto se už
dou na konzolách sochy sv. Josefa a sv. Antonípracuje na výrobě dalších lavic, zvláště když se nana.
bízí darovaný materiál. S instalací lavic však vyvstal
*
Pro generální úpravu presbytáře – vypracovat
problém - přístupnost z obou stran, která je ztížena
architektonický záměr úpravy na základě 2 – 3
bočními oltáři.
návrhů (architekti Meluzín, Vrba,........,) – vstouProtože se problémy nakupily - neopodstatněpit do jednání s Ing. J. Indrou v Olomouci.
nost bočních oltářů, krajně nevhodné umístění soch
František Samounek
světců pod kůrem (jsou schováni za sloupy), umístění nových obrazů - obrátili jsme se na Ing. Josefa
Indru z arcibiskupské konzistoře v Olomouci, který
má dohled nad úpravou interiérů v diecézi. Ten si
náš kostel prohlédl a doporučil nám provést několik
úprav, jednak vzhledem k praktické liturgii a zásadám vyplývající z II. vatikánského koncilu. Z tohoto
jednání potom náš p. farář P. Josef Říha vyhotovil
zápis, který uvedl svými slovy v ohláškách, v neděli
3. února tohoto roku.
* Nová instalace elektrického topení – stávající
akumulační kamna jsou ve většině nefunkční a
topení ekonomicky náročné; záměrem je montáž
Pohled na vstup - sochy sv. Josefa a sv. Antonína
topení do všech lavic pod sedadly, vytápění (příjsou zcela skryty za sloupy.
motopy) je lokální a jen na dobu nezbytně nutnou
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Společenská kronika
Leden - březen
v lednu:
50 let Kakabus Jaroslav
Polášková Dagmar
60 let Machovec Stanislav
70 let Knot Ladislav
Koželuhová Zdeňka
Hufová Eva
Pavlík Miroslav
Čačíková Milada
75 let Gajdošíková Jarmila
85 let Mikulková Anna
90 let Marčíková Marie

v březnu:
50 let Marek Roman
Mikulková Jana
Horký Petr
Foltýn Jaromír
80 let Lorencová Marie
90 let Dohnalová Libuše
Ondrová Bohumila

v únoru:
75 let Knot Jaroslav
Berecková Emilie
80 let Gajdošíková Anna
85 let Dohnal Milan

