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Obecní zpravodaj

Číslo 1

Ročník XIII.

Karneval v MŠ
Karnevaly se pořádají nejčastěji
v masopustním období. Zdánlivě nemají
s masopustem nic společného, ale samotný název nás vyvádí z omylu. Latinsky
„carne vale“ – v překladu maso, sbohem.
Také v mateřské škole pořádáme
každoročně karneval. Začínáme výzdobou tříd, proto se učíme skládat řetězy
z pestrobarevných krepových papírů. Ty
pak paní učitelky spolu s balonky rozvěsí,
aby byla třída hodně barevná a veselá.
Když dokončíme výzdobu, naučíme
se písně, které masopustní veselí provází. Školkou se nese „Pod šable, pod šable, aj pod obušky…“, „ Skákej
medvěde“, „Zhusta, chlapci, zhusta..“Povídáme
si o lidových zvycích, které se dodnes udržují.
V polovině týdne nastává očekávaný den, kdy si
přineseme masky, které nám doma rodiče přichystali. Od samého rána se malujeme, strojíme a hned
po svačince začínáme vytoužený karneval. Představujeme se v maskách, tancujeme, soutěžíme,
všude hraje hudba a panuje veselá nálada.
Koncem týdne si pak celý karnevalový rej
nakreslíme a uspořádáme výstavku výtvarných
prací.
Velký dík patří rodičům za přípravu bezvadných
masek, které byly v karnevalovém týdnu třešničkou
na pomyslném dortu.
Kaňovská Marcela
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USNESENÍ 02/2011
ze zasedání Zastupitelstva obce Topolná, konaného dne 31. 3. 2011
A. Zastupitelstvo obce schvaluje:
- složení návrhové komise, zapisovatele a ověřovatele zápisu
- hospodaření obce za rok 2010
- závěrečný účet obce za rok 2010 s výrokem „nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky“
hospodaření příspěvkových organizací MŠ, ZŠ a převedení přebytku hospodaření MŠ do
rezervního fondu ve výši 32 801,40Kč
- dotace spolkům dle návrhu
- finanční příspěvek na přístavbu kostela ve výši 20 000Kč
- převod částky 35 000Kč z běžného účtu na účet SFRB
- úhradu zvýšených výdajů na vzdělávací činnost školy ve výši 130 000,- Kč odesílaných ve
čtvrtletních splátkách
- zaplacení jistiny 1 854 300Kč na účet SD Jednota Uherský Ostroh na základě rozsudku Krajského
soudu v Brně
- rozpočtou změnu č.1
- koupi pozemků
- parc.č.1030/142 o výměře 1917m2 od Jaromíra Nádeníčka, Kpt. Nálepky 1207, Otrokovice-Kvítkovice a Karla Nádeníčka, Obchodní 1328, Otrokovice
- parc.č.2256/2 o výměře 61m2 , parc.č. 2257/2 o výměře 3417 m2, parc. 806 o výměře 902 m2
a parc. č. 807/1 o výměře 428 m2 od Jiřiny Jurygáčkové, Topolná 175
- parc.č. 1030/153 o výměře 4212 m2 od Marie Pavelkové, Topolná 155, Mgr. Jitky Novotné, Hutní
1430, Veselí nad Moravou, Jany Poznerové, Moravní 545, Veselí nad Moravou a Mgr. Jany Van
Loon, Moravní 545, Veselí nad Moravou
- parc.č. 1796/5 o výměře 225m2 o od d Jana a Ireny Belantových, Topolná 111
- parc.č. 1030/395 o výměře 1271m2 o od Bedřicha Večeři, Dr. Martínka 1141/15, Ostrava – Hrabůvka
- parc. č. 2366 o výměře 2359m2 od Jaroslavy Šímové, Božice 289
- parc. č. 2314 o výměře 6222 m2 od Roberta Střelce, Ševcova 6, Brno- Černá Pole
- parc. č. 2234/1 o výměře 640 m2, parc.č. 2235/1 o výměře 2565 m2, parc. 2235/3 o výměře 2467m2
a parc. 2236/1 o výměře 205 m2 od Miroslava Vrzala, tř. Maršála Malinovského 938, Uh. Hradiště
- ¼ parc. č. 2942 o výměře 1295 m2 , od Milana Ondry, Školní 1299, Otrokovice
- parc. č.2469/2 o výměře 129 m2, parc.č. 2470/1 o výměře 1378 m2, parc.č. 3060 o výměře 183
m2, parc. č. 3061 o výměře 1949 m2, parc.č. 3062 o výměře 831 m2 od Františka a Drahoslavy
Krátkých, Topolná 167
- parc. č. 3119/1 o výměře 957 m2, parc.č. 3119/2 o výměře 957 m2, parc.č. 3120/1 o výměře 90 m2,
parc. č. 3120/2 o výměře 94 m2 od Milana a Vlasty Hašových, Březolupy 144 za cenu 5,- Kč/m2
- parc. č. 1620/10 o výměře 1863 m2 za cenu 55 Kč/m2 od Ing. Kamila Koláčka, Dvořákova 1429,
Napajedla
- bezúplatný převod nemovitosti – pozemková parcela č. 3450 od Česká republika - úřadu pro zastupování ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2
- prodej pozemku parc.č. 2024/64 o výměře 67m2 za částku 1675,- Kč společnosti Slovácké vodárny
a kanalizace, a.s., Za Olšávkou 290, Uherské Hradiště
- poskytnutí půjčky z fondu na opravu a údržbu bytového fondu Karlu Škárovi, Topolná 84, ve výši
120 000Kč na obnovu střechy RD a Oldřichu Poláškovi, Topolná 458, ve výši 40 000Kč na výměnu
oken RD
- Mgr. Hanu Maráškovou, starostku obce Topolná, zástupcem obce pro jednání Valné hromady SVaK
UH ve volebním období 2010-2014
- Smlouvu o dílo se společností Florstyl s.r.o., Havlíčkova 1, Uherské Hradiště na zhotovení díla „Sadové úpravy okolí dětského hřiště a DPS“ v ceně 1 674 564 Kč
- zpracování PD na II. část komunikace a chodník akce „Rekonstrukce návsi“ Ing. J. Šicem za cenu
50 000,-Kč
- Dohodu o poskytnutí finančního příspěvku na provoz ZŠ Bílovice na rok 2011, příspěvek na žáka činí
5 288 Kč/rok
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B. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- zprávy Společenské komise, Finančního a Kontrolního výboru
- zprávu o činnosti RO
C. Zastupitelstvo obce pověřuje:
- JUDr. Jiřího Mikošku a místostarostu Radka Vajdíka plněním usnesení č. 06/08 :
„směna části pozemku parc.č.3235 o výměře 263m2 a část pozemku parc.č. 1904 a 1905 Jarmily Foralové a následný odprodej takto směněného pozemku rodině Foltýnové a Poláškové za cenu
100 Kč/m2“ . Směna bude provedena dle zpracovaného GP do 09/2011.
- Radu obce jednáním o řešení provizorní komunikace Nad školou
- Finanční výbor jednáním s uměleckou agenturou CHABI o řešení pohledávek mezi agenturou a Obcí,
termín, do příštího zasedání ZO

