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ČINNOST RADY OBCE
Vážení
spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás
seznámil s činností Rady
obce za 4. čtvrtletí 2004
RO se od minulého
vydání obecních novin
sešla celkem 9x. 6x se
jednalo o běžné zasedání
rady, první zasedání, na kterém jsme vybírali
zhotovitele rekonstrukce návsi, bylo jednání
rozšířeno o zastupitele a členy Komise pro
rozvoj obce a stavební., jednou se Rada obce
sešla spolu s Finančním výborem za účelem
sestavení rozpočtu obce a jedenkrát se Rada
obce sešla spolu se všemi zastupiteli, aby je
seznámila s průběhem zasedání Zastupitelstva obce.
Komise pro rozvoj obce a stavební (KROaS)
Rada obce jmenovala novou komisi pro
rozvoj obce. A to podle klíče, že by měli být
přítomni jednak zastupitelé, kteří mají o práci komisi zájem a jednak by tam měli být zastoupení významní podnikatelé v obci. Proto
komise byla jmenována ve složení:
Předseda - Jiří Košut
Členové – ing. Kvapilík, ing. Dohnal, p.
Samsounek, ing. Viceník, Zd. Mikulka, p.
Ludvík Foltýn to jsou zástupci ZO, dále tam
byli jmenováni p. František Hrdina zástupce
Topagry, ing. Dvořáček zástupce Bohemia
transport CZ, ing. Lapčík zástupce Topeku,
pan Roman Marek zástupce svojí společnosti
a také ing. Josef Doležel, zástupce společnosti TREAT.

Komise pro rozvoj obce a stavební je velmi
aktivní, v roce 2004 jsme se sešli celkem 9x
a pomohli jsme Radě obce s řešením takřka
všech zásadních problémů, týkající se investičních a rozvojových akcí.
Rekonstrukce dětského hřiště u MŠ
RO zadala vypracování studie rekonstrukci
dětského hřiště u MŠ. Návrh by měl zpracovat pan Michal Kutálek (zhotovitel studie
návsi). RO by chtěla, aby v odpoledních
hodinách bylo hřiště využíváno i běžnými
občany, protože dětské hřiště tu chybí. Proto
po dohodě s ředitelkou MŠ je možné to hřiště od 15,30 každý den využívat s tím, že bude
nějaký správce , který to odemkne zamkne.
Rekonstrukce bude znamenat nějaké mírné
rozšíření a hlavně vybudování nějaké posezení, aby maminky měli kde spočinout.
Myslíme si, že je to vhodná varianta, než
stavit to hřiště někde uprostřed obce znovu
(to by s sebou neslo náklady, které není obec
schopna uspokojit).
Náhrada za civilní službu
Další věc, kterou RO řešila byl výběr zaměstnance, který bude nahrazovat vojáky civilní
služby. Vzhledem k tomu, že už není možnost mít CS, je nutné to nějakým způsobem
zajistit. RO rozhodla, že to bude jeden zaměstnanec a podle potřeby budeme zkoušet
doplnit o dalšího zaměstnance, na veřejně
prospěšné práce nebo z pracovního úřadu.
Myslíme si, že větší část roku je schopen
jeden zaměstnanec zastat sám. Pokud bude
problém, je možné z pracovního úřadu ně-

koho vzít, ale je nutné dobře vybírat.
Pro obsazení tohoto místa jsme vyhlásili
výběrové řízení. Do výběru se přihlásilo pět
zájemců. Proběhlo dvoukolové řízení. Rada
obce na konec vybrala pana Josefa Plška,
který se od 1. listopadu 2004 stal zaměstnancem obce. Celá situace má však jednu velkou
nevýhodu, stálý zaměstnance bude pro obec
výrazně dražší než vojáci civilní služby. Ale
to se nedá nic dělat – rozpočet pro rok 2005
s tím již bude muset počítat.
Předčasné uhrazení úvěru Komerční bance.
Zastupitelstvo obce rozhodlo, že po přijetí
úvěru z České spořitelny, uhradíme předčasně úvěr z Komerční banky. Jednalo se
asi o 1 milion korun, jehož splácením za
podmínek, za kterých byl úvěr přijat by bylo
pro obec zbytečně drahé.. Vznikly však dvě
komplikace. První je ta, že obec nemá běžně
na účtu 1 mil. korun, byl problém v tom, že
mi jsme schválili v rozpočtu přes 1 mil. korun
na DPS , ale už 400 tis. korun jsme vyčerpali
v prvním pololetí do července. Byli jsme
nucení pozdržet splatnost faktur, tak aby se
nám nahromadily peníze a mohli ten úvěr
uhradit. V současné době je úvěr uhrazený a
faktury, které máme po splatnosti jsou dvacet
dnů, takže jsme se nedostali do žádné velké
nesplatnosti. Je to jakési zakolísání, o kterém
Rada obce jednala a akceptovala ho.
Je samozřejmé, že nám těch 400 tis., které jsme
použili na DPS v rozpočtu chybět, takže v příštím roce v rozpočtu to budeme muset navýšit.

pokračování na str. 4

Výsledky voleb obec Topolná
TOPOLOVÁ ALEJ

celkový počet občanů
celkový počet voličů
účast
1. den
2. den

– plán na záchranu a obnovu.
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DODRŽOVÁNÍ VYHLÁŠEK
A NAŘÍZENÍ OBCE
– Rada obce byla nucena řešit velmi ne-

Název strany nebo hnutí

1564
1212
470
270
200
číslo strany

38,78%
22,28%
16,50%
počet
hlasů

%

KDU-ČSL

8

180

38,3

ODS

26

129

27,4

KSČM

54

88

18,7

ČSSD

36

34

7,2

Strana zelených

21

13

2,8

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
HVĚZDÁRNA BRNO

Evropští demokraté

55

9

1,9

Správný směr

9

5

1,1

Zlínské hnutí nezávislých

7

3

0,6

– Moravské zemské muzeum
a planetárium

Nezávislí

19

3

0,6

příjemnou situaci, kdy pes pana Stanislava
Dovrtěla pokousal v naší obci dítě.
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Unie svobody

14

2

0,4

Pravý blok

34

2

0,4

Za prosperitu a jistoty východní moravy

11

1

0,2

Koruna česká

33

1

0,2

Topolová alej - plán na záchranu a obnovu
Po nastoupení do funkce starosty obce, jsem začal zvažovat největší priority, které bych si chtěl stanovit. Jednoznačně jsem určil
prioritu nejdůležitější: Bezpečnost občanů obce.
Jsem přesvědčen, že život v naší obci musí být zejména bezpečný,
a to pro všechny, vždy a všude.
Proto jsem zahájil vyhledávání potencionálních rizik, začal jsem
si modelovat jejich nebezpečnost a akutnost, a zároveň se snažím
nacházet řešení, která by nebezpečí minimalizovala.
Celkovou koncepci řešení této otázky naleznete v jiné části těchto
novin (konkrétně pod názvem „Bezpečnost občanů Topolné“).
V tomto článku bych se chtěl zaměřit na jeden z problémů, a to je
stárnoucí topolová alej směrem k Vysílačům.
Problém tohoto stromořadí, které čítá 249 stromů (včetně vrb),
jsem nastolil na jednom ze zasedání Rady obce. Jako laik v této
oblasti jsem se snažil s kolegy radními diskutovat nad tím, v jakém stavu se tato alej nachází. Vzhledem k tomu, že se jedná
o komplikovanou problematiku, rozhodli jsme se, že si necháme zpracovat znalecký posudek od soudního znalce, profesora
Černého. Z posudku vyplývá, že většina stromů je starších, než je
mýtní věk topolu a více než polovina stromů vyžaduje zásah. To
znamená, že mnoho stromů je potřeba zmýtit, neboť jejich stav je
havarijní a největší část stromů je třeba prořezat – vyčistit od suchých větví. Celkové se dá říci, že stav aleje je žalostný – způsobený tím, že se o stromy nikdo nestaral, nikdo neprováděl údržbu.
V souvislosti s faktem, že topol je strom velmi křehký, je jasné, že
alej je nebezpečná a permanentně zde hrozí zřícení větví.
Stav aleje je tedy známý a nepopiratelný – každý kdo pravidelně
alejí chodí tudy na procházky, či k vodě, ví, jak stromy vypadají.
Navíc k zřícení větví zde pravidelně dochází a buďme rádi, že doposud nebyl nikdo zraněn.
Komplikovanějším otázkou je, co s tím dělat. Všichni zastupitelé
se shodli, že je nutné najít způsob, jak alej oživit, obnovit tak, aby
nebyla nebezpečná, a zároveň byla zachována pro budoucí generace. Na posledním Zastupitelstvu obce však převládly emoce
a nepochopení. Někteří zastupitelé nabyli (evidentně na základě
chybných informací, které získali z „řečí“) pocit, že někdo uvažuje
o zmýcení celé aleje. Dokonce to bylo spojováno s tím, že toto
zmýcení by mělo být výrazně výhodné pro jednu firmu, která by
tím vydělala. Každému je jasné, že takto jsme nikdy (ani já, ani nikdo z radních) nemohli uvažovat. Vždy jsem se snažili najít řešení,
které je pro obec:
1) přijatelné
Musíme zachovat alej do budoucna - je to nedílná součást obce
a srdcí mnoha občanů. Zároveň však musíme pochopit, že díky
zanedbanému stavu bude následující zásah rozsáhlejší, ale nutný
– nikoliv však pro alej likvidační.
2) konečné
To znamená takový zásah, který bude řešením na několik let. Tím
se vylučuje nějaké lehké prořezání několika stromů a zmýcení
jen několika stromů. Ničeho bychom nedosáhli, akorát toho, že
bychom každý rok trnuly ve strachu, zda se prořezaly opravdu
všechny špatné větve nebo jestli se na některou nezapomnělo
a nemůže způsobit neštěstí.
3) proveditelné
Vzhledem k rozsahu aleje, bude zásah časově i finančně náročný.
Podle kvalifikovaných odhadů představitelů Odboru životního
prostředí Městského úřadu v Uherském Hradišti, by prořez všech
špatných větví znamenal pro obec výdaj minimálně 700 000 Kč.
Stejně tak vymýcení stromů není levná záležitost. A je samozřejmé, že zásah musí provést firma, která s tím má zkušenost a má na
všechno oprávnění. Zásah musí provést parta lidí tak, abychom
vše stihnuli do konce období vegetačního klidu.
Všem je jistě jasné, že skloubit všechny tyto požadavky do sebe

