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TŘETÍ ČTVRTLETÍ 2003 SKONČENO?!
Třetí
čtvrtletí
2003 skončeno?!
Ano, po parném létě, plném
slunných
dnů
a nadměrného sucha jsme přešli do
podzimu, který
nám svými teplotními rozdíly dává najevo, že zimu máme
téměř za dveřmi.
Zastřešená budova Domu s pečovatelskou službou čeká na klempíře, a zanedlouho bude pokryta krytinou. Jenom okolí
budovy je plné pahorků výkopové hlíny,
porostlé travní kulturou, kterou nemá rád
zahrádkář i nezahrádkař. To však bývá
u každé stavby.
Po počátečních rozpacích a nedůvěře občanů, zda si vzít půjčku na opravu
a modernizaci svého rodinného domku, se
při závěrečném termínu čerpání nakupilo
tolik žádostí, že se musel zavést pořadník
s datem podání žádostí, v duchu přísloví
„kdo dřív přijde, ten dřív mele“. Mnohé
žadatele už nešlo uspokojit půjčkou ze St.
fondu rozvoje bydlení, a tak jim byla nabídnuta možnost čerpat z půjčky Ministerstva
pro místní rozvoj, která se v obci poskytuje
už od roku 1998. Propagace a informace
u obou půjčkách případným žadatelům přinesly hodně starostí a obtíží našemu úřadu,

Z TOPOLNÉ AŽ NA KONEC
SVĚTA.
– cesta do Indonésie, konkrétně na západní část ostrova Papua nová Guinea
do Irianu.

VÝHLED ROZPOČTU
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– na zastupitelstvu obce, které se konalo dne 23. září 2003 byl schválen
výhled rozpočtu.
strany 6 a 7

KAUZA NESVADBŮ 2. ČÁST
– kauze vracení pozemků rodině

Nesvadbů.
strany 8 a 9

za což patří poděkování paní Gajdošíkové a
paní Poláškové, které mnohdy vysvětlovaly
nad rámec svých pracovních povinností.
Horší je to už s místními komunikacemi (celková délka 5,4 km), jejichž stav
zvláště v horních částech obce je dosti neuspokojivý. Stále se jen opravují. Věřte, že
z nabízených titulů ministerstev se na jejich
rekonstrukce nic nedá použít. Stát zkrátka
tuto oblast potřeb obyvatelstva nedotuje
a obce zřídkakdy mohou začít ze svých prostředků. Tímto nechci věc shodit ze stolu,
a proto krátké vysvětlení občanům z Horního konce – Chalúpek, kteří nám nedávno
zaslali petici. Situace je v tomto 150 m úseku složitá více než na první pohled vypadá.
Už Územní plán obce zde napovídá, že pro
hustotu domů na malé rozloze se musí
dodržovat stavební uzávěra. Charakter
skladby domů tzv. „hliníky“ se postupem
času musí redukovat aby to odpovídalo stavebním a hygienickým předpisům. Proto
i veřejné prostranství, na kterém se nachází cesta je úzké, nestandardní, a proto
plyn, voda i kanalizace jsou zde umístěny
uprostřed nebo v kraji vozovky. Zvláště
kanalizaci vybudovanou v r. 1977 už určitě bude nutno vyměnit, a situaci ještě
komplikují časté havárie vodovodu. Proto
se v současné době jedná o provizorním řešení s možným použitím recyklované drti.
Projektant je proto úkolován navrhnout

vzhledem k finančním možnostem obce
solidní a nejlacinější řešení.
V měsíci srpnu, na konci prázdnin se po
letech vyřešil problém prosakování vody za
větších dešťových srážek, do sklepních prostor přístavby Základní školy. Kanalizaci po
obvodu školy ucpanou po letech provozu asi
od r. 1975 bylo třeba nahradit plastovým potrubím a zaústit nově do veřejné stoky. Tady
patří poděkovat nejen firmě IPOS p. Jaromíra
Kopečka, ale i naším civilkářům za zvládnutí
náročného úkolu v šibeničním termínu.
Již delší dobu se mluví o dokončení
vodovodu v délce 640 m pro budoucí zástavbu RD nad Základní školou.
K provozování tohoto nového vodvodovodního potrubí bylo však nutné vybudovat vodoměrnou šachtu na Horních
dílech a redukční šachtu před Velíškovým
a Mikulkovým, čp. 72 a 75 . Situace se navíc
zkomplikovala v rozdílných názorech SVK
a. s. a dodavatele stavby na technické vybavení obou šachet. Nakonec se vše dohodlo a
15. 10. nastalo propojení vodovodních řádů
a dnes už je snad všechno v pořádku.
K základní technické vybavenosti rodinných domků patří však také kabelizace
k zásobení elektrickou energií. Proto se
v současné době projektuje a následně se
bude realizovat pokládka kabelů pro RD
v úseku naproti domu čp. 509, manželů
Belejových.
pokračování na str. 2

Z TOPOLNÉ AŽ NA KONEC SVĚTA
Od mládí sbírám motýly a svému koníčku věnuji dost volného času. Před rokem se
mi naskytla možnost vycestovat do Indonésie, konkrétně na západní část ostrova
Papua nová Guinea do Irianu. Výprava, kterou jsem plánoval byla zaměřena spíše
na etnografii, ale možnost vidět, případně ulovit největší denní motýly světa, mě
dala odvahu se této dobrodružné cesty zúčastnit.
Západní, indonéská část Nové Guineje, Irian Jaya je dnes na začátku třetího
tisíciletí, pravděpodobně nejdivočejším místem naší planety. Existují zde rozsáhlá
a neprobádaná území, kde žijí celé kmeny lidí na úrovni doby kamenné. Irian Jaya
je jednou z nejobtížnějších expedičních lokalit, jak pro svoji nedostupnost tak i
pro velkou odlehlost od civilizace.
Cestu jsem uskutečnil s našim známým českým cestovatelem Petrem Jahodou
v počtu pěti osob. Cílem expedice bylo poznat nové kmeny domorodých obyvatel
na Irian Jaya a tím pádem se posunout o několik tisíc let v čase zpět, dá se říci do
doby kamenné. Příprava na tuto náročnou a dobrodružnou cestu trvala několik
měsíců, ale bez ní by úspěch celé expedice nebyl možný. Expedice trvala třicet
dnů.
pokračování na str. 2

TŘETÍ ČTVRTLETÍ 2003 SKONČENO
Jihomoravská energetika však také plánuje
posílit stávající rozvody NN a to v ulici
Padělky od Napajedel. Výměna drátového vedení za kabel se zokruhováním
u Háblového a Marčíkového se uskuteční
na jaře roku 2004.
Už v měsíci červenci dala obec výpověď Jednotě Uh. Ostroh na dodávku tepla
z důvodu neplacení pravidelných záloh
na platby zemního plynu. Je to tak vlastně
pokračování soudního sporu, který stále
přetrvává a zatím nemá konce.
Také situace s cestou na Vysilač – určení vlastnictví – nebude asi krátkodobou
záležitostí. Nejdelší úsek vlastní Federální
ministerstvo spojů, které zaniklo, před bývalým Unispolem je vlastníkem obec a od
tohoto místa až po první dům na Trávníku
( čp. 390 – p. I. Mikulková ) je cesta vlastnictvím drobných majitelů. No, uvidíme

jak se k tomu postaví nový úřad – „Pro
zastupování státu ve věcech majetkových“
v součinnosti s Mínisterstvo financí.
Aby se naplnilo usnesení Zastupitelstvem obce z minulého zasedání ohledně
Mokřadu, bylo v uplynulých týdnech
mnoho jednání. Pro správné užívání tohoto
území bylo zjištěno, že nelze k tomuto vydat Obecně závaznou vyhlášku, ale pouze
Pravidla umožňující pohyb návštěvníků
s informacemi o tomto území. Dále nám
z Městského úřadu – odbor životní prostředí došla zpráva o registraci Mokřadu
jako významného krajinného prvku. Proto
v duchu stanovených pravidel a informací,
které zde budou vyvěšeny, se chovejme
ohleduplně a s citem pro tamní floru
a faunu.
Hody s právem. Jako každoročně, se už
v srpnu mládež schází na různých místech,

aby se domluvila na pořádání Svatováclavských hodů s právem. Z počátku to prý
nevypadalo dobře, ale později se nějak dali
dohromady. Nebylo hodně párů krojovaných, ale o to stoupla kvalita. Kdo tomu
nevěří, ať si půjčí videokazetu a nebo se
zeptá účastníků sobotní zábavy, kdy to nemělo chybu. Proto vřelé díky občanskému
sdružení Topolská Chasa a díky Vám všem
účastníkům, kteří jste vytvořili velmi srdečnou atmosféru. Jen tak dále!
Vážení občané! S uvedenými informacemi je možno získat jen všeobecný
přehled o činnosti obce. V období od 30.
června do 30. září bylo uskutečněno 4x
zasedání Zastupitelstva obce, z nichž dvě
byly mimořádné (kauza Nesvadbů), ale
všechny byly veřejné a bohužel s malou
účastí vás – potencionálních voličů.
František Samsounek
starosta

Z TOPOLNÉ AŽ NA KONEC SVĚTA
pokračování ze str. 1
24. října 2002 jsme odletěli
z Prahy, přes Amsterodam, Singapur
do Jakarty. Odtud po krátké přestávce
přes ostrovy na druhý největší ostrov
světa Papuu, Novou Guineu. Po dvou
dnech pobytu se konečně podařilo
mechanikům opravit letadlo a my jsme
se mohli dostat přes neprostupnou
džungli do údolí Baliem, které bylo
objeveno teprve v roce 1938 a bylo
výchozím bodem naší expedice.

