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Slovo starostky
Vážení a milí,
vítám vás zpět po dovolených a prázdninách.
Doufám, že jste si odpočinuli a načerpali nových sil.
A hned jsme skočili do září, které je nabito událostmi. 7.září navštívili naši obec členové rady Zlínského
kraje včele s hejtmanem MVDr. Stanislavem Mišákem. Na svém výjezdním zasedání se u nás setkali
se starosty a podnikateli regionu Za Moravú. Proběhly Slavnosti vína v Uherském Hradišti, kterých
je Topolná pravidelným účastníkem. Další víkend
byl ve znamení oslav stého výročí otevření budovy
nové školy a do třetice víkend s Václavskými hody.
Ti, kteří se některé z akcí zúčastnili, mohou zavzpomínat u fotografické přílohy. Ostatní se třeba naladí
na příští společenskou událost.
Prázdniny byly ale také ve znamení stavebních
aktivit. Základní škola se vypulírovala ke svému stému výročí: malovalo se ve třídách a na chodbách,
ve dvou třídách byly vyměněny podlahy, zrekonstruován suterén školy s tělocvičnou, který utrpěl po jar-

ních deštích a záplavách. Škola byla konečně napojena na kanalizaci a provedeno odvedení dešťových
vod, které stále způsobovaly vlhnutí suterénu.
O prázdninách proběhla také rekonstrukce chodníku na Padělkách a podle projektu připraveného na
KS Bůrovce rekonstrukce sociálních zařízení v prvním patře budovy.
První podzimní měsíc tedy utekl jako voda
a v říjnu nás čeká neméně významná událost – volby do zastupitelských orgánů. Při zhlédnutí kandidátních listin přístupných na internetu mě překvapilo
kdo všechno má zájem pracovat pro blaho Topolné
a mám z toho radost. Chceme přece, aby se nám
v obci líbilo a občané byli spokojení. Proto přijďte
ve dnech 15. a 16. října dát svůj hlas těm, kteří pro
vás chtějí pracovat. Rozhodnutí je na vás a já vám
k tomu přeji hodně štěstí.
Mgr. Hana Marášková

Hejtmanský den se v Topolné uskutečnil
7.9.2010. Dopoledne se setkali hejtman Zlínského
kraje MVDr. Stanislav Mišák a členové rady ZK se
starosty regionu na obecním úřadě. Pracovní oběd
s podnikateli regionu připravila na jedničku Topolská hospoda.
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USNESENÍ 05/2010
z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Topolná,
konaného dne 16. 9. 2010
A. Zastupitelstvo obce schvaluje:
- zprávu o činnosti RO
- rozpočtovou změnu č.2
- přijmutí daru pozemků zapsaných na LV 120
– jmenný seznam viz. záměr
- koupi pozemků:
- LV č. 92 od Vojtěcha Kaňovského, Topolná
201 o celkové výměře 22 189m2
- LV č. 805 od Marie Dvořákové, Nádražní 1410,
Otrokovice o celkové výměře 23 125m2
- LV č. 628 od Jana Bureše, Topolná 247 a Libuše Sklenářové, Topolná 240 o celkové výměře
9 795m2
- LV č. 215 od Anny Otáhalové, Topolná 445
o celkové výměře 10 768m2
- LV č. 1626 od Jaroslava Úlehly, Topolná 346
o celkové výměře 15 854m2
- LV č. 607 od Anny Otáhalové, Topolná 445
a Růženy Adrlové, Topolná 355 o celkové výměře 13 359m2
- LV č. 544 od Františky Dvořákové, Topolná
190 o celkové výměře 12 849m2
- LV č. 1482 od Marie Dvořáčkové, Topolná 453
o celkové výměře 11 385m2
- parc.č. 1862/2 o celkové výměře 2331m2 , cena
5,- Kč/m2 od Pavla Hoferka, Topolná 481.
- parc.č. 2847 o celkové výměře 1403m2 , cena
5,- Kč/m2
od Marie Jurákové, Na Rybníku
976, Uherské Hradiště a Karla Sedláře, Ku Hradu 681, Buchlovice .
- parc.č. 2025/3 o celkové výměře 327m2,
a parc.č. 2024/17 o celkové výměře 11385 m2
cena 5,- Kč/m2 od Naděždy Cilečkové, Nad
Zámkem 1097, Napajedla a Čestmíra Nádeníč-

