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Slovo starostky
Vážení občané.
Zdravím Vás po době prázdnin a dovolených a doufám,
že jste si letní dny krásně užili.
Letošní září se mi jeví dost hektické, protože kromě běžné práce
a povinností jsme už stihli absolvovat Slavnosti vína a Václavské
hody. Všem, kteří se těchto dvou
tradičních akcí zúčastnili, hlavně
organizátorům, za zdárný průběh velice děkuji. Letos nastaly trochu zmatky s termínem
konání hodů, řekla bych ale, že
rozhodující je slovo pořadatele –
v tomto případě Topolské chasy.
Vždyť díky nim se tradice krojovaných hodů stále drží (byť
někdy beze stárků). Jsou obce,
kde se mládež dohromady nedá,
což se u nás naštěstí nestalo.
Do budoucna ale bude platit pravidlo poslední soboty v měsíci
září. Termín si předem odsouhlasí pořadatel se starostou. V roce
2013 tedy hody budou přímo na
Václava 28. září.
Krátce se vrátím k článku Ing.
F. Viceníka, který napsal do červnových novin. Z článku vyplývá,
že Topolná má zcela neschopnou starostku, která zvorá na
co sáhne. Článek byl snůškou
polopravd, které si autor upravil
jak se mu to hodilo. Nebudu se
k této kauze dál vyjadřovat. Jestli
má někdo z Vás zájem o vysvět-

lení, navštivte mě, ráda si s Vámi
popovídám.
Co nového na Návsi? Práce, které na jednotlivých úsecích probíhají, budou dokončeny
a pak „zakonzervovány na zimu“.
V současné době na základě
námitek pěti občanů nenabude
stávající stavební povolení právní moci. Navíc tito nesouhlasící
občané podali žalobu k soudu
o určení vlastnictví pozemků (na
LV i dle geometrického plánu jednoznačně ve vlastnictví obce).
Lze se jen domnívat jak dlouho
bude tato žaloba u našich soudů
ležet.
Že to tak je, nás mrzí. Mě však
ještě víc mrzí, že Vy všichni, kteří se ptáte proč už není hotovo,
nepřijdete vyjádřit svůj názor
na jednání Zastupitelstva obce.
Říkáte si, že jste si nás zvolili,
tak ať se staráme a děláme co
umíme. To byste se ale divili co
dokáže jeden „vyrypující“ člověk, který pak tvrdí, že mluví za
většinu občanů Topolné. Sice tu
většinu s sebou nemá, ale ani
my nemůžeme ukázat tu svou,
i když o ní víme.
Ještě jedna nepříjemná věc
postihla obec. Byť jsme věděli,
že se to stane, nikoho to netěší: v loňském roce zaplatila obec
2 miliony korun za jistinu Spotřebnímu družstvu Jednota Uherský

Ostroh. Byla to částka, kterou
měla Obec Topolná uhradit už při
převedení stavby Topolské hospody na obec, což bylo v devadesátých letech minulého století. Tehdejší vedení obce však
nesplácelo a protahovalo soudní
přetahování, které jsme ukončili
až v loňském roce. Jistinu jsme
tedy zaplatili a rozhodnutím soudu, který proběhl v září 2012,
je Obec Topolná povinna uhradit další cca 3 miliony. To jsou
úroky za roky soudních tahanic
a poplatky soudu. Je to zapeklitá kauza, kterou už mám stokrát
přemletou. Proto jsem požádala
na jednání zastupitelstva Ing.
F. Viceníka, který byl ve zmíněné době místostarostou, aby se
k této záležitosti do novin vyjádřil. Tuto možnost však nevyužil.
V roce 1997 totiž podepsal starosta a místostarosta uznání dluhu,
který potom ale nespláceli. Když
je moje vedení obce „jedna velká
blamáž“ a „mohlo se ušetřit“ tam
nebo onde, já si jen představuji
co za ty 3 miliony mohlo být!
Chci ale skončit optimisticky, protože víme, že když nejde
o život, jde o …... Těším se na
setkání s Vámi při tradičních
obecních akcích. Jaké si to uděláme, takové to budeme mít.
Mějte se hezky!
Mgr. Hana Marášková,starostka

