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Slovo starosty
Milí spoluobčané,
letošní „krátký advent“ se blíží ke konci a už v neděli se oči
našich dětí rozzáří před rozsvíceným vánočním stromečkem.
Tento čas nás vybízí k ohlédnutí
za tím, co se nám v uplynulém
roce podařilo, a co nám naopak
zbývá splnit v následujícím období.
Z hlediska investičních akcí
byl rok 2017 poměrně náročný.
Podařilo se dokončit rekonstrukci chodníků podél hlavní silnice
a směrem na Trávník. Z celkové částky 3 551 491,13 Kč
vč. DPH jsme financovali
1 732 000,00 Kč z dotace Státního fondu dopravní infrastruktury a 701 000,00 Kč z dotace,
kterou poskytl Zlínský kraj. Dalšími akcemi bylo položení elektrického vedení do země od kostela směrem na Bílovice a v ulici
Nad školou a s tím související
vybudování nového veřejného
osvětlení. Tyto práce byly téměř
úplně dokončeny. Ale vzhledem k nepřízni počasí, kdy byli
pracovníci společnosti MOEL
nuceni opravovat poruchy způsobené vichřicemi v našem
kraji, budou úpravy po zemních
pracích dokončovány postupně
v závislosti na povětrnostních
podmínkách. Myslím si, s úrovní osvětlení obce v úseku nově
vybudovaného veřejného osvětlení můžeme být spokojeni. Použití nejmodernějších svítidel by
mělo také snížit spotřebu elektrické energie.
Dokončeno je rovněž vybudování zhruba 300 metrového
úseku vodovodu v ulici Nad
školou, který jednak zlepší tlakové poměry vodovodního řadu
v obci a zároveň umožní připojení případných nově vybudovaných rodinných domků v této
lokalitě. O dalších investičních
akcích (zlepšení akustických
podmínek velkého sálu kulturního střediska v Búrovcích,
kompletní rekonstrukce elektři-
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ny v budově základní školy, rekonstrukce sociálního zařízení
v ZŠ, oprava střechy mateřské
školy atd.) jsem se už zmiňoval
v předchozích číslech našeho
časopisu.
A co nás čeká v roce následujícím? V zimních měsících
budou provedeny zemní práce
související se zrušením bývalého topolského koupaliště. V lednu vypíšeme výběrové řízení
na zhotovitele rekonstrukce
budovy „Staré školy“. Protože
pro financování této akce není
v současné době vypsán žádný
vhodný dotační titul (budeme
žádat pouze o dotaci na zateplení pláště budovy, výměnu
oken a dveří a rekonstrukci systému vytápění a větrání), bude
zřejmě třeba posílit vlastní rozpočtové zdroje obce bankovním
úvěrem. Na jaře bychom rádi
vybudovali chodníky na konci
obce směrem na Bílovice, kde
je momentálně pohyb chodců
více než problematický.
Nevím, zda tím obyvatele ulice Nad školou potěšíme, nebo
naopak rozzlobíme, ale i v příštím roce zřejmě stavební ruch
v okolí jejich domů neutichne. V
současné chvíli zpracováváme
podklady pro získání stavebního povolení na rekonstrukci
komunikace v této části obce.
Tím se současně zlepší dopravní a parkovací podmínky v okolí
základní školy.
Nyní bych se rád zmínil
o provozování pošty v Topolné.
Od 1. 12. 2015 začala Česká
pošta, státní podnik, poskytovat
poštovní služby prostřednictvím
pobočky POŠTY PARTNER,
kterou provozuje Jednota, spotřební družstvo v Uherském
Ostrohu. Ta však k 18. 2. 2018
poskytování poštovních služeb
ukončí. O poskytování poštovních služeb v Topolné projevila zájem paní Gottwaldová
z Částkova. Do doby, než skončí rekonstrukce „Staré školy“ by
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měla využívat pronajaté prostory v Jednotě. V průběhu rekonstrukce Staré školy zde bude
vybudován prostor pro POŠTU
PARTNER. Věřím tedy, že pro
nejbližší dobu jsou podmínky
pro provoz pošty v Topolné zachovány.
Tato situace vyvolala znepokojení z možnosti úplného zrušení pošty zejména u našich dříve
narozených spoluobčanů. Chtěl
bych zdůraznit, že podle současné platné legislativy má povinnost
poskytovat poštovní služby v obcích Česká pošta, státní podnik.
Pokud se snaží přenášet tuto
povinnost na jiné subjekty včetně
obcí, je na ní, aby nabídla takové
podmínky, které by byly pro provozovatele pošt Partner ekonomicky únosné.
Ještě že mám možnost psát
i o věcech mnohem příjemnějších. Účastníci výletu do Prahy
spojeného s prohlídkou Národního divadla a plavbou po Vltavě
mě prosili, abych i na stránkách
novin poděkoval naší Společenské komisi za jeho uspořádání.
Jsem moc vděčný za to, že děvčata pořádají nejen zájezdy, ale
obětují svůj volný čas při zařizování mnoha dalších společenských akcí.
O záslužné činnosti našich
hasičů v uplynulém roce si
můžete přečíst na následujících stránkách tohoto vydání.
Na tomto místě bych Vás chtěl
ještě informovat, že naši hasiči pořídili vybavení na likvidaci
vosích hnízd a zakoupili rovněž
absorpční rohože a sorbent na
likvidaci olejových či naftových
skvrn. Takže, pokud by někdo
z Vás potřeboval tyto věci využít, obraťte se, prosím, přímo na
hasiče, popř. na obecní úřad.
Konec kalendářního roku
nabízí v naší obci už tradičně
několik příležitostí k tomu, abychom se spolu potkali při různých společenských, kulturních
ba i sportovních příležitostech.
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Dechová hudba Topolanka pořádá 26. prosince vánoční koncert v kostele. No a po krásném
kulturním zážitku máte jedinečnou možnost ochutnat z pěti
druhů gulášů na tradičním sva-

toštěpánském koštu před Topolskou hospodou. A než propukne
silvestrovské veselí, mohou si
vyznavači stolního tenisu poměřit v sobotu 30. prosince své síly
na tradičním turnaji.

