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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
mimořádně horké a suché
léto je za námi a nízké ranní
teploty nám signalizují, že se
neodvratně přihlásil podzim. Zemědělci byli s letošní úrodou víceméně spokojeni a ani topolští
vinaři si prý zatím nemohou stěžovat. Doufejme, že jim spokojenost vydrží až do vinobraní.
Příznivé letní počasí přálo
také pracovníkům budujícím
naši letošní nejnáročnější investiční akci - inženýrské sítě
a komunikaci v ulici Nad školou.
Práce byly zahájeny začátkem
července a pokud půjde vše
podle plánu, mělo by být v listopadu hotovo. V minulém čísle
„Života v Topolné“ jsem se zmiňoval o snaze, zbudovat těm,
kdo projeví zájem, odbočku od
kanalizace k jejich pozemku.
Prostřednictvím odevzdaných
anketních lístků požádali o vybudování odbočky téměř všichni
vlastníci přilehlých pozemků. To
by znamenalo vybudovat cca 35
odbočovacích šachet. Vybudování každé odbočky by způsobilo
rozrušení zvápněním zpevněné
pláně, což by ohrozilo dosažení požadovaných parametrů při
konečné pokládce živičných vrstev. Proto jsme se po konzultaci
s projektantem, stavebním dozorem a zhotovitelem díla rozhodli omezit počet odboček na
šestnáct. Budoucí stavebníci na
pozemcích, u kterých odbočka
není, se budou napojovat do šachet po obecním pozemku.
Prvního září jsme v naší škole přivítali 19 prvňáčků. Během
prázdnin provedla společnost
Plynosystém, s.r.o. v požadovaném termínu komplexní rekonstrukci plynové kotelny v základní škole v hodnotě 823 647,
-- Kč. My, co pamatujeme „uhelné prázdniny“ víme, že naši žáci
by asi „plynové prázdniny“ v případě havárie zastaralé kotelny
ocenili, ale tato situace po prove-
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dené rekonstrukci již asi nehrozí. Společnost JAST Zlín vyměnila v budově ZŠ troje dřevěné
vstupní dveře za kvalitní hliníkové výrobky. Ty mají samozřejmě
výrazně lepší jak tepelně izolační, tak bezpečnostní parametry.
Dvanáctého září se naše
obec prezentovala na Slavnostech vína v Uherském Hradišti.
Chtěl bych touto cestou poděkovat krojovaným občanům - malým i velkým, členům Topolské
chasy a dechové hudbě Topolanka, kteří se této akce zúčastnili.
Také moc děkujeme paní Marii
Sekaninové a paní Ivetě Bursíkové, které předvedly návštěvníkům slavností výrobu topolských
kraslic. Poděkování patří také
společnosti ROMAX, Ivu Maráškovi a našim zaměstnancům,
kteří se podíleli na stavbě stánků
a členkám společenské komise,
které ve stánku naší obce zajistily obsluhu.
Čí sú hody? NAŠE? Letošní
slovácké hody s právem se podle mého názoru vydařily. Topolská chasa pod vedením starších
stárků Jany Čaňové a Jiřího Hubáčka a mladších stárků Zuzky
Viceníkové a Staně (Čendy)
Čechmánka vytvořila v obci po
celé tři dny krásnou atmosféru.
Za to, že jsme letos měli v Toplné dva stárkovské páry, je třeba
ocenit nejen je samotné, ale také
jejich rodiče. I když v sobotu jemně poprchalo, nakonec se ukázalo, že Svatý Václav tam nahoře se Svatým Petrem přece jen
kamarádí a počasí se umoudřilo.
A tak 17 krojovaných párů a celá
řada jejich mladších následovníků spolu s rodiči, doprovázení
Topolankou (cituji F. Samsounka
- „Čuješ to? ... Najlepší dechovka
na Slovácku. To je bez debat!“)
utvořili krásný hodový průvod.
Na večerní zábavě předvedli tanečníci z chasy s bravurou sobě
vlastní za doprovodu cimbálové
muziky Včelaran besedu.
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Také si moc vážím toho, že
chasa v čele s Petrem Bartošíkem uspořádala nedělní Setkání stárků. Být topolskou stárkou
a stárkem je určitě velká čest. Ale
je s tím spojena také velká zodpovědnost. Tím, že ji někdo na
sebe přebírá, umožňuje zachovávání a předávání hodových
tradic z generace na generaci.
A zachovávání tradic je podle
mého názoru v dnešní době důležitější než kdy jindy.
A teď k tomu otazníku za slovem NAŠE? v předchozím textu.
Jasně - měl by tam teoreticky být
vykřičník. Ten otazník směřuje
k počtu návštěvníků na sobotní
hodové zábavě. Každého, kdo
se na přípravě letošních hodů
podílel, určitě zamrzelo, že hodně Topoláků dalo přednost „papučové kultuře“ před tím, aby se
pobavilo společně se známými
při dobré muzice. Snad se to do
budoucna zlepší.
A ještě dvě věci mám na
srdci. Naši spoluobčané si často stěžují na nepořádek kolem
kontejnerů na odpad. Nemohu
se ale zbavit dojmu, že si za něj
v některých případech můžeme
sami. Kontejnery na plastové
láhve a papírový odpad často přetékají - protože jsou plné
vzduchu. Je opravdu takový
problém PET láhev nebo papírovou krabici před vyhozením
sešlápnout? O pozůstatcích po
našich psích přátelích už jsem
se také před časem zmiňoval.
Když venčíte pejska na cestě
kolem Topolské hospody směrem k DPS a on „to“ udělá do
trávy, asi si řeknete že to není
až tak vidět a není to takový
problém. Nepřejte si ale slyšet,
co říká ten, který tu trávu seče.
Myslím si, že sáček, kterým bychom se vybavili na procházku
se psem není ani tak těžký, ani
tak drahý.
Závěrem bych Vás všechny
rád pozval na společenské od-
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poledne spojené s oslavou 10.
výročí otevření DPS, která proběhne už ve středu 7. října 2015;
na tradiční lampiónový průvod
k výročí vyhlášení Českosloven-

ské republiky spojený s besedou
pana Augustina Knota o zajímavých událostech spojených
s historií Topolné a také na další
akce, jejichž přehled najdete na

stránkách dnešního čísla. S přáním všeho dobrého do následujících dnů
Ladislav Botek
starosta obce