USNESENÍ 06/2012
ze zasedání Zastupitelstva obce Topolná, konaného dne 19. 9. 2012
126 164 Kč včetně DPH
A. Zastupitelstvo obce schvaluje:
- složení návrhové komise, zapisovatele a ověřo- - smlouvu o dílo s firmou Mášek Jaroslav VODOTOPO na realizaci rekonstrukce „Vytápění - sklevatele zápisu
py Bůrovce“, cena díla 344 363 Kč včetně DPH
- opatření k jednání ZO
- smlouvu o dílo se spol. SÚS Slovácka s.r.o na sta- - rozpočtovou změnu č. 6
vební akci „Oprava cesty kolem DPS“ cena díla - nákup SW účetnictví KEO v ceně 25 500 Kč
- Dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru České spořitel316 366 Kč včetně DPH
ny č. 11140/11/LCD ze dne 27.9.2011
- smlouvu o dílo se spol. ROMAX CZ na stavební
akci „Rekonstrukce střechy Hasičské zbrojnice“, - výstavbu na objektu č.p. 501 (pošta) ve vlastnictví obce, na základě které dojde ke zhodnocení
cena díla 392 466 Kč včetně DPH
objektu (2 BJ). Finanční náklady s tím spojené
- smlouvu o dílo se spol. SÚS Slovácka s.r.o. na
ponese Josef Žmola. Po dokončení prohlásí Obec
stavbu „Parkoviště u prodejny Jednota“, cena díla
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Topolná vznik 3 jednotek (pošta + 2 byty), z nichž - stanovisko JUDr. Jitky Šťastné k připomínkám
2 byty budou za úplatu převedeny na J. Žmolu,
Finančního výboru ze dne 11.3.2012 a považuje
kdy cena bude odpovídat vloženým investicím
akci „kanalizace“ za uzavřenou
- záměr koupě části pozemku parc.č. 613/1 od - žádost společnosti Bohemia Transport CZ
Pavla Křižky, Topolná
s.r.o. o koupi částí pozemků parc.č. 1030/504
a 1030/506
B. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- Rozhodnutí okresního soudu ve věci splátek úro- zprávu o činnosti Rady obce
ků soudního sporu s SD Jednota Uherský Ostroh
- zprávu Kontrolního výboru

