cena 5 kč,Obecní zpravodaj

Číslo 3

Ročník XI.

Přivítání letošních prváčků starostkou obce

Předání ocenění zúčastněných obcí Zlínského kraje

„POZVÁNKA na besedu s Petrem Kučerou o jeho
cestě do Santiaga de Compostela“ 27.10.2009

3/2009
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USNESENÍ 04/09
ze zasedání Zastupitelstva obce Topolná, konaného dne 18. 9. 2009
A. Zastupitelstvo obce schvaluje:
- zprávu o činnosti RO
- rozpočtovou změnu č.3
- částku 42.000,- Kč na zpracování PD pro sta
vební povolení akce „ Topolná – opatření
Pro zlepšení tlakových poměrů ve vodovodní
síti“
- Dodatek č. 2 Zřizovací listiny Základní škola,
Topolná, okres Uherské Hradiště,
příspěvková organizace a Dodatek č. 2 Zři
zovací listiny příspěvková organizace Mateř
ská škola, Topolná, okres Uherské Hradiště
- směnu části pozemku parc.č. 2024/18 o vý
měře67m2 od Ing. Václava Zajíce, Bedřicha
Buchlovana 880, Uherské Hradiště za část
pozemku parc.č.3232 o výměře 36m2 ve
vlastnictví obce Topolná
- koupi části pozemků v části obce Padělky
(viz. záměr ) za cenu 5,- Kč/m2
- koupi pozemku parc.č. 68 o výměře 191 m2 a
část pozemku parc.č. 69 o výměře
178m2, od SD Jednota, Veselská 733, Uher

ský Ostroh, za 200,- Kč/m2
- koupi pozemku parc.č. 34 o výměře 154m2, od
manželů Vojtěcha a Jaroslavy
Vaňkových, Leoše Janáčka 53, Uherské Hradiště
za 200,- Kč/m2
- koupi pozemku v části obce za 7BJ o celkové vý
měře 24.487 m2 za cenu 100,- Kč/m2
orná půda, 200,- Kč/m2 zahrada (viz. příloha)
- Dodatek č.1 ke smlouvě o nájmu a podnájmu ne
movitostí KS Bůrovce
- platby za služby provedené pro občany takto: se
čení 300,- Kč/hodinu, odvoz materiálu 200,- Kč/
hodinu
B. Zastupitelstvo obce ukládá:
- RO zabývat se VHP a připravit obecně závaznou
vyhlášku o jejich omezení
C. Zastupitelstvo obce revokuje:
- svoje usnesení ze dne 18.6.2009 ve znění „ ZO
schvaluje nepovolit prodloužení povolení VHP v
obci“

Obec Topolná obdržela dotaci v částce 92 tisíc Kč od Zlínského kraje na realizaci projektu nazvaného:
„ Topolná – opatření pro zlepšení tlakových poměrů ve vodovodní síti“.
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MOTOSRAZ „ Nová Topolná 2009“ 7.8.- 9.8.2009

Připomínky občanům
• DVD 110 let Topolanky a DVD se záznamem
koncertu k výročí si můžete zakoupit v kanceláři
OÚ.
• Přeplatky ze stočného si vyzvedněte v kanceláři OÚ, nedoplatky budou zúčtovány inkasem v
měsíci říjnu.
• Stížnosti na kalnou vodu ve vodovodní síti
volejte na nepřetržitý provoz vodárenského dispe-

činku tel. 572 552 137.
• Upozorňujme, že pole v lokalitě nad Pavlicovým bude zoráno a zrušena dříve vyjetá cesta
(směrem k hnojišti) z důvodu splavování zeminy při
silných deštích. K příjezdu na pozemky bude sloužit dříve užívaná cesta za zahradami.
• Připomínáme, že k likvidaci PET lahví slouží
svoz, ne pálení !