USNESENÍ 03/2015
ze zasedání Zastupitelstva obce Topolná, konaného dne 2. 7. 2015
dloužení komunikace a infraA. Zastupitelstvo obce schvaluje:
Zlínského kraje - pořízení tustruktura v části Topolná - ulice
- složení návrhové komise, zapiristického odpočívadla ve výši
Nad školou - II. etapa (1. část)“
sovatele a ověřovatele zápisu
20 000,-- Kč
číslo 0393801449 ve výši 4 mil.
- program jednání tak, jak byl uveKč s úrokovou sazbou 1,04 p.a. B. Zastupitelstvo obce bere na
den na pozvánce
- Smlouvu o úvěru s Českou spo- - Smlouva o poskytnutí účelové
vědomí:
neinvestiční dotace z rozpočtu - zprávu o činnosti RO
řitelnou, a. s. - na stavbu „Pro-

USNESENÍ 04/2015
ze zasedání Zastupitelstva obce Topolná, konaného dne 24. 9. 2015
A. Zastupitelstvo obce schvaluje:
cenu Kč 100,00 / m2 panu Františku Jurčíkovi, bytem Topolná
- složení návrhové komise, zapi27 a části pozemku zapsaného
sovatele a ověřovatele zápisu
na LV č. 1 v k. ú. Topolná pod
- doplnění programu jednání tak,
jak byl uveden na pozvánce,
parc. č. 4369 o výměře 25,3 m2
za cenu stanovenou znaleckým
o bod 7.2 - Dotace spolku Rybníposudkem společnosti E.ON,
kářství „Štěrkáč“ Topolná z.s.
- rozpočtové opatření č. 4 dle příDistribuce, a.s.
- předběžnou dohodu s věřitelohy
- dotaci
spolku
Rybníkařství
lem Rovina Group, a.s. IČ 291
87 672, se sídlem Hulín, Kromě„Štěrkáč“ Topolná z.s. ve výši
100 000,-- Kč a text Veřejnoprávřížská 134 jako právním nástupní smlouvy o poskytnutí neinvescem ins. správce Burián a Penka,
tiční dotace z rozpočtu obce Toinsolvence v.o.s., IČ 293 52 037
polná č. 14/2015
/ins. řízení IPOS – Group s.r.o.
- prodej pozemku zapsaného
dle usnesení Krajského soudu
na LV č. 1 v k. ú. Topolná pod
v Brně čj. 15/6/11 Cm 11/2007parc. č. 1030/628 o výměře
322 ze dne 9. června 2015/, aby
2
2
13 m za cenu Kč 100,00 / m
postoupením nabytá pohledávka
panu Ivanu Hrdinovi, bytem Tood insolvenčního správce byla
polná 486; pozemku zapsaného
vypořádána schválením soudního smíru ve výši 1,2 milionu
na LV č. 1 v k. ú. Topolná pod
Kč podle výsledku rozhodnuparc. č. 1030/621 o výměře 46
tí Vrchního soudu v Olomouci
m2 za cenu Kč 100,00 / m2 panu
Ivanu Hrdinovi, bytem Topolná
o odvolání věřitelů PASSVILAN
plus a.s., IČ 25326406 a Dušan
486; části pozemku zapsaného
Boček, IČ 743 19 591 ze dne
na LV č. 1 v k. ú. Topolná pod
26. 5. 2015 proti usnesení Krajparc. č. 5783 o výměře 73 m2 za

ského soudu v Brně čj. KSBR 47
INS 25628/2015-B-81, kterým byl
zamítnut návrh na zproštění funkce insolvenčního správce Burián a Penka insolvence v.s.o., se
sídlem Brno, Zahradnická 223/6,
IČ 29352037.
Po splnění této odkládací podmínky
(zůstane-li
platnost
a účinnost smlouvy o postoupení pohledávky zachována
a Rovina Group, a.s. i nadále
platným věřitelem) se jednání
soudu o schválení smíru zúčastní starosta Ing. Ladislav Botek spolu s právním zástupcem
na základě soudem doručeného
předvolání k jednání
- Alenu Mrázkovou a Ing. Jiřího
Pekaře jako zástupce zřizovatele
ve Školské radě Základní školy
Topolná do roku 2018
B. Zastupitelstvo obce bere na
vědomí:
- zprávu o činnosti rady obce
- zprávu o činnosti kontrolního výboru

Obec Topolná získala dotaci ze Zlínského kraje 20 000,- Kč na
pořízení turistického odpočívadla u Štěrkáče.

3/2015

Život v Topolné

strana 3

Místní knihovna
Místní knihovna obce Topolná sídlí
již devátým rokem v Domě s pečovatelskou službou. Do třetího patra,
kde knihovnu najdete, se pohodlně
dostanete výtahem. Knihovna je otevřena každé pondělí od 16 do 18 hodin. Knihovna už dávno není jenom
místem, kam si chodíme vypůjčit knihu, ale nabízí i spoustu jiných služeb
a aktivit. K běžné výpůjční službě přidala i meziknihovní výpůjčky, výměnné soubory, rezervace knih a přístup
na internet. Knihovna má své webové
stránky, kde najdete všechny informace i on-line katalog. Katalog obsahuje
přehled všech knih, které v knihovně
máme, což je přibližně 6 tisíc svazků
beletrie, naučné literatury i dětských knížek. Fond
se stále doplňuje novými knihami.
Každý rok zveme do knihovny předškoláky
z mateřské školy v Topolné. Pro děti ze základní školy připravujeme na jaře Noc s Andersenem
a na konci školního roku pasujeme prvňáčky na
čtenáře. Knihovnu rády navštěvují i maminky
z dětského klubu Sluníčko i místní senioři.
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Chystáme rozšíření otevírací doby a novou
službu - rozvoz knih do domu. V září jsme zahájili průzkum spokojenosti uživatelů naší knihovny
a budeme rádi za veškeré vaše názory a připomínky. Anketa je anonymní.
Přijďte se k nám podívat a vybrat si nějakou
hezkou knížku!
Vaše knihovnice Helena Hlavačková