Slovo starostky
Vážení spoluobčané.
Opět Vás zdravím ze stránek našich novin, což
znamená, že čtvrtina roku je zase pryč. Je tu jaro
a s ním v Topolné nastane tak trochu nová věc
– výsadba na dětském hřišti a kolem Domu s pečovatelskou službou. Na akci, která byla ve výběrovém řízení vysoutěžena za 1 674 564 Kč, jsme
obdrželi ze Státního fondu životního prostředí 75%
dotaci a firmou, která tuto zakázku dostala je společnost Florstyl. Já osobně se na změny, které ve
zmíněné lokalitě nastanou, moc těším.
Další akcí, která probíhá už teď, je pokládání
vedení nízkého napětí v ulici Nad školou, investor
je společnost E.ON. Ve stejné části obce začneme
v květnu – červnu budovat třetí vodovodní pásmo
pro zlepšení tlakových poměrů ve vodovodní síti,
čímž se zlepší tlak vody v nejvyšší části obce. Partnerem v tomto projektu je společnost SVaK UH,
která v nákladu 800 tisíc vybuduje redukční šachtu.

Máme také připravenou projektovou dokumentaci
k položení nové kanalizace kolem obecního úřadu
směrem k hasičské zbrojnici, a když všechno dobře půjde, mohli bychom tuto akci spolu s položením
nového povrchu cesty začít realizovat v srpnu –
září. Píšu-li když všechno dobře půjde, mám mimo
jiné na mysli zda se zase neobjeví nějaká platba,
kterou budeme muset uhradit, jako třeba teď téměř
dva miliony SD Jednota. O tom se dočtete v jiném
článku. Tyto dva miliony bychom mohli využít úplně
někde jinde, třeba na kanalizaci ve II. části ulice
Nad školou, kde se začíná čile stavět.
Ráda bych Vám tu psala o spoustě dalších
událostí, ale v tomto vydání novin je tolik příspěvků, že já se tentokrát uskromním. Na závěr chci
poděkovat všem Vám, kteří berete čistotu v obci
i jako svoji vizitku a pomáhali jste s úklidem sněhu
a smetáním zimního posypu kolem svých domů.
Hlavně Vám přeji, aby všechno kolem Vašich
domovů kvetlo! Krásné jaro!
Hana Marášková, starostka

