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Obecní zpravodaj

Číslo 2

Ročník XIV.

19. května se uskutečnil 2. ročník Kolečkiády

Domácí zástupci ze školy i školky v Topolné na 12. ročníku putovní
Přehlídky pódiových skladeb, kterou letos pořádala Základní škola Topolná.
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Slovo starosty
Vážení občané,
je tu další vydání obecních
novin a já vás zdravím na prahu
prázdnin.
Myslela jsem si bláhově, že
vás touto dobou budu informovat
o postupu prací stavby Revitalizace návsi. Můj článek ale bude
spíš o stagnaci tohoto projektu.
Mnozí jste zaznamenali, že obcí
proběhly dvě petice. Jedna, která požaduje, aby bylo změněno
již platné stavební povolení řešící přesunutí pomníku padlým ke
kostelu. Tato petice je podepsána
dvaceti občany. Naproti tomu druhá petice, která čítá 160 podpisů,
požaduje co nejrychlejší započetí
stavby. Co se vlastně stalo? Co na
té Obci dělají? Proč se nestaví?
Územní rozhodnutí je platné od
ledna 2010 a pravdou je, že někteří občané na zastupitelstvu projevovali svůj nesouhlas s řešením
projektu a požadovali referendum
o podobě návsi. Zastupitelstvo
obce však konání
referenda
neschválilo.V měsíci březnu tohoto roku požádala Obec o vydání
stavebního povolení na stavbu projektovanou Ing. Milanem
Valouchem – I. část a Ing. Josefem
Šicem – II.část. Práce týkající se
komunikací povoluje odbor dopra-

vy MěÚ UH, ostatní pak Stavební
úřad v Bílovicích. Proti tomuto stavebnímu povolení vydávanému
Uherským Hradištěm se odvolalo
sedm obyvatel žijících v lokalitě
návsi. Vznesli námitku, že Obec
chce stavět na jejich pozemcích,
což odůvodňovali tím, že si vždycky mysleli, že pozemky před domy
jsou jejich. Když byla tato námitka
vyvrácena, podalo už „jen“ pět
z těchto občanů námitku, že
nesouhlasí se stěhováním pomníku. A tak bych mohla pokračovat…
Tím pádem stavební povolení
vydávané UH nenabylo právní
moci.
Zkrátka a dobře, stavební
povolení vyřizované Stavebním
úřadem v Bílovicích právní moci
nabylo a může se stavět, ale jdeme
na to jaksi odzadu: buduje se nové
místo pro kontejnery, přesouváme
telefonní budku, bude provedena
přeložka nízkého napětí, změní
se vstup do obecního úřadu. Také
můžeme přesunout pomník padlým ke kostelu, kde při zemních
pracích na přístavbě kostela byla
nalezena miska z doby asi 3 000
let př. n. l., která podle archeologů
dokazuje místo pohřebiště. Kde
už je tedy v prostoru návsi pietnější místo pro náš pomník?!?

Protože opravdu nevíme jak
dlouho chtějí stěžovatelé pokračovat v napadání projektu a tím práce brzdit, rozhodla se Rada obce
požádat o zastavení stavebního
řízení a rozdělit žádost na dvě již
výše zmíněné části, aby alespoň
zmizela katastrofická kostková
cesta kolem prodejny Jednota.
Celá tahle lapálie nás připravuje
o čas a hlavně o peníze. Ředitelství silnic Zlínského kraje má připraveno financování stavby autobusového zálivu a opravu průtahu
obcí, ale pokud práce neproběhnou do konce roku, o tyhle peníze Obec přijde. A to nemluvím
o skutečnosti, že jsme podali na
tuto stavbu žádost do další výzvy
z ROP Střední Morava, která by
mohla obci ušetřit cca 6,5 mil Kč,
ovšem jen v případě budeme-li
schopni doložit stavební povolení.
Vážení občané, snažila jsem
se jen v kostce vysvětlit situaci
ohledně návsi. Teď je jen na vás
jestli se chcete připojit k 21. století …
Přeji vám všem příjemné dovolené a šťastné návraty z cest. Jistě
na svých toulkách navštívíte jiné
vesnice a zhodnotíte jak to dělají
jinde.
Mgr. Hana Marášková,
starostka

