cena 5 kč

Obecní zpravodaj

Číslo 4

Ročník XVII.

Pozvánka na plánované akce
26. 12. 2015 Koncert Topolanky v místním
kostele
30. 12. 2015 Turnaj ve stolním tenise
1. 1. 2015

Novoroční ohňostroj

16. 1. 2015 Ples ZŠ
23. 1. 2015 Maškarní ples
30. 1. 2015 Obecní ples
6. 2. 2015

Fašank

5. 3. 2015

Karneval pro děti

19. 3. 2015 Velikonoční dílničky
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
rok se s rokem sešel a opět
tu máme čas adventu. Čas, který
nás vybízí k tomu, abychom se
zastavili. Zastavili a ohlédli se
zpět. Věřím, že při tomto ohlédnutí zjistíme, že toho, co se nám
podařilo je víc než toho, v čem
jsme zrovna úspěšní nebyli. A že
to, co se nám letos zrovna moc
nepodařilo, nemá pro náš život
budoucí až tak velký význam.
Z pohledu „věcí veřejných“
byl rok 2015 podle mě úspěšný.
V obci se podařilo dokončit celou
řadu investičních akcí, které jak
doufám, budou nám všem sloužit ku prospěchu.
Začátkem roku to bylo zateplení budovy obecního úřadu, které i přes problémy při provádění
stavebních prací přece jen přineslo podstatné zlepšení vzhledu budovy a v budoucnu bude
jistě znamenat úspory nákladů
na energie.
Od doby, kdy vznikaly první
studie na revitalizaci topolské
návsi už také „nějaký ten čas“
uplynul. V závěru letošního roku
se úspěšně podařilo dokončit
komunikaci po levé straně a přilehlý chodník. I když ne všichni
se mnou budou souhlasit, dovolím si tvrdit, že nová topolská
náves je dílem velice zdařilým.
Dost slováckých vesnic velikosti Topolné se dá charakterizovat
tak, že jejich páteř tvoří domy vybudované kolem hlavní silnice,
od které se rozbíhají postranní
ulice. Prostory vzniklé vybudováním nové návsi kolem topolského kostela a pod obecním
úřadem nám mohou obyvatelé
obcí, které nějaký rozsáhlejší
prostor v centru obce nemají, jen
závidět. Ale každý - ať sebezdařileji vybudovaný prostor - je jen
mrtvým prostorem. Myslím si, že
pro topolskou náves je málo, aby
sloužila jen k tomu, že se na ní
na chvíli zastaví lidé při odchodu
z kostela, aby si na chvíli popo-
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vídali. Je jen na nás, jak dokážeme návsi vdechnout nový život.
Představení obecních spolků
při naší účasti v soutěži Vesnice roku, předvánoční jarmark a
rozsvěcování vánočního stromu
jsou důkazem, že náves může
sloužit nejen jako „parkoviště“,
ale zejména jako prostor pro setkávání Topoláků.
V červenci začaly stavební
práce na 375 m dlouhém úseku
cesty v ulici Nad školou. V závěru roku můžeme konstatovat,
že vozovka včetně položení kanalizace, plynového potrubí a
vybudování veřejného osvětlení
místního rozhlasu jsou hotové. V
příštím roce bude do připravené
chráničky položen optický kabel.
Vznikl tedy rozsáhlý zasíťovaný úsek, který je předpokladem
dalšího rozšíření obce. K dalším
investičním akcím roku 2015
patřily rekonstrukce plynové kotelny v základní škole, osazení
nových dveří na budově ZŠ a
oprava vodovodní přípojky k mateřské škole. Na novém osvětlení multifunkčního hřiště u Staré
školy se ukázalo, jak to vypadá,
když místostarosta dotáhne svůj
nápad do zdárného konce. Zejména sportovci jistě ocení prodloužení doby, kdy mohou hřiště
využívat.
To je tedy pohled zpět. A pohled dopředu? Na jaře příštího
roku bychom rádi z již přislíbených a rezervovaných prostředků programu Zelená úsporám
provedli zateplení a výměnu
oken a dveří v kulturním středisku Bůrovce, přičemž tato investice vyvolá i nutnost rekonstrukce vytápění v hlavním sále.
V lednu 2016 podáme žádost o
poskytnutí finančních prostředků
na vybudování dětského hřiště
ve školní zahradě. Dojde tak k
nahrazení stávajících herních
prvků, které už neodpovídají požadavkům kladeným dnes
na podobná zařízení. V mateř-
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ské školce bude nutno zrekonstruovat sociální zařízení. Dále
bychom chtěli provést opravy a
rekonstrukce některých chodníků, především těch kolem hlavní
silnice.
Další investiční akce pak
budou realizovány v závislosti
na možnosti získání finančních
prostředků z dotačních titulů.
Základním předpokladem pro
podávání žádostí je však zpracovaná projektová dokumentace. V současné době se již zpracovávají projekty na rekonstrukci
budovy Staré školy, na opravu
kanalizace a komunikace v Chalúpkách a na stavbu šaten TJ. K
nim přibude projekt na realizaci
zpevněné polní cesty od hlavní
silnice na hranici topolského a
kněžpolského katastru (současná rozbitá panelovka) a projektová dokumentace na již zmíněné
rekonstrukce chodníků.
Naše obec však nežije jen
budováním „hmotných statků“.
Dovolte mně, abych touto cestou poděkoval všem toplolským
spolkům, členkám Společenské
komise a všem ostatním, kteří se v letošním roce přičinili o
uspořádání různých společenských akcí. Rovněž bych Vás
touto cestou rád pozval na poslední letošní akce: svatoštěpánský koncert dechové hudby
Topolanka, po kterém si můžete
vychutnat guláše rozmanitých
chutí na 3. ročníku Gulášfestu, na turnaj neregistrovaných
hráčů ve stolním tenisu a na
tradiční novoroční ohňostroj
na topolské návsi. Při přáních
jednotlivým spolkům všeho nejlepšího do dalšího roku bych
rozhodně nechtěl na nikoho
zapomenout. Pohled na fotbalovou tabulku okresní soutěže
mužů mě však vybízí poděkovat
našim fotbalistům za podzimní
výkony a popřát jim, aby první
místo v polovině soutěže přetavili v jarní postup do vyšší třídy.

