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Protože se blíží závěr občanského
roku, nastal čas hodnocení, a to
nejen uplynulého roku 2002,
ale i let předcházejících. Proto níže
uvedený přehled. V listopadu 1998
se uskutečnily volby do obecního
zastupitelstva s malými personálními změnami, takže zahájené
investiční akce pokračovaly plynule,
bez přerušení.
Po rekonstrukci místní komunikace
v Ulici a u hřiště byly zahájeny práce
na celkové (generální) opravě budovy
mateřské školy, která ač stavebně
nejmladší měla více bolestí a problémů, než všechny ostatní budovy
ve vlastnictví obce. Havarijnístavstřechy,
nevyhovující vytápění, trhliny ve zdivu,
nedovírající okna atd.
Dnes už si ani nevzpomenu, kolik
to bylo cest do Prahy, aby se sehnaly
3 mil. na střechu, 2,5 mil na půdní
vestavbu nájemních bytů a 2,1 mil. na
rekonstrukci topení a výrobu elektřiny
kogenerační jednotkou.
pokračování na str. 2

V těchto dnech je to asi měsíc,
co se po volbách změnilo obsazení
naší „radnice“. Poprvé v porevoluční
historii naší obce došlo k takto výrazné
obměně.
Velkých změn proběhlo hned
několik. Poprvé jsou v radě obce
zástupci všech tří volebních stran a
složení rady kopíruje volební výsledek
voleb. Do zastupitelstva se dostala
další politická strana – mimo tradiční
lidovce, komunisty a nezávislé jsou
nyní zastoupeni i občanští demokraté.
A především došlo k obměně na postu
místostarosty.
Tedy zhruba před 30-ti dny jsem
byl novým zastupitelstvem zvolen
místostarostou. Myslím si, že se
jedná o poměrně jasné vyústění
mého, před volbami deklarovaného
odhodlání, několikaletého působení
v politice i v profesním životě a jsem
přesvědčen, že se ze strany mých
kolegů v zastupitelstvu nejednalo
o žádný hazard. Samozřejmě je jen
na mě, abych to svou prací dokázal.

VÁŽENÍ

V opačném duchu však působilo
vystoupení jednoho občana na
zastupitelstvu takřka ihned po mém
zvolení. Musím se přiznat, že mě tato
reakce nepřekvapila a očekával jsem
ji – mimo jiné proto, že se jedná
o výtky, které má velká část občanů,
a které jsem slýchával a slýchávám
doposud.
Pokusím se některé z nich
komentovat a zabránit tak dalšímu
šíření vlny někdy možná zbytečně
negativního vnímání mé osoby. Prvním
„problémem“ byl můj věk – myslím si,
že byť ve 23 letech, ale po pětileté
zkušenosti z politiky na úrovni okresu
a kraje, zkušenostech z prací pro
velkou pražskou firmu a po více než
ročním působením v internetovém
studiu na manažerském postu, mám
co nabídnout a je více důležité, co jsem
doposud dělal a s jakými výsledky, než
to, před kolika lety jsem se narodil.
pokračování na str. 4

ŽIVOT V TOPOLNÉ NOVĚ
Jak jste si jistě všimli, došlo ke změně grafického zpracování našich obecních novin. Zároveň byly
přesně určeny termíny vydávání. Noviny budou vydávány čtyřikrát do roka, a to vždy v březnu,
červnu, září a prosinci. Přípravou je pověřen místostarosta.

NOVÉ VEDENÍ OBCE
Po letošních volbách se obměnilo obecní zastupitelstvo a výrazně se změnilo složení Rady obce.
Podrobnosti naleznete na stranách 6 a 7.

MOŽNOST ČERPÁNÍ PŮJČEK NA OPRAVU BYTOVÉHO FONDU
Obec získala možnost pro občany čerpat půjčku na opravu jejich domů a bytů od Státního fondu rozvoje bydlení.
Podrobnosti na straně 3.

VZNIK OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ TOPOLSKÁ CHASA
V tomto roce vzniklo nové občanské sdružení - TOPOLSKÁ CHASA. Chce se angažovat hlavně v oblasti
kultury a veřejného života v obci.

E-MAILY A PODDOMÉNY NA TOPOLNA.CZ

OBEC TOPOLNÁ

Rozhodnutím Rady obce byly zpřístupněny e-maily a
poddomény na obecní adrese WWW.TOPOLNA.CZ.
i n t e r n e t ové s t r á n k y o b c e | w w w. t o p o l n a . c z
Každý občan Topolné či firma působící na území naší
obce si může bezplatně zřídit e-mail neco@topolna.cz a doménu neco.topolna.cz. Případní zájemci mohou kontaktovat
místostarostu, který má stránky na starost.

VÁŽENÍ
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Starostí to bylo opravdu hodně
s touto budovou, takže se potom úplně
ztrácí význam dalších akcí jako byla
obnova Mokřadu pod Padělkama za 370
tis., oprava šaten TJ po povodních za
480 tis., rekonstrukce cesty k Mokřadu
za 1,3 mil. a adaptace prostor 1. pavilonu
MŠ na Školní jídelnu za 1,7 mil. korun.
Zvláštní místo v činnosti obce
zaujímá možnost občanů půjčit si
finanční prostředky s úrokem 6% na
opravu či rekonstrukci svého rodného
domku. Zde můžu konstatovat,
že do dnešního dne bylo uspokojeno 19
žadatelů, a na jaře roku 2003 bude opět
Radou obce vyhlášeno výběrové řízení
na poskytování půjček z tohoto fondu.
V této záležitosti „Oprava a modernizace bytového fondu“ v naší obci
se bude v příštích letech pokračovat
za dalších zvýhodněných podmínek.
Obci byl poskytnut úvěr ve výši 4 mil.
na tyto účely, a proto se bude půjčovat
částka až do výše 200 tis. Kč při 3%
úroku na jednoho žadatele. Další
podrobnosti se však dočtete na jiném
místě těchto novin.
K hodnocení minulého volebního
období patří i akce Telekomu, kdy při

na Trávníku s výsadbou břízek,
oskoruší, líp, třešní atd. na veřejném
prostranství, i kritik musím usoudit,
že se udělalo opravdu hodně. Nemohu
však nevzpomenout další stavební
akce, které byly zahájeny v roce 2002 a
budou ukončeny v letech následujících.
Je to výstavba inženýrských sítí
v ulici nad Školou a stavba Domu
s
pečovatelskou
službou
(DPS).
Co se týká inženýrských sítí
– v současné době od obecní bytovky
směrem nahoru je postaveno 5
novostaveb, které potřebují připojit
na veřejnou kanalizaci, plynovod,
vodovod, elektřinu atd. Protože celá
lokalita určená Územním plánem
pro stavby domků je dlouhá více
než 1 km, musela být rozdělena na
jednotlivé etapy vzhledem k finanční
náročnosti stavby. Nyní se řeší úsek
dlouhý 300m, od bytového domu č. 92
až po novostavbu manželů Belejových,
kterým mimo komunikaci je téměř
hotov.
Kanalizace byla provedena na jaře
tohoto roku v hodnotě 1,6 mil. V září
byl prodloužen plynovod o 120 m a
v listopadu se pokládal kabel „NN“, do
jehož rýhy se jako přípolož položily
kabely veřejného osvětlení, místního
rozhlasu a TV. Vodovod byl zahájen
začátkem prosince při plánovaných
nákladech 2,5 mil. Kč.

pokládce optického kabelu přes obec
byla provedena přípolož kabelové
televize, jejíž síť byla rozšířena po celém
Trávníku. Připočtu-li k tomu peripetie
se stavbou Domu s pečovatelskou
službou,
zadání
symbolů
obce
heraldikovi, kácení topolové aleje

Co se týká DPS – stavba zahájena
v srpnu přemístěním sběrného dvora
odpadů, který částí zasahoval do
půdorysu stavby. Budova velkých
rozměrů s 15 pokoji ve 3 podlažích
vyrůstá v prostoru nad topolskou
hospodou v těsné blízkosti mateřské

dokončení ze str. 1
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školy. Ze státního rozpočtu bylo
poskytnuto 8,4 mil. Kč, celkové
rozpočtové náklady této stavby činí
zhruba 19 mil. Kč. Akce velmi rozsáhlá
bude velkou prověrkou schopnosti
členů rady a zastupitelstva zajistit její
další zafinancování.
Zlepšování
občanské
vybavenosti v naší obci však bylo
postihnuto nezdarem, o kterém
se chci také zmínit. Jistě si občané
na Horním konci od kapličky výše
vzpomenou, jak jsem je obcházel a
seznamoval s opravou cesty, která
se má uskutečnit. Ano, jednalo se
o přípravy na akci, projekt, desítky
někdy i nesmyslných vyjádření,
stovky kilometrů, to všechno proto,
aby nám Evropská unie milostivě
poskytla finanční pomoc z programu
SAPARD. Nakonec jsme byli postaveni
mimo hru, tak jako řada jiných obcí
– s vysvětlením, že můžeme využít
další kolo příjmu žádostí. Po této
zkušenosti, a následujícímu jednání
na krajském úřadě, bylo v kolegiu
starostů usneseno, že tento program
ovládl nešvar naší doby tzv. „lobismus“,
proti kterému se těžko bojuje.
Život v obci, však nejsou jen
investiční akce, ale i kultura, která
neodmyslitelně patří k životu každého
z nás. Na podzim 1999 byla dokončena
oprava kapličky sv. Antonína na K. K.
a ukončena restaurace vzácné sochy
sv. Anny, která už nebyla vrácena
do kapličky k Napajedlům, ale kvůli
odcizení byla umístěna v kostele.
Rovněž nelze nevzpomenout oslavy
v uvedeném roce stoletéholetého
výročí naší dechové hudby Topolanky,
které
byly
nezapomenutelným
kulturním
zážitkem.
Velkým
významem pro obec jako takovou bylo
v květnu roku 2000 vysvěcení kostela
Neposkvrněného početí Panny Marie
olomouckým světícím biskupem,
Mons. J. Hrdličkou. V rámci této
slavnosti se pak v areálu domu č. 90
uskutečnilo kulturní odpoledne, které
bylo přítomnými účastníky kladně
hodnoceno.
V létě 2001 byla ak. sochařem
J. Martinákem z Mařatic provedena
restaurace Kříže na Padělcích (před
Buryánkovým). Protože se jednalo
o opravu po 100 letech, kříž byl
potom v září znovu
posvěcen
p. Jiřím Walczakem. Restaurace byla
hrazena ze sbírek věřících a stála
32 500,-- korun.
Další velkou společenskou akcí
v roce 2002 byly oslavy 70 let od
založení kopané v Topolné. Třídenním
oslavám předcházelo mnoho práce

a příprav. Byly uspořádány fotbalové
zápasy pro všechny generace, výstava
fotografií od začátků po současnost
a vydání brožurky popisující historii kopané v Topolné. S velkým
uspokojením bylo kvitováno předání
čestného uznání zasloužilým členům
TJ v rámci fotbalového turnaje.

Do oblasti kultury však lze zahrnout
i každoroční Hody s právem, stavění
máje, pochovávání basy, akce se školou,
fotbalovou činnost včetně letních
turnajů, hasičské výlety, takže se
pravděpodobně nemusíme bát o svou
identitu. Ale… k tomu, abychom si ještě
více uvědomovali sounáležitost s obcí,

ve které žijeme nám možná napomůže
i založená fotokronika obce. Mají v ní
místo všechny nejstarší fotografie, týkající
se spolků, školství společenských akcí,
svatby, pohřby, pohlednice obce, stavby
budov atd.
Proto Vás prostřednictvím těchto
řádků žádám o zvláštní pochopení a
vstřícnost týkající se zapůjčení starých
fotografií, které po okopírování Vám
budou vráceny, abychom se mohli již
nyní pozvolna připravovat k 700 letému
výročí trvání naší obce. K tomu bude
však předcházet neméně významná
událost v květnu roku 2003 – požehnání
obecního znaku a praporu.
Co závěrem? Chci Vám všem popřát
a poděkovat. Poděkovat za vše dobré,
co jste pro naši obec vykonali nemusí
to být vždy jen hmotná stránka věci. Už
i to, že se občané spolu baví, zdraví se a
usmívají – leccos napovídá o duševním
zdraví, potřebném do dalších dnů
života obce. Blíží se svátky vánoční.
Ať jsou opravdovými svátky klidu,
pohody a optimismu potřebného pro
naše další konání.
To Vám všem upřímně přeje
starosta

PŮJČKY NA REKONSTRUKCE
Naše obec získala v tomto roce
možnost čerpání půjčky ze Státního
fondu rozvoje bydlení (SFRB), a to ve
výši 4 mil. korun. Půjčka je určena na
rekonstrukce domů a bytů. O úvěr
může žádat každý občan Topolné,
nebo firma na území Topolné
působící, a to za podmínek, které jsou
uvedeny níže.
Doporučujeme všem, kteří mají
zájem, aby si již nyní začali připravovat
potřebné podklady (zejména ohlášení
stavby nebo stavební povolení, je-li
nutné). O úvěr mohou žádat přímo
na obecním úřadě, a to do 31.
července 2003.
Upozorňujeme, že u této půjčky je
podmínkou, aby žadatel financoval
50 procent rekonstrukce z vlastních
prostředků.
Pro bližší informace kontaktujte
místostarostu Košuta (608 727 835,
kosut@topolna.cz).

