Obecní zpravodaj

Cena 5,- Kč

Vážení spoluobčané,
chtěli bychom Vás informovat o dvou vydařených
akcích, kterou jsme uspořádali spolu se ZŠ Topolná
a Obecním úřadem.
První akce byla 30. 4. - slet čarodějnic, který se
uskutečnil na hřišti. Tam proběhly soutěže pro děti,
které přišly v krásných kostýmech čarodějnic a čarodějů. Kromě různých soutěží, např. hod míčkem na
pavouka, let na koštěti, běh s kočkou na zádech
a jiných, mohli všichni zúčastnění ochutnat čarodějné lektvary, jako žabí krev, modrovousův šleh, lektvar z hadích ocásků a jiné.
Poté se akce přesunula na betonovou plochu za
starou školu, kde bylo nachystáno ohniště a spálila
se čarodějnice a s ní všechno zlo. Za tuto akci patří velký dík paní Lence Čechové, která nachystala
veškeré soutěže a organizovala celý průběh.
Po opečení špekáčků jsme se mohli pobavit
v zahrádce hospůdky u Žabáka, kde jsme získali zázemí a možnost otevřít si vlastní bufet, včetně přípravy
teplých nápojů i možnost posedět. Tímto bychom chtěli
poděkovat manželům Kročovým, majitelům hospůdky u
Žabáka za vstřícnost a bezplatný pronájem zahrádky.

Číslo 2

Ročník X.

ků za snahu a hezkou prezentaci jejich práce, a také
hlavní organizátorce, paní Janě Gregorové, která se
postarala o bezproblémový chod celé akce.
Děkujeme také nájemcům Bůrovců, Pavlu Chabičovskému, který nám taktéž umožnil otevřít si bufet
v prostoru sklepů.
A nakonec děkujeme pekárně TOPEK za sponzorský dar v podobě rohlíků a makových mřížek,
které měly děti ještě druhý den na svačinu.
Výbor Klubu rodičů

14. června 2008 se uskutečnila první svatba pod
širým nebem v Topolné.

Další akce byla v neděli 4.5. v Bůrovcích s názvem
Jarní skotačení. Tato akce se koná pravidelně jednou za
3 roky v Topolné. Setkávají se taneční kroužky z Bílovic,
Březolup a Topolné a ukazují, co všechno umí. Tento rok
vystupovaly děti od těch nejmenších z mateřských škol
až po nejstarší, včetně žen, které se pravidelně scházejí
ke cvičení v místní tělocvičně základní školy.
Velký dík patří všem učitelkám a vedoucím krouž-
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Novomanželé - Miroslava a Zdeněk Knotovi

Život v Topolné

strana 

Slovo starostky

Milí spoluobčané,
zdravím vás na prahu léta a přeji vám pohodovou přípravu na prázdniny, dovolené či jenom
odpočinek. Vždyť co se v pohodě připraví, to má
i naději na pohodový průběh. A co se v obci připravilo a událo od jarního vydání novin, to si na
letních stránkách můžete přečíst.
Na konci dubna jsme tradičně stavěli máj a já
děkuji všem mládencům ročníku 1990, kteří se
na stavění podíleli, ale také tatínkům, strýcům
a ostatním, kteří přiložili ruku k dílu. Rej čarodějnic
jistě celý večer obohatil. Máj musel být opět skácen předčasně – letos kvůli nějakým „vtipálkům“,
kteří si na trubkách od lešení, jimiž byl máj zpevněn, poměřovali sílu a pak následně máj nařezali.
Naštěstí se nikomu nic nestalo, a tak bylo kácení
spíš zkouškou schopností lidí dát se rychle dohromady. V letošním roce naše obec hostila přehlídku pódiových skladeb nazvanou Jarní skotačení,
jejímiž hlavními organizátory byla základní škola. V programu vystoupilo na tři sta účinkujících
z celého regionu. Vydařenou akcí i co do počasí
(a to už je co říct!) byla letošní pouť a tradiční
Setkání pod lipú. I jejím organizátorům patří velký dík. Školní děti oslavily svůj svátek MDD také
tradičně ve spolupráci s místním sborem dobrovolných hasičů hrami a soutěžemi v Bůrovcích.
Dětem k svátku předal obecní úřad na začátku
června dětské hřiště v prostoru nad mateřskou
školou.
Dětské hřiště s chodníkem pro kočárky, rekonstruovaná část chodníku ve směru na Bílovice
a zpevněná parkovací plocha u ZŠ jsou akcemi,
které jsou zatím zrealizované. A když jsem u toho
chodníku – moc bych si přála, aby zůstal dlouho
pěkný a nebyl poničen parkujícími auty.
Možná některé z vás překvapilo rozhodnutí zastupitelstva obce uskutečnit ještě další kolo
výběru architektonické studie na rekonstrukci Návsi. Vždyť už to bylo projednáváno před čtyřmi lety
a jedna studie byla vybraná! Musíme se přiznat, že
do realizace vybrané studie se nám moc nechtělo, neoslovila nás. Její řešení je drahé a připomíná spíš město. Také se ukázalo, že studie nebyla
dopravně dořešena. Se svými připomínkami jsme
oslovili další projektanty, zajímalo nás existuje-li
nějaké jiné, zajímavé řešení. S neotřelým přístupem k věci nás zaujal návrh pana Kamila Koláčka,
který jsme vám nabídli ke zvážení a připomínkám.
Do posledního posouzení tedy jdou dva návrhy.
Když čtete tyto řádky, už je rozhodnuto, který
z návrhů bude realizován. Rozhodlo mimořádné
veřejné zastupitelstvo obce 19. června. A proč to
všechno? Proč ten spěch? Rádi bychom připravili
do konce roku projekt Rekonstrukce návsi tak, aby
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bylo možné začátkem roku 2009 požádat o dotaci
a s touto akcí začít.
Ano, je to pravda, čtete správně – mohli bychom požádat o dotaci. Nemáme už žádný výměr
finančního úřadu a žádný nesplácený dluh! Podařilo se věci vrátit do normálních kolejí a chci věřit,
že se nám bude v dalších letech dařit. Na závěr
mi dovolte popřát vám hezké léto, odpočinek ať
už v tuzemsku či v zahraničí a těším se s vámi na
shledání při podzimních akcích jako jsou Slavnosti vína v Uherském Hradišti nebo naše Václavské
hody.
Mgr. Hana Marášková