4/2015

Důkazem toho, že dobré
jméno Topolné nemusí šířit jen
členové spolků, ale také nesmírně trpělivý, pracovitý a přitom
ohromně skromný jednotlivec, je
naše milá paní Marie Sekaninová. V říjnu tohoto roku převzala z

rukou hejtmana Zlínského kraje
titul „Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje“ (podrobněji v článku Hanky Maráškové na
str. 7. K tomu jí všichni blahopřejeme a přejeme pevné zdraví do
dalších let.

Závěrem Vám všem jménem
zastupitelstva obce přeji šťastné
a požehnané vánoční svátky a
hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a úspěchů v novém roce
2016.
Ladislav Botek

USNESENÍ 05/2015
ze zasedání Zastupitelstva obce Topolná, konaného dne 17. 12. 2015
A. Zastupitelstvo obce schvaluje:
ná a Obecně závaznou vyhlášku
obce Topolná č. 2/2015, o míst- složení návrhové komise, zapisovatele a ověřovatele zápisu
ním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy,
- program jednání tak jak byl uveden na pozvánce
třídění, využívání a odstraňování
- rozpočtové opatření č. 5, 6, a 7
komunálních odpadů.
- dodavatele svozového vozidla
dle přílohy
- Rozpočet obce Topolná na rok
(nosiče kontejnerů) včetně kontejnerů pro Obec Topolná - Pavel
2016 dle přílohy
- Obecně závaznou vyhlášku obce
Mika, Drahy 516, 768 11 Chropyně a Kupní smlouvu s tímto doTopolná č. 1/2015, o stanovení
systému shromažďování, sbědavatelem ve výši Kč 913 350,-Kč bez DPH.
ru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních od- - schvaluje aktualizaci Místního
padů a nakládání se stavebním
programu obnovy venkova obce
Topolná
odpadem na území obce Topol-

- doplacení konečné dodavatelské faktury společnosti JIP
INDUSTRIES s.r.o. ve výši
210 000,-- Kč a vystavení faktury
za smluvní pokutu za prodlení s
předáním díla ve výši 70 000,-Kč.
- příspěvek na činnost MAS Dolní
Poolšaví ve výši 40 000,-- Kč
B. Zastupitelstvo obce bere na
vědomí:
- zprávu o činnosti rady obce
- zprávu o činnosti kontrolního výboru