ka, Topolná
- cenu za pronájem KS Bůrovce: celý areál
5.000,-Kč, sklepy 1.500,- Kč + úhrada energií
- zřízení funkce správce budovy KS Bůrovce
- nákup kontejneru na písek pro ČOV v ceně
32.700,- bez DPH
- Dodatek smlouvy o dílo č. 1 s Ing. Valouchem
k Revitalizaci návsi
Smlouvu o dílo na akci č.3/2010
s Ing. M. Valouchem na akci „ Topolná – dostavba kanalizační sítě“ v částce 23.500,- Kč
- snížení nájmu agentuře CHABI za měsíc červenec a srpen z důvodu ztížení provozních podmínek ve výši 5000,- Kč/měsíc
Připomínky občanům
• Žádáme občany, aby více využívali pytlový sběr
na plast, který probíhá poslední úterý v daném
měsíci. Pytle jsou k vyzvednutí zdarma v kanceláři OÚ.
• Svoz biologického odpadu končí 15.11.2010.
• Oznamujeme občanům, že 15. a 16. října proběhnou volby do zastupitelstva obce. Volit se
bude 15 členů ZO.
• Žádáme občany, kteří mají přeplatek za stočné,
aby si je vyzvedli v kanceláři OÚ.
• Obec Březolupy připravuje na 11. 6. 2011 regionální soutěž zpěváků ve stylu country. Zájemci
se mohou informovat v kanceláři OÚ Topolná,
o akci budeme blíže informovat v roce 2011.
• Prosíme, nedávejte místnímu bezdomovci oděvy a lůžkoviny. Neváží si toho, nechá věci moknout venku, zatěžuje svoz odpadů.

Zveme Vás do cvičebního roku 2010 – 2011!
V tělocvičně ZŠ v době 19 -20hod: pondělí – aerobic , relaxační cvičení, čtvrtek – velké míče
Poplatek 10,-Kč/hod