Revitalizace návsi
Vzhledem k tomu, že naše „náves“ trčí na nesouhlasu pěti obyvatel, kteří stále tvrdí, že s nimi
nebylo jednáno, zveřejňujeme dopis, který tito účastníci řízení obdrželi v dubnu.
MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ
HRADIŠTĚ
Masarykovo náměstí 19, 686 70
Uherské Hradiště
Odbor dopravy
Věc: Sdělení
MěÚ Uh. Hradiště odbor
dopravy obdržel Vaši žádost
o zastavení stavebního řízení stavby „Revitalizace návsi
v obci Topolná„.
Sdělujeme Vám, že dne
20.4.2012 pod čj. MUUHOD/12576/2012/2290/2012/Zap
bylo příslušné stavební povolení vydáno. V rámci stavebního
řízení obdržel speciální stavební
úřad námitky účastníků řízení,
se kterými se v rámci stavebního
povolení vypořádal a které byly
odlišné od připomínek ve Vaší
žádosti.
K celé záležitosti Vám dále
sdělujeme následující:
K bodu č.1 – odbor dopravy
jako příslušný speciální stavební
úřad nevede územní ale stavební řízení. Z tohoto důvodu jsme
nebyli obeznámeni, zda v rámci územního řízení byly podané
námitky. Vzhledem k tomu, že
stavebník k žádosti o stavební povolení doložil pravomocné
územní rozhodnutí, lze usuzovat, že proti územnímu rozhodnutí nebylo podáno odvolání.
Současně nutno uvést, že
v rámci územního řízení byli
všichni vlastníci sousedních
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nemovitostí účastníky řízení
a měli možnost se s projektovou
dokumentací seznámit.
K bodu č. 2 – v rámci stavebního řízení předložil stavebník doklady, z kterých vyplývá,
že pozemky, kterých se stavba dotýká, byly majetkoprávně
ošetřeny – tj. buď ve vlastnictví
stavebníka nebo s vlastníkem
dotčeného pozemku uzavřel
stavebník smlouvu. Pokud jste
nabyli přesvědčení, že stavba
je neoprávněně umístěna na
pozemcích ve Vašem vlastnictví, měli jste možnost na tuto
skutečnost speciální stavební
úřad upozornit. Předložené podklady však tomuto nenasvědčují
a v rámci stavebního řízení rovněž žádný z účastníků řízení tuto
námitku nevznesl.
Co se týká řádného projednání projektové dokumentace,
speciální stavební úřad obeslal všechny dotčené účastníky řízení a stanovil lhůtu pro
nahlédnutí do projektové dokumentace a k vznesení námitek.
Možnost nahlédnout do projektu nebyla ze strany účastníků využita. Nutno upozornit,
že tímto byla splněna zákonná podmínka pro vydání stavebního povolení a stavebník
nemá za povinnost jednotlivé
účastníky řízení samostatně
s projektem seznamovat. Vzhledem k tomu, že v rámci stavebního řízení obdržel speciální
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stavební úřad rovněž obdobnou připomínku, kdy účastnící
řízení namítali, že nebyli řádně
seznámeni s projektem, tuto
námitku předal speciální stavební úřad stavebníkovi. Stavebník následně svolal jednání
s účastníky řízení, kteří podali
námitku a za účasti projektanta
byli přítomni seznámeni s projektovou dokumentací. Následný zápis z jednání není nutné
odsouhlasovat všemi přítomnými a rovněž není nutné si
vyžádat souhlas všech účastníků řízení se stavbou, jedině v případě, že jsou vlastníci
pozemků dotčených stavbou.
V tomto případě je nutné u zahájení stavebního řízení předložit
k pozemku smluvní vztah, tak
jak již bylo uvedeno výše. Po
obdržení zápisu speciální stavební úřad seznámil účastníky
řízení s tím, že do spisu byly
doloženy doklady ( zápis z jednání ) a opět stanovil lhůtu pro
nahlédnutí do spisu.
Účastníci řízení, kteří měli
zájem se seznámit s kompletním
spisem tj. projektovou dokumentací a všemi doklady, které jsou
součástí spisu, měli tuto možnost
opakovaně – při zahájení stavebního řízení a při seznámení
s podklady pro vydání rozhodnutí.
Z toho vyplývá, že pro vydání
stavebního povolení byly splněny všechny zákonné podmínky.
Ing. Dana Zapletalová
Vedoucí oddělení