Na Rynku
Tak se říkalo v minulosti prostoru návsi. V souvislosti s letošním dokončením rekonstrukce návsi
se nabízí myšlenka jak tento prostor vypadal v minulosti. Které rody v různých dobách hospodařily v
jednotlivých domech, které budovy se zbouraly a
které se naopak postavily. Nejstarší podobu můžeme vidět na mapě z roku 1770, potom na mapě z
roku 1828 a z počátku dvacátého století již máme
občas i fotografie. Ke všemu tomu si pro zájemce můžeme v únoru nebo březnu udělat besedu.
Pokud máte doma pohlednice nebo fotografie zobrazující část návsi nebo jednotlivé domy z období
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před rokem 1950 prosím o jejich krátkodobé zapůjčení nejlépe do kanceláře Obecního úřadu.
Augustin K n o t
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Činnost Kostelní rady - rok 2015
Občanský rok 2015 se chýlí
ke svému konci a tak je dobré
se poohlédnou zpět, připomnět
si práce a starosti u našeho kostela. Jako o dominantní budovu
v obci to cítíme jako svou povinnost, ba i nutnost se o ni řádně starat. Navíc stojí uprostřed
nově rekonstruovaného náměstí. Proto si nemůžeme dovolit,
aby to kazilo „imič“ Obce jako
takové.
Už v závěru minulého roku
jsme byli vyzváni vedením
obce, abychom „s tou fasádou“
něco udělali, protože k pěknému vzhledu okolí u kostela působí dost kontrastně. Zvláště za
denního světla.
Členové Kostelní rady sice
toto odsouhlasili, ale …… při
poslední opravě fasády (před
11 lety) byla realita co se týká
brigádní pomoci dosti odlišná. A
dnes při vytíženosti mladší generace je to úplně jinak. V průběhu tohoto roku se ale nakupily další starosti, které nesnesly
odkladu.
Během vánoční doby 201415 ukončil varhanní službu v
našem kostele ze zdravotních
důvodů náš rodák p. Josef
Rozsypálek. Několik let k nám
přijížděl z Uh. Hradiště. Bylo
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nutné zajistit náhradu, protože
bohoslužba bez hudebního doprovodu ztrácí na kvalitě a to
snižuje důstojnost obřadu. Toto
se v brzké době podařilo vyřešit
a varhaničení se ujal p. Pavel
Běhůnek z Nedachlebic, za což
mu velice děkujeme.
Koncem roku 2014 a v
zimních měsících 2015 se pokračovalo ve výběru projektanta
na vypracování studie „Úprava
presbytáře“. Výběrovým řízením ze tří projektantů byl vybrán
Ing. Arch. Josef Opatřil (Vranov
u Brna), který v současné době
pracuje na prováděcím projektu. K tomuto bylo uskutečněno
několik jednání se stavebním
odborem arcidiecéze v Olomouci. Potom v květnu a červnu bylo zřízeno parkovací místo
pro kněze a varhaníka u kostelní zídky. V té době se diskutovalo jakým způsobem provést
opravu fasády věže a průčelí
u hlavního vstupu do kostela.
Návrh na zapůjčení plošiny byl
z finančních důvodů zamítnut, a
proto jsme začali lešení stavět
svépomocně. A tak se kaskadérské způsoby při stavění lešení opakovaly (hlavně na věži).
Počasí nám přálo, pomocníků
bylo málo, ale po dvouměsíč-
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ním úsilí jsme mohli říci – hotovo. Nebudu popisovat obtíže,
které nás provázely, důležitější
je poděkovat všem, kteří se o
finální vzhled kostela přičinili.
Poděkování patří i za půjčení
lešení. Nyní už jen zbývá osadit
nad hlavní vchod stříšku proti
dešťové vodě. Tato se začala
vyrábět v zámečnictví bývalého
podniku Mesit.
Těch prací a starostí u kostela je během roku hodně. Mnohdy se jedná o drobné i větší
opravy a někdy úpravy, které
jsou potřebné pro běžný chod
nebo provoz kostela. Jako v
každém roce tak i v tomto roce
se našli dárci, kteří kostelu přispěli finančním nebo hmotným
darem. Za zmínku stojí dar nového koberce, který byl položen
v prostoru mezi lavicemi a presbytářem. Všem těmto drobným
přispívatelům, opravářům a
ostatním, kteří nejsou lhostejní
k problémům týkající se této budovy, děkujeme.
Za Kostelní radu
Fr. Samsounek
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Tragédie na Kalvárii - duben 1945
Několikrát jsem slyšel vypravování a vzpomínky
pamětníků na shora uvedenou Událost, a pokaždé
mně to bylo podáno trochu jinak. Možná to bylo
i tendenčně zabarveno a nebo to byl příliš jednostranný, osobní náhled. Zcela náhodou jsem přišel
na článek v Napajedelských novinách, jehož pisatel velice věrohodně, a zdá se že objektivně, situaci
popisuje. Smutné je ale na tom, že se to odehrálo
těsně před koncem války.
Když se koncem dubna 1945 přiblížila fronta k
Uherskému Hradišti, ustupující gestapo vzalo s sebou i několik českých občanů, obviněných z ilegální
činnosti a spolupráce s partyzány. Byli to: z Kunovic - Anna Jelénková, František Jelének, Alois Šesták, Tomáš Trubák; z Komárova - Stanislav Babica, Antonín Lysoněk; z Topolné - Jaroslav Dohnal.
Dne 17. dubna byli nákladním autem odvezeni do
Jarošova a odtud ve večerních hodinách osobními auty jednotlivě
přepraveni do okresní věznice v
Napajedlích. Po celý příští den byli
vězni v celách.
Pozdě večer pro ně přišli gestapáci Hájek, Müller, Neubauer
a další. Vězně vyvedli ven, muže
spoutali k sobě. Všichni museli
nastoupit do nákladního auta krytého plachtou. Před budovou pálenice (u odbočky k Pohořelicím)
přistoupilo několik esesáků. Příští
zastávka byla na nedalekém kopci,
příznačně zvaném Kalvárie. Vězni
byli surovým způsobem vyhozeni z
auta a odvedeni k lesu.