Závěrem mi dovolte, abych
Vám jménem obecního zastupitelstva všem popřál šťastné
a požehnané vánoční svátky
a hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v novém roce.
Ladislav Botek

VÝSLEDKY PROJEDNÁNÍ č. 07/2017/ZO
(usnesení č. 07/2017/ZO)
ze zasedání Zastupitelstva obce Topolná,
konaného dne 15. 12. 2017

A. Zastupitelstvo obce schválilo:
- zaslat
nabídku
společnosti
FUTUREX
- složení návrhové komise, zapisovatele a ověřospol. s r.o., se sídlem Nádražní 671, Staré Měsvatele zápisu
to, IČ 25346032, na odkoupení pozemků parc.
- program jednání zastupitelstva tak, jak byl uveč. 1030/503 o výměře 473 m2, parc. č. 1030/505
den na pozvánce
o výměře 849 m2 a parc. č. st. 803/2 o výměře
- Rozpočtové opatření č. 5/2017 dle přílohy
104 m2 zapsaných na LV č. 1435 u Katastrální- Směrnici č. 15/2017 – odměny neuvolněným čleho úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště
nům zastupitelstva obce, rady obce a členům koUherské Hradiště v k. ú. Topolná, za celkovou
cenu 450 000, - Kč
misí a výborů
- Střednědobý výhled rozpočtu obce Topolná na
B. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
roky 2019 - 2022 dle přílohy
- Rozpočet obce Topolná na rok 2018 dle přílohy
- Zprávu o činnosti rady obce
- společnost Zdeněk Omelka, Oldřichovice 29, IČ:
- Zprávu kontrolního výboru
- Zprávu finančního výboru
68047177 jako dodavatele kloubové sekačky s vybavením pro zimní údržbu v ceně 328 900,83 Kč
C. Zastupitelstvo obce pověřilo:
bez DPH a pověřuje starostu obce uzavřením
kupní smlouvy s tímto dodavatelem
- starostu obce uzavřením kupní smlouvy se
- Dohodu o úpravě vzájemných práv a povinností
společností Zdeněk Omelka, Oldřichovice 29, IČ:
mezi společností Slovácké vodárny a kanalizace,
68047177 jako dodavatelem kloubové sekačky
a. s., a Obcí Topolná
s vybavením pro zimní údržbu v ceně 328 900,83
- společnost SV - Stav, s.r.o., Bílovice 550, IČ
Kč bez DPH
25513672 jako dodavatele zemních prací souvi- starostu obce uzavřením Smlouvy o dílo
sejících se zrušením bývalého koupaliště v Búrovse společností SV - Stav, s.r.o., Bílovice 550,
cích v ceně 515 430, – Kč bez DPH a pověřuje
IČ: 25513672, jako dodavatelem zemních prací
starostu obce uzavřením Smlouvy o dílo s tímto
souvisejících se zrušením bývalého koupaliště
dodavatelem
v Búrovcích v ceně 515 430, – Kč bez DPH
- prodej části pozemku parc. č. st. 14 o výměře 131
m2 vymezeného geometrickým plánem č. 842–
106/2017, zapsaného na LV č. 1 pro Obec Topolná u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherské Hradiště v k. ú. Topolná,
30. 12. 2017
panu Petru Podlasovi, bytem Topolná 64, za cenu
Turnaj ve stolním tenise od 8:30hod děti do 15
100, - Kč / m2
let
včetně a od 13:00 hod starší. Turnaj je určen
- prodej pozemku parc. č. 5553 o výměře 849 m2
pro
neregistrované hráče stolního tenisu.
zapsaného na LV č. 1 pro Obec Topolná u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální praco20. 1. 2018
viště Uherské Hradiště v k. ú. Topolná, paní Ing.
Ples základní školy
Jarmile Foralové, bytem Masarykovo nám. 222,
Napajedla, za cenu 50, - Kč / m2
27. 1. 2018
- úhradu za bezesmluvní užívání pozemků společMaškarní ples
nosti FUTUREX spol. s r.o. za 2. - 4. čtvrtletí 2017
ve výši 12 690, – Kč

Plánované akce
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Ze školy do vesmíru se zastávkou v pravěku
V chladných podzimních dnech si 4. a 5. třída vyrazila na výlet do Brna. První zastávka byla ve hvězdárně, kde jsme se v programu Astronaut ocitli uprostřed
sluneční soustavy a užívali si pohled na planety, měsíce, hvězdy, mléčnou dráhu, souhvězdí a dozvěděli se
spoustu zajímavých informací. Víte například, že máme
88 souhvězdí?
Prima byla i tzv. Vědecká stezka před planetáriem.
Mohli jsme zde na vlastní oči, sluchem i hmatem poznávat svět kolem sebe díky interaktivním exponátům, jako
je kaleidoskop, pixelová stěna, zvukovod, planetární siloměr nebo spektroskop.
A nakonec v muzeu Anthropos jsme měli možnost
vidět pravěké zbraně, oděvy a nádoby nebo podobiznu
pravěkého člověka. Největší pozornost ale získal model
mamuta v životní velikosti.