Údolí Baliem bylo dlouhá léta
obývané
kmenem
Daniů,
kteří
do nedávné doby byli jedněmi
z
nejobávanějších
lovců
lebek.
Abychom se dostali k přírodním lidem,
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kteří nejsou ovlivnění civilizací, bylo
nezbytné projít horskou džunglí.
Znamenalo to pro mě patnáctidenní
putování horami, horským deštným
pralesem a krásnou přírodou.
Mezi strmými horami a divokými
kaňony jsme se potkávali s lidmi
doby dávno minulé. Připadalo mi
to jako putování živými učebnicemi
archeologie a antropologie. Cesta
plná zážitků z překonávání přírodních
překážek nejen po chatrných mostech
z lián, zavěšených vysoko nad řekou,
nás konečně dovedla k cíli mezi
horské kmeny Daniů a Jaliů, u nichž
se evoluční vývoj zastavil téměř ta, kde
náš začal.
Navštívili jsme místa, kde noha
bělocha ještě nikdy nevstoupila a tato
skutečnost se odrazila i na reakcích
domorodých obyvatel. Do nedávné
doby byly domorodé kmeny obávanými
kanibaly, ale přesto si myslím, že
největším nebezpečím, které nám
hrozilo, byl jakýkoliv vážnější úraz, který
by téměř jistě ohrozil život a návrat
domů.
Odměnou za jeden z nejnáročnějších
treků strmou horskou džunglí nám bylo
umožněno poznat těžký život tamních
obyvatel. Jejich zvyky, jídelníček,
několikrát jsme přespali v domorodé
chýši včetně společné večeře, která
sestávala většinou z batátů. Batáty jsou
sladké brambory, které tvoří převážnou
část stravy. Nejlépe chutnají jako pečené
v ohni, ale stravovat se pouze jimi jsem
vydržel dva dny a raději jsem zůstal u

svých polévek.
Přesto, že domorodci chodí
téměř nazí, muži mají typické koteky
/násady na penis/ a ženy krátké sukýnky
z přírodního materiálu, chovají se hodně
stydlivě.
Každý člen expedice měl svého
nosiče přesto nám zůstala dosti velká
zátěž na zádech. Taky jsem zhubl 9 kg,
což je ale při takové náročné výpravě
běžné.
Po patnácti dnech života v džungli
a mezi domorodci jsme odletěli malým
trojmístným letadlem z vnitrozemí až
na pobřeží a strávili jsme několik dnů
na malém ostrůvku Biak, obydlený
převážně Indonézany, kde jsme se
potápěli v jednom z nejkrásnějších
korálových moří na zemi.
Touto výpravou se splnil můj sen
z dětství. Chytal jsem největší denní
motýly světa a podařilo se mi ulovit zatím
nepoznané druhy brouků zlatohlávků.
Ing. Lapčík Miroslav

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA/SPOLEČENSKÁ RUBRIKA/SPOLEČEN
SPOLUOBČANÉ, KTEŘÍ OSLAVILI SVÁ ŽIVOTNÍ JUBILEA ČERVENEC - ZÁŘÍ
v červenci:

v září:

50 let

Fusková Svatoslava
Lapčíková Helena

50 let

Kačmarová Danuše
Dostálková Marie
Berecka Jaroslav

60 let

Dvořáček Květoslav
Nohálová Mária
Horáková Anna

70 let

Švecová Zdenka

75 let

Knot Zdenek

80 let

Jurčík František

75 let

Knotová Ludmila

90 let

Přikrylová Františka

v srpnu:

Přivítání občánků v naší obci

50 let

Doležalová Vladimíra

60 let

Kaňovský Vojtěch

80 let

Kopp Bohumil

Vojtěch Paška
Směták Matěj
Sklenářová Tereza,
Gajdošíková Tereza

V měsíci srpnu oslavili zlatou svatbu
manželé Rozsypálkovi

POZVÁNKA
Společenská komise připravuje na čtvrtek 18.12. vánoční besídku pro důchodce. Přijďte se i vy naladit na sváteční čas
při programu dětí základní školy a malém pohoštění do sálku Topolské hospody. Akci vám včas připomene ještě místní
rozhlas.

Z HISTORIE TOPOLNÉ/Z HISTORIE TOPOLNÉ/Z HISTORIE TOP
Řemeslníci, cechy a živnosti

Bez řemeslníků se nemohla obejít žádná vesnice ani město. Mistři stejných nebo podobných profesí se ve středověku
začali sdružovat v cechy. Ty měly bránit konkurenci, určovaly podmínky pro výkon řemesla, kariérní postup (zkoušky
učňů), výrobní postupy, požadavky na kvalitu a podobně. Topolští řemeslníci vždy patřili do cechů napajedelských.
Prvním známým napajedelským cechem byl cech ševcovský. Jejich představitelé dostali povolení od cechu hradiš´ťského k opsání cechovních regulí v roce 1540. Později vznikl cech řeznický a tkalcovský.
Podmínkou přijetí do cechu bylo vyučení, ženitba a rok vandru. Takový vyučený tovaryš chodil od místa k místu, až se
mu podařilo najít zaměstnání u nějakého mistra u kterého se zdokonalil ve svém řemesle. Každý cech měl svůj řád, svou
pečeť, pokladnu, cechovní knihu a cechovní džbán. Pečeť se přitiskovala na výuční listy. Hlavním představeným cechu
byl cechmistr, který dbal na to, aby cechy držely pořádek a vedly čestný život.
O povolení k vyučení museli poddaní žádat vrchnost. Ta je moc ráda neudělovala, protože tím většinou ztratila svého
robotníka.
V roce 1752 povolil napajedelský hrabě Antonín z Rotalu ustavení společného cechu zedníků, tesařů, hrnčířů, kameníků, soustružníků a krejčířů. Ten sdružoval mistry z Napajedel, Topolné, Spytihněvi, Jankovic, Halankovic, Březolup,
Sušic, Kudlovic a Kvítkovic. Z Topolné jsou jmenováni 2 mistři kováři, 2 krejčí a 3 tkalci. Později k nim přibyli obuvníci
– ševci.
Podíváme – li se na první sčítací operáty Topolné z roku 1857 tak v kolonce zaměstnání jsou uváděni dva tesaři, jeden
hrnčíř, dva ševci a šest živnostníků.
Jinak ale vypadá situace řemeslníků v roce 1871. To se živilo řemeslem již 43 osob. Byli to nejen mistři ale i učni, tovaryši a pomocníci. V jednotlivých řemeslech je jmenováno 10 ševců, 7 kovářů, 6 zedníků, 6 tesařů, 3 krejčí, 3 švadleny, 2
koláři, 2 obchodníci a po jednom tkadlec, zámečník, řezník a hrnčíř.
V roce 1900 jsou uváděni opět v největším počtu ševci, zedníci, tesaři a kováři. Z dalších řemesel jsou po prvé v Topolné uváděni i pekař a sedlář.
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O padesát let později v roce 1949 uvádí obecní kronikář Mořic Foltýn tyto živnostníky :
Obchody smíšeným zbožím : Kuba František
Otépka Rudolf
Krojzl Jaroslav
Dohnalová Antonie
Čechmánková Marie
Hostince :
Vendolský František
Kuba František
Hrdinová Anna
Stolařství :
Ptáček Alois
Vajdík Vincenc
Lapčík Cyril
Pekařství :
Ševčík Jaroslav
Málek František
Řeznictví :
Fůsek Vladimír
Čechmánek Václav
Krejčovství :
Řezníček Jaroslav
Gajdošík Antonín
Dujíček Ludvík
Kovářství :
Ševčík Dominik
Polášek Řehoř
Navrátil Karel
Obchod textilem :
Baroch František
Pokrývač :
Rochovanský Josef
Obuvník :
Otáhal Josef
Malíř :
Otáhal Petr
Holičství :
Horák Augustin
Nohál Vojtěch
Zahradnictví :
Křen František
Gajdošík Bohumil
Autodoprava osobní : Foltýn Ferdinand
Foltýn František
Haša Josef
Po roce 1953 vlivem socializace zůstaly po určitou dobu dva hostince, jedno řeznictví a jeden pekař, ale i tyto živnosti byly
znárodněny a soukromý sektor zanikl.
Augustin K n o t

1

2

3

4
Kolem roku 1940
1. Obchod Rad. Otépky
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2. Nová škola

3. Kubova hospoda

4. Kostel

INZERCE
VAŠE POŠTA uzavírá smlouvy o stavebním spoření „S LIŠKOU“
Ještě před očekávanými změnami zákona o stavebním spoření
•
MŮŽETE
uzavřít smlouvu na nezletilé děti
SE STÁTNÍ PODPOROU
(dle novely nebude možno uplatňovat nárok na státní podporu u smluv uzavřených od
ledna 2004 na děti do 15 let)
•

NOVÉ SMLOUVY o stavebním spoření uzavřené JEŠTĚ v LETOŠNÍM ROCE budou mít
vázací dobu 5 let (dle novely to bude 6 let)

•

SMLOUVY uzavřené v letošním roce se budou řídit dosud platnými všeobecnými
obchodními podmínkami, to znamená STÁTNÍ PODPORA ve výši 25 % z ročního
vkladu, nejvýše 4 500 Kč ročně (novela zákona počítá s 12,5 %, nejvýše však 2 400 Kč
ročně, v případě úvěru 3 000 Kč)

•

NA KAŽDÉ POŠTĚ, TEDY I NA TÉ VAŠÍ, NAJDETE INFORMACE NEJEN O SPOŘENÍ
S LIŠKOU, ALE TAKÉ VÁM PORADÍME, ZA JAKÝCH PODMÍNEK MŮŽETE ZÍSKAT ÚVĚR
NA ŘEŠENÍ VAŠICH BYTOVÝCH POTŘEB

Naspořené finanční prostředky, úroky i státní podpora nejsou vázány na čerpání úvěru, po
pěti letech si můžete naspořené peníze vybrat bez ohledu na to, zda čerpáte úvěr.

V případě Vašeho zájmu Vás po telefonické domluvě navštíví náš finanční poradce
Finanční poradce pro Vaši poštu:
Lubomír Gabriel

Tel.: 724 102 680

Práce žáků
základní školy
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CO S 28. ŘÍJNEM 1918?
Kdykoliv se blíží toto výročí znovuobnovení státní samostatnosti, vzpomenu si na vyprávění, a na knihy, které
jsem přečetl v té době, v niž se naše
státnost tak těžce rodila. Ústní vyprávění strýčka – p. Ludvíka Jánoše č.
315, jednoho z účastníků zahraničního vojska bylo natolik zajímavé, že doplněno literaturou tvoří jeden z mnoha nezapomenutelných zážitků. Proto
si myslím, že je dobré si tyto chvíle
vyprávění připomenout a podělit
se o ně s Vámi. Zvláště dnes v době
Internetu a z toho pramenící časové
zaneprázdněnosti ve snaze o získání
co nejvíce informací, chci Vám sdělit
takovou zaručeně pravou informaci ,
abychom si uvědomili naši národní
svébytnost. Možná někdo z Vás ví,
že před vypuknutím I. Světové války
v r. 1914, tehdy Rakousko – Uhersko disponující 52 miliony obyvatel
vyhlásilo válku malému srbskému
národu s mnohem menším počtem
obyvatel - 5 mil., aby pomstilo smrt
následníka trůnu, Ferdinanda Esteho.
Touto válkou to nebyla jen pomsta za
vraždu příslušníka rodu Habsburků,
ale další výchovný pohlavek všem Slovanům v říši, protože tehdejší snahy
opozičních poslanců ve vídeňském
Parlamentu začaly nebezpečně poukazovat na sílící germanizaci ve státě.
Tehdy T. G. Masaryk se svými spolupracovníky na osvobození Čechů a
Slováků ( E. Beneš, M.R. Štefánik a
mnoho dalších ) navazovali kontakty
s vládními činitely Francie, Anglie ,
Ruska, Ameriky a s dalšími spojenci,
aby je přesvědčili o nutnosti rozpadu
Rakouska a vytvoření samostatných