Cestou k lesu se podařilo Jaroslavu Dohnalovi
vysmeknout ruku z pout. Stáli čelem k lesu, na jehož
okraji byla vykopána jáma hluboká asi 50 cm. Gestapáci přikázali vězňům lehnout si obličejem k zemi. V
tu chvíli upozornil Jaroslav Dohnal Františka Jelénka s nímž byl spoután, že jsou volní. Oba se naráz
zvedli a rozběhli se k lesu. Gestapáci po nich stříleli,
ale les a blízká skalka oba uprchlíky zachránila.
Potom gestapáci stáli nad zbylou pěticí vězňů a
jednoho po druhém zastřelili ranou do týla. Mrtvá
těla naházeli do jámy a přikryli hlínou, ale do rána si
všechno rozmysleli. Uvědomili si, že jáma je mělká
a mrtvoly nedostatečně zakryté. Z obavy, aby jejich
zločin nebyl příliš brzy vypátrán, vydali se na Kalvárii znovu. Vyhrabali všech pět mrtvých, naložili je
na poštovní dvoukolák, odjeli s nákladem obětí k
Janišovu mlýnu (dnes Nábřeží, blok IX), a tam své
oběti i s dvoukolákem hodili do řeky
Moravy.
Po osvobození Napajedel bylo
po obětech zahájeno pátrání. Těla
byla postupně z řeky vytažena a
všichni měli střelnou ránu v týlu.
Připomínkou této tragédie zůstává na Kalvárii pomníček se jmény zabitých na místě popravy. A jejich popravčí? Ti měli na svědomí
ještě jiné vraždy. Dopustili se jich
14. října 1944 při zatýkání amerických letců při nouzovém přistání
amerického bombardéru u Prusinek. Tenkrát byli jejich obětmi R. W.
Winters a J. W. Johnson.
Fr. Samsounek(kráceno)