Pozvánka na plánované akce
10. 10. 2009 Úklid štěrkáče
23. 10. 2009 Strašidelné odpoledne – Halloween ( zábavný pořad pro děti )
Říjen 2009 Drakiáda
27. 10. 2009 Beseda s Petrem Kučerou o cestě do Santiaga de Compostela
28. 11. 2009 Beseda s důchodci
5. 12. 2009 Mikulášský jarmark
31. 12. 2009 Setkání o půlnoci

Poděkování ...
Jménem všech vděčných občanů obce Topolná, bych chtěla poděkovat vedení obce za služby, o které
se postaralo. Je to svoz trávy a zahradních odpadů, které jinak pálením a kouřem zamořují prostředí naší
vesnice. Okolní obce nám tyto služby závidí. Proto buďme ohleduplní a dbejme o krásný vzhled naší vesnice, ve které jsme se rozhodli žít. Poděkování patří také pracovníkům, kteří se na této činnosti podílejí.
P.T.
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Jak to bylo před dvaceti a více lety.
Od událostí roku 1989 uplynulo letos dvacet let. Ubývá pamětníků tohoto přelomového
historického okamžiku a přibývá mladých lidí,
kteří o změnách které revoluci předcházely
vědí dost málo. Nemluvě o předchozích 40 letech vlády jedné strany, to už vůbec ne.
Důležité mezníky v novodobé historii našeho státu – jako je období po II. sv. válce,
padesátá, šedesátá léta, normalizace a pod.
přitom zůstávají stále mimo okruh vědomostí,
které by každý občan měl znát, nebo o tom alespoň něco vědět.
Ostatně tiskem zveřejněné průzkumy
nebo odpovědi studentů v nejrůznějších anketách o poválečné historii budí u starší generace
podivení, jaký dějepis se to ve školách vlastně
učí ??? !!! ...... Ono, když některé střední a
vysoké školy končí výuku dějepisu rokem 1948
nebo dokonce vznikem Československa, není
se čemu divit. Ano, taková je realita současného školství.
Vraťme se však k tématu tohoto článku,
jak to bylo v naší obci před dvaceti i více lety.
Listopadové změny r. 1989 byly navozeny už předchozími dlouhodobými neshodami
široké veřejnosti s tehdejším režimem. Exilové
vysílání rozhlasových stanic Svobodná Evropa
a Hlas Ameriky nám včas dalo na vědomost,
kdy byl uvězněn ten a ten disident, zakázána
veřejná činnost nějakého uskupení nebo spolku. Pomalu zvedala hlavu Charta 77 a Výbor
na ochranu nespravedlivě stíhaných, aby svými
požadavky upozorňovali tehdejší vládu na porušování Dohody o dodržování základních občanských práv, která byla podepsána tehdejší
vládou v r. 1969 v Helsinkách. Později vznikaly
nejrůznější petice, z nichž jsem se odvážil podepsat jednu z těch důležitých - „ Několik vět“,
a dodnes nezapomenu, jak mě u našeho kostela předjelo osobní auto a striktně mě omezili v
jízdě. Vystoupili neuniformovaní muži a vyptávali se na lidi, kteří také podepsali! Tehdy jsem
měl z toho víc než nepříjemný pocit.
Takové aktivity, jako byla uvedená petice,
se však ne vždy dostaly do každé obce a když,
tak o tom věděl jen úzký okruh lidí.

sé. Nebudu se také zmiňovat o perzekuci rodiny
Nesvadbové, která vlastnila 117 hektarů. V jejich
případě to byl čítankový příklad doby, jak byla
veřejnost systematicky kamuflována už po roce
1946. K tomuto je potřeba se ještě vrátit, ale snad
později, až bude nashromážděno více archivního
materiálu.
Nutno podotknout, že i když násilná socializace zemědělství a zestátňování postihlo většinu
občanů (obec byla veskrze zemědělská), kupodivu nikdo z naší obce nebyl dlouhodobě arestován
a neskončilo to jeho fyzickou likvidací – smrtí, jak
se to stalo v některých okolních obcích, a hlavně
na Valašsku. Možná také proto, že řadový topolský občan své politické názory na veřejnosti raději
nesděloval - byl opatrný. To jenom v rodinách, při
besedách se o poměrech ve státě mluvilo, a s určitým zadostiučiněním se sdělovaly informace odposlouchané ze „štvavých“ rozhlasových stanic.
Na druhé straně je však třeba říct, že když se
nějaký odvážlivec našel a osmělil se na veřejnosti
„neuctivě“ vyjádřit o straně a vládě, byl zakrátko
předvolán na MNV před trestní, později pořádkovou komisi, a tam se to odbavilo většinou finanční
sankcí.
Pokračování příště.
V Topolné 09/2009
Samsounek František