Pravidla pro poskytování úvěrů
na rekonstrukce domů a bytů.
Obecní úřad poskytuje úvěry
na rekonstrukce za následujících
podmínek:
Občanům (fyzickým osobám):
a) starším 18 let
b) bez závazků vůči obci
c) bez záznamu v trestním rejstříku
d) nepodnikajícím ve stavebnictví
Firmám (právnickým osobám):
a) mající sídlo v České republice
b) nejsou-li v konkurzním řízení
c) nemají daňové nedoplatky
– potvrzení od FÚ
d) nemají nedoplatky na
nemocenském pojištění
zaměstnanců – potvrzení od
zdravotní pojišťovny
e) předmětem jejich podnikání není
stavebnictví
– opravovaný dům či byt musí být
v katastrálním území obce
– žadatel musí předložit obci rozpočet
opravy a ohlášení opravy podané

u stavebního úřadu nebo stavební
povolení, pokud je vyžadováno
– úvěr se poskytuje na základě smlouvy
uzavřené s obcí
Poskytnuté prostředky je možné
použít výhradně na opravy nebo
modernizace bytu, rodinného domu
nebo bytového domu.
Žadateli je možno poskytnout úvěr
nejvýše do částky 200.000,- Kč. Úvěr
je možno použít jen do výše 50 %
nákladů akce. (V praxi to znamená,
že předložené faktur y budou
zaplaceny z 50-ti procent a maximálně
částkou 200.000,-).
Úvěr je úročen 3% úrokovou sazbou
ročně.
Doba splátek a další podmínky
budou
individuálně
dohodnuty
v uzavřené úvěrové smlouvě.
Žádosti je možno podávat na
obecním úřadě denně od 7.30 do
14.30 hodin. Poslední termín pro
podání žádosti je 31. 7. 2003.
Obecní úřad
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dokončení ze str. 1
Dalším „problémem“ byl můj
a teď budu citovat zmíněného
vystoupivšího občana „morální kredit“
– tomuto vůbec nerozumím, neboť
jsem nikdy nic, co by odporovalo
zákonům ani morálce neprovedl,
neprovádím a provádět nehodlám.
A konečně největším „problémem“
bylo moje členství v ODS. Tato strana
nemá údajně žádnou podporu v naší
obci, a proto, podle mínění mnohých,
nemá její zástupce právo působit
na obci. Musím se přiznat, že takové
vidění světa nedokáži akceptovat,
obzvláště ne na úrovni komunální
politiky. Jsem přesvědčen, že kvalitní
život v obci nemá nic společného s tím,
zda se o něj snaží občanský demokrat
či lidovec nebo nestraník. Sám, ač člen
poměrně jasně vyhraněné politické
strany, nemám a nikdy mít nebudu
problém spolupracovat s kýmkoliv,
komu jde o totéž, totiž přinášet kvalitu
do života občanů Topolné.
Výše uvedené sice vyvolalo výrazné
emoce na obou stranách, nicméně toto
„hašteření“ považuji za malicherné
tváří v tvář tomu, co nové vedení obce
čeká v příštích letech.
Především nás čeká nelehký úkol
– udržet obec ve finanční stabilitě.
Je nutné splácet dluhy, které vznikly
v minulosti. Obecně vzato nemám nic
proti přiměřené zadluženosti – jedná se
o zajímavý a jasný způsob financování
rozvoje obce, ale podtrhuji slovíčko
„přiměřená“ zadluženost. Velká část
dluhů obce vznikla v souvislosti se
stavbou čističky odpadních vod.
Tato stavba byla na obci výrazně
vynucována v zájmu ochrany vod
a s největší pravděpodobností byla
stavbou nutnou. To však nevysvětluje,
proč bylo postaveno zařízení s výrazně
vyšším výkonem, než je potřeba a
došlo tak k nemalému prodražení.
Ale to už nikdo nezjistí, a dnes již
není nutné se tím zabývat. Důležitou
otázkou ale zůstává, proč nebyl dluh
od té doby umořen. Opět je nabízena
jasná odpověď – povodně.
Tomu se dá také rozumět a určitě
to byl problém celého území Moravy
(i když před již 5-ti lety), přesto
proběhlo několik prodejů obecního
majetku a hlavně akcií. Abych byl
spravedlivý, tak musím uvést, že
např. prodej hospody vedle pošty
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sloužil ke krytí půjčky u Komerční
banky, ale hlavně proto, že na ní
bylo zástavní právo a jiný postup ani
nebyl možný. Zbylé prodeje akcí JMP,
JME a ČS v celkové hodnotě blížící
se 5 milionům nesloužily ani ke
zbrždění nárůstu dluhové služby, ani
k zastavení problémů, které vznikly
díky opožděným splátkám půjček.
Dnešní stav jsme zdědili a nebudu
si pořád naříkat – jen chci ukázat,
že noví radní jsou postaveni před
nelehký úkol: udržet finance obce
tak, aby nedošlo k dalším potížím
s věřiteli, zároveň musíme zabezpečit
chod ZŠ, MŠ, obecního úřadu atp..
Přitom bychom měli všichni plnit naše
volební programy a snažit se o rozvoj
obce. Musím však s lítostí konstatovat,
že na další významnější rozvoj obce,
např. stavbu víceúčelové haly, na
opravu místních komunikací či na
další projekty nebudeme mít finanční
prostředky. Minimálně dva roky
budeme doslova přežívat a snažit se,
aby nebyl ohrožen běžný chod obce.
A hlavně musím zdůraznit,
že nad námi visí obrovský problém
– dostavba Domu s pečovatelskou
službou (DPS). Tato náročná stavba
s rozpočtem takřka 20 milionů je
zatím financována ze státní dotace,
která činila 8,4 milionu. Zbylé finance
(tedy přes 10 milionů, což je zhruba
roční rozpočet obce) nejsou zajištěny
a budeme je muset během dvou
let (kdy musí být DPS kvůli dotaci
dostavěna) někde získat. Při rozpočtu
kolem 10-ti milionů a stavu, kdy ¼
z něj jde na splácení dluhů (dluhovou
službu) je to úkol nadlidský.
Opět zde můžu lkát nad tímto
rozhodnutím, 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 zvládnout, je důsledné
využívání a získávání dotací od
nejrůznějších institucí. Je to pro nás
zásadní úkol, kterého jsme připraveni
se zhostit.
Výše uvedené bych označil jako
zásadní a hlavní problémy, ale
rozhodně ne jedinou věc, kterou
musíme řešit. Na pozadí finanční krize
musíme umět zvládnout získání právní
subjektivity pro ZŠ a MŠ, musíme umět
najít cesty, jak podporovat kulturní
život v obci a hlavně musíme najít
prostředky, jak do rozhodování
o problémech obce zatáhnout co
nejvíce občanů.
Co se týká právní subjektivity, tak
tam se jedná o věc sice komplikovanou,

ale díky výrazné snaze obou ředitelek
vše postupuje klidně a hladce
(byť s drobnými problémy).
S kulturním životem obce to
není tak jednoduché. Tato oblast se
dlouhou dobu dala nazvat stojatými
vodami, kdy se kromě tradičních
akcí (např. hodů či fašanku) nic
zajímavého nedělo. V posledním
období, a obzvláště v posledním roce,
nastaly nemalé změny. Výraznou
zásluhu na tom má nově vzniklé
občanské sdružení Topolská chasa.
Za tímto sdružením stojí skupina
aktivních mladých lidí, kteří se
odhodlali a začali nezištně a hlavně
intenzivně pracovat na různých akcích
nemalou měrou zkvalitňující nabídku
využívání volného času v obci. Pokud
jsem o finančních problémech obce
hovořil jako o věci, která mě poněkud
zarazila, tak odhodlání a činnost
Topolské chasy mě velmi příjemně
překvapilo. Myslím si, že obec (rada
i zastupitelstvo) by měla výrazně
s tímto sdružením spolupracovat a
umožnit jeho další rozvoj – neboť to
bude ku prospěchu všech.
Poslední výše zmíněný úkol mi
připadne z hlediska dlouhodobého
fungování obce jako nejdůležitější.
Nechci, aby to znělo naivně, ale je mým
cílem, aby se o zásadních otázkách
rozvoje obce či o řešení zásadních
problémů vedla dlouhodobá diskuse,
do které by mohl zasáhnout každý,
kdo by o to projevil zájem.
Nutným předpokladem je naprostá
otevřenost obecního úřadu, zastupitelstva a rady obce. Každý občan
musí být detailně informován
o dění v obci a musí mu být dána
možnost vyjádřit se ke všem zásadním
problémům. Rozšíření informovanosti
o b č a n ů by l o n a š i m h l a v n í m
předvolebním heslem a chceme jej
bezezbytku naplnit. Jako první krok
považuji prosazení pravidelného
vydávání našich obecních novin, a to
čtyřikrát do roka. Dalším navazujícím
krokem je nyní prováděná přestavba
internetových stránek obce (na
adrese www.topolna.cz), na kterých
by se měli objevovat informace nejen
úřední, ale i z jednání zastupitelstva,
z kulturního života a sportu.
Jako nutnou součást informovanosti
vidím i otevřené referování o hospodaření obce. Vím, že hospodaření
je ze zákona veřejné a každý má právo
nahlížet do zápisů z jednání rady
i zastupitelstva, a může si tedy dokonale
udělat obrázek o všem, co se děje.
Ale přesto si myslím, že je lepší cestou

tyto informace nabídnout otevřeně
a přehledně jinými veřejnými cestami.
Vždyť fakt, že všechny odbudeme
slovy o tom, jak si to může dohledat,
nás může diskreditovat a postavit
do pozice nedůvěryhodnosti.
Dále chci všechny ujistit, že jsme
nezapomněli na naši předvolební tezi,
a to uspořádat veřejnou anketu, ve
které by se mohl každý občan Topolné
vyjádřit k vizi rozvoje obce. Její
výsledky by sloužili všem zastupitelům
jako návod, co si přejete, co je třeba
prosazovat.
Poslední myšlenka, o kterou bych
se s vámi rád rozdělil se zabývá
formami řízení obce. Na jedné straně
je možné, aby všechnu práci odvedla

rada a zastupitelstvo. Na druhou
stranu je mým cílem, aby se na práci
a jednotlivých oblastech podílelo
co nejvíce občanů. Rada obce může
a zřizuje Komise rady jako svůj
poradní orgán. V minulých dnech
jsme zřídili komisi kulturní a školskou
a komisi letopiseckou. Zároveň
připravujeme komisi, jež by převzala
náplň někdejšího Sboru pro občanské
záležitosti a Komisi pro rozvoj obce.
Pokud máte pocit, že v některé oblasti
je aktivita obce nedostatečná, a že
byste dokázali přinést nové myšlenky
a ochotu něco změnit, oslovte radu
obce, jsme připraveni vám vytvořit
podmínky vhodné pro práci např.
v nějaké nové komisi.

Tolik mé úvahy nad prvním
měsícem práce na obecním úřadě.
Věřím, že jsem nikoho nepopudil,
neboť to nebylo v žádném případě
cílem. Jen jsem chtěl otevřeně
napsat, co mě tíží a jakým způsobem
si představuji další vývoj obce a další
práci zvolených orgánů.
V případě zájmu, mě můžete
kont aktovat na telefonním
čísle 608 727 835, e-mailem
kosut@topolna.cz nebo osobně,
k a ž d ý d e n m e z i 7. 3 0 a 9 . 0 0
hodinou na obecním úřadě (lepší
se předem telefonicky domluvit).
Jiří Košut

UKONČENÍ GENERÁLNÍ OPRAVY VARHAN V NAŠEM KOSTELE
Dne 8. 11. t. r. byla dokončena
oprava varhan v našem kostele, který
je zasvěcen Neposkvrněnému početí
Panny Marie (svátek 8. prosince).
Opravu provedli bratři Richard a
Petr Stehlíkovi z Rohatce, kteří jsou
známí svou kvalitní prací s rozumnou
cenovou nabídkou. Byli vybráni naším
p. farářem P. Jiřím Walczakem, který
měl možnost posoudit jejich práci při
podobných opravách varhan v jiných
farnostech. Tato volba byla správná,
což může každý objektivně posoudit.
Dle návrhu organologů z Olomouce
se částka za opravu pohybovala od
170 do 340 tisíc korun, kdežto vybraní
varhanáři nabídli cenu od 70 do 140
tisíc. Tedy cena nízká, až zarážející,
navíc se zárukou 10 let.
Dne 26. záři se varhanáři dali do
práce, která byla v očích přihlížejících
velmi zajímavá. Každá z 1000 píšťal
byla po demontáži propláchnutá
ve vaničce se speciálním roztokem.
Muselo být vyměněno několik desítek
membrán (vzduchových polštářků),
metry plastových trubiček pro
rozvod vzduchu atd. Během dvou
dnů demontáže nebylo na kůru
k hnutí, až se člověk divil, kde se to
našlo najednou tolik součástek. Pro
odborníky to však bylo samozřejmé.
Na nás, na laicích zase byl kladen
požadavek, abychom pomohli se
stavebními úpravami komory pro
přívod teplého vzduchu do měchů.
Doposud byl vzduch do jedné části

varhan nasáván studený – z věže, a do
druhé části teplý – z chrámové lodi. To
způsobovalo zvláště v zimním období,
že varhany byly rozladěné při forte a
piánu. Proto se muselo sádrokartonem
zamezit přívod vzduchu z věže, a
upravit dveře do komory, aby do obou
sekcí proudil vzduch stejné teploty.
Tím se podstatně ovlivnilo ladění a
prodloužila životnost celého nástroje.
Dalším otazníkem bylo zda koupit
nový motor s ventilátorem (stojí 90
tis.), nebo ho opravit. Následovně
přivolaný specialista potom rozhodl,
že postačí kluzné ložiska vyměnit,
a ventilátor pro svou hlučnost upravit.
Toto všechno stálo pouhých 7 tis. Kč.
Nakonec byla každá píšťala naladěna
dle elektronické ladičky a nastala
doba zkoušek, aby se odstranily
drobné závady. Během opravy se
vyskytly některé nutné vícepráce,
které nabídnutou cenu navýšily, takže
celková výše opravy varhan dosáhla
částky 171 tis korun.
V době zahájení oprav byl však
stav na kontě „varhany“ zjištěn ve
výši 291 200,-- Korun. Jistě se ptáte
– co se stalo se zbytkem? Je proto
naší
povinnosti
do
objektivně
zdůvodnit. Po dohodě s p. farářem
bylo rozhodnuto, že všechny zbývající
peníze zůstanou pro kostel v Topolné
– vždyť je stále co opravovat. Bude
se zvažovat co bude další prioritou.
Nebylo však potřeba dlouhých úvah,
když rozhlasová aparatura nám to

dává každou neděli „hlasitě“ najevo
Vzhledem k době, kdy byla pořízena
(v r. 1972), se čas její životnosti naplnil.
Takže ihned po opravě varhan se
provedla výměna kabelizace, reproduktorů, mikrofonů i zesilovače opět
za přijatelnou cenu 85 787,-- korun.
Zbylé peníze ve výši 35 tis. Budou
použity na úpravu interiéru kostela.
Závěrem nutno říci.
Skončila se velká akce, která
ukázala, že když se snaha a obětavost
lidí dobré vůle projeví, dokážou se věci
nevídané. Vždyť kdo by si pomyslel, že
za dva roky a sedm měsíců bude tento
královský nástroj opět k dispozici
se všemi tóny a stupnicemi. A to se
přitom dělaly a dělají pravidelné
měsíční sbírky na opravu farního
kostela v Bílovicích.
Proto velké poděkování patří všem
dárcům, pravidelným přispívatelům
z řad občanů, věřících, spolkům,
podnikatelům domácím i přespolním
a mnohdy i anonymním dárcům,
kteří přispěli na záchranu topolských
varhan.
S hlubokou úctou všem jmenovaným i nejmenovaným a vřelé díky
s ujištěním, že jakýkoliv dar daný
v upřímnosti na věc Boží, bude jistě
štědře odměněn naším Pánem, který
nikdy nezapomíná.