strana 2

a vybrat ideální řešení není jednoduché. Vždy se můžeme někoho dotknout například tím, že provedený zásah byl příliš rozsáhlý.
Přesto si všichni musíme uvědomit jedno – řešíme stav, který je
žalostný a hlavním cílem je a vždycky musí být zajištění bezpečnosti.
Proto jsme společně s dalšími kolegy zastupiteli vedli několik
jednání, ať už se zástupci společností, které jsou schopné zásah
provést, tak s lidmi, kteří mají z obdobným zásahem zkušenosti
a v neposlední řadě se zástupci Odboru životního prostředí Městského úřadu v Uherském Hradišti.
Zde jsou výsledky našich jednání
1) jednání se zástupci společností, které mohou zásah provést
Je zřejmé, že není problém nalézt takovou společnost, která je
schopna provést jakýkoliv zásah bezplatně – odměnou by byla
možnost odvozu kmenů zmýcených stromů.
Je to běžná praxe, která funguje např. v Uherském Hradišti i jinde.
Naopak při takovém objemu dřeva je možné, že odvezená kubatura i při přiměřené slevě za množství, je tak velká, že by to mohlo
být pro obecní rozpočet přínosem.
2) jednání s lidmi, kteří mají s obdobným zásahem zkušenosti
Cenné byly poznatky ing. Dvořáčka – výkonného ředitele společnosti Bohemia Transport, s.r.o., která má sídlo poblíž aleje.
Tato společnost kácela několik topolů v okolí svého sídla. Většina
z nich byla na pohled zdravá, ale po zmýcení se ukázalo, že stáří je
neúprosné i ke stromům. Kmeny topolů byly duté a bylo zřejmé,
že zdravé rozhodně nebyly.
Další cennou informací byl popis situace v obci Sušice. Zde měly
taktéž topolovou alej – kolem místního potoka, která čítala 150
stromů. Stáří aleje bylo obdobné stáří naší aleje (možná byla
o něco mladší). Zde se rozhodli alej zmýtit celou, takto získané
dřevo rozprodali, klestí a menší větve si rozebrali občané na otop.
Celkově nakonec obecní rozpočet z této akce získal nemalé prostředky. Pan starosta ing. Karel Taft mi sice nedoporučil, abychom
si to dřevo prodávali sami, jak to udělal on, protože topolové dřevo jde velmi špatně na odbyt – doslova mě doporučil, ať se snažím
nalézt firmu, která je schopná zajistit provedení zásahu do aleje
výměnou za odvoz dřeva.
2) jednání se zástupci Odboru životního prostředí Městského
úřadu v Uherském Hradišti
Tento orgán se sice nebude k plánovanému zásadu do aleje vyjadřovat, ale všichni jsme velmi ocenili jejich rady, které vycházejí
z celoživotní zkušenosti. Potvrdili nám, že alej je ve velmi špatném stavu. Zároveň nás upozornili, že pokud budeme chtít udělat jen prořez větví, bude nás to stát minimálně výše zmíněných
700 000 Kč, ale hlavně alej tím velmi znehodnotíme. Stejně tím
ztratí funkci větrolamu (mnoho stromů by přišlo o 30-50% větví).
Stejně tak nás ujistili, že takové řešení není dlouhodobé – každým
rokem bychom museli znovu a znovu nákladně prořezávat uschlé
větve a vybírat stromy ke zmýcení.
Doporučili nám následující řešení:
a) vybrat zdravé – mladší stromy. Tyto stromy zachovat tak,
aby vytvořili křížový spon – tzn. aby se střídali po levé
a pravé straně.
b) Staré stromy, stromy v havarijním stavu a stromy s velkým procentem proschlých větví (tzn. všechny zbývající
stromy) zmýtit
c) Vysadit nové stromy, tentokráte však jiný druh topolů
– Topol pyramidální
Tímto by byla zaručena šetrná obnova aleje. Vyhnuli bychom se
vykácení všech stromů, což považuji za barbarské a nepřijatelné

řešení. Zároveň bychom zajistili, že během již několika let bude
zřetelná nová alej.
O samozřejmých principem, jako je výběr kvalifikované firmy
s cílem minimalizovat náklady na celou akci například možnou
výměnou zásahu za odvoz dřeva, se není nutno dlouho rozepisovat. Každý z nás chápe dvě věci: zásah musí být profesionální – tzn.
bezpečný a musí nás to stát co nejméně (kdyby se povedlo něco
málo vydělat, je to stav ideální).

Závěr
Chtěl bych závěrem ujistit všechny občany, že obnova aleje je důležitá a nutná. Stejně jako lidé, tak i stromy stárnou. Navíc mají-li tyto
stromy několik desítek metrů a křehké dřevo, představují velké
nebezpečí. Musíme se proto k problému postavit čelem a provést
nejnutnější. Zároveň musíme dbát na to, aby alej nezanikla, byla
obnovena, aby se naše obec mohla pyšnit alejí stromů, jejíž jméno
nese.
Jiří Košut
starosta obce

Topolová alej k vysilači - kácet ?!
Poslední dobou je Radou obce velmi často projednáváno, zda
a v jakém rozsahu skácet topolovou alej k vysilači. Tato tématika
byla projednávána i na minulém zasedání zastupitelstva Obce,
a oprávněně vzbudila emotivní vystoupení některých zastupitelů,
jedním z nichž jsem byl i já.
Protože na veřejné zasedání chodí stále málo občanů, pokusím
se tuto problematiku rozvést, aby o tomto důležitém rozhodování
zastupitelů, veřejnost alespoň trochu něco věděla.
Abychom zajistili bezpečnost občanů a zároveň přistoupili
k zachování tohoto důležitého krajinného prvku v našem katastrálním území, je potřeba učinit několik základních kroků. Pokud
se zahajuje nějaká podobná akce a je-li to nad vědomosti zastupitelů, vyhledá se pomoc odborníka. Při stavařině to bývá projektant
– odborník, který si zdůvodní své rozhodnutí. Troufám si tvrdit,
že v tomto případě je to jednodušší, protože zedˇz cihel vyroste
rychleji než strom.
Ve shora uvedené záležitosti byl vyhotoven Znalecký posudek
prof. A. Černým z Brna, který posoudil všech 240 stromů a určil,
že se jedná o topol černý. Co se však týká skácení, se vyjádřil velmi šalomounsky, že nebylo našemu člověku jasné co tedy skácet
a co ne.
Proto byli povoláni další odborníci v rámci našeho okrasu, kteří
zase navrhovali několik krkolomných variant, jako např. nechat
jenom 40 zdravých stromů a ostatní skácet. A do třetice všeho
dobrého – názor odborníků z Výzkumného ústavu les. a vod.
hospodářství, prý to u nás znají a není to topol černý, ale nějaká
jiná odrůda co se v těch letech (1955-56) u nás i jinde vysazovala,
a která se může dožít i 100 let. Tudíž není třeba kácet.
Vzhledem ke spoustě stráveného času většinou naivními
a neplodnými diskusemi, se mi zdá že se nám vytrácí zdravý selský
rozum. Je nám zatěžko se na věc podívat očima obyčejného člověka, který nemusí mít vzdělání a přitom rozhodne dobře. Přece co
je viditelně suché, se skácí, podsadí novou sazenicí a problém je

vyřešen. Příští rok se provede prohlídka, zase se na něco přijde, odstraní se zjevný problém a je klid. Zkrátka a dobře chce to prevenci
, nelze to vyřešit najednou. Nebo to chceme dělat jako v nedávné
minulosti? Vysadit – a potom za 30 let si vzpomenout, že bychom
měli zajistit pořádek a bezpečnost?
A ještě další zamyšlení k tomu, zda lze paušalizovat délku života – tedy věk stromu. Podle dendrologů má každý druh stromu
rozdílný věk a to nejenom podle toho, jak nám to říkají odborné
publikace, též je nutno přihlédnout k místním podmínkám.
Např. topol černý se dožívá 35-45 let, pyramidální 55-65 let,
kaštan 70 let atd. – ale když každý druh dřeviny bude mít příhodné
půdní a jiné podmínky, pak to co říkají odborníci neplatí. Můžeme
se poučit z příkladů, které kolem sebe máme.
Nedávno, (1999) se kácely topoly na „Jamách“, které byly vysázeny v r. 1935. Samozřejmě většinou bylo nutné jejich skácení, ale
4 ks byly zdravé, což by předtím netvrdil ani ten největší optimista.
A co kaštany před Starou školou – od svého zrodu (1908) přesahují
hranici životnosti už o 26 let a přesto se rok co rok z jara těšíme
z jejich květů.
Proto Vy, kteří se zajímáte o tuto problematiku a není Vám
lhostejný běh věcí veřejných, vyjděte si na procházku k vysilači,
podívejte se na kmeny stromů a jistě mě dáte za pravdu, že počet
topolů nutných ke skácení nepřevýší ani číslo 20.