Pokud si vzpomínám, na režim se nadávalo většinou polohlasem a také brblalo v hospodě u piva. A to na sobotní brigády, národní
směny - kterými jsme si zlepšovali (ale jinak to
nešlo) občanskou vybavenost.
Křivdy spáchané na drobných zemědělcích už dávnodávno odezněly, to už bylo pas-
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A léta běží...
Nesvadbův dvůr

Dnes sídlo firmy TREAT

3/2009

Život v Topolné

strana 5

Slavnosti vína v Uherském Hradišti 2009

Poděkování všem, kteří reprezentovali naši obec, i těm, kdo nás přišli podpořit jako diváci.
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Václavské hody 2009

Setkání stárků

3/2009

Život v Topolné

strana 7

Z historie Topolné
Zajímavosti z matrik
Mnoho lidí se zajímá o rodokmeny svých rodin a ptají se jak začít. Většinou známe data narození
svých rodičů a prarodičů. Potom je možné zjistit další předky ze sčítacích operátů (zápisy ze sčítání
obyvatel), které se provádělo od roku 1857 každých 10 let. Tam jsou zapsaní všichni obyvatelé vesnice podle domů ve kterých bydleli a jejich data narození. Tak lze zjistit obyvatele narozené kolem
roku 1800. Jsou uloženy v Okresním archivu v Uh. Hradišti a jsou po objednání přístupné každému
(některé opisy mám).
Další vyhledávání je možné v matrikách, které jsou uloženy v Zemském archivu v Brně - Bohunicích a jsou přístupné bez poplatků všem badatelům. Matriky jsou na mikrofilmech a je možné si je tam
prohlížet. Problémem může být jejich čtení. Ty první z naší bílovické farnosti jsou od roku 1659 psány
latinsky. Od roku 1784 jsou psány německy, ručně psaným švabachem. Ten se čte dost obtížně. Kolem roku 1870 se začaly psát česky. Matriky jsou rozděleny na matriky narození, úmrtí a svateb.
Při studiu matrik se dovídáme mnoho zajímavostí. Tak například jsem pátral po MVDr. Františku
Hrbáčkovi - Vrlovi, významném veterinárním odborníkovi, u kterého encyklopedie uvádějí, že se narodil v Topolné, ale na žádných sčítacích listinách není zapsán. Podle matriky narození se skutečně
11.2.1871 v Topolné narodil František Hrbáček. Jeho matkou byla Františka, dcera Tomáše Hrbáčka
ze Zlína a jeho ženy Františky, dcery Václava Kašpárka ze Zlína. Za vlastního jej v jeho 14 letech,
podle přípisu okresního soudu v Uh. Hradišti, přijal MUDr František Vrla obvodní lékař ve Zlíně. Za
kmotry mu byli manželé Josef Čechmánek z Topolné a jeho žena Anna. Proto je jeho jméno uváděno
Hrbáček – Vrla. Občanem Topolné nikdy nebyl.
V roce 1873 jsem našel několik novinových článků, ve kterých se píše, že v Topolné a několika
dalších obcích vypukla epidemie cholery. ( Největší epidemie byla v roce 1866, při které zemřelo 93
občanů). V matrikách úmrtí, ve kterých je uváděn důvod úmrtí, jsem skutečně našel v době od 13.2
do 23.2. 1873 devět občanů, kteří zemřeli na choleru. Pro zajímavost uvádím jejich jména a stáří:
Č. domu
52
148
148
60
179
60
72
49
201

den
13.2
13.2.
15.2.
17.2.
17.2.
19.2.
20.2.
22.2.
23.2.