Vánoční jarmark
mezi čerty
-neboli výuka finanční gramotnosti v praxi. Tak by šla také
nazvat aktivita pedagogů a žáků
naší školy. Už od začátku listopadu se ve škole pilně snažili
a vyráběli nejrůznější vánoční
předměty a dekorace na jarmark. A nejen oni. Velké poděkování patří všem rodičům, kteří si
v dnešní uspěchané době našli
doma čas, aby za menší či větší
spoluúčasti svých dětí dokázali
vytvořit nádherné výrobky.
Všechny vánoční dekorace
si žáci z jednotlivých tříd potom hrdě prodávali na jarmarku
a najednou zjistili, že matematika je pro život velmi důležitá!
O využití pracně získaných peněz si děti každé třídy rozhodnou samy – mohou jet na výlet,
pořídit trička na památku, přispět na „dobrou věc“ …
A že jsme v mrazivém podvečeru nezmrzli – za to vděčíme topolským rybářům, kteří
nám zapůjčili stánek a tatínkům
žáků 5. třídy, jenž ho za pomoci zaměstnanců obce postavili.
Děkujeme.
Za ZŠ Topolná Jana Gregorová
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Nastal čas adventní
Až se budete procházet v době Adventu po Topolné, určitě se Vám bude zdát, že je naše obec
jiná a krásnější. Bude to tím, že mezi námi žije
spoustu šikovných maminek, babiček, holčiček,
ale i tatínků.
Jako nové členky Zahrádkářského svazu, jsme
se rozhodli udělat Adventní den pro naše spoluobčany. První ročník adventního dne byl velice
úspěšný. Přišlo mezi nás spoustu spoluobčanů
a vyráběli si a zdobili adventní věnečky podle svého vkusu.
Děti si vyráběly v dílničkách a byly velmi šikovné. Jejich instruktorkami byla paní Lenka – zdobení
perníčků, paní Eva – pletení z papírových ruliček,
paní Petra – zdobení baněk voskem. Instruktorky
byly nadšené z šikovnosti naších dětí.
Všem, kdo se zúčastnili a podpořili naši snahu,
mnohokrát děkujeme. Velké poděkování patří paní
Martě Mlýnkové, člence společenské komise, paní
Boženě Podlasové za pomoc při aranžování, paní

Miladě Čačíkové, Barči a Lindě, Jarkovi a Jarkovi
z obecního úřadu za dovoz chvojky. A také všem
mým kamarádkám a novým členkám – Šárce
a Svatavě.
Děkuji a těším se na příští druhý ročník Adventního dne v Topolné.
Iveta Bursíková

25. listopadu 2017 se uskutečnilo
tradiční předvánoční setkání se seniory
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Antonín Kovář
dodatek k článku z min čísla Obecního zpravodaje:
Antonín Kovář se narodil 28. 3. 1901 v Topolné, v čísle 64 jako nejstarší, manželům Františku a Marii Kovářovým, kteří celý život nádeničili
u sedláků a všelijak se životem protloukali. Narodilo se jim dalších šest dětí a Antonín byl nejstarší. Jeho životní příběh byl asi nejpestřejší.
Pravděpodobně bude o této osobnosti vydána
kniha, což bude zásluhou studenta Fil. fakulty
v Olomouci. Zatím se spokojíme s několika fotografiemi.

Francie – květen 1940 (La Nouvelle)

Zleva: A
Ant.
Vlasta
Kovářovi,
bratři
Zdeněk
RuZl
t a Vl
t K
ář i b
tři Zd
ěk a R
dolf Dohnalovi, Božena a Frant. Malinovi, dole
Ludmila a Štěpán Dohnalovi – u Dohnalů v zahradě r. 1946

Plavba do Irska – na krku plovoucí vest y

U moře – Francie 1940

Zbrojíři 311. perutě RAF - Anglie

Antonín Kovář – zprava
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(Ne)vděčná VDĚČNOST
aneb Šťastné a požehnané Vánoce!
Jeden bonmot, který asi
všichni známe, na dobře míněné poděkování reaguje: „Od té
doby, co jsou vynalezeny peníze, netřeba děkovat.“ Věřím,
že se většina z nás shodneme,
že v mezilidských vztazích je
opak pravdou. A Vánoce jsou
toho důkazem. Není možné si
nevšimnout, že se v předvánočních dnech krom povinností
s přípravou vkrádá mezi lidi jistá
vřelost, pozitivní pohled na svět
kolem nás i snaha o slušnost
a dobročinnost. Bohu díky za to
a díky všem, kteří tak rozzařují
pomyslné adventní svíce v na-

šich srdcích až do plné záře
v podobě dobrého slova a dobrých skutků.
Pro křesťany jsou Vánoce
především o vděčnosti. Vděčnosti za to, že Bůh má člověka
tak rád, že jsme mu stáli za to,
aby se narodil jako chudé dítě
ve chlévě. Chtěl nám být co
nejblíže, chtěl sdílet náš život
a dát nám najevo svou blízkost,
která nepřestává ani po jeho
smrti a zmrtvýchvstání. Naše
vděčnost je lidskou odpovědí na
vánoční zvěst o příchodu Spasitele světa.
Přeji nám všem, abychom

o letošních Vánocích mezi sebou doslova plýtvali vlídným
slovem, poděkováním a větou:
„Mám tě rád(a).“ To je nejkrásnější odpověď na lásku Boha
k člověku. Tato věta se nedá
koupit ani nejkrásnějším a nejdražším dárkem, ale zní jako
nejmocnější lék i z úst nejprostšího člověka - lék, který uzdravuje duši. Užívejme ho v hojné
míře! Věřím, že tak budou šťastné a požehnané nejen Vánoce,
ale i celý nadcházející rok 2018.
K tomu všem ze srdce žehnám.
P. Pavel