strana 3

Církevní restituce z mého pohledu
Jelikož je k částečnému
vrácení majetku církve mediálními prostředky věnována velká pozornost, odvažuji se i já
několika málo větami k tomuto
vyjádřit, protože někteří nemohou, nebo nechtějí pochopit
jaký to bude mít v budoucnu pro
stát a nás všechny bez rozdílu, význam. Bohužel. Asi mají
krátkou paměť, a nebo jim, není
„shůry dáno“. Nechápe se nadčasovost tohoto majetkoprávního narovnání.
Jako bychom zapomněli, že
patříme do společenství civilizace, která byla v našich zemích
postavena na křesťanských
základech. Jinak by Evropa
nedospěla k takovým výsledkům kulturního a technického
pokroku jaký dnes má.
Proto je smutné, že v našem
nitru – v nás samotných, kteří bydlíme a žijeme nedaleko
míst, kde se odehrávala první
křesťanská misie našich věrozvěstů –soluňských bratří Cyrila a Metoděje, stále vězí tolik
pochybovačnosti, ale i nevšímavosti k této zatím největší
události, která se před tisíciletím
ve střední Evropě stala. Odtud
se pak ryzí křesťanská kultura
začala šířit po širém okolí a dalších okolních státních útvarech.
Měli bychom si toto alespoň
občas uvědomovat, ať do kostela chodíme či ne!
Většina z nás se však k této
Události chová laxně, a mnohdy to ani nebere na vědomí.
To se snadno pozná, když je
o tom řeč a zvláště když jsou na
pořadu dne - církevní restituce.
Proto si dovolím poznamenat,
že dle mého mínění současný
záporný postoj většiny národa
pramení spíše z nevědomosti,
a nebo chabého (spíše žádného) historického přehledu
o době, kdy se církev rozrůstala, mohutněla a sílila.
Z rozmachem a šíření radostné zvěsti Evangelia (Nový
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zákon) - skončilo ono starozákonní „oko za oko, zub za zub“,
a proto se začaly stavět první
románské rotundy později kaple, kapličky, kostely, katedrály.
K tomu přibývaly fary, kláštery
a polnosti, protože odjakživa
ráz života lidí, a to nejen v Evropě, určovalo zemědělství. Tak si
to pamatují pamětníci. A u nás
toto trvalo ve velké míře až do
r. 1950 – tedy ještě do nedávna.
I naše obec byla veskrze zemědělská.
Majetky byly církvi tehdy většinou věnované-darované vždy
zeměpánem, ale také místním mocipánem, velmožemmecenášem, protože zbožnost
a vědomí pokory byly uznávanou hodnotou, která platila pro
všechny bez rozdílu. Chudé
i bohaté.
Dnes je to jiné. Přesto, že
se máme o hodně lépe, Boží
pomoc a požehnání pro naše
každodenní konání už asi nepotřebujeme, „vystačíme si sami“
!!!???
Jenom v našem okolí - uvedu
příklad třeba takového „mecenáše“ jakým byl panský rod
Rotálů, kteří věnovali nemalé
finanční prostředky na stavby
kostelů ve svém teritoriu. Když
se budeme chtít trochu z historie poučit, zjistíme, že příslušníkům tohoto rodu bylo k této
činnosti dopřáno hodně času.
Nejenže výrazně změnili rozsah
a sídelní strukturu napajedelského panství - Chřibské hory
osídlili přicházejícími osadníky, stavěli dvory a hlavně jak