národních států. Tyto snahy byly korunovány myšlenkou vytvoření zahraničního vojska ve všech spřátelených
státech. Tak vznikly Legie ze zajatců,
kteří z rakouských pozic přecházeli
frontu, aby se potom dobrovolně
vzdali do vojska proti svým dlouhověkým utlačovatelům.
Proto bylo vytvořeno vojsko
s velkými počty vojáků, kteří měli
jeden společný cíl, zrušit Rakousko
a vyhlásit samostatnost Čechů a Slováků. Statistiky té doby hovoří, že
ve Francii bylo organizováno 20 tis.
, Itálii 19 tis. a nejvíce v Rusku – 60
tis vojáků , kde byla politická situace
nejsložitější. Totiž od března 1917 tam
vládla každou chvíli jiná vláda, v době
zmatků a společenského chaosu se
prosadili bolševici. V tomto období
se i Masaryk vyslovuje o našem vojsku
s velkým uznáním, že i v tak složitých
chvílích si udrželo svou identitu a se
ctí obstálo.
Potud historie, která je pro
někoho třeba nezáživná, protože se to
stalo už dávno. A to je právě věc , která mě nedává spát. Když se spousta
institucí tváří, jakoby svoboda spadla
z nebe, snažme se alespoň v místě svého bydliště – škole, rodinách, si tyto
základní data oživovat a připomenout
si. Vždyť právem můžeme být hrdí, že
v těch pohnutých dobách našeho národa se z naší obce našlo 28 občanů,
kteří pochopili nutnost nasadit své
životy v boji za národ. samostatnost
s vědomím, že kdyby Rakousko válku
vyhrálo, už by se nikdy nemohli vrátit
do svých domovů. Osudy těchto legionářů a jejich kamarádů jsou popsány

v mnoha knihách, které se však těžko
shánějí, protože minulá doba tomu
nepřála. Dají se však sehnat možná
v rodinách těchto bojovníků za svobodu, nebo ve velkých městských
knihovnách.
V souvislosti se sháněním
materiálů po legionářích v Topolné,
se mě dostal do rukou zápisník legionáře p. Augustina Vlka z Prakšic, který popisuje svůj příběh až po návrat
domů. Opis tohoto dokumentu spolu s dvěma objemnými Kronikami
našeho zahraničního vojska v letech
1914 – 1920 jsou uloženy v místní
knihovně ve Staré škole k nahlédnutí.
Zvláště kroniky podrobně popisují
tehdejší události ohledně počátků
organizace vojska v Rusku i v jiných
státech včetně různých příhod řadových vojáků – legionářů. Toto vše je
vhodně doplněno foto snímky.
Poslední dobou při založení
Fotokroniky obce, se nám podařilo
získat dosti fotografického materiálu
o těchto událostech, že je utvořeno
samostatné album. Přesto nám chybí
fotografie těchto našich občanů a
různé postřehy z jejich života. Proto
žádám všechny, kdo mají vztah k historii nebo k tomto tématu, budeme
Vám vděční kdyby se našly nějaké staré fotografie nebo i písemnosti. Prosíme o zapůjčení, abychom je mohli
okopírovat a potom po jejich úplném
shromáždění dát veřejnosti k dispozici, třeba formou výstavy apod. Je to
totiž jeden z mnoha způsobů jak si
vážit těch co se pro nás obětovali.
František Samsounek
starosta

ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY OBCE ZA OBDOBÍ 7. 9. 2003
RO se zabývala provizorní cestou nad školou. Dospěla
k názoru, že nejsme schopni financovat vybudování nasmlouvané komunikace za cca 3 mil korun. RO dospěla k názoru, že
bude lepší komunikaci řešit provizorně – tedy investicí do
600 000 Kč.
Navrhujeme dodatkovat smlouvu s S-INVESTem s tím, že
komunikace bude vyňata. Dodavatel s tímto opatřením předběžně souhlasil.
Konkrétní výše investice na příští rok je součástí výhledu
rozpočtu, kterým se budeme zabývat v jiném bodu programu.
RO řešila nepořádek kolem Topolské hospody, dvakrát
upomenula pana Dujíčka, ten pak okolí upravil.
RO začala řešit připomínky nájemníků na 8BJ.
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bylo upraveno zábradlí
byla prověřeno zateplení na bytu p. Jurčíka. Bylo
shledáno jako nedostatečné, PSJ Slovácko jej v rámci
záruky upravilo. RO vyzvala PSJ Slovácko, aby prověřilo i ostatní byty a případné nedostatky také v rámci záruky odstranilo. Pokud tak neučiní, nechá obec
zkontrolovat zateplení externí firmou a v případě
zjištění závad bude vymáhat jejich odstranění na PSJ
vč. nákladů na prověření.

RO se zabývala nabídkou TS Zlín na svoz komunálního odpadu. Nechala si vypracovat nabídku od TS Otrokovice, které
jsou současnými dodavateli těchto služeb. Po porovnání byla
opět vybrána společnost TS Otrokovice – cena byla výhodnější.

RO řešila situaci čp. 122, pan Milan Dohnal. Sousedé si
stěžovali, že nezabezpečený štít je ohrožuje. Proběhlo několik šetření a jednání za účasti zástupců stavebního úřadu
Bílovice. Bylo nařízeno panu Dohnalovi, aby na své náklady
štít zabezpečil. Ten toto řešení odmítal, proto stavební v souladu se zákonem nařídil soukromé firmě ing. Formáčka, aby
na náklady obce štít zabezpečil. Tyto náklady bude pak obec
vymáhat po p. Dohnalovi.
RO jednala ve věci získání přístupové komunikaci k Vysílači. Byli osloveny České radiokomunikace a informovány o
našem záměru. Součásti dopisu bylo upozornění, že pokud
se nevyjádří budeme považovat, že o komunikaci nemají
zájem a budeme to chápat jako souhlas k převodu. Poté byl
osloven příslušný úřad, který má v kompetenci správu těchto
nevyřešeným majetků. V současné době čekáme na dořešení
situace.
RO prověřila hospodaření příspěvkových organizací MŠ
a ZŠ. Tyto byly vyzvány, aby předložily přehledy plnění
rozpočtu za obdobní 1-6 měsíce roku. Ředitelky předložily
plnění řádně a v čas. Po prozkoumání RO došla k závěru, že
hospodaření příspěvkových organizací je v pořádku, konstatovala, že případné odchylky hospodaření od předpokladů
jsou způsobeny objektivními skutečnostmi a neohrožují
nijak celkovou koncepci rozpočtu.
RO se dále zabývala tím, jakým způsobem budou řešeny
případné přebytky rozpočtů příspěvkových organizací. Jsou
možné dvě varianty – buďto budou přebytky vráceny do rozpočtu nebo zůstanou ředitelkám a budou rozděleny do tzv.
fondů (regenerace, odměn, kulturní a rezervní).
RO se přiklonila k variantě, aby případné nadbytky zůstaly příspěvkovým organizacím a ředitelky by pak navrhly
jejich rozdělení do fondů – rada obce by pak toto rozdělení
schvalovala.
RO zároveň instruovala ředitelky, že v případě, že budou
chtít dělat dílčí změny rozpočtu, musí je schválit RO, v případě, že budou chtít měnit celkový objem rozpočtu, bude je
muset schválit ZO.
RO zároveň schválila, že do konce roku proběhne audit
hospodaření v ZŠ a MŠ za účasti pí Gajdošíkové a zástupců
finančního a kontrolního výboru.
RO odmítla nabídku na začlenění obce do organizace ESOJM
(Energetické sdružení obcí jižní Moravy). Již jednou obec
z tohoto sdružení vystoupila a nebyly nalezeny žádné důvody, proč bychom se měli vracet.
RO zhodnotila Motosraz jako dobře zorganizovanou akci. Vysoce hodnotila fakt, že nebyla žádná havárie ani výtržnost ze
strany účastníků. Jako negativum konstatovala velký hluk do
pozdních večerních hodin.
Do budoucna nemáme nic proti pořádání dalších ročníků
akce, pouze bude omezena doba hlasité produkce.
RO řešila dvě žádosti o dotaci z podprogramů z krajského
úřadu, které ZO schválil na svém červencovém zasedání.
Zpracování žádostí bylo náročné, nicméně formálně jsme je
zvládli a byly jsme zařazeny mezi zájemce.
V případě žádosti dotace na chodníky naproti ZŠ ve výši 300
tisíc Kč jsme však byli vyřazeni kvůli neexistenci stavebního
povolení, které jsme neměli šanci v tak krátké době zajistit.
V případě Staré školy probíhá dále posuzování žádosti.
RO se přiklonila k postupu, kdy by bylo dobré vypracovat

několik projektů dopředu, zajisti si územní rozhodnutí
a stavební povolení, abychom tak byli lépe připraveni na
podobné akce.
RO rozhodla, že bude žádat krajský úřad o dotaci na vytištění
publikace k 700 letému výročí založení obce. Krajský úřad
několika obcím již takto pomohl.
RO se zabývala tím, zda podáme žalobu na firmu DAMST, která dluží obci cca 20 tisíc za pronájem KS Bůrovce. Věc byla
předána JUDr. Geržovi k posouzení. Ten prověřil tuto firmu
a zjistil, že již nefunguje a jen těžko lze očekávat, že peníze
vymůžeme. Přesto RO postoupila celou věc ZO k posouzení,
zda podáme žalobu či nikoliv.
RO schválila, že bude žádat o dotaci na dostavbu DPS přímo
ze státního rozpočtu. Výše žádané dotace je ve výši 4,8 milionu.
RO schválila dodatek číslo 1 ke kupní smlouvě uzavřené
s Petrem Dujíčkem na pozemky kolem Topolské hospody.
Pan Dujíček přes několikero ujišťování a slibování zatím
nezaplatil celou částku za pozemky a dluží obci cca 300 tisíc
korun. Při posledním jednání se zavázal, že sumu zaplatí, a to
ze stavebního spoření. Za tímto účelem bylo nutné dodatkovat smlouvu a posunout datum splatnosti na konec letošního
roku.
Pokud však nebude i poté částka uhrazena je na zvážení, zda
od smlouvy neodstoupit.
RO řešila situaci ohledně projektové dokumentace na DPS,
jejímž dodavatelem je ing. Formáček.
Původní termín předání dokumentace byl stanoven na 31. 3.
2003. Tento termín nebyl dodržen a obec uzavřela se zhotovitelem dodatek smlouvy, který
a) přesně definoval předmět plnění
b) stanovil výhodnější podmínky pro obec zejména v oblasti nedodržení závazků ze strany zhotovitele
c) posunul termíny zhotovení projektové dokumentace na 15. července 2003.
Tento dodatek byl za souhlasu obou stran podepsán.
Nicméně zhotovitel nedodržel ani tento termín.
V současné době je v platnosti slíbený termín 30. listopadu
2003.
Vzhledem k tomu, že je v zájmu obce, aby projektová dokumentace byla dodána co nejdřív (neboť měla být hotová ještě
před zahájením stavby DPS), rozhodli jsme se, že budeme
preferovat variantu, aby dokumentaci dokončil ing. Formáček, přesto že nesplnil již dva termíny.
V současné době probíhá jednání i s dodavatelem stavby
firmou Jaromíra Kopečka, který se angažoval a zajistil další
projektanti, kteří zhotoví některé části dokumentace. Tyto
části jim budou uhrazeny prostřednictví ing. Formáčka jako
subdodavatelské práce.
Ing. Formáček byl požádán, aby sdělil další termín, do kterého je možné dodat celou dokumentaci vč. zahrnutí subdodavatelským prací. Doposud není takový termín známý.
RO schválila, že budou letos opraveny komunikace v obci. Tímto úkolem byl pověřen starosta, který nyní ve spolupráci s odbornými firmami hledá vhodnou technologii. Na opravy bude vynaloženo maximálně několik desítek tisíc korun, se kterými se počítalo v rozpočtu.
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RO se zabývala neplatiči poplatků, zejména za svoz odpadů.
RO se rozhodla, že bude plně vymáhat jejich placení, neboť
se jedná o platbu povinou ze zákona. Byl zaslán dopis všem
neplatičům, že v případě, že nebudou poplatky uhrazeny do
poloviny října přikročí obec k uplatnění práva navýšit poplatek o 50 procent (což umožňuje vyhláška o poplatcích),
případně uplatní pokutu, což umožňují právní předpisy.
RO řešila problém s tím, že Topagra nebude moci zajišťovat
zimní údržbu v obci. Starosta nyní hledá vhodného dodavatele těchto služeb.
RO zahájila prověřování jednotlivých investičních akcí v obci.
zadala finančnímu výboru (stejně jako ZO) prověře-