Památka na zesnulé
Období
Dušiček mně
vede (a nejen mně) k zamyšlení, které přetrvává. Proč
nemáme v Topolné hřbitov?
Bylo to už po revoluci (listopad 2009), když zastupitelé
naší obce schválili aktualizovaný Územní plán, ve kterém byl
naplánován hřbitov, asi 150 m
od zástavby obce směrem na
Bílovice vlevo v mírném svahu. Od této doby to zůstalo jen
na papíře, nikdo ze zastupitelů
se neodvažuje (nebo nechce)
o tom diskutovat. Jako by to
bylo Tabu.
Hřbitov přece není místem,
kde všechno končí (pozemské
sice ano), ale víme nebo podvědomě tušíme, že je to místo
posvátné, a to i Ti, kteří duchovno neuznávají. Tedy, nejen hygienickým místem, kde ukládáme
ostatky zesnulých, ale hlavně
místem duchovním. Vždyť když
postojíme u hrobu a zamyslíme
se nad životem člověka, jehož
životní osud jsme znali, nemů-
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žeme se přece spokojit s úvahou, že je to „absolutní konec“.
Připusťme, že většinou člověk
tak uvažuje, ale kde je potom
spravedlnost? ….ta odměna za
všechny ty dobré skutky, všechno to dobro, které zesnulý vykonal… a zemřel, třeba nečekaně
mladý. Marně se ptáme proč…?
Stačí jen náhrada v položené
kytce, nebo v zapálené svíčce,
která dohoří a květiny zvadnou?
Tento projev Piety se mně zdá,
že je to příliš málo, nebo tvrdě
řečeno – téměř nic! Proto, abychom alespoň zmírnili tuto „nespravedlnost“, je lépe častěji za
našimi bližními chodit, navštěvovat jejich hroby a to ne jedenkrát za rok. Vždyť tu všichni
společně odpočívají - naši drazí, příbuzní, známí, k nímž nás
vážou pěkné a milé vzpomínky.
Právě na hřbitově se nám nejlépe daří udržovat toto duševní spojení i po jejich odchodu
z tohoto světa. Slyšel jsem názor „do kostela nechodím, ale
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na hřbitov vždycky“! Někteří
modlitbou, jiní vzpomínkou. Ale
současná doba konzumu není
nakloněna vůbec žádnému způsobu projevu citu. O smrti a posledních věcech člověka se neuvažuje. Úvaha zdravě myslícího
člověka by však měla vést jiným
směrem, neměla by se odklánět
od reality! A potom ….člověk má
snad rozum! Nebo ne?
Proto jsou hřbitovy bez jakékoliv diskuze, kulturní vizitkou každé obce, města i země.
Letos to bylo opět nejvíce zemřelých z naší obce (20), jak
nám ukázalo tablo s fotografiemi zemřelých za církevní rok
2017, vystavené v bílovickém
kostele. Myslím, že k velikosti
naší obce by se naši zastupitelé měli už konečně zamyslet (a konat) něco s tím dělat,
přehodnotit své postoje. Starý
člověk se do Bílovic dostává
s problémy. Mladší generace
nemá čas a o víkendech není
přijatelné autobusové spojení.
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Naše Obec – jediná ze tří velkých obcí v okolí, co nemá už
dlouhá léta hřbitov! Proto tímto
způsobem a z podnětu starších
občanů apeluji na všechny členy zastupitelstva obce, aby se
otázkou zřízení hřbitova vážně
zabývali a to nejen na základě
finančních ukazatelů. Z odvážných příkladů v současnosti
máme hned dva. Zlámanec 313
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obyvatel, Nedachlebice 793.
Nebuďme pomalí nebo nerozhodní. Velké věci si zasluhují
rozhodného zastupitele a je
třeba se pro věc také nadchnout. A ne jak tomu bylo před
1. sv. válkou, kdy se o stavbě
kostela s farou a hřbitovem tak
dlouho rozhodovalo, až přišla
válka. Rovněž po 2. sv. válce
byly zahájeny konkrétní kroky
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k výstavbě hřbitova a zase se
rozhodnutí oddalovalo, až přišel rok 1948. Takže, jak dlouho
se bude čekat? Až budou zbytečné peníze? Anebo je to důsledek váhavosti topolské povahy? Argumentů pro i proti by
se vždycky našlo a najde dost
a dost! Situaci ale také může
rozetnout referendum?!
Fr. Samsounek
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Společenská kronika
říjen - prosinec

v říjnu:
70 let
75 let
80 let
90 let
v prosinci:
50 let
60 let

75 let

Janků Zdeněk
Zetocha Jan
Zetochová Naděžda
Polášková Marie
Hrdinová Naděžda
Slavíková Ludmila
Knot Josef
Kašná Iveta
Hlavačka Bohumil
Horká Margareta
Korál Vlastimil
Peprníčková Marie
Sládek Lubomír
Berecková Anna
Velíšková Eva

v listopadu:
50 let
Zelinková Eva
70 let
Pavelcová Marie
Háblová Božena
75 let
Samsounková Jaroslava
85 let
Kašná Jarmila

Počet obyvatel v obci k 15.12.2017 je1627
Novorozenci:
17 dětí
Přihlášení na TP:
22 osob
Odhlášeno z TP:
9 osob
Zemřelo:
13 osob