Připomínky občanům
• Prosíme jubilanty nebo jejich příbuzné, kteří
slaví Zlatou popř. Diamantovou svatbu, aby kontaktovali obecní úřad, chtějí – li, aby byli jubilanti
navštíveni nebo přijati na OÚ. Vzhledem k tomu,
že na našem OÚ není matrika, nemáme sňatky
podchyceny.
• Na Domě s pečovatelskou službou se
1.6.2008 uvolnil byt. Zájemci se mohou informovat
na OÚ nebo u vedoucí DPS.
• Na základě stížností občanů na hluk i ve
dnech pracovního klidu žádáme, aby bylo omezeno sečení trávy o nedělích. Buďme tolerantní
a dopřejme sousedům odpočinek.
• Pro řidiče: při výjezdu na hlavní silnici u kostela je nainstalováno dopravní zrcadlo.
• Oznamujeme, že na OÚ byl umístěn E-BOX
na drobné elektrospotřebiče.

Život v Topolné
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Usnesení 03/08

ze zasedání Zastupitelstva obce Topolná, konaného dne 6. 6. 2008
A. Zastupitelstvo obce schvaluje:
- hospodaření obce za období 01 – 05 2008
- rozpočtovou změnu č. 1
- metodický pokyn postupu při rozdělování dotací
spolkům
- zpracování projektové dokumentace pro stavební
řízení ke stavebním úpravám KS Bůrovce
Ing. arch Tomášem Cahelem
- navrhovanou cenu za zpracování 148. 000,- Kč
- dodatek č. 1 ke smlouvě č. 1700070076 o umístění nalezených, opuštěných a toulavých zvířat v Útulku Zlín - Vršava
B. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- zprávu o činnosti RO
C. Zastupitelstvo obce pověřuje:
- RO prověřením možnosti napadení rozhodnutí PF
o vydání pozemků parc.č. 3235 v náhradní restituci

- RO prověřením kvality a kapacity poskytovaného
internetu v obci
D. Zastupitelstvo obce neschvaluje:
- nabídku firmy Creative design na vypracování projektů dětských hřišť
E. Zastupitelstvo obce revokuje:
- rozhodnutí ZO z 16.12. 2004 a otvírá druhé kolo
výběru studie Návsi se dvěma návrhy: M. Kutálek
a K. Koláček. Výběr studie proběhne na veřejném
zasedání ZO dne 19.6.2008 v 16, hod.
F. Zastupitelstvo obce odkládá:
- schválení příspěvku obce do sdružení obcí Regionu Za Moravú ve výši 13,- Kč na osobu na provoz
stavebního úřadu a pověřuje RO zjištěním skutečných nákladů na provoz stavební úřadu