USNESENÍ 05/2012
ze zasedání Zastupitelstva obce Topolná, konaného dne 26. 6. 2012
A. Zastupitelstvo obce schvaluje:
- složení návrhové komise, zapisovatele a ověřovatele zápisu
- dodavatele prvku „Skřítkův les“ na dětské hřiště společnost TEWIKO systems v ceně 127 272,- Kč
- realizaci zpevněné plochy se zídkou u hřiště TJ společností SÚS UH v ceně 84 200 Kč
- rozpočtovou změnu č. 4 a č.5 dle přílohy
- závěrečný účet obce za rok 2011 včetně výsledku přezkoumání hospodaření obce Topolná za rok 2011
s výrokem „ s výhradami“, na základě nichž přijala Obec Topolná opatření potřebná k nápravě zjištěných
chyb a nedostatků
- hospodaření obce 01 – 05/2012
- koupi pozemku parc.č. 199/3 o výměře 49m2 od pana Lubomíra Pšurného, Uherský Ostroh za cenu 45,Kč/m2
- Zpracování projektové dokumentace na realizaci parkoviště u prodejny Jednota společností INTOS plus
s.r.o. v ceně 22 440 Kč s DPH
- poskytnutí půjčky TJ Topolná ve výši 60 000 Kč na pořádání oslav 80.let TJ splatnou do 31.8.2012
- dodávku prací na opravu střechy, nátěry okapů a rýn na 8 BJ v cenové nabídce 96 000,- Kč, dodavatel
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Kamil Čech – výškové práce
- požádat o prodloužení čerpání úvěru od České spořitelny do 30.9.2013
- záměr prodeje části pozemků parc.č. 1030/504 a 1030/506 u ČOV
- podání žádosti o stavební povolení na akci „Revitalizace návsi“ a rozdělení této žádosti o stavební povolení na 2 části.
B. Zastupitelstvo obce pověřuje:
- Ing. Františka Viceníka, Mgr. Romana Foltýna a Ing. Vítězslava Škáru zaměřením komunikace u DPS
a jednáním s Ing. Jiřím Dohnalem o provedení položkového rozpočtu na opravu komunikace kolem
DPS. Termín do 15. 07. 2012
- kontrolní výbor předložením návrhu na složení stavební komise s termínem do 31. 08. 2012
C. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- zprávu o činnosti Rady obce
- zprávu Kontrolního výboru
- vyjádření k připomínkám Finančního výboru ze dne 11.3.2012 s vysvětlením, které bude finančnímu
výboru předáno v písemné formě
- zprávu Finančního výboru k Závěrečnému účtu

I v Topolné lze vysílat...
Nedělní návštěva kostela by
měla být pro každého katolického
křesťana samozřejmostí. Někdy
ji ale může znemožnit nečekaná nemoc nebo indispozice. A
nemusí to být jenom třeba viróza,
ale nemocný příslušník rodiny, o
kterého je potřeba se postarat a
být s ním doma. Jednou z možností jak takovou situaci řešit, je
přenos bohoslužeb po internetu,
nebo prostřednictvím radia Proglas a televize NOE.
Mnozí v Topolné se budou
divit, ale přímý přenos nedělní
bohoslužby lze uskutečnit i z kostela v Topolné. Už to nebude jen
z Hostýna nebo Svaté Hory u Příbrami. Pro tento případ jsme už
v přístavbě zařízeni, a to dokonce už od začátku tohoto roku.
Byly zakoupeny jednotlivé
komponenty – videoprojektor,
kamera, počítač, které s velkou
odborností instalovala a zprovoznila firma Rezet s.r.o. Topolná, Ing. Radomír Zábojník. A tak

se v přístavbě na stěně každou
neděli objeví přímým přenosem
obraz i zvuk z kostela – místa
děje. Ve společenské místnosti
je tak zprostředkována účast na
mši svaté pro maminky s malými
dětmi, pro tělesně handicapované a pro jiné, kteří se z nejrůznějších důvodů nemohou zúčastnit
bohoslužby přímo v kostele.
Protože v současné době má
více než polovina domácností
počítač, je tedy technicky možné využít přímý přenos nedělní bohoslužby do domácností
v obci pro ty, kdo mají zájem sledovat dění v topolském kostele.
Aby přenos byl patřičně kvalitní
( nyní je obraz dost zrnitý) bude
nutno instalovat novou kameru
v rozlišení HD. Bude také potřeba dokoupit a instalovat vlastní
zařízení „modem“ a tím bude
signál na patřičné přenosové
úrovni. Tato další investice musí
být řešena kostelní sbírkou.
V současné době je připojení

provizorně zprovozněno pomocí
zařízení obce (modemu), umístěného na budově Základní školy. Ovšem toto neumožňuje pustit signál do sítě.
Nutno podotknout, že jako
každá služba i toto nové připojení je provozovateli zpoplatněno. A to sazbou 300 Kč/měsíc,
přestože spadáme do kategorie
uživatelů s extrémě malým datovým odběrem. Staneme se tak
plnohodnotnými uživateli obecního internetu a zároveň poplatníky s nejnižší možnou sazbou.
I když to není horentní částka,
přesto ji v této chvíli nelze zařadit
mezi priority současných kostelních záležitostí - jako je fasáda
přístavby, oprava zídky apod.
Proto se tímto článkem obracím
k veřejnosti - na možné potenciální přispívatele, dárce nebo
sponzory, kteří mají pochopení a porozumění pro tento druh
služby svým spoluobčanům.
Samsounek František

Tomio Okamura v Topolné
Není mnoho z nás, kteří by
někdy něco neslyšeli o Tomiu
Okamurovi. Ne každý však ví,
že tento syn moravské maminky
a japonskokorejského otce již 3x
navštívil naši obec. Nejprve se
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velmi krátce zastavil na obecním
plese. Podruhé přijal pozvání na
zabijačku, která se uskutečnila
v chladnou únorovou sobotu t.
r. na Řepářích. Zatím poslední
návštěvu v Topolné Tomio Oka-
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mura uskutečnil v sobotu 12. 5.
2012, kdy se v Hospodě u Huberta konalo tzv. autorské čtení. Po
přivítání hosta JUDr. Jiřím Mikoškou se přítomní občané mohli
blíže seznámit s životem tohoto
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podnikavého člověka, který je
znám po celé České republice.
Po ukončení samotného autorského čtení měli návštěvníci možnost položit své otázky,
které autor rád zodpověděl. Na
závěr Tomio Okamura věnoval
do místní knihovny své doposud
vydané publikace. Věříme, že se
Vám toto setkání s touto mediálně známou osobností líbilo.
Aleš Kaňovský,
Roman Foltýn

