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Slovo starosty
Milí spoluobčané,
letošní první příspěvek do
obecních novin zahájím tradičním poděkováním zaměstnancům TOPAGRY Radku
Šlajferčíkovi a Otovi Kročilovi,
kteří pro vás zajistili zimní úklid
našich komunikací. A nesmím
zapomenout ani na našeho zaměstnance Jarka Foltýna, který
měl na starost úklid chodníků.
Tato zima přinesla trošku víc
sněhu, a tedy i trošku víc vláhy,
než jsme byli v posledních letech zvyklí. Doufejme, že nám
svatý Petr v tomto ohledu zachová přízeň i v letech příštích.
V těchto dnech začne první
velká investiční akce v katastru naší obce. Vybudování polní
cesty HC 7 a příkopu P 22. To
jsem napsal podle zásady, kterou nás učili na vojně v dobách
Varšavské smlouvy – zkratkami
zmateme nepřítele. Takže teď
srozumitelněji. Polní cesta HC
7 bude asfaltová, začíná mezi
rodinným domem Pavlicových
a Gajdošíkovým autoservisem,
pokračuje směrem nahoru
a končit bude zezadu u Mrázového. Odvodňovací příkop
povede kousek od plotu TOPAGRY směrem k Búrovcům
a bude končit tůňkou za potokem u betonové cesty směrem
k myslivecké chatě. Celé dílo je
ﬁnancováno z dotačních prostředků v rámci protipovodňových a protierozních opatření.
Po jeho vybudování se určitě
uleví majitelům rodinných domů
na Záhumení, kteří i při sebeopatrnějším provozu ze strany
„družstevníků“ na stávající polní cestě trpěli v suchých letních
měsících velkou prašností.
Další větší akcí, do které
se letos pustíme, bude rekonstrukce veřejného prostranství
včetně prostoru autobusové
zastávky před budovou Komunitního centra. Zastupitelstvo
obce schválilo na svém březnovém zasedání jako dodavatele
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stavebních prací společnost
SVS CORRECT spol. s r.o.,
pana Vyorálka z Bílovic.
Na tomto místě jsem se
v minulých letech vždy vracel
ke společenským akcím, které
proběhly v zimních měsících.
Tuto zimu neproběhlo vlastně
nic veselého. Ten malý neřád
nám pořád vstupuje do života a nějak se ho nemůžeme
zbavit. První jarní vlnu jsme
loni v Topolné přestáli relativně
úspěšně. S nástupem podzimu
to s námi začalo jít z kopce. Na
přelomu února a března jsme
měli nejvíce nakažených v rámci uherskohradišťského okresu.
A některé rodiny zasáhla epidemie tím nejhorším způsobem.
Jeden nebo i více členů širší
rodiny zemřelo. Je mi to moc
líto a všem vyjadřuji hlubokou
soustrast. A co my ostatní?
O větším či menším smyslu
vládních opatření ke zmírnění
epidemie si určitě každý z nás
může myslet svoje. Ale moc
Vás prosím, dodržujme je. Jarní počasí určitě začne svádět
k opékačkám, k naražení bečky, ke scházení se s kamarády
a přáteli. Přesto, že nás různá
omezení trápí už dlouho, vydržme to ještě. Zatněme zuby
a zůstávejme k sobě i druhým
ohleduplní. Věřím, že až bude
většina z nás proti Covidu naočkována, situace se zlepší
a život se rychle vrátí do starých kolejí. Tak si zvažme, jestli
nám ta „tajná pařba“, garážová
akcička nebo ostentativně sundaný respirátor stojí za to.
Chcete vědět, jak se v době
covidové zbavit chmurných
myšlenek, vyrazit za zábavou,
a přitom dodržovat všechna
vládní opatření? Poraďte se
u Svaťky Burešové, Andrei Foltýnové a ostatních maminek ze
Sluníčka. Měly skvělý nápad
a vymyslely pro naše nejmenší
děti a jejich rodiče „Jarní stezku“. Provede Vás od budovy
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mateřské školy, kolem budovy
obecního úřadu a komunitního
centra až k bráně u topolských
vysílačů. Po cestě vyplní děti
nápaditou křížovku a dozví se
něco nového o jarní přírodě.
Život nám v jakékoliv době
přináší věci jak veselé a povzbudivé, tak i smutné. V sobotu 20. března 2021 jsme na
poslední pozemskou cestu vyprovodili z bílovského kostela
našeho spoluobčana, pro mnohé z Vás přítele a kamaráda,
profesora Lubomíra Lapčíka.
Rád bych doplnil slova nekrologu, který do tohoto čísla napsal
jeho kamarád z dětství, pan
Augustin Knot. Pan profesor
Lapčík byl významným vědcem
a pedagogem v oboru fyzikální
chemie. Přednášel na několika
vysokých školách jak v Československu, tak v zahraničí.
Už tím by si jistě zasloužil naši
vážnost a úctu. Ale za co jsem
ho měl rád a obdivoval jsem ho
já? Když jsme mu před 4 lety
byli v Mařaticích s bývalou starostkou Hankou Maráškovou
a panem Gustou Knotem poblahopřát k 80. narozeninám,
jistě bychom si mohli vyslechnou mnoho postřehů a zážitků,
které ho v jeho dlouhém životě
potkaly. Ale tak to nebylo. On
poslouchal nás. Zajímalo ho,
co je v Topolné nového, jak žije
ten či onen kamarád nebo kamarádka, co se v dědině staví
a buduje, co Včelaran a Topolanka. Prostě přestože ve svém
životě poznal celou Evropu
i další země světa, nikdy nezapomínal na svou rodnou obec
a na lidi v ní. Jeho odchodem
jsme ztratili nejen významného vědce a vzdělaného člověka, ale především obrovského
topolského patriota. Pane profesore, budiž Vám slovácká
země, kterou jste jako milovník
folkloru měl tak rád, lehká. Čest
Vaší památce.
Ladislav Botek
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VÝSLEDKY PROJEDNÁNÍ č. 01/2021/ZO