Samsounek František
místostarosta

Změna ve vedení obce
Když jsem v minulém čísle obecních novin četl článek pana Františka Samsounka, chvíli jsem nevěděl, jestli jsem byl na stejném
Zastupitelstvu obce, které provedlo změnu na postu starosty a místostarosty obce.
Opravdu nerozumím důvodům, které pana místostarostu vedly k tomu, aby takovým způsobem popsal průběh této velké změny.
Volba starosty a místostarosty proběhla řádně na zasedání Zastupitelstva obce. Zastupitelé velkou většinou zvolili nového starostu
a nutnou většinou místostarostu obce. Zastupitelé včetně pana Samsounka jednoznačně vyjádřili svoji vůli, čímž byla naplněna
základní podmínka a nelze z toho vyvozovat žádné další okolnosti.
Jiří Košut
starosta obce
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Činnost rady obce (pokračování)
Placení úvěru proběhlo bez problémů ve dvou splátkách navíc KB
nám odpustila avizované penále ve výši 5%. Tím pádem současný stav
je takový, že splácíme jen dva úvěry, splácíme Finančnímu úřadu 35
tis./měsíc a budeme splácet úvěr České spořitelny. Splácení bude na
základě vyčerpání částky úvěru, takže to nevíme ještě přesně.
Věřím, že toto bylo poslední finanční vlnobití v hospodaření obce, a že
už od nyní budeme schopni držet finance v rozumných mezích. Budu
dbát na to, abychom z úvěru u České spořitelny nečerpali zbytečně
mnoho, protože pak by se i úměrně navýšili splátky. Jsem přesvědčen
o tom, že jsme schopni udržet dluhovou službu na stabilní úrovni tak,
abychom se nevraceli do období před rokem a dřív.
Zastřešení spojovacího krčku na Mateřské škole
Rada obce se zabývala převzetí zastřešení krčku MŠ, které bylo provedeno společnosti pana Romana Marka (nabídl bezkonkurenčně nejnižší cenu). Konečná cena byla 299 635,- Kč s tím, že byla o 7 tis. vyšší
než nabídková cena z důvodů víceprací. Pan Roman Marek předložil
důkladný seznam všech víceprací. Dílo bylo převzato a zkontrolováno
ing. Dohnalem.
Výběr zhotovitele výtahu v Domě s pečovatelskou službou
RO schválila Smlouvu o dílo se společností Výtahy Vymyslický na
dodávku výtahu do Domu s pečovatelskou službou. Tato společnost
nabídla nejlepší podmínky.
Prodej bytů na 7 BJ.
Bylo připraveno prohlášení vlastníka, které bude zapsáno na katastrálním úřadě a následně budou zahájena jednání o prodeji jednotlivých
bytů. Do té doby správcem budovy bude obec, která zajistí co nejbližší
ustanovení sdružení vlastníků, které pak převezme správu bytového
domu.
Výkup pozemků kolem KS Bůrovce
Celkem se vykupuje 8 pozemků. 4 pozemky byly již vykoupeny, o
ostatních se jedná.
RO schválila věcná břemena vázaná k cestě na pozemky, která budou
zřízena, až bude příjezdová cesta zaměřena a zanesena do katastru nemovitostí. Příjezdová cesta zůstane v majetku obce.
DPS
Při určování konečné ceny DPS vznikl problém s tím, že původně byla
tlustá čára za obdobím před ustanovením ing. Hubáčka stavebním dozorem, ale celkově IPOS chce zaplatit ještě další práce na hrubé stavbě.
Zjistilo se, že by se mělo dofakturovat na hrubé stavbě 151 128,80 Kč
- problém s kotelnou, IPOS vyčíslil věci, které nebyly v PD – vícepráce
31 443,00 Kč
- navýšení řemesel – chyba, že ve výběrovém řízení byly v rozpočtu
soubory
Neustále řešíme problémy s ing. Formáčkem – po dohodě jsme se
spolu s ing. Hubáčkem (TDI na stavbě) a ing. Čevelíčkem (stavbyvedoucím), že už raději po něm nic nebudeme chtít.
Měření rychlosti v obci
Rada obce si objednala měření rychlosti projíždějících vozidel u soukromé společnosti. Tato společnost pracuje pro město Uherské Hradiště. Má autorizaci pro provádění těchto měření, vše je zaznamenáno
na fotografiích, které se pak předávají na Odbor dopravy Městského
úřadu v Uherském Hradišti. Tento odbor pak vybere pokuty.
V současném stavu obec zaplatila asi 15 000 Kč za jeden měřící den
(tzn. 6 hodin měření), ale neexistuje mechanismus, jak získat peníze
z pokut zpět. Vše by vyřešila dohoda (smlouva) s městem Uherské
Hradiště, na jejímž základě by obec Topolná získala zpět alespoň náklady na měření. Právě kvůli tomu, abychom spolu s ostatními obcemi
deklarovali, že o měření máme zájem a má význam, jsme objednali jedno měření za obecní peníze. Nyní budeme společně s dalšími starosty
vyvíjet tlak na město.
Za 6 hodin měření ve dvou směrech:
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1.
2.

stanoviště – vjezd od Bílovic v místě u Horákovi dílny
stanoviště – výjezd z Topolné na Bílovice – naproti firmy
Roman Marek bylo naměřeno 90 větších přestupků (osobní
automobil nad 65 km/h, nákladní automobily nad 60 km/h).
Takřka všechna auta jela nad 50 km/h.
Celkově se jedná o průměrný počet přestupků – naše měření bylo
omezeno faktem, že na stavbu rodinného domu kousek za naším prvním stanovištěm najížděly domíchávače, které brzdily provoz.
Jako další alarmující zjištění byl zaznamenaný přestupek řidiče linkového autobusu, který projížděl Topolnou rychlostí 75 km/h a přestupek
jednoho řidiče, který jel Topolnou rychlostí 100 km/h a při tom telefonoval.
Jsem přesvědčen, že se jedná o vážný problém, který tvoří zásadní
aspekt bezpečnosti v obci.
Proto navrhuji, abychom do rozpočtu i přesto, že neuspějeme v jednání s Uherským Hradištěm o vracení ceny měření, zařadili 30 tisíc korun
na měření v roce 2005. Měření by mohlo probíhat pravidelně, po menších časových úsecích.
Uzavření parkoviště před 8bj
Rada obce se musela zabývat tím, že na parkovišti před MŠ (8bj), neustále parkovaly pracovníci firem, které provádějí stavbu DPS. I přes
mnohá upozornění nebyl stavbyvedoucí schopen sjednat nápravu.
Proto jsme rozhodli, že vjezd na parkoviště omezíme – zákazem mimo
nájemníky 8bj. Zákaz neplatí pro návštěvníky jídelny v době oběda.
Nakoupení strojů a příslušenství pro zimní údržbu
RO schválila nákup malotraktorku do 20 000,00 Kč, vlečky do 15 000
Kč, zařízení pro zimní údržbu do 20 000,00 Kč.
Malotraktor a vlečka je nutná kvůli efektivitě práce zaměstnance OÚ
pana Plška. Uvedené ceny jsou maximální a asi dvojnásobně, než budou ve skutečnosti.
Posouzení žádosti o prodloužení vodovodního řádu
V naší obci je velký problém s tlakem vody na horním konci. Problém
je rozsáhlý a je nutné se jím zabývat, proto RO schválila usilovat o dotace na hydroforovou stanici s tím, že pokud bude dotace přislíbena,
bude tuto akci realizovat.
Rada obce zároveň pověřila starostu obce, aby provedl ve spolupráci
s právníkem revizi všech odběratelských, kupních, nájemních a celkově všech smluv.
Rekapitulace
V roce 2004 zasedla Rada obce k jednání celkem 29x. V příštím roce
by se měla Rada scházet méně častěji, a to jedenkrát za 3 týdny. Toto
rozhodnutí je v souladu se záměrem uspořádat šest řádných zasedání
Zastupitelstva obce, čímž by došlo k vhodnému rozvrstvení práce.
Tímto bych chtěl poděkovat všem radním: ing. Václavu Kvapilíkovi,
Františku Samsounkovi, ing. Jiřímu Dohnalovi a Ludvíku Foltýnovi za
jejich práci v Radě obce v roce 2004.
Zejména posledního půl roku jsou jednání Rady obce obsáhlá, končíme občas kolem 11 hodiny v noci a zápisy čítají 6 stran. Je to daň
za to, že v naší obci je mnoho věcí k řešení, které nesnesou odkladu.
Musíme se jimi důkladně zabývat tak, abychom dokázali Zastupitelstvu
obce doporučit vždy taková řešení, která jsou pro obec, tím pádem pro
občany výhodná.
Stejně tak bych chtěl poděkovat zejména zaměstnancům obecního
úřadu paní Ludmile Gajdošíkové a Blance Poláškové, dále všem zastupitelům a členům komisí a výborů za jejich práci v roce 2004.
Vám, milí spoluobčané, přeji příjemné prožití svátků vánočních a mnoho úspěchů, zdraví a štěstí v roce 2005.
Jiří Košut
starosta obce