60 let Medek Josef
Pešková Zdenka
Foltýnová Dobromila
75 let Knot Augustin

Vítání občánků leden 2013
013

Roman Ančinec, Václav Hubáček, Jakub Chmelík, Jan Gajdošík, Stanislav Jež

Upozorňujeme občany, kteří nemají zájem být zveřejněni v obecním zpravodaji v rubrice
„Společenská kronika“, aby tuto skutečnost oznámili v kanceláři OÚ.
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Vzpomínka na kamaráda!
I když s delším časovým odstupem od doby,
kdy jsme se s panem Josefem Burešem rozloučili
ve Zlínském krematoriu, mě cosi nedá, a proto se
musím svěřit tomuto papíru a možná i některým z
Vás, kteří jste ho znali. Myslím si, že nebude na
škodu, abych o něm alespoň trochu povzpomínal
a tak si připomněl jeho fotbalovou osobnost. Vždyť
patřil mezi nás, řadové spoluobčany. Narodil se 10.
března 1949 a zemřel náhle 28. ledna 2013.
Pocházel z fotbalové rodiny – čtyř kluků a sestry,
kteří milovali ten kulatý „nesmysl“, a který si troufám
tvrdit - nejvíce učaroval Josefovi.
Už jako žáček ve fotbalovém mužstvu na sebe
upozornil pohybem, hbitostí, zpracováním míče,
čímž jeho vrstevníci zdaleka neoplývali a zůstávali
hodně, hodně pozadu. A dost pozadu jsme za ním
zůstávali i při školních závodech na 50, 60 metrů
v hodině tělesné výchovy. Na tuto vzdálenost podle
časomíry - stopek, měl z celé školy nejlepší čas. Ale
uměl to také s balonem, přestože byl drobnější postavy. Porovnat to můžeme na společných fotografiích žáků, dorostu nebo I. mužstva.
Ale – hlavně, nemohu zapomenout na školní zápasy na 2. stupni, a zvláště na chvíle, kdy nám náš
tělocvikář, pan ředitel - Petr Barouš, dovolil zahrát si
fotbal. Tehdy docházelo k nemilosrdným bojům mezi
ročníky 1950 a 1949. Ať jsme se snažili jak chtěli,
vždycky jsme odcházeli z boje poraženi hlavně díky
Josefovi, který v útoku doslova zářil. Ten když měl
balon, tak ho nebylo možné zastavit. Třeba i za cenu
faulu. Z Josefa jsme bývali zoufalí. Dostat jej od balónu a zastavit jeho akce, byl velký problém. Zkrátka
- uměl to. Pokaždé nás porazil on sám – protože
fotbal se hraje na góly. Sázel góly jeden za druhým.
Jelikož se ve škole velmi dobře učil, nastoupil na
Střední všeobecně vzdělávací školu v Uh. Hradišti, kde si ho v hodinách
tělocviku všimli fotbaloví
funkcionáři. Ti mu slíbili
různé výhody a úlevy, jen
když podepíše přestup,
potažmo jeho zákonný
zástupce, a bude hrát
v dorostu za město Uh.
Hradiště. Nestalo se.
Zato se dost stalo v topolském dorosteneckém
mužstvu. V sezoně 196465 začal pravidelně hrávat už jako patnáctiletý a
měl velký podíl na úspěchu. Topolský dorost se
tehdy stal pod vedením
trenéra p. Oldřicha Cha-
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loupky vítězem okresního přeboru.
Škoda, že z finančních důvodů tento kolektiv
nemohl hrát ve vyšší soutěži. Bylo by to zajímavé,
protože když bilancujeme Josefovo „účinkování“ v
dorostu po všechny sezóny, shledáme, že býval nejproduktivnějším střelcem. Téměř v každém zápase
skóroval. Ale život šel dál. Ve svých 18 letech začal
nastupovat v mužstvu dospělých.
Následovala vojenská základní služba. Po návratu domů se rychle aklimatizoval v Topolné - v I. mužstvu, kde na postu útočníka si zakrátko získal u soupeřů velký respekt. Byl strůjcem mnoha vítězných
utkání a spolu s námi zažil zatím největší pováĺečný
úspěch a vzestup topolského fotbalu. Ten můžeme
směle zaznamenat do období druhé poloviny šedesátých až po celá sedmdesátá léta.
V sezóně r. 1967- 68 nastřílel nejvíce branek „9“. Rovněž v dalších sezónách měl velmi dobrou
střeleckou produktivitu na zápas. Uvedu jen mimořádné výsledky - třeba zápas s Boršicemi na jaře
1971, kdy na výhře 16 : 0 se Josef podílel čtyřmi
brankami. Nelze také nevzpomenout vítězný zápas
9:0 s Mistřicemi, kdy Josef skóroval dvakrát.
Jeho povaha, klidné vyjadřování a fotbalový
přehled z něho učinilo fotbalovou „Star“. Mohl mít
skvělou fotbalovou budoucnost...... v abecedě fotbalového kumštu byl daleko před svými spoluhráči,
ale nikdy se nepovyšoval, ke každému měl rovný a
kamarádský přístup.
Josefe .....děkuji Ti za nezapomenutelný přínos
topolskému fotbalu a za Tvoji skromnou fotbalovou
duši, kterou mnohokrát nechals na hřišti ve prospěch
Topolné a jeho fotbalového kolektivu. Srdečně – byť
opožděně děkuji, za nás za všechny, co jsme Tě
znali. Měli jsme Tě rádi!

Život v Topolné

strana 9

TJ Topolná
Zimní příprava A-mužstva a dorostu začala 5. ledna v domácích podmínkách na hřišti v Topolné a v
širokém okolí obce. Koncem ledna nám byla pronajmuta zdarma každé pondělí umělá tráva a čtvrtek
tělocvična v Napajedlech. Začátkem února se zúčastníme zimního turnaje FATRA CUP v Napajedlech za účasti 8 mužstev. Na konto si připisujeme 2
vítězství a 5 porážek. Nutno podotknout, že převážná část mužstev hraje o 2 až 3 třídy výš než Topolná. Koncem února absolvujeme 4denní soustředění
v Rajnochovicích, kde nabíráme ještě více fyzické
kondice a dostatečné přípravy na jarní sezonu. Březen zakončujeme turnajem v Napajedlech a přípravou v domácích podmínkách na jarní sezonu. Plán a
cíle skončit do pátého místa tabulky. Sportu zdar!!!!
M. Stuchlík
Tradičně kolem vánočních svátků pořádá TJ Topolná turnaj ve stolním tenisu na staré škole. Již 4 ročník svedl do boje za stoly 18 borců, kteří byli rozděleni do 3 skupin.
Ze skupin postoupilo 16 hráčů a hrálo se vyřazovacím způsobem.
Nejlépe si vedl Jiří Pekař, který ve finále zdolal Dana
Zelinku 4:2.
V boji o třetí místo zvítězil Dominik Hrdina nad Lukášem Rozsypálkem v poměru 3:0.
Děkujeme všem za účast a těšíme se na příští ročník.
P. Polášek
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Tržní řád
Na základě intervence zastupitelstva vydala
Rada obce Nařízení obce – Tržní řád. Jeho cílem
je eliminovat podomní prodej, kdy vás neustále
navštěvují různí manažeři s nabídkami změny dodavatele energií, kominických služeb či prodejem
zboží. Pokud vás tito prodejci navštíví a vy nemáte
o jejich služby zájem, informuje je o vydaném na-