Poděkování
Jelikož se blíží prázdniny, chtěla bych poděkovat všem učitelkám Základní školy Topolná, zvláště
paní učitelce Nevělíkové, ředitelce školy Gregorové
za trpělivost, kterou měly s mým vnukem. Jejich práce byla profesionální, namáhavá. Ne všichni rodiče
si uvědomují, co učitelky ve škole zastávají. Není to
jen „Kafíčko“ ve sborovně, ale také obětování svého

času takovým dětem jako je můj
vnuk. A věřte, prosím, že práce s takovými dětmi je opravdu
moc náročná a kdo to nezažil,
ať nesoudí ani žáky ani učitelky. Patří jim můj obdiv a „velké
díky“, za mou dceru.
Řezníčková Růžena

Panský dvůr
V minulých dnech byla zbourána část panského
dvora. Proto jsem se rozhodl něco o historii dvora napsat. První zmínka o dvoře v Topolné je z roku 1656,
kdy napajedelská vrchnost odňala topolským občanům 20 čtvrtlánů polí, které nestačili obdělávat a zřídila poplužní dvůr. Bylo to asi 100 hektarů polí a luk.
Dvůr, tak jak ho starší občané znali, je zobrazen na
první známé mapě z roku 1770. Je to mapa vypracovaná ing. Richterem na napajedelském panství. Tam
jsou budovy dvora zakresleny jako dřevěné stavby. V té době se na statku chovalo mnoho ovcí. Na
mapě Stabilního katastru z roku 1828 jsou již budovy
zděné. Tomu odpovídají i bourané cihly na kterých
je letopočet 1819. Zajímavé je, že každá cihla byla
označována samostatně a ručně. Takové cihly jsou
v Topolné ojedinělé. Dále zde byly použity cihly se
značkou HN (Herrschaft Napajedl – panství Napajedla), kterých je v Topolné na různých stavbách poměrně dost. Dvůr byl postaven za majitelky panství Marie
Terezie Kobenclové
V roce 1906 dali majitelé panství, pan Aristides
Baltazzi a jeho manželka Marie Baltazzi, rozená hraběnka Stockau, dvůr do nájmu firmě Napajedelský
cukrovar s.r.o., kterou zastupoval P. Dr. Cyril Seifert.
Při sjednávání nájmu byl vypracován podrobný znalecký posudek všech budov a veškerého inventáře.
Stavby posuzoval známý uherskohradišťský architekt
Dominik Fey (který mimo jiné navrhl budovu napajedelské radnice nebo neuskutečněný plán topolského
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kostela) a stavební rada D.V.Junk z Vídně. Tento protokol se v německém znění zachoval.
Ve zbourané budově byla kancelář, byty a sýpka.
Jsou zde popsány jednotlivé místnosti, jejich vybavení a stav.
Pro názornost uvádím plánek a zkrácený popis.
1. předsíň z venku zděné schody, betonová podlaha
2. kuchyně betonová podlaha , zděný krb s troubou
3. světnice dřevěná podlaha, železná kamna
4. umývárna klenutý
strop, betonová
podlaha, zděné
ohniště, umyvadla
5. kuchyně prkenná
podlaha, sporák
s troubou, dřevěné okno s nátěrem
6. světnice prkenná
podlaha, dřevěné
okno s nátěrem,
sporák s troubou
7. kancelář prkenná
podlaha, litinová
kamna,
malba
stěn a stropu,
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dvojité okno
8. byt pro adjunkta (příručího) prkenná podlaha, litinová kamna,malba stěn
9. světnice prkenná podlaha, zděný sporák s troubou
10. komora prkenná podlaha, jednoduché dřevěné
okno
11. severní předsíň zděné venkovní schody,cihlová
dlažba
12. kuchyně klenutý strop, prkenná podlaha
13. komora prkenná podlaha, špatný strav
14. světnice prkenná podlaha, dřevěné dvojité okno,
kachlová pec
15. místnost pro sypkové hmoty
Malá budova označená na plánku číslicí 2 byla
ledovna Podobným způsobem jsou popsány všechny budovy a místnosti dvora.
V roce 1925 byl statek zkonfiskován, částečně

rozparcelován
a jako zbytkový prodán legionáři Františku
Nesvadbovi.
V popisované
budově
bylo upraveno
šest bytů pro
zaměstnance
statku, každý
měl kuchyni
a jednu světnici. Po zrušení statku byla
zemědělským
družstvem
v části budovy
upravena kuchyně a jídelna.