jsem shora nastínil, také kostely
a jiné sakrální stavby.
Např. ve Zlíně, Kvasicích,
Napajedlích (kostel sv. Bartoloměje letos slaví výročí 300
let) a také na sv. Hostýně, který
pozvedli z rozvalin. Tak vzniklo nejznámější poutní místo na
Moravě, kde také naše farnost
každoročně v září putuje.
Kolika lidem tato místa poko-
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je a míru přinesla a stále přinášejí dobrých duchovních prožitků zušlechťující lidskou mysl,
se však už nedá matematicky
vyčíslit pro velké množství uplynulého času.
Možná podobně, jako se
nedá vyčíslit kolik policistů
nahradí působení jednoho kněze ve farnosti, když tam chybí.
Příklad navyšování církevního majetku uvedu i v našich
poměrech, když se v naší obci
začalo uvažovat o stavbě kaple
či kostela. K tomu krátký exkurz
do místní historie.
Původně byla Topolná přifařena ke Spytihněvi, kde
v 11. století doznívala sláva
Velkomoravské říše. Tam byl
tehdy kostel postaven na loukách, blízko jezera - Bezedného
a meandrující řeky Moravy.
A stavili ho celkem třikrát. Avšak
vlivem povodní vždy dále od
řeky Moravy, až v r. 1712 zůstal
stát tam, kde stojí dnes. Jaké to
bylo úsilí?
V době třicetileté války
(r. 1644) však už je zaznamenána matriková příslušnost naší
obce k bílovické farnosti. Proto
se vraťme k počátkům církve
u nás, jak bylo zjištěno z písemných materiálů.
V roce 1884 daroval 1000
zlatých na postavení kaple Antonín Krejčiřík z Topolné
č. 98. Tento dar pohnul myšlením tehdejších obyvatel tak mocně, že se o stavbě duchovního
stánku začalo vážně uvažovat.
Potom Ferdinand a Marie Foltýnovi č. 22 a slečna Anděla Spáčilová, kuchařka na bílovické
faře, darovali na stavbu kostela
pozemky. A na účtu v topolské
záložně se začaly scházet první
peníze. Tento začátek a slibné
pokračování násilně přerušila
I. sv. válka, kdy všechny vybrané peníze musely být dány na
válečné účely.
Po válce se znovu začaly
organizovat sbírky a protože
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stav jmění na stavbu úspěšně
narůstal (v r. 1934 už bylo nasbíráno více jak 90 tisíc korun), rozhodlo se o stavbě kostela a ne
kaple. Toto významně podpořil
p. Ferdinand Dohnal z č.1, který
daroval všechny potřebné cihly
v hodnotě 20 000 korun. Vymínil
si ale, že kostel bude stát na návsi. Takto se rodila stavba kostela
v Topolné. Veškerá činnost, úsilí
mít svůj vlastní duchovní stánek,
který má nezastupitelné místo
v kultuře ducha každého člověka, byl postaven za velkých obětí, darů.
Je potřeba připomenout, že
se sbírala celá obec.
Po II. sv. válce se však už
nestihla postavit fara a zřídit
hřbitov - nebylo k tomu vhodné
politické klima. Brzy nastal únor
1948 a „někdo“ přišel na nápad,
že všechny církve dohromady toho vlastní už docela dost
a proto je potřeba jejich poválečnou obnovu trochu přibrzdit.
Ale to už byla na pořadu třídní
nenávist a manipulace s občanskou společností podle východ-