Spolek pro záchranu
varhan v Topolné
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VOLBY 2002
V tomto roce proběhly dvoje volby.

Červen 2002
V prvních letošních volbách, které
proběhly v červnu, jsme volili naše
zástupce do Poslanecké sněmovny
Parlamentu. V těchto volbách volilo
815 občanů (z 1207 voličů celkem).
Volební účast tak byla 67,5 procent,
což je výrazně nad celorepublikovým
průměrem.
Nejvíce hlasů obdržela Koalice
– 277 hlasů, 34 procent. Uvnitř této
kandidátní listiny došlo k výrazným
přesunům, neboť v Topolné je výrazná
podpora strany KDU-ČSL a ta se projevila preferováním kandidátů této strany na úkor kandidátů Unie svobody.
Právě tato disciplinovanost příznivců
lidové strany na moravských obcích
a městech přispěla k celkovému úspěchu KDU-ČSL na úkor US.

Další v pořadí skončila KSČM s 194
hlasy, tedy 24 procenty.
Kompletní výsledky viz tabulka 1.
Zajímavostí je poměrně dobrý
úspěch velmi okrajové strany Humanistická aliance, který tato strana
zaznamenala díky kandidatuře dvou
občanů Topolné.
Za Zlínský kraj byly zvoleni tito
poslanci:
Za ČSSD:
Ing. Miloš Melčák, CSc. – 63 let, Zlín
Ing. Antonín Seďa – 42 let, Uherské
Hradiště
Josef Smýkal – 48 let, Kroměříž
Ing. Petr Šulák – 58 let, Vsetín
Za Koalici (všichni za KDU-ČSL):
Ing. Ludvík Hovorka – 39 let, Zlín
Ing. Jan Škopík – 57 let, Zlín
Ing. Michaela Šojdrová – 39 let,
Kroměříž

Za ODS:
RNDr. Petr Nečas – 38 let, Vsetín
Ing. Jaroslav Plachý – 50 let, Uherské
Hradiště
Mgr. Bohuslav Záruba – 62 let, Zlín
Za KSČM:
Mgr. Vlastislav Antolák – 60 let, Vsetín
RNDr. Vladimír Koníček – 38 let,
Uherské Hradiště

Listopad 2002
Ve dnech 1. a 2. listopadu jsme
k urnám přišli po druhé. Tentokrát
jsme zvolili zastupitelstvo obce. Tyto
volby jsou pro obec těmi nejdůležitějšími, neboť vzešlé zastupitelstvo a poté
zvolená rada budou řídit naši obec po
další 4 roky.
Letos, stejně jako před čtyřmi lety,
jsme měli možnost vybírat ze 45 kandidátů na třech kandidátních listinách.
Dvě listiny byly tradiční – KDU-ČSL
a KSČM. Třetí, dříve nezávislí kandidáti, kandidovali nově ve sdružení
s ODS.
Volební účast byla sice nižší – 72%
oproti 80 procentům před čtyřmi lety,
přesto v rámci celé republiky vysoce

Tabulka 1: Výsledky voleb do PS PČR (uvedeny strany, které dostaly alespoň jeden hlas)
Kandidující strana

Platné
hlasy

% platných
hlasů

1.

Koalice KDU-ČSL, US-DEU

277

34.02

2.

Komunistická strana Čech a Moravy

194

23.83

3.

Česká strana sociálně demokratická

152

18.67

4.

Občanská demokratická strana

96

11.79

5.

Strana zelených

19

2.33

6.

Humanistická aliance

13

1.59

7.

Sdružení nezávislých

13

1.59

8.

Strana venkova - spojené občanské síly

12

1.47

9.

Moravská demokratická strana

9

1.10

10.

Naděje

6

0.73

11.

Pravý Blok

5

0.61

12.

Republikáni Miroslava Sládka

4

0.49

13.

Strana za životní jistoty

4

0.49

14.

Akce za zrušení Senátu a proti vytunelování důchodových fondů

3

0.36

15.

Cesta změny

3

0.36

16.

Občanská demokratická aliance

2

0.24

17.

Česká strana národně sociální

1

0.12
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Tabulka 2: Výsledky voleb do zastupitelsva obce
Hlasy

Kandidátní listina

Abs.

v%

Přepočtené %
plat. hlasů

Počet mandátů

1.

KDU-ČSL

5 117

41.34

41.34

6

2.

Sdružení NK a ODS

4 190

33.85

33.85

5

3.

Komunistická strana Čech a Moravy

3 070

24.80

24.80

4

Tabulka 3: Výše měsíčních odměn před zdaněním v Kč
Pevná část

Část podle počtu
obyvatel

Celkem

18920

9810

28730

Místostarosta

5180

maximálně 9810

5180 až 14990

Radní, předseda výboru nebo komise

900

110

1010

Zastupitel

230

110

440

Starosta

nadprůměrná. Volební výsledky byly
poměrně vyrovnané. Detailní výsledky
jsou v tabulce 2.
Zastupiteli se staly:
Za KDU-ČSL:
Pavel Berecka
Ing. Roman Dujíček
Ing. Václav Kvapilík
Mgr. Olga Němcová
František Samsounek
Ing. František Viceník
Za Sdružení NK a ODS:
Ing. Jiří Dohnal
Ing. Pavel Knot
Jiří Košut
Mgr. Hana Marášková
Petr Večeřa
Za KSČM:
Ludvík Foltýn
Zdenek Mikulka
Vlasta Ptáčková
Alena Šenkeříková
Oproti minulým volbám KDU-ČSL
ztratila 2 mandáty, Nezávislí a KSČM
po jednom získali.
Největší podporu (vzhledem
k poměru získaných hlasů vůči celkové
podpoře strany, za kterou kandidoval)
získali:

1. Zdenek Mikulka
(KSČM) – 10,97 % hlasů
2. Ing Jiří Dohnal
(Sdružení NK a ODS) – 9,42 % hlasů
3. Petr Večeřa
(Sdružení NK a ODS) – 8,56 % hlasů
4. Vlasta Ptáčková
(KSČM) – 8,46 % hlasů
5. Mgr. Hana Marášková
(Sdružení NK a ODS) – 8,09 % hlasů

Nové vedení obce
Na veřejném zasedání zastupitelstva dne 15. listopadu 2002 byl zvolen
starostou obce František Samsounek
(KDU-ČSL), místostarostou obce Jiří
Košut (Sdružení NK a ODS), radními:
Ing. Jiří Dohnal (Sdružení NK a ODS),
Ludvík Foltýn (KSČM) a Ing. František
Viceník (KDU-ČSL).
Vzhledem k tomu, že se množí různé
chybné informace o odměnách zastupitelů, uvádím tabulku odměn. Všechny
odměny jsou vypláceny na základě
§71 až §79 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecních zřízení). Přesnou
výši odměn určuje prováděcí předpis, v tomto případě Nařízení vlády
č. 358/2000 Sb., o odměnách za výkon
funkce členům zastupitelstev.
Výše měsíčních odměn před zdaněním pro případ naší obce naleznete
v tabulce 3.

U platu neuvolněného místostarosty
(tzn., že nemá pracovní dobu, jeho
přítomnost na úřadě je na jeho vůli)
je sazba stanovena zastupitelstvem, a
to v rozmezí 5.180 – 14.990,-. Současný
místostarosta pobírá odměnu ve výši
11.990,- (minulý pobíral plnou výši).
Všem členům zastupitelstva pak
náleží pro výkon funkce pracovní volno
s náhradou mzdy, kterou zaměstnavateli (včetně pojistného na sociální
zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti a pojistného
na veřejné zdravotní pojištění) uhradí
obec.
Dále členovi zastupitelstva obce
náleží v souvislosti s výkonem jeho
funkce cestovní náhrady ve výši a
za podmínek stanovených právními
předpisy platnými pro zaměstnance
v pracovním poměru.
Starostovi dále náleží služební
mobilní telefon. (V minulém období
náležel služební telefon také místostarostovi, nynější místostarosta využívá
svůj osobní telefon).
Další informace naleznete ve výše
uvedených právních předpisech.
Jiří Košut
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Z HISTORIE TOPOLNÉ

Topolské dvory

V letošním roce dochází k zásadním
přestavbám bývalého topolského
dvora. Připomeňme si něco z jeho
historie i z historie dalších dvorů,
které bývaly v minulosti na topolském
katastru.
V letech 1592 a 1611 při převodu
vlastnictví panství napajedelského
jsou jmenovány dvory ve Spytihněvi,
Sušicích a Napajedlech, ale o dvoře
v Topolné není žádná zmínka. Z toho
lze soudit, že v této době neexistoval.
Teprve v roce 1632 při popisu majetku
panství napajedelského patřily ke
dvorům napajedelskému a rusinskému
při vsi Topolné louky – Horní louka,
Dolní louka, Růsatina a Hoferská.
Z těchto luk měli napajedelští poddaní
povinnost odvážet seno a otavu.
Napajedelské vrchnosti podle tohoto
soupisu patřil v Topolné pánský dům.
První zmínka o dvoře v Topolné
je z roku 1670, kdy jsou popsány
přijímané dávky a výnosy ze dvorů
pro napajedelskou vrchnost. Topolský
dvůr je jmenován společně se dvory
v Halenkovicích, Kudlovicích, Tlumačově,
Otrokovicích,
Sušicích,
Záhlinicích a dvěma dvory v Napajedlech. Největší příjem ze dvorů
byl za dobytek černý 1015 zlatých
30 kr a za dobytek hovězí 336 zl
30 kr. V roce 1671 při lánovém
rejstříku je vzpomenut v Topolné
dvůr, pro který vrchnost odňala
topolským poddaným 20 čtvrtlánů
polí. V dalších letech je jmenován
dvůr jako součást napajedelského
velkostatku, ke kterému patřily
dále dvory v Napajedlech, Sušicích,
Halenkovicích, Otrokovicích, Skalách,
Tlumačově a Záhlinicích. Později
byly pozemky topolského dvora
rozšiřovány, až dosáhly asi třetiny
katastru.
Na topolském území ležel také dvůr
na Bukovině, který patřil napajedelské
vrchnosti. Dvůr byl vzdálený od
vesnice, jeho hnojení bylo velmi
obtížné a tím jeho pozemky nedávaly
dobrou úrodu. Proto se vrchnost
nejdříve rozhodla, že pozemky
pronajme, ale později pozemky
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bukovinského
dvora
rozprodala.
Podle listiny z roku 1799 nebyla prý
Bukovina hnojena 40 let. Z toho
je možno usuzovat, že tento dvůr
existoval nejpozději kolem roku 1750.
Nacházel se na východním okraji lesa
Bukovina. Panský dvůr uprostřed
vesnice v rozloze jaký ho známe
do současné doby byl přestaven
pravděpodobně kolem roku 1800.
Na mapě stabilního katastru z roku
1827 ještě nestálo jižní křídlo
(současná pekárna).
V místech mezi současným jezerem
(štěrkovištěm) a potokem Burava
byl v roce 1904 vybudován nájemci
topolského dvora, Cukrovarnickou
společností, dvorek. Napajedelským
ředitelem této společnosti byl člen
augustiniánského řádu z Brna, dr.
Seifert. Dvorek byl vybudován hlavně
proto, aby tažný a ostatní dobytek
hojně chovaný na topolském dvoře
neměl daleko k obdělávání odlehlých
polí a pastvě. Správcem dvorku byl
pantáta Petr Kubík, který pocházel
z Tečovic. Dvorek byl rozebrán a
zrušen v roce 1930 po částečném
rozparcelování pozemků. Na místě
dvorka byla ještě v šedesátých letech
dočasně umístěna salaš pro odchov
mladého hovězího dobytka JZD
Topolná, který využíval k napájení
původní studny. Již v průběhu 19.
století byly pozemky panského dvora
několikrát přidělovány topolským
občanům. Tehdy byly rozparcelovány
pozemky v polních tratích Horní
louky, Domkařské podíly některé
luční parcely.
V roce 1923 a 1926 bylo z celkové
výměry
velkostatku
přiděleno
124 topolským občanům celkem
114,5 hektaru zemědělské půdy a
36 občanům celkem 7,5 hektaru
stavebních pozemků za ceny 1000
– 7000 Kč. Zbytkový statek o rozloze
117 hektarů veškeré půdy a se vším
příslušenstvím
byl
Pozemkovým
úřadem v Praze prodán ruskému
legionáři pocházejícímu ze Suchovic
u Olomouce, Františku Nesvadbovi
za 770 000 korun, který na něm
hospodařil až do roku 1945. Les
Bukovina, který byl do té doby součástí
dvora, připadl československému
státu.
V prosinci roku 1945 převzal statek
národní správce Antonín Hráček a
po něm do 24. května 1946 František
Sakrajda z Mařatic.
23. května 1946 se konala
v Topolné celoobecní stávka za
rozdělení pozemků statku mezi

hospodařící rolníky. Stávkový výbor
jehož vedoucím byl Vl. Samsounek
zasedal v hostinci u Kubů. Novým
národním správcem byl jmenován
topolský občan František Kapřík č.
232. V dalším roce byly pozemky
statku rozděleny mezi topolské
občany. V roce 1950 bylo ustaveno
Jednotné zemědělské družstvo a
toto začalo hospodařit v prostorách
bývalého Nesvadbova statku. Pozemky
byly zemědělcům, kteří nevstoupili do
družstva, odebrány. Většinové družstvo
vzniklo v roce 1960, ale již v roce
1957 se začalo s výstavbou nových
objektů družstva na Předbůrovčí a
tím postupně dvůr přestával sloužit
zemědělskému účelu.
V roce 1998 byly prostory bývalého
dvora Pozemkovým fondem přiděleny
jeho současným uživatelům tj. obci,
Topeku a Topagře. Obec svůj díl v roce
2002 prodala.