Augustin Knot

Kolaudace přístavby u kostela
Tak už je hotovo?.... no konečně!
Takto, a nějak podobně si
všichni zúčastnění v „procesu“
kolaudace přístavby u kostela
v Topolné povzdechli a vydechli,
když jsme v posledním březnovém týdnu obdrželi „Kolaudační
souhlas s užíváním stavby“ (nový
termín). Byl to opravdu proces souboj laika s úředním šimlem,
doplněný snůškou písemných
dokladů v míře nebývalé. Ale po
pořádku.
Dne 7. února 2012 v 10 hodin
se na obeslání Stavebního úřadu Bílovice do přístavby dostavili zástupci právnických osob
zúčastněných ve stavebním
řízení, aby si stavbu prohlédli a také se vyjádřili co se jim
z hlediska jejich kompetence líbí,
nebo nelíbí.
Po zevrubné prohlídce interiéru stavby se téměř všichni vyjadřovali v superlativech, což jsme
ani nečekali. Jenom jsme skromně podotkli, že ještě není hotova
fasáda a venkovní úpravy. Ale
to prý je drobnost - bez toho se
kolaudace běžně provádí.
Jenže pro investora to drobnost není. Za tím se skrývá ještě
hodně peněz a práce. To však
úředníka tak dalece nezajímá.
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On chce mít k jednotlivým stavebním úkonům úřední „papír“
- lépe řečeno „ co nejvíce těch
papírů“, aby se tím mohl krýt!?
Proč - kdyby prý náhodou k něčemu došlo!
Před kolaudací jsem navštívil
Stavební úřad, abych se informoval, co všechno máme připravit k hladkému průběhu. Nabyl
jsem dojmu, že to hravě zvládneme, ale opak byl pravdou.
Mezi ty „drobnosti“, které našinec pokládá za triviální a i trochu
směšné, patří třeba samolepka
na požární dveře a stropní schůdky, že jsou odolné požáru. Potom
- chápu důležitost samouzavíračů na dveře (Brano), potřebnost
hasících přístrojů, ale že musí
být na držáku, když třeba stojí
v koutě, je myslím trochu přehnané. Nezdá se Vám? Prý aby
se nepřevrhnul! Ale budiž!
Také vzdálenost objektu přístavby od prvního vitrážového okna v kostele, je důležité.
Nesmí být menší než 1,5 metru. Naštěstí jsme naměřili něco
kolem
2 metrů.
Největší absurdnosti však byl
„deficit“ tzv. Dokladu o montáži,
který musí obsahovat všechny náležitosti podle vyhlášky
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č. 246/2001 Sb. Toto nám samozřejmě chybělo.
A tak se dodavatelé prací
na sádrokartonových podhledech, instalací požárních dveří,
stropních schůdků a nouzového
osvětlení spolu s námi nestačili divit, co všechno je potřeba.
Nestačilo předložit Prohlášení
o shodě výrobků, o jejich požární odolnosti a kouřotěsnosti, a už
vůbec nestačilo předložit Smlouvy o předání a převzetí prací.
A tak nám nezbylo, než
v duchu uvedené vyhlášky „vyrobit“ na každý druh prací papír,
aby byl úřad uspokojen. Vlastně ne docela – našel se zase
nedostatek. Hasící přístroje nám
totiž koupil a daroval dárce, který nechce být jmenován. A tudíž
zase chyběl „ten papír“!
Jak se říkává – konec dobrý
všechno dobré! Žijeme a učíme
se žít v právním státě, kde se
musí dodržovat zákony, prováděcí vyhlášky, směrnice a vše co je
s tím spojené. Jenom se mi zdá,
že jejich naplňování do praktického života občanů prochází příliš
složitou procedurou! Snižuje to
potom potřebnost právního aktu
a znechutí stavebníka - zatímco
úředník působí všemocně!
Samsounek František
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Připomínka občanům
Neukládejte odpad ke kontejnerům, v případě naplnění kontejneru využijte sběrný dvůr.