(usnesení č. 01/2021/ZO)
ze zasedání Zastupitelstva obce Topolná, konaného dne 11. 3. 2021
A. Zastupitelstvo obce schválilo:
- složení návrhové komise, zapisovatele a ověřovatelů zápisu
- zařazení bodu 8.4. – Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu obce Topolná
Tělovýchovné jednotě Topolná, z.s. – dodatek č. 1
- dotace spolkům a Římskokatolické farnosti Bílovice z rozpočtu obce Topolná na rok 2021 dle přílohy
- rozpočtové opatření č. 1/2021 dle přílohy
- poskytování příspěvku na stravování uvolněnému
členu zastupitelstva. Z určené ceny stravenky ve
výši 67 Kč činí příspěvek zaměstnavatele 32 Kč
a příspěvek ze sociálního fondu 8 Kč na jedno jídlo. Příspěvek bude vyplácen přímo uvolněnému
zastupiteli jako peněžitý příspěvek na stravování
ve mzdě
- dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu obce Topolná č.
14/2020 uzavřené mezi Obcí Topolná a Tělovýchovnou jednotou Topolná, z.s., dne 30. 6. 2020
- společnost SVS – CORRECT, spol. s r.o., Bílovice
513, IČ:25513141 jako zhotovitele investiční akce
„Komunitní centrum Topolná – zpevněné plochy“
a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo
s touto společností. Celková hodnota díla činí
4 556 125 Kč bez DPH
- pořízení automobilu PEUGEOT RIFTER LONG
1.2 v ceně 381 157 Kč bez DPH od společnosti LION CAR s.r.o., Kunovice, IČ:25503839. Pořízení vozidla bude ﬁnancováno formou složení
1. splátky ve výši 184 480,03 Kč a zbytek ceny
bude splácen v měsíčních splátkách ve výši
13 050 Kč (včetně pojištění) po dobu 2 let
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- prodej části pozemku parc. č. 3283/8, zapsaného
na LV č. 1 pro Obec Topolná u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherské
Hradiště v k. ú. Topolná, paní Zuzaně Klimánkové,
bytem Topolná 41, za cenu 100 Kč/m2. Prodává
se část pozemku o výměře 95 m2, druh pozemku:
ostatní plocha, která vznikne rozdělením pozemku
parc. č. 3283/8 na pozemek parc. č. 3283/8 o výměře 7 187 m2 a na pozemky parc. č. 3283/23
o výměře 81 m2 a parc. č. st. 295/5 o výměře
14 m2 na základě geometrického plánu číslo 943143/2020 zpracovaného Ing. Jiřím Hrdinou dne
21. 1. 2021
B. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
- Zprávu o činnosti rady obce
- Zprávu kontrolního výboru
- Zprávu ﬁnančního výboru za rok 2020
C. Zastupitelstvo obce zvolilo:
- paní Věru Buráňovou, bytem Topolná 149, pana
Ing. Františka Viceníka, bytem Topolná 350 a pana
Lubomíra Lekeše, bytem Topolná 165 přísedícími
Okresního soudu v Uherském Hradišti pro následující funkční období let 2021 až 2025
D. Zastupitelstvo obce neschválilo:
- prodej pozemku parc. č. 5050 o výměře 1 530 m2
a pozemku parc. č. 5051 o výměře 407 m2, zapsaných na LV č. 1 pro Obec Topolná u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště
Uherské Hradiště v k. ú. Topolná paní Ing. Jarmile
Foralové, Dis, bytem Masarykovo náměstí 222,
763 61 Napajedla, za cenu 100 Kč/m2
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POZDRAV Z FARY
Milí spoluobčané a farníci,
stále ještě prožíváme, a nejspíš ještě nějakou dobu prožívat budeme, období pandemie.
Tento čas nejednoho z nás sráží
k zemi. Valí se na nás tolik těžkostí – v podobě nemocí, strachů, opatření, zákazů… Neklesejme na mysli, že někdy pod
tím vším padneme. Vždyť i sám
Ježíš Kristus několikrát padl na
křížové cestě, ale nezůstal ležet
v prachu cesty, šel dál. A v tom je
nám příkladem. Proto i my, i když
už někdy nemůžeme, je toho na
nás moc, vše se na nás valí, neklesejme, pojďme dál. A pokud se
cítíme sami, jsme opuštění, neváhejme vzít mobil, telefon a zavolat - našim blízkým, našim rodinám, přátelům, nebo i na faru do
Bílovic. Jsme tu pro vás, i když si
někdy myslíte, že nás obtěžujete.
Právě proto jsme tady, abychom
všechno těžké, co prožíváte, nesli s vámi. A vše, z čeho se v životě radujete, abychom se radovali
spolu s vámi. Vždyť sdílená bolest je poloviční bolest. A sdílená
radost je dvojitá radost.
Často si říkáme – nemám čas.
Tolik toho mám na práci. Nestíhám. Proto si dovolím citovat slova jednoho významného člověka.