Dodržování výhlášek a nařízení obce
Rada obce byla nucena řešit velmi nepříjemnou situaci, kdy pes
pana Stanislava Dovrtěla pokousal v naší obci dítě. Okamžitě byla
kontaktována Policie ČR, která provedla zápis incidentu. Následně
nás ale policejní oddělení vyrozumělo o tom, že tento incident
nepovažuje za přestupek. Tím mě i všem radním vyrazili dech. Co
jiného, než fakt, že někomu uteče špatně zabezpečený pes a zraní
dítě, by mělo být potrestáno. Považoval jsem to za zesměšnění naší
roční snahy o regulaci pohybu psů. Když jsem volal vedoucímu
oddělení policie, majoru Šťastnému, tak to vedlo jenom k hádce, kdy
on si stál za svým a neustále mi opakoval, že nezabezpečení psa není
přestupkem proti naší vyhlášce.
Proto jsem požádal státní zastupitelství, aby věc posoudilo. Státní
zástupce vrátil tuto věc k šetření a uložil policii, aby to předala
místním orgánům s tím, že se jedná o přestupek. Státní zástupce
dokonce označil, že se jednalo o dva přestupky, jednak proti naší
platné vyhlášce, ale i proti veřejném pořádku.
Nechci, aby někdo měl zbytečné problémy kvůli obecním vyhláškám,
ale volný pohyb psů, zejména větších plemen, skrývá mnoho
nebezpečí a je nutné, aby majitelé psů si byli vědomi toho, že za své
„miláčky“ nesou plnou zodpovědnost a že se nesmí stávat, aby volně
pobíhali po vsi, a už vůbec ne, aby napadali ostatní občany.
Další problémem týkající se této vyhlášky je vlčák pana Křižky. Panu
Křižkovi několikrát utekl - byl viděn několikrát v obci, prokazatelně byl
zadržen a předán panu Křižkovi. Celá aféra vyvrcholila tím, že jeden
občan ohlásil přestupek, že pes pana Křižky volně pobíhá. Vzhledem
k tomu, že to bylo opakované a občan na nahlášení přestupku trval,
zavolal jsem hlídku České policie, aby ten přestupek zaznamenala.
Pan Křižka byl velmi rozezlen, volal mě na telefon, následně dokonce
vyhrožoval svědkům. Proto jsem ho písemně informoval, že s tím
spáchal další přestupek. Pan Křižka byl neustále velmi rozladěn, chtěl
si semnou sjednat schůzku, ta se ale nakonec neuskutečnila. Nyní
mě již nekontaktoval Nicméně policie to označila jako přestupek a je
to předáno přestupkové komisi v Uherském Hradišti, která to bude

řešit.
Jsem přesvědčen, že nejhorší, co může majitel psa udělat, je útočit
na lidi, kteří ohlásí jeho přestupek. Ohlašovací povinnost je daná
ze zákona a nikdo se nemůže divit, že se občané bojí a mají strach
z volně běhajících psů. Proto bych chtěl důrazně varovat všechny,
kteří by chtěli vyhrožovat svědkům, že se tím dopouštějí dalších
přestupků. Ničeho se tím nedosáhne, jenom se musí vyplňovat další
a další oznámení, dochází k dalším a dalším jednání přestupkové
komise, které stojí spoustu času všechny zúčastněné.
To samé se týká i nařízení obce, které reguluje pálení. Každý má
povinnost porušení nařízení hlásit. Pokud tak učiní, není možné, aby
ho někdo za to slovně napadal.
Myslím si, že bychom měli umět řešit problémy mezi sebou
komunikací, domluvou. Vždy se snažím veškeré přestupky napřed
řeším písemným upozorněním. Nechat něco šetřit přestupkovou
komisi mi připadne jako to poslední řešení, kterému bych se nejraději
vyhnul.
Přesto, pokud se s někým domluvit nedá, nezbývá mi nic jiného,
než to postoupit dál. Moje pravomoc nebo pravomoc Rady či
Zastupitelstva je v této věci velmi omezená. Já nemohu rozhodnout,
kdo je v právu, či kdo má pravdu. Jediné co mohu, je snažit se přimět
strany sporu k tomu, aby přišli k dohodě. Případně mohu svým
upozorněním požádat konkrétního občana, aby si dával pozor na
porušování obecně závazných předpisů obce.
Jen doufám, že do budoucna se budeme všichni snažit ctít omezení,
která jsou dána za účelem vytvoření klidného a příjemného prostředí
pro život v naší obci. A pokud někdy někoho budu nucen upozornit,
že porušil tu či onu vyhlášku, věřte, že se nejedná o nepřátelský akt,
jen pouze o snahu informovat a předcházet vážnějším sporům.
Jiří Košut
starosta obce

Zimní veršování 2. třídy

Podzim už je za námi.
Ptáci odletěli do teplých krajin.
Vrány přiletěli!
Ach, to sluníčko už nezáří.
Strýček Jindra vzal sáňky,
že si sáňky vyleští.

Mraky jdou po obloze,
sluníčko se stěhuje.
A co potom budem dělat
až to slunko odejde?
Budeme sáňkovat,
ze zimy se radovat.

Helena Mikošková, 2. ročník

Yvona Liptáková, 2.ročník

Listí padá potichu.
Děda si fajfku nahřívá,
babka zelí ohřívá.
Adéla Lapčíková, 2.ročník
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Evidence obvyvatel r. 2004
K 1. 12. 2004 bylo v naší obci 1570 obyvatel.
Narození:
Leden:
Karolína Kučerová
Únor:
Jakub Mikoláš
Březen:
Matyáš Kedra
Duben:
Václav Bednařík
Radek Bednařík
Květen:
Vít Gajdošík
Tereza Marková
Tomáš Marek
Červen:
Libor Darebník

Červenec:
Tomáš Svoboda
Helena Velísková
Srpen:
Tereza Mikulková
Říjen:
Ondřej Mandík
Natálie Nagyová

Uzavřené sňatky:
Leden:
Barbara Buryánková – Radomír Velíšek
Ivana Michlová – Petr Šesták
Duben:
Radek Podlas – Jana Fialová
Radek Viktora - Pavla Škrabalová
Květen:
Svatava Knotová – Ondřej Bureš
Červen:
Jarmila Úlehlová – Radim Svoboda
Červenec:
Jarmila Vlčková – Alois Pavelek
Marek Dohnal – Monika Lauková
Srpen:
Alena Dujíčková – Milan Mrázek
Marie Dohnalová – Martin Vymyslický
Září:
Marek Foltýn – Kateřina Pavlíčková
Říjen:
Petr Večeřa – Eva Sedlářová
Libor Knot – Pavlína Stránělová
Rozvedeno:
- 1 manželství
Opustilo nás:
V prvním pololetí:
Jaroslav Mikulka
František Mikulka
Emilie Mikulková
V druhém pololetí:
Josef Bureš
Josef Saal
Jan Škách
V roce 2004 se z naší obce odhlásilo 16 obyvatel a 8 občanů se přihlásilo.
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Pochválen buď Pán Ježíš Kristus
Na začátku chceme všechny, celou farnost srdečně pozdravit. Tím více je to opravdu od srdce, protože
přijdeme k Vám, hlásat velikou Kristovu lásku. „Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna,
aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný“.(J3,16) Bůh miluj! Bůh má srdce! Bůh je
láska! A kolem nás je tolik lidí smutných a zoufalých. Mladí lidé zakládají kluby sebevrahů, manželství se
rozpadají, děti osiřují, kolik lidí jde na věčné zatracení?! Ježíš Kristus nás přece křtem a biřmováním vštěpil
do svého Království. Proto,: „Kdo ví jestli není proto, že ztrácíme vlastní duši tím, že nepečujeme o duši
druhého člověka“. (Karl Rahner) Stejně mluví sv. Jan Chryzostom, velký církevní otec, který píše: „Nemohu
uvěřit ve spásu někoho, kdo nepracuje nad spásou svého bližního“.
V blízké době se ve Vaší farnosti mají začít svaté misie, jejich cílem je posvětit všechny a zvlášť
rodiny. Musíme si uvědomit, že je to moc důležitá událost. Misie, to je setkání všech farníků s Kristem,
který má živé, dobré srdce a chce nás uvést k setkání s milujícím Otcem. Velmi rádi Vás na tyto misie
zveme. Jste přece lidmi, kteří věří v Boha, jste upřímní, šlechetní a plní dobré vůle. Chcete zachránit svět
před nebezpečím nového zatracení a celý náš národ před nebezpečím nevěry, demoralizace, nenávisti a
nesvornosti. Chcete přece, aby ve vašich rodinách vládla láska, svornost a vzájemné porozumění, zvlášť mezi
starším a mladším pokolením.
Proto k Vám všem směřujeme slova, která kdysi vyslovil papež Jan Pavel II.: „Nebojte se otevřít dveře
vašich srdcí a vašich domovů Vykupiteli“.
Připomínáme Vám také velikou Ježíšovu touhu a vůli: „Chci, aby všichni lidé došli spásy a poznali
pravdu“. (1Tim 2.4) „Jsem stále živ a přimlouvám se za Vás“. (Žid 7,25)
Uvědomění těchto slov nás otevírá na jiná Ježíšova slova: „ Učiním Vás rybáři lidí“.(Mt 4,19)
„Jako otec poslal mne, tak i já posílám Vás“. (Jan 20,21) „Mám i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince. I
ty musím přivést. Uslyším můj hlas a bude jedno stádo, jeden pastýř“ (Jan 10,16) „Budete mi svědky……
.až na sám konec země“. (Sk 1,8)
Nemáme vlastně teď, během těchto misií, naplnit všechny povinnosti, které vyplívají z našeho křtu a
biřmování?
Dnešní svět klade před nás velké úkoly, za které se budeme zodpovídat nejenom před společností, ale i před
Bohem. Je to především úkol lásky a služby. Máme milovat skutkem a pravdou. My misionáři Vás vroucně
prosíme o odvahu a velkorysost, směřující ke spojení celé farnosti v případě průběhu misií. Ať každý podle
svého povolání a stavu učiní aspoň něco, aby někoho přiblížil k Bohu. Samozřejmě je nutné začít u sebe.
Někteří v tom pomohou motlitbou, obětováním svého utrpení, jiní dobrým slovem, povzbuzením nebo svou
dobře odvedenou prací. Veliké dílo misií ve vaší farnosti je naším společným dílem. Vřele Vás prosíme o
motlitbu na tento účel jak v rodinách tak i v kostele. Těšíme se na brzké shledání s Vámi.
Misionáři
Tolik pozdrav a oslovení od misionářů. Z uvedeného textu jasně vyplývá, že v naší farnosti a tedy i
v naší obci se budou konat svaté misie. Dovolte proto, abych Vám tímto oznámil, že misie se budou konat
pravděpodobně v době od 12.2. do 20.2.2005. Je mi velkou ctí, že jsem byl osloven a že se mě dostalo
tak velké milosti, podílet se na jejich přípravě. Pořad misií bude ve dvou kostelech a to ve farním a u nás
v Topolné. O programu a časovém zařazení jednotlivých akcí budete včas informováni. Modleme se proto
už teď za to, aby dílo misií bylo pro naši obec a pro duchovní obnovu našeho života, tím nejvyšším přínosem
nejen pro věřící, ale i pro ty, kterým se cestu k Bohu zatím nepodařilo nalézt.