Soudní spor s SD Jednota UH. Ostroh
Dne 8. března 2011 proběhlo soudní líčení mezi obcí Topolná a SD Jednota. Jádrem sporu je budova
č. 501, dnes nazývaná Topolská hospoda. Popisovat celý spor dnes již nemá význam. Zásadním zlomem
bylo uznání závazku v roce 1997 a uznání dohody o splátkách. Obec po umrazení části sumy však přestala dál splácet. Po letitých soudních sporech rozhodl Krajský soud v Brně o uhrazení částky 1 854 000,- Kč
SD Jednota UH. Ostroh. Bohužel ani tato částka nemusí být konečná, protože SD Jednota požaduje
uhradit vzniklé úroky z prodlení.
Místostarosta obce Radek Vajdík
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Počasí během uplynulého roku 2010
V následujícím článku se budu
snažit popsat jaké bylo počasí v
průběhu roku 2010, který je už
neodvratně „za námi“ a to proto,
že hodně pamětníků říká, že prý
to byl rok „zvláštní“.
Není to žádný faktografický
záznam, ale pouze sled událostí
chronologicky zachycený z mého
pohledu. Ostatně posuďte sami!
V prvním lednovém týdnu
2010 mrazivé počasí a padající
sníh vyústily ve sněhovou kalamitu, která postihla hlavně města na
severní Moravě. V tomto případě
nastaly problémy v městské dopravě. Autobusy, trolejbusy, tramvaje
a zvláště vlaky nabíraly hodinová
zpoždění. Proto se v takovém případě musel sníh odvážet za město, třebaže ho napadlo jen 15 cm.
To u nás na vesnici se s tímto
problémem vždycky vypořádáme
nějak rychleji a bez halasu medií.
No a že to silničářům vadí – nic
naplat leden je zimní měsíc se
vším všudy, co k němu patří. Má
však jedno velké pozitivum. Rozjasňuje se a dne pomalu přibývá.
Únor byl tentokrát ideální pro
zimní sporty. Ideálních sněhových podmínek využívali v horním
katastru obce hlavně běžkaři. Nad
obcí „U Kameňa“ a dále do Karlovic a ke Zlínu bylo v tu dobu vidět
hodně milovníků bílé stopy. V dolní části se zase na zamrzlých vodních plochách bruslilo.
17. února – na Popeleční středu
začala obleva.Všechen sníh roztál, vytvořila se jezírka na bývalých
„topolských lúkách“. Občas foukal
studený vítr, který čeřil vodní plochy, ale dne valem přibývalo a vše
kvapem vysychalo.
V neděli 21. března na první
jarní den už bylo dokonce +20 °C
a říkali jsme si, jak to pěkně začíná. Avšak týden před Velikonocemi nastala prudká změna. Ve svatý týden – v pondělí a úterý vanul
silný vítr, ve středu vytrvale pršelo
a rychle se ochladilo. Na Zelený čtvrtek se teplota pohybovala
kolem nuly, na Velký pátek mírně
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stoupla k +3 °C a na Bílou sobotu
zase poklesla na - 4 °C, ale počasí bylo slunečné. Což setrvalo
i na Boží hod velikonoční. Mrskáči však měli Velikonoční pondělí
deštivé.
Toto počasí nás provázelo až
do konce dubna, kdy se krajina
začala oblékat do bílého hávu.
První kvetly meruňky a zároveň
všechny keře a náletové dřeviny
v poli na hrázkách a podél břehů
vodních toků.
S blížícím se květnem v zahradách rozkvetly švestky, durancie,
potom jabloně a hrušky. Do slibně
vyhlížející úrody však často pršelo, takže stromy i keře odkvétaly
vlastně za deště, zhruba od 3. až
do 9. května. Potom začala kvést
řepka olejná, v našem katastru
cca 1/3 z celkové výměry, a přitom nás sdělovací prostředky připravovaly na silný déšť. To se také
vyplnilo.
Ve čtvrtek a pátek 13.
a 14. května přišel vydatný déšť,
a po sobotním polojasnu v neděli
zase pršelo. Tentokrát to odnesl Moravskoslezský kraj – tamní
obce a města. V Karviné, Bohumíně a v přilehlých obcích proběhla
částečná evakuace obyvatelstva.
U nás dešťová voda vytvořila
jezero od Štěrkáče až po Bohemii
transport. Následovaly nízké teploty, při nichž půda špatně vysychala a do okopanin se nedalo
vůbec vkročit.
Horší však na tom byla obec
Troubky na přerovsku, která byla
zaplavena z 95 % vodou z Bečvy. Nebezpečí hrozilo také Kvasicím u Tlumačova, kde bylo nutno