-

-

ní realizace zateplení na 7BJ. Příslušnou zprávu mají
zastupitelé k dispozici – bude se projednávat v samostatném bodě. Proběhlo jednání s dodavatelem,
celková suma byla snížena o cca 13 tisíc Kč.
zadala finančnímu výboru prověření realizace inženýrských sítí nad školou. Zprávu se teprve dokončuje – bude ji poté řešit Rada obce, budou s ní konfrontováni dodavatelé a následně bude předložena
zastupitelstvu obce.
zadala kontrolu rozpočtu na šachtu na kanalizaci,
proběhlo prověření a rozpočet byl snížen o 60 tisíc
korun.
zadala kontrolu fakturace kanalizace u ZŠ finančnímu výboru, fakturace byla snížena o cca 8,5 tisíce
korun.
obecní úřad

VÝZVA PODNIKATELŮM
Vážení kolegové,
protože se mi podařilo získat sponzora, který je ochoten formou daru převést obci 50 % finančních prostředků
potřebných na dokončení hřiště (tenisových kurtů) v prostoru u Staré školy, obracím se na Vás tímto s prosbou o
sdružení prostředků. Pokud Vy a obec dáme dohromady 50 %, je ochoten a připraven tento sponzor svůj slib splnit.
Potřebujeme získat asi 400 tis. Kč a sponzor přispěje dalších 400 tis. Kč.
Podrobnější informace obdrží každý z Vás v osobním dopise.
Za Vaši štědrou ruku jménem našich dětí předem děkuji.

Ing. František Viceník

ZE ZASTUPITELSTVA/ZE ZASTUPITELSTVA/ZE ZASTUPITELST
VÝHLED ROZPOČTU NA ROKY 2004 - 2006
Na zastupitelstvu obce, které se konalo dne 23. září 2003 byl schválen výhled rozpočtu zpracovaný místostarostou Košutem. Celý výhled je k nahlednutí na obecním úřadě a ke stažení na internetových stránkách obce www.topolna.cz.
V tomto čísle novin Vám předkládáme pouze závěry, které z analýzy vývoje financí na léta 2004-2006 vyplývají

ZÁVĚR 1
Pokud by nedošlo k žádnému navýšení příjmu z daní, pak by, při všech výše uvedených změnách, bylo saldo rozpočtu:
v roce 2004
záporné
ve výši
-11 800 Kč
v roce 2005
kladné
ve výši
1 578 200 Kč
v roce 2006
kladné
ve výši
3 378 200 Kč
Zásadní je rok 2005, kdy musí být dostavěna DPS.

tedy fakticky vyrovnaný rozpočet, na investici by nezbyly žádné prostředky

Tedy souhrn volných prostředků na investice let 2004 a 2005
Na dostavbu DPS je potřeba
cca
Na dostavbu DPS by tak chybělo
cca
Tyto prostředky by obec nebyla schopna nalézt ve svém rozpočtu

1 566 400 Kč
9 000 000 Kč
7 433 600 Kč

TATO SITUACE JE VŠAK MÉNĚ PRAVDĚPODOBNÁ, REÁLNÁ JE SITUACE POPSANÁ V ZÁVĚRU 2
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ZÁVĚR 2
Předpokladem je, že by v letech 2004 - 2006 došlo navýšení příjmů z daní, a to každý rok o 8 procent.
Saldo rozpočtu:
v roce 2004
kladné
ve výši
998 988 Kč
v roce 2005
kladné
ve výši
3 406 038 Kč
v roce 2006
kladné
ve výši
6 089 253 Kč
Zásadní je rok 2005, kdy musí být dostavěna DPS.
Tedy souhrn volných prostředků na investice let 2004 a 2005
Na dostavbu DPS je potřeba
cca
Na dostavbu DPS by tak chybělo
cca

4 405 026 Kč
9 000 000 Kč
4 594 974 Kč

9 mil. nestačí na celou dostavbu, jen
do kolaudace (což je dostačující pod
mínka pro splnění podmínek dotace).

TYTO PROSTŘEDKY NENÍ OBEC SCHOPNÁ NALÉZT VE SVÉM ROZPOČTU
CELKOVÝ ZÁVĚR
Budeme-li předpokládat, že budou platit závěry uvedené v RESUMÉ 2, což je realistická varianta, pak to znamená, že na dostavbu DPS nám chybí cca 4,5 miliony korun.
Pokud úvahu o volných prostředcích rozpočtu obohatíme o jistý předpoklad růstu nákladů nad rámec předpokládaných a
plánovaných navýšení (tzn. zahrneme i mírný růst cen vstupů, mírný vliv rizikových faktorů na rozpočet (viz poslední oddíl)), lze konstatovat, že na dostavbu DPS chybí cca 5,5 až 6,0 milionů korun.
Situace má několik možností řešení (pořadí v jakém jsou uvedeny zároveň ukazuje předpokládaný postup obce)
- podaří se získat přímou dotaci ze Státního rozpočtu ve výši 4,8 miliony korun, o kterou se obec snaží. To je řešení fakticky
nejjednodušší.
- podaří se zajistit prodloužení termínu dostavby o 1 rok, tedy na květen 2006, čímž by mohly být na stavbu použity volné
finanční prostředky roku 2006, které by plně dostačovaly
- nepodaří se sehnat státní dotaci ani se nepodaří posunout termín dostavby. Potom nastupuje jediná možnost, a to zajistit
další financování pomocí úvěru. Toto řešení je velmi sporné, neboť by vedlo k zadlužení ještě v roce 2005, kdy bude obec
ještě splácet předchozí úvěry, a hlavně zatíží dále obec.
V úvahu připadají tři typy úvěrů:
- střednědobý - splatnost 5 - 6 let, vyšší roční splátky, rychlejší splacení
- dlouhodobý - splatnost 10 a více let, nižší roční splátky, dlouhodobé zatížení
- hypotéka - velmi dlouhodobá (20 a více let), nízké roční splátky, velmi dlouhodobí závazek
Rok 2006
Pokud bude na dostavbu DPS použito výše uvedených 9 milionů nad rámec dotace, nebude se jednat o hotovou a vybavenou
stavbu, ale jen o stavbu, která byla zkolaudována, aby byla splněna podmínka dotace. Pak bude muset být úplně dokončena
(zejména terénní úpravy, komunikace apod.) a vybavena, což bude znamenat další nemalé investice. Lze odhadovat, že z volných prostředků roku 2006 (cca 5ti milionů korun) bude většina použita právě k tomuto účelu. A pokud nějaké prostředky
zbydou, měly by být použity v souladu s dlouhodobým plánem rozvoje obce, který by v té době měl již být vytvořen a schválen.
Zastupitelstvo by pak mělo dojít k závěru, zda čerpat nějaký úvěr - ale jak je zmíněno výše vzhledem k tomu, že se bude jednat
o závěr funkčního období, bylo by takové rozhodnutí sporné, byť by se dluhová služba pohybovala do 15ti procent.
RIZIKOVÉ FAKTORY PRO ROZPOČET
Obecná rizika
1) Nedořešené spory
a) Pozemky pod fotbalovým hřištěm - probíhající spor může být soudem ukončen. V případě uznání
znaleckého posudku, který ocenil tyto pozemky se jejich cena může pohybovat v rozmezí 70 000 až 210 000 Kč.
K tomuto je nutno přičíst nájem za užívání pozemků, tzn. cena se může celkové vyšplhat až na cca 350 000 Kč. To
znamená, že tato platba může být reálná v podstatě v kterémkoliv z následujících roků.
b) Nesvadbovi - pokud budou proti obci uplatněny nároky vlastníků nemovitostí, kteří o ně přišli, může to
znamenat požadavek na výdaj rozpočtu ve výši až 1 milion korun
c) SD Jednota - tento spor trvá, a podle právníků má obec šance na úspěch. Přesto však, pokud by soud uznal
nárok SD Jednota, znamenalo by to výdaj cca 1,5 milionu korun
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2) změna sazeb DPH. Nový zákon, který sazby mění vetoval prezident, pokud však bude přehlasován sněmovnou,
bude to znamenat přeřazení mnoha služeb z 5% na 22%. To je v reálu zdražení o 17%. Ve vztahu k obci se to
týká zejména
- stavebních prací (vyjma DPS). Tedy hlavně opravy a budování komunikací - např. v rozpočtu na rok 2004 nárůst o 200 tisíc
- služby v oblasti internetu a telekomunikací - zdražení by se mělo promítnout v rozsahů desítek tisíc
- energie (teplo), v současné době obec využívá snížené sazby pro teplo, jako slevu od firmy Atrium Therm.
V případě, že bude sazba zvýšena vzrostou náklady obce o cca 100 tisíc korun
3) ceny služeb - zvýšení sazeb DPH může mít vliv i na cenu ostatních služeb (zdraží se vstupy - budou se zdražovat
i výstupy)
4) ceny obecně - zvýšení dalších daní, které chystá vláda (spotřební apod.) se mohou promítnout do ceny výrobků
Zvýšení cen by mělo vliv na celý rozpočet a to v rámci několika procent, několika stovek tisíc korun
Jednotlivé části rozpočtu
1) příjem z daní - může být menší než předpokládaný 8mi procentní nárůst. Závisí na vládní reformě veřejných
financí. Tato reforma může podle odhadů zlikvidovat cca 150 000 živnostníků a menších podnikatelů - to by znamenalo
menší objem daní pro obec.
Reálně se může jednat o statisíce korun
2) Provoz veřejné silniční dopravy - v roce 2003 činil tento výdaj 77 000 Kč. Je to příspěvek krajskému úřadu,
který určuje krajský úřad. V případě, že kraj nebude mít dostatek prostředků, může tento příspěvek navýšit. Mohlo
by se jednat o desetitisíce
3) Čistička odpadních vod - již v roce 2003 se objevilo první opotřebení techniky - byla nutná oprava za cca 40 000 Kč.
V příštích letech bude o tuto částku navýšen rozpočet v této kapitole, ale nikdo nemůže vyloučit, že si opravy, resp.
údržba vyžádá větší objem prostředků. Dalším rizikem je fakt, že kanalizace je převedena pod obec, tedy pokud by
byla nějaká havárie, oprava bude na náklad obce.
Celkem se může jednat o riziko v rámci desítek tisíc (samotná ČOV) až stovek tisíc (kanalizace)
4) Výdaje na Základní školu a Mateřskou školu
- v současné době poskytuje finance na platy učitelů stát - přes obecní rozpočet jen „projdou“
- jedná se o 1,5 milonu Kč v případě MŠ a 2,6 miliony Kč u ZŠ
- je jasná tendence ze strany státu, snižovat dotace na základní a mateřské školy, které převedl na obce
- ohroženy jsou zejména menší školy, kde jsou náklady přepočteny na 1 žáka větší než na velkých školách
- v praxi to může znamenat, že obec bude vystavena rozhdonutí, zda bude školu dotovat ze svého rozpočtu nebo ji uzavře
- riziko by mohlo být v rozmezí stovek tisíc až milionů
5) Bytové hospodářství - možnost dalších oprav a rekonstrukcí 7BJ a 8BJ - riziko v rámci desítek až stovek tisíc
6) Zastupitelstvo - odměny zastupitelům jsou dány zákonem a nařízením vlády. Pokud vláda bude i nadále tyto odměny
zvyšovat bude to mít dopad na výdajovou stránku rozpočtu - předpoklad v rozmezí desítek tisíc
7) Místní správa - v rozpočtu místní správy tvoří platy (zaměstnanců OÚ a starosty) 1,3 miliony korun. Výši platů
určuje vláda. Pokud bude docházet k dalšímu výraznému navýšení (v řádech desítek procent), bude to mít výrazný
vliv na rozpočet. Už navýšení na začátku roku 2003 bylo výrazné. V případě dalších snah vlády zalíbit se voličům na
úkor obecních financí, bude nutné zvážit, zda navýšení platů nevyvážit snížením osobního ohodnocení tak, jak to
udělali ve většině obcí již na začátku roku 2003. Riziko by mohlo dosáhnout desítek až stovek tisíc.
Upozornění: Nejedná se útok proti zaměstnancům Obecního úřadu, pouze obec musí zohlednit fakt, že nebude-li
mít patřičný příjem z daní (kvůli vládní politice) nemůže navyšovat výdaje (jen na popud vlády) - takové jednání je
ekonomicky chybné.
obecní úřad