A nemusíme být zrovna katolíci,
abychom to pochopili:
„S věkem se stáváme moudřejším a pomalu si uvědomujeme, že
- Hodinky za 3000 Kč měří stejnou dobu jako hodinky za 30
Kč.
- Stejná částka se vejde do peněženky za 300 Kč jako do
peněženky, za 30 Kč.
- Samota doma na 70 m² je
stejná jako samota doma na
300 m².
Naše vnitřní štěstí nepochází
z hmotných věcí tohoto světa.
Doufám, že si uvědomíte, že když
máte kamarády, bratry a sestry,
se kterými můžete mluvit, smát
se a zpívat, nalezli jste štěstí.
5 nesporných faktů štěstí:
1. Nevzdělávejte své děti, aby
byly bohaté, vzdělávejte je,
aby byly šťastné, aby viděly
hodnotu věcí, ne jejich cenu.
2 . Jezte jídlo, jako by to byl lék,
jinak budete muset brát léky,
jako by to bylo jídlo.
3. Člověk, který vás miluje, vás
nikdy neopustí. I když je 100
důvodů proč skončit, bude důvod zůstat.
4. Je velký rozdíl mezi tím být

Milé sestry a bratři.
Od popeleční středy se snažíme připravit na
oslavu velikonočních svátku. Symbolická délka
40 dní je připomínkou Ježíšova postu na poušti
a čtyřicetileté cesty Izraele z Egypta do Zaslíbené
země. Určitě všichni si dokážeme představit, že
putování po poušti je pro člověka velice náročné.
Musí odolávat nepříznivým podmínkám a být trpělivý v očekávání cíle, ke kterému směřuje. Všichni
už rok společně putujeme našim životem v náročných podmínkách pandemie, která od nás vyžaduje
spousty odříkání a konec toho jako by nebyl vidět.
Ale tak, jako tehdy Bůh vedl svůj vyvolený národ
do zaslíbené země, formoval ho a neopouštěl, věřím, že i z této doby můžeme vytěžit pro nás něco
dobrého. Na začátku postní doby slyšíme „Pamatuj, že jsi prach a v prach se navrátíš.“ Náš život je
přirovnán k prachu… ale ne proto, abychom mávli
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s člověkem a být člověkem. Je
špatné, že to málokdo chápe.
5. Byli jste milováni, když jste se
narodili a budete milováni po
smrti. Co je mezi tím, je na
vás.
Nejlepší doktoři na světě
jsou sluneční světlo, odpočinek, cvičení, strava, sebevědomí a... přátelé.
Udržujte je ve všech fázích života a užívejte si zdravý život.
Nejlepší dárek, který můžete
někomu dát, je váš čas; snažte
se ujistit, že je darován vaší rodině nebo příteli.“
To jsou slova papeže Františka. Slova pro každého z nás.
A tak vám přeji, milí občané
a farníci z Topolné, krásné, radostné a požehnané jarní dny
i dny letošních Velikonoc. Ať příroda, která se probouzí do nového života, je příkladem i pro nás:
probuďme se a těšme se, že těžké dny pandemie jednou skončí. Že každá pandemie má svůj
konec a přijdou opět dny radosti, pokoje, setkávání a krásných
vztahů s našimi blízkými a přáteli.
Dominik Kovář, jáhen farností
Bílovice a Březolupy

rukou nad svým životem. Ať nás tato slova učí vnímat hodnotu času našeho života, protože milosrdný Bůh o náš „prach“ stojí. Chtějme i v této komplikované době, kdy se zdá, že jsme si mnohem
víc vzdáleni, všímat si sebe navzájem, všímejme
si druhého člověka, v rodině, v práci. Doprovázejme nemocné, lékaře a zdravotníky, kteří s velikým
nasazením se o nemocné starají, pamatujme také
na děti, kterým chybí škola, ve svých tichých, nepatrných modlitbách. A pokud chcete přiložit ruku
k dílu, jste srdečně zváni ke společné modlitbě růžence, každou středu a pátek ve 20h na youtube
kanálu http://www.nedachlebice.cz/kostel-sv-cyrila-a-metodeje. Vaše modlitby ať jednou dobrý Bůh
štědře odplatí. Už teď vám přeji radost ze vzkříšení
Krista.
Otec Tomasz
kaplan farnosti Bílovice a Březolupy

Život v Topolné
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Z historie obce
Domovní čísla