odstřelit hráz místního potoka,
aby se voda rozlila do lužního
lesa mimo obytnou zástavbu. To
se stalo 19. května. U nás bylo
nadále zataženo s občasnými
přeháňkami.
Až v sobotu 22. května začalo
svítit a v neděli bylo skoro jasno
s teplotou 20 °C. Zdálo se, že
nastává obrat k lepšímu. Ale
meteorologové nesdíleli náš opti-
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mismus a hlásili bouřky s deštěm.
V pondělí 24. května navečer,
asi kolem 17 hodiny, se přihnala
bouřka s větrem a silným lijákem.
Dešťová voda propláchla část
naší obce od Pavlicového až po
pekárnu Topek. Od Topagry se
v mžiku přihnala povodňová vlna
o výšce asi 30 cm, přeskočila
okrajníky a vytopila domy, některé
i s obytnými prostorami. Tato událost postihla Gajdošíkovy z č. 259,
Háblovy č. 270, Dohnalovy č. 269,
Rozsypálkovy č. 268, Foltýnovy
č. 267, Lapčíkovy č. 266, Hlavačkovy č. 265 a paní Annu Šmídovou
č. 264. Plné sklepy vody a zaplavenou tělocvičnu měla i Základní
škola, která se s následky potýkala až do konce prázdnin.
Tato bouřka udeřila i v jiných
obcích našeho regionu, což v podvečer dosvědčoval naléhavý zvuk
sirén svolávajících hasiče. Také
naši hasiči pomáhali, kde se dalo,
nejen tohoto dne, ale i ve dnech
následujících.
Krupobití, které velkých škod
sice nenadělalo, bylo doprovázeno velkým množstvím srážkové vody, jež se rozlila a dotekla
až k zahrádkám na „Jamách“.
Potom následující dny nepršelo,
ale ani nesvítilo. Sobota už byla
nádherná, což přišlo velice vhod
organizátorům Včelaranu, který
slavil výročí padesáti let od svého
založení. V neděli na topolskou
pouť však už zase přeprchalo.
V úterý 1. června se v dopoledních hodinách znovu dalo do deště, který se rozšířil na celý Zlínský
kraj. Pršelo téměř 24 hodin bez
přestávky. Místní toky – Březnice, Búrava tekly plné a v některých místech se vylévaly přes své
břehy, a tak se stalo, že Búrava
v místě u Štěrkáče přetekla do
této přírodní nádrže. Jak dlouho
„plnila“ Štěrkáč se přesně neví.
Asi několik hodin, protože příštího
dne stála už voda na nádvoří firmy
Bohemia transport a bylo jí něco
kolem 0,5 metru.
Díky
určitým
sníženinám
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v dolní části katastrálního území
a jeho štěrkopískovému podloží
se voda objevila také v zahradách
u Staré školy, na Padělcích k Bílovicím, na části fotbalového hřiště,
kolem řadovek a všude směrem
ke Kněžpolskému lesu. Spousta
občanů se chodila dívat na toto
neobvyklé množství vody a srovnávali to s rokem 1997.
Hned 3. června Obecní úřad
volá o pomoc a vyhlašuje, že se
bude pytlovat písek na utěsnění
přepadu z Búravy. Sešlo se několik desítek mužů, kteří snížený
břeh utěsnili. Byla také vykopána
strouha ze Štěrkáče do blízkého
melioračního příkopu, kterou voda
čile odtékala, a tak se v následujících dnech okamžitě zlepšila
situace v dolní části obce - v rod.
domech. Také nádvoří Bohemie
bylo zakrátko bez vody. Ostatní
zemědělské pozemky zůstaly pod
vodou ještě delší čas.
Ve dnech 4.- 7. června už nepršelo. Konečně pořádně svítilo
a teploty vystoupaly až k třicítce.
To mělo však za následek rychlé odpařování vody, což vedlo
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k bouřkám.
Jedna taková větší, se přes
naše okolí přehnala v noci ze
soboty na neděli 12. června. U nás
nezpůsobila žádné škody. Zasažena byla obec Bílovice, kde bouřka
poškodila střechy asi 15 domů a
vyvrátila na hřbitově stromy, které
poškodily několik náhrobků.
V červenci a srpnu se počasí
celkem stabilizovalo, ale o pořádném letním počasí jsme si mohli
nechat zdát, snad s výjimkou čtrnácti dnů?! Bouřky byly častým
jevem a po nich nastávalo většinou ochlazení. Tak se dělo i začátkem září.
Odchod léta předznamenala ranní teplota z 20. září, která
dosáhla nanejvýš dvou stupňů
celsia. Do hodů se sice mírně
oteplilo, ale často přeprchávalo.