Život v Topolné
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Z historie Topolné
Topolské zvony
Zvony provázejí člověka po
celý život. Zvou věřící do kostela na bohoslužby, zvoní se
ráno, v poledne a večer klekání,
vyzvánějí při slavnostních příležitostech, zvoní při mimořádných i tragických příležitostech,
při požárech, při inauguraci panovníka, oznamují úmrtí občana i úmrtí představitele státu,
církve, doprovází na poslední
cestě. Zvony byly součástí kostelů a kaplí. Marie Terezie (1717
–1780) v roce 1751 nařídila aby
vrchnost pořídila zvony do každé
obce pro varování před požárem.
Zvony jsou laděny na určitý tón, dostávaly jména podle
světců a byly před umístěním
do věže kostela nebo zvonice
slavnostně svěceny.
Do Topolné pořídila vrchnost
první zvon v roce 1712. Komu
byl zasvěcený nevíme. Vážil asi
35 kg a byl na něm vyrytý vinný
hrozen. Zavěšený byl na velice primitivní zvonici, která byla
v místech dnešní hasičské zbrojnice. Rok 1712 byl v našem okolí bohatý na významné události.
V tomto roce byl dostavěný nový
kostel ve Spytihněvi (starý podemlela řeka Morava a zhroutil se
). Před dvěma lety kdy byla snížená hladina Moravy bylo možné vidět jeho základy v dnešním
řečišti). V Najedlích byl v tomto
roce postaven nový kostel zasvěcený sv. Bartoloměji. Do Komárova byl pořízen stejný zvon
jako do Topolné.
Topolský zvon po téměř
dvou stech letech, v roce 1904,
praskl. Zvonovina byla zaslána
do Vídeňského Nového Města
a tam byl ulitý zvon nový. Na
jeho umístění byla vybudována
věžička ke kapličce na návsi. Tu
můžeme vidět na dobové fotografii.
V roce 1936 se začal stavět
kostel. V plánech kostela, au-
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tor projektu brněnský architekt
Stanislav Kučera navrhuje věž
kostela tak, aby do ní mohly
být umístěny tři zvony střední
velikosti. A již v roce 1938 byly
zakoupeny od tehdy jediné dostupné zvonařské dílny Rudolfa
Manouška z Brna tři zvony. Po
posvěcení byly zavěšeny do
věže nového, zatím nedokončeného kostela. Po zbourání kapličky byl do věže zavěšen i malý
zvonek z kapličky. Teprve nyní
se objevil dokument o pojištění zvonů z roku 1941. Pojištění uzavíral topolský farář mons.
Rýpar. Na dokumentu jsou
jména zvonů a výše pojistných
částek, ze kterých lze vypočítat
jejich přibližnou váhu. Pojištěny
byly u Národní pojišťovny akciové společnosti Brno proti škodám z krádeže, vloupání nebo
pokusu o ně do výše 40 600 Kč.
• Zvon sv. Václav na částku
16 800 Kč váha asi 250kg
• Zvon sv. Cyril a Metoděj na
částku 12 250 Kč váha 150 kg
• Zvon Neposkvrněné Početí
P. Marie na částku 8 750 Kč
váha asi 100 kg
• Zvon sv. Cyril a Metoděj na
částku 2 800 Kč váha asi 35 kg

v Brodku u Přerova, nový zvon.
Požádali P. Štěpána Hrdinu,
duchovního správce v Bílovicích, o jeho posvěcení. Nastal
ale problém. K tomu bylo potřeba povolení komunistického
církevního odboru v Uherském
Hradišti. To nejdříve celou záležitost povolilo ale později něčím
zásahem bylo vše zakázáno
a podle zápisu ve farní kronice
následovaly výslechy občanů,
faráře a samé nepříjemnosti.
Celá záležitost byla ukončena
až v roce 1962 kdy odbor ONV
oznámil, že zvon propadl ve
prospěch státu a pokud ho občané chtějí, musí si ho od státu
koupit. Občané Topolné zvon
od státu odkoupili a potichu bez
veškeré slávy zvon do věže
zavěsili. Zvon je 150 kg těžký,
60 cm vysoký a má nápis Královno míru, oroduj za nás.
V roce 1975 věnoval místní
občan Vojtěch Jurčík kostelu
nový zvon svatý Vojtěch. Byl
vyroben ve zvonařské dílně Dytrychových a váží 530 kg. Na
zvonu je nápis Svatý Vojtěchu,
oroduj za nás.
Augustin Knot

V roce 1942 byly zvony německými okupanty odebrány
pro válečné účely. Podle vyprávění se při násilném odebírání
na zvony naposled zazvonilo
a za velkého zármutku a pláče
obyvatel byly zvony sejmuty
s věže kostela a odvezeny na
nádraží do Napajedel. Při manipulaci byl největší zvon rozbitý.
Do věže kostela bylo nainstalováno rozhlasové zařízení a zvonilo se přehráváním gramofonu.
V roce 1960 byl z iniciativy
Františka Hoferka ze sbírek farníků pořízen, v tehdy začínající
zvonařské firmě Dytrychových