Domácnosti mohou žádat o dotaci
na ekologické vytápění

Domácnosti mají možnost
žádat o podporu výměny starých
kotlů na uhlí za moderní vytápění obnovitelnými energetickými zdroji. Státní fond životního
prostředí ČR (SFŽP) začal 25.
března přijímat žádosti o investiční podporu instalace kotle na
vytápění (či kogeneraci tepla
a elektřiny) s využitím biomasy,
solárních systému pro ohřev
užitkové vody či pro přitápění,
a také pro instalaci tepelných
čerpadel. Žádosti bude přijímat
až do 31. prosince 2008.
Na podporu ekologického
vytápění ministerstvo životního prostředí ČR (MŽP) vyčlenilo částku 100 milionu korun.
Žadatelé by se svými žádostmi
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neměli otálet. Čím dříve svou
žádost podají, tím větší budou
mít šanci finanční podporu získat.
Podporu u kotlů na biomasu
a solárních panelů může dosáhnout až 50 procent investičních
nákladů, u tepelných čerpadel
až 30 procent nákladu. Maximální výše podpory může být
50 tisíc korun u kotlů na biomasu a solárních systému na
ohřev vody, u tepelných čerpadel a solárních systému pro přitápění může dotace dosáhnout
až 60 tisíc korun.
Podporu bude SFŽP poskytovat pouze na kotle na biomasu nebo tepelná čerpadla včetně příslušenství, která nahrazují
původní kotle na pevná fosilní
paliva.
Předpokladem pro přijetí žádosti je mimo jiné i fakt,
že systém je již prokazatelně
v trvalém provozu, maximálně
však 18 měsíců. Podpora se
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dále vztahuje pouze na akce,
jejichž realizace a financování byly zahájeny po 1. lednu
2005.
Podpora na instalaci fotovoltaických článků je podporována v rámci Operačního programu Životního prostředí, a to
v ose 3.1 - Výstavba nových
zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání OZE pro výrobu
tepla, elektřiny a kombinované
výroby tepla a elektřiny.
Dotace z OPŽP nejsou určeny pro fyzické osoby. Přesná
znění směrnic je zveřejněno na
webových stránkách MŽP ČR
a SFŽP ČR.
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Mokřad pod Padělkama – Studénka
Tato zajímavá a přitom nevelká lokalita v našem katastru se
nachází pod Padělkama už od
nepaměti. O tomto místě bezpochyby dobře věděli naši předkové,
protože ho potřebovali jako zdroj
pitné vody a odtud tedy název
Studénka. S názvem se setkáváme poprvé v Kronice obce, kde
se kronikář p. Stanislav Hrdina
o tom velmi stručně zmiňuje.
Že se k tomuto místu často chodilo, dokladuje i nejstarší
katastrální mapa Topolné. Je v ní
vyznačena stezka od kříže před
Buryánkovým, kde mírně odbočuje z cesty k Napajedlům vlevo,
potom vede rovně až pod hráz,
a končí za zahradami - dnes
Hubáčkové, Slováčkové, Krojzlové.... Je dost možné, že se tohoto
chodníku využívalo také ke zkrácení cesty do polí - na Horní louky, Nivky, Losky, Oráciny, Povinnou, atd.
V současné době je místo
podsvahového vývěru vody situováno pod zahradou Knotovou
– Postavovou, tedy poslední na
okraji vesnice. Toto místo je nyní
už podstatně menší, než jsme ho
znali z dětství. Tehdy zamokřené
místo dosahovalo zhruba dvojnásobné výměry, a zvláště po zimě
voda vyvěrala z několika pramenů, která zvlhčila přilehlé louky až
k obytné zástavbě na Trávníku.
V šedesátých letech min. století potom v rámci využití a zvětšení zemědělských ploch, byla
tato lokalita postupně vysoušena
a meliorizací tak odvodněna, že
dnes nám zbývá už jen malá část
tohoto místa – mokřadu.
Aby však toho nebylo málo
a dílo zkázy bylo, jak se říká
dokonáno, začalo se od konce
sedmdesátých let až do r. 1989
využívat toto místo jako černá
skládka, obcí tak i občany, kteří
bydlí poblíž.
V porevolučních letech když
byly Ministerstvem životního
prostředí (MŽP) vyhlašovány
různé podpůrné programy co se
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týká revitalizace vodních zdrojů,
podařilo se získat dotaci ve výši
80% rozpočtovaných nákladů, na
obnovu tohoto místa.
Podle projektové dokumentace bylo zde v r. 1998 vytvořeno
jedno větší jezírko, čtyři tůňky
a jeden suchý poldr. To vše bylo
propojeno potůčkem a ukončeno
stavidlem. Po stavebních pracích
následně byly vysázeny dřeviny
a některé rostliny, jejichž sumář
dosahuje v provedeném inventurním soupise až čísla 60. Celkové
náklady akce tehdy dosáhly zhruba 350 tisíc Kč.
Tato lokalita je pro naši obec
a okolí tak trochu zvláštností.
Takových a podobných míst není
v našem okrese mnoho. Už i pro
různé druhy živočichů, dřevin
a pestrou květenu.Také zde hnízdí několik druhů ptáků, kteří však
potřebují klid. Spolu dohromady
to tvoří jakousi oázu. Proto v roce
2003 byla tato zvláštnost zaregistrována MŽP jako významný krajinný prvek.
Možná se to ani neví a není
to tak vždy chápáno úplně všemi, kdo toto místo navštěvují.
V zimních a jarních měsících tohoto roku se zde po několika letech
musel provést úklid spadlých větví a provést výsadba stromků,
vyčištění přerostlých porostů.
Už při provádění těchto prací
pracovníky obce, byly často zpozorovány dosti velké nepřístojnosti, zásahy na porostu i rostlinách. V mnoha případech by se
to dalo klasifikovat jako vandalismus, protože malé děti to nemohly udělat - neměly by na to sílu.
Někdo zde prováděl (a stále
provádí) zřizování jakýchsi provazových houpaček, házení větví
do vody, ucpávání průtoku, sekání do kmenů a kmínků nedávno
vzrostlých stromků. Vrcholem
činnosti nějakého mladíka byl
nedávno uřezaný stromek o průměru asi 5 cm, výšky 8 m. Vytvořil pahýl asi jeden metr od země,
a korunu hodil do nedalekého
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jezírka. To však není ještě vše.
Ulamování vršků právě zasazených stromků a časté pořádání
pikniků při otevřeném ohni, to je
korunou neetického chování naší
mládeže. To vám potom ani pytel
nestačí na zbylé odpadky po takovémto řádění.
Vím, že je to problémová mládež, jedinci, kteří asi chtějí vzbudit pozornost, nemají nic na práci
anebo o tom rodiče nevědí kde
jsou jejich děti a jak tráví volný
čas.
Být to v čase našeho dětství,
tak takové a podobné případy se
řešilo veřejným způsobem. Často
se to řešilo přes ředitelství školy,
potažmo rodiče.
Ten, kdo něco takového zjistil,
okamžitě přišel za třídním učitelem nebo ředitelem – vyhlásilo se
to v celé škole, vyšetřovalo se to a
dalo se ve známost všem, případný postih. Rozneslo se to po celé
obci, mluvilo se o tom. Jenomže
u nás, když máme 2. stupeň školou povinných dětí v Bílovicích, je
takový případ téměř neřešitelný.
Tam takové chování a jednání
grázlů, spolehlivě zakrývá anonymita. Proto už nejen z těchto
důvodů budu vždycky zastáncem
a příznivcem stáhnutí 2. stupně
školní výuky zpět, do Topolné.
Vždyť naše obec je každoročně
největším dodavatelem žáků do
bílovské školy. A to už od r. 1975.
Přitom demografický vývoj není
tak katastrofální, jak se to mnohdy tvrdí a říká.
Ale už teď slyším.... a víš kolik
to bude obec stát?
Ano, bude, ale je mi milejší
postupně investovat v naší obci,
než do sousední, kde namáme
kontrolu nad financemi a ani nad
mládeží. Rok od roku se totiž
zvětšuje částka, poskytovaná ze
zákona zřizovateli školy. Když se
to začalo platit, asi v r. 1993, šlo
částku 60 tisíc a dnes je to už 280
tisíc za rok, a samozřejmě se to
s inflací atd. ročně zvyšuje.
Škoda, že se nad tím nikdo
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ze zastupitelů aspoň nepozastaví! Myslím, že by to byl jeden
z malých kroků k získání vlastní
identity. Pozvedlo by se sebevědomí jak samotné školy, tak rodičů
a nás všech. Vznikly by možnosti
kontroly, a pokud se někomu toto
slovo nelíbí, monitoringu vývoje
chování mládeže a i prostor, třeba pro pořádání kulturních akcí.
Jen si vzpoměňme, jak se bránil učitelský sbor v šedesátých
letech, zřídil polyfunkční dílnu,
a na další desetiletí oddálil likvi-