Podobně bylo možno charakterizovat i měsíc říjen, kdy 22. dne
bylo překvapivě už -3°C. Dušičky
se však odbyly za pohodových
teplot, ráno +6°C a v poledne až
16 stupňů, což se přeneslo do listopadu, který byl tentokrát teplotně nadprůměrný.
Až 27. listopadu klesla teplota z
rána na -6°C, přes den se udržela
na 0°C a napadlo asi 5 cm sněhu.
A 1. prosince bylo už -5°C a sněhu přibylo dalších 5 cm.
Adventní koncert proběhl
za pořádného mrazu. Teploty se pohybovaly kolem -10°C
a v průběhu dalšího týdne napadlo 20 cm sněhu. Mysleli jsme si,
že to do Vánoc vydrží, ale opět na
Štědrý den pršelo jako v loni.
A potom si člověče něco plánuj...
Samsounek Fr.

Obec Topolná v soutěži o keramickou popelnici Zlínského
Vám obsadila 17. místo v kategorii obce nad 500 obyvatel
Obcenad500oby.
se zúčastnilo 167
Celkové
obcí.
Body
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Střípky ze školy
Co se dělo:
- Ples rodičů - jako v pohádce působili žáci 5. ročníku při
slavnostním předtančení, které
si nacvičili pro večerní společenskou akci, kterou pořádal Klub
rodičů.
- Zvíře není věc - naše škola
se zúčastnila v závěru minulého
roku charitativní akce - sbírky
pro útulky a opuštěná zvířata.
Žákům se podařilo shromáždit
téměř 100 kg krmiva. Součástí
byla i umělecká soutěž, v které
naše žačka, Patricie Polášková,
obsadila v okresním kole 3.místo. Blahopřejeme!
- Vzdělávací beseda Polární
kraje - krásné interaktivní povídání cestovatele pana M. Machů
o přírodě za polárními kruhy velmi zaujala jak žáky, tak i pedagogy.
- Preventivní programy - Policista je náš kamarád - žáci 2.a 3.
třídy se zúčastnili besedy zaměřené na pochopení protiprávního
jednání a jak se mu preventivně
vyhnout. Žáci 4. a 5. třídy byli
v programu Bezpečné chování seznámeni s riziky chování,
zejména v oblasti používání
komunikačních prostředků.
- Představení Rozsviťte hvězdy - zmáčknout na počítači tlačítko „START“ a mám o zábavu
postaráno … Že to tak v životě

není a je spousta zábavnějších
aktivit - to se našim žákům
snažila dokázat hudební skupina se svým motivačním programem.
- Maškarní dovádění - začátkem března se to v tělocvičně
hemžilo pohádkovými a strašidelnými postavami - to si děti ve
školní družině užívaly masopustní rejdění.
- Že našim žákům není lhostejný osud stejně starých nemocných či handicapovaných dětí,
prokázali zakoupením drobného
upomínkového předmětu. Přispěli tak na projekty občanského
sdružení Život dětem a to celkovou částkou 2 276,-Kč.
- SUDOKU - matematické
soutěžní klání žáků 4. a 5. ročník
vyhrál Jan Szkibik z 5. ročníku.
Blahopřejeme!
-Den s Václavem Čtvrtkem
- setkání s hrdiny knih oblíbeného dětského autora, který by
oslavil 4.4.2011 100 let . Kdo
by neznal Rumcajse, Křemílka
s Vochomůrkou , vílu Amálku
a další - a právě s těmito pohádkovými postavičkami žáci strávili příjemné dopoledne.
Co se bude dít:
- Muzikál Popelka - svůj kulturní rozhled si žáci všech tříd
rozšíří 18.4.2011 v Městském