Františka, dcera Ludvíka Dohnala
Sabina, manž. Josefa Popelky
Kateřina, dcera Vincence Samsounka
Šimon Sedlář
Franc, syn Josefa Kozlíka
Tomáš, syn Šimona Sedláře
Lukáš Dostálek
František Lapčík
Franc, syn France Síkory

4 roky 2 měs.
37 roků
1 rok 6 měs.
39 roků
1 rok 3 měsíce
4 roky
56 roků
42 roků
4 roky

Dětská nemoc spalničky je díky očkování dnes již téměř banální nemocí. Dříve tomu tak nebylo.
Tak v roce 1890 v zimě mezi 30. lednem a 9. únorem zemřelo jen v Topolné 19 dětí většinou do 4
let.
Další často uváděnou příčinou úmrtí byla nemoc hlavnička. Byl to břišní tyfus (Salmonella typhi).
Protože nemoc začínala bolestí hlavy tak ji pojmenovali hlavnička. Příčinou byla špatná hygiena a
především špatná voda.
Augustin Knot
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Společenská Kronika
červenec - září
v červenci:
50 let

60 let

v srpnu:
Žišková Ilona
Dýšek Pavel
Sekanina Stanislav

50 let
60 let

Vaněk Bohuslav
Kubíková Jana
Dohnalová Ludmila
Čechmánková Anna

Bureš Miroslav
Dohnal Miroslav

70 let

Kalabusová Jaroslava

70 let

Čejková Jiřina

80 let

Mikulka Alfons
Rozsypálek Zdeněk

75 let

Foltýnová Věra
Malinová Anna

85 let

Kolaříková Božena

80 let

Foltýnová Zdenka
Smýkalová Zdenka
Dohnalová Anna

90 let

Dohnalová Anna
Samsounková Antonie

v září:
50 let
60 let
70 let
80 let
90 let

Škára Karel
Duda Zdeněk
Burešová Ivanka
Mikoška František
Burešová Marie
Horák Karel
Hlavačková Jaroslava
Foltýn Vojtěch
Marčíková Julie

Přivítání rodáků ročníku 1949
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Věčné sliby sestry Faustýny
V sobotu, dne 15. srpna 2009 se v bazilice na
Velehradě konala duchovní slavnost, které se zúčastnili i topolští občané. Z Topolné byl vypraven
autobus s odjezdem v 8.30 hodin se zastávkou v
Bílovicích,Včelarech a Kněžpoli. Hodně věřících
přijelo také osobními auty.
V zaplněné bazilice byla bohoslužba zahájena v 10 hodin a my všichni jsme byli svědky dnes
již ojedinělého obřadu, skládání Věčných slibů
mladé dívky (29), a její přijetí do kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje.
Slečna Marie Štromajerová, která si zvolila
řeholní jméno „sestra Faustýna“, má své kořeny v
Topolné a proto bylo přítomno něco kolem padesáti topolských občanů. Její maminka Marie, rozená Foltýnová, se narodila v Topolné na č. 365
na Horním konci. Potom se provdala do Berouna
v Čechách.
Hlavním koncelebrantem měl být olomoucký
arcibiskup Jan Graubner, který se ale pro nemoc
omluvil. Zastoupil ho opat Marian Rudolf Kosík
– představený kláštera premonstrátů v Nové Říši
na Moravě, pod který tato kongregace spadá.
Spolu s ním bylo přítomno ještě šest kněží,
mezi nimi i otec Miroslav Bambuch, topolský rodák.