daci devítiletky v Topolné.
Většina nás dospělých ani
neví kdo vlastně do Bílovic z
naší (vaší) ulice chodí, protože
ráno děti odjedou a odpoledne
se vrací. Nevíme jak se chovají
ve škole, v časové proluce, když
čekají na autobus, od toho všeho
lze odpozorovat jaké mají sklony,
povahové rysy - klady a zápory.
Ale my je zkrátka „neznáme“!
A tak apeluji na všechny, Radu
obce a ostatní zastupitele, začněme se zabývat těmito negativními

jevy mládeže, a hledejme řešení
u kořene problému. Je jen otázkou času, kdy v obci bude téměř
vše hotovo po materiální stránce,
ale jaké bude chování či jednání
generací, které přijdou po nás –
mám z toho určitou obavu. Nebo
si myslíme, že všechny přednosti
a vymoženosti naší doby, jsou
klíčem k citové přeměně člověka a vychovají mládež k našemu
obrazu .......... ???
Samsounek František
člen ZO

Exkurze do pekárny

Poděkování

Po dohodě s firmou Topek se MŠ zúčastnila
exkurze v pekárně, abychom dětem přiblížily profesi
pekaře.
Děti měly možnost seznámit se s výrobou rohlíků, pletením vánoček a ostatních pekařských výrobků. Obdivovaly stroje a moderní vybavení provozu
pekárny. Velkým zážitkem bylo procházení mrazícím boxem.
Při rozloučení dostali všichni voňavou pozornost,
kterou si odnesli domů. Touto cestou ještě jednou
děkujeme za milé přivítání a srozumitelný výklad.
Zároveň přejeme firmě Topek hodně spokojených
zákazníků.
Kaňovská Marcela

Ředitelství mateřské školy děkuje touto cestou
všem firmám, které přispěly finančním darem na
zakoupení nového nábytku do jednotlivých tříd.
Současné vybavení nábytkem, zejména stolečky a židličky, již delší dobu nevyhovují hygienickým
požadavkům. Vždyť židličky pamatují ještě rodiče
našich školáků.
Rozhodli jsme se proto pro moderní a barevný
nábytek, který bude funkční, estetický a bude splňovat veškeré požadavky.
Protože se nejedná o zanedbatelnou finanční
částku, oslovili jsme místní firmy s žádostí o pomoc.
Děkujeme těmto firmám – Bohemia transport,
Topagra, Romax cz.
Radka Kalabusová

Tenisový Klub Topolná
PRONÁJEM TENISOVÉHO
KURTU
KDY: DENNĚ
CENA: 20,-Kč/hod poplatek pro OÚ

Poděkování
Prostřednictvím obecních novin bychom chtěli
poděkovat naší paní starostce Haně Maráškové, za
to, že se zasloužila za zavedení vody na horní konec
hřbitova v Bílovicích. Věřím, že její snahu ocení hlavně starší občané ne jenom z naší obce. Velké díky