USNESENÍ 03/03
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Topolná, konaného dne 5. 8. 2003
A. Zastupitelstvo obce schvaluje:
Poskytnutí půjčky z MMR, a to
Čp. 426 100 000,00 Kč
Čp. 46
30 000,00 Kč
Mimořádné zasedání zastupitelstva obce, na kterém rozhodne, zda podá žalobu v kauze Nesvadbových na základě
ústního nebo písemného stanoviska právníka a dále, že požádá JUDr. Geržu či jiného právníka o stanovisko přímo na
zastupitelstvu.
B. Zastupitelstvo obce zvolilo:
Návrhovou komisi ve složení: Ing. Kvapilík, Večeřa, Mgr. Marášková
Skrutátory: Gajdošíková, Polášková
Zapisovatelku: Polášková
Ověřovatelé: Ing. Dohnal, Berecka
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C. Zastupitelstvo obce ukládá:
RO sestavit redakční radu, která posoudí všechny články a doporučí autorům případné přepracování.
Toto mimořádné zastupitelstvo bylo svoláno zejména kvůli schválení půjček z prostředků MMR, které musí projít
zastupitelstvem.
Zastupitelstvo zároveň řešilo
obecní úřad

USNESENÍ 04/03
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Topolná, konaného dne 13. 08. 2003
A. Zastupitelstvo obce schvaluje:
Podání žaloby na rozhodnutí Pozemkového úřadu, a to prostřednictvím JUDr. Gerži.
B. Zastupitelstvo obce zvolilo:
Zapisovatelkou: Polášková
Skrutátoru: Polášková
Ověřovatelé: Němcová, Mikulka
Návrhovou komisi: Marášková, Večeřa, Kvapilík
Toto zastupitelstvo bylo svoláno jen za účelem rozhodnutí, zda bude podána žaloba proti rozhodnutí Pozemkového úřadu ve
věci vrácení pozemků kolem Topolské hospody, u mateřské školy a pod DPS, nebo nikoliv.
Na zasedání byl přítomen i JUDr. Gerža, který byl s případem obeznámen.
JUDr. Gerža dal zastupitelům doporučení, aby žalobu nepodávali, neboť existuje platný nález ústavního soudu, který uznal
nárok rodiny Nesvadbovi, a zároveň upozornil, že žaloba by musela napadat fakt, že byly perzekvování. Jinými slovy obec bude
tvrdit, že perzekvováni nebyli, že byli kolaboranti.
Zastupitelstvo se těsnou většinou 8 hlasů rozhodlo, že žaloba bude podána.
obecní úřad

USNESENÍ 05/03
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Topolná, konaného dne 23. 9. 2003
A. Zastupitelstvo obce zvolilo:
Návrhovou komisi ve složení: Ptáčková Vl., Ing. Knot P., Mgr. Marášková H.
Skrutátory: Gajdošíková L., Polášková B.
Zapisovatelku: Polášková B.
Ověřovatele: Ing. Kvapilík V., Foltýn L.
B. Zastupitelstvo obce schvaluje:
Změny rozpočtu 2003:
veřejné osvětlení, el. energie
231 30 - 3631 - 5154
D -30.000,zastupitelstvo obce
231 30 - 6112 - 5023
D +30.000,veřejná zeleň
231 30 - 3745 - 5169
D -10.000,pozemky
231 30 - 6171 - 6130
D -40.000,veřejná správa
231 30 - 6171 - 5139
D +50.000,splátka úroků KB
231 30 - 6171 - 5141
D -180.000,platby daní
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Výhled vývoje rozpočtu na roky 2004 – 2006.
Princip, kdy rozpočet obce bude připraven a schválen vždy do konce roku s tím, že daňové příjmy se kvalifikovaně
odhadnou. Upřesnění příjmů proběhne vždy na začátku rozpočtového roku.
Žádost o dotaci z krajského úřadu na publikaci o obci.
Rozdělení případného přebytku rozpočtu příspěvkových organizací MŠ a ZŠ do jejich příslušných fondů. Poměr
rozdělení schválí na návrh ředitelek MŠ a ZŠ Rada obce.
Podání návrhu na konkurz na firmu DAMST.
Zprávu finančního výboru.
Schválila dodatek ke kupní smlouvě s Petrem Dujíčkem – prodloužení splatnosti
31. 12. 2003.
Změnu smlouvy o dílo – ZTV na školou ve smyslu vypuštění stavby asfaltové komunikace. Situaci bude obec řešit
provizorní komunikací, jejíž dodavatel bude vybrán na základě výběrového řízení. Pověřuje zároveň Radu obce
zpracováním příslušných dodatků a jednáním s dodavatelem.
Žádost o dotaci ze Státního rozpočtu ve výši 4,8 milionu korun na dostavbu DPS.
Změnu směrnic o inventarizaci a účetnictví obce podle návrhu podle návrhu.
Půjčku z prostředků MMR manželům Košutovým čp. 233, ve výši 90. 000,- Kč.
C. Zastupitelstvo obce ukládá:
Radě obce ve spolupráci s finančním výborem bezodkladně řešit situaci ohledně závažných nedostatků v realizaci
ZTV nad školou, kterou popisuje zpráva finančního výboru.
Radě obce ve spolupráci s finančním výborem hledat dohodu s dodavateli této stavby za účelem vysvětlení rozdílu,
případně vyrovnání finančních nedostatků.
Komisi pro rozvoj obce určit priority – několik staveb, rekonstrukcí, které budou dopracovány jako projekty a bude
získáno stavební povolení. Budou tak připraveny k žádostem o dotace.
RO vypracovat plán valorizace poplatků (za psy, odpad, pronájmy a stočné) a předložit jej na příštím ZO.
D. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Zprávu o činnosti Rady obce.
Fakt, že Šubíkovi nebudou čerpat již dříve schválenou půjčku z prostředků MMR.

-

Zastupitelstvo se zabývalo dvěmi zásadními dokumenty, které posléze v nezměněné podobě schválilo:
Výhled vývoje rozpočtu na roky 2004 – 2006, který předjímá vývoj financí obce. Jeho závěry nalezete níže.
Zprávu finančního výboru, který prošetřoval několik skutečností a stále ještě prověřuje. Zprávu opět naleznete níže.
obecní úřad

ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA OBCE TOPOLNÁ
ZA OBDOBÍ OD 1. 1. 2003 DO 22. 9. 2003
V Topolné 23.09. 2003
Finanční výbor pracuje ve složení:
Ing. Pavel Knot – předseda
Ing. Václav Kvapilík
Alena Šenkeříková
do minulého zastupitelstva (červenec 2003) pracoval místo Ing. Kvapilíka Ing. Dujíček.
Přehled činnosti:
Datum jednání: 30. 01. 2003 – 20.00 hod.
Program jednání:
1. Sestavení dopisu, kterým budou osloveny spolky a zájmové skupiny.
Usnesení:
K bodu 1:
Byl sestaven dopis následujícího znění:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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V Topolné 30. 01. 2003
Věc: Podklady pro stanovení výše finančního příspěvku od obce
Obracím se tímto na Vás, stejně jako na všechny zájmové spolky v Topolné. Do rozpočtu obce na rok 2003 bude zahrnuta
položka dotace zájmovým spolkům či sdružením.
Výše jednotlivých dotací bude odvislá od Vašich celkových požadavků a možností obce.
Máte-li takovýto požadavek na obec na tento rok, sdělte to písemně do středy 5. února 2003 na moji adresu. V požadavku
prosím uveďte výši finančního příspěvku a jeho využití. Využití těchto finančních prostředků by mělo mít
veřejně prospěšný charakter.
Dle těchto vašich požadavků budou sestavena pravidla, která budou směrodatná pro přidělování dotací zájmovým spolkům
na další roky.
Pokud do uvedeného data nepředložíte žádné požadavky, budeme předpokládat, že o žádné dotace od obce
nestojíte.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tento dopis byl odeslán na následující adresy:
Sbor dobrovolných hasičů
Tělovýchovná jednota Topolná
Myslivecké sdružení Bukovina
Český zahrádkářský svaz Topolná
Topolská chasa
Dechová hudba Topolanka
Národopisný soubor Včelaran
Tenisový klub Topolná
Datum jednání: 05. 02. 2003 – 20.00 hod.
Program jednání:
1. Vyhodnocení došlých žádostí o dotaci a návrh výší jednotlivých dotací.
Usnesení:
K bodu 1:
Vzhledem k nepřítomnosti členů bylo vyhodnocení žádostí odloženo a bude provedeno na jednání rady obce.
Datum jednání: 10. 03. 2003 – 20.00 hod.
Program jednání:
1. Seznámení členů s činností finančního výboru
2. Vyjádření k předloženému návrhu rozpočtu
3. Vydávání daňových dokladů obecním úřadem
Usnesení:
K bodu 1:
Přítomní byli seznámeni s náplní činnosti finančního výboru
K bodu 2:
Předložený návrh rozpočtu obce Topolná je zcela nepřehledný, jsou uváděny neodborníkovi v oblasti účetnictví nic neříkající
položky a zkratky. Je zde řada formálních chyb, nehledě na chyby pravopisné .
Způsob zpracování neumožňuje solidní posouzení.
Nutno přepracovat.
K bodu 3:
Vyúčtování stočného bude občanům provedeno na faktuře, kde budou uvedeny přehledně všechny náležitosti daňového
dokladu a údaje umožňující plátci kontrolu tj. účtovací období, cena za 1 m3 odpadních vod, způsob účtování (paušálem na
osobu, dle stavu vodoměru).
Datum jednání: 15. 04. 2003 – 19.00 hod.
Předseda finančního výboru byl pozván do jednání Rady obce, aby přednesl stanovisko k dokumentaci a průběhu výstavby
DPS
Usnesení:
Po prohlídce dokumentů souvisejících s výstavbou DPS došel finanční výbor k následujícím závěrům:
Smlouva o dílo na vyhotovení projektu pro provedení stavby DPS uzavřená mezi Obcí Topolná a Ing. Bohumírem Formáčkem
má řadu nedostatků, které je nutno napravit uzavřením dodatku, k této smlouvě.
- ve smlouvě musí být podrobněji vyjádřen rozsah projektu – pojem realizační projekt včetně profesí musí být rozveden včetně
rozdělení na jednotlivé výkonové fáze a postupné termíny předávání dokumentace objednateli.
- v části sankční je smlouva jednostranně nevýhodná pro objednatele, smluvní pokuta za nedodržení termínu dokončení je
vzhledem k rozsahu a charakteru díla nízká.
-------------------------------------------Mandátní smlouva uzavřená mezi Obcí Topolná a Ing. Bohumírem Formáčkem má rovněž řadu nedostatků, které je nutno
napravit uzavření dodatku , k této smlouvě.
- z definice mandátní smlouvy vyplývá, že nelze uzavřít tuto na autorský dozor projektanta a stavební dozor. Tyto činnosti je
nutno řešit smlouvou o dílo.
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Mandátní smlouvou lze řešit inženýrskou činnost pro investora a technický dozor investora, kde je obec zastupována
mandantářem a jejím jménem činnost vykonává.
- ve smlouvě musí být podrobněji vyjádřen předmět smlouvy – jak časově, tak obsahově.
- v části sankční je smlouva jednostranně nevýhodná pro objednatele, není zde specifikována sankce za neplnění předmětu
smlouvy ze strany mandantáře.
Datum jednání: 25. 05. 2003 vybírání poplatků za užívání veřejného prostranství
Vybíráním pověřeni členové finančního výboru: Ing. Pavel Knot a Alena Šenkeříková
Sortiment nabízeného zboží byl také různý: cukrovinky, keramika, kožené zboží, hračky, cukrová vata, textil a obuv.
Celkem bylo od 10:30 do 12:15 hod. vybráno 7 580 Kč.
Připomínky: na hlavní silnici je nutno při konání této akce umístit z obou stran upozornění
(značku, transparent), aby řidiči projíždějících vozidel snížili rychlost a zvýšili pozornost.
Datum jednání: 09. 09. 2003 – 20.00 hod.
Program:
Kontrola financování akce:
1. bytový dům 7 b.j.- zateplení, výměna oken a stavební úpravy
2. ZTV pro RD nad školou – I. etapa
Usnesení:
K bodu 1. bytový dům 7 b.j.- zateplení, výměna oken a stavební úpravy
Po prohlídce dokumentů souvisejících s touto akcí a kontrole přímo na stavbě došel finanční výbor k následujícím závěrům:
Skutečná výměra zateplení neodpovídá rozpočtované.
Tyto skutečnosti jsou v současné době předmětem jednání s dodavatelem stavby.
K bodu 2. ZTV pro RD nad školou – I. etapa
Po prohlídce dokumentů souvisejících s touto akcí a průběžných kontrolách přímo na stavbě došel finanční výbor
k následujícím závěrům:
Ke konečnému stanovisku je nutno zkontrolovat stavební deník a realizační projekt. To se uskuteční na dalším zasedání
finančního výboru.
Datum jednání: 15. 09. 2003 – 20.00 hod.
Program:
Kontrola financování akce: ZTV pro RD nad školou – I. etapa
Usnesení:
Dodavatel stavby nebyl schopen během 14 dnů dodat všechny potřebné doklady ke kontrole, konkrétně stavební deník , část
kanalizace.
Vzhledem k tomu bylo jednání odročeno až budou materiály kompletní.
Datum jednání: 18. 09. 2003 – 20.00 hod.
Program:
Kontrola financování akce: ZTV pro RD nad školou – I. etapa
Podklady pro kontrolu: nabídkový rozpočet firmy S-INVEST spol. s r.o. Strání
Stavební deník – vodovod – 1.a 2. část
Stavební deník – kanalizace
Projektová dokumentace od firmy Projekt Market Veselí n. M.
Smlouva o dílo
Usnesení:
Po prohlídce dokumentů souvisejících s touto akcí a kontrole přímo na stavbě došel finanční výbor k následujícím závěrům:
Ve financování této akce objevil finanční výbor závažné nedostatky, jak ze strany dodavatele, tak ze strany obce. Tyto nedostatky
budou předneseny radě obce k řešení.
Finanční výbor zastupitelstva obce Topolná