Dnes už si těžko dovedeme
představit orientaci ve vesnicích
i městech bez čísel domů. V letošním roce uplyne 250 let, kdy
panovnice Marie Terezie v rámci
mnoha tereziánských reforem
nařídila číslování obytných domů.
K tomu byla na každém panství
ustavena komise, která očíslovala všechny domy, ve kterých
někdo bydlel. Nejlépe je to poznat u matričních zápisů. Faráři
při narození dítěte, svatbě nebo
pohřbu již psali číslo domu. Z této
doby máme ještě soupisy majetků a tam je již u jednotlivých hospodářů uvedeno číslo domu.
Jak to bylo u nás v Topolné?
Komise ustavená na napajedelském panství přijela z Napajedel, a protože prvním domem při
cestě z Napajedel byl původně
panský hostinec, v té době již byl
jeho majitelem Václav Úředníček,
dostal dům číslo 1 (dnes prodejna Enapo). Dále komise číslovala
směrem na Horní konec. Do čísla
35 to byly většinou domy větších
rolníků (čtvrt lány a půl lány). Od
čísla 37 do 69 byly domečky domkařů. Domovní číslo dostaly i byty
které obývali nemajetní občané
a byly ve dvorech jednotlivých
sedláků. Obvykle jedna místnost
v traktu chlévů. V bytech bydleli nádeníci, kteří u sedláků za
byt a stravu pracovali. Tyto byty
postupně zanikaly a jejich čísla
dostávaly nově postavené domky. Proto jsme se setkávali s do-
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movními čísly, která nebyla vedle
sebe.
Z Horního konce od čísla 70
směrem k hlavní cestě byly zase
domy větších rolníků až do čísla 101 (dnes škola). Potom bylo
očíslováno několik domkařských
domků v Ulici a pokračovali
v dnešní Bráně po dnes již zbořené číslo 130. Potom dostaly čísla domečky postavené po obou
březích potoka-žleba včetně školy na čísle 135 (dnešní hospoda)
a dvou obecních pastoušek. Nakonec byl číslován panský dvůr.
Výjimkou byl v té době zřejmě
nově postavený dům čtvrt láníka a obuvníka Josefa Hoferka,
v Bráně který dostal od komise
poslední číslo 145. Původní číslování domů je zřejmé do dnešní
doby. Ještě do nedávné doby se
číslo zbořených domů, pokud nebyl postavený na stejném místě,
přidělovala na domy nově postavené. V současné době číslo zaniklého domu již nemůže být přiděleno a zaniká. V devadesátých
letech byly očíslovány i domy veřejné (pálenice, prodejny, šatny,
dílny atd).
Z roku 1775 se nám zachoval soupis majitelů jednotlivých
domů. Bylo to 25 půl láníků, 34
čtvrt láníků a zbytek to je 84 domkařů a nádeníků. Do dnešních
dnů již nemá žádný dům majitele
s původním příjmením. Nejdéle,
více jak 200 let, byli na stejném
domě přímými dědici Mikulkovi
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na čísle 34, Hrdinovi (Záhumenští) na čísle 93 a Hoferkovi na
čísle 145.
V roce 1771, při zavedení domovních čísel, bylo v Topolné 780
obyvatel, nebyla žádná škola a téměř všichni byli negramotní. Zajímavé je, že ten rok bylo v Topolné
39 narozených dětí a 34 zemřelých občanů. Čísla na domech
byla nečitelná, lidé si je neuměli
sami pěkně napsat, i když to bylo
vrchností vyžadováno. Jednotné
smaltované modré tabulky s bílými čísly domů, které jsou dodnes
na mnoha domech vidět, byly jednotně pořízeny v roce 1946.
Obec se dále rozrůstala, pomalu přibývalo obyvatel, přibývalo domů, přibývalo domovních
čísel. Podle dalších přidělených
čísel (po čísle 145) můžeme
přibližně určit ve kterém období
byl dům postavený. V roce 1820
měla Topolná 176 domů, ve kterých bydlelo 950 obyvatel. Při
prvním sčítání obyvatel v roce
1857 bylo již 203 domů s 1140
obyvateli. Nejvíce 1822 obyvatel
měla obec v roce 1944. V současné době má Topolná v evidenci 1620 obyvatel. Posledním
domovním číslem je číslo 565.
Z toho je 477 trvale obydlených,
38 rodinných domů neobydlených, 32 neobydlených podniků
(školy, obchody, dílny). Po zbořených domech je 18 domovních
čísel trvale zrušeno.
Augustin Knot
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Vzpomínka na nezapomenutelnou paní učitelku
V této neutěšené a náročné
době pro nás všechny jsme se
dozvěděli, že tento svět opustila
nezapomenutelná paní učitelka
Marie Marčíková.
Narodila se 10. 1. 1923 v Domaníně, jako Marie Poštolková.
Tam také absolvovala obecnou
školu, pak pokračovala na měšťanské škole v Bzenci. V Brně
vystudovala učitelský ústav. Po
ukončení studia nastoupila do
školy v Hroznové Lhotě, kde působila dva roky. Pak až do roku
1960 učila v Blatnici. 13.8.1960
se provdala do Topolné za vdovce Aloise Marčíka a ze slečny Poštolkové se stala paní Marčíková.
S manželem vychovávali Marcelku a Ivana. Za dva roky se jim narodil syn Libor.
V Topolné učila na druhém
stupni od 1. 9. 1960 až do roku
1975, kdy byl druhý stupeň zrušen a paní učitelka Marčíková
přešla spolu s dalšími učiteli do
Bílovic. Tam učila až do důchodu.
V roce 1999 ovdověla a zůstala v domě sama. Když už síly ne-

stačily a dostavily se neduhy stáří, odešla v roce 2010 do Domova
důchodců v Nezdenicích, kde její
srdce dotlouklo 19. února 2021,
ve věku 98 let.
Paní učitelka Marčíková učila
matematiku a kreslení. Byla výjimečná svým přístupem k nám
žákům. Velmi pěkně malovala,
snad mohla být i malířkou. Její
hodiny kreslení měly své nezapomenutelné kouzlo a jedinečnost.
Četla nám nebo chodila mezi lavicemi a vyprávěla zajímavé příběhy a přitom kontrolovala nebo
opravovala zadané úkoly. Při výuce geometrie dbala na přesnost
a úpravu. Vždy bývala třídní učitelkou a měla jasný cíl, aby její
žáci byli připraveni na vybrané
školy nebo učební obory.
Mimo své povinnosti učitelky s námi nacvičovala divadlo.
Nezapomenutelné
představní,
zaplněný sál u Vendolských a jeviště plné květinek, muchomůrek
a čertíků za doprovodu krásných
melodií. Dávno tomu již…
Dokud jsme ji potkávali v Topolné, s každým prohodila pár

slov nebo aspoň s úsměvem odpověděla na pozdrav. Několik bývalých žákyň a známých ji občas
navštěvovalo i v Nezdenicích.
Neskrývala radost z těchto setkání a vždy se zajímala o novinky
v Topolné.
Paní
učitelko,
děkujeme
a s láskou a obdivem budeme
vzpomínat.
Vaše žákyně