VČELARAN SLAVIL 55. NAROZENINY
V letošním roce uplynulo 55
let od založení Včelaranu. Soubor oslavil své půlkulaté narozeniny v sobotu 30. května v rámci tradičního Setkání pod lipú v
Topolné na devadesátce za přítomnosti asi tří stovek diváků.
V průběhu večera se představil
slovenský soubor Fatran z Martina a pěvecký sbor Nedachlebjan. Nejvíce prostoru však dostal
oslavenec: cimbálová muzika s
primášem Jaroslavem Hubáčkem doprovodila hned tři generační skupiny tanečníků. První
skupina tvořená tanečníky, kteří
byli v souboru činní v osmdesá-
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tých a devadesátých letech, zatančila bílovské sedlcké. Tanečníci, jenž ukončili svou aktivní
činnost ve Včelaranu v posledních několika letech, se znovu
sešli a nacvičili hravé pásmo s
názvem „Ty mě, nebo já Tebe?“.
Největší část programu pak vyplnila současná taneční složka
Včelaranu - vedle tanců ze Zálesí, hluckých vykopávaných, kopaničářského čardáše a tanců z
Korytné pobavila diváky veselým

chlapeckým pásmem nazvaným
„Dovádění“ a vážnějším dívčím
pásmem „Na trávu“.
Jako poděkování za 55 let
činnosti souboru proběhla v sobotu 11. července v kapličce ve
Včelarech mše svatá za všechny bývalé i současné tanečníky,
tanečnice a muzikanty Včelaranu. Také organizátoři letošních
Slavností vína v Uherském
Hradišti chtěli nechat vyniknout
jeden z nejstarších souborů

Dolňácka a pozvali Včelaran na
druhý zářijový víkend na hlavní
pódium Masarykova náměstí.
V sobotu v krátkém programu
po ukončení průvodu vystoupila jen současná taneční složka,
zatímco nedělní podvečer patřil
všem třem generacím tanečníků Včelaranu, který tak udělal krásnou tečku za letošními
Slavnostmi vína.
PhDr. Vlasta Blahová,
vedoucí souboru

Mistr tradiční
rukodělné výroby
Zlínského kraje
Toto krásné ocenění si 6. října převzala z rukou
hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka
paní Marie Sekaninová. Slavnost se konala v prostorách Slováckého muzea za přítomnosti dalších
dvou oceněných, rodinných příslušníků, přátel a zástupců ZK.
Paní Sekaninová se od mládí věnuje ručním
pracem jako vyšívání, pletení, háčkování, ale její
největší zálibou je tvorba velikonočních kraslic vyškrabovanou technikou. Své zkušenosti předává
dál, účastní se akcí muzea a dodává své výrobky
na prodejní výstavy. Od října se její kraslice honosí
visačkou „Mistr rukodělné výroby ZK“.
Je krásné, že máme v obci takovéto vzácné lidi,
na které jsme jistě hrdí. Blahopřejeme a přejeme
pevné zdraví, abychom se ještě dlouho mohli těšit
z veselých kraslic.
H. Mar
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Koncertní ozvěny
Jak už se stalo zvykem, v
tento adventní čas bývá v topolském kostele koncert. Koná se
vždy na druhou neděli adventní, kdy se v Topolné tradičně
muzicíruje. Někdy to bývá pro
organizátory dost složité, koho
zavolat, jak to zatraktivnit? Tak
se delší dobu mluvilo, „že by se
měl zavolat nějaký dobrý sbor“.
Návrh se stal skutečností a
již začátkem března t. r. byl přes
e-mail kontaktován sbormistr a
dirigent Smíšeného pěveckého
sboru z Uh. Hradiště Svatopluk, - pan Mgr., MgA Filip Macek. Ten se asi za měsíc ozval,
že pozvání přijímají a zařadí si
Topolnou na 2. neděli adventní
do plánu.
A tak Sbor 6. prosince 2015
přijel s velkým časovým předstihem. Odložili si svá zavazadla
do přístavby u kostela a začali
hlasovou zkouškou. Sledoval
jsem jejich počínání a byl jsem
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překvapen s jakou pečlivostí se dirigent věnoval detailům
některých písní. Hlavně těm
skladbám, které byly předneseny v cizím jazyce. Je totiž známou pravdou, že česky zpívat
celý koncert, to se dnes už nenosí. Na pořadu dneška je univerzálnost projevu, sbor musí
mimo jiné umět i latinsky a staroslověnsky.
Součástí každého jejich vystoupení byly černošské písně,
což bylo i u nás. A tam, v závěru
jedné písně bylo slyšet nezvykle
vysoký tón od sopranistky. Mnohému z nás se zastavil dech,
protože toto slyšet v podání
amatéra, …. klobouk dolů!!!
Dle pozdějšího vysvětlení pana
dirigenta, to byl tón nad notovou
osnovou „h2“.
Z celkového pohledu působil
sbor pěkně uceleně-kompaktně a dá se říct i citlivě, což bylo
především znát při dodržování
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dynamických znamének. Milým
zpestřením byly varhanní vstupy, které s přehledem provedla
p. Lucie Adamcová. A tak zaplněný kostel tleskal. Odměnil
účinkující potleskem ve stoje,
což bylo dokladem toho jak si
posluchači jejich vystoupení vážili.
Proto je třeba poděkovat
všem, kdo se koncertu zúčastnili, zvláště stálým příznivcům a
posluchačům. Poděkovat je třeba sponzorům, kteří zmírnili náklady na uskutečnění této kulturní akce. Byli to: MT- servis,
s.r.o. Šarovy, p. Petr Kučera;
ROMAX CZ s.r.o. p. Roman Marek; Klempířství Zdeněk Gajdošík; Stolařství Vlastimil Bureš;
Stolařství Josef Foltýn ml.; Topek s.r.o. Ing. Miroslav Lapčík;
Kovovýroba Horák – bratři Miroslav a Vladimír Horákovi; Obec
Topolná.
Za organizaci: Fr. Samsounek
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Beseda s důchodci
V sobotu 21. 11. se topolští senioři setkali na tradičním předvánočním odpoledni, které pro ně připravila Společenská komise.
Tentokrát jsme si poseděli
v krásném prostředí Topolské hospody. Předsedkyně
SK Marta Mlýnková přivítala přítomné, seznámila je
s programem odpoledne a
pozvala všechny na další
připravované akce. Starosta nás také pozdravil a
slovem provedl uplynulým
rokem v obci, především
bilancoval stavební akce,
které byly uskutečněny v letošním roce. Poté nás
vánočně naladily děti základní školy. Vystoupili
chlapci a děvčata kroužku fléten pod vedením
Mgr. Hany Nevělíkové a žáci 4. třídy paní učitelky Lenky Čechové s pásmem veselých básniček,
které všechny moc pobavily. Ve zbytku odpoledne vytvořila úžasnou atmoféru skupina MaDeT.
Ačkoliv jsem byla před konáním Besedy skep-
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tická k myšlence, že by mohl být vyvinut nějaký
tanec, opak byl pravdou. Někteří tanečníci tancovali i s francouzskými holemi, případně je odhazovali... Kapelník Jirka Foltýn poznamenal, že
bude muset poslat fotky z akce MuDr. Lapčíkovi.
Inu, i takovou moc má dobrá nálada mezi přáteli.
Takže ahoj zase někdy!
H. Mar