2/2010

Život v Topolné

strana 3

strana 4

Život v Topolné

2/2010

Topolná na Slavnostech vína 2010
p

2/2010

Život v Topolné

strana 5

Ještě ke Komplexní pozemkové úpravě
Jak mnozí víte, probíhá u nás již třetím rokem komplexní poz. úprava (KPÚ), laicky řečeno „ urovnání
a vyrovnání“ poměrů všech zem. pozemků v katastru
obce. Protože se to týká většiny občanů – vlastníků,
považuji za nutné se o této věci zmínit, už i z toho
pohledu, že dost lidí se s touto akcí neztotožňuje
a tváří se, jakoby se jich to netýkalo.
V prvé řadě je proto potřeba si uvědomit, že se to
provádí pro nás všechny, kteří nějaký ten pozemek
vlastníme, a kdybychom někdy třeba něco kupovali,
abychom nekoupili „zajíce v pytli“. Není to ojedinělá věc jenom v našem okrese. Náklady s tím spojené hradí stát a proč toho nevyužít? Do budoucna to
bude mít velký význam. Troufám si to přirovnat třeba
k zavedené parcelaci za Marie Terezie nebo číslování domů.
Provádí se to postupně v celé republice, aby se
konečně zavedl pořádek v zemědělské půdě po
letech, kdy se vlastnictví zlehčovalo a veškeré změny při výměně generací se ignorovaly. Není to výmysl
našeho Obecního úřadu, jak si možná někdo myslí!
Když už se našim rodičům a prarodičům nikdo neomluvil za křivdy napáchané v minulosti, tak alespoň
neodmítejme takovýto způsob nápravy.
Každá obec byla totiž v nedávné minulosti, už
před rokem 1948, veskrze zemědělská a ta naše
obzvlášť. Proto Min. zemědělství vyhlásilo program
jak tyto věci alespoň částečně napravit, vrátit do reálu
a přitom začít chránit zemědělskou půdu před erozí,
záplavami a ostatními škodlivými vlivy předchozího
hospodaření. Musí se začít od začátku.
U nás se už začalo kontrolou vlastnictví pozemků rozesláním dotazníků vlastníkům, aby se mohlo
ověřit podle původního záznamu kde pozemek leží,
zda souhlasí výměra, jakou má kulturu - orná půda,
louka, zahrada, pastvina, ostatní plocha, je-li na ní
vázán singulární podíl, neleží-li ladem nebo ho třeba
protíná polní cesta, potok, je tam vodní plocha, nebo
stavba. Celkem vzato jedná se o důležité parametry. V digitálním pohledu to bude do budoucna nové
zaměření všech pozemků s tolerancí na centimetry.
Po skončení celé akce vznikne povinnost každého
vlastníka platit daň z nemovitostí (jak tomu bývalo)
bez ohledu na to, kde jeho pozemek leží a nebo kdo
ho užívá.
Zatím se řeší extravilán (území mimo zástavbu
obce) a od toho se bude odvíjet zaměření intravilánu (území v obci). Teprve potom nastanou problémy,
jakmile se zjistí, že oplocení, zahrádka nebo i zástavba jsou umístěny třeba jen kousek na sousedovém
nebo obecním pozemku. Proto si to ve vlastním
zájmu uveďme do pořádku.
Abych své předchozí poznatky zdůvodnil nebo
shrnul, je potřeba si uvědomit, že do r. 1989 se v naší
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krajině událo mnoho změn, které byly zaznamenány
pouze graficky, ale bez určení vlastnictví. Vlastníkem
byl československý stát, a ten nebral ohled na patřičné vyrovnání s původními vlastníky. Ty ignoroval jak
finančně tak legislativně. Veškeré právnické myšlení
bylo postaveno tzv. „na hlavu“! Proto nezbývá než
tyto zmatky napravit, mnohdy opravit výměry, změnit
kulturu, a co je nejdůležitější - zahájit dědické řízení.
Tyto věci nelze obejít a nebo se tvářit, že to udělá
někdo za nás, třeba později naše děti. Potom to bude
složitější a finančně náročnější.
K tomu je potřeba dodat, že při zakládání JZD
vzniklo scelení pozemků pro zjednodušení zemědělské výroby v celém katastru. V šedesátých letech
byla zahájena těžba žlutého písku na Loskách, štěrkopísku na Dolním Trávníku. V obou případech nastala nejasnost ve výměrách pozemků od více jak 70
vlastníků. Dodnes se neví kolik z toho užívá Topagra,
a také čí je třeba vodní plocha na Štěrkáči.
Vznikl myslivecký remíz na Osičných – později družstevní vinohrad, bažantnice na Nádmezné
s mysl. chatou atd..
Proběhlo napřímení vodních toků – Březnice,
Búravy až od komárovského katastru, búrovcového potoka od Nádmezné, odvodnění topolských luk
melioračními kanály v délce více jak 7 km. Bylo zrušeno několik polních cest a vybudovány nové bez
řádné legalizace. Mohli bychom pokračovat panelovou cestou do Kněžpole, hnojištěm na Nádmezné
a třeba areálem v Bůrovcích. To všechno čeká na
řádnou nápravu.
O dalších negativech (likvidaci studánek a jiných
vodních zdrojů), se nemá již cenu zmiňovat. To bych
se stále opakoval a nepokročili bychom o krok dále
jak je potřeba. Potřeba je začít dělat v resortu zemědělství opravdový pořádek abychom konečně překlenuli čas, kdy docházelo k neoprávněným záborům
zem. půdy včetně vyvlastnění podle tehdejších zákonů!
Místo toho, aby vlastníci tuto nabídku státu uvítali s nadšením, projevuje se spíše skepticismus
a mnohdy se nechce spolupracovat s firmou Geodis
Brno, která byla pověřena tímto nelehkým úkolem.
Z doslechu slyším spíše apatické reakce a z toho
pramenící nechuť se podílet na nápravě situace
v pozemcích, které vlastníme a ze kterých budeme
v brzkém budoucnu, jak jsem již předeslal, povinni
platit státu daň. Každý čtvereční metr pozemku musí
mít vlastníka! Jinak to ani nejde.
Vím, že případ každého vlastníka je odlišný
a proto se nezdráhejte a žádejte o vysvětlení a vyřešení každého svého problému. Je třeba se obrátit
na Obecní úřad, Sbor zástupců majitelů pozemků
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v našem katastru, kteří nás zastupují a pokud je to
složité, tak na s.r.o. Geodis Brno.
Úloha obce je nezastupitelná!
Obec Topolná jako žadatel o KPÚ má jakýsi „nadnárodní statut“ v této záležitosti a její situace je trochu jiná. Spíše hraje roli objednatele tohoto projektu
a zprostředkovatele. Měla by být ve svých požadavcích nesmlouvavá, tvrdá pokud se to týká ochrany
majetků občanů a veřejného zájmu. Nemůže ustoupit
v požadavcích na protierozní a protipovodňová opatření, byť je to finančně nákladné a časově zdlouhavé.
A proč?
Současná situace s vodou vlivem častých dešťů
je vážná, hlavně na Dolním konci. Proto na nedávné schůzce topolských občanů s vedením Zemědělské vodohospodářské správy Uh. Hradiště, Povodí
Moravy a odboru živ. prostředí Krajského úřadu Zlín
zazněly některé požadavky, které je nutné realizovat.
Převzít do své správy a vlastnictví Přečerpávací
stanici u kněžp. lesa, která výrazně ovlivňuje odtoko-