Za Lubomírem Lapčíkem
čestným občanem Topolné

Dr. h. c. profesor Ing. Lubomír Lapčík, DrSc.
narodil se 6. května 1937 v Topolné . Po vychození základní školy v Topolné absolvoval Vyšší průmyslovou školu
chemickou ve Zlíně a v roce 1961 Chemicko-technologickou
fakultu Slovenské vysoké školy technické v Bratislavě. V roce
1967 získal titul CSc., tamtéž se v roce 1973 habilitoval jako
docent v oboru fyzikální chemie, v roce 1987 dosáhl v tomtéž oboru hodnosti DrSc. a rok nato byl prezidentem republiky jmenován profesorem. Všechny vědeckopedagogické
hodnosti získal v oboru fyzikální chemie. V roce 1974 založil
na katedře textilu, celulosy a papíru SVŠT oddělení polygraﬁe a fototechniky. Je zakladatelem první československé
školy inženýrské polygraﬁe. V letech 1991 a 1992 vykonával
funkci prorektora pro vědu a výzkum. Po rozdělení Československa přešel na Vysoké učení technické do Brna, kde
se s velkým elánem zapojil do práce na obnovení chemické
fakulty. V roce 1993 byl zvolen prvním děkanem této fakulty
a připadla mu hlavní úloha budování fakulty v prozatímních
podmínkách. V roce 1996 byl zvolen děkanem i pro další
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funkční období. Byl členem vědeckých rad několika
univerzit a fakult i redakčních rad odborných vědeckých zahraničních časopisů. Přednášel na mnoha
zahraničních konferencích a univerzitách ve Velké
Británii, Švédsku, Německu. Publikoval více než
160 původních vědeckých prací ve světově uznávaných časopisech. Je autorem nebo spoluautorem
60 patentů, dvou monograﬁí a více než 80 výzkumných zpráv. V letech 1993-96 byl pověřován švédskou vědeckou akademií vypracováním návrhu na
udělení Nobelovy ceny. Byl členem komise Vědecké
rady Akademie věd ČR pro obhajoby doktorských
disertací vědeckého titulu doktora věd. V roce 2004
mu byl na Vysokém učení technickém v Brně udělen
čestný titul doktor honoris causa.
Jako topolský rodák měl vždy k rodné obci vřelý

vztah. V osmdesátých letech si zde postavil svépomocí rodinný domek, který později přenechal svému
synovi. V Topolné vlastnil a sám obdělával vinohrad.
Od svého mládí se věnoval folklóru. Byl členem
folklorního souboru Radovan v Napajedlích, učil se
hře na cimbál.
Posledním jeho působištěm byla Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Ve stáří bydlel v Uherském Hradišti. Vždy se živě zajímal o dění v rodné obci, kterou často navštěvoval.
V roce 2005 byl v rámci sedmistého výročí trvání
Topolné jmenován čestným občanem obce Topolná.
Zemřel 17. března 2021 a je pochovám v rodinném hrobě v Bílovicích.
Čest jeho památce
Aug. Knot

ZUŠ Rudolfa Firkušného Napajedla
Jsme uměleckou školou, která poskytuje vzdělání ve výtvarném a hudebním oboru. Příští rok
oslavíme 70 let své existence.
Učí u nás 25 pedagogů – absolventů konzervatoří, hudebních
a výtvarných akademií. Škola
sídlí v renovované budově starého kláštera v centru města, má
bohaté prostorové i materiální zázemí.
Výtvarný obor se zabývá malbou, graﬁkou, kresbou, počítačovou graﬁkou, keramikou; žáci
pracují se sklem, smaltem, vytváří trojrozměrné práce, koláže atp.
Hudební obor nabízí celou
škálu klávesových, smyčcových,
strunných, bicích, dechových
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nástrojů a zpěv. Děti hrají jak sólově, tak v orchestru, komorních
souborech, jazzových či bigbeatových kapelách, v cimbálové
muzice nebo zpívají ve sboru.
Po absolvování I. stupně (přípravný ročník plus 7 let), stejně
jako II. stupně (4 roky), žáci ukončí studium ABSOLVENTSKÝM
KONCERTEM v nádherné Klášterní kapli – Koncertní síni R.
Firkušného nebo ABSOLVENTSKOU VÝSTAVOU v moderním
prostředí Muzea Napajedla.
Naši žáci mají velkou výhodu. Získávají humanitní vzdělání,
kladný vztah k hudbě a výtvarnému umění. Právě v současné
situaci se ukazuje, jak velký dar
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je to, když se mohou ve volném
čase věnovat svému koníčku: zahrát si, zazpívat, vytvořit výtvarné
dílko.
Pokud chcete obohatit své děti
o hodnotné zájmy a zajímáte se
o studium na ZUŠ R. Firkušného
Napajedla, prohlédněte si naše
stránky www.zusrf.cz, případně
nás oslovte telefonicky nebo e-mailem.
Na webových stránkách najdete také přihlášku. Vyplňte ji třeba už teď. Na konci školního roku
proběhne přijímací řízení, o kterém každého zájemce budeme
na začátku června informovat.
Lenka Hanáčková, ředitelka
ZUŠ R. Firkušného Napajedla
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Společenská kronika
Leden - březen
v září:
50 let Křen Marek
Pavlíková Jana
Berecka Marek
Stodolová Simeona
60 let Knotová Ludmila
Sekaninová Marie
70 let
et H
Hubáček Stanislav
K
Krátký František
80
8
0 let Plichtová
P
Věra
L
Luběna Antonín
to

v únor:
50 let Hoferek Vít
T
Tatarková Martina
Máško
Mášk
Mášková Marcela
Kašná Mar
Marcela
60 let Škárová Irena
Hrdina Jiří
Jiř
70 let Křenová Jaroslava

v březen:
50 let Belej Martin
Pekař Jiří
Lučná Milada
Konvička Libor
Bursíková Iveta
Pavlík Miroslav
70 let Polášek Oldřich
Rak Vítězslav
D
Dohnalová Eliška
Gajd
Gajdošík Stanislav
Be
Bernatíková Jaroslava
G
Gajdošíková Marie
80 let Viktorová Božena
85 let Kurtanská Irena