divadle Zlín.
- Cena Salvatora 2011 žáci školy se všichni zapojili do
výtvarné soutěže na téma „ Jak
si představuješ svého hrdinu“
. Nejlepší práce postupují do
krajského kola a všechny děti
se zúčastní 29.4. 2011 Dne Salvatora v Otrokovicích, kde jim
bude složkami IZS atraktivní formou zprostředkováno poučení
z oblasti záchrany zdraví a života.
- Slet čarodějnic a čarodějů
- 29.4.2011- určeno budoucím,
současným i bývalým žákům
ZŠ. Akce plná pravých čarodějných soutěží i veselého tancování. Nebude samozřejmě chybět
pálení čarodějnice, opékání buřtů a velká diskotéka.
- Krásné prostory Kongresového centra ve Zlíně mohou
žáci obdivovat při výchovných
koncertech s názvem Návštěva
z vesmíru - 1. a 2. třída a Kouzelná mošna - 3.,4. a 5. třída ve
dnech 23. a 24.5.2011.
- Ekosoutěž - ve dnech 16.
a 17. dubna se v naší škole
uskuteční sběr papíru. Soupeří mezi sebou jednotlivci i třídy,
ale především jsme se zapojili
do soutěže s ostatními školami
Zlínského a Jihomoravského
kraje. Proto máte-li doma papír
do sběru, budeme rádi, pokud
nás podpoříte.
- Do konce školního roku nás
čeká ještě mnoho zajímavých
akcí, např. starší žáci vyrazí na
výlet do Prahy, ti mladší zase na
tajemný hrad Helfštýn a do aragonitových jeskyní, v okolních
vesnicích se utkáme ve sportovních kláních se stejně starými dětmi, „páťáci“ si při exkurzi
obhlédnou školu v Bílovicích,
……
Mgr. Jana Gregorová

16. a 17. dubna
sběr papíru v ZŠ
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Vzpomínka
V pondělí 17.února 2011 odpoledne v 15 hodin jsme se v našem
kostele rozloučili s paní Annou
Dohnalovou, která zemřela po
dlouhé nemoci ve věku nedožitých 92 let.
Zaplněný kostel účastníky
zádušní mše sv. dal tušit, že jde
o nezvyklou událost. Jinak se totiž
pohřby v Topolné nekonají.
Tímto křesťanským způsobem
byla vzdána pocta a hold její obětavé práci a starostí pro topolský
kostel, o který se starala spolu
se svojí sestrou Emílií bezmála
60 let.
Odešla ve věku, který není
každému dopřán. Přitom však
byl celý její život naplněn usilovnou prací, v prvé řadě pro Pána
a potažmo i pro ostatní spoluobčany.
Narodila se 7. července 1919
v domě č. 23 v Topolné jako
čtvrtá ze šesti sourozenců – dívek. Po ukončení Obecné školy v Topolné si začala rozšiřovat
své vzdělání v klášterní škole
v Napajedlích. Z důvodů nemoci
však absolvovala jen tři roky. V té
době se u nás úspěšně rozvíjela
činnost Tělovýchovné organizace
Orel, která často pořádala veřejná vystoupení v zahradách. Zde
začala její angažovanost tím, že
postupně byla cvičitelkou a potom
také náčelnicí. Svůj vřelý vztah
k této organizaci projevila překrásně výšitým praporem se stuhami,
který se dochoval do dnešních
dnů. Už tehdy se začaly projevovat její vlohy k vyšívání.
V roce 1936 se v Topolné začal
stavět dlouho očekávaný kostel

a v květnu 1940 byl benefikován
– požehnán. Z té doby se nám
zachovalo dost fotografií, kde je
vidět jak úvodem slavnostního
aktu uvítala kroměřížského kanovníka Mons. Ludvíka Kašpara.
V roce 1941 po nástupu Mons.
Josefa Rýpara do Topolné, který
byl pověřen zřízením duchovní
správy a budováním nové farnosti,
se začlenila do řady těch, kteří se
pravidelně začali starat o kostel.
Byla jí svěřena hlavně květinová
výzdoba. A tak se můžeme dočíst
v knize zápisů Kostelní jednoty
jak na schůzích podávala zprávu
o financování v této oblasti.
Hodně času věnovala i vyšívání, kdy svými výšivkami ozdobila
nejeden kněžský ornát a oltářní
doplňky. Tyto své vlohy a přednosti potom rozvíjela v Lidovém
uměleckém družstvu Slovač v Uh.
Hradišti, kde byla zaměstnána. Po
změně výrobního programu, kdy
drobné výšivky již nebyly lukrativní záležitostí, občas dostávala
menší zakázku, což byl její jediný
zdroj příjmu.
A tak si přivydělávala pečením
cukroví, připravovala svatební
hostiny, které v jisté době nebyly
snadnou záležitostí. Myslím, že
je ještě hodně domácností, které si na její organizační přehled
a šikovnost v tomto oboru vzpomenou a v duchu poděkují.
Nutno také vzpomenout na její
velký dar, který obdržela od Pána
Boha - zpěv. Toto bylo její velkou
předností a doménou. Pokaždé,
když se při svátcích nebo nějaké
slavnosti v kostele zpívalo, byla
pilířem sboru a často jeho sólistkou.
Život však běží dál a léta napl-