ního vzoru.
Kdo něco vlastnil, obdržel
nálepku škůdce tehdejší společnosti. Nastala likvidace inteligence včetně kléru, znárodňování,
masová destrukce historických
budov na sklady, výrobny, a pro
vojenské účely a potřeby státu.
A co na to současnost? Místo toho, aby se naši zákonodárci v Parlamentu semkli a už to
konečně vyřešili (vládní komise
zasedala už v r. 2009) v přímých
televizních přenosech z jednání
poslanců slyšíme samé „mlácení prázdné slámy“ a obstrukce,
které nemají řádný historický
podklad. Většina řečníků mluví,
jako by se narodili teprve včera,
protože si nestihli přečíst dějepis. Levičáci kopírují rétoriku
a nenávist plamenných řečníků
z padesátých let, i když to všechno vlastně zavinili jejich otcové.
A nyní, po 20 letech od vlády
jedné strany, tito skrytí pokračovatelé se nás všech naoko zastávají a mluví za celý
národ. Berou si nás jako rukojmí
a zastávají pozici našich ochranitelů. Lidu, který to všechno za

ta staletí nabudoval a porůzným
způsobem daroval svému kostelu, farnosti – církvi.
Toto parlamentní divadlo,
kde se uráží hlavně věřící co
v minulosti přispívali a zvětšovali
majetek církve, můžeme směle přirovnat ke rčení „ že zloděj
volá - chyťte zloděje“, a přitom je
ještě drzý!! Potom se nedivme,
že velká část národa je z toho
zmatená.
A jak to máme chápat my, kde
volat, ať se nás někdo zastane
..... co jsme se sbírali, přispívali
finančně a ve svém volném čase
postavili naši přístavbu u kostela
v Topolné? Nastávají velké obavy.
Když se tato situace s majetkem církví nevyřeší, tak budeme
po každých parlamentních volbách s napětím očekávat, zda
„někoho“ zase něco nenapadne.
A nevzejde třeba nějaký návrh
zákona, že se upraví společné
vlastnictví a částečně se zestátní církevní majetek. Ten, který
věřící nastřádali a v dobré víře
věnovali své církvi!
Samsounek František

Naděje nového začátku
Ve starém církevním kalendáři byl zasvěcen první zářijový
den – první školní den – andělům
strážným. Při mši sv. 1. září jsme
vyprošovali dětem – školákům
a našim učitelům ochranu andělů strážných pro každou jejich
činnost a na všech cestách. Prosili jsme o pomoc Ducha sv., který stojí na počátku životní cesty
P. Marie a apoštolů. Modlitba
k Duchu sv. dává jistotu, že každý den bude požehnaný. Aby
byl požehnaný náš celý život,
vkládejme ruce na naše děti
a žehnejme jim každý den. Jako
dospělí křesťané z moci sv. křtu
máme právo žehnat a svolávat
Boží požehnání na ty, kteří jsou
nám svěřeni. Rodiče jsou svým
dětem prvními učiteli života
z víry. Jako průvodci na jejich ces-
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tě víry jim přicházejí na pomoc
kněží, katechetky a také prarodiče. Rodiče dali svým dětem při
křtu slovo před Bohem, že budou
své děti vychovávat ve víře
v Pána Ježíše Krista a budou je
učit milovat Boha a bližního.
Rodiče, nezříkejte se svého
výsadního postavení a staňte se autoritou Boží lásky, která se dává a obětuje. Přihlaste
své děti do výuky náboženství
a povzbuďte své děti, aby pokračovaly ve výuce náboženství.
Dát na argumenty a výmluvy dětí
se v životě nevyplácí. Povzbuďte své děti v přípravě na svátosti a povzbuďte i ty, kteří už ušli
kousek cesty v přípravě na sv.
biřmování. Přivádějte děti pravidelně do kostela – do života církve, která je bohatá na svátosti
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a vzdělání ve víře.
V říjnu vyhlásí papež Benedikt XVI. Rok víry. Celý rok bude
velkou příležitostí i pro dospělé,
jak svou víru uvádět do života,
do práce a do rodiny. V tomto