Augustin Knot

Za dveřmi jsou vánoce
Přišla zima veliká,
Pepík domů utíká.
Těší se už na Vánoce,
bývají jen jednou v roce.
Kapra máme na tři kousky,
ke každému čtyři housky.
Zazpíváme koledy,
pak přečteme pohledy.
Dárečky si rozbalujem,
pak si všichni zalyžujem.
Vánoce jsou u konce
nashledanou po roce.
Vendula Malíková, 5. třída

3 . R O Č N Í K „V E L K É D R A K I Á DY “
Původní termín letošního ročníku
topolské drakiády byl pro nepřízeň
počasí k velké lítosti „dětí bez
rozdílu věku a pohlaví“ odložen na
sobotu 2. listopadu 2002. Získaný
čas se nepromarnil se založenýma
rukama, ale byl využit k vylepšování,
vyvažování a výzdobě vlastnoručně
(případně tatínkem) vyrobené „dračí
příšery“, jiní vsadili na zakoupený
nejnovější model tovární výroby.
Když se děti ráno probouzely do
deštivého počasí, v mnohých rodinách,
stejně jako u nás doma, ukápla i nějaká
slzička lítosti. Během dopoledne
nejen školáci s napětím sledovali stav
oblačnosti a povětrnostní situaci.
V poledne vykouklo pravé podzimní
sluníčko, a tak se prostranství před
starou školou velmi rychle zaplnilo
rodiči s dětmi a pořadateli, topolskou
mládeží, „hodovou chasou“.

Společně se účastníci zábavného
odpoledne přesunuli k vodárně na
horní konec, kde se v mžiku modrá
obloha začala plnit draky různých
barev, velkostí a tvarů. Z počátku
foukal jen slabý vítr a tak se těžším
drakům do vzduchu moc nechtělo.
Místo draka „lenocha“ nahoru a dolů
po louce běhal a „létal“ statečně
tatínek a za ním zbytek rodiny. Po
dvou hodinách „marného“ boje zesílil
i vítr, a pozdravit své kamarády na
obloze se podařilo i poslednímu draku
naší Barunky. Tato idylka, bohužel,
netrvalo dlouho, neboť vítr sílil a sílil
a postupně smetl z oblohy všechny
dráčky a draky. Louka se začala vyklízet
a nakonec i poslední vytrvalí tatínci se
sešli u ohniště, v jehož blízkosti zatím
probíhala malá sportovní olympiáda
v nejrůznějších disciplinách a

Vážení občané,

ZD Topolná, kde nejsou zcela ideální
podmínky. Škoda, že leží ladem místo,
k tomuto sportu přímo určené.
Do budoucna máme v hlavě
nápady na akce pro budoucí obyvatele
Domova s pečovatelskou službou.
Nakonec bych chtěla znovu požádat
o vaše názory a návrhy, jak vnést trochu
společenského dění do naší obce.

po letošních hodech vznikla mezi
mladými iniciativa, jejímž výsledkem je
vznik občanského sdružení Topolská
chasa. Jedná se o hlouček nadšených
lidí, snažících se angažovat na poli
kulturním, sportovním i výchovném.
Pokoušíme se „rozhýbat“ naši obec,
zapojit lidi do námi pořádaných akcí,
aby se znovu naučili setkávat se a
bavit, jednoduše trávit čas jinak než
jen sezením u televize.
Dříve byla většina akcí určena
malým dětem (předškolního a
školního věku) např. Drakiáda,
Mikulášské hrátky a Jarní toulky. Vždy
se setkávaly s velkým zájmem, jak ze
strany dětí, tak dospělých.
V tomto hodláme pokračovat a mimo
to obohatit rok o další akce např. Velký
dětský den, Kouzelná noc atd.
Pracujeme už také na získaní a
zvelebení klubovny (pravděpodobně
ve starém Nesvadbově dvoře), kde
bychom se dětem věnovali pravidelně.
Chtěli bychom se nyní zaměřit na
činnost pro dospělé. Možná se již
tento rok na hodové zábavě setkáváme
s krojovanými manželskými páry.
Velmi ráda také uvítám návrhy jak
jinak rozčeřit až moc klidný topolský
život. Oceníme nápady na večerní
zábavy stejně jako na sportovní akce.
Nebojte se a napište!
Usilujeme o opravu povrchu betonového hřiště u Staré školy. Již dva
roky hráváme volejbal na parkovišti

Michaela Medková
Jednatel o. s.

Vážení spoluobčané,
právě vychází první noviny v novém
volebním období. Dovoluji si Vás
všechny oslovit a především poděkovat
za Vaše hlasy a důvěru. Již potřetí jste
mi dali najevo, že se mnou počítáte a
berete mě jaká jsem. Vaše vyjádření
cítím jako poctu, že obyčejnému
člověku z města, dáváte možnost
vyjadřovat se k dění v obci. Je to pro
mne stejně důležité jako odpovědnost,
pečlivost a citlivost, s kterou snažím
přistupovat k Vašim dětem a jejich
výchově.
S úctou Vám znovu děkuji za Vaši
důvěru, shovívavost i kritiku a velmi
ráda se s kýmkoli z Vás popovídám a
poděkuji osobně.
Přeji všem především zdraví
a úspěšný nový rok.
Olga Němcová, Mgr.

v ě ko v ý c h k a t e g o r i í c h . S o u t ě ž
byla připravena nejen pro jednotlivce,
ale i pro celé rodiny a smíšená
družstva.
V pozdním odpoledni, při společném opékaní špekáčků a při pití
horkého čaje, bylo slavnostní
vyhlášení vítězů. Ti nejmenší dostali
o d p o ř a d a t e l ů ve d l e p ě k n é h o
diplomku i sladkosti, odměna se našla
i pro rodiče. Málokomu se chtělo jít
domů, u hřejícího ohně se pěkně
zpívalo, nálada byla výborná. Při tak
pěkné chvilce se dobře plánuje další
akce, třeba „Mikulášské hrátky aneb
Čertoviny“
Je dobře, že pro radost našich
dětí se dovedou domluvit rodiče
i dospívající mládež.
Děkujeme.
Rodina Šuranská

ADVENTNÍ KONCERT
V neděli 8. prosince se uskutečnil
v topolském kostele po téměř padesáti
letech adventní koncert při příležitosti
p a t r o c i n i a ko s t e l a ( z a s v ě c e n í
Neposkvrněnému
početí
Panny
Marie) a generální opravy varhan.
Dvoumanuálové varhany, které mají
asi 1000 píšťal, vyrobené firmou
Sellier-Bellot z Krnova v roce 1953 byly
v měsíci říjnu opraveny varhanářskou
firmou bratří Stehlíkových z Rohatce.
Oprava, při které byly vyměněny
především
membrány,
opraveny
vzduchové cesty a odstraněny další závady,
byla hrazena ze sbírek občanů a stála
171 000,-- Kč. Záruka na opravu je 10 let.
Na koncertě zahráli varhaníci
pánové Karel Dýnka známý hradišťský
sbormistr a varhaník farního kostela
v Uh. Hradišti, Josef Rozsypal a
Martin Vymyslický. Dále vystoupilo
dechové kvinteto mladých topolských
muzikantů a topolská schola.
Zaplněný kostel nadšeně přijal
všechna vystoupení a odměnil je
velkým postleskem. Poděkování spokojených posluchačů patří především
všem účinkujícím, ale také všem,
kteří přispěli svými dary i pomocí při
opravě tohoto královského nástroje.
Snahou je, aby se adventní koncerty
k výročí patrocinia topolského kostela
na druhou neděli adventní staly
v příštích letech tradicí.
Augustin Knot
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TOPOLANKA V NĚMECKU
Dne 24. – 27. 5. 2002 se dechová
hudba Topolanka zúčastnila pozvání
do Grosskorbethy v Německu na
oslavy 30. letého výročí založení
místní muziky.
Odjezd z Topolné byl v pátek brzy
ráno. Jeli jsme luxusním autobusem
z ČSAD Uh. Hradiště, kterým patří dík
za příjemnou cestu.
Po příjezdu do Grosskorbethy bylo
ubytování v rodinách muzikantů,
které se o nás po celou dobu pobytu
vzorně staraly. Po malém oddechnutí
jsme vyhrávali ve městě, kde večer při
pochodu Topolanky byl lampiónový
průvod. Podél cesty pochodu lidé
všem tleskali. Po pochodu jsme měli
posezení s místní muzikou. Musím říct,
že pátek se nám velmi vydařil a někteří
naši muzikanti ještě pokračovali
posezením u rodin a na diskotéce.
V sobotu ráno byl odjezd do
sousedního městečka na koncert.
Hodně se místním lidem líbily naše
slovácké kroje s klobouky. Po koncertě
nás pozvali na výborný oběd a po
hodinovém odpočinku byla pořádána

exkurze do malého pivovaru, který
nás zaujal velmi dobrým a silným
pivem. Poté exkurze pokračovala do
vinného sklepa, kde jsme obdivovali
obrovský sud. V těchto prostorách
se pořádají různé koncerty, oslavy a
svatby. Navečer naše kapela dorazila
zpět do Grosskorbethy, kde Topolanka
vyhrávala na taneční zábavě. Hrálo se
do ranních hodin, protože se lidem
nechtělo jít domů. Milým překvapením
bylo to, že hodně účastníků umělo
dobře tančit české polky a valčíky.
Nastala neděle a předpoklad,
že bude náročná nás nepřekvapil.
Vstávalo se brzy ráno, protože
byl před námi náročný koncert.
Program neděle začal jako obvykle
mší svatou. Po mši začal koncert
Topolanky, kterou střídala muzika
z Grosskorbethy. V programu zazněl
mimo jiné Kyjovský verbuňk od
Miloše Machka, při kterém naši mladí
zpěváci předvedli cifrování (málem se
propadlo pódium), Slovácký tanec č.
10 od Františka Maňase, Tak nám hraje
Vejvoda a polky a valčíky českých a
moravských
autorů.
Vyvrcholení
koncertu bylo zahrátí Topolanky
společně s muzikou s Grosskorbethy,
kde zazněly Muziky muziky, Škoda

lásky, Zůstaň tu s námi. Nálada byla
při tom skvělá. Pak už jenom zbývalo
občerstvit se chutným pohoštěním
a rozloučit se. Ale to pro Topolanku
ještě nebyl konec. Po půlhodinové
cestě autobusem byla zastávka
za známým přítelem Michalem
Sára z Weinsfeldu. Vlastní několik
restaurací a v jedné z nich, kde se vaří
česká jídla jsme Michaela navštívili. Je
umístěna na kraji malého lesíka, zde
mu Topolanka samozřejmě zahrála. Do
této restaurace se ještě přijeli rozloučit
i někteří posluchači s Grosskorbethy.
Naše vyhrávaní nebralo konce.
Opět jsme museli ukázat moravské
cifrování. Pomalu se blížil večer. Po
chutné večeři a pochodem v krojích
jsme se rozloučili a po převlečení do
civilního oblečení jsme nasedli do
autobusu. Velkým máváním jsme se
rozloučili s příjemnými a milými lidmi.
Po několika hodinách a za ranního
rozbřesku jsme šťastně dojeli domů.