Život v Topolné
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Z historie myslivosti v Topolné
od roku 1945 do roku 1960
Po II. světové válce dne 28. 12. 1945 předal
pan František Hoferek funkci předsedy honebního
výboru panu Josefu Mikulkovi čp. 125.
1. ledna 1948 začal platit zákon o myslivosti č.
225/1947 Sb.. Podle tohoto zákona si již nemohl
honitbu pronajmout jednotlivec, ale lovecká společnost. Vznikla Lidová myslivecká společnost Topolná, lovecké lístky mohly být vydány i dělníkům.
Předtím nemohl být vydán lovecký lístek dělníkům, kteří pracovali za mzdu denní nebo týdenní.
11. ledna 1948 honební výbor na návrh pana
Aloise Šumíčka rozhodl věnovat 7.000 korun na
opravu obecních cest.
5. března 1948 předal dosavadní předseda
honebního výboru pan Josef Mikulka funkci panu
Cyrilu Gajdošíkovi čp. 157 za přítomnosti předsedy MNV.
V roce 1950 byl předsedou Lidového mysliveckého spolku pan Alois Gajdošík, mysliveckým
Hospodářem pan Karel Fuks, pokladníkem pan
Antonín Mikoška, jednatelem pan Ferdinand Foltýn a mysliveckým hajným pan Antonín Kožušník.
Dalšími členy byli: Alois Dohnal, Božek Dujíček,
Ludvík Dujíček, Zdeněk Dujíček, Jaroslav Fusek,
Vladimír Fusek, František Hoferek, František Kašný, Antonín Lapčík, Josef Svoboda a Alois Šumíček.
3. června 1951 proběhla valná hromada honební společnosti v Topolné. Předsedou honebního výboru byl zvolen pan Cyril Gajdošík, místopředsedou Rostislav Čechmánek.
Členy výboru byli: Alois Dohnal, Josef Knot,
Petr Kozelek, Bohumil Viňovský a Josef Zálešák.
Náhradníci: Kliment Čechmánek, Karel Fuks,
Alois Gajdošík, Antonín Mikoška a Štěpán Samsounek.
Část honebních peněz byla dána na nutnou
opravu pohřebního vozu a opravy a udržování
drenáží v katastru obce. Oprava pohřebního vozu
stála 8.000 korun.
29.3.1952 byl zvolen nový výbor Lidové myslivecké společnosti ve složení:
Předseda Zdeněk Dujíček, místopředseda
Alois Gajdošík, myslivecký hospodář Karel Fuks,
jednatel Josef Svoboda, pokladník Antonín Mikoška.Členy výboru byli: Vladimír Fusek, František
Hoferek a Jan Žajdlík.
Panu Antoninu Kožušníkovi hajnému LMS
byla schválena odměna 1.000 korun.
Vysečená vajíčka koroptví a bažantů byla odvážena do koroptvárny v Napajedlích. Bylo vypuštěno 224 koroptví. Za účelem osvěžení chovu
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koroptví a zajíců bylo vypuštěno
14 koroptví a 6 zajíců. Za člena LMS byl přijat
pan Vladislav Čechmánek.
Odstřel činil 2 ks srnčí zvěře, 95 zajíců, 30 bažantů a 250 koroptví. Povinná dodávka
z odstřelené zvěře činila 60 % a byla splněna.
18. ledna 1953 byl zvolen nový výbor LMS Topolná ve složení:
Předseda Jan Žajdlík, místopředseda Alois
Gajdošík, myslivecký hospodář Karel Fuks, jednatel Josef Svoboda, pokladník Antonín Mikoška
a hajný Antonín Kožušník.
Bylo vypuštěno 80 koroptví a 61 bažantů. Pro
JZD Topolná myslivci odpracovali 733 hodin, pro
MNV 52 hodin a na výstavbě drůbežárny každý
myslivec odpracoval 10 hodin.
Na podporu činnosti Svazarmu Topolná bylo
dáno 1.000 korun. Pro mateřskou školu byla darována zvěř.
V roce 1954 bylo uloveno: 2 ks srnčí zvěře,
98 zajíců, 21 bažantů a 3 králíci.
23. ledna 1955 bylo odchyceno 104 koroptví.
Pokladní hotovost činila k 1. 1. 1955 1.749,98
korun. Za člena byl přijat pan Hynek Dvořáček.
Na jaře započala výsadba remízku v Bůrovcích
a v Najmančině žlebě. Bylo vysázeno 4.000 kusů
stromků a keřů. S výsadbou pomáhala osmá třída základní školy v Topolné s panem učitelem
Baroušem. Bylo vypuštěno 177 koroptví a 79 bažantů. U divokých králíků poprvé propukla nemoc
mixomatóza.
V roce 1955 bylo uloveno: 2 ks srnčí zvěře, 105
zajíců, 22 bažantů, 70 koroptví, 11 toulavých koček, 3 toulaví psi, 10 strak obecných, 1 káně lesní,
1 jestřáb lesní, 11 vran šedých a 2 tchoři tmaví.
Hotovost ke konci roku činila 2.399,34 korun.
Dne 26. 9. 1955 nabyla účinnost nařízení vlády
č. 47/1955 Sb., o opatřeních v oboru hospodářsko
technický úprav pozemků. Došlo k zcelování pozemků a tím k úbytku mezí a křovin. Toto se začalo projevovat v úbytku početnosti koroptve polní
a křepelky polní.
5. února 1956 na výroční členské schůzi byl
zvolen nový výbor ve složení:
Předseda Josef Svoboda, myslivecký hospodář Jan Žajdlík, jednatel František Hanáček, hajný
Antonín Kožušník a revizoři účtů Karel Fuks a Ignác Dvořáček.
Bylo vypuštěno 189 koroptviček a 67 bažantů.
Hajný Antonín Kožušník dostal odměnu 150 korun. Na zakoupení vodního čerpadla pro zavodňování kluziště pro školní mládež bylo předáno
zástupci MNV 500 korun.
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3. února 1957 na výroční schůzi byl zvolen výbor ve složení:
Předseda Rostislav Čechmánek, myslivecký
hospodář Jan Žajdlík, pokladník Vladislav Čechmánek, jednatel Alois Gajdošík. Místní škole bylo
darováno 100 korun za pomoc žáků při odchytu.
V Kopcích byla vybudována výrovka.
2. února 1958 proběhla výroční schůze společnosti. Předsedou byl zvolen Rostislav Čechmánek,
mysliveckým hospodářem Jan Žajdlík, jednatelem
Ignác Dvořáček, pokladníkem Vl. Čechmánek
a brigádnickým referentem František Hanáček.
V roce 1958 se ulovilo: 1ks srnčího, 182 zajíců,
92 bažantů, plánovaný odstřel 275 koroptví nebyl
splněn. Dále bylo uloveno: 1 tchoř tmavý, 8 lasic,
10 veverek, 2 psi, 11 koček, 2 ondatry, 2 jestřábi,
3 krahujci, 1 káně lesní, 26 vran šedých, 6 vran
černých, 10 havranů, 25 strak a 8 sojek. Bylo
odpracováno 920 brigádnických hodin pro JZD
Topolná, 330 hodin hro JZD Spytihněv, 570 hodin pro MNV Topolná a 240 hodin pro myslivost.
Započalo se s výsadbou remízku v |Kamencích.
Bylo vypuštěno 94 bažantů a 87 koroptví. Odchyt
koroptví byl 155 kusů. Za členy LMS byli přijati pánové Alois Marčík a Jaroslav Šimek.