Plánované akce
14. a 15. července
Srpen
8. a 9. září
22. a 23. září

80 let založení TJ
Motosraz
Slavnosti vína
Václavské hody

USKUTEČNILO SE
Otvírání cyklostezek

2. mezikatastrální „setkání U kameňa“
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Ohlédnutí za fotbalovou sezónou
A- mužstvo zahájilo sezonu
2011/12 pod vedením zkušených trenérů Oldřicha a Petra
Poláškových a stanovilo si za
cíl hrát na předních příčkách
tabulky. Bohužel vinou zranění
a pracovních povinností některých hráčů se tyto cíle začaly pomalu ale jistě vytrácet.
Po skončení podzimní sezony
mělo mužstvo na svém kontě
pouhých 18 bodů a skončilo na
nelichotivé 10. příčce. Po nevydařeném podzimu nabídli svou
funkci oba trenéři, aby dali nový
impuls hráčům. Za jejich několikaleté působení u mužstva jim
patří velký dík. V zimní přípravě přichází na trenérský post
nová dvojice Ondřej Hoferek
a Miloš Stuchlík. Tvrdá zimní
příprava začíná hned začátkem ledna a pokračuje čtyřdenním soustředěním v Rajnochovicích. Před ostrým startem
ještě A- tým sehrál několik přípravných utkání. V jarní části podává mužstvo o poznání lepší výkony a výsledky se
začínají dostavovat. Topolná
pomalu šplhá tabulkou nahoru
a stává se „štikou“ jarní sezony.
O body obírá i týmy peroucí se
o postup a nebýt dvou nepovedených zápasů v Kostelanech
a v Nedakonicích, mohlo být
konečné umístění ještě o stupínek lepší. Tak Topolná končí na
celkovém 4. místě se 47 body
a nejvíce nastřílených bran-
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kách ze všech mužstev, při skóre 89:57. V nové sezóně bude
chtít Topolná navázat na dobré
výkony z jarní části a znovu se
pohybovat na předních příčkách tabulky.
Dorost začal jarní část sezony 2011/12 třemi vítěznými
zápasy v domácím prostředí se
skórem 14:2. Na řadu pak přišla venkovní odvetná utkání, ve
kterých jsme tak jako na podzim
odehráli převážně vyrovnaná
utkání, ale nebyli jsme schopni proměňovat i vyložené gólové šance. Z venkovních utkání
jsme proto, až na utkání v Babicích, nezískali žádné body.
Přesto jsme sezonu zakončili v tabulce okresní soutěže
na 4.místě s celkovým počtem
23 bodů. Vzhledem k situaci,
kdy jsme se scházeli na tréninky max. v 6ti hráčích, že v utkáních hráli i žáci, je toto umístění
odpovídající.
Nejvíce vstřelených branek :
20 – Mlýnek Tomáš, 10 – Foltýn
Jakub.
V nové sezoně 2012/13 bude
dorost pokračovat s největší
pravděpodobností pod hlavičkou FS Napajedla v krajském
přeboru a svá domácí utkání
hrát v Topolné.
Největšího úspěchu ze všech
našich týmů, co se týká umístění v tabulce, dosáhli žáci. Po
několika marných pokusech
v minulých letech, kdy nám

Život v Topolné

celkové vítězství v soutěži unikalo doslova o vlásek, se to
letos konečně podařilo. V podzimní části soutěže zaváhali
pouze jednou v Kostelanech,
kde prohráli. Z ostatních zápasů už vytěžili plný bodový zisk
a po skončení podzimu obsadili 1. místo se stejným bodovým ziskem jako druhé Mistřice. V jarní části se po několika
vítězných zápasech a zbytečné
remíze 1:1 v Bílovicích rozhodovalo v přímém souboji
o první místo v Mistřicích, kde
žáci potřebovali naplno bodovat, aby se dostali opět do čela
tabulky. Na tento důležitý zápas
se připravili výborně a hlavně
díky vynikajícímu výkonu ve
druhém poločase zvítězili 5:1
a výrazně se přiblížili celkovému vítězství v soutěži. Zbývalo
už jen potvrdit výborný výkon
z Mistřic v posledním utkání
v Březolupech. To se podařilo a mohly naplno propuknout
oslavy „titulu“. Soutěž vyhráli
s konečným počtem 43 bodů
a skóre 108:22. Na tomto úspěchu se podíleli hráči ročníků
1997- 2002. Nejlepším střelcem
se stal Dan Mráz se 42 góly.
Všem hráčům, trenérům,
funkcionářům a fanouškům
děkujeme za uplynulou sezónu,
přejeme příjemně strávené letní dny a v nadcházející sezóně
se těšíme opět na Vaši přízeň.
Výbor TJ Topolná
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Dne 1. 5. 2012 jsme pořádali „Turnaj fotbalových talentů“, kterého se zúčastnilo téměř 70 malých fotbalistů z pěti týmů.
Výsledky:
Lhota u Malenovic - Březolupy 1:0 ,Topolná 1:0,Jarošov 3:0,Halenkovice 2:1
Halenkovice - Jarošov 0:0 ,Březolupy 2:2 ,Lhota 1:2 ,Topolná 2:0 (všechny góly Kocián Lukáš)
Březolupy - Lhota 0:1, Halenkovice 2:2 , Topolná 3:0 ,Jarošov 3:0
Jarošov - Lhota 0:3 ,Halenkovice 0:0 ,Březolupy 0:3 ,Topolná 2:0
Topolná - Lhota 0:1,Halenkovice 1:2 ,Březolupy 0:3 ,Jarošov 0:2
Konečné pořadí:
1. Lhota u Malenovic
2. Březolupy
3. Halenkovice
4. Jarošov
5. Topolná
Proběhlo vyhlášení nejlepších hráčů turnaje, ocenění získali:
Střelec - Lukáš Kocián z Halenkovic
Brankář - Jonáš Krejčí z Jarošova
Hráč - Pavel Hubáček z Březolup
Nejmladší hráč turnaje - Vašíček (ročník 2007)
z Halenkovic
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Položení kytice k pomníku padlým

Hodnotící komise soutěže Vesnice roku

Stavění máje

Pálení čarodějnic

2/2012

Život v Topolné

strana 9

12 let s hasiči - Citace ze školní kroniky, 1. června 2000 : „Den dětí ve spolupráci s SDH proběhl
v Bůrovcích. Dopoledne plné soutěží, odměn, opékaných dobrot a jiných atrakcí bylo velmi úspěšné…“ Za všechny ty spokojené děti, které si za ta
léta svůj svátek jak se patří užily: „Hasiči, děkujeme!“

Žáci 4. a 5. třídy letos opět vyrazili poznávat
naši matičku Prahu. Znaveni po zdolání Petřínské
rozhledny odpočívají na schodech u Černínského
paláce - Ministerstva zahraničních věcí s výhledem
na Loretu.