Lukáš Mikulka

PE RL IČKY Z TO PO LSKÉ HASI ČS K É
1887
…Byly objednány na splátky 2 let
odznaky, pasy, nože pletky, píšťalky,
sňůrky, přilby, chocholy, svítilna,
pochodně, košíky, svíradlo, obvazy,
vidlice, kukly, houby u firmy
Smékal-vdova…
1898
…Na počest 50. jubilea Františka Josefa
I. Císaře zakoupil sbor sazenice lípy a
někteří členové je vysázeli…
1903
…Sboru se dostalo, jak píše jednatel
nejmilostivější podpory 100 korun od
J. V. císaře pána. 1
1904
…Z knihovny sboru se hojně
vypůjčovává. Byla jen stížnost, že knihy
se nevracejí v pořádku, ale že čtenáři
si sami mezi sebou vypůjčují, takže se
ani neví, kdo si knihu vypůjčil…
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1908
…Starosta sboru navrhl zakoupit nové
hadice a špatné prodat…
…Sbor též konal noční hlídky dokonce
na jaře, kdy byly silné větry a v letní
době jako každoročně…
1909
…V únoru 1909 se účastnil sbor hašení
požáru stavení č. 23. Voda v hladicích
zamrzala, ale oheň byl omezen. Bylo tu
mnoho diváků, ale velmi málo z ochoty
ke stříkačkám a museli být nuceni, aby
šli ke stříkačkám pomáhat…
…Bylo navrženo koupit látku na
kalhoty, 4 brejle, 4 houby a lucernu
a podlahu ve skladišti provést
z betonu…
1910
…Starosta sboru pronesl „Koná-li se
cvičení nebo škola, nesmí ¾ chyběti a
doma si hověti“…
1913
…V poslední době bylo pozorovati u

sboru jakési uvolnění kázně a pořádku,
dokonce jakoby do sboru záští a
stranictví vnášeno bylo. Napomínám
veřejně všechny členy sboru, aby
zanechali všelikých osobních neshod
a záští, by k sobě přilnuli s opravdovou
hasičskou láskou…
1914
…Ke schůzím se dostavovali jedni a
titíž členové a ostaní říkali: „Už jsem se
nadřel ve sboru dost, ať jdou ti mladí“.
Dále uvedl, že mezi četnými členy
se jeví snaha buď dosáhnouti nějaké
šarže, aby se mohlo poroučeti anebo
míti z hasičství nějaký prospěch, jak se
ukázalo při požáru na Prusinkách…
1922
…Divadelní ochotníci z Topolné
darovali našemu sboru v prosinci
minulého roku své jeviště, na kterém
pracovali jako průkopníci prvého
divadla v obci. Již tohoto roku si
jeviště vypůjčil spolek invalidů…

TOPOLANKA BILANCUJE
Blíži se konec roku, a to je výzva
k bilancování činnosti spolků a
organizací. Také v dechové hudbě
Topolanka se zamýšlíme, jakým
dílem jsme svou činností přispěli
k obohacení kulturního života v naší
obce. Aby jednotlivá vystoupení byla
úspěšná, je třeba se na ně cílevědomě
připravit. Toho jsou si vědomi
i členové topolské muziky, a tak se
pravidelně jednou týdně scházejí,
zkouší a diskutují, co je nového
v oblasti dechové hudby.
V současnosti má Topolanka 22
hrajících členů. Jejich průměrný věk je
40 let. Odečteme-li dva muzikanty nad
sedmdesátku, průměr se markantně
sníží o čtyři roky. Podíváme-li se na
muziku, vidíme zde mnoho mladých
tváří, a to je záruka, že Topolanka má
své pokračovatele.
Plesová sezóna v Topolné nebyla
nijak vábná, ale podívejme se na akce,
na nichž se topolská muzika podílela
– nebylo jich tak docela málo.
– fašaňk pořádaný hasičským sborem
– výchovný koncert pro žáky základní
školy

KRONIKY
1937
…7. března byla oslava narozeni
prezidenta T. G. Masaryka v hasičském
skladišti…
1945
…5. května odebral a zabavil místní
národní výbor sboru všechen benzín,
takže sbor byl přes žně bez benzinu.
V srpnu nakoupil sbor 300 pivních
sklenic, 20 skládacích stolů a 100 židlí
pro pořádání výletů…
1950
…Druhá sbírka vynesla 392 Kč a za ně
byly koupeny knihy a cigarety našim
vojákům k vánocům…
1951
…24. 11. byla kateřinská zábava, na
které sbor nevybral ani na hudbu…
1952
…19. ledna pořádal sbor hasičský
ples, ale od plánované „jízdy králů“
bylo upuštěno pro malý počet koní

– stavění máje
– spoluúčast na oslavě „Den matek“
– hasičský výlet „na 90“
– oslavy výročí „70 let“ topolského
fotbalu
– pouť na sv. Hostýn, který pořádala
bílovická farnost
– topolské hody
– spoluúčast na koncertě u příležitosti
varhan v kostele do jejich provozu po
generální opravě
– na Štědrý den hraní vánočních
koled
Z toho výčtu lze usoudit do jaké
míry se podílela Topolanka na kulturním vyžití našich občanů.
Topolanka hraje nejen v Topolné,
ale její pole působnosti je i mimo
topolské hranice.
Z těch nejvýznamnějších:
– koncert v Opavě
– zájezd
do
německého
města
Weissenfels s účastí na třicetiletém
založení tamní muziky a koncertování
v jeho přilehlých částech
– Mezinárodní festival dechových
a folklórních souborů ve Zlíně, kde je
Topolanka zvána již od roku 1980
pravidelně.

schopných jízdy. Týž osud postihl dvě
plánované hodové zábavy, protože
vypukla slintavka a obec byla uzavřena
před začátkem hodů…
1953
…Nábor nových členů se dařil. Jen
za jednu neděli 24. 5. bylo získáno
do ústního sboru dalších 58 členů a
celkem byl závazek z minulého roku
splněn…
1958
…Celkem měl sbor 51 členů. 7 členů
odmítlo platit příspěvky, protože
nedostali cihly na komín, což byla věc
MNV…
1965
…Pokladna
nusová…

byla

prázdná

až

mi-

1968
…V dubnu na členské schůzi byla
čtena rezoluce z okresní schůze ČSPO
proti filmu „Hoří má panenko“, která
byla odeslána do Prahy. V tomto filmu
byla zesměšněna práce dobrovolných
požárníků, což vyvolalo rozhořčení u
požárníků…

– oslavy „Dne státnosti“ v Napajedlech
– a v neposlední řadě to bude „Silvestr“ na
Společenském domě v Otrokovicích.
Topolanka dostává nejméně dvě
pozvání k účasti na významných
hudebních festivalech, jako např.:
Vejvodova Zbraslav (jeho populární
Škoda lásky), Kmochův Kolín (Kolíne,
Kolíne, Muziky, muziky). Ale vzhledem
k finanční náročnosti nelze naši účast
uskutečnit.
Blažej Foltýn
Kapelník

Odešel nám všem!
Dne 12. prosince 2002 v zimním
mrazivém podvečeru se naše obec
rozloučila v Bílovicích s p. Ludvíkem
Foltýnem, který odešel z našeho středu
ve věku 93 let.
Topolná v něm
ztrácí významnou osobnost
co se týká kulturního života
v rodné obci
i širokém okolí.
Svým dokonalým přehledem
v oblasti dechové
hudby a realizací zásad práce s mládeží, kladně ovlivnil několik generací
nejenom topolských občanů. Byl uznávaný i v tzv. vyšších kruzích hudebních
odborníků, o čemž svědčí spousta
vyznamenání a čestných uznání.
Děkujeme!

1977
…Též jsme se zúčastnili poplachového
cvičení v Nedachlebicích s dobrým
výsledkem, neboť jsme byli dobře
pohoštěni…

1978
…Naše organizace provedla opět
populární formou dvě relace v místním
rozhlase, ve kterých seznámila občany
se zásadami požární prevence a se
škodami, které způsobují děti a požáry
způsobené neodbornou instalací při
uzení masa z domácích zabijaček…
doslovné citace vybral Pavel Knot
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ZE ZASTUPITELSTVA
Těsně před uzávěrkou těchto
novin proběhlo veřejné zasedání
zastupitelstva. Vzhledem k tomu, že
bylo přítomno jen několik občanů,
rozhodl jsem se prostřednictvím
tohoto krátkého článku zprostředkovat
vám pár postřehů.
1) Velmi mě potěšil přístup
zastupitelů k návrhu, kterým jsme
podpořili občanské sdružení Topolská
chasa a vyjádřili jsme zájem s nimi
spolupracovat – návrh byl přijat
jednomyslně.
2) Stejně tak jednomyslně byl
přijat návrh na zpracování pravidel
pro vyplácení dotací zájmovým
organizacím. Všichni jsme se shodli,
že bude lepší, když předem a na rok
vymezíme finanční prostředky pro
jednotlivé spolky a sdružení – oni
budou mít jistotu, kolik dostanou
(a nebudou muset někdy i osmkrát
ročně žádat na každou svoji akci
zvlášť), zastupitelstvo si samozřejmě
vymezí možnost kontroly nakládání
s těmito prostředky.
3) Chvíli se vedla i debata na téma
dlouhodobého plánu rozvoje obce.
Jasným závěrem bylo doporučení
Radě obce, aby se touto problematikou
zabývala a jsem přesvědčen, že na
příštím zasedání zřídíme příslušnou
komisi. Věřím, že se najde více
občanů, kteří by se tímto problémem
chtěli zabývat a s touto dlouhodobou a
koncepční prací nám pomohou.
4) Dalším bodem, který jsem
v rámci diskuse otevřel, byla změna
systému odpadů. Již v našem
předvolebním programu jsme
deklarovali,
že
bychom
chtěli
posun směrem k rozšíření třídění
odpadů. Podle mého (a nejen mého
samozřejmě) názoru toho docílíme
jen hmotným zvýhodněním lidí, kteří
budou odpad třídit. Naštěstí existuje
hodně obcí i v našem okolí, které
podobné systémy mají a úspěšně je
aplikují, takže se máme kde inspirovat.
Vzhledem k tomu, že se jedná
o změnu poměrně obsáhlou, usnesli
jsme se, že bude aplikována až v roce
2004. Do té doby bude dostatek času
na to, abychom připravili patřičnou
vyhlášku a hlavně podrobně seznámili
občany s chystanými změnami. Jistě
se k tomu budeme vracet v dalších
vydáních novin. Jen pro doplnění
– i tento bod byl přijat jednomyslně.
5) Jako poslední postřeh bych
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uvedl závěry, které jsem si učinil
s diskuse, kterou inicioval pan
Roman Marek. Pana Marka tíží
několik problémů, které jak vnímám,
tíží více lidí. Jeho dotazy směřovaly
především k hospodaření obce. Ptal
se, co se stalo s penězi, které obec
utržila za akci JMP a JME. Starosta
reagoval tím, že se tak stalo již před
pěti lety a že přesně neumí odpovědět.
Na doplňující dotaz, zda sloužili
k umoření dluhů odpověděl, že ne.
Další dotaz směřoval k zadluženosti.
Bylo sice jasně řečeno, že veškeré
hospodaření, včetně zadlužovaní obce
prochází radou a zastupitelstvem a je
tedy možné je dohledat v zápisech a
usneseních, ale přesto si, stejně jako
pan Marek, myslím, že není důvodu,
proč to lidem komplikovat. Ne každý
ví o možnosti nahlédnout do zápisů
a ne každý má schopnost se v nich
zorientovat. Proto nemám nic proti
tomu, aby se zprávy o hospodaření
objevovali v našich novinách, a aby
byly zpracovány dokumenty, které
by popisovaly vývoj hospodaření
v minulých letech. Na základě této
emotivní diskuse zastupitelstvo přijalo
usnesením, kterým Radě uložilo,
aby vypracovala dokument o vývoji
zadluženosti obce v letech 1994 až
2002, předložila jej zastupitelstvu a
zveřejnila jej v nejbližším možném
vydání obecních novin. Právě v tomto
případě je vidět, že pokud občan
přijde na zastupitelstvo a zasáhne
do diskuse, může ovlivnit jednání a
přispět k důležitým rozhodnutím.
6) Závěrem bych jen uvedl, že celé
jednání se vedlo v konstruktivním
duchu a pro mě trochu překvapivě,
jsme se shodli na všech projednávaných tématech všichni – napříč
stranami. Věřím, že v tomto duchu
budeme
pokračovat
a
všichni
zastupitelé společně s občany, kteří
budou mít zájem, vytvoříme tým,
který povede naši obec k rozvoji.

Jiří Košut

KOMUNÁLNÍ VOLBY 2002
Volby do obecního zastupitelstva
jsou v životě obce významnou
událostí. Dlouhou dobu před nimi
občané diskutují, kdo by mohl obec
„vést“ v dalším volebním období; kdo
bude ochoten pro své spoluobčany
pracovat?

Letos se nám na volebním lístku
představilo na třech kandidátkách
45
jmen
topolských
občanů.
S opravdovým úžasem jsme hleděli
na kandidátky. Tak velký počet našich
spoluobčanů chce pracovat pro ty
ostatní; tzn. zastupovat nás, jednat,
rozhodovat a starat se o další rozkvět
naší obce. Ještě větší obdiv získávali
naši občané – známí podnikatelé,
kteří jsou při svém plném časovém
vytížení ještě ochotni pracovat pro
nás, občany. Jsou dobří podnikatelé,
moudří, rozvážní, mají rozhled, věříme
jim. Stejnou důvěru si získali naši
spoluobčané známí svým vzděláním.
Těmto lidem dáme svůj hlas a obec
bude v dobrých rukou, uvažovali
jsme. Svou důvěru jsme vyjádřili svými
hlasy.
Po volbách se jednalo o složení
obecního zastupitelstva. Avšak co
to? Tito, námi zvolení, důvěryhodní
občané ustupovali jeden po druhém
před odpovědností, kterou slibovali
svým voličům na velkém předvolebním
letáku. A my jim věřili … Že by si
zaměnili kandidátku za propagační
leták a chtěli se tímto způsobem
občanům představit? Vždyť propagaci
své činnosti a podnikání mohou
v dnešní době uvést kdekoliv, i na
velkých billboardech. Zklamali nás. Jak
jim můžeme věřit, že také svou profesi
– práci, zakázku či službu provádějí
odpovědně, že jejich nabídky práce a
služeb nejsou jen planým slibem?
Zřejmě nás budou na obecním
úřadě zastupovat ti slušní a ochotní
lidé, kteří vědí, že práce v obecní radě
je především službou spoluobčanům
bez ohledu na čas, často znamenající
i ztrátu vlastního soukromí. Jejich
práce je navíc ztěžována neustálou
kritikou a stížnostmi možná právě
těch, kteří se rádi zveřejňují, ale před
odpovědností raději couvnou.
Všichni víme, jak čas rychle běží
a budou před námi další komunální
volby. To již budeme moudřejší. Raději
se každého spoluobčana, uvedeného
na kandidátce, osobně zeptáme, zda
opravdu míní po zvolení zastupovat
své voliče, a nebo si z nich dělá legraci.
To abychom nedávali zbytečné hlasy
těmto neodpovědným lidem a nebyli
pak zase zklamáni.
-ir-