vé poměry z topolského katastru.
1. Odčerpávání přebytečných vod okamžitě automatizovat – plovákový systém byl a stále je několik
let mimo provoz!!!???
2. Hráz od kněžpolského lesa, která byla našimi
předky zřízena jako protipovodňová - je v dezolátním
stavu. V délce cca 70 m je neschopna zadržet povodňovou vlnu!
3. Znovu obnovit odtok ze Štěrkáče, který by vyřešil podpovrchovou a spodní vodu na Trávníku, v Ulici
a částečně i na Padělcích k Bílovicím.
Uvedené problémy jsou ty největší a proto se musí
neodkladně začít s jejich realizací. A kdy?.... nejraději
„včera“.Už dnes je pozdě!
Aby se však mohlo pokročit dále, obec potřebuje
být vlastníkem půdy, na které se bude protipovodňové opatření realizovat. Podle předběžného odhadu
se jedná o cca 30 hektarů. Takže teď záleží na nás
– vlastnících, jak se k tomu postavíme?
V Topolné 16. 9. 2010

Tak už jí táhne na 101
Komu? No přece naší Základní škole v Topolné.
Své „kulatiny“ oslavila ve dnech 17., 18. a 19. září
2010 a to pěkně zvesela – jak se na její zasloužilý
věk sluší a patří.
V pátek začaly oslavy za doprovodu dechové
hudby Topolanka slavnostním otevřením vernisáže
výtvarných a rukodělných prací bývalých i současných žáků školy a výstavy „Z dějin školy“. K důstojnosti a výjimečnosti tohoto okamžiku přispěla také
přítomnost zástupců obou komor parlamentu České republiky a to senátorky Ing. Jany Juřenčákové
a poslance Petra Gazdíka.
Sobota byla nazvána „Dnem setkávání“. Do
tříd topolské školy si přijeli zavzpomínat její bývalí
učitelé a někdy jen stěží skrývali dojetí při setkání
s kolegy nebo žáky, z kterých jsou dnes mnohdy
už babičky a dědečkové. Při veselých debatách
ožily pro ně zážitky spojené s naší školou a rádi se
v myslích vraceli o několik desítek let zpět, ať už
to byla např. paní uč. L. Zelenková, L. Kantorová
- Halíčková, L. Stuchlíková, L. Vařáková, B. Křiváková, E. Jančíková, L. Vojvodíková, A. Holoubková, D. Čechmánková, Z. Šmatelková, J. Ondrová,
J. Kašpárková, V. Dufková, M. Foltýnová, J. Kubišová, M. Janečková, J. Šimíková, M. Lepková,
Z. Lapčíková, V. Kopečková, H. Marášková nebo
pan uč. M. Zelenka či M. Olšák. K příjemnému
posezení hrála v letní třídě na školním dvoře cimbálová muzika Burava, čímž dodala setkání pohodovou atmosféru.
V neděli ráno byla opět škola plná „TOPOLÁKŮ“ – a to těch současných i těch, kteří sem cesto-