Vítání občánků
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Topolský fotbal
Dobrý den,
vážení spoluobčané. Vítám
Vás při setkání, kde se dozvíte
nejnovější informace z dění okolo
topolského fotbalu.
Přípravka:
Z důvodu trenérské, ale částečně i hráčské obměny, začala
podzimní část sezóny přípravky již v polovině srpna, kdy jsme
uspořádali nábor nových hráčů
do našich řad. Nábor byl úspěšný
a tak jsme mohli na našem prvním
tréninku v polovině srpna přivítat
spoustu nových tváří. Po několika
málo trénincích byl naším prvním
ostrým testem turnaj, který se konal první zářijovou sobotu v Halenkovicích. Na turnaji jsme prostřídali všechny hráče na různých
pozicích a vyzkoušeli si několik
herních variant. I to bylo důvodem,
proč ani jeden ze zápasů neskončil naším vítězstvím a my jsme
se umístili na posledním, šestém
místě. Naším cílem nebylo snažit
se vyhrát za každou cenu, ale prověřit herní dovednosti dětí a nastavit směr, kterým se budeme
nadále ubírat. Díky společnosti
FINNO invest s.r.o. jsme do všech
pěti zápasů nastoupili v kompletně nových dresech, v nichž jsme
pak odehráli i další část podzimní
sezóny.
Následující tréninky přípravky
pokračovaly 2x týdně - a to v úterý
a čtvrtek vždy od 16:30 do 18:00
hod. na hřišti TJ Topolná. Na tréninky docházelo pravidelně 2025 dětí (chlapců i dívek) ve věku
5-10 let. Tréninkových jednotek
jsme se snažili účastnit všichni tři
trenéři a to zejména proto, abychom mohli děti rozdělit do menších skupin a aby tak děti byly co
nejčastěji v pohybu, aby měly co
nejméně prostojů a aby tak byl
trénink dostatečně efektivní. Poté,
co počasí a stav hřiště již nedovolovaly využívat hrací plochu, jsme
se se svolením vedení obce Bílovice přesunuli do místní školní
tělocvičny, kde jsme trénovali kaž-
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dý čtvrtek a dne 30. listopadu zde
ukončili podzimní část.
V rámci okresní soutěže přípravek – skupiny B (OSP-B) jsme
odehráli celkem 8 zápasů s bilancí – 3 vítězství (vše na domácím
hřišti, z toho jeden kontumačně),
jedna remíza a 4 prohry, s celkovým skóre 34:64. Zápasů se pravidelně účastnila většina registrovaných hráčů, kterých je v tuto chvíli
16, a s věkovým průměrem 8,5 let
patříme mezi mladší týmy soutěže. Naší snahou je při zápasech
pravidelně střídat všechny hráče,
což se samozřejmě do určité míry
odráží i na výsledcích. Nicméně
výsledky nejsou u této věkové
kategorie to nejdůležitější. Podstatné je, že děti chodí na zápasy rády a fotbal je baví. Na všech
domácích utkáních bylo vždy pro
diváky připraveno drobné občerstvení, stejně tak i pro všechny děti
po skončení zápasu. Za což patří
vřelý dík Soni Hrbáčkové a Žanetě Foltýnové.
Tréninky a zápasy ale nebyly
jediným předmětem našich aktivit. Všichni tři trenéři přípravky
jsme se v listopadu, v rámci projektu mládeže OFS v Uherském
Hradišti, zúčastnili semináře mládežnických trenérů s ukázkou
tréninkových jednotek za účasti
profesionálních trenérů 1. FC Slovácko a členů komise mládeže
OFS. V polovině listopadu jsme
pak všichni, včetně některých rodičů,, zavítali na exkurzi na měst-
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ský fotbalový stadion v Uherském
Hradišti, kde hraje prvoligový klub
1. FC Slovácko. Prohlédli jsme
si hrací plochu, moderní zázemí pro hráče a vyšli i na tribuny,
kde jsme měli možnost zhlédnout
hrací plochu nejen z pozice běžného fanouška, ale i VIP hosta či
pracovníka médií. Naší pozornosti
neuniklo tiskové středisko, ani síň
slávy mapující historii slováckého
klubu.
Ani po skončení podzimní části
OSP nezahálíme. V sobotu 9. prosince jsme v Boršicích s přípravkou Nedakonic odehráli několik
přátelských zápasů a dva zástupci našeho týmu se následující sobotu zúčastnili turnaje přípravek
v Kunovicích.
Celá podzimní část sezóny se
nesla v nadmíru pozitivním duchu.
Velmi kladně hodnotíme velkou
účast dětí jak na soutěžních utkáních, tak na trénincích, jejich zápal
a nadšení pro hru a v neposlední
řadě i viditelný herní pokrok.
Na závěr si dovolujeme vyslovit poděkování rodičům a fanouškům za jejich projevenou přízeň
a podporu na domácích i venkovních zápasech. Pevně věříme, že
se na jaře zase shledáme s minimálně stejným počtem z vás!
trenéři přípravky
Žáci:
Po odehrání podzimní části
Okresního přeboru žáků na pozicích trenérů p
panuje
j mírné zklamá-
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ní. Důvodem není ani tak pohled
na tabulku soutěže, kde přezimujeme na 7. místě s uhranými
13 body, ale spíše účast hráčů
na trénincích. Bohužel vidíme
sestupnou tendenci, kdy některých tréninků se zúčastnili pouze
4 hráči. Jedním z vlivů malé
účasti tréninků byla nezvykle vysoká nemocnost hráčů a deštivé
počasí, které nás snad provázelo
5 úterních tréninků po sobě.
Na vstřelených 34 branek se
největší měrou podíleli Pavel Havlík a Martin Berecka, přičemž
každý vsítil po 7 brankách. Příjemným překvapením je také
nováček Alexandr Oliva, který za
první půlrok v žákovské kategorii
vstřelil 6 gólů.
Zajisté jste si všimli, že podzim
většinou odchytal František Kočenda, i když byl k dispozici brankář z Napajedel Vít Janošek. Se
změnou trenéra přišla i částečná
změna filozofie spočívající v tom,
že již není kladen tak velký důraz