Ing. František Viceník
Katecheta a člen ekonomické rady farnosti
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Základní škola - Hvězdárna Brno
Exkurze do Brna
V úterý 23. listopadu navštívila naše škola Hvězdárnu a planetárium Mikuláše Kopernika a Moravské zemské muzeum v Brně. Exkurze se zúčastnil
4. a 5. ročník.
Ráno v 7.30 jsme sraz ve škole a v 7.40 jsme odjížděli. Seděla jsem v autobuse s Anetkou, se kterou jsme hrály hru „Žížaly“. Cesta utekla docela rychle.
Naše první návštěva byla v muzeu, kde jsme zhlédli výstavu o životě a práci našich předků. Moc mě nezaujala. Zatímco planetárium bylo fantastické.
Ukazovali nám Malý a Velký vůz, Mléčnou dráhu a mnoho různých souhvězdí. Nejvíce si pamatuji příběh o bojovníkovi Orionu. Dověděli jsme se moc
o Slunci, hvězdách, planetách, ale také o Měsíci.
Cestou domů jsme se stavili v MC Donaldu. Dobře jsme se najedli a mohli pokračovat k domovu. Výlet se mi moc líbil.
Barbora Šuranská, V. třída

Výlet do Brna
V úterý 23. 11. 2004 jsme jeli na exkurzi do Brna. Odjezd byl v 7.40 hodin. Jela IV. a V. třída, ostatní se učili.
Nejdříve jsme navštívili Moravské zemské muzeum. Dověděli jsme se spoustu nových zajímavých věcí, škoda, že jsme tam nebyli déle.
V planetáriu jsem si připadala jako v „ráji“. Nad námi, před námi, prostě všude hvězdy. Poznali jsme souhvězdí „Kuřátka“ (moc hvězd u sebe), Oskarův
čtverec, Lva, Štíra, Oriona a spoustu dalších. Nejkrásněji vypadalo našich devět planet a Slunce.
Zastávka u MC Donalda nás posilnila. V mém zakoupeném jídle se objevila i hračka, kterou dostala má sestřička Adélka. Na zpáteční cestě nám pan řidič
pustil video - Se mnou tě baví svět.
Výlet byl prima, velmi zajímavý a poučný.
Eliška Bejvlová, V. třída

Moravské zemské muzeum a planetárium
V úterý 23. listopadu jsme jeli společně se čtvrtou třídou do Hvězdárny, planetária Mikuláše Kopernika a Moravského zemského muzea v Brně.
V 8.00 hodin jsme vyjeli od základní školy. Seděla jsem s Eliškou. Aby nám cesta utekla, hrályjsme „piškvorky“.
Moravské zemské muzeum se stalo první zastávkou. Průvodce nám vyprávěl mnoho zajímavých poznatků z Velké Moravy. Představil nám různé
nádoby, zbraně, šperky a dokonce ostatky lidí.
Na kopci se tyčilo planetárium. Pořádně jsme se prošli. Promítali nám obrazy, fotografie hvězd, Měsíce, Slunce, sluneční soustavu, planety se zajímavým
výkladem. Program v planetáriu mě moc zaujal a poučil. Na oplátku mi zůstane zakoupené kolečko s hvězdnou oblohou. Odměnou za dobré chování
se stala zastávka u MC Donaldu. Také film z videa nás pobavil. Exkurze se mi velmi líbila.
Jitka Hoferková, V. třída

Z HISTORIE TOPOLNÉ/Z HISTORIE TOPOLNÉ/Z HISTORIE TOP
Topolské hospody (dokončení)
Třetí starobylou hospodou je současná hospoda U Huberta.
Dům číslo 135 byl postavený v nejstarší bytové zástavbě jako
zemědělská usedlost. Někdy před rokem 1790 jej získala obec
pro první topolskou školu. Prvním známým učitelem, který zde
vyučoval, byl již v roce 1785 František Mikolejský. Víme o něm jen to,
že se narodil v roce 1722. Jak dlouho zde působil a odkud pocházel
nevíme. Po výstavbě školy Na Trávníku v roce 1858 koupil tento
dům Adolf Hahn. Byl to žid, který pocházel z Uherského Ostrohu.
Ten začal kolem roku 1860 provozovat v domě obchod a později
i hospodu. Z této doby pochází označení této části obce, které si
starší generace ještě pamatuje: Židova strana. Později provozoval
živnost jeho syn Josef se svojí ženou Rosou. Ta žádala obec v roce

Po vystoupení dětí v roce 1938
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1900 o udělení domovské příslušnosti, byla jí však odmítnuta. Třetí
židovskou generaci představovala jejich dcera Anna, která hospodu
koncem roku 1899 prodala Josefu Hanáčkovi ze Spytinova. Ten
stále ještě provozoval hospodu i obchod smíšeným zbožím.
Koncese na hospodu obsahovala podávání pokrmů, nálev piva a
vína, nálev a drobný prodej pálených lihových nápojů a podávání
kávy, čokolády, čaje a jiných teplých nápojů. Od Josefa Hanáčka
koupil dům v roce 1905 Petr Havlík, který se narodil v roce 1859
v Otrokovicích, byl domovsky příslušný do Napajedel a již sedm
let provozoval hospodu v Kudlovicích. V roce 1921 po smrti Petra
Havlíka byla koncese převedena na jeho syna Františka. Ten v roce
1926 žádá spolu se svojí ženou Annou, rozenou Čechmánkovou
(1893), o povolení přestavby, podle plánů napajedelského
stavitele Kašpárka. Přestavba byla schválena a brzy realizována.
Vnější podoba hospody se z této doby zachovala do dnešních dnů.
Součástí všech tří hospod byly v minulosti velmi populární kuželny.
Byly hojně využívány po večerech a především o nedělích. Nejdéle
se udržela v této hospodě. Zanikla v šedesátých letech minulého
století. V roce 1927 se František Havlík vzdává koncese ve prospěch
své ženy Anny. Ta v roce 1930 převádí živnost na svého nového
manžela Jana Hrdinu, topolského občana, narozeného v roce
1903. Spolu provozovali hospodu až do jeho smrti v roce 1944.
Potom pronajímá vdova Anna Hrdinová hospodu Ferdinandu
Foltýnovi. V době kdy byla hospoda pod správou spotřebního
družstva Jednota (1950 – 1990) se zde vystřídalo několik jejích
zaměstnanců (Svoboda, Mašek, Lorenc a další). Protože poslední
majitelka neměla dětí, odkázala hospodu své nejmladší sestře. Od
ní koupil hospodu v roce 1991 prasynovec posledních majitelek
Evžen Vašina, který ji provozuje dodnes. Je to nejstarší topolská
živnost která je v jednom domě již téměř 150 let.