KOMUNÁLNÍ VOLBY 2002 – NAŠE REAKCE
Komunální volby v roce 2002 byly
trochu jiné, než předešlé. Vždy se
o přízeň voličů ucházeli jen 2 politické
strany. V letošním roce se jejich počet
rozšířil o ODS, která kandidovala
v koalici s Nezávislými kandidáty.
Výraznou skupinu na kandidátce
tvořili topolští podnikatelé. Jejich
cílem nebylo jejich zviditelnění, ale
snaha ovlivnit veřejné dění v Topolné.
Jejich motivace je zřejmá – chtějí
pracovat pro svou obec a očekávají,
že se k nim bude správa obce chovat
vždy korektně, což podle jejich názorů
nebylo vždy v Topolné běžné.
A fakt, že nejsou členy zastupitelstva
ještě neznamená, že nechtějí i nadále
přispět k práci pro obec. Jejich

možnosti jsou nezanedbatelné a jejich
odhodlání neopadá ani po volbách.
Stejně tak si myslíme, že není
smysluplné ani férové, aby naši
koaliční partneři, či jejich příznivci,
předem podceňovali naše zástupce
v radě obce. Je to poprvé, co tito lidé
pracují v tomto orgánu a je zřejmé,
že mají chuť do práce a tu správnou
kuráž, která mnohým chybí.
V obou případech doporučujme
nechat svá hodnocení až na dobu, kdy
budeme rekapitulovat delší období. Již
nyní, po prvním měsíci, je zřejmé, že
začínáme plnit naše sliby – na prvním
povolebním zasedání zastupitelstva
jsem prosadili zveřejnění vývoje

ČÍ SÚ HODY NAŠE …
Čí sú hody naše …, hody byly, hody
budú, hody hody milé hody, už jsem
dohodoval atd. se nese na slovácku po
dědině při těch „pravých slováckých
hodech.“ Ale než si tyhle a ještě mnohé
další písničky můžeme zazpívat, zatančit a jak se patři poveselit, je potřeba
nemálo úsilí od těch obětavých.
Letošní hody se tohoto nelehkého
úkolu zhostila Topolská chasa, teď už
to můžu napsat v plné parádě, protože
Topolská chasa jako taková, je oficiálně
zaregistrovaná na ministerstvu vnitra.
Ale pěkně po pořádku, když jsme
se sešli dva měsíce před hodama,
tak jsme stáli hned před prvním
úkolem, jestli do toho jít. Podotýkám,
že jsme začínali na startovní čáře, bez
koruny, ale s odhodláním, že do toho
dáme vše.
První jsme museli zajistit nějaké
peníze pro stárky a na další organizační
záležitosti, ty jsme si v vypůjčili od
SDH, za co bych jim chtěl velmi
poděkovat, za ochotu a důvěru,
ne každý ji v sobě našel.
Další nelehký úkol, ale stěžejní,
byl sehnat stárky. Takže se začalo
zdlouhavé obíhání a vyjednávání
s potenciálními adepty a musíme dát
za pravdu těm, co tohle absolvovali

předešlé roky, že je to nelehká řehole.
Ale myslím, že jsme jednali férově
a zodpovědně a vše dopadlo ke
spkojenosti všech. Za vypravení stárků
bych chtěl touto cestou rodičům
stárků ještě jednou velmi mnoho
poděkovat. Když už jsem u toho
děkování tak samozřejmě nesmím
opomenout na sponzory, kterým
patří taky vřelý dík nás všech, kteří se
tohoto veselí zúčastnili.
Teď ale k těm radostnějším věcem,
jako byl samotný nácvik besedy. Jako
geniální nápad se ukázalo zařazení
pásma s národopisným souborem
Včelaran.
Nejen, že se každý naučil něco
nového ale hlavně to oživení při
samotné besedě, prostě k nezaplacení
a co ještě další známosti a kamrádství.
Velmi zdařilé bylo i samotné vykupování práva, které provázela mediální podpora, která svou měrou
taky přispěla k zdárnému průběhu
samotných hodů.
A pak po několika desítkách hodin
nácviku, schůzek, projednávání organizačních záležitostí, úklidu „Bůrovců“
a ještě dalších činností mohli hody
vypuknout.

zadluženosti obce, vznik koncepce
dotování zájmových spolků, začátek
změny systému odpadů s důrazem
na jejich třídění, vyjádření podpory
občanskému sdružení Topolská chasa
v oblasti rozvoje kulturního života
a doporučení radě obce zabývat
se plánem rozvoje obce, což vše
naleznete v našem programu.
Odmítáme proto jakákoliv nařčení
o neodpovědnosti a prohlašujeme, že
budeme dále zastupovat všechny naše
občany (nejen voliče) podle našeho
nejlepšího svědomí a budeme se
snažit, abychom je nezklamali.
Závěrem dovolte, abychom vám
popřáli příjemné prožití svátků
vánočních a mnoho splněných přání
v novém roce.
Sdružení NK a ODS

A jaké byly topolské hody roku
2002? Udělali jsme anketu mezi nejpovolanějšími, tedy stárky a tady jsou
některé z jejich odpovědí:
Jaké byly letošní hody?
starší stárek: „Dost dobré!“
starší stárka: „Bomba!“
Co se nám nelíbilo a co by se mělo
pro příště zlepšit?
mladší stárka: „Co chců, když
v hodovů nedělu aj dozvuky byly
v centru dědiny a lidi za minimální
vstupné stejně nepřijdou. Pak si
stěžují, že sedí jen u televize!?“
Takže příště zase na hodech a těšíme
se na všechny.
Čí su hody naše …
Za Topolsku chasu Petr Večeřa

ŠÁRKA HLINÁKOVÁ
• pedikúra, manikúra
• francouzská manikúra
• parafínové zábaly, p-shine
• nehtová modeláž
• dekorativní lakování

telefon: 572 508 582
mobil: 603 354 242
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MŠ V TOPOLNÉ
Když se řekne mateřská škola,
každý si představí místo, kde si děti
jenom hrají. Ale ono tomu tak už
dávno není. Vzdělávání poskytované
v MŠ se v mnohém liší od vzdělání
poskytovaného
základní
školou.
Jeho specifika vyplývají především
z dosud nehotových a rozvíjejících se
osobnostních struktur dítěte. Z toho
důvodu se vzdělávání přizpůsobuje
vývojovým potřebám dětí.
Veškeré aktivity obsahují prvky hry,
tvořivosti, podněcují radost z učení,
poznávat nové poznatky, získávat
zkušenosti.
Učitelky proto musí citlivě podněcovat zájem a chuť dítěte k učení,
pozitivně dítě motivovat. Vzdělávání
se uskutečňuje během celého dne.
Při hře poznáváme barvy, materiály,
tvary, prostorové vztahy, rozvíjíme
komunikativní dovednosti, sociální
vztahy, učíme se podřizovat kolektivu,
prosadit si svůj názor. Hra je pro naše
děti v tomto věku velmi důležitá.
První roky mají proto pro děti
dalkosáhlý význam. Většinu toho, co
dítě v tomto věku prožije je trvalé.
Už i spisovatel Fullgham napsal:
„Všechno, co potřebuji znát, jsem se
naučil v mateřské škole.“
Radka Kalabusová

BRZY PŘIJDE

MI K U L Á Š
Mikuláš, Vánoce, to jsou pro děti
období plné radosti a očekávání. Pro
dospělé starosti, spěch. Ti nejmenší
prožívají tyto svátky ještě velmi
intenzivně a spontánně. Proto se také
musíme ukázat s naším tradičním
Mikulášským vystoupením, abychom
si zasloužili nějakou koledu. Písničky,
básničky, tanečky, to je to, co můžeme
ukázat babičkám, maminkám. Každá
maminka vždycky hledá toho svého
kluka či holčičku a je na ně patřičně
pyšná.
Letos jsou to andílci a čertíci. Vůbec
nevadí, jestli jsme to či ono, hlavně že
se nám to i při velké trémě podaří.

ČAS VÁNOČNÍ – ČAS POHÁDKOVÝ

Popis pohádkové postavy – 4. třída
Kouzelník
Kouzelník může být starý i mladý,
často má oblečení z kůže a chová se
různě. Jeden je hodný, druhý zlý, třetí
hloupý, čtvrtý chytrý. Žijí ve starých
hradech, v jeskyních a tak dále … Živí
se tím co lidi. A rádi čarují.
Vašek Fridrich

Princezna
Princezna má dlouhé tmavé vlasy,
modré oči a vysokou postavu. Žije

Já su svatý Mikuláš,
neboj sa kdo poslůcháš.
Hodné děti miluju,
špatné prutem zmaluju.
Já mám rohy kopyta,
piju víno z koryta.
Z pekla nikdy nelezu,
bez tohoto řetězu.
Já su anděl z nebíčka,
v košíčku mám jablíčka.
A oříšky zlacené,
po dukátě placené.

v zámku a ráda se parádí. Chodí
na plesy a jezdí na koni.
Lenka Čechmánková
Čert
Je černý, má na hlavě rohy, na jedné
noze ošklivé kopyto a ještě dlouhý
ocas. Žije v pekle. Rád topí pod kotli.
Nosí děcka do pekla.
Jenda Foltýn
Drak
Moje oblíbená pohádková postava je
drak. Má sedm hlav a každá má velké
oči a ohnivý jazyk. Žije ve vysokých
skalách. Rád lítá po celém světě.
A pořád žere princezny.
Vašek Luňák
Čaroděj
Vypadá asi takhle – má velký zamračený obličej a nosí velký špičatý
klobouk s hvězdičkami. A dále nosí
velký černý oblek a hábit stejné barvy.
Žije v jeskyni. Má rád žabí guláš a vaří
všelijaké lektvary.
Martin Bartošek
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HONEBNÍ SPOLEČENST VO TOPOLNÁ INFORMUJE
Před deseti lety, v roce 1992, vzniklo
na základě zákona č. 270/1992 Sb.,
který novelizoval zákon o myslivosti
č. 23/1962 Sb., honební společenstvo
Topolná. Členem se mohla stát jen
česká fyzická nebo právnická osoba,
která vlastnila honební pozemek.
Přípravné práce ke zpracování
podkladů nutných uznání honitby
si vyžádaly nepředstavitelné úsilí.
Musel být zpracován rejstřík vlastníků
honebních pozemků, soupis parcel,
map katastrálního území Topolná
a částečně i katastrálního území
Napajedla, uzavřeny dohody o společných
hranicích
mezi
sousedními honitbami včetně
slovního popisu hranic. Bylo
nutné vynaložit i značné
finanční náklady. Tyto náklady
hradili myslivci z vlastních
prostředků.
Vytvořená
a
státními orgány schválená
honitba byla pronajata na
deset let Mysliveckému
sdružení Bukovina Topolná,
které vykonávalo v honitbě
právo myslivosti.
Od 1. července 2002 platí
nový zá kon o my s li vo s t i
č. 449/2001 Sb. Na základě
tohoto zákona muselo dojít
k transformaci honebního
společenstva a honitbu uvést
do souladu s tímto zákonem
nejpozději do 31. 12. 2002.
Je celkem pochopitelné,
že vlastníky pozemků transformace honebního společenstva nezajímala a tím hrozilo
nebezpečí, že by molo dojít k zrušení
honitby a následně i honebního
společenstva. Podle nového zákona
o myslivosti je nepřípustné, aby
z hlediska chovu zvěře a péče o ni se
v honitbě myslivecky nehospodařilo.
Proto pozemky vlastníků by na základě
rozhodnutí státních orgánů byly
přičleněny k sousedním honitbám.
Tím by myslivost v Topolné, kde má
dlouholetou tradici, zanikla. Proto se
opět myslivci vložili do zpracování
všech
podkladů
vyžadovaných
zákonem.
Jestliže vytvoření honebního společenstva a honitby stálo v roce 1992 poměrně vysoké finanční náklady, tak dnes
podle nového zákona 449/2001 Sb.,
jsou mnohonásobně vyšší. Do
dnešního dne činí již cca 15 000 Kč
a to není ještě konečná částka.

Základní ustanovení
o myslivosti:

zákona

– zvěř je definována jako přírodní
bohatství – právně: zvěř je věcí
nikoho
– právo na zvěř není totožné
s vlastnickými právy k pozemkům
– stanovuje minimální výměru 500 ha
– pokud vlastník vlastní výměr
souvislých honebních pozemků
o rozloze 500ha, může využívat
honitbu sám, jinak se musí vytvořit tzv.
společenstevní honitba.

– p ř i p ro náj m u m aj í předno s t
nájemci, kteří dříve v honitbě dobře
hospodařili¨
– rozděluje zvěř na lovnou, hájenou a
chráněnou
– myslivecká stráž může zastavit a
prohlížet v honitbě a na účelových
komunikacích auta a zavazadla, má-li
podezření že se v nich přepravuje
neoprávněně ulovená zvěř,
– myslivecká stráž je oprávněna
usmrcovat v honitbě toulavé psy, kteří
pronásledují zvěř ve vzdálenosti větší
než 200 m od nejbližší nemovitosti
sloužící k bydlení
– ve výjimečných případech mohou
vstupovat myslivci i na nehonební
pozemky
– stanovuje pravidla pro úhradu škod
způsobených zvěří

Koncem
listopadu
honební
společenstvo vstoupilo do období
rozhodování o celé řadě podstatných
záležitostí zabezpečujících jeho
činnost pro příští léta a předložení
všech dokumentů o potvrzení
stávajících honitby státními orgány a
proto svolalo na 17. listopadu valnou
hromadu. Valné hromady se zúčastnilo
8 vlastníků honebních pozemků a 14
zástupců vlastníků na základě plné
moci s 613 hlasy. Valná hromada zvolila
nový honební výbor, schválila nové
stanovy, schválila pronájem honitby
My s li veckém u
sd ruž ení
Bukovina Topolná a pověřila
honební výbor k dopracování
všech dokumentů a jejich
předání na OkÚ v Uherském
Hradišti – referát životního
pro s tředí nej po z d ěji d o
9. 12. 2002. Což bylo splněno
a je reálný předpoklad, že na
základě předané žádosti a 21
příloh vyžadovaných zákonem
o myslivosti č. 449/2002 Sb.,
bude ho ni tba v Topolné
státním orgánem potvrzena a
Myslivecké sdružení Bukovina
bude moci i nadále vykonávat
v společenstevní honitbě
právo myslivosti.
Touto cestou bych chtěl
ještě poděkovat panu starostovi
Obecního úřadu Topolná
Františku Samsounkovi, za
pomoc při zpracování podkladů
pro vytvoření společenstevní honitby.
Rovněž děkuji vlastníkům honebních
pozemků, kteří ochotně vyšli vstříc
myslivcům při zpracovávání dalších
podkladových materiálů pro vytvoření
honitby.