NOVÝ ZÁKON O ODPADECH
Vážení spoluobčané, dovolte mi abych vás
seznámil s novým zákonem o odpadech č.
541/2020, který byl schválen 23.12.2020, s účinnosti od 1.1.2021. Jeho přijetím pro nás nastala
povinnost daleko více a lépe třídit veškerý odpad, který produkujeme. Obecně se má za to, že
původcem odpadu je obec, nikoli občan, a proto
se ponechává velká volnost obcím, jak si tuto záležitost v rámci vydávaných obecně závazných
vyhlášek nastaví. Na základě tohoto zákona
musí všechny obce zpracovat do konce tohoto
roku nové obecně závazné vyhlášky týkajicí se
odpadu. Jak jistě dobře víte, základní poplatek
na občana je stanoven částkou 500 kč na rok.
Veškeré poplatky, které obec vybere v podstatě
pouze převede ﬁrmám za likvidaci a uložení odpadu, popřípadě za zpracování vytříděného odpadu. Obci z těchto peněz nic nezůstává, naopak
musí tyto služby doplácet z rozpočtu obce.
Poplatky na skládce za směsný a velkoobjemový odpad byly doposud nastaveny v součtu
na 1225 kč za tunu. Pro rok 2021 byla částka
nařízením vlády nastavena ve výši 1580 Kč za
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tunu. Pro představu obec za minulý rok vyprodukovala 368,2 tuny odpadu. Odpad z popelnic vážil 281,4tuny, velkoobjemové kontejnery (sběrný
dvůr) 86,8 tuny. V těchto odpadech není započítaný vytříděný odpad. Nový zákon počítá s daleko větším třídění odpadů. Bonusy za třídění,
které může obec vůči tomuto zákonu uplatnit, je
stanoven limitem 0,2 tuny na občana a rok. Pro
příklad, k 1.1 2020 žilo v naší obci 1637 obyvatel, když tento počet vynásobíme 0,2 t dojdeme
k množství 327,4 tuny. Za toto množství by obec
zaplatila 1280 Kč/t za zbývající odpad (40,8 t) by
zaplatila částku 1580 Kč/t. Tady bude patrná snaha obce tlačit na své občany k většímu třídění
odpadů. Tímto bych chtěl apelovat na všechny
občany, aby do svých popelnic nedávali sklo,
bio odpad a ostatní odpad, který můžete vyvézt
do nádob rozmístěných po obci nebo přímo do
sběrného dvora. Výše poplatků je založena na
systému kolektivní účasti a to za stejných podmínek, nehledejte v poplatcích spravedlnost, nikdy
tu nebyla a zřejmě asi nebude.
Radek Vajdík, místostarosta
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Tříkrálová sbírka 2021
Příprava Tříkrálové sbírky se
rozbíhá už na přelomu listopadu
a prosince, v tomto období začíná Charita Uherské Hradiště
komunikovat se starosty a koordinátory sbírky v jednotlivých
obcích. Na úplném začátku je
třeba dohodnout termín sbírky
v obci, zajistit potřebný počet
vedoucích skupinek koledníků
a v neposlední řadě také koledníky samotné. Pro sbírku v roce
2021 tyto přípravy probíhaly
stejně, jako je tomu každý rok
– charita totiž nechala na každé obci, zda sbírku uskuteční
pouze online či klasickou formou dům od domu. S panem
starostou jsme se dohodli na
termínu sbírky 9. ledna 2021,
následovalo zajištění vedoucích
a koledníků. Přesně 23. prosince 2020 však charita rozhodla,
že v celé olomoucké arcidiecézi

nesmí s ohledem na bezpečnost vedoucích, koledníků i dárců proběhnout sbírka v podobě
schůzky dům od domu.
Mezi vánočními svátky jsme
proto začali zvažovat a následně domlouvat možné alternativy
sbírky. Epidemie koronaviru totiž
ty, jimž charita pomáhá, postavila do složitější situace, než je
běžné. Proto jsme chtěli i v naší
obci umožnit dárcům ke sbírce
přispět. Možností, jak na Tříkrálovou sbírku 2021 přispět, bylo
hned několik – Webová aplikace Online kasička, zaslání daru
přímo na účet Charity Uherské
Hradiště či dárcovská SMS. Pro
ty, kteří nemohli či nechtěli využít
distančních variant příspěvku,
byly v Topolné ve dnech 6.-18.
ledna 2021 umístěny kasičky
v prodejnách Jednota a Enapo,
pekárnách Topek a Toma, na

poště a v kostele před a po mši
svaté. Místo požehnání v podobě nápisu K+M+B na dveře všem domácnostem v obci
požehnali kněží při mši svaté.
V kasičkách v obci se vybralo
celkem 57.666 Kč.
Srdečné poděkování patří nejprve všem dárcům, kteří využili jakékoliv z možností
a v rámci Tříkrálové sbírky přispěli. Děkujeme prodavačkám
a vedoucím provozoven za
umístění kasiček a péči o ně.
Poděkovat chci také vedoucím
skupinek, rodičům a dětem za
projevenou ochotu se na sbírce podílet a za pomoc při jejím
neobvyklém provedení. Ještě
jednou děkuji a věřím, že v roce
2022 vás u dveří potěší koledníci se zpěvem „My tři králové
jdeme k vám“.
Zuzana Viceníková