Augustin K n o t

SPOLEČENSKÁ KRONIKA/Z SPOLEČENSKÁ KRONIIKA/SPOLEČENSKÁ KRONIKA
spoluobčané, kteří oslavili svá životní jubilea
červenec - prosinec
v červenci:
Mlýnková Zdenka
Foltýnová Věra
Malinová Anna
75 let
Horák Vladimír
Foltýnová Zdenka
Smýkalová Zdenka
Dohnalová Anna
85 let
Dohnalová Anna
Samsounková Antonie
91 let
Přikrylová Františka
60 let
70 let

v září:
50 let
75 let
85 let
91 let

50 let
60 let
80 let
85 let
92 let

Nesvadbová Mária
Kromsián František
Hlavačková Jaroslava
Foltýn Vojtěch
Marčíková Julie
Foltýn Rudolf
v listopadu:
Škárová Jiřina
Jankůj František
Mizerová Anežka
Mikošková Marie
Křižka Bohumil
Dovrtělová Marie

v srpnu:
Dohnalová Eva
Křen František
Štěpánek Ludvík
75 let
Mikulka Alfons
Rozsypalem Zdeněk
80 let
Kolaříková Božena
50 let
60 let

v říjnu:
Viceníková Viktorie
Velebová Anežka
Měřínská Božena
Štefková Zdeňka
80 let
Hlavačková Marie
60 let
70 let

60 let
70 let
75 let
85 let

v prosinci:
Kašná Marie
Horáková Marie
Mikulková Antonie
Mlýnková Marie

Přivítání občánků v naší obci
Vít Gajdošík
Tereza Marková
Tomáš Marek
Libor Darebník

Tomáš Svoboda
Helena Velísková
Tereza Mikulková

V měsíci listopadu oslavili Zlatou svatbu manželé
Jan a Anna Knapovi čp.128
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ZE ZASTUPITELSTVA/ZE ZASTUPITELSTVA/ZE ZASTUPITELSTVA
USNESENÍ 05/04
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce
Topolná, konaného dne 2. 9. 2004
A. Zastupitelstvo obce schválilo:
Přijetí úvěru na dostavbu DPS od České spořitelny, a.s. ve výši
12,3 mil. korun se splatností 10 let. Zajištění úvěru budoucími
rozpočtovými příjmy obce a blankosměnkou obce.
Smlouvu o úvěru č. 1447/04/LCD, Smlouvu o vyplňovacím právu
směnečném č. S/1447/04/LCD
Změny v rozpočtu :
231 20
popl. ze psů
231 20

3392

1341

- 10 000,- na MD

2132

+ 10 000,- na MD

4122

35 000,- na MD

rozvoj obce, a to na společném zasedání dne 13. září 2004 v 18
hodin.
Harmonogram prací při rekonstrukci místní části Chalúpky podle
návrhu:
- srpen 2004
projektová dokumentace
- prosinec 2004 stavební povolení
- únor 2005 výběr zhotovitele
- 2005 žádost o dotaci z prostředků Zlínského kraje
Prodej budovy čp. 500 (KS Bůrovce) a pozemek parc. číslo společnosti
CFA+H s.r.o. KREATIVNÍ HOBBY, Vésky 145, 686 01 Uherské Hradiště
za cenu 3 500 000,00 Kč a za předložených podmínek.
Prodej pozemků:
3285/36, 3285/37, 3285/38 – manželům Zimákovým čp. 103
za cenu dle příslušného cenového předpisu.
Vydání pozemku č. 609/51, st.. 790 a 791 Pozemkovému Fondu České
republiky, a to na základě Výzvy ke spolupráci ze dne 21. července
2004.

231 10
PO MŠ ZŠ
231 10
231 10

33353
33353
33353

3111
3113

5331
5331

14 000,- na D
21 000,- na D

231 10
231 10

33353
33353

3111

4122
5331

- 82 000,- na MD
- 82 000,- na D

231 30
Knihovna
231 30

3314

5169

- 13 000,- na D

3314

5162

+ 13 000,- na D

231 30
Kostel Bílovice
231 10

6171

5141

- 40 000,- na D

6171

5223

+ 40 000,- na D

6171

6121

- 437 000,- na D

3111
2212
6171

5171
5171
5163
5137
5139
5169
5162
5171
5166
6121

+ 200 000,- na D
+ 52 000,- na D
+ 10 000,- na D
+ 25 000,- na D
+ 50 000,- na D
+ 25 000,- na D
+ 10 000,- na D
+ 40 000,- na D
- 40 000,- na D
- 70 000,- na D

3349

5138

- 100 000,- na D

Obecně závaznou vyhlášku číslo 01/2004, kterou se doplňuje obecně
závazná vyhláška ze dne 11. 5. 1995 v článku č. 9 – funkční zonace
obce o změnu č. 4.

2321

5171

- 50 000,- na D

Zadání změny č. 5 Územního plánu

2212

6121

+ 100 000,- na D

Zřizuje Radu příspěvkové organizace Základní škola, a to s platností
od 1. 1. 2005

6171

6130

+ 185 000,- na D

231 30
správa
231 30
231 30
231 30

9

231 30

6171

publikace obce
opravy ČOV
231 30
projekt návsi

5001

výkup pozemku - Dujíček
Společnost VYMYSLICKÝ-VÝTAHY, spol. s r.o., 687 12 Bílovice 1
jako zhotovitele výtahu na DPS – Varianta 2) za cenu 788 600,00
Kč bez DPH (při 4 nástupištích) nebo cenu 808 600,00 Kč (při 5
nástupištích).
Smlouvu o poskytnutí veřejné podpory malého rozsahu č. 2466/
2004 se Zlínským krajem.
Princi výběru zhotovitele studie rekonstrukce návsi a to tak, výběr
provedou Zastupitelé + členové stavební komise a komise pro

strana 10

Vrácení nájemného za II. pololetí roku 2003 a I. pololetí roku 2004
z části pozemku parc. č. 609/1, který byl pronajmutý p. Mlčuchovi.
Nájemné bude vráceno ve výši 20.250,00 Kč, a to majitelům těchto
pozemků.
Koupi pozemku parc. č. 609/56 o rozloze 2477m2 za 90,-/m2 od ing.
Romana Dujíčka.
Pravidlo, že případné dodávky občerstvení pro rekreační oblast, která
může vzniknout na pozemku parc. č. 609/56 bude dodávat Topolská
Hospoda, Petr Dujíček Topolná 224, IČO 86714831
Prodej půdních prostor na 7BJ č. 92 panu R. Markovi čp. 488 za cenu
100 tis. korun.
Možnost vybudovat půdní vestavbu na objektu 7 BJ – čp. 92. Půdní
vestavbu smí vybudovat pan Roman Marek – Topolná 488.
Nákup nábytku do kanceláře účetní za cenu 30 000,00 Kč včetně DPH
od společnosti VOS s.r.o.
Nákup Software pro OÚ dle nabídky za cenu 57 430,00 Kč bez DPH.
Změnu číslo 4 ÚPN SÚ Topolná.

Zřizuje Radu příspěvkové organizace Mateřeská škola, a to s platností
od 1. 1. 2005
Nařízení obce č. 1/2004 o spalování rostl. materiálů
Dodatek č. 1 – Smlouva o spolupráci na projektu Jednotné digitální
technické mapy zlínského kraje.
Bezplatný provoz sběrného dvora pro občany – nepodnikatele, a to
s platností do 2. 9. 2004 do 31. 3. 2005.
Zřízení redakční rady Topolských novin „Život v Topolné“.

Předsedkyni redakční rady Mgr. Olgu Němcovou.
Závazné uzávěrky jednotlivých čísel obecních novin, a to na 31.3., 30.
6., 30. 9., 30. 11. každého roku.
Princip, kdy noviny vyjdou nejpozději do 14 dní po uzávěrce.

B.

Zastupitelstvo obce zvolilo:

Členy návrhové komise: Mgr. Hana Marášková, Mgr. Olga Němcová,
Ludvík Foltýn

USNESENÍ 06/04
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce
Topolná, konaného dne 27. 10. 2004
A.Zastupitelstvo obce schvaluje:

Informace o průběhu prací provizorní komunikace v ulici nad školou.

- požadavky, aby se společnost Topagra s.r.o. podílela 50%
na rekonstrukci vozovky
k zemědělskému družstvu.
změnu rozpočtu
princip 5% rezervy v rozpočtu obce
objem víceprací na rekonstrukci místní komunikaci, dle
zprávy ing. Radima Hubáčka
ukončení smlouvy s T.S. Otrokovice a uzavření smlouvy
se Sběrnými surovinami Uherské Hradiště
zavedení pytlového sběru
posunutí termínu platby zakoupení pozemku pod DPS
zrušení půjčky s p. Petrem Dujíčkem p. Marií
Poláčkovou, uzavření nové smlouvy podle dohodnutých
podmínek
ošetření topolové aleje v souladu s upřesněným
posudkem
pořizování záznamu jednání zastupitelstva obce na
diktafon za účelem napsání zápisu ZO.
Schvaluje vypovězení smlouvy se spol. HI – TECH
media systém a uzavření nové smlouvy se spol.
Internex2000 s.r.o.

Informaci o výběru zhotovitele zastřešení spojovací chodby MŠ
– firmu Roman Marek, za cenu 244 049,00 Kč bez DPH.

B.
-

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
vyjádření RO k šetření finančního výboru k ZTV nad
školou

C.
-

Zastupitelstvo obce pověřuje:
Stavební komisi a komisi pro rozvoj obce k přípravě
pojmenování ulic.
Pověřuje ing. Viceníka jednáním s Prof. Ing. Černým
k upřesnění znaleckého posudku topolové aleje.