něná prací pro kostel se blíží
k důchodovému věku. V té době
proto plní svou zákonnou povinnost a nastupuje do gumáren
v Otrokovicích jako uklízečka. Ale
ani potom neodpočívá.
S příchodem P. Jaroslava Huslíka do bílovické farnosti se ujala
funkce farní kuchařky a tuto službu vykonávala ještě 11 let, kdy už
měla právo užívat zaslouženého
odpočinku.
Ještě i potom se stará o náš
kostel jak jen může. Zakrátko ale
přicházejí a stupňují se zdravotní
potíže do té míry, že už se bez
pomoci bližních nemůže obejít. Tyto obtíže ji provázely až do
odchodu na věčnost, kam tiše
odešla dne 17. února, v ranních
hodinách.
Bohoslužbu, která byla obětována za spásu její duše jako výraz
poděkování Pánu Bohu za dar
jejího života, za ty všecky práce
pro nás všechny, sloužil p. kaplan
Zdeněk Pospíšilík spolu s P. Františkem Vrubelem, který se dostavil až z Třince. Nezbytný hudební
doprovod provedl a zorganizoval
pan varhaník Josef Rozsypálek,
topolský rodák. V průběhu bohoslužby mimo jiné zazněla také
skladba Ave Maria, kterou zesnulá měla tak ráda.
Po mši sv. jsme se potom přemístili na bílovický hřbitov, kde
byla rakev s jejími ostatky uložena
do rodinného hrobu. V samotném
závěru otec František vyslovil
Jí poděkování za nás všechny,
a modlitbou Otče náš jsme se s ní
rozloučili. S vděčností na Ni budeme vzpomínat!
Samsounek Fr.

Vítání občánků
Vanesa Ančincová,
Bartoloměj Blaha,
Ema Sekaninová,
Lukáš Křen
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Společenská kronika
Leden – březen
v lednu:
50 let
60 let
70 let
75 let
v březnu:
60 let

70 let
75 let

Knotová Ludmila
Sekaninová Marie
Hubáček Stanislav
Krátký František
Lattenbergová Božena
Plichtová Věra
Luběna Antonín
Borusík Jaromír

v únoru:
50 let
60 let
101let

Škárová Irena
Hrdina Jiří
Šobáň Josef
Křenová Jaroslava
Grebeňová Filomena

V dubnu slaví Emílie a Miroslav
Rozsypálkovi Zlatou svatbu

Polášek Oldřich
Rak Vítězslav
Dohnalová Eliška
Gajdošík Stanislav
Bernatíková Jaroslava
Gajdošíková Marie
Viktorová Božena
Sklenařík Karel
Kurtanská Irena

Pozvánka na plánované akce 2011
Duben
15. 4.
16. 4.
29. 4.
30. 4.
8. 5.
29. 5.
30. 5.
3.6.
24. 6.
Červen

Jarní toulky
Akce knihovny
První topolská kolečkiáda
Velikonoční dílničky
Slet čarodějnic
Stavění máje
Setkání „ U kameňa“
Setkání pod lipú – folklorní festival
Pouť, výstava vín
Den dětí
Táborák k ukončení školního roku
Turnaj v nohejbale

První topolská kolečkiáda
Zveme majitele „koleček“ ( kolečkové brusle, koloběžky, tříkolky, ne jízdní kola) na start v pátek 15.4.2011
v 18.00hod na hřišti TJ.
Setkání „U kameňa
8.5.2011 se setkají obyvatelé tří katastrů ( Březolupy, Komárov, Topolná ) na rozhraní katastrů u lesa
Bukovina od 14.00hod.
Akce budou upřesněny na plakátech
Připomínky občanům:
•
•