Dobrovolníci a koledníci
Tříkrálové sbírky v roce 2021.
Svatava Hrdinová:
Adam Hubáček
Ondřej Bača
Lukáš Novotný

Zuzana Viceníková:
Kateřina Botková
Barbora Malinová
Barbora Viceníková

Miroslav Horák ml.:
Jan Gajdošík
Stan. Gajdošík
Terezie Gajdošíková

Petra Kučerová –
Nikol Velíšková
Adéla Večeřová,
Petr Večeřa

Marie Luňáková:
Soﬁe Chybíková
Petr Zetík
Denisa Chybíková

Jakub Mikoláš:
Josef Bureš
David Mikoláš
Anežka Gajdošíková

Marta Mlýnková:
David Křesťan,
Pavel Křesťan,
Ferdinand Bureš

Šárka Pernická:
Kryštof Hrdina
Tomáš Hrdina
Martin Večeřa

Lenka Lipovská Barbora Hubáčková
Václav Hubáček,
Mariana Burešová
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Celkem se vybralo 57.666,- Kč
(v r. 2020 – 65.716,- Kč)
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Hasiči
Vážení spoluobčané,
přestože už je rok 2021 v plném proudu, vraťme se ještě
k našim statistikám na uplynulý
rok 2020, kdy Jednotka sboru
dobrovolných hasičů Topolná vyjela k celkem 7 událostem. Konkrétně se jednalo o tři události
typu POŽÁR, dvě události typu
TECHNICKÁ POMOC, jedna
událost byla kvaliﬁkována jako
PLANÝ POPLACH a v poslední řadě evidujeme jednu událost
v ostatních činnostech JPO, kdy
se nejedná o akutní událost, ale
předem domluvenou činnost
jednotky. V rámci těchto událostí ujela zásahová vozidla (DA
Ávia + CAS Dennis) celkem 56
km a hasiči u zásahů a ostatních činností strávili celkem 8
hodin 25 minut. V průběhu roku
probíhali také již tradiční školení
jednotky, kdy si hasiči osvojovali
práci s technickými prostředky ve
výbavě vozidla. Ani těmto školením se bohužel nevyhnula vládní
nařízení a restrikce v souvislosti
s epidemiologickou situací, a tak
musela být na určitý čas přerušena, omezena, či úplně zrušena.
Hasiči se proto v rámci předpisů
snažili minimálně o to, aby byla
provedena nezbytná zkouška
techniky a technických prostředků pro případný výjezd k události.
Strojníci jednotky v průběhu roku
prováděli i kondiční jízdy za účelem osvojení si jízdních vlastností
zásahového vozidla.
Dalším krokem v průběhu roku
bylo zařazení cisternové automobilové stříkačky Dennis Rapier do
výjezdu. Z technických údajů by
vás jistě mohla zajímat informace, že zásoba vody ve vozidle činí
1750 litrů, což je pro prvotní zásah
jednotky v případě požáru plně dostačující. Se zásahovým vozidlem
jsme nadmíru spokojeni ovšem
i po jiných technických stránkách,
a to především v tom, že je vozidlo
plně vybaveno veškerou potřebnou výbavou a technikou pro nejrůznější druhy zásahů. Zásahové
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vozidlo je pro naši obec, ve které
se nachází větší množství úzkých
uliček, uzpůsobeno i rozměrově,
kdy se v těchto místech nabízí
lepší manipulační a manévrovací
plocha při ovládání vozidla. Bohužel nám současná epidemiologická situace nedovoluje účastnit se
různých akcí, na kterých bychom
občanům nové vozidlo demonstrovali a předvedli. Jsme ovšem
přesvědčeni, že i k této možnosti opět jednou dojde a my vám
budeme moci zásahové vozidlo
představit v celé své kráse. Na
tomto místě samozřejmě ale nesmíme zapomenout ještě jednou
poděkovat vedení obce Topolná
za poskytnutí ﬁnančních prostředků určených k servisu, opravám
a úpravám na vozidle. Velmi si
této pomoci vážíme a jsme přesvědčeni, že nové zásahové vozidlo bude pro naši obec spolehlivě
sloužit dlouhá léta.
Tím bychom měli v rychlosti
shrnutý uplynulý rok a v krátkosti
se pojďme ještě podívat na to, co
se u hasičů událo od začátku nového roku. Jistě se shodneme na
tom, že kvalitní výbava jde ruku
v ruce s kvalitním zázemím, tudíž
jsme svůj zájem začali soustředit
tentokrát na zvelebování hasičské zbrojnice. Ve věži byl nově
namontován sušák na hadice,
který nyní funguje na mechanickém principu roštu určeného pro
13 ks hadic. Ty se suší ve výšce