21. února 1958 zvolila členská schůze předsedou pana Rostislava Čechmánka, mysliveckým
hospodářem pana Jana Žajdlíka, pokladníkem
Vl. Čechmánka, jednatelem Josefa Marčíka a mysliveckým hajným Jaroslava Bartošíka. Líhnutí
a odchov koroptví a bažantů prováděl pan A. Marčík. Společnost měla 10 členů. Zemřel pan František Kašný, který byl hlavní mysliveckou postavou
2. čtvrtiny 20. století.
V roce 1959 bylo uloveno: 1 ks srnčí zvěře,
100 zajíců, 25 bažantů a 88 koroptví.
7. února 1960 proběhla výroční členská schůze a zvoleni byli: předseda Rostislav Čechmánek,
mysl. hospodář Jan Žajdlík, pokladník Vl. Čechmánek, hajní J. Bartošík a J. Marčík. Za členy byli
přijati Alois Kašný, Zdeněk Hradil, Antonín Rozsypálek a pan Oslzla. Pokračovala výsadba remízku
v Bůrovcích a stavba chaty v Bůrovcích. Postavila
se lávka přes potok Bůravu u Kněžpolského lesa.
Byla dána žádost o přídělení části honebního katastru Napajedla. Tuto záležitost vyřizoval JUDr.
Ludvík Mikoška na KNV v Brně. Bylo vypuštěno:
218 koroptví a 123 bažantů. Z důvodu povodní byl
zrušen odchyt koroptví.
2. část
Lumír Vašina

Závody dětských rybářů na Štěrkáči v Topolné
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PROJEKT LEGIE 100 – polovina roku 1915
Tato část je polovinou z roku
1915, prvním plném roce války,
který se vyznačoval tím, že se
spojenci marně snažili dosáhnout průlomu na západní frontě, zatímco Němci jinde dosáhli
mnoha úspěchů. Tento rok byl
zklamáním pro spojence a naopak pozitivní pro Německo
a jeho spojence.
Německý útok.
Stručný souhrn roku 1915.
Na Srbské frontě došlo tohoto
roku k velkým změnám a Srbové
Německý útok
byli nuceni ustupovat před zdrcující
převahou.
Na Západní frontě se pokusili Francouzi, BriTato problematika je různorodá a někdy až
tové i Němci o změnu, ale i přes použití jedovarozpačitá. Zvláště, když se sejdou protichůdné
tých plynů jen malé části území změnily v tomto
časové údaje na určitou osobu. A přitom jsou
roce majitele. Bojovalo se rovněž na moři, kde
to údaje z úřadů, které mají punc věrohodnosti,
německé ponorky dosáhly skvělých výsledků
nebo se to od nich očekává. A tak v takovém příproti válečným i obchodním lodím Trojdohody.
padě nezbývá, než si postesknout a spokojit se
Situace na Východní frontě se v průběhu
s tím, že každý je omylný.
tohoto roku velmi změnila. Mocnosti Trojspolku
Ze všech 40 padlých z Topolné je zřejzahájily velký útok v důsledku kterého byla fronta
mé (zatím), že jeden zahynul na srbské frontě
posunuta na východ.
a ostatní porůznu na východní nebo jižní (italské)
Strategická situace Osmanské říše se během
frontě.
tohoto roku poněkud zhoršila. Rusové zvítězili na
Co se týká budoucích legionářů, ti byli v roce
Kavkaze, Britové a Francouzi se vylodili v Darda1915 a dalších letech porůznu zajati v místech,
nelách a osmanský útok na Egypt byl odražen.
kde se právě nacházeli se svou formací, nebo
Osmanská říše se sice nezhroutila, ale právě
přeběhli na ruskou stranu. Různá data zajetí
boje v tomto a následujícím roce ji ekonomicky
nebo přihlášení jsou potom uvedena v Kmenovelmi vyčerpaly.
vých listech. Jejich osudy byly různé a z pohledu
Vstupem Itálie do války v květnu 1915 vznikdnešního badatele určitě zajímavé. K tomu přila Italská fronta, kde se za
strašlivých ztrát pokoušeli
Italové prorazit rakousko-uherské linie, přičemž se jim
ale vůbec nevedlo.
Následující
přehled
padlých občanů (9) z naší
obce za rok 1915, je uveden
pouze z části a to z důvodu
narůstajících informací, postupně vyhledávaných v seznamech a matrikách. Tím se
alespoň trochu poodhalí situace, v jaké se voják nacházel, v kterém místě bojoval,
padl, ve které nemocnici byl
ošetřován.
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spívá rozlehlost Ruska, jazykové směsice, klimatické podmínky a také srdečné chování obyvatelstva. Detaily se ale už asi nedozvíme. S určitostí
však víme, že se většinou nacházeli ve sběrných
zajateckých táborech po celém Rusku od severu
k jihu a od západu k východu. Odtud byli delegovaní do práce v zemědělství ke kulakům, na pomocné, ale i řemeslné práce nejrůznějšího druhu, na stavbách a také do průmyslových závodů,
dolů a pod.
Nábor do československého vojska se ještě
neprováděl. Nebylo to organizačně dořešeno.
Všeobecně se tvrdí, že carská vláda byla v tomto
směru těžkopádná, anebo prý tomu ani nepřála.
Až koncem roku 1915 se situace v Rusku začala měnit k lepšímu vlivem začínající spolupráce
České národní Rady v Paříži se Svazem českosl.
spolků na Rusi. Zásadní obrat se ale změnil až
po březnové revoluci 1917 a příjezdu.

Šumíček František,
se narodil 20. 10. 1886 v Topolné, čp. 60. Sloužil jako náhr. záložník u praporu polních myslivců
č. 25 a byl zajat. Dle zprávy ruského Červeného
kříže zemřel 11. ledna 1915 ve vojenské nemocnici v Uralsku – v Rusku, ve věku 29 let.
Rodiče:
Otec – Antonín Šumíček, domkař v Topolné,
syn Václava Šumíčka, domkaře v Topolné a jeho
manželky Margarety, rozené od Antonína Řezníčka, čtvrtláníka ze Spytinova.
Matka – Karolína, dcera Josefa Hlavačky,
domkaře v Topolné a jeho manželky Veroniky,
roz. od Jana Marcaníka, domkaře v Topolné.
Sourozenci:
Antonín, nar. 1889, zemř. 1890; Josef, nar.
1891; Františka, nar. 1894; Alois, nar. 1897; Václav, nar. 1899; Ludmila, nar. 1904, zemř. 1904;
František se oženil 16. 2. 1909. Vzal si Marii
Dohnalovu z Topolné, čp. 203.