Za výbor honebního společenstva
Topolná Ing. Otto Foral

Honební společenstvo Topolná
Honební starosta: Ing. Otto Foral
Místostarosta: Libor Dujíček
Předseda MS Bukovina Topolná:
Pavel Pavlova
Myslivecký hospodář: Lumír Vašina
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ŘEDITELSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY TOPOLNÁ INFORMUJE
Ve školním roce 2002/2003
navštěvuje ZŠ 95 žáků v pěti třídách.
Součástí školy je školní družina, do
které se přihlásilo 50 žáků.
Učitelský sbor tvoří 8 pedagogických pracovníků:
I. třída
– Mgr. J. Gregorová, třídní učitelka
II. třída
– Mgr. H. Nevělíková, třídní učitelka
III. třída
– Mgr. J. Šimíková, třídní učitelka
IV. třída
– Mgr. H. Marášková, třídní učitelka
V. třída
– Mgr. O. Němcová, třídní učitelka a
ředitelka školy
ŠD1 – F. Vašinová
ŠD2 – M. Janečková
Mgr. L. Čechová – učitelka na mateřské
dovolené
Všechny
paní
učitelky
plně
využívají nabídek dalšího vzdělávání

a prohlubování aprobace svou účastí
na akreditovaných akcích z nabídky
Pedagogického centra Zlín a Střediska
služeb školy v Uh. Hradišti.
Výuka probíhá ve všech ročnících
podle učebního programu Základní
škola. Ve 4. a 5. ročníku se vyučuje
jazyk anglický 3 hodiny týdně. Od
II. pololetí se 3. a 4. ročník účastní
plavecké výuky.
Minimální preventivní program
– protidrogová prevence – se prolíná
nenásilně všemi předměty. Využití
volného času dětí pomáhá škola
řešit především nabídkou zájmových
kroužků, exkurzí, nácvikem vystoupení, sběrových akcí, spoluprácí
dětí při výzdobě školy, výtvarných,
literárních, sportovních soutěží …
Děti si hodně zvykly na možnost
půjčování knih ze školní knihovny,
kterou velmi zodpovědně vede paní
vedoucí vychovatelka F. Vašinová.

Každoročně je nabídka knih a
encyklopedií rozšířena na základě
finančního přispění podle možností
Klubem rodičů a naším zřizovatelem,
obcí Topolnou.
Ve
škole
probíhá
výuka
nepovinného předmětu náboženství
v pěti odděleních. V 1.–3. ročníku
vyučuje paní ing. I. Rozsypálková, ve
4., 5., ročníku pan P. Sandánus.
Vedoucí vychovatelkou ŠD a
zároveň vychovatelkou I. oddělení je
pí F. Vašinová. Ve II. oddělení pracuje
pí vychovatelka M.Janečková.Hlavním
úkolem ŠD je odpočinek, osvěžení
dětí po vyučovacím procesu, na což
jsou zaměřeny všechny činnosti, které
probíhají podle týdenního rozvrhu.
Pestrou náplň ŠD zaručuje tématicky
zajímavě zpracovaný celoroční plán.
Již třetím rokem probíhá na škole
prodej dotovaného mléka. Nabídka
ochuceného mléka se rozšířila o

Paní učitelka Burešová při výuce zobcové flétny se žáky.

ZUŠ Napajedla – výtvarný obor – vede pan učitel B. Mach.

ZUŠ Napajedla – žáci oboru hra na hudební nástroje –
vede pan učitel J. Mareček.

Paní učitelka Mgr. J. Gregorová ráda vyučuje své žáky v
nové počítačové učebně.

strana 16

ovocné jogurty, smetanové krémy,
müsli tyčinky. Zájem je přiměřený,
jak podotýká vedoucí projektu „Školní
mléko“, paní A. Mališová.
Školní rok je v plném proudu.
Chlapci a děvčata mají možnost
rozvíjet své schopnosti a dovednosti
v různých kroužcích:
– zobcová flétna
paní uč. H. Nevělíková
– rytmická gymnastika
paní uč. H. Marášková
– integrovaný kroužek
paní uč. J. Gregorová
– čtenářský kroužek
paní vych. F. Vašinová
– stolářský kroužek
pan K. Horký
Názvy kroužků vypovídají o jejich
náplni. (Vedoucí kroužků jsou se svými
žáky zachyceni na fotografiích.) Již
druhý rok se také mohou žáci učit hru
na hudební nástroje: klavír a zobcovou
flétnu u paní učitelky I. Burešové a
u slečny K. Burešové na kytaru.

Od
října
pracuje
kroužek
Informatiky - výuka na počítačích,
který vede pan A. Šimík.
Zde se musím zastavit. Projekt
Internet do škol (INDOŠ) - je téma,
o jehož zavádění, financování a
vhodnosti se vedou, bohužel většinou
nejasné, diskuze v odborném tisku
a v denících. Z názorů různých
odborníku lze vybrat jen to,
že budoucnost a konkrétní přínos
tohoto
projektu
nelze
zatím
odhadnout, ale měl by pozvednout
celkovou úroveň počítačové gramotnosti v ČR. Ano, máme opravdu
vybudovanou počítačovou učebnu na
dobré úrovni, vybavenou novými na
míru zhotovenými počítačovými stoly
a otáčivými židlemi, které velmi rychle
zajistil zřizovatel – obec. A samozřejmě
zařízenou tím nejdůležitějším, informační a komunikační technologií.
Naše škola zařazená v programu
INDOŠ do kategorie C obdržela
následující
počítačové
vybavení:
server, switch, 6 žákovských počítačů

a učitelský PC, vše s plnou výbavou
a laserovou tiskárnu. Doufáme,
že dalších 7 PC získaných v minulých
letech od banky ČSOB za symbolickou
cenu, bude připojeno v nejbližší
době (nejpozději do konce ledna
2003). Garantem počítačové sítě se
stal smluvně pan Ing. P. Vagunda ze
Střediska služby škole.
Před dvěma lety se snažil navázat
kontakty se ZŠ Topolná ředitel
Základní umělecké školy Napajedla
pan Sláma. Kontakty měly dát
vzniknout detašovanému pracovišti na
naší škole.. Teprve nové správní zřízení
krajů umožnilo uskutečnit nejprve na
přelomu února a března minulého
školního roku výuku výtvarného
oboru v I. třídě, pod vedením pana
učitele B. Macha, který dále pokračuje
v letošním školním roce s žáky II. a I.
třídy.
I hudební obor Základní umělecké
školy
Napajedla
rozšířil
svou
působnost na naší škole .Vyučuje
zde hru na hudební nástroje pan

Již třetím rokem vede stolářský kroužek pan K. Horký.

Čtenářský kroužek vede paní vychovatelka F. Vašinová.

Zobcová flétna – dlouholeté úspěšné vedení paní učitelky
Mgr. H. Nevělíkové.

Paní učitelka Mgr. H. Marášková a výborná rytmická gymnastika patří neodmyslitelně k sobě.
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učitel J. Mareček – klavír, zobcovou
flétnu, keyboard a kytaru. Zřízení
detašovaného
pracoviště
ocení
především rodiče, neboť žáci nejsou
nuceni dojíždět do ZUŠ v Napajedlích.
Co děti prožily ve škole od začátku
školního roku?
– 10. 9. proběhla celoškolní preventivní zubní prohlídka u žáků,
pokud s ní souhlasili rodiče. Pro
prevenci využíváme ve vyučování
projektu MŠMT ČR „Zdravé zuby“.
– Žáci 4. ročníku se zúčastnili 8. 11.
výuky v Dopravní výchově na dopravním hřišti v Mařaticích .
– 20. 11. – 4. a 5. ročník navštívili Hvězdárnu a planetárium M. Koperníka
v Brně a také Moravské muzeum, kde
žáci shlédli výstavu Člověk v pravěku.
Dětem byla umožněna práce v dílnách.
Zde si mohly luštit tajenky, vyzkoušet
si znalosti v testech o prehistorii nebo
z hlíny vymodelovat mamuta či jeho
lovce nebo skládat kostru pračlověka.
– 22. 11. shlédli všichni žáci pohádku
Pipi Dlouhá punčocha v Hoffmannově
divadle v Uh. Hradišti.
– 10. 12. s velkým očekáváním se žáci
i učitelé těší na představování živých
dravých ptáků, pod vede ním pana
Zaleše z Českých Budějovic.

Školní stravování se uskutečňuje již
druhým rokem v nové příjemné školní
jídelně v MŠ. Změna přinesla řadu
pozitiv, přesto odlehlost a docházení
žáků, se stává ne zcela příjemným. Pro
bezpečí žáků dozorují vždy dvě paní
učitelky, ale pro střídání dozorů jim
vypomáhá paní školnice L. Medková a
paní A. Mališová.
Zásadní rekonstrukce a opravy
budovy školy již byly provedeny
v minulých letech. Během hlavních
prázdnin provedeno několik renovací
– malba všech tříd, nátěr chodeb do
výše 180cm, úprava sklepních prostor
k dalšímu využití pro mimoškolní
činnost, oprava vstupních a dveří
zadního vchodu, nátěr průlezek na
školní zahradě.
Z nového vybavení školy se chci
zmínit o nejdůležitějších položkách.
Škola dostala od referátu školství
vynikající kopírku spojenou s tiskárnou
a
možností
připojení
k počítači. Zřizovatel – obec umožnila
zakoupit nový koberec do učebny
I. třídy, položení nové podlahy do
sborovny, nový nábytek do ŠD a další
potřebné pomůcky.

skříňky, skener.
Zákon č. 284/2002 Sb., kterým se
mění zákon č. 564/1990 SB., o státní
správě a samosprávě ve školství,
ve znění pozdějších předpisů ukládá
v §24 odst. 4 citovaného zákona obci,
která je zřizovatelem školy a nemá
právní subjektivitu, zajistit změnu
právní formy. Od 1. 1. 2003 získá
právní subjektivitu i ZŠ Topolná.
Právní subjekt vstupuje do právních
vztahů vlastním jménem a nese za ně
odpovědnost.
Z pohledu množství napsaného,
vypadá jako bych vyčerpávajícím
způsobem podala informace, ale není
tomu tak. Předložen byl především
průřez, který nevypovídá o denním
ruchu, náplních vyučovacích hodin,
prožitých radostech i starostech.
Přesto vypovídají alespoň o některých
školy.
Při této příležitosti bych chtěla
poděkovat všem, kteří se podílejí,
ať přímo či nepřímo, na životě naší
školy – žákům, kolegyním, kolegům,
rodičům, zřizovateli – obci a
občanům – za vstřícnost, vzájemnou
pomoc, komunikativnost – vzájemné
dorozumívání, spolupráci, které by
v naší škole neměly nikdy chybět.
Všem občanům přeji příjemné
prožití vánočních svátků.

Samozřejmě
nebude
chybět
poslední den před vánocemi vánoční
besídka u stromečku s nadílkou. Po
novém roce připravujeme pro děti
další zajímavé akce.

Záměry do budoucna
Můj velký sen – víceúčelová tělocvična pro nás všechny občany.
Rekonstrukce rozvodů elektřiny
ve staré části budovy, úpravy
chodníků,
brány,
nátěry
dveří,
malování chodeb celkově, bezprašné
tabule do tříd, Vybavení – lavice a
židle s nastavitelnou výškou, šatní

Vánoční stromek

Vánoce

Vánoce

Nesu stromek ze sklepa,
velký jako dům.
Potom začnu zdobit,
baňky hvězda a pak hůl.
Pak si stoupnu na náš stůl,
abych hvězdu holí nadzvedl.
Už ta hvězda visí na stromě.
Baňky věším už to je,
ještě řetěz, už to mám.
Zapomněl jsem na svíčky,
to přece nevadí.
Pak je tam hned posadím.
Hurá už to je,
máma mě hned pochváli

Zima se nám blíží,
zima už je tu,
já si tiše zpívám,
vánoční koledu.