13 metrů nad zemí (dříve musel hasič provést fyzický výstup
s mokrou hadicí po žebříku). Zároveň bylo dokončeno ovládání budovy pomocí výjezdového
programu od ﬁrmy Hasičům.cz.
Ovládací modul dokáže při poplachu dálkově ovládat výjezdová vrata, odsávání výfukových
zplodin a automaticky vytiskne
příkaz k výjezdu pro velitele jednotky. Nastavení některých bodů
lze ovládat i pomocí mobilního
telefonu daného člena jednotky.
Skrze ovládací modul máme do
budoucna možnost připojit mnoho dalších automatických prostředků k dálkovému ovládání,
čehož zajisté postupně využijeme. Garážové stání zásahového
vozidla taktéž prošlo úpravami,
kdy hasiči upravili odsávání výfukových zplodin, namontovali
dobíječ akumulátorů vozidla, byla
provedena i menší úprava rozvodů stlačeného vzduchu atd.. Nejčerstvější informací je pak to, že
jsme v měsíci lednu prostřednictvím obce Topolná zažádali o dotace z rozpočtu Zlínského kraje.
V příštím ohlednutí se tak snad
dozvíme, zda nám byly dotace
schváleny a třeba i to, jaké další
technické prostředky se za ně
chystáme pořídit do výbavy.
V závěru nám dovolte vám popřát krásně pestré blížící se svátky jara a opatrujte se.
Vaši HASIČI

Požár v Bílovicích

Život v Topolné
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Kontrola techniky a vybavení

Planý poplach v areálu Vysilaček

Servis převodovky
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Sportu zdar a kopané zvlášť
Čas nám utíká a topolští fotbalisté budou příští rok slavit již
90. výročí od svého založení.
Při této příležitosti budou vydány
nově sesbírané paměti - kniha
o vzniku kopané v Topolné. Něco
málo tam bude také o tělovýchově. Ta je u nás ale „popelkou“!
Protože kolaudace nových
fotbalových šaten, kterou realizovala ﬁrma SANIZO s.r.o. je
hotová, přibližme si zkráceně
historii tohoto důležitého zázemí pro fotbalisty. Dnes je už
těžké si domyslet, jak probíhalo oblékání hráčů před zápasem, kde se to odbývalo, kdo
se staral o praní a žehlení dresů! Ještě hůře si lze představit
hygienu a umývání po zápase.
Matně si vybavuji, že k tomu
sloužila studna před Škabrahovým (Koppovým), ale to bylo jen
takové rychlé opláchnutí po zápase, což se určitě praktikovalo
dlouhou řadu let.
V té době před válkou postavit šatny k převlékání, to bylo
převratnou myšlenkou. Tehdy
si fotbalisté z okolí mohli o šatnách nechat jenom snít. Ale
naši předchůdci toto realizovali už v roce 1941. Nejdostupnějším materiálem bylo dřevo
a tak byla postavena celkem

strana 12

vzhledná dřevostavba, která
sloužila až do konce padesátých let. Stavělo se svépomocí
a pod dohledem p. Vladimíra
Samsounka, vyučeného tesaře.
Později, když naši hoši dojížděli
za fotbalem do míst s vyspělým
zázemím pro kopanou (Hluk, St.
Město, Uh.Brod, Napajedla, Otrokovice a jinde), toužili mít šatny se vším, co k tomu patří.
Projekce se v r. 1957 ujal stavební technik p. Zdeněk Rozsypálek, topolský fotbalista, který
zdarma vypracoval stavební
plány na stavbu nových šaten.
Následně byl požádán Okresní
národní výbor v Uh. Hradišti o ﬁnanční příspěvek, který však nepřišel, ale nadšení pro novou věc
bylo veliké. Brigádníků dost, ale
chyběl stavební materiál. A tak
se stavělo z cihel různých tvarů
a velikostí, jak se podařilo sehnat
z bouraček v obci, ale i z okolí.
V roce 1961 se dosti jednoduchá
- dlouhá budova, s obtížemi dala
pod střechu a později se dostavovalo sociální zařízení.
Postupem času však vznikla
potřeba rozšíření zázemí, a proto se v r. 1975 postavila přístavba – zase svépomocí. Budova
se užívala, ale byla kolaudována
až v r. 1995. Potom přišla povo-
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deň a tehdy se vážně uvažovalo víc o bourání než opravě. Ale
vzhledem k celkové ﬁnanční situaci v obci po povodních bylo
rozhodnuto ji jenom opravit. A co
současnost?
Nedávno se naskytla možnost
získat dotaci z MŠMT (Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy) na stavbu jako jsou šatny
s příslušenstvím. Nyní jsou určitě příznivci tohoto sportu a hlavně fotbalisté rádi, že budou mít
důstojné zázemí! A my starší –
můžeme jenom s nostalgií vzpomínat! Na čas strávený na hřišti,
krásné výhry, smutné prohry, ale
i na pracovní brigády, které byly
staré budově věnovány, zvláště
po povodních. Trochu to také zabolí, …. ale život jde dál!
Proto přišel nápad snažit se
zachytit a vzpomenout na všechny ty trable od počátků vzniku
kopané v naší obci až do současnosti. Vždyť 90 let – je pěkný
věk! Jak se nám to podařilo či
ne, se můžeme dočíst v připravované publikaci, která spatří
„světlo světa“ k uvedenému výročí. Bude to včetně obrazové
přílohy a tabulkové části.
Pěkné vzpomínky Vám všem
přeje kolektiv sportovců a
Fr. Samsounek.
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Rozestavěné šatny
– žáci ročníku
1944 -1945

Šatny po povodni 1997

Šatny po roce 2010
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Investiční akce r. 2020
Projekt „ rekonstrukce OU Topolná“ byl pořízen za přispění prostředků
státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Projekt „Výstavba chodníků v obci Topolná“ byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu
ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Tato zakázka je spoluﬁnancována z prostředků EU, prostřednictvím Operačního programu ŽP,
název projektu „Vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro obec
Topolná“.
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