Sčítání lidu: občané mohou využít obecní internet v knihovně na DPS k vyplnění a odeslání
sčítacích archů
Upozorňujeme, že pálící dny jsou pondělí a čtvrtek!
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Významná výročí v roce 2011
1671 340 let
Lánový rejstřík
V roce 1671 byl v Topolné
poprvé proveden soupis poddanských pozemků za účelem
placení daní. Podle tohoto soupisu hospodařilo v obci 20 pololáníků, 23 čtvrtláníků a 15 domkařů. Dnes již málokdo ví kolik
takový rolník obhospodařoval
pozemků. Pro snadnou orientaci můžeme počítat na pololán
50 měřic to je asi 10 hektarů, na
čtvrt lán polovinu a domkaři zase
polovinu čtvrt lánu. Později byly
pololány rozděleny a v dalších
soupisech již jsou největšími
hospodáři čtvrtláníci. Ti měli lidově řečeno grunt. Dělení obyvatel
podle povolání jako čtvrtláník,
podsedník, domkař, podruh se
udrželo především v matrikách
do počátku 20 století.
Z této doby známe jména
a příjmení obyvatel vesnice. Většina tehdejších jmen již zanikla.
Přesto některá přetrvávají až do
dnešní doby. Tak největšími hospodáři na pololánech byli např.
Mikuláš Hrdina,Tomáš Huja, Jan
Dohnal, Daniel Dujíček, Martin
Hlavačka, Pavel Fousek.
Čtvrt lány vlastnily rodiny Rozsypálků, Kubů, Kovářů, Turečků,

Lapčíků. Mezi domkaři nebo také
podsedníky byli Kašní, Doležalovi, Žáčkovi.
Z této doby ještě nemáme
vůbec evidované bezzemky tzv.
podruhy. Naštěstí z této doby již
máme na farách vedené matriky. Ty jsou rozděleny na matriky narození, oddání – svateb
a matriky úmrtí. Ty mohou sloužit
k sestavování rodokmenů. V té
době byly psány latinsky, ale ta
naše je málo čitelná.

1771
240 let
Číslování domů

V roce 1771 bylo nařízeno
označit všechny obydlené domy
v obci domovními čísly – numery. Číslem 1 byl obvykle označen
dům z té strany obce, ke kterému první přijížděla vrchnost.
V našem případě to byl první
dům od Napajedel. V té době to
byla zájezdní hospoda. Ta dostala číslo 1. Potom se postupovalo tak jak byly domy postaveny.
Číslovány byly i velmi malé příbytky, někdy i třeba sušírny ovoce, protože i tam někteří chudí
lidé bydleli. V této době měla
Topolná asi 160 domů. Později některé domy zanikly a jejich
čísla byla přidělena domům nově
postaveným. Na základě tohoto

číslování můžeme přibližně zjistit, kdy který dům byl postaven.

1791
220 let
Triviální škola

První písemná zmínka o škole v Topolné je z roku 1791, kdy
byl proveden soupis škol v jednotlivých obcích. Povinná školní
docházka byla zavedena tzv. tereziánskou reformou v roce 1774. Na
vesnicích se měly zakládat školy
triviální, ve kterých byla povinná
docházka pro děti od 6 do 12 let
a měly se naučit číst, psát a počítat. Ve městech byly školy hlavní
a ve velkých městech školy vzorové – normální, které vychovávaly
učitele. U nás v Topolné byl prvním známým učitelem v roce 1785
František Mikolejský, narozený
roku 1722. Na většině vesnických
škol učili laici, kteří se někde na
vojně trochu naučili psát a počítat.
Škola byla v domě č.135 - dnešní
hospoda U Huberta.
V této době měla Topolná asi
900 obyvatel. Dětí se rodilo hodně. V roce 1785 se narodilo 31
dětí, ale v příštím roce zemřelo
12 dětí ve věku do 6 let. Rodiče
děti do školy většinou neposílali
i když to bylo povinné. Oni sami
neuměli číst ani psát.
Augustin Knot

ulice V Bráně dříve a dnes
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Pionýrská skupina Kunovice nabízí

letní stanový tábor Komorník

Táborová základna se nachází v Jižních Čechách, u Kunžaku, na
břehu rybníka Komorník. Tábor je určen dětem od 9 do 15 let.
Děti budou rozděleny do cca 8 členných družinek, věkově smíšených,
ve kterých bude probíhat téměř veškerá táborová činnost.
Na děti čeká 14 dní v krásné přírodě, celotáborová hra a spoustu
zábavy, takže se určitě nudit nebudou!

Cena tábora 3 600,- Kč
Termín: 30.7. - 13.8.2011
Přihlášky a informace:
Tel. kontakt: 777 793 689, Vašinová Františka
po – pá mezi 18. – 20. hodinou.
E-mail: P.Vasinka@seznam.cz
Fotogalerii a veškeré informace ohledně fungování tábora naleznete na:
www.pskunovice.wz.cz
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Ples Klubu rodičů 2011

Obecní
ples
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