vali mnohdy i několik stovek kilometrů. Vzpomínali
u fotografií jednotlivých ročníků, učitelských sborů,
hledali zmínku o své třídě ve školních kronikách.
Zaujal kontrast expozice historické třídy a té současné. Také při pohledu na vystavené obrazy,
sochy, ruční práce, kolekce oděvů…, vše s vizitkou topolských rodáků, byl snad každý návštěvník
„DNŮ OTEVŘENÝCH DVEŘÍ“ hrdý na to, že má
něco společného s topolskou školou. Ale vyvrcholení oslav nás teprve čekalo. Současní žáci si připravili kulturní program „Škola dnes“ v Bůrovcích,
v kterém ukázali svá dramatická, taneční a pěvecká vystoupení. Pořadem je provázely dvě večerníčkové postavičky – Mach a Šebestová – a tak
celé oslavy naší stoleté jubilantky dopadly, jak už
to v pohádkách bývá, dobře.
A tak jí už táhne, té naší topolské škole, na 101.
rok. Svou „STOVKU“ by však nemohla důstojně
oslavit nebýt finanční podpory sponzorů a ochoty mnoha lidí. Ať už těch, kteří vytvořili publikaci
100 LET ŠKOLY, sháněli, třídili exponáty a výtvarné práce žáků, instalovali výstavy, Klubu rodičů
za zajištění prodeje občerstvení, tak i rodičů současných žáků, kteří si našli čas pomoci při úklidu
v Bůrovcích. Děkuji i všem návštěvníkům, kteří
svou prohlídkou školy dokázali ocenit organizátorskou náročnost akce a dodali tak pořadatelům,
tj. ZŠ Topolná ve spolupráci s Obecním úřadem,
chuť do další práce. Vždyť pochvala je hlavní pozitivní motivací nejen ve škole, ale i v životě. A to
platilo před 100 lety i nyní.
Mgr. Jana Gregorová
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Něco málo o topolském fotbale
Přichází podzim a s ním začíná nová fotbalová sezona 2010-2011. Správný čas na ohlédnutí
a zhodnocení uplynulého ročníku, který skončil
posledním jarním zápasem.
Náš fotbalový potěr - žáčci skončili jako obvykle
v popředí tabulky, což je u nich v poslední dobou
samozřejmostí. Třetí místo z osmi mužstev s 59
body a skóre 147:51 je velmi pěkným umístěním
pro naše fotbalové naděje. U nejmenších hráčů
našeho fotbalového oddílu je potřeba pochválit
jejich nadšení a elán s jakým přistupují ke každému zápasu, což u starších mužstev není tak
samozřejmý jev. O dobrou přípravu a herní projev
se stará trojice trenérů ( R. Viceník, S. Mašlan
a L. Sklenář), za což jim patří velký dík.
Podzimní problémy s dorostem pokračovaly
i v jarní sezoně a jejich nezájem o sportovní vyžití ve
fotbale se projevilo v konečném umístění. Mužstvo
se umístnilo na poslední příčce tabulky s 8 body
a skórem 38:99. Po skončení sezony musel výbor
TJ Topolná přistoupit k radikálnímu řešení, když
po několika pokusech spojit dorostenecké mužstvo
s okolními oddíly nebo založit „B“ oddíl, vše ztroskotalo na nedostatku „zapálených“ kluků do fotbalu. To se v historii topolské kopané stalo asi poprvé
co se mladí hráči nedali dohromady a proto nebyli
dorostenci přihlášeni do soutěže. Tímto článkem
bych nechtěl všechnu mládež odepisovat, protože
se našli hráči které fotbal baví a proto se rozhodli
pro hostování v okolních oddílech.(Bursík, Bartoš,
Mlýnek, D. Zelinka, M. Zelinka, Tureček, Ondroušek,)
Chci věřit tomu, že se po pár sezonách vrátí do
Topolné a my budeme moci dorost opět přihlásit do
soutěže, i když tyto problémy mládežnických oddílů jsou po celém okrese.
Muži v podzimní sezoně měli našlápnuto na
dobré umístění, kde bojovali o špici tabulky. Jenom
mužstvo Kněžpole „B“ mělo lepší výsledky a drželo
první příčku před naším mužstvem. Jarní sezona