To byl výlet!
Na konci každého roku si marně lámeme hlavu, kam bychom se mohli jet s dětmi podívat
na výlet, aby je místo zaujalo a zároveň si z něj
uchovaly pěknou vzpomínku. Myslím, že letos
se nám to skutečně povedlo. 6.6. 2012 jsme se
vydali směr Zámek Milotice a ZOO Hodonín.
První moment se může zdát, že to bude nudná
prohlídka se spoustou historických údajů a dat.
Ale opak byl pravdou. Na zámku na nás čekalo milé překvapení. V zámecké komnatě se na
nás seběhly švadleny a oblékly nás do dobových kostýmů. V zámeckém přijímacím sále na
nás již čekala paní hraběnka, která nás přivítala
se všemi poctami a svým zámkem nás provedla
a ukázala, jak se na zámku žije. Vzhledem k pracovním povinnostem se s námi paní hraběnka
musela rozloučit, ale museli jsme jí slíbit, že ji
opět navštívíme. Byl to neopakovatelný zážitek,
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být alespoň na půl hodiny princeznou nebo princem.
Po návštěvě zámku jsme vyrazili směr
Hodonín. Zoologická zahrada v Hodoníně není
sice tak veliká jako jiné ZOO, ale o to důkladněji jsme si ji mohli prohlédnout. Děti zaujala především ta zvířata, která si mohly nakrmit nebo
pohladit – kozy, ovce, koníky. Úžasná podívaná
byla na pána zvířat se svou chotí v dokonale přírodním prostředí. Nezapomenutelný byl páv se
svojí hitparádou pavích per, která nám v podobě
obrovského vějíře nabídl. Nejpoutavěji na sebe
upoutaly opice. Zejména Lemuři a Guerézy se
nám ukázaly se vší parádou. A pak ještě něco
utratit a hurá domů. Opravdu vydařený výlet.
Mgr. Lenka Knapová, žáci 1., 2. a 3. třídy

Život v Topolné
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Společenská kronika
LEDEN ÚNOR BŘEZEN
v dubnu:
50 let

60 let
70 let
75 let
80 let
85 let

v červnu:
50 let
60 let

80 let
85 let
92 let

Hrdina Jaroslav
Mikošková Anna
Vojtášková Jarmila
Samsounková Jaroslava
Hrdina František
Burešová Ludmila
Mikulková Marie
Němec František
Šobáňová Marie
Rozsypálek Rudolf

v květnu:
50 let

60 let
70 let
75 let

Dohnal Jiří
Raková Margita
Malinová Lenka
Foltýn Zdeněk
Hubáček Oldřich
Zimák Josef
Luběnová Marie
Mikulková Anna

Dýšková Pavla
Mrázová Ladislava
Samohýlová Hana
Pešek Jindřich
Mašlanová Ludmila
Knotová Marie
Lapčíková Marie
Samsounková Drahomíra
Gajdošíková Anna

Vítání občánků 9. 6. 2012
Lucie Lapčíková, Matěj Sládek, David Úlehla, Emma Ostrožíková, Julie Marášková
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Vyjádření k situaci kolem úprav návsi v Topolné
Vážení spoluobčané, dlouhou dobu jsem přemýšlel nad
tím, zdali se mám v písemné
podobě vyjádřit k otázce spojené s rekonstrukcí návsi v naší
obci. Stále častější otázky typu
„Proč bráním rozvoji obce“ mě
utvrdily v tom, že k dané problematice musím ve stručnosti
objasnit svůj názor. Nevím netuším, zdali jste se seznámili
s návrhem plánu rekonstrukce návsi (visí na boční straně
Obecního úřadu v Topolné).
Pokud ne, pokusím se nastínit hlavní změny, které rekonstrukcí nastanou: nynější dvě
cesty se na návsi (v současné době před zelenou plochu)
spojí v jednu cestu, vybuduje
se chodník vedoucí od Horákového (č. p. 2) po dům č. p.
7, jenž je veden jako kulturní
památka, přestěhuje se pomník
obětem I. a II. světové války, na
místo současné zeleně vznikne
uprostřed obce parkoviště atd.
Tyto výrazné změny zásadním

způsobem pozmění centrum
naší vesnice - dle mého názoru
velmi negativně. Uznávám, že
současný vzhled centra obce
není optimální, ale je opravdu
nutné tak razantní a nekoncepční ničení návsi, která má
své dispozice již poněkolik staletí? Zároveň si kladu otázky,
zdali přemístění pomníku obětem I. a II. světové války k blízkosti plynové stanice je opravdu důstojným poděkováním
místním občanům, a nejen jim,
za životy, které položili pro naši
svobodu, dále zdali zamýšlené
uspořádání cest (spojení) přinese zvýšení bezpečnosti silničního provozu, zdali plocha
před kostelem (u hl. silnice) je
vhodným místem k setkávání
občanů, zdali nově zbudovaný chodník končící u domu č.
p. 7 má smysl atd. Za zmínku
jistě stojí, že celkové náklady realizace jsou naplánovány
na 8.699 mil. Kč včetně DPH.
Nikdo však nezaručí, že se