duchu nám připomíná náš arcibiskup Jan Graubner, abychom
v našich domovech měli kříž –
znamení naší víry. Mnozí si myslí, že víra se dá uchopit, odložit,
zdědit,…. Víra je náš osobní
životní vztah k Bohu, který nám
dává naději, že všechno v životě
má smysl a vyvádí z prázdnoty.
A tomu musíme naučit i naše
děti a vnuky. Kněží vám nabízejí svou pomoc, doprovázení
a požehnání.. Doprovázejme děti
v novém školním roce v naději,
že na cestě nejsou sami.
P. Josef Říha.
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Fasáda přístavby u kostela hotova
Po ukončené kolaudaci přístavby v dubnu tohoto roku,
bylo Kostelní radě zřejmé, že
pro úplnost venkovního vzhledu
bude potřeba ještě letos provést
fasádu a budovu zateplit, jak už
to bývá součástí takovéto finální
úpravy.
Pokladna však byla už dost
vyčerpána, a tak mezitím co se
prováděly sbírky, bylo vyhlášeno výběrové řízení (dále jen VŘ)
na provedení fasády. Byly osloveny tři podnikatelské subjekty
zabývající se stavební činností.
Zájemci byli seznámeni s podmínkami VŘ a byl jim stanoven
termín pro dodání písemných
nabídek.
Z předložených nabídek byla
potom vybrána firma SV-stav
Bílovice, která měla bezkonkurenční cenovou i termínovou
nabídku.
Nastoupila v úterý 21. srpna
a další úterý 28. srpna práce
ukončila – tedy trvalo to týden.
Nyní zbývá dodělat sokl.
Mezitím naši důchodci pracovali na nátěru mříží, které se
musely demontovat. Ze severní
strany přístavby byla nalepena
7 cm vrstva polystyrénu, a z jižní strany vrstva tloušťky 5 cm.
Náročná byla výroba parapetních,
okenních
plechů
a úprava dešťových svodů,
které po zateplení musely být
odkloněny od stěn. Tuto práci
bezchybně odvedl klempíř pan
Fr. Sklenařík, který z části použil
a upravil starší plechy ze zídky.
Potom ženy umyly okna a provedly konečný úklid. Můžeme
opravdu říct, že je hotovo. Zbývá celé dílo požehnat, jak bývá
dobrým zvykem, a dát ho veřejnosti do užívání.
Uvažuje se o termínu 8. a 9.
prosince 2012 (sobota a neděle), v rámci svátku Panny Marie,
a spojilo by se to s Adventním
koncertem. Proto p. farář Josef
Říha požádá v dohledné době
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arcibiskupskou konzistoř v Olomouci o účast zástupce na naší slavnosti. Tímto slavnostním aktem tak bude požehnáno dílo v hodnotě
zhruba 1.3 mil. korun, které bylo věřícími svépomocně vytvořeno za
dobu tří let.
Kostelní rada tímto velice děkuje všem, kteří se na této Boží
stavbě jakýmkoliv způsobem podíleli, ať v uplynulých letech nebo
i v tomto roce. Všem velké Pán Bůh zaplať!
Samsounek František
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Z historie Topolné
V prvním čísle letošních novin jsem psal o některých kulatých výročích historie obce, především o kostelních zvonech. Dnes o dalších událostech, které stojí za vzpomínku.
Panské mlaty
V roce 1972 (40let) se zbourala jedna z dominant obce panské mlaty. Stávaly v místech
dnešní Topolské hospody. Cestě která byla mezi hospodou na
číslem jedna a panskými mlaty
se říkalo Za oborů. Je to dnešní cesta k DPS a školce. Byla to
polní cesta, na které v jednom
místě byla vždy mokřina, protože kousek nad ní vytékal pramínek vody ze studánky. Někdy
ve 30. letech minulého století
byla v blízkosti silnice vybudována požární nádrž, která je
tam dodnes. Mlaty byly vlastně
dvě velké stodoly, patřily statku a skladovalo se tam seno
a sláma na krmení dobytka. Proč
se tomu říkalo mlaty, když všem
takovým stavbám které byly
v zahradách se říkalo stodoly?
Zřejmě proto že se tam po žních
mlátilo pro statek obilí. V pozděj-