Hlavačka Josef,

1874, zemř. 1899; Mariana, nar. 1877; Jan, nar.
1879; František, nar. 1881, zemř. 1901; Josefa,
nar. 1889, zemř. 1896;
1. Josef – dělník v Mistřicích, byl sezdán 26. 8. 1908
s Apolonií Petříkovou (* 1883) z Mistřic, čp. 194.
2. Čechmánek Augustin, narodil se 1. 5. 1892
v Topolné, čp. 144. Sloužil jako dělostřelec
u divizního muničního oddílu č. 4, 2. kolony.
Zemřel 9. února 1915 ve věku 23 let na zánět plic v pevnostní nemocnici č. 2. v Krakově, kde byl rovněž pohřben.
3. Rodiče: Otec – František Čechmánek, domkař v Topolné, syn Josefa Čechmánka, domkaře v Topolné a jeho ženy Barbory, dcery
Tomáše Mokráše, domkaře v Topolné. Matka – Josefa, dcera Františka Vašiny, podruha
v Topolné a jeho ženy Uršuly, roz. od Josefa
Čechmánka, čtvrtníka v Topolné.
4. Později rodina žila v domě čp. 189 u Staré
školy. Dům chátral a tak byl v sedmdesátých
letech min. století zbourán ve veřejném zájmu
i s přilehlým hospodářským stavením. Vznikl
poměrně velký prostor, kde nyní stojí novinový
stánek s autobusovou zastávkou a směrem
ke Staré škole pokračuje jako dětské hřiště.
5. Lysoněk Antonín, narodil se 20. 12. 1886
v Topolné, čp. 107. Jako náhradní záložník
sloužil u pěšího pluku č. 3, 1. setniny a byl zajat v Srbsku. Zemřel v posádkové nemocnici v Zaječaru 26. února 1915 ve věku 29 let.
6. Rodiče: Otec – Martin Lysoněk, domkař v Topolné, syn Antonína Lysoňka, čtvrtláníka v Bílovicích a jeho manželky Apolonie, rozené
Vašíčkové z Mistřic. Matka – Apolonie, dcera
Josefa Lapčíka, čtvrtláníka v Topolné a jeho
manželky Anny, rozené od Jana Čecha, domkaře v Topolné.
7. Jako stolářský mistr v Topolné - čp. 80, se
oženil 3. 8. 1910 s Aloisií Lapčíkovou (* 1888)
z Topolné č. 213. Postavili si dům č. 253 na
Padělkách k Bílovicím.

narodil se 22. 2. 1885 v Topolné, čp.
228. Padl v roce 1915 ve věku 30 let. (Více
není známo).
Rodiče:
Otec – Jan Hlavačka, domkař v Topolné,
syn Karla Hlavačky, čtvrtláníka v Topolné
a manželky Pavlíny, rozené od Jana Mikošky, čtvrtláníka v Topolné.
Matka – Anna, dcera Barbory Hrdinové
z Topolné, rozené od Josefa Hrdiny, pololáníka v Topolné.
Sourozenci: Anna, nar. 1870; Magdalena, nar. 1872, zemř. 1897; Antonín, nar.
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8. Děti: Marie, nar. 1911 – provd.
za Tomáštíka do Spytihněvi; Antonín, nar. 1913, zemř. 1916;
9. Vdova Aloisie Lysoňková se
3. 8. 1921 provdala za Jindřicha
Hoferka – ruského legionáře.

Knot Ambrož,
narodil se 21. 5. 1884 v Topolné, čp. 100. Sloužil jako vojín u pěšího pluku č. 3. Zemřel 17. března
1915 ve věku 31 let. Je pochován
na Ústředním hřbitově v Brně.
Rodiče:
Neznámá vesnice před Charbinem
Otec – Antonín Knot, domkař
(Foto z archivu Jindřicha Hoferka).
v Topolné, syn Antonína Knota,
domkaře v Topolné a jeho manželky Oršuly, roSourozenci: Gabriel, nar. 1870; Antonín, nar.
zené Rozsypálkové z Topolné.
1872; Anna, nar. 1879, zemř. 1880; Ferdinand,
Matka – Josefa, dcera Adama Vaculy, domnar. 1881 – padl; František, nar. 1887; Byl žekaře v Topolné a jeho manželky Oršuly, rozené
natý s Žofií Mlýnkovou z Komárova čp. 36. OdHoferkové z Topolné.
dán v Pohořelicích 15. 3. 1911.

Varování nebo výstraha ???
V souvislosti s výročím 100.
zločin, otupuje se svědomí lilet Velké války, kdy v dubnu roku
dí a usnadňuje to plánování
1915 byli záměrně likvidováni
a provádění zločinů nových.
Arméni (menšina ve východArméni – nejstarší křesťanní části Turecka), se nedávno
ský národ (vznikl asi v r. 301),
světové osobnosti včetně pažili s tureckou většinou v klidu
peže Františka nechalo slyšet,
a míru až do 1. sv. války. Z jara
že to byla genocida a takto je
r. 1915 byla Osmanská říše nuji nutno nazvat. S tímto výrocena bojovat na třech frontách
kem se ale nesmířila turecká
a to dost neúspěšně. Ze severu
elita včetně prezidenta. Ten
byli Turci a jejich spojenci ponaopak varoval papeže, aby
raženi ruskou armádou na Kav„tuto chybu neopakoval“!
kaze a na jihu se začali vyloďoProč tak velká rozdílnost názovat Britové. Nastaly obavy, že
rů, když.....pravda
je jen jedna!
Tímto
způsobem začala i II. sv.
válka, kdy se podobné výroky Adolfa Hitlera nechaly
„plavat“, až vznikla největší válka
v dějinách lidstva.
Proto je namístě si
připomenout osudy Arménů a nebýt
k tomuto lhostejní
Transport dětí do nového „bydliště“.
i v současné době.
Zapadne-li takový

strana 10

Život v Topolné

se Arméni spojí s Rusy, a proto
turecká vláda rozhodla o přesunu Arménů na území dnešní
Sýrie.
Realizace tohoto plánu schválená parlamentem se potom
zvrhla ve vraždění, pochody
smrti a přesuny Arménů do
pouštních koncentračních táborů. Tímto způsobem přišlo
o život cca 1,5 milionu lidí včetně dětí, což se v průběhu II. sv.
války a potom v sovětských gulagech praktikovalo v ještě větších počtech obětí.
Proto je třeba
v takových záležitostech mít jasno, abychom nesklouzli do lhostejnosti a stavu,
že nás se to netýká, a že můžeme být klidní. Turecké zdůvodnění
a zlehčení zločinu, že to vzniklo
průběhem a vedením války není
namístě, zvláště

3/2015

když tento přesun – genocida, byla legalizována příslušnými zákony.
Jak to má však chápat naše
veřejnost, když Česká republika – na rozdíl od Slovenska
nebo Polska – v seznamu
zemí uznávajících tuto genocidu, stále chybí.
Kráceno a doplněno z KT č. 17.