řízení a pošlete je do..., ne – na obecní úřad, kde
si mohou svoje působení domluvit. To znamená,
že jim umožníme vyhlášení rozhlasem, zapůjčíme
místnost, kde své služby mohou občanům, kteří
o ně mají zájem, nabídnout. Pokud vaše sdělení
nebudou chít brát na vědomí, podejte informaci do
kanceláře OÚ.
Starostka

Kácení stromů
Právě období vegetačního
klidu je třeba mít na paměti v
případě, že plánujete ošetření dřevin na Vašem pozemku,
šetrné kácení nebo případně
obnovu dřevních porostů. Bližší upřesnění pravidel a omezení souvisejících s těmito
kroky můžete nalézt v Zákoně
o ochraně přírody a krajiny č.
114/1992 Sb. a ve vyhlášce Ministerstva životního prostředí
České Republiky č. 395/1992
Sb.
Tyto výše uvedené normy
mimo jiné stanovují ohlašovací
povinnost. V praxi to znamená,
že je třeba oficiálně zažádat o
povolení kácení dřevin rostoucích mimo les v případě, že
obvod kmene stromu ve výšce
130 cm nad zemí přesahuje 80
cm, nebo pro souvislé keřové porosty nad 40 m2 plochy.
Žádost o povolení kácení musí
vlastníku pozemku (případně
nájemci se souhlasem vlastní-

ka pozemku) schválit místně
příslušný státní orgán - referát
životního prostředí zastoupený
obcí nebo městem.
Žádost o povolení kácení
dřevin musí obsahovat:
• jméno a adresu žadatele
• souhlas vlastníka pozemku
se zamýšleným kácením
• určení dřevin, které mají být
káceny (počet, druh, velikost
plochy keřů včetně situačního zákresu)
• udání obvodu kmene stromu
ve výšce 130 cm nad zemí
• zdůvodnění žádosti (např.
nemoc stromu, zvýšená nebezpečnost díky umístění
atd.)
Hlavní výhodou kácení v
zimním období je šetrnost a
ohleduplnost k životnímu prostředí. Důležité je však i to, že
například zpracování zejména
opadavých listnatých dřevin je

v tomto období mnohem snazší
a méně pracné.
Je také faktem, že obsah
vody vázané ve dřevě v zimních
měsících klesá, díky čemuž palivové dřevo rychleji prosychá.
Je dobré mít také na paměti, že neodborným zásahem do
dřevin je možné způsobit nevratné poškození a podstatně
tak snížit životnost dřeviny. K
tomu se váže také hrozba udělení finančního postihu odpovědným úřadem. Při provádění
zásahů do dřevin je tady jistě
nejvhodnější se obrátit na odborníky.
Důležitými kroky při rozhodování na koho se obrátit o
pomoc jsou mimo odbornosti
zejména reference, dále je-li
ošetřeno pojištění proti škodám
a také jestli je firma schopna
poskytnout odborné poradenství.
Mgr. Martin Kašpárek,
www.příroda-a-krajina

Pořádek u odpadových kontejnerů
Přeji všem občanům do roku 2013 hlavně
zdraví. Nadále všem přeji v blízkosti, nebo před
domem stanoviště odpadových kontejnerů! Je potřeba, aby každý občan si užil pořádku, který je
okolo kontejnerů. Je mnoho občanů, kteří hlavně
umělý odpad jako kanystry, lina a další odpad větších rozměrů nechávají pohozený u kontejneru, i
takový, který tam nepatří.. Každý má doma nůž
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nebo pilku, aby rozdělil odpad tak, aby se vešel
dovnitř kontejneru. Při větším větru je odpad až v
oknech okolních domů a po ulici. Stanoviště kontejnerů není smetiště ani sběrný dvůr.
Děkuji za pochopení.
P.S. někteří bordeláři jsou na FOTO. Zatím
není nutno to zveřejnit.
J.Z.
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Týden od 18. – 22. 3. 2013 trávily děti naší
školy s Večerníčkem. V rámci projektu „Týden s
večerníčky“ třídy soutěžily ve znalostech jejich
názvů, v hodinách se předčítalo z přinesených
knih, besedovalo, žáci výtvarně ztvárňovali postavičky z večerníčků nebo Večerníčka samot-

ného. Z těchto prací vznikla velmi pěkná výstava,
která je umístěna ve vestibulu školy. Po celý týden
se v ranní družině promítaly večerníčky.
Projekt vyvrcholil soutěží ve znalostech večerníčků, kde si to mezi sebou ve dvou kategoriích
rozdala tříčlenná družstva tříd.
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