Celá duchovní slavnost trvající bezmála dvě
hodiny se nesla v duchu velké pokory a poděkování
za velkou Milost od našeho Pána, jaké se dostalo
sestře Faustýně, která se bezvýhradně odevzdala
do celoživotní služby Bohu a bližním. Poslání této
kongregace je mimo službu nemocným a mentálně
postiženým také činnost v Charitě. Působí také jako
katechetky na státních školách a pastorační asistentky ve farnostech, kde mají široké pole působnosti.
V závěru, ještě než jsme přijali Požehnání,
bylo předáno slovo sestře Faustýně, která poděkovala svým rodičům za vychování, sestře představené, otci opatovi, všem věřícím a zvlášť účastníkům z
Topolné, kteří jí udělali velkou radost, že přijeli a byli
součástí tohoto krásného společenství.

Oblastní charita Uherské Hradiště je největším poskytovatelem sociálních služeb ve
Zlínském kraji. Pečujeme o lidi staré, nemocné, umírající, o lidi s různým typem postižení,
pomáháme lidem bez domova, lidem na okraji
společnosti a všem, kteří by si bez naší podpory jen stěží dokázali pomoci sami.
V současné době provozujeme tato zařízení:
Pečujeme o seniory
Domácí zdravotní péče je učena osobám,
jejichž stav vyžaduje odbornou zdravotní péči.
Zdravotní sestry zajišťují odbornou péči v přirozeném prostředí pacientů. Zdravotní péči doporučenou lékařem hradí zdravotní pojišťovna.
Domácí pečovatelská služba pomáhá lidem,
aby mohli v náročných životních situacích spojených se samotou, stářím, nemocí nebo postižením zůstat co nejdéle ve svém prostředí.
Zajišťuje pomoc při osobní hygieně, nákupech,

pochůzkách a doprovodech, úklidu domácnosti,
praní prádla atd.
Pečovatelská služba je poskytována i v domech
s pečovatelskou službou a v domech s chráněnými byty v obcích Březolupy, Hluk, Kunovice, Nedachlebice, Osvětimany, Polešovice, Staré Město,
Topolná, Uherský Ostroh a Vážany.
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Proto patří ještě jednou všem velké poděkování,
kdo jste si našli čas a této slavnosti se zúčastnili!
---------------------------------------------------------------Je to zvláštní, ale je třeba poznamenat, že pradědeček sestry Faustýny a pradědeček otce Miroslava
Bambucha byli bratři - Ferdinand a Gabriel Rozsypálkovi, kteří žili v Topolné na č. 250 a č. 123.
V Topolné 15.9. 2009
Samsounek František

Chtěl bych poděkovat všem, kteří podporují Oblastní charitu Uherské Hradiště finančním darem,
dobrovolnickou prací, dobrým slovem, myšlenkou
nebo modlitbou.

Život v Topolné

S úctou Ing. Jiří Jakeš
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Pozvánka k návštěvě míst v okolí obce

„ U kameňa“
( rozhraní katastrů Topolná, Komárov, Březolupy)

A takhle se k přírodě chovají
někteří jiní…
u Kněžpolského lesa
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100 let Topolanka
Vážení spoluobčané dovolte mně, abych se
vrátil k oslavě 110let Topolanky a 100 let narození Ludvíka Foltýna . Tato akce byla organizačně a finančně značně náročná, proto dovolte ,
abych veřejně poděkoval všem těm, kteří nám
byli ochotni pomoci.
Předně děkuji OÚ Topolná za částečné finanční krytí formou dotace, paní starostce Mgr.
Haně Maráškové za velmi vstřícný přístup k řešení problémů spojených s úpravou prostranství
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v areálu Bůrovců, pracovní četě OÚ, Nadaci děti,
kultura a sport pana Ivo Valenty, Agentuře Chabi,
Topolské chase při organizování parkování, Sboru
dobrovolných hasičů, kteří se starali o to, abychom
byli nasycení, a všem členům Topolanky ( i bývalým),
kteří se aktivně účastnili oslav.
Děkuji také všem těm, kteří nás podpořili svou
účastí.

Život v Topolné

Jiří Foltýn , kapelník
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