částka nenavýší o vícenáklady, které při realizaci projektu
vzniknou… Na druhou stranu
- nebyla by pro obec levnější
a efektivnější varianta spočívající v rekonstrukci současného
stavu, např. kdyby se opravily
a zachovaly obě dvě silnice,
současnou zeleň by doplnil
nově vysázený trávník spolu
s novými dřevinami, upravily
by se chodníky a obrubníky???
Vše s důrazem na zachování
současného stavu!
Je na škodu, že dřívější vedení obce, nebo již nynější vedení
obce, nevyslyšelo návrhy na
uspořádání obecního referenda,
ve kterém bychom se my, občané obce, mohli rozhodnout, jak
chceme, aby centrum naší vesnice vypadalo v následujících
desetiletích.
Vážení spoluobčané, nezlobte
se na mě, ale s uvedenou rekonstrukcí, tak jak je naplánována, se
dle mého mínění souhlasit nedá.
Mgr. Roman Foltýn

NEBUĎME MLČÍCÍ VĚTŠINOU
Vážení spoluobčané,
Protože již delší dobu poukazuji na zasedáních zastupitelstva obce na věci, které se týkají
mrhání s veřejnými prostředky
ze strany vedení obce a stále se
nic neděje, rozhodl jsem se napsat tento článek.
Jak víme, na dvoře ZŠ Topolná byla postavena pergola. Současně s ní byla zrekonstruována zídka. Proč o tom píšu? Již
v době její výstavby jsem poukazoval na to, že rozpočtové náklady, které předložila firma STABOS s. r. o., realizující tuto akci
jsou příliš vysoké. Nikdo z vedení obce na to nedbal a nijak
nereagoval. Na tuto akci bylo
obcí zaplaceno více jak 1 mil.
100 tis. Kč. Protože se stavbami
tohoto typu mám bohaté zkušenosti, mohu tvrdit, že její reálná
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cena se pohybovala někdy na
50% skutečně zaplacené ceny.
Cena materiálu představovala
něco kolem 150 tis. Kč. U těchto staveb však cena materiálu
činí 1/3 celkové ceny. Z toho
vyplývá, že reálná cena pergoly
se pohybuje ve výši 450 tis. Kč.
Zídka, která má délku kolem 20
m při běžné ceně okolo 5 tis. Kč/
bm měla stát zhruba 100 tis. Kč.
Z výše uvedeného je zřejmé, že
cena pergoly se měla pohybovat
v max. finančním rozmezí 550
– 600 tis. Kč a ne téměř dvojnásobek!!! Jen tak na okraj – za
osazení brány v zídce byla obci
vystavena faktura na částku 50
tis. Kč…Co na to říkáte?
Další, rovněž velmi nepodařenou akcí, kterou realizovala firma STABOS s. r. o. byla rekonstrukce sociálního zařízení v KS
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Bůrovcích. Za tuto rekonstrukci
obec zaplatila 600 tis. Kč včetně
DPH ! O tom, že to byly ne zcela
šťastně vynaložené finanční prostředky svědčí fakt, že za velmi
krátkou dobu byla celá rekonstrukce nefunkční (oprava hrazena z plnění pojistné události,
přitom měla opravit realizační
firma v rámci záruky na díle ).
Výsadba okolo DPS se také
řadí mezi předražené akce. Na
tuto akci byla Ing. Válkovou
zpracována nabídka za celkovou cenu zhruba 800 tis. Kč.
Mimochodem tato nabídka byla
v minulosti zastupitelstvem obce
vybrána a schválena. Není mě
tedy jasné, proč později byla
oslovena firma FLORSTYL
s.r.o., která vlastně zpracovala
nabídku v rovnocenné úrovni
s nabídkou Ing. Válkové, ovšem
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za cenu výrazně vyšší a to 1 mil.
800 tis. Kč a tato práce za tuto
cenu jí byla svěřena. Ptám se,
nevyhodila obec zbytečně 1. mil.
Kč, který mohla použít jinde?
Chodník na Padělky směrem
na Napajedla – další nepovedená akce. Přestože firma SVS
CORRECT, s. r. o. nenabízela
nejnižší cenu za realizaci této
akce, byla vybrána z toho důvodu, že nabízela realizaci akce
v nejkratším termínu a zároveň
nejvyšší pokutu v případě, že
nedodrží termín předání. Konkrétně 10 tis. Kč za každý den
překročení termínu. Potud vše
v pořádku. V průběhu realizace
akce vítězná firma zjistila, že termín uvedený ve smlouvě nedodrží, a tím pádem bude muset
obci platit nemalou pokutu (10
tis. Kč). Na to reagovala paní starostka bez vědomí zastupitelstva
obce podepsáním prodloužení
termínu. Podotýkám, že změnu
uzavřené smlouvy může schválit
jen a pouze zastupitelstvo obce.
Paní starostka tak jednoznačně
porušila zákon. Předání chodníku překročilo 9 dnů tj. 90 tis.
Kč za ušlé pokuty, přičemž ještě
15 – tý den po vypršení termínu
předání pracovali na stavbě pracovníci zhotovitele !!!
Loni zrealizovaná obnova
kanalizace „na návsi“ v rámci
její revitalizace je jedna velká
kapitola. Rada obce pověřila
firmu INVESTA UH, s.r.o,aby