Anna Podlasová

správce a trenér: sl. Michálková
Tel. 777 329 647
- možnost výuky tenisu
2/2008
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Z historie Topolné
Jednou z prvních akcí samostatného zastupitelstva obce po
revolučním roce 1848 byla výstavba školy. V té době měla Topolná 1140 obyvatel a dítek školou
povinných od šesti do čtrnácti let
bylo ve vesnici 211. Vyučovalo
se v obyčejném selském domě č.
135 (dnešní hospoda U Huberta) a děti se střídaly dopoledne
a odpoledne. Vyučoval rechtor
s pomocníkem. Ne všichni do
školy docházeli, i když docházka
byla povinná. Sotva polovina se
naučila číst a psát. Učilo se čtení,
psaní a počítání. Ostatní znalosti jako zeměpis, dějepis se učily
při čtení. Náboženství vyučoval
kaplan z Bílovic.
Výstavba školy byla velice
pokrokovým činem. V roce 1858
byla na obecním pozemku Na
Trávníku postavena škola se
dvěma učírnami, kabinetem,
bytem pro správce školy a světničkou pro dalšího učitele. Na
stavbě se podíleli téměř všichni
občané. Náklady na výstavbu
byly 6340 zlatých. Správcem
školy - rechtorem byl v té době
čtyřicetiletý Tomáš Železník, který pocházel ze Zlína. Původně
bydlel i s rodinou na domě č. 135
a po výstavbě školy se přestěhoval do nového bytu. V Topolné zůstal učit až do roku 1890,
kdy odešel do důchodu. Po něm
nastoupil nadučitel Karel Kotek,
ten byl pro velké zásluhy o obec
jmenován čestným občanem
Topolné. Byl to vlastně jediný
vzdělanec v obci, proto zastával i funkci tajemníka obce, vyřizoval veškerou korespondenci,
jednal za obec s úřady. Byla to
doba, kdy se někteří zastupitelé
uměli sotva podepsat. Kdo byl
v té době starostou se mi zatím
nepodařilo zjistit.
Postavením školy se zlepšila
docházka žáků, zájem o vzdělání rostl. Brzy již škola nestačila, proto bylo nutno uvažovat
o jejím rozšíření. V roce 1893
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150 let staré školy

se upravila místnost na obecním
domě č. 10 na učebnu. Dům č.10
byl pro potřeby obce zakoupen
v roce 1886, do té doby obec
svůj dům neměla. Starosta úřadoval doma a zastupitelé se na
zasedání scházeli u starosty,
nebo v hospodě. Ani toto nouzové řešení nestačilo počtu žáků,
proto se zastupitelstvo obce
v roce 1895 rozhodlo odkoupit
část zahrady manželů Čechmánkových a přistavit ke škole další dvě učebny a světnici. Dne
13. října 1895 byla přístavba kolaudována a slavnostně
posvěcena bílovickým farářem
P.Františkem Malotou. Při té příležitosti se v obci poprvé sloužila
mše svatá. V této podobě se
budova školy zachovala dodnes.
Škola již byla při osmileté školní
docházce trojtřídní. V první třídě
bylo 84 žáků, ve druhé 78 žáků
a ve třetí 79 žáků, celkem 241.
Kuchyně byla vybudována
v roce 1923 a sloužila výuce
žákyň v předmětu vaření. Součástí vyučování byly práce na
školní zahradě. Ta byla téměř
naproti školy za panským dvorem. Po zakoupení dvora legionářem Františkem Nesvadbou
byla na jeho žádost školní zahrada přemístěna do prostoru za
mlaty a na jejím původním místě
vybudovány silážní jámy.
V roce 1933 byla na budově
školy odhalena pamětní deska
českému legionáři Oldřich Řehákovi, který se ve škole narodil. V
době německé okupace musela
být sundána a po válce znovu
zabudována.
V posledních šedesáti letech
nesloužila budova školy jen vyučování. V posledních měsících
druhé světové války byla obsazena německými vojáky a školní
vyučování bylo zrušeno. Němci zde měli štáb armády. Zbourali zeď mezi dvěma učebnami
a umístili zde svoje přístroje.
Když v dubnu 1945 ze školy
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odešel protiletecký oddíl, byly
zde ubytovány pracovní skupiny
vojáků, potom ještě dělostřelci, kteří odešli až v noci na 1.
května těsně před osvobozením
obce. Škola musela být vyčištěna, vydesinfikována, opravena a
tak vyučování mohlo začít až 14.
května. Elektrické osvětlení bylo
vybudováno v roce 1946.
Již v době druhé světové války byl v přízemí budovy zrušen
byt pro učitele. Od 1.12 1946
byla v budově zřízena Mateřská
škola. Po nějakou dobu po válce
zde byla úřadovna obecního úřadu, která byla později umístěna
do zrušeného hostince u Kubů a
v roce 1961 do nově postavené
budovy na návsi.
Budova školy sloužila svému
účelu až do roku 1975 kdy byla
postavena škola v Bílovicích
a v Topolné zůstali jen žáci
nižších ročníků v nové škole
postavené v roce 1910.
Již v následujícím roce se ze
školní budovy musela vystěhovat i Mateřská škola, provizorně
do dílen v nové škole, do doby
dokončení výstavby nové budovy Mateřské školy. Budova byla
přebudována na dočasné ubytování vojáků kteří střežili místní
vysílač. Ti zde byli do roku 1981,
kdy pro ně byla postavena budova nových kasáren.
Po jejich odchodu byla škola vymalována a dána do užívání
složkám a organizacím. V roce
1987 byly provedeny úpravy, vyměněny okna a zřízeno
zdravotní středisko praktického
lékaře, později zubního lékaře,
kadeřnictví, mandlovna, knihovna.V roce 1992 vznikl u jednoho
nájemníka požár který značně
poničil interiér budovy. Zelenou
fasádu dostala budova v roce
1993. V dalších letech byly části budovy pronajímány na kratší i delší dobu různým firmám,
sloužila i jako ubytovna sezón
pokračování na str. 9
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30.5. - Dětský den v Bůrovcích se Sborem dobrovolných hasičů Topolná
Lanová dráha, Házení kriketovým míčkem, Střílení ze vzduchovky, Běh na čas, Vítězové z 5.ročníku, Občerstvení