strana 14

PO PRVNÍCH 30TI DNECH UBĚHLO DALŠÍCH 300 ...
Vzpomínáte? V prvním čísle Života v Topolné po volbách, v článku „Prvních 30 dní„ napsaném v povolební euforii a velkém nadšení, se snažil náš nový místostarosta Jiří Košut. Mimi jiné, přesvědčit nás všechny o tom, jaký je borec a co všechno
dokáže – však uvidíme. Názvem tohoto článku nechci nijak snižovat či zesměšňovat článek výše uvedený, ale myslím si, že po
uplynutí téměř jednoho roku jeho fungování ve funkci se dá hodnotit a bilancovat lépe než po prvních 30ti dnech. Takže,
jak zatím jeho fungování obci prospělo a co nám všem přineslo? Řekl bych, že nijak a nic!
Krom toho, že neustále kritizuje a napadá různou formou a na různých místech, práci svých předchůdců, mimochodem
bez jakýchkoliv věcných argumentů či důkazů, tak zatím nedokázal vyřídit nic, co by nás mohlo přesvědčit o tom, že jeho
práce je pro obec užitečná a přináší jí, tedy i nám všem prospěch. Nejdřív napadal stavbu čistírny odpadních vod (ČOV), že
je předimenzovaná, tím pádem zbytečně drahá a já nevím co ještě dalšího mu na ní vadilo, dodnes však nepředložil jeden
jediný důkaz o tom, že jeho tvrzení jsou pravdivá. Naopak, když jsem mu z odborně zpracovaných analýz, které sloužily přípravě stavby ČOV (tyto analýzy nezpracovávali zástupci obce, ale renomovaní odborníci) předložil argumenty, které jeho
tvrzení vyvracely, tak v dalším vydání obecních novin zveřejnil symbolicky zanedbatelnou omluvu, aby pak bezprostředně
poté v diskusní rubrice na internetových stránkách obce znovu tuto stavbu zpochybňoval a opakoval své chybné závěry. Tak
tedy milý Jiří (a všichni, kteří na tvé dezinformaci naletěli) – ještě jednou a naposledy. Parametry pro kvalitu vyčištěných
odpadních vod, mimochodem velmi přísné parametry, s ohledem na to, že odpadní vody obce jsou vypouštěny do zdroje
a prameniště pitné vody, jednoznačně stanovil odbor životního prostředí OkÚ Uh. Hradiště. Pro obec byly závazné! Na
základě takto stanovených podmínek, byla zástupci obce, ale především již míněnými odborníky, za všechny uvádím např.
Dr. Procházku, vybrána jako nejvhodnější a nejlépe vyhovující daným požadavkům technologie firmy Hydrátech Bratislava.
Tato technologie nad technologií Sigma, která jediná jako další byla v nabídce, jak lepší kvalitou vyčištěné vody (jednoznačně splňovala dané požadavky), tak kvalitou čistícího zařízení a konečně i cenou. Na tom se shodli všichni, kteří se procesu
výběru zúčastnili. Výběrem technologie byly tak dány způsob a technika stavby. Pokud by se pan místostarosta obtěžoval
a příslušné podklady si prostudoval, tak by všechno co zde píšu zjistil a nehlásil by bludy. Ještě jednou mu však zopakuji.
ČOV je technologicky a kapacitně nastavena tak, aby vyčistila všechny odpadní vody vypouštěné do kanalizace, aby vyčistila
i ty, které zatím na kanalizaci napojeny nejsou, včetně vod dešťových. A právě v potřebné kapacitě záchytné nádrže, které
tím byla dána její velikost a od ní odvislá velikost stavby, se naskytla možnost, natočením záchytné nádrže do příčné polohy
v půdorysu stavby, vybudovat jednu záložní technologicky neosazenou linku. Zemní práce se neprodražily, došlo k mírnému navýšení v armaturách a u betonářských prací, což v celkových nákladech stavby bylo zcela zanedbatelné. Tímto prozíravým rozhodnutím, však může být kdykoliv v budoucnu kapacita čistírny posílena pouhým osazením technologie do záložní
linky, bez jakýchkoliv stavebních zásahů. Myslíš si ještě Jiří, že takový postup prozíravý nebyl? O tom, že ochrana přírody a
životního prostředí vůbec se musí stát jednou z priorit chce-li člověk vůbec přežít, jsem již jednou psal. Nezávidím obcím,
které dosud ČOV nemají jejich situaci po vstupu naší země do EU, až se ochrana životního prostředí bude muset přizpůsobit
jejich standardům. Čištění odpadních vod je tam spíše samozřejmostí než výjimkou.
Další stavbou nebo akcí jak chcete, kterou se snaží náš místostarosta neustále zpochybňovat je stavba Domu s pečovatelskou službou (DPS). Diskuse, kterou okolo této stavby vede na internetu je klasickou ukázkou jeho intelektu. Zde vede
debatu převážně se ženou, která vystupuje pod krycím jménem BERINDA. Jen tak na okraj, pod krycími jmény vystupovali
převážně agenti StB nebo lidé, kteří se za své jednání a názory styděli. Je nutné se v dnešní době skrývat za anonymní jméno?
Otázky na velmi nízké kvalitativní a obecné úrovni kladené BERINDOU (proto asi skrývá své jméno), by se daly pochopit, že
však na stejné úrovni jsou i odpovědi našeho místostarosty je zarážející a těžko pochopitelné. Jeden příklad za všechny:
Na otázku kdo bude DPS provozovat odpovídá Jiří Košut:
Obec to provozovat nebude – provozovatelem bude buďto Charita nebo podobná instituce.
Na to reaguje BERINDA:
Teď jsem se rozesmála :-) DPS bude provozovat CHARITA, jedině tak Charita s. r. o.
A Jiří Košut trumfuje odpovědí:
Jak jsem koupil, tak prodávám.
O takto „smysluplné a vysoké“ úrovni diskuse na internetu vedené našim místostarostou, bych mohl podat ještě celou řadu
dalších příkladů. Myslím ale, že jeden stačí.
Milá BERINDO a Jiří, když ne všechna, tak velkou část zařízení, která pečují o opuštěné či nemocné děti, stejně jako zařízení, která pečují o nemocné, nebo jen potřebné vaše starší spoluobčany, provozují u nás charitativní organizace a společnosti. Nejen, že tuto službu, protože pracovníci tuto službu konající ji nechápou jen jako práci, vykonávají velmi fundovaně
a odborně, ale právě proto, že ji chápou jako službu, vykonávají ji s velkou pečlivostí a láskou. Dávají opatrovaným lidem
mnohdy víc lásky, než by se jim dostalo v rodinách. Protože jsem měl možnost několik takových zařízení navštívit a pozorovat, věřte že vím o čem mluvím. Ještě si myslíte, že je jejich práce k smíchu? Já si naopak myslím, že bychom si jí měli vážit
a ne ji takto znevažovat. Stejně tak si myslím, že stavby a rozšiřování sítě zařízení, která mají sloužit těm, kteří tuto pomoc
ať již z jakýchkoliv důvodů potřebují, jsou nanejvýš potřebná. K takovým zařízením patří i stavby DPS. Takže bývalé vedení
obce se tím, že zahájilo tuto stavbu, nechtělo nijak zviditelňovat, ale jen nabídnout tuto službu potřebným. Na internetu se
v diskusi vedené našim místostarostou objevila totiž i poznámka v tom smyslu, že máme všichni vlastně štěstí, že se bývalé
vedení obce nechtělo zviditelnit třeba tobogánem, ale jen stavbou DPS. Co k tomu dodat? Snad jen to, že opravdu soudný
člověk si úsudek udělá sám.
Další oblast diskuse, kterou náš místostarosta rozpoutal na internetu v souvislosti se stavbou DPS okolo projektové dokumentace a konkrétně okolo osoby ing. Formáčka považuji za ostudnou a nehodnou zástupce obce. Bezdůvodně zde ostouzí
jméno člověk, který toho pro obec udělal 10 x víc, než od dokáže za celé volební období. Za něho se zde chci ing. Formáčkovi
jménem zbývajících členů rady omluvit.
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Vím, že je mnoho potřebných akcí, které by se měly v obci realizovat a tím vylepšit podmínky života nás všech. Nebudu
je vyjmenovávat, ale je jich dost. Naší maximální snahou by proto mělo být věnování pozornosti umožnění jejich realizace.
Zpochybňováním akcí realizovaných nic nevyřešíme. Polemizovat o tom, jestli stavba DPS je potřebná a obci prospěšná či
není, dneska může jen sobec. Já myslím, že určitě je mě jedno, jestli v tomto zařízení budou umístění samí „Topoláci“ nebo
ne. Chci-li někomu nabídnout pomoc, neměl bych hledět na to odkud je. To by ale byla polemika a úvaha na samostatný
článek.
Zmíním se ještě o jedné věci, kterou náš místostarosta prezentoval v článku výše zmíněném. BERINDA to na internetu
zhodnotila tak, že mě to pěkně nandal. Nevím sice co mě „nandal“, ale když hodnotil svou odměnu tak nezapomněl poznamenat, že bývalý místostarosta měl vyšší a stejně kladně pro sebe hodnotil fakt, že nepožívá výhody služebního mobilu, když
ten bývalý tuto výhodu požíval. A ejhle, neuplynul ani rok a jaká je skutečnost? Z obecních peněz si pořídil přenosný počítač, který nebyl zrovna levný a na jednom z nedávných zasedání rady mu byl schválen služební mobil. Osobně bych nikdy
nic takového nesrovnával, ale když chcete srovnávat ať tedy znáte pravdu.
Vrátím se však k přínosu a užitečnosti našeho místostarosty pro obec. O jeho zkreslených pohledech na řadu věcí
svědčí i informace podané jeho osobou např. na restituci zbytkového statku rodině Nesvadbových. Nedá mě, abych se k některým jeho závěrům nevyjádřil. Pozemky, na kterých stojí pošta, restaurace, buduje se DPS včetně přilehlých okolo těchto
staveb, byly na obec převedeny od státu při převodu historického majetku. Byly zapsány na list vlastnický obce a staly se
tak jejích výlučným vlastnictvím. Majetek „Dolního dvora“, část budov a pozemky odprodal obci Pozemkový fond obci za
úplatu a obec se tak stala jejich vlastníkem. Osobou povinnou v restitučním nároku rodiny Nesvadbové byl Pozemkový úřad
a nikoliv obec. Pokud obec jako vlastník tohoto majetku s ním dále nakládala jako vlastník, tak nečinila nic nezákonného.
Není pravda to, co uvádí ve svých vyjádřeních náš místostarosta, že bývalé vedení obce v tomto případě jednalo protiprávně
a nezodpovědně. Svými výroky velkou část vás občanů tak uváděl v omyl.
Výše uvádím, že než plané debaty by prospěšnější pro nás všechny bylo, kdybycho se všichni více snažili o urychlení již
realizovaných akcí a tím umožnili zahájení nových. Jak se snaží náš místostarosta? Tak, že neustále slibuje nic víc. Převedení
spláceného dluhu u KB do Zlína, posunutí doby jeho splatnosti slibuje od nástupu do funkce. Dodnes však nevyřídil nic a
bude-li slibovat ještě dalšího půl roku nemusí slibovat nic, protože dluh bude tak nízký, že jakákoliv jeho restrukturalizace
bude zbytečná.
V jedné z odpovědí na internetu náš místostarosta na otázku, kdy už konečně začne konat a nejen slibovat, protože např.
slíbil zveřejnit program hodů a tři dny před hodama nic, reagoval Jiří Košut následovně:
„Ano máte pravdu, že mě zajímá z 95ti procent obecní úřad, rozpočet, finance, koncepce obce, fungování příspěvkových
organizací, stavba DPS, půjčky občanům ze SFRB a MMR, zastupitelstvo obce, rada obce a na hody, oslavy svěcení prapora
apod. nemám čas“. To zíráte? Když jsem si to přečetl, zíral jsem taky. Přečte-li si to nezasvěcený člověk, musí si nutně pomyslet. Ten má práce a kdy to vlastně všechno může stihnout? Ale v kontextu jeho konání jsou to zase jen prázdná slova.
Jenom tak na okraj, nemyslíš si milý Jiří, že třeba zrovna účast na slavnosti svěcení praporu jako symbolu obce by pro její
představitele měla být něčím, co vyjadřuje jejich osobní vztah k obci a jejím občanům? Stejně tak slavení hodů je příležitostí
k posílení pospolitosti v obci. Tvoje neúčast na obou těchto akcích nebyla pro oněch 95 procent, které Tě zajímá nejvíc,
ale proto, že ses zúčastnil jakýchsi bezvýznamných stranických akcí. Strana pořádá takové akce stále – prapor se světí jen
jednou nemyslíš?
Mám dojem, že našeho místostarostu obec zajímá spíše okrajově. Připomenu malý výňatek z jeho článku zmíněného v úvodu. Mj. píše: „……….., ale to nic nezmění na tom, že je teď na nás – novém vedení, abychom uměli řešit i tyto problémy. Jedinou
cestou, jak bychom mohli tento těžký stav zvládnou je důsledné využívání a získávání dotací od nejrůznějších institucí. Je to
pro nás zásadní úkol, kterého jsme připraveni se zhostit“.
Když budeme hodnotit jak se tohoto zásadního úkolu zhostil náš místostarosta, tak už se musím trapně opakovat a konstatovat zase nic konkrétního jen a jen sliby. Některé dotační tituly jsme liknavostí lidově řečeno „prošvihli“ pro neschopnost
připravit potřebné podklady. To je roční výsledek. A tak mám dojem, že jeho „katapultace“ do funkce díky zbabělosti řádně
zvolených kandidátů jejich sdružení, kteří v jeho prospěch své mandáty vzdali, protože on sám zvolen nebyl, bylo jen řešením jeho osobních ambicí a nám nepřineslo nic. Pokud by šlo jen o ambice, bylo by to ještě dobré, ale já osobně mám obavy
spíše z toho, že získáním této funkce si on sám řešil své komplexy méněcennosti a jakéhosi politického neuspokojení. Ostatně u člověka, který začne studium na několika různých fakultách a ani jedno nedokončí se to dá předpokládat. Silná vůle a
zarputilost asi nepatří mezi jeho excelentní vlastnosti. Ve funkci, kterou teď vykonává jsou však nezbytné.
V úvodu koaličních jednání jsem nabízel konkrétní jednoroční pomoc, byla odmítnuta. Když jsem mu radil, aby na
internetu diskutoval věcně a svá tvrzení opíral o konkrétní argumenty, tak si to vysvětlil tak, že jsem ho naváděl k jakési
„cenzuře“, což okamžitě na internetu zveřejnil a tak rozpoutal další diskusi vlastně o ničem. Je zbytečné to komentovat. Jen
Pavlu Dufkovi bych tímto vzkázal, kdybych chodil na veřejná zasedání, kde jsem ho nikdy neviděl tak by věděl proč a za co
jsem v minulosti pobíral odměnu.
Já sám bych chtěl situaci řešit pragmaticky tak, jak jsme problémy řešili celá léta. Zajišťováním další pomoci od státu,
získáváním dalších financí nejen na dokončení současně prováděných, ale i akcí nových. Řadu věcí mám rozjednaných a
rozjednaných poměrně slibně. O jedné z nich se dočtete na jiném místě. Svou ochotu jsem nabídl zastupitelstvu a požádal o
její legalizace zvolením do funkce druhého místostarosty. Není to nic co by příslušný „Zákon o obcích“ neumožňoval a mrzí
mě, že současné zastupitelstvo nedokázalo v tomto případě „překročit svůj stín“ a můj návrh zamítlo. Teď zvažuji má-li vůbec
při současném postoji zastupitelstva se o něco snažit a usilovat, nebo odejít.
Ing. František Viceník
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NESVADBOVI 2. ČÁST
V minulém čísle novin jsem poměrně obsáhle informoval
o kauze vracení pozemků rodině Nesvadbů.

napadat fakt, že byl pan Nesvadba perzekvován – tedy obec
bude tvrdit, že nebyl, a proto mu majetek mohl být zabaven.