na výsledek, ale na rozvoj pohybových a fotbalových dovedností.
Závěrem bych rád poděkoval
hráčům za odvedenou „práci“
a rodičům za podporu na zápasech.
trenér žáků
Dorost:
Již před vstupem do podzimní části sezóny 2017/2018 bylo
jasné, že se od samého začátku
budeme muset popasovat s velkou generační obměnou. Tým
dorostu poznamenal odchod
sedmi hráčů ročníku 1998 a dvou
hráčů ročníku 1999, kteří se vrátili do svých mateřských klubů. Do
úvodu soutěže jsme vstoupili doplněni o pět hráčů ročníku 2002
a zároveň se podařilo získat na
půlroční hostování Dominika
Vondráčka z SK Baťov, Jana Vojtáška ze Žlutav a Romana Šubíka
z Halenkovic- taktéž na půlroční
hostování. Již první utkání proti
Viktorii Otrokovice 0:7 naznačilo,
že boj o záchranu nebude vůbec
jednoduchý. V dalších utkáních
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jsme se postupně snažili seznámit s novými hráči a každému najít v sestavě ideální pozici. To má
bohužel i svou negativní stránku,
takže jsme se vlivem časté rotace
hráčů stali nejhůře bránícím týmem KP. Za podzimní část jsme
inkasovali hrozivých 69 branek.
Nejlepším střelcem týmu se
stal s osmi zásahy Dominik Vondráček. Dá se říct, že ve všech
utkáních jsme dokázali hrát rovnocennou partii pouze první poločasy, ty druhé ve většině případů
ovládli zkušenější soupeři. I přes
nelichotivou zápasovou bilanci se
držíme na 11. pozici, před Baťovem, Hlukem a Luhačovicemi.
V posledních utkáních již bylo
vidět na některých hráčích, že si
na svých postech zvykli a tím se
postupně začala rýsovat sestava
pro jarní část. Po ukončení podzimní části pokračujeme v přípravě, a to každé úterý v posilovně
Fitcentrum Slavia Napajedla
a každý čtvrtek v hale 2.ZŠ Napajedla. Poté následuje vánoční
pauza a hned začátkem ledna
2018 pokračujeme 2x týdně v přípravě umělá tráva/ hala.
V termínu 15. – 18.2. 2018 jedeme opět na soustředění na Sokolovnu Roštín. V zimní přestávce
také plánujeme minimálně 4 přátelská utkání proti dorosteneckým
týmům z okolí (nejlépe proti účastníkům KS a KP). Doposud přislíbily týmy ze Starého Města a Kněžpole (oba KS).
V jarní části budeme pokračovat v boji o záchranu v soutěži.
Doufejme, že se nám společnými
silami podaří, aby byla tato kvalitní
soutěž udržena i pro následující
generace.
Závěrem bych chtěl jménem
celého týmu dorostu poděkovat
všem sponzorům a fanouškům
za velkou podporu, které si velmi ceníme. Nakonec bych chtěl
všem popřát klidné prožití svátků
Vánočních a šťastný vstup do Nového roku.
Za dorost Tomáš Huňka
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Muži:
Muži posílení novými hráči vlétli do začátku sezóny jako velká
voda a hned zpočátku sezóny se
umístili v předních částech tabulky.
V druhé polovině přišel výsledkově
slabší měsíc, kdy jsme tři zápasy
v řadě prohráli a kvůli tomu se nás
boj o první místo nejspíše nebude
týkat. Nepříjemným problémem
pro jarní část je ukončení půlročního hostování hráče Nedachlebic
Petra Haši. Uděláme vše, co bude
v našich silách, abyste ho mohli vidět i v jarních zápasech u nás na
hřišti. Podzimní část muži zakončili na 3. místě tabulky okresního
přeboru, kdy v 13 zápasech uhráli
25 bodů při kladném skóre 38:18.
Nejlepšími střelci jsou Jan Foltýn s 20 góly, Petr Haša s 6 góly
a o pomyslný bronz se dělí mladé
pušky Adam Lapčík a Daniel Mráz
s 5 vstřelenými góly. Zimní příprava začíná 6. 1., kdy bude v domácích podmínkách probíhat fyzická
příprava. Součástí přípravy na jarní část sezóny jsou i přátelské zápasy, soupeři jsou v jednání.
Hřiště:
Po ukončení sezóny prošlo
nejen hřiště, ale i celý areál drobnými opravami a zazimováním.
Proběhlo zazimování závlahového systému (vyfoukání zbytkové
vody ze závlah, vypuštění nádrže), v zimních měsících se provede velká údržba čerpadla (velké
poděkování patří Jiřímu Koppovi,
který se toho zhostí). Na hřiště
byly ručně navezeny 4 tuny potěráku – této akce se zúčastnilo
především vedení fotbalu, ovšem
mohli jste vidět i hráče, žáky, dorost, muže i staré pány – a následně byl potěrák pomocí smykovací
sítě roztahán po celé hrací ploše.
Ke konci bych Vám všem popřál prožití hezkých a klidných
Vánoc. V následujícím roce pevné zdraví a hodně štěstí. A snad
se brzo shledáme třeba na Turnaji ve stolním tenise nebo na
maškarní zábavě.
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SDH Topolná
Vážení spoluobčané a milí
čtenáři,
máme zde zimní a tudíž i poslední vydání topolského zpravodaje v roce 2017 a tím pádem
i závěrečné ohlédnutí za prací
hasičů v tomto roce.
V uplynulém čtvrtletí jste jistě zaznamenali, že naši činnost
můžete průběžně sledovat na
našich webových stránkách, které pravidelně aktualizujeme. Pro
méně nadšené fanoušky moderních technologií ovšem nevynecháváme čtvrtletní bilancí naší
práce ani na tomto místě.
Na začátku měsíce října jsme
se již podruhé zúčastnili závodu
TFA, který opět pořádali napajedelští hasiči. O týden později,
v pátek 13. října, se konal celorepublikový Den požární bezpečnosti, do kterého jsme se
tentokrát zapojili i my. V rámci
něho jsme pro naše malé spoluobčany uspořádali exkurzi na
naší hasičské zbrojnici. Hlavním
cílem a smyslem této akce bylo
přítomným dětem co nejlépe
vysvětlit důležitost požární prevence a také přiblížit různorodou náplň práce hasičů. Největší