V červnu dostaly děti k svátku nové hřiště

2/2008
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31.5.2008 Stavění máje - ročník 1990
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pokračování ze str. 6
ních dělníků, několikrát zde byla
volební místnost.V současné
době zde má svou zkušebnu
Topolanka, Neutral a klubovnu
Topolská chasa. Část budovy je
komerčně pronajímána.
Nakonec osobní zamyšlení.
Při provázení návštěvníků po
památkových domech nám jich
mnoho závidí jejich zachovalost,
ukázku dobového bydlení rolníků,
nářadí, ale i celkového vzhledu.

Budova, ve které získávali první
vědomosti generace topolských
občanů, mnohé významné osobnosti, které proslavili svou rodnou
obec, by si snad zasloužila důstojnější využití. Kdysi byly plány na
zřízení malého muzea, nebo alespoň nějaké síně tradic, kde by
se připomínala historie, mapovaly
významné události v obci, připomínaly významné osobnosti.
Jakési poučení z historie, které
by současným občanům život

v minulosti připomínalo. Mohla
by zde být třeba i malá galerie.
Výstava při příležitosti 700. výročí
Topolné ukázala, že máme mnoho spoluobčanů, kteří se mohou
svým kumštem pochlubit a tím
obohatit a ispirovat ostatní. Nebyli bychom první obcí, kde takové
malé místní muzeum v bývalých
školách zřídili. Budova staré školy se k tomu přímo vybízí.
Augustin Knot

Krejčiříkovo (Dovrtělovo)
V v pozadí dům č. popisné 33 (Mánkovo)

2/2008
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Společenská kronika
Jubilea

v dubnu:				
		
v květnu:
50 let		
Šimek Ivan			
50 let		
Filo Elimír			
			
Koppová Zdeňka		
60 let 		
Mikolášová Jarmila
60 let		
Podlasová Anna
			
Pekařová Marie
			
Macek Vladimír		
		
Fusek Zdeněk
			
Vašťák Josef
		
75 let		
Hižnajová Ludmila
		
Ondrová Jiřina		
			
Dohnal Josef
70 let 		
Foltýnová Anna
75 let 		
Koppová Jarmila
90 let		
Knotová Anna
								
v červnu					
50 let		
Vilímková Dagmar		
			
Kopp Pavel
			
Lekeš Lubomír
60 let		
Kaňovská Anna			
		
Plšek Josef
Buráňová Věra
75 let		
Dvořáková Božena
80 let		
Jurčík Antonín

		

Přivítání občánků v naší obci
Stanislav Gajdošík, Tereza Tůmová, Lucie Svobodová, Tomáš Polášek
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Vítání občánků 14. 6. 2008

Magdaléna Juráková, Melánie Mrázková 		
Simona Lapčíková, Denisa Chybíková			

Romana Slavíková, Jaroslav Dohnal
Ludvík Gajdošík, Nella Ostrožíková

Žijí mezi námi
Marie Dovrtělová roz. Krejčiříková se narodila 17.11.1912.
Doma
měli
hospodářství - koně, krávy, kozy
a prasata. Ve svých stájích měli
také ustájené býky zemědělského družstva, o které se staral tatínek. Po skončení školní docházky
musela pracovat v hospodářství.
Práce na poli byla důležitá, protože je živila. Své produkty, které
vypěstovali, vozili na trh.
15.8.1931 se provdala na
Velehradě za Vojtěcha Dovrtěla
z Nedachlebic. V roce 1932 se jim
narodila dcera Zdenka, která v 1.
roce zemřela na spalničky. V roce
1934 se jim narodila dcera Ludmila a o 10 let později syn Vladimír.
Od roku 1956 pracovala v JZD
Topolná. V roce 1965 zůstává
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v domácnosti a do družstva chodila
pouze na brigádu (pletí a okopávání
řepy, sbírání malin). V roce 1969 jí
zemřel tatínek a o dva měsíce později i manžel. Maminka jí zemřela
v roce 1975. Měla ještě bratra Františka, který zemřel v roce 1993.
Celou dobu žila ve společné
domácnosti se synem a snachou.