Život v Topolné
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Společenská kronika
v říjnu:

v prosinci:

50 let
70 let
80 let
92 let

50 let

Jančárová Ludmila
Bereznajová Věra
Knapová Anna
Hoferková Ludmila

60 let

v listopadu:
50 let
60 let
70 let
80 let
92 let

Mikošková Katharina Gerlinde Maria
Daňková Jarmila
Děrdová Hana
Slováčková Jarmila
Kalabus Jan
Kurtanský Josef
Dohnalová Emilie

80 let
96 let

Valešová Jana
Malina Ludvík
Krátký Svatopluk
Krajčovič Luděk
Nevařil Zdeněk
Nedbálek Jan
Bečicová Libuše
Mlýnková Marie

Srdečně blahopřejeme

K 20. 12. 2015 je přihlášeno na
trvalém pobytu 1608 obyvatel.
Průměrný věk obyvatel je 40,91.
Narozeno: 5 dětí
Valešová Sabima
Viceník Vojtěch
Vlček Adam
Bartoš Václav
Ňaňková Sofie
Přihlášení občané: 24 obyvatel
Odhlášení občané: 11 obyvatel
Opustili nás: občané s trvalým
pobytem:
Úlehlová Milada
Samsounková Drahomíra
Lapčíková Marcela
Kolaříková Božena
Kačmar Pavol
Ptáček František
Mikulka Alfons
Hlavačková Jaroslava
Vašťák Josef
Dohnalová Bohumila
Mikulková Anna
Ptáček Milan
Horňáková Zdenka
Foltýnová jiřina
Mikulková Libuše
Fridrich Václav
Jakšíková Anna
Neumannová Marie
Foltýnová Božena
Lattenbergová Božena
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Vánoční jarmark a čertoviny
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