ších dobách, kdy cepy na mlácení byly nahrazeny mlátičkami
s pohonem lokomobily, se mlátilo
před mlaty. Byly postaveny brzy
po postavení dvora, někdy po
roce 1820. Před nimi byl ohrazený prostor (obora) pro výběh
dobytka. Můžeme se domnívat
že v minulosti obora sloužila především pro ovce kterých se na
statku chovalo velké množství.
V době kolektivizace zemědělství byla v mlatech Státní
traktorová stanice a v dolní části
prostoru byla postavena v roce
1953 družstevní prádelna.

různé majitele. Poslední majitelem a provozovatelem hospody
byl František Vendolský. Byl tam
největší sál v obci kde se pořádaly taneční zábavy, hody, hrálo
se tam divadlo, pořádaly koncerty. Před hospodou stála až do
roku 1770 boží muka, která byla
přemístěna za vesnici. V tomto
prostoru byl někdy v minulosti snad i hřbitov jehož součástí
boží muka byla. Zřejmě to byl
hřbitov na kterém se pochovávalo v době moru a podle kroniky
obce se na něm mělo pochovávat do roku 1705.

Hospoda č.105
V roce 1972 byla provedena
demolice hospody u Vendolských. Dům s hospodou patřil již před rokem 1770 rodině
Čechmánků, kteří hospodu provozovali nejméně 100 let. Později přecházela prodejem na

Prodejna na Horním konci
a čtyř bytovka JZD
V roce 1972 byla z rodinného domku vybudována prodejna potravin na Horním konci
a dokončena stavba čtyř bytovky
původně pro pracovníky JZD.
Augustin Knot

mlácení lokomobilou

panské mlaty

hospoda při divadelním představení

hospoda u Vendolských
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Prázdniny skončily, začala škola
Prázdniny skončily, zážitky
z nich zůstávají a dětem nastávají opět školní povinnosti. Pro
62 topolských žáků začal 3. září
nový učební rok. Čekalo na ně
hned několik překvapení: na
chodbě v 1. patře stěny ozdobené malbami (směle se zde tyčí
hrad Buchlov, zámek Kroměříž,
Baťův kanál s topolskými vysílačkami a další zajímavosti Zlínského kraje), nové podlahy ve
školní družině, zmodernizovaná
počítačová učebna s výkonnějším serverem. A nyní přibyly i
nové šatny. Do konce kalendářního roku se ještě mohou
žáci těšit na nové tabule, které
budou vhodné i na interaktivní
výuku.

Celý rok budou moci děti
navštěvovat podle věkových
a zájmových specifikací následující kroužky: Hra na flétnu,
Čtenářský kroužek, Hra na akordickou kytaru, Taneční a sportovní kroužek pro děvčata, Anglická konverzace, Příprava žáků
na gymnázium pro 5. ročník,
Výtvarný kroužek.
Počty žáků a třídnictví ve
školním roce 2012/2013
1. třída (10 žáků)
- Mgr. Lenka Čechová
2. třída (10 žáků)
- Mgr. Lenka Knapová
3. třída (13 žáků)
- Mgr. Hana Nevělíková
4. třída (13 žáků)
- Mgr. Ivana Stolaríková

5. třída (16 žáků)
- Mgr. Jana Gregorová
Ve školní družině budou s dětmi nadále pracovat paní vychovatelky Františka Vašinová a Bc.
Eva Šáchová.
Závěrem mi dovolte, abych
poděkovala všem, kteří se aktivně
podílí na zvyšování kvality vzdělávání našich dětí, ale také těm,
jež jsou nápomocni při materiální
modernizaci a zlepšování prostředí naší školy. A nyní zbývá už
jen popřát všem školákům velkou
chuť získávat a používat nové
vědomosti, dovednosti a pedagogům i rodičům obrovskou dávku
trpělivosti a tolerance.
Mgr. Jana Gregorová,
ředitelka ZŠ

Ohlédnutí za 80 let TJ - záštitu nad akcí převzal
radní Zlínského kraje Bc. Milena Kovaříková
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Společenská kronika
ČERVENEC SRPEN ZÁŘÍ
v červenci:
50 let

75 let
80 let
85 let

Lipovský Radek
Hoferková Renata
Marčík Libor
Pechal Viliam
Dokoupilová Anna
Dohnalová Anna

v srpnu:
50 let

60 let
70 let
85 let

v září:
70 let
75 let
85 let
93 let

Rebetová Lenka
Levec Zdeněk
Dufková Dana
Nedbálková Emilie
Řezníček Tomáš
Čejková Jindřiška
Gajdošíková Růžena

Mäsiarová Jarmila
Koželuha Bohumil
Dovrtělová Zdenka
Marčíková Julie

Přivítání prváčků starostkou obce
a poprvé v ZŠ jako žáci
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22. a 23. září
Václavské
hody
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