Arménští civilisté doprovázeni tureckou eskortou (duben 1915).

Ferdinand Foltýn – výročí.
V tomto roce by se dožil 100 let pan Ferdinand
Foltýn – člen dechové hudby Topolanky. Dovolte,
abychom si při této příležitosti na něho vzpomenuli a připomněli si tuto osobnost.
Narodil se v muzikantské rodině jako čtvrtý
kluk Ferdinanda a Marie Foltýnových v době 1.
sv. války v Topolné. Jeho rodiště bylo v „Ulici“
v domě č. 165. Tak jak jeho bratři byl nepřímo
předurčen stát se muzikantem. Dle pamětí Ludvíka Foltýna, kapelníka - jeho bratra, byl v mládí
dítko celkem neposlušné a těžko ovladatelné.
Rodiče ho na čas poslali do Kroměříže k manželům Mořici a Marii Foltýnovým, ale „převýchova“
se prý nezdařila. Po nějakém čase přišel zpět do
Topolné.
Jeho další kroky po školní docházce vedly
do učení k Paříkům do Napajedel, kde se vyučil v kovooboru. Následovala vojna v Lipníku. Po vojně, za přispění
strýce Maurica se dostal k fy Lorenz
v Kroměříži, kde hrával s hudbou
„Národní gardy“ jejímž hráčem byl
i strýc Mauric. Potom se vrátil do
Topolné a v roce 1943 se oženil
s Františkou Mikoškovou. Nebylo
jim však dopřáno mít děti.
Po roce 1945 si Ferda pronajal hospodu u Hrdinů č. 135 (nyní
u Huberta), kterou s manželkou
provozoval tři roky. V tomto čase si
postavili rodinný dům čp. 247, kam
se z hospody nastěhovali. Po několika letech tento dům prodali a odstěhovali se do Napajedel - blízko
křižovatky. Oba byli v Napajedlích
zaměstnáni. Poslední Ferdovo zaměstnání bylo ve Fatře jako údržbář provozu. V říjnu 1968 zamřel za
neurčitých okolností a je pochován
v Napajedlích. Jako účastník jsem
byl svědkem neobvyklého průběhu
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pohřbu, kdy součástí byla velká účast lidí a asi
60 muzikantů. Součástí průvodu byla křídlovka,
nesená Jirkou Foltýnem na podušce před rakví.
Nad otevřeným hrobem mu potom tři křílováci
hráli jeho oblíbenou píseň „Tam v dáli za potůčkem“ a rozloučil se s ním jeho spolužák, učitel
Ludvík Škára.
Jeho muzikantskou dráhu je těžké popsat,
protože většina pamětníků a spoluhráčů již není
mezi námi. Snad postačí mé laické vyjádření. V
té době jsem totiž začínal chápat co je to dechová hudba a proto (asi tři týdny po jeho pohřbu)
jsem požádal kapelníka Ludvíka Foltýna o výuku
na dechový hudební nástroj – křídlovku.
Dle vyjádření jeho spoluhráčů a muzikantů
z okolí, byl výjimečným hráčem, který měl velký
dar v obrovské fyzické výdrži a přehledu, který
jako u vedoucího hlasu v kapele je
potřebný. Nad jinými kolegy z jeho
branže ho upřednostňoval krásný
rovný tón a bezchybné čtení notového partu. Při těžkém repertoáru, který kapelník tehdy předkládal
hráčům topolské dechovky si pomáhal různými švindlgrífy (tj. některé tóny lze hrát i jinými hmaty),
což byla u něho běžná zvyklost. Inu
ve skladbách skladatelů Smetany,
Dvořáka a jiných velikánů se toto
pokládá za profesní nutnost.
I když už uplynulo dost času, je
dobré si připomenout takové osobnosti, jako byl pan Ferdinand Foltýn, a to nejenom pro jeho robustní
postavu, ale i příslušnost k topolské
muzice, kterou nikdy nezklamal
a pomohl ji dotáhnout na solidní
úroveň.
Vzpomínáme a děkujeme!
Za kolektiv Topolanky:
Fr. Samsounek