Brzy budou Vánoce jako vždycky po
roce.
Máma peče cukroví i ta kočka už to ví.
Dárky máme v komoře.
Překvapení budou všichni
táta máma i ten pes
koupíme mu dáreček vždyť
je to náš miláček.
Kapr plave ve vaně, rádi ho však
nemáme,
my si dáme filety.
A kaprovi dáme sbohem.
Uděláme díru v ledu pustíme ho na
svobodu

T. Mikulášek, 5. třída

Stromeček je nazdobený,
kapřík mrská na stolku
a teď hurá na dáreček,
rozvázat mu mašličku.
Dáreček je rozbalený,
radost už je tu,
nakonec si zazpíváme pěknou koledu.
Sníh se krásně třpytí,
sáně už jsou u plotu,
přivezly nám zdraví štěstí
a vánoční pohodu.
Ivana Hanáková, 5. třída
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Mgr. Olga Němcová
ředitelka školy

G. Huňková, 5. třída

TOPOLSKÁ KOPANÁ V ROCE 2002
Po závěrečném silvestrovském
setkání poslední den roku 2001 na
místním hřišti byly zahájeny přípravy
na jarní číst soutěžního ročníku 2001
– 2002. Umístění jednotlivých mužstev
v tabulkách nám dávalo naději na
dobré celkové účtování po ukončení
soutěží. Žáci, kteří se pohybovali
v klidných vodách středu tabulky
OP sk. „A“, se snažili využít všech
možností přípravy v tělocvičnách. Byli
také účastníky turnaje v hale pořádané
TJ Sokol Březolupy. Dorostenci
společně s muži měli v přípravě
krátkou přestávku. Koncem ledna
začali svoji přípravu v přírodních
podmínkách. I. mužstvo, které bylo
po podzimu na 2. místě tabulky IV.
tř. sk. „A“, mělo reálnou naději na
postup do vyšší třídy. V ročníku 2001
– 2002 byla plánována reorganizace
soutěží. Předpokládalo se, že budou
postupovat 2 nebo 3 nejlepší
mužstva ze skupiny. Dorostenci v OP
potřebovali rovněž načerpat nové síly
k úspěšné reprezentaci obce.
Výroční schůze oddílu kopané se
konala dne 24. února 2002. Mimo
hodnocení uplynulého období bylo
projednáno zajištění oslav 70. výročí
kopané v Topolné. Byl přijat návrh,
aby při této příležitosti byla za pomoci
OÚ vydána brožura, ve které budou
zaznamenány důležité události za toto
dlouhé období vývoje naší kopané.
Jarní část mistrovských soutěží zahájili
muži 24. března, dorostenci a žáci
pak 6. dubna 2002. Hlavní pozornost
byla zaměřena na I. mužstvo. Dalo se
předpokládat, že boj o postup bude
velmi tvrdý.
Z celkového počtu 13 zápasů na
jaře, se našemu mužstvu podařilo 10x
zvítězit, 2x prohrát a jedno utkání bylo
nerozhodně.
Výsledky jednotlivých zápasů:
Babice–Topolná ........................... 0:3
Topolná–Jalubí „B“ ...................... 4:1
„B“ Uh. Ostroh–Topolná............ 0:0
Mařatice–Topolná ....................... 2:1
Topolná–Boršice „B“................... 6:1
Osvětimany–Topolná ................. 2:3
Topolná–O. N. Ves „B“................ 2:3
Kněžpole–Topolná...................... 1:3
Topolná–Tupesy „B“ ................... 2:0
Medlovice–Topolná .................... 3:6
Topolná–Košíky ........................... 3:1
Slovácko–Topolná ....................... 2:3
Topolná–Jankovice ..................... 4:1

Jedním z rozhodujících zápasů bylo
střetnutí s mužstvem Slovácka. Naši
fotbalisté podali velmi dobrý výkon
a po velkém souboji se soupeřem,
rozhodčím a domácím prostředí
soupeře se nakonec podařilo zvítězit
a zajistit si postup ze 2. místa do OS. Je
nutno pochválit také naše diváky, kteří
podporou mužstva zvláště v tomto
utkání vytvořili pravou postupovou
atmosféru.
Společně
s
námi
postupovala O. N. Ves „B“ z 1. místa a
Slovácko, které bylo na 3. příčce.
Konečná tabulka
IV. tř. sk. „A“ muži: r. 2001 - 2002
1. Ostr. N. Ves B
2. Topolná
3. Slovácko
4. Mařatice
5. Uh. Ostroh B
6. Kněžpole B
7. Babice
8. Jankovice
9. Medlovice
10. Osvětimany
11. Tupesy B
12. Boršice B
13. Jalubí B
14. Košíky

20
19
19
17
13
11
11
9
9
9
7
8
6
4

3
3
1
3
4
2
2
6
4
0
5
1
2
4

3
4
6
6
9
13
13
11
13
17
14
17
18
18

86:40
91:44
87:36
71:33
89:56
46:66
43:63
64:72
66:75
46:72
46:56
57:107
48:65
25:83

63
60
58
54
43
35
35
33
31
27
26
25
20
16

Dorost se umístil v OP na 7. a žáci na
5. místě ve stejné soutěži sk. „A“.
Konečné tabulky dorostu a žáků
r. 2001 - 2002:
OP dorost
1. Ostr. N. Ves
2. Jarošov
3. Vlčnov
4. Kudlovice
5. Zlechov
6. Březolupy
7. Topolná
8. Nedakonice
9. Suchá Loz
10. Kněžpole
11. Havřice
12. Buchovice

19
18
17
15
10
9
7
7
6
4
4
0

0
0
2
4
3
5
4
3
1
6
1
3

3
4
3
3
9
8
11
12
15
12
17
19

121:25
110:29
103:25
78:35
62:33
52:47
40:63
44:66
35:96
30:79
31:127
17:98

57
54
53
49
33
32
25
24
19
18
13
3

18
18
17
18
12
11
11
5
5
4
3
1

3
1
4
0
0
1
0
2
1
3
3
0

1
3
1
4
10
10
11
15
16
15
16
21

115:20
106:18
113:16
118:29
84:51
79:72
55:56
36:94
43:107
41:83
35:84
17:212

57
55
55
54
36
34
33
17
16
15
12
3

OP žáci sk. „A“
1. Jalubí
2. Mistřice
3. Nedachlebice
4. Bílovice
5. Topolná
6. Traplice
7. Jarošov
8. Kudlovice
9. Huštěnovice
10. Březolupy
11. Kněžpole
12. Jankovice

V přestávce mezi jednotlivými
soutěžemi byly na místním hřišti
uspořádány dvě sportovní události.
První z nich byly oslavy 70.
výročí kopané v Topolné. Po uvážení
možností bylo rozhodnuto oslavit
výročí kopané zase kvalitním fotbalem.
Program byl rozdělen do dvou dnů. V
sobotu 13. července sehráli dorostenci
přátelské utkání s FC Slovácka Sparta
Spytihněv. Odpoledne se uskutečnil
turnaj starých pánů, kde startovala
mužstva TJ Komárov, TJ Topolná „A“,
TJ Topolná „B“. V turnaji přesvědčivě
zvítězilo mužstvo Komárova před
Topolnou „A“ a Topolnou „B“.
Hlavní oslavy probíhaly v neděli
14. července 2002. Dopoledne se
utkali naši žáci v přátelském zápase
s FC Synot. Odpoledne následoval
turnaj mužů. Naše pozvání přijala
mužstva Slovácké Sparty Spytihněv,
TJ Nedachlebice, TJ Sokol Mistřice a
TJ Mařatice, která společně s našimi
fotbalisty sehrála vysoce náročný
a kvalitní turnaj. Hrálo se každý s
každým a diváci viděli 10 zajímavých
zápasů. Vítězem se stala Slovácká
Sparta Spytihněv. Na 2. místě byla TJ
Mistřice, 3. TJ Nedachlebice, 4. TJ
Topolná a 5. TJ Mařatice
Po celou dobu oslav měli účastníci
možnost zakoupit si brožuru k 70
výročí kopané. V přestávce turnaje bylo
předáno čestné uznání dlouholetým
členům naší TJ. Za zvuků slavnostních
fanfár v podání Topolanky jim
poděkoval a předal diplomy předseda
OFS p. Vacenovský. Potvrdilo se,
že o kopanou v Topolné je velký
zájem. Zase po delší době bylo hřiště
zaplněno diváky nejen z Topolné,
ale i celého okolí. S průběhem oslav
byli všichni spokojeni. Při této akci
jednoznačně zvítězila kopaná a její
dlouholetá tradice.
Další vydařenou příležitostí vidět
dobrou kopanou byl turnaj uličních
mužstev. Konal se dne 21 července
2002 za účasti mužstev Hřiště, FC
Hubert, FC Kozlovka, I. FC Záhumení,
FC Řepáře a FC Topolská ulička. Byla
to opět ukázka kvality topolských
hráčů a zvláště mimořádných výkonů
těch
neregistrovaných
fotbalistů.
Na 1. místě bylo mužstvo Hřiště, 2.
Záhumení, 3. Kozlovka, 4. Řepáře, 5.
Ulička a 6. Hubert. Všichni účastníci
si zaslouží poděkování za svoji
obětavost.
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Pořadí turnaje:
1. Hřiště
2. Záhumení
3. Kozlovka
4. Řepáře
5. Ulička
6. Hubert

Žáci i dorostenci podávají výkony
odpovídající
jejich
možnostem.
Generační problémy u mládeže dělají
vždy vrásky trenérům a vedoucím
mužstev. Tito však dělají vše pro dobré
umístění našich nadějí.
Tabulky pro podzim r. 2002 - 2003:

Po letní přestávce byl 11. srpna
zahájen nový soutěžní ročník 2002
- 2002. I. mužstvo startuje v OS II. tř.,
dorost v OP stejně jako žáci. V prvním
utkání nastoupili naši muži na hřišti
v Huštěnovicích. Po remíze 2:2 jsme
si jako nováček soutěže odvezli první
bod. V dalším zápase na vlastním
hřišti jsme po dobrém výkonu porazili
Přečkovice 6:0. V dalšich utkáních se
potvrdil předpoklad, že nároky na
fotbalové umění budou v této třídě
vyšší. Tomu odpovídají výsledky
dalších utkání. Přes všechny zvraty a
problémy se naši fotbalisté řadí mezi
mužstva s dobrou výkonností o čemž
svědčí i umístění v podzimní tabulce.
Ze 14 účastníků jsme na 8. příčce s 18
body.
Výsledky podzimní části:
Huštěnovice–Topolná................ 2:2
Topolná–Přečkovice ................... 6:0
H. Němčí–Topolná ..................... 3:1
Topolná–Sušice ............................ 3:4
Slovácko–Topolná ....................... 2:2
Bystříce p. L.–Topolná ............... 4:1
Topolná–Žítková .......................... 5:2
Buchlovice–Topolná................... 3:2
Topolná–O. N. Ves....................... 2:1
Suchá Loz–Topolná..................... 0:5
Topolná–O. Lhota........................ 2:2
Kostelany–Topolná ..................... 4:1
Topolná–Popovice ...................... 3:2
Tabulka pro podzimní části mužů
OS III. tř. :
1. Buchlovice
2. Sušice
3. Slovácko
4. Kostelany;
5. Hor. Němčí;
6. Huštěnovice
7. Suchá Loz
8. Topolná
9. Přečkovice
10. Ostr. Lhota
11. Bystřice p. L.
12 Žítková
13. Popovice
14. O. N. Ves B

10
7
6
6
7
6
6
5
4
4
4
4
3
3

1
2
4
3
0
3
1
3
3
3
3
1
3
0

2 32:11 31
4 29:21 23
2 24:16 22
5 24:22 21
7 19:19 21
4 15:21 21
5 21:18 19
5 35:29 18
6 28:29 15
6 18:22 15
6 20:25 15
8 17:26 13
7 15:27 12
8 16:27
9

V zimní přípravě a jarní části soutěže
je nutné učinit vše pro pokračování v
dobrých výkonech a zajistit si účast v
této třídě i v dalším ročníku.
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OP dorost
1. Babice
2. Vlčnov
3. Boršice
4. Ostr. Lhota
5. Kostelany
6. Jarošov
7. Havřice
8. Kudlovice
9. Březolupy
10. Kněžpole
11. Zlechov
12. Nedakonice
13. Topolná
14. Suchá Loz

11
10
9
8
8
7
6
4
4
3
2
1
1
0

0 2
0 2
0 4
2 2
0 4
2 3
1 6
2 6
1 7
2 7
3 7
2 9
1 11
0 4

68:17
57:24
34:21
39:19
32:20
39:20
22:40
32:30
21:35
22:30
14:30
12:40
11:54
4:27

33
30
27
26
24
23
19
14
13
11
9
5
4
0

11
10
9
8
9
8
7
4
3
3
3
1
2
0

0 2 55:11
0 2 48:10
1 2 69:13
4 0
52:5
1 3 55:20
0 5 32:21
2 3 44:18
3 6 15:19
2 8
9:49
0 9 26:53
0 10 12:52
5 7 22:43
1 9 15:61
1 12
6:85

33
30
28
28
28
24
23
15
11
9
9
8
7
1

OP sk „A“ žáci
1. Březolupy
2. Mistřice
3. Mařatice
4. Bílovice
5. Uh. Hradiště
6. Jarošov
7. Nedachlebice
8. Jalubí
9. Kudlovice
10. Traplice
11. Topolná
12. Kněžpole
13. Huštěnovice
14. Jankovice

Jednotlivé tabulky jsou neúplné v
důsledku neodehraných utkání vlivem
nepříznivého počasí, která budou
dohrána v jarní části.
Uplynul další rok práce v topolské
kopané. Je nutné poděkovat všem
hráčům, trenérům, funkcionářům a
hlavně příznivcům za jejich podporu.
Chceme poděkovat všem sponzorům
za věcné i peněžité dary a všem, kteří
v průběhu roku věnovali pozornost
naší kopané. Jejich obětavost, která se
projevila při zajišťování všech akcí v
průběhu roku si zaslouží ocenění. Do
roku 2003 Vám všem přejeme hodně
zdraví, spokojenosti a sportovních
úspěchů.
TJ Topolná

TOPOLSKÝ TUPLÁK
Dne 17. Srpna v sobotu od 9:00 se
uskutečnil na Horním hřišti 1. ročník
turnaje „Topolský tuplák“. Zůčastnilo
se osm týmů, kde se hrálo 4 +1, a každý
s každým. Hrálo se na 2 poločasy, kde
jeden poločas trval 6 minut.
Turnaj byl postaven a rozlosován
o den dříve: Haiduk Split, FC
Nekopnemsi, FC Baf, Řepáři, Elita,
Kozlovka, Židovi odchovanci, Hubert.
Turnaj se hrál za krásného počasí, kde
se přišlo podívat pár diváků.
Nejlepší střelec se stal Pavel
Dohnal, kde ze sedmi zápasů nastřílel
vynikajících 18 gólů. Na prvním místě
se umístnil FC Baf s 21 body a skóre
38:8 na druhém místě byly Řepáři s 16
body, třetí místo si vybojoval Hubert
s 10 body.
Na čtvrtém místě se umístily FC
Nekopnemsi. Páté místo patří Židovi
odchovanci a na dalších příčkách byl
Haiduk Split, Kozlovka, Elita.
První místo si zasloužil FC Baf, kde
nastoupili nejlepší hráči z Topolné.
O zbylámísta bylo o co hrát.
Doufám, že se sejdeme v roce 2003,
a že bude lepší jak v roce 2002.
Myslím si že turnaj dopadl velmi
dobře, přálo nám počasí, a důležité
bylo, že se nikdo nezranil.
Velké poděkování patří všem, kteří
se staraly, ale to největší poděkování
patří p. Milanovi Anderlemu, který
zajišťoval stránku gastronomickou.

Lukáš Mikulka

ŽIVOT V TOPOLNÉ
vydává OÚ Topolná
náklad 500 kusů
vychází 20. prosince 2002
distribuován zdarma
grafická úprava a sazba:
DESIGN SALIN
tisk: L. V. PRINT