úspěch u dětí ovšem zaznamenala vystavená výstroj, výzbroj
a technika, kterou hasiči ke své
činnosti využívají a kterou si děti
mohli tzv. ohmatat a odzkoušet.
Ve finále jsme tuto preventivně-bezpečnostní akci vyhodnotili
jako úspěšnou a bezpochyby
smysluplnou. Proto jsme si již
teď jistí, že se na naší zbrojnici
nekonala naposled. Den požární
bezpečnosti ovšem není primárně určen pouze pro děti, zúčastnit se ho můžete i Vy dospělí. Při
jeho příštím konání se tedy těšíme i na Vaši návštěvu.
V závěru října se pak topolští hasiči zúčastnili slavnostního
aktu u pomníku obětem 1. světové války, kde společně s ostatními spoluobčany uctili jejich
památku a připomněli si výročí
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vzniku samostatného Československého státu. Je jistě důležité
si tuto významnou událost naší
historie připomínat, a to i přes
nepřízeň počasí, která při letošním slavnostním aktu vládla.
Na začátku prosince jsme
jako již tradičně rádi přiložili
ruku k dílu při přípravách Mikulášských hrátek a vánočního
jarmarku konaných na topolské návsi. Časosběrný záznam
z těchto příprav můžete shlédnout na našem novém Youtube
kanále, kde nás můžete najít
pod názvem Hasiči Topolná.
Kromě tohoto záznamu tam naleznete i další videa související
s naší činností a prací, kterou
Vám chceme tímto způsobem
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ještě více přiblížit a zprostředkovat. Můžete se tak tedy těšit na
další videopříspěvky, které pro
Vás budeme průběžně vytvářet
a přidávat.
V posledním čtvrtletí letošního roku jsme se ovšem nevěnovali pouze výše uvedeným
akcím, nýbrž došlo opět i na
pravidelnou a především povinnou odbornou přípravu, která
mimo jiné zahrnovala např. i nácvik správného použití požární
techniky a věcných prostředků
požární ochrany. S postupným
nárůstem těchto požárních
technických prostředků, vzrůstá pro nás hasiče i neodkladná
povinnost odborného zaškolení v práci s těmito prostředky.
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Takový nárůst ovšem nadšeně
vítáme, protože je jednoznačně
známkou zvyšování kvality naší
jednotky. V závěru letošního
roku se proto naši dva členové
výjezdové jednotky zúčastnili
kurzu u HZS na zlínské požární stanici. Zaměření tohoto kurzu bylo na vykonávání funkce
Technik dobrovolné jednotky,
po jehož dokončení je absolvent
oprávněn odborně kontrolovat
a udržovat věcné prostředky požární ochrany ve výbavě dané
hasičské jednotky. Oba členové
tento kurz absolvovali úspěšně
a nyní mohou nově nabité znalosti využít k odbornější přípravě
všech technických prostředků
v rámci naší jednotky, a zajistit
tak kvalitnější případnou pomoc
Vám občanům.
Nejaktuálnější informací v oblasti financování naší činnosti
je vypsání dotačního titulu pro
dobrovolné hasičské jednotky
na nadcházející rok 2018 u Zlínského kraje. Na tento dotační
titul jsme se pokusili dosáhnout
i my, a proto jsme s pomocí pana
starosty ke konci měsíce září
odeslali řádně vyplněný formulář
s požadavky na koupi motorové
pily, přenosného plovoucího čerpadla, elektrického ponorného
kalového čerpadla a kombinované proudnice. K dnešnímu dni
s jistotou víme, že Rada Zlínského kraje naši žádost podpořila
a nákup všech požadovaných
prostředků schválila. Momentálně ještě čekáme na potvrzující vyjádření Zastupitelstva
Zlínského kraje, které bychom
měli obdržet právě v době, kdy
se Vám do rukou dostává toto
číslo topolského zpravodaje. Již
nyní se ovšem nesmírně radujeme z toho, že se letošní podání
žádosti setkalo s takovým úspěchem. Díky tomu budeme moci
již brzy disponovat další moderní
technikou, která se bezpochyby
podepíše na zvýšení a rozšíření akceschopnosti naší jednotky
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pro další případnou pomoc Vám
občanům.
V závěru našeho ohlédnutí
si dovolíme upozornit na právě probíhající stavební úpravy
na zadním traktu naší hasičské
zbrojnice. Od obce jsme měli
tuto dodatečnou stavební rekonstrukci přislíbenou již od jara
a její realizace měla proběhnout
během letošního roku. Avšak
vzhledem k velkému množství
práce kolem obecních záležitostí
jsme se dočkali až v samotném
závěru roku. I navzdory delšímu
čekání na tuto slíbenou rekonstrukci jsme za ni velice vděční,
a to jak z praktického, tak z estetického hlediska. Díky zateplení
se totiž zabrání dalšímu promrzání a úniku tepla z této části
budovy, které bylo opravdu neú-
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nosné, a taktéž se zase o něco
přiblížíme sjednocení celkového vzhledu hasičské zbrojnice.
Další stavební práce na budově
jsou pak naplánovány na začátek roku 2018. Ty se budou týkat
samotné věže zbrojnice, u které
dojde k výměně stávajících oken
a také bude rekonstruována její
střecha. Dokončení všech těchto
stavebních úprav vtiskne konečně ucelený vzhled celé budově,
která tak naší obci rozhodně nebude dělat ostudu.
A teď už nám nezbývá nic
jiného než Vám všem popřát
poklidné a požehnané svátky
vánoční, pevné zdraví a úspěšný vstup do nového roku 2018.
I v tomto novém roce tu pro Vás
jistě budou
VAŠI TOPOLŠTÍ HASIČI
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Svoz odpadů na 1. polovinu roku 2018
Měsíc
Leden