Zapisovatele: Bl. Pláškovou
Skrutátory – Bl. Polášková, L. Gajdošíková
Ověřovatelé: Vl. Ptáčková, ing. P. Knot

C.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

Zprávo o činnosti Rady obce předloženou starostou.
Informace o průběhu stavby DPS.
Informace o průběhu akce ZTV nad školou.
Informace o rekonstrukci místní komunikace.

Informace o bezdrátovém Internetu v obci.

D.

Zastupitelstvo obce ukládá:

Starostovi obce jednat s Pozemkovým fondem ohledně vrácení
finančních prostředků obci ve věci nájemného za pozemek parc. číslo
609/1.
RO zřídit podúčet na kterém budou uloženy fin. prostředky z prodeje
KS Bůrovce.
RO podniknout nezbytné kroky na vybudování víceúčelové haly ne
území obce.

D. Zastupitelstvo obce ukládá:
- RO
jednat s Topagrou s.r.o.
RO výběru zhotovitele akce „ topolová alej“
E. Zastupitelstvo obce revoluje:
- rozhodnutí o zřízení Rady MŠ

RO, aby vyzvala vlastníky k odstranění zjištěných nedostatků
v topolské aleji cesty k Vysilači.

F. Zastupitelstvo obce zamítá:
- žádost Regionu za Moravú o dotaci na DPS
v Nedachlebicích

RO vyhodnocení poptávkového řízení a doporučení výběru
zhotovitele zpevněné plochy DPS.

G. Zastupitelstvo obce podporuje:
- projekt Regionu za Moravú

RO vypracovat návrh vyhlášky omezující parkování v obci.
Předsedkyni Redakční rady obecních novin, Mgr. Olze Němcové, aby
jmenovala další členy redakční rady.

E.

Zastupitelstvo obce odložilo na své příští zasedání

Schválení aktualizovaného výhledu rozpočtu do roku 2008
Projednání závěru finančního výboru k ZTV Nad školou.
Schválení víceprací na akci Re-Ko místní komunikace v Topolné.
Schválení fakturací na akci Provizorní komunikace Nad školou.
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Bezpečnost občanů Topolné - koncepce
Nejdůležitější prioritou při správě obce musí být nutně bezpečnost občanů. Ač
se to nezdá do problematiky bezpečnost spadá mnoho věcí, byť to tak na první
pohled nemusí vypadat.
Snažil jsem se nalézt všechna bezpečnostní rizika a problémy v naší obci a
nastínit jejich řešení. Je logicky možné, že jsem při sestavování této koncepce
na některá rizika zapomněl, stejně jako je jasné, že se jedná o živý dokument,
který je možné neustále doplňovat. Proto bych rád požádal všechny občany,
aby mi svoje připomínky a doplnění ihned sdělily, a to buďto osobně na
obecním úřadě, případně prostřednictvím podatelny, písemně na adresu
úřadu, telefonicky na mém telefonním čísle 608 867 655 nebo e-mailem na
kosut@topolna.cz.
Možná rizika a návrh na řešení:
1) Dopravní situace
Provoz na hlavní komunikaci
Vzhledem k tomu, že se z Topolné stává čím dál častěji tranzitní obec, a
zároveň roste počet automobilů, stává se naše hlavní komunikace poměrně
nebezpečným místem.
Návrhy řešení:
provádět častá měření rychlosti kvůli zabezpečení prevence.
V tomto již proběhl první krok – Rada obce objednala měření
rychlosti obci, jehož výsledky byly poskytnuty odboru dopravy
k řešení. V průběhu dalších let budeme chtít provádět pravidelná
– měsíční měření
zabezpečení přechodu pro chodce u autobusové zastávky. Je zde
sice umístěn přechod, ale do budoucna by měla obec počítat
s osvětlením přechodu a osazením výrazných dopravních značek,
které by na přechod dále upozornily.
vybudování přechodu pro chodce u Základní školy. Vybudování
přechodu je podmíněno existencí chodníku na druhé straně.
V rozpočtu na rok 2004 je již počítáno s investicí do vybudování
tohoto chodníku. V návaznosti zajistí obec veškerá nutná povolení
pro vznik přechodu. Přechod by měl být dobře značen a taktéž
osvětlen.
omezení při vjezdech do obce. Tato místa jsou nejnebezpečnější a je
nutné najít vhodné, ať už optické či akustické omezení.
Provoz na ostatních – vedlejších komunikacích
Nejen na hlavní komunikaci je provoz nebezpečný, proto je nutné uvažovat o
opatřeních i na ostatních komunikacích
Návrhy řešení:
nové dopravní značení. Stávající značení buďto úplně chybí nebo
je nedostačující. Proto je nutné zpracovat projektovou dokumentaci
na každou obecní komunikaci, tuto je nutné projednat s policií
a následně realizovat. Osazení nových značek není zrovna levné
(jedna značka včetně osazení na sloupku stojí kolem 3 000 Kč).
Proto se toto musí dít postupně. Rada obce ve spolupráci s Komisí
pro rozvoj obce a stavební již schválila nové značení na nově
rekonstruované komunikaci – zleva obecního úřadu nahoru.
V rozpočtu na rok 2005 jsou vyhrazeny prostředky na pořízení
značení. Postupně budou řešeny i zbývající komunikace.
osazení přiměřeného množství retardérů. Tento prostředek je
krajním řešením, které není mnohdy ideální, ale na mnohdy naopak
nutný. Rada obce rozhodla o osazení jednoho nebo dvou retardérů
na nově rekonstruované komunikaci. Do budoucna budeme
zvažovat osazení dalších na problematických místech.
2) Požární ochrana obce a budov obce
Nebezpečí požáru je vždy a všudy přítomné. Je známou pravdou, že pokud se
požár nezačne hasit do 10 minut, tak se stává požár neuhasitelným.
Návrhy řešení:
ochrana obce. Ve spolupráci s SVK jsem zjistil umístění funkčních
hydrantů v obci, které jsou pravidelně kontrolovány a jsou
připraveny k použití. Jedná se celkem o 4 hydranty pro celou obec.
Je zjevné, že počet je nedostatečný. Je nutné se zabývat tím, aby
funkčních a kontrolovaných hydrantů bylo podstatně více. Obec
musí iniciovat jednání s SVK v této věci. Zároveň při plánování
rekonstrukce návsi jsou navrženy nové hydranty, které budou
osazeny.
ochrana budov obce. Současný stav je žalostný. Většina budov obce
má nefunkční hasicí přístroje bez revizí. Již jsem nechal zpracovat
analýzu kolik hasicích přístrojů a kde je nutně pořídit. Jedná se opět
o opatření, které ponese nároky na rozpočet obce. Požární ochrana
byla začleněna do rozpočtu obce na rok 2005 a měla by se stát
automatickou položkou rozpočtu i na budoucí léta. Výjimku tvoří

pouze budovy Základní a Mateřské školy, neboť ředitelky těchto
organizací si riziko uvědomují a o požární ochranu se starají
funkční jednotka Sboru dobrovolných hasičů. Byla provedena
kontrola připravenosti a vybavenosti naší jednotky. Byla zjištěna
některá pochybení. Na tomto základě bylo veliteli hasičů uloženo, ať
sjedná okamžitou nápravu, byť to opět ponese nároky na rozpočet.
kvalitní obecní legislativa. Na Zastupitelstvu obce bude schválen
nový požární řád obce, který bude obsahovat veškerá nutná
ustanovení
3) Ostatní rizika
Staré stromy – topolová alej směrem k vysílači
Staré stromy, kterých se v obci několik nachází a zejména přestárlá topolová alej
kolem cesty k vysílačům představují velké riziko zejména z padajících suchých
větví.
Návrhy řešení:
monitorovat stromy v obci a dle zjištěné situace řešit prořezem
připravit omlazení topolové aleje na cestě k vysílačům. Na
zastupitelstvo obce je připraveno řešení, na kterém se již shodla Rada
obce, které by mělo zajistit dostatečný zásah, aby byla eliminována
všechna rizika
Denní přesuny dětí ze Základní školy na oběd do Mateřské školy
Jedno z témat, které na první pohled z celou koncepcí bezpečnosti nesouvisí.
Nicméně stávající stav je takový, že všechny děli ze Základní školy se denně
musí přesouvat do Mateřské školy na oběd. To znamená, že musí projít podél
hlavní cesty a asi čtyřikrát přecházejí vedlejší cestu. Zejména ve špatném počasí
(déšť, sníh či vítr) se jedná o velmi riskantní manévr a učitelkám, které mají
přesun na starosti není co závidět.
Návrh řešení
rekonstruovat někdejší výdejnu obědů a jídelnu v areálu Základní
školy. Tato rekonstrukce bude finančně náročná, ale podle mého
názoru nutná. Proto je nutné najít prostředky jednak v rozpočtu
obce (tam nejdříve v roce 2006), ale i v dotacích.
Funkční a kvalitní veřejné osvětlení v obci
Stávající veřejné osvětlení je na průměrné úrovni. V některých částech obce je
nedostačující, v jiných nekvalitní.
Návrh řešení:
dobudovat VO tak, kde chybí. V roce 2005 se bude realizovat
osvětlení v části Nad školou
provést analýzu stávajícího VO, postupně doplnit sloupy s lampami
tam, kde zjevně schází
postupně obnovovat staré typy lamp za nové, které jsou kvalitnější a
lépe svítí
Položka obnova VO by měla být automatickou položkou každého
dalšího rozpočtu
Volně pobíhající psy
Problém se psy, kteří jsou nezabezpečení a volně se pohybují po vsi trvá již
několik let. Zastupitelstvo se snažilo problém řešit schválením Obecně závazné
vyhlášky, která stanovuje přesná pravidla pro pohyb psů.
Návrh řešení:
důkladněji vymáhat plnění Obecně závaznou vyhlášku. Opakované
přestupky trestat pokutami.
Životní prostředí
V této oblasti je hlavním problémem pálení nevhodného odpadu občany.
Zastupitelstvo obce vydalo Nařízení obce, které reguluje toto spalování.
Dalším problémem může být skladování nebezpečných odpadů ve sběrném
dvoře nebo v rámci podnikatelských subjektů.
Návrh řešení:
důkladné a nekompromisní vymáhání plnění Nařízení obce.
Regulace spalování jen na některé dny přináší zvýšenou koncentraci
škodlivin v ovzduší právě po dobu pálení. Problémem však není
samotný fakt, že se může pálit jen ve vymezené hodiny, ale zejména
to, co občané pálí. Je sice fakt, že se nacházíme na vesnici, takže se
nevyhneme pálení suché trávy apod., ale pálení plastů či obdobných
materiálů je už za rámcem tolerance. Je nutné přísně postihovat
takováto porušení nařízení obce, např. vysokými pokutami
je nutné dbát na dodržování všech předpisů při přechodném
skladování nebezpečných odpadů ve sběrném dvoře
je nutné provést analýzu, zda některý z podnikatelských subjektů
skladuje běžně nebezpečné odpady či materiály a následně
dozorovat plnění všech bezpečnostních opatření.