Uváděl jsem tam dvě možné varianty řešení, z nichž jsem
upřednostňoval dohodu všech zúčastněných stran před
soudním řešením.

S takovým postupem jsem samozřejmě nesouhlasil, nicméně
rozhodnutí Zastupitelstva, jakožto nejvyššího orgánu obce,
bezezbytku respektuji. Vyžádal jsem si však mandát k jednání
s dotčenými podnikateli a rodinou Nesvadbů za účelem
udržení komunikace, zjištění postojů jednotlivých účastníků
sporu a zachování vstřícnosti obce vzhledem k poškozeným
subjektům.

Nicméně jediný orgán, který k tomu může zaujmout
stanovisko je zastupitelstvo obce, které bylo svoláno dne 13.
srpna jen za účelem rozhodnutí, zda žalobu podat či nikoliv.
Na zasedání byl přítomen i JUDr. Gerža, který zopakoval všem
zastupitelům, že existuje nález ústavního soudu, a proto je
šance na úspěch mizivá – podání žaloby také nedoporučil.
Přesto se zastupitelé těsnou většinou osmi hlasů rozhodli, že
žaloba bude podána. Zároveň se rozhodli, že v ní bude obec

Věřím, že jednání budou úspěšná, a že případně mohou
vést k nějaké dohodě, která bude pro zastupitele natolik
přijatelná, že se vše dořeší před ukončením soudního sporu
a zahájením ostatních soudů proti obci – ale to je vše na
zúčastněných stranách a samotných zastupitelích.
Jiří Košut

Upozornění vlastníkům a uživatelům nemovitostí o jejich povinnosti odstraňovat
a oklešťovat stromoví v blízkosti elektrických vedení ve správě a majetku JME, a. s.
Jihomoravská energetika se na Vás obrací s prosbou o pomoc při upozornění vlastníků a uživatelů nemovitostí, na kterých
se nacházejí venkovní elektrické zařízení ve správě JME, a. s.
Zákon č. 458/2000 Sb. ukládá vlastníkům nemovitostí za povinnost odstraňovat a oklešťovat stromoví a jiné porosty tak, aby
byl zajištěn bezpečný a spolehlivý provoz elektrického zařízení. V případě, že okleštění vlastník neprovede mají podle výše
uvedeného zákona pracovníci JME, a. s. právo vstoupit na nemovitost a provést okleštění stromů a dřevin sami.
V měsících lednu, únoru a březnu budou provádět pracovníci JME, a. s. v katastru Vašeho města, obce pravidelnou kontrolu
energetických zařízení. Součástí této kontroly je i provedení okleštění případně odstranění dřevin, které ohrožují bezpečný
a spolehlivý provoz. Je tedy výhodné, aby si vlastníci nemovitostí provedli okleštění dřevin v měsíci prosinci tak, aby v případech, kdy není možné při oklešťování dodržet bezpečné vzdálenosti mohli požádat pracovníky JME a. s. o vypnutí zařízení
nebo aby okleštění provedli pracovníci JME a. s. v rámci kontrol v prvním čtvrtletí roku sami.
Každý, kdo oklešťuje stromoví je povinen dodržovat bezpečnostní pravidla, která jsou nedílnou součástí této výzvy.
Jihomoravská energetika Vás žádá o vyvěšení tohoto dopisu včetně bezpečnostních pravidel na úřední desce a pokud je
to možné o zveřejnění dalšími pro Vaše město, obec dostupnými prostředky tak, aby informace co nejlépe pronikla ke všem
vlastníkům. Další informace Vám rádi poskytneme na telefonních číslech uvedených ve spodní části této stránky a nebo na
naší zákaznické lince 840111333.
Děkujeme Vám i všem občanům za pochopení a pevně věříme, že nám vyjdete vstříc a umožníte nám splnit náš úkol spolehlivě dodávat elektrickou energii.

Práce žáků Základní školy
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ZAČAL NOVÝ ŠKOLNÍ ROK
1. září se vrátili do svých školních lavic už jistě natěšení
„staří mazáci“, ale především škola přivítala nové prvnáčky
v doprovodu rodičů a letos vyjímečně i některých starších
kamarádů, v jejichž škole se zrovna stávkovalo.
Po slavnostním zahájení ve škole a ve třídě pozvala
Společenská komise novopečené žáky první třídy i s jejich
doprovodem do obřadní síně Obecního úřadu v Topolné,

aby je jako školáky pozdravila a popřála jim v jejich školní
práci hodně zdaru. Také jim připomněla, že jako žáci už
svoji školu i obec reprezentují na veřejnosti. Rodičům přál
pan starosta pevné nervy a chladnou hlavu pro domácí práci
s dětmi a jen radost z jejich výsledků.
Mgr. Hana Marášková

INFORMACE A CHARAKTERISTIKA ZŠ. TOPOLNÁ
Základní škola, Topolná byla zřízena k 1.1.2003 jako právní subjekt zřizovatelem
Obcí Topolnou, Topolná 420, 687 11 a zapsána do obchodního rejstříku s názvem:
Základní škola, Topolná, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace
s adresou Topolná č 101, 687 11 a právní normou školy -příspěvková organizace.
Ředitel školy Mgr. Olga Němcová.
Při změně právní normy bychom si mohli připomenout další data. Stavba školy započata 1.4.1910, již od 10.10.1910 výuka začala ve dvou třídách, od 1.9.1911 zahájeno
vyučování ve všech učebnách.
Zařazení do sítě škol 15.2.1996.
1.1.2003 právní norma – příspěvková organizace, IČO: 75021919,
Součásti školy je školní družina IZO: 119100177
Organizace školního roku 2003/2004
Škola se řadí mezi školy neúplné s pěti ročníky:
1.třída
16
žáků
Mgr. Hana Marášková
2.třída
18
žáků
Mgr. Jana Gregorová
3.třída
15
žáků
Mgr. Hana Nevělíková
4.třída
22
žáků
Mgr. Jitka Šimíková
5.třída
20
žáků
Mgr. Olga Němcová
Celkový počet žáků 91, chlapců 49, děvčat 42.
Výuka probíhá podle vzdělávacího programu Základní škola a učebnic schválených doložek. Cizí jazyk vyučován ve 4. a 5.
ročníku.
V ročnících vyučují i Františka Vašinová a Marcela Janečková.
Nepovinný předmět náboženství vyučován ve všech ročnících, ing. I. Rozsypálkovou a K. L. Klatem.
Na škole pracují kroužky - Zobcová flétna, Rytmická gymnastika, Čtenářský kroužek,
Kroužek speciální nápravy učení, vyučují třídní učitelky a vychovatelka.
Stolařský kroužek - K. Horký, Informatika - A. Šimík - externí pracovníci.
Při ZŠ pracuje školní družina se dvěma odděleními, vedoucí vychovatelka Františka Vašinová
I.oddělení
22 žáků Františka Vašinová
II.oddělení
24 žáků Marcela Janečková
Žáci se stravují ve školní jídelně v Mateřské škole Topolná.
Při ZŠ pracuje Klub rodičů , vedoucí Věra Burešová
Výchovně vzdělávací práce.
Plnění učebních plánů vzdělávacího programu Základní škola,č.j. 16 847/96-2 patří k základním požadavkům práce školy.
Uplatňování dovedností ve všech činnostech napomáhá logické propojování učiva. Nejdůležitějším předpokladem kvalitního
vývoje školy se stávají aktivní vztahy mezi všemi zúčastněnými - žáky,učiteli, rodiči, veřejností a obcí.
Věříme, že právě dobré vztahy přispějí k příznivému klimatu na naší škole.
Mgr. O. Němcová, ředitelka ZŠ Topolná
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TOPOLSKÉ HODY 2003
Hode, bele, hode bodó, zabili sme kozo chodó, se zpívá v jedné písničce.
Topolské hody 2003 také byly, nikoho jsme nezabily, akorát doma nějakou tu husu nebo kačenu.
Ale pěkně po pořádku, topolská chasa začala na letošní hody zbrojit již začátkem srpna. Tropické počasí přálo spíše ke koupání
než k nějakému nácviku tanečků. A i z účastí to samozřejmě nebylo moc valné.
Takže ten pravý nácvik začal až v září, v tělocvičně základní školy. Jako každoročně i letos byl prubířským kamenem sehnat
stárky. Nic si nebudeme nalhávat, konečné znění: starší stárek Petr Večeřa, starší stárka Eva Sedlářová, mladší stárek Pavel Knot
a mladší stárka Blanka Máčelová je potvrzena deset dní před hodama.
Pak nastala ta správná atmosféra a myslím, že všem se začala vracet pravá hodová nálada.
Nedá mě to, abych neapeloval na mladé, kteří se zdráhají v kroji jít nebo na ty, kterým se třeba jen nechtělo. Myslím, že párů
mohlo být více, ale přemlouvat nebudu ani já ani nikdo z topolské chasy.
A jaké ty letošní hody vlastně byly? Asi
se nepatří, aby je hodnotil stárek. To
si musí zhodnotit každý, kdo se jich ať
aktivně nebo na zábavě zúčastnil.
Počasí přálo, krojovaných krásných
dětí bylo hodně, za což bych chtěl
osobně poděkovat, maminkám, babičkám a všem, kdo je tak krásně nastrojili, protože tady jsou budoucí stárky
a stárci.
Takže ještě jednou dík všem, co se o
úspěšný chod letošních hodů menší
či větší měrou zasloužili a příště zase
na hodech.
Takže veselo, muziko, veselo …..

Petr Večeřa

Práce žáků Základní školy

strana 19

ŽIVOT V TOPOLNÉ
vydává OÚ Topolná, náklad 500 kusů, vychází 27. října 2003,
distribuován zdarma
grafická úprava, sazba a tisk: L. V. PRINT
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