Popelnice
10. 1.
24. 1.
7. 2.
21. 2.
7. 3.
21. 3.
4. 4.
18. 4.

PET lahve
30. 1.

Květen

2. 5.
16. 5.
30. 5.

29. 5.

Červen

13. 6.
27. 6.

26. 6.

Únor
Březen
Duben

Zelený odpad

27. 2.
27. 3.
24. 4.

9. 4.
16. 4.
23. 4.
30. 4.
7. 5.
14. 5.
21. 5.
28. 5.
4. 6.
11. 6.
18. 6.
25. 6.

Oznamujeme, že poplatek za odpad lze zaplatit od 20. 1. 2018 i převodem na číslo účtu 1543066369/0800,
variabilní symbol (číslo popisné). Informace o částce poplatku na tel. č. 572 508 621 nebo email:
obec@topolna.cz
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INFORMCE PRO VOLIČE
Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních nebo rodinných, důvodů Obecní úřad Topolná
(tel. 572 508 621, obec@ topolna.cz)
a ve dnech voleb okrskovou volební komisi
na obecním úřadě
(tel. 777 867 651) o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze
v územním obvodu volebního okrsku, pro
který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební
komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou
a hlasovacími lístky.
Voličské průkazy
Možnost požádat o voličský průkaz a to:
• osobně; v tomto případě není písemná
žádost vyžadována, neboť obecní úřad
o žádosti voliče po prokázání jeho totožnosti učiní úřední záznam, ve kterém
veškeré potřebné údaje uvede; o vydání
voličského průkazu touto formou lze požádat až do okamžiku uzavření stálého
seznamu voličů, tj. do 10. ledna 2018 do
16.00 hodin.
• písemným podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem volby, tj. do
5. ledna 2018 příslušnému obecnímu
úřadu. Pro písemné podání žádosti
o vydání voličského průkazu není žádný
předepsaný formulář. Podání může být
učiněno v těchto formách:
a) v listinné podobě opatřené úředně
ověřeným podpisem voliče; ověřený podpis žadatele zákon vyžaduje
proto, aby byl volič, který o vydání voličského průkazu žádá, chráněn před
zneužitím tohoto institutu.
b) v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky
PŘÍPADNÉ DRUHÉ KOLO VOLBY
V případě, že žádný z kandidátů nezíská počet hlasů potřebný ke zvolení, tj. nezíská nadpoloviční většinu z celkového
počtu platných hlasů oprávněných voličů,
kteří se voleb zúčastnili a odevzdali platný

4/2017

hlas, koná se druhé kolo volby prezidenta za 14 dnů po začátku prvního kola volby prezidenta České republiky.
Případné druhé kolo volby prezidenta
České republiky se koná ve dvou dnech,
na území České republiky:
• v pátek 26. ledna 2018 od 14.00 hodin
do 22.00 hodin a
• v sobotu 27. ledna 2018 od 8.00 hodin
do 14.00 hodin.
Do druhého kola volby postupují 2 kandidáti, kteří obdrželi v prvním kole nejvíce
odevzdaných platných hlasů oprávněných
voličů.
Pokud se na prvním místě umístilo více
kandidátů se stejným počtem odevzdaných
platných hlasů oprávněných voličů, postupují do druhého kola všichni tito kandidáti pouze z prvního místa. Pokud dojde ke
shodě v počtu odevzdaných platných hlasů
oprávněných voličů u kandidátů, kteří se
umístili na druhém místě, postupují do druhého kola volby prezidenta kandidát z prvního místa a všichni kandidáti z druhého
místa.
Pokud kandidát, který postoupil do
druhého kola volby prezidenta, přestane
být volitelný za prezidenta republiky před
druhým kolem volby prezidenta anebo se
práva kandidovat vzdá, postupuje do druhého kola volby prezidenta kandidát, který
v prvním kole volby prezidenta získal další
nejvyšší počet platných hlasů oprávněných
voličů. Při rovnosti odevzdaných platných
hlasů oprávněných voličů postupují všichni
takoví kandidáti. Druhé kolo volby prezidenta se koná i tehdy, účastní-li se ho pouze jeden kandidát.
Prezidentem republiky je zvolen ten
kandidát, který získal ve druhém kole
volby nejvyšší počet platných hlasů
oprávněných voličů.
Volič obdrží hlasovací lístky kandidátů postupujících do druhého kola volby ve
dnech volby prezidenta České republiky ve
volební místnosti.
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Zájezd do Prahy 7. října 2017

Zájezd do Třebechovic nad Orebem 16. prosince 2017

Vydává Obecní úřad Topolná v nákladu 350 ks.
Grafická úprava a tisk: Tiskárna Brázda, www.TiskarnaBrazda.cz
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