Život v Topolné

Jejím koníčkem byla zahrádka
v pozdější době pravnoučata (6
děvčat ), která jí sedávala na klíně
a poslouchala vyprávění z dřívějších dob. 13.5.2008 jí umírá syn.
Byla druhou nejstarší občankou Topolné, vydání svého
medailonku se bohužel již nedožila – zemřela náhle 8. června.
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Rozhovor s ing. Vladimírem PLŠKEM,
ředitelem TS Otrokovice
Práci na třídící lince komplikuje nekázeň a lhostejnost
Technické služby Otrokovice sváží komunální i tříděný odpad z regionu, v němž žije zhruba
40 tisíc obyvatel. V Otrokovicích, Napajedlech a dalších obcích, které spadají do této svozové oblasti,
je zřízeno zhruba 300 stanovišť na sběr využitelných odpadů. Ing. Vladimíra PLŠKA, ředitele Technických služeb Otrokovice, jsme zeptali:
Stoupá množství vytříděného odpadu?
Za loňský rok jsme do naší
třídící linky svezli 450 t papíru,
150 t plastů a 420 t skla. Ve
srovnání s rokem 2006 je to více
o 70 tun papíru, 50 tun plastu
a 110 tun skla. Chtěl bych touto
cestou poděkovat těm občanům,
kteří obětavě a správně odpad
třídí. Usnadňují nám práci při
jeho dalším zpracování.
Z dovezených odpadů vytřídíme na lince nežádoucí příměsi
a papír i plasty dále roztřídíme
podle druhů a barev. Konečnou
fází je slisování do velkoobjemových balíků a odvoz k další
recyklaci. A právě ruční třídění
odpadů na třídícím páse je okamžikem, kdy nám práci znepříjemňují neukáznění občané, kteří

zaměňují kontejner na využitelné odpady s běžnou popelnicí.
Proto bych chtěl všechny občany požádat, aby do kontejnerů
na využitelné odpady odkládali
skutečně jen ty druhy odpadů,
pro které jsou určeny.
Přece dnes již převážná
většina občanů nádoby na
využitelný odpad v blízkosti
svého bydliště.
Ano, přesto stále vysoké
procento těchto odpadů končí
v běžných popelnicích a následně pak na skládce. V této souvislosti bych chtěl zdůraznit, že
kromě ekologických dopadů má
toto chování rovněž ekonomický
rozměr, neboť za každou tunu
odpadů uložených na skládku
dnes zaplatíme více než 1000
korun a dle záměrů ministerstva

životního prostředí se má tato
cena v brzké době zvýšit dvakrát až třikrát!
Přitom za vytříděný odpad
se neplatí téměř nic.
Občany touto cestou vyzývám, aby do odpadových nádob
neukládali zejména kompostovatelné odpady ze zahrad, které mohou zpracovat na zahradě
nebo uložit do sběrného dvora.
Ukládání posečené trávy do
běžných popelnic je v rozporu
s obecními vyhláškami o odpadech a navíc je to ekologický
a v kontextu s vysokými cenami
za skládkování rovněž ekonomický hazard.
(MTA)
Ve Zlíně dne 27.5.2008

Trojobal
Několikrát do roka uklízíme
příkopy z Topolné do Napajedel
a Bílovic. Je tam vždycky nedbale odložených spousta nepotřebných předmětů, odpadků
a vůbec všeho na co si jen člověk vzpomene.
Tato práce je celkem nenáročná, stačí ve správný okamžik
rozpoznat travní porost, který je
po většinu roku zelený, od barevnějších věcí tzn. odpadků.
Proto mám možnost při této
práci přemýšlet o lidech, kteří nás neustále takto „zásobují.“
Musím ale podotknout, že jsem
v těch hromadách nenašel žádnou rozbitou, či ohleděnou hračku, takže děti v tom „nejedou.“
Potom jsem vyloučil chodce
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a z větší části i cyklisty, protože
by si asi těžko doma vzal na řídítka svého kola nebo do ruky třeba
ojetou pneumatiku, metrový kus
plastu, těžké železo nebo zpola
vypitou minerálku a kilometr od
domova toto odhodili do příkopu.
Takže, milé dámy a pánové, je
to na nás – na řidičích!
Ale takoví všichni samozřejmě nejsou.
Nedávno při minulém úklidu jsem objevil skutek jednoho
„pořádného“ řidiče. Ani si nedokážete představit, co jsem objevil. Já jsem, vážení, našel slepici
v trojobalu. Ležela tam na stráni,
pečlivě uložená, aby byla ze silnice dobře vidět. Ale proč v trojobalu? To musím vysvětlit. Uhynulá
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slepice byla zabalena nejprve
v igelitovém sáčku, jedné igelitce
a potom ještě v jedné. Tedy proto „TROJOBAL.“ Přece si člověk
kvůli blbé slepici neušpiní něco
v autě, vždyť je na pořádek a čistotu tak důkladný.
=TOMI=
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Kopaná- jaro 2008

Do konce soutěžního ročníku
2007/2008 zbývá odehrát ještě
jedno kolo, na postavení našich
týmů v konečné tabulce závěrečné zápasy už nic nezmění. Pro
muže i dorost je to poněkud smutné loučení se sezonou, zatímco
u žáků je tomu právě naopak.
Ale vezměme to popořádku.
Po podzimní části, kdy se
týmu mužů podařilo vybojovat
pouhých osm bodů ze třinácti
zápasů, se umístili na posledním sestupovém místě v tabulce.
Během zimní přestávky došlo
k výměně trenérů. Pod novým
vedením nastoupil tým s odhodláním poprat se o záchranu soutěže k zimní přípravě.Ačkoliv
byla tato zimní příprava co do
náročnosti tréninku i přístupu
hráčů velmi kvalitní, nepodařilo
se zužitkovat tréninkové dávky
v soutěžních utkáních jarní části.
Po dobrém startu, kdy se podařilo si zajistit důležité body na
domácím hřišti, přišlo několik
prohraných utkání. Rozhodující
zápasy přišly v závěru sezony,
kdy se tým utkal s mužstvy, které
byly rovněž ohroženy sestupem.
V těchto utkáních se našim mužům
vůbec nedařilo a to taky rozhodlo,
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že po několika letech odehraných
v okresní soutěži sestoupili do
základní třídy okresu.
Tým dorostu rovněž přezimoval na poslední příčce tabulky.
Ani jim se nepodařilo v jarní části zajistit si dostatek bodů, aby
se posunuli v tabulce směrem
nahoru.Nutno podotknout, že
i přes velkou snahu všech hráčů a vedení, výsledky odpovídaly možnostem našeho dorostu.