Sdružení NK a ODS
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Mé první hody
Od svého narození žiji v obci „TOPOLNÁ“, která příští rok oslaví 700 leté výročí založení. K této obci neodmyslitelně patří hodová tradice
„ SLOVÁCKÉ HODY“, jsou společenskou akcí číslo 1. Hodová tradice, začíná již od malých dětí v kroji, který patří ke kultuře našeho
kraje.
Od dětství až doposud jsem měl i já možnost každoročně chodit v kroji. Mě to však nelákalo. Až letos.
Tento rok, jsem na nabídku letošního stárka Aleše Kaňovského jsem se rozhodl, že v kroji půjdu. Uvědomil jsem si, že nemám žádnou
tanečnici ale i měsíc časového skluzu. Jeho odpovědí bylo „večer v sedm na 90“. Doma jsem to oznámil rodičům, kteří mě podpořili.
První hodová zkouška, kdo všechno tančí? Bylo mi ihned jasné, že letošní hody budou bujaré a veselé. A tak, že byly! Každou zkoušku
jsem se pomalu učil všem tancům, které se měly tančit v tzv. „besedě“ a ve „Včelaranem“. Díky obětavému přístupu Michaely Medlové a
mé tanečnice Andrey Mikulkové, jsem hodovou besedu a cel hody zvládl. Nikdy nezapomenu na mé první (a ne poslední) hody!
Touto cestou bych chtěl poděkovat těm rodinám, které mě zapůjčily jednotlivé části kroje.
Na závěr chci ještě jednou poděkovat již tolikrát zmiňované „Opolské chase a nejenom jí, ale i Vám občanům obce za účast na kulturním
programu.
Děkuji Roman Foltým

Strašidla ve fantazii dětí
Počítač
Mé strašidlo Počák dostalo nápad, že
mě v noci postraší. Počkalo si až usnu
a pak se pustilo do práce. Začalo lupat
klávesnicí a vrzat myší - až mě probudilo.
Hrozně jsem se polekal co se děje. Pak
jsem si uvědomil, že se to ozývá můj
počítač. Rychle jsem ho vypnul a šel jsem
v klidu spát.
Marián Berecka, 3. ročník
Duch
Hrad Křídov obývá duch zemřelého
barona Brnkavého. Za bouřlivých nocí
hraje v sále na koncertní křídlo. Má
mnoho posluchačů - ať už jsou to myši
nebo chudák kastelán.
Veronika Kučerová, 3. ročník
Zápalák
Zápalák je sirka. Je hodná a pomáhá
hlavně skautům. A také těm, kterým je
zima. Ale ti, co někdy zapálili stoh slámy
nebo podpálili něco jiného - tak těm
nepomůže.
Kateřina Zábojníková, 3. ročník

Kouzelný pes
Byl jednou chlupatý kouzelný pes.
Možná ani nebyl kouzelný, ale mně se
zdálo, že na mě mluví lidskou řečí. Vždy
když zaštěkal jsem mu porozuměl...
Někdy štěkal zvesela a vrtěl přitom
ocáskem, jindy štěkal smutně a to jsem
byl smutný i já. Jindy jsem si představoval,
že když zaštěká dvakrát promění se
v mého kamaráda... Celý den jsme si hráli
a běhali - ale byl to jen sen.
Nyní mám malého psího kamaráda
a jsem moc rád, že ho mám.
František Gajdošík, 3. ročník
Moje kamarádka Žofka
Žofka je vodní želva. Je to moje nejmilejší
zvířátko, protože se mnou bydlí
v pokojíčku. Mám sice ještě psa, ale ten
musí být venku. Moje Žofinka nejraději
žere granulky a sušené červy.
Jednou jsem přišel ze školy a Žofinka
byla pryč. Všude jsem ji hledal. Nakonec
jsem ji našel schovanou pod postelí
a měl jsem velkou radost. Je to moje
dobrá kamarádka.
JAkub Čellár, 3. ročník
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Mikulášská, andělská a čertovská škola v Topolné
Již týden si děti připravovaly masky na šestý prosinec - svátek Mikuláše. Moc a moc se těšily. v pondělí ráno se z domovů ubíraly
ke škole čerti, andělé a Mikuláši. Nápadité, zajímavé postavičky zaplavily školu. Ale co se nestalo?
Najednou ředitelova paní ředitelka Mikuláška a ze sborovny vycházely paní učitelky andělé, či dokonce čerti. Učení nebylo
mučení. A čtvrtou hodinu začalo předvádění všech žáků, přednášeli básničky, tančili, soutěžili. Vyhlašovali se tři nejlepší čerti,
andělé a Mikuláši ze tříd. Všichni dostávali sladkou odměnu.
Závěrečný, radostný a veselý rej ukončil Mikulášskou besídku s tím, že příští rok se určitě sejdeme znovu.
Mgr. O. Němcová, ředitelka

1. ROČNÍK

2. ROČNÍK

3. ROČNÍK
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4. ROČNÍK

5. ROČNÍK

REJ

Veršování čtvrťáků na téma „domov lidí a zvířat“
Miroslav Horák, IV.tř

Aneta Pavelcová, IV.tř.

Můj domov

Domov zvířat a lidí

Můj domov je moje vesnice,
kde žiju a mám své rodiče.

Úl, to je dům pro včely,
pracují i v neděli.
Koně bydlí ve stáji,
oves rádi mlsají.

Můj domov je můj rodinný dům,
můj pokoj, kde mám psací stůl.
Stavebnice, se kterými si stavím
a počítač, u kterého se bavím.
Můj domov je celá moje rodina,
která s mnou radosti i starosti prožívá

Mýval bydlí u přehrad,
ovoce si myje rád.
Ryby bydlí ve vodě,
plavou si tam v pohodě.
Pro slony i opice,
jsou domovy v Africe.
Můj domov je nad školkou
s tatínkem i maminkou.
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700. VÝROČÍ TRVÁNÍ OBCE
V příštím roce si budeme připomínat 700. výročí trvání obce, které bylo potvrzeno v listině vydané Janem Lucemburským v roce
1318. Pro důstojný průběh oslav byla vytvořena komise v čele se starostou obce, ve které jsou zástupci spolků, škol, podniků. Touto
komisí byl odsouhlasen návrh, aby vyvrcholení oslav proběhlo v termínu 17. až 19. června. Trvání obce si však budeme připomínat při
různých společenských akcích v průběhu celého roku. Při vyvrcholení oslav počítáme s výstavou výrobků, jak topolských podnikatelů,
tak jednotlivců, kteří zde budou moci ukázat výsledky své dovednosti ( keramika, kraslice, košíky, výšivky, práce žáků školy, trofeje a
jiné). Bude zde možnost prezentace podnikatelských firem působících v obci. V průběhu soboty by se měl uskutečnit jarmark lidových
výrobků a jiné zajímavé akce. Vyvrcholením bude neděle 19. června. Závěrem by mělo být kulturní odpoledne v Bůrovcích. Jistě si
uvědomujeme, že to bude akce náročná do které by se měla zapojit celá vesnice. Počítáme se sjezdem rodáků a dalších příznivců
naší obce včetně oficiálních hostů. Proto termín oslav oznamujeme s dostatečným předstihem, aby se tato informace pomocí Vás
občanů dostala k Vašim blízkým, ke spolužákům, bývalým učitelům i bývalým občanům. Program oslav se bude v průběhu roku
ještě upřesňovat a další podmětné návrhy komise ráda přivítá. Celá akce bude náročná i finančně. Proto již nyní přivítáme zapojení
podnikatelů do jejich prezentace a poskytnutí sponzorských darů. Věřím, že se nám společně podaří připravit oslavy tohoto kulatého
výročí trvání naší obce důstojně a tak představit naši obec veřejnosti.

ŽIVOT V TOPOLNÉ
vydává OÚ Topolná, náklad 600 kusů, vychází 20. 12. 2004,
distribuován zdarma
tisk: Agentura NP
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