Život v Topolné
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TJ Topolná
Vážení čtenáři, po dalších
třech měsících Vás vítám sloupečku věnovaného TJ Topolná. Pokusím se Vás seznámit
s tím, co se děje na našem fotbalovém hřišti.
Začneme u mužů. Oproti minulé sezoně došlo k několika
změnám. Nejvýraznější změnou je výměna trenéra. Radek
Viceník musel opustit pozici
trenéra z důvodu velkého pracovního vytížení. Po dlouhém
hledání jsme se rozhodli oslovit
Romana Leitnera, který nás vyslyšel a v polovině července se
pustil do letní přípravy A mužstva. Do hráčského kádru jsme
přivítali navrátilce Daniela Zelinku, který se vrátil z týmu
Viktoria Otrokovice. Tým se
pokoušíme neustále omlazovat
a to hlavně z vlastních zdrojů
– Jakub Foltýn je již stabilním
členem A mužstva a s dospělým fotbalem se pomalu seznamuje i Tomáš Jurčík.
Tým se v rámci přípravných
zápasů přihlásil do poháru
Okresního fotbalového svazu.
Jako prvního soupeře nám los
přidělil mužstvo Traplic, které
jsme dokázali vyřadit na penalty 3:2. V dalším kole jsme narazili na o třídu výš hrající Jarošov. I po dobrém výkonu jsme
bohužel podlehli 2:3. Pro hráče
to však byla skvělá zkušenost.
A jak se daří hráčům v současném ročníku? Nutno říct,
že skvěle. Opět se potvrdilo
pořekadlo: „Nové koště dobře mete“. Výsledkem je první místo v současné tabulce
s 18 body a celkovým skóre
29:16. Musíme zmínit i to, že
nejlepším střelcem na Uherskohradišťsku je v současné
době Jan Foltýn s 17 zásahy.
Družstvo dorostu hraje již
několikátou sezónu ve spojení
s týmem Fatra Napajedla. Tým
před sezónou posílili hráči ročníku 2000 (Topolná – Jan Belej,
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Radim Jurčík; Napajedla - Robin Holomek, Tomáš Janošek).
A že tohle spojení velmi dobře
funguje, je vidět i v tabulce krajské soutěže dorostu, kde tým
Napajedel po první třetině soutěže okupuje první místo. V kolonce body se pyšní 21 body
z celkových 24 bodů při skóre
30:11. Jde vidět, že usilovná
a mravenčí práce jak trenérů (Radek Kurtanský, Roman
Leitner) tak vedoucího týmu
(Stanislav Zelinka) nese úspěchy. Odměnou pro hráče může
být sada nových dresů, kterou
zajistila FS Napajedla a také
teplákové soupravy, které jsou
sponzorským darem firmy Bohemia Transport.
Mužstvo žáků se každoročně potýká s generačním problémem. Naštěstí si opět můžeme vzájemně vypomoct formou střídavých startů s týmem
FS Napajedla. Tuto sezónu
u nás hrají hráči Libor Machač
a Lukáš Srnec. Na oplátku hraje v Napajedlích Matyáš Kedra.
Dle nejnovějších informací se
ovšem FAČR chystá střídavé
starty zrušit, což by pro nás
byla poměrně velká rána. Necháme se však překvapit, s čím
přijdou. Před sezónou „přestoupili“ do dorostu již zmiňovaní hráči – Radim Jurčík, Jan
Belej, Robin Holomek a Martin
Jakvid. Naopak nás z přípravky
posílili – Matyáš Kedra, Tomáš
Svoboda, Vít Gajdošík a Jakub
Mikoláš. Trenéři žáků již několikátým rokem pracují ve složení:
Radek Viceník, Lukáš Sklenář
a Stanislav Mašlan. V občasné
době jsme na 6. místě okresního přeboru žáků s 9 body na
kontě.
I naši nejmenší – přípravka
– se potýkali s nedostatkem
hráčů. Po náborové akci od trenérů (Lukáš Kočenda, Cyprian
Blaho) se však situace podstatně zlepšila a opět vidíme houf
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malých dětí dychtících si kopnout do míče. Mezi nejmladší
můžeme počítat Tomáše Cahela, Lukáše Foltýna, Davida
Hrbáčka a Martina Večeřu. Celkem se můžeme pyšnit 12 registrovanými hráči. V současné
době se přípravka po odchodu
4 základních hráčů pomalu sehrává a po odehraných 3 zápasech jsou na 5. místě s třemi
body.
A co je ještě nového? V letní přestávce FAČR spustil (R)
Evoluci. Co si pod tím máme
představit? Veškeré odehrané
zápasy, výsledky, střídání, udělení karet, zpráva rozhodčího,
atd. se již zadává do počítače.
Před ostrým spuštěním jsme
měli všichni obavu, jak to bude
fungovat a jaké s tím budou
problémy. Avšak teď si tento
systém nemůžeme vynachválit.
Sestava a „papírová“ příprava zápasu je mnohem kratší
jak pro vedoucí týmů tak i pro
rozhodčí. Navíc doslova každý může vidět výsledek ihned
po skončení zápasu – a to na
stránkách is.fotbal.cz – včetně
sestavy, karet, gólů a dalších
věcí. Kéž by tak fungoval i registr vozidel.
Během letních prázdnin
jsme měli i jednou nezvanou
a nevítanou návštěvu. Přišla
během noci a ráno jsme se nestačili divit. Poškozená udírna,
bouda na kompresor, odcizená
Wi-fi anténa, koaxiální kabel,
staré železo, které bylo připraveno do sběru.
A co závěrem? Popřejme
fotbalistům hodně sportovního
štěstí, spousty vstřelených gólů
a minimum obdržených. Trenérům a funkcionářům hodně
pevných nervů. No a divákům?
Dostatek krásných sportovních zážitků na „našem“ hřišti,
spoustu radosti a málo smutku.
A pozor na „čagany“. 
TJ Stanislav Mašlan
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V září 2015 oslavil Dům s pečovatelskou službou
10. výročí provozu
V našem pečovatelském domě se vystřídalo
během deseti let již 38 obyvatel. Je tu celkem
14 bytů, ve kterých mohou obyvatelé bydlet samostatně, ale i v páru. Domácí pečovatelskou
službu zde zajišťuje Oblastní Charita Uherské
Hradiště. Co vlastně znamená domácí pečovatelská služba? Pečovatelka pomáhá obyvatelům v úkonech jako je osobní hygiena, zajištění
nákupu, donáška jídla, zajištění úklidu a údržby
domácnosti, praní a žehlení prádla atd. Málokdo
z vás ví, že jsme schopni zajistit tyto služby i u
vás doma. Ráda vzpomenu i aktivity, které zde

společně vytváříme. Setkáváme se při oslavách
narozenin, rádi také tvoříme různé dekorace,
např. na Velikonoce a Vánoce. Chtěla bych zmínit i Senior Klub, který je i pro obyvatele Topolné. Klub se schází každou první středu v měsíci
v 16 h nejčastěji na DPS v klubovně.
Na závěr bych vás chtěla pozvat na Setkání
u příležitosti 10. výročí otevření DPS, kde vám
mohu poskytnout další informace osobně. Těším
se na vaši účast.
Andrea Polášková, pečovatelka

POZVÁNKA
na

setkání k 10. výročí
otevření

Domu
s pečovatelskou
službou
v Topolné
ve středu 7. 10. 2015
v 16,00h

Plánované akce
Říjen
•
•
•
•
•

2. 10. – 3. 10.
3. 10.
7. 10.
Bude upřesněno
27. 10.

Prosinec
Dětský Bazárek
Drakiáda
10. výročí otevření DPS
Podzimní dílničky
Večer k výročí ČR,
beseda pana A. Knota

Listopad
• 20. 11.
• 21. 11.
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• 5. 12.
• 6. 12.
• 19. 12.

Mikulášský jarmark
Adventní koncert
Předvánoční zájezd
Bratislava – Trenčín
• 26. 12.
Vánoční koncert
• 26. 12.
Košt gulášů
• Bude upřesněno Turnaj ve stolním tenisu

Vánoční aranžování
Beseda s