Život v Topolné

K sestupu do nižší soutěže by
však v jejich případě dojít nemělo, protože se ze stejné skupiny
během ročníku odhlásil celek
Bystřice p. Lopeníkem.
Nejvíce radosti našim fanouškům připravili žáci nejenom
vynikajícími výsledky, ale taky
předváděnou hrou. O konečné
první místo v tabulce je připravilo nešťastně prohrané utkání
s celkem Bílovic na domácím hřišti. I tak je dosažené druhé místo obrovským úspěchem celého
týmu i zúročení kvalitní práce
trenérů.
Mladší žáci se 10.5.2008
zúčastnili turnaje o Pohár starosty obce Kněžpole, kde se probojovali až do finále. V něm podlehli celku Bílovic 1:0 a obsadili
vynikající druhé místo.
V letní přestávce se na našem
hřišti uskuteční další ročník tradičního Turnaje ulic.
V závěru bychom chtěli poděkovat všem hráčům, trenérům,
vedoucím mužstev, sponzorům
a všem, kteří pomáhají fotbalu
v Topolné a v neposlední řadě
taky fanouškům, v jejichž podporu doufáme i v dalších ročnících.
TJ TOPOLNÁ
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„Setkání pod lipú 2008“ v Topolné

O pouťové sobotě 24. května 2008 zhlédlo 350 návštěvníků večerní
program již 6. ročníku folklorního festivalu „Setkání pod lipú 2008“ v areálu
památkového domu č.90 v Topolné, který zorganizoval a připravil Národopisný soubor Včelaran. Spolu se 150 účinkujícími byl areál nacpaný k prasknutí,
ale jak se říká, dobrých lidí se vejde… Ohlasy na vydařený program byly díky
nejen hezkému počasí, ale hlavně vystoupení kvalitních souborů. Tradičně
domácí Včelaran a březolupský Botík, dále Kopaničár ze Starého Hrozenkova a cimbálová muzika Sudovjan, která svým netradičním pojetím (tanec
muzikantů při hraní anebo hraní „nahoře bez“) zůstane dlouho v našich myslích. Brněnská Poľana zde předvedla profesionální výkon a ukázku dokonalého autentického zpracování folklóru středního Slovenska.
Závěr programu patřil pásmu „Čarodejnica“ od autora Ivana Poláška
v podání Kněžpolského mužského pěveckého sboru, Děvčic z Kněžpole
a Štrajchkapely Včelaranka, která díky kapelníkovi Zdeňku Pálkovi a jeho
originálním zápisům hraje štrajch věrohodně tak, jak vypadal před 100 a více
lety.
Díky výborné spolupráci se Slováckým muzeem Uherské Hradiště si
mohli návštěvníci s odborným výkladem pana Knota v odpoledních hodinách
prohlédnout památkový objekt č.93, kde ve dvoře hrály cimbálové muziky
Poľana a Sudovjan a Obecní úřad Topolná připravil pro návštěvníky stánky s
upomínkovými předměty a občerstvením.
Tímto chci za soubor velmi poděkovat Obecnímu úřadu Topolná, zejména
starostce Haně Maráškové, která nad letošním ročníkem festivalu převzala
záštitu a doufám, že patří k té většině zastupitelů obce, kteří si uvědomují
jaké dobré jméno pro obec Topolnou v širokém okolí tento festival již léta
přináší. Na rozdíl od některých zastupitelů, kterým to nedochází a jejichž
jediným nejapným nápadem bylo, že by se Včelaran měl přejmenovat, když
tedy sídlí v Topolné a chce reprezentovat Topolnou. Návrhy na změnu téměř
padesátiletého názvu souboru Včelaran může široká topolská veřejnost
posílat na naše webové stránky http://vcelaran.topolna.cz/cz/index.php , kde
se jimi budeme seriózně zabývat ☺.
Velmi si vážíme podpory Zlínského kraje, díky jehož dotaci můžeme zajistit
reklamu a veškeré technické zabezpečení festivalu. Děkujeme také NADACI
Děti – Kultura – Sport, jejímž zřizovatelem je pan Ivo Valenta, a díky jejichž
příspěvkům můžeme průběžně doplňovat chybějící krojové součásti. Děkuji
také všem bývalým členům i nečlenům souboru, bez jejichž pomoci bychom
těžko festival zabezpečili a udrželi na vysoké úrovni.
Příští ročník festivalu bude dvoudenní i s Dětskou nedělí a já se spolu
s ostatními členy souboru moc těším na to, že se na „Devadesátce“ za rok
ve zdraví setkáme.
Jaroslav Hubáček, primáš cimbálové muziky Včelaran
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