vybrala dodavatele tohoto projektu. Už fakt, že firma nebyla vybrána výběrovým řízením
je divné. Dodavatel akce byl
vybrán ve veřejné soutěži, ale
tím nejjednodušším způsobem,
a to oslovením tří vybraných
firem – taky zarážející. Netvrdím, že byl porušen zákon,
ale při dnešní praxi, kdy snad
všechny obce v rámci úspory
finančních prostředků provádí na takové zakázky veřejnou
soutěž např. oslovením většího
počtu uchazečů, oznámením na
internetových stránkách apod.
, byl tento postup dost nestan-
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dardní. Z tohoto nestandardního řízení byla vybrána firma
KARTUSEK - EKOSTAV s.r.o.
Nabízená cena 1 mil. 946 tis
Kč bez DPH. Aniž by si vedení
obce nechalo někým posoudit kalkulované položky, tak
tuto předraženou nabídku přijalo. Finanční výbor následně
požádal o odborné posouzení
tohoto projektu. Z odborného
posudku a fotodokumentace
stavby včetně přeměření profilu výkopu a následných vrstev
zásypů následně jednoznačně
vyplynulo, že reálná cena bez
DPH se pohybuje okolo 1 mil.
300 tis. Kč ( a to ještě není odpočítáno nerealizované pažení,
které by činilo cca minus 70 tis
Kč ) !! Vedení obce v zastupitelstvu obce však prosadilo cenu
nabízenou firmou KARTUSEK –
EKOSTAV s. r. o. s tím, že skutečně provedené práce pohlídá
stavební dozor. Jako stavební
dozor byl vybrán člověk, který
je spoluvlastník firmy INVESTA
UH, s. r. o. Tento člověk však
na kontrolní dny nechodil a moc
toho tedy nemohl ani pohlídat.
Na jeden kontrolní den jsem
byl pozván. Řeknu to slušně
– jedna velká blamáž. Kontrolní den bez stavebního dozoru,
bez zápisu. Obec tak zbytečně
zaplatila přibližně o 600 tis. Kč
více finančních prostředků, než
bylo reálné. Pro vaši informaci:
skutečně provedené výkopové
práce se pohybují někde okolo
350 m3. Obci však bylo fakturováno a následně zaplaceno
něco kolem 600 m3! Tato výměra pak ovlivňuje převážnou část
fakturovaných položek. Proto
tak výrazné předražení. Předložený odborný posudek to jednoznačně dokládá a byl řádně
předložen vedení obce k nápravě stavu již před třemi měsíci –
dodnes na tuto zprávu finančního výboru vedení obce písemně
nereagovalo!!!
Když už jsem se dostal k revitalizaci návsi. Vážení spoluobčané, možná nevíte, že na ten-
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to projekt byla zpracována řada
návrhů. Některé návrhy řešily
revitalizaci citlivě bez výrazného zásahu do současného stavu. Zástupci KDU-ČSL v minulém volebním období navrhovali
uspořádání obecního referenda,
aby si občané z předložených
návrhů vybrali. Bohužel paní
starostka tuto variantu odmítla
a společně s radou obce vybrala variantu, která je nám dnes
předkládána. Tento návrh však
vyvolává hodně kontroverzí jen
proto, že nebyl s občany, hlavně
s těmi, kterých se změny bezprostředně dotýkají , řádně projednán. Na druhou stranu je nutné
sdělit, že vedení obce neváhalo
a těsně před novelou zákona
o veřejných zakázkách provedlo
(opět přes společnost INVESTA
– UH, s.r.o.) – výběrové řízení
na revitalizaci návsi – celkové
snížení nabídkové ceny oproti ceně projektanta je asi minus
40 % - to jen potvrzuje výhrady
o výběrovém řízení na opravu
kanalizace – výše uvedeno !!!
Myslíte si, že stěhování
pomníku ze středu návsi je dostatečnou úctou našim padlým
spoluobčanům, kteří obětovali
životy za naší svobodu, nebo
spíše jím tím dáváme najevo, že
jejich osudy jsou nám lhostejné.
Naši předkové asi dobře věděli, proč umístit památník tam,
kde nyní stojí. Zrušení jednoho
výjezdu, výrazné zkrácení vjezdů do domů některých našich
spoluobčanů, to vše vyvolává
kontroverze. Je zarážející, že
vedení obce arogantně odmítá
reagovat na připomínky občanů
a odmítá s nimi jednat. Řeknete si možná, proč se stará, když
se ho to bezprostředně netýká.
Víte, vzpomněl jsem si na výrok
jednoho německého kaplana,
který po válce ve svých vzpomínkách napsal: „Zavíráli komunisty – mlčel jsem, zavírali Židy
– mlčel jsem, když přišla řada
na mě, nebylo nikoho, kdo by se
mě zastal“. Takže proto!
Ing. František Viceník
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Setkání pod lipů

3. ročník přehlídky lidových zpěváků
„Zpívá celý region“
Se uskutečnil 17.6. 2012 v Kněžpoli
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Život v Topolné
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