pokračovala v dotahování na první místo a čekání
na klopýtnutí kněžpolského mužstva s nadějí na
postup. Hrál se dobrý fotbal s výraznými výsledky,
což se odrazilo i v návštěvě diváků a jejich spokojenosti. Snaha byla, ale ta k postupu nestačí
a zaváhání v posledním zápase nás stálo i druhou příčku.Muži se umístnili na 3. místě s 67 body
a skóre 130: 38. V nové sezoně chceme pokračovat v nastoupeném trendu, ale velká marodka
a zaměstnání hráčů nám naše plány bortí. Přesto doufáme, že se všechno v radost obrátí a opět
budeme atakovat v soutěži příčky nejvyšší.
Všechny problémy spojené s fotbalem v Topolné
se snažíme řešit ku prospěchu sportovního vyžití
i když se to někdy nedaří. Proto velký dík všem
nadšencům, kteří pro tento sport něco dělají,
a taktéž divákům pro jejich podporu naší snahy
zpříjemnit jim nedělní odpoledne.
Oldřich Polášek
ZÁKLADNÍ TŘÍDA
1. Kněžpole B
28 23 2 3
98:33 71
2. Kunovice
28 21 5 2
120:34 68
3. Topolná
28 21 4 3
130:38 67
4. Slov.-Vážany 28 18 0 10
70:45 54
5. Medlovice
28 17 3 8
91:71 54
6. Částkov
28 16 4 8
95:50 52
7. Podolí
28 13 1 14
86:66 40
8. Jarošov B
28 12 2 14
64:88 38
9. Jankovice
28 12 0 16
61:87 36
10. Mistřice
28 11 2 15
66:78 35
11. Tučapy
28 9 5 14
62:75 32
12. JalubíB
28 10 0 18
71:83 30
13. Stříbrnice
28 7 3 18
48:89 24
14. Tupesy B
28 2 2 24
40:142 8
15. Traplice B
28 1 1 26
21:144 4
OKRESNÍ SOUTĚŽ ŽÁKŮ
1. Kněžpole
28 25 2 1
2. Březolupy
28 22 2 4
3. Topolná
28 19 2 7
4. Nedachlebice 28 16 2 10
5. Bílovice
28 13 1 14
6. Mistřice
28 7 1 20
7. Kostelany n/M 26 4 1 23
8. Polešovice
28 0 1 27

265:22 77
187:39 68
147:51 59
131:70 50
89:88 41
63:192 22
20:183 13
8:265 1

OKRESNÍ SOUTĚŽ DOROSTU
1. Hradčovice
24 19 2 3
107:43 59
2. Osvětimany 24 18 1 4
109:37 56
3. Březolupy
24 15 5 4
82:40 50
4. Popovice
24 11 1 12
61:67 34
5. Buchlovice
24 8 1 15
51:83 25
6. Uh. Ostroh B 24 4 1 19
39:118 13
7. Topolná
24 2 2 20
38:99 8
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Společenská kronika
červenec - září
v červenci:
60 let
70 let
75 let
v září:
50 let
70 let
75 let
85 let

Foltýn Ludvík
Hunáková Eva
Vašťáková Božena
Valenta Miroslav
Kašíková Josefa
Martinková Jitka
Zapletal Miroslav

v srpnu:
60 let
75 let

Kozelek František
Samounek František
Hlaváčová Marie

Sládek Antonín
Luňáková Marie
Vašinová Marie
Pavlíčková Marie
Horák Josef
Ostrožíková Marie
Gajdošíková Marie

Přivítání prváčků starostkou obce

Pozvánka na plánované akce
Říjen
27.10.
4.12.
11.12.

2/2010

Úklid štěrkáče
Drakiáda
Večer k výročí ČR
Mikulášský jarmark
Beseda s důchodci

Oznámení

Kadeřnictví Alžběta otevřelo znovu provoz
v budově OÚ.
Objednávky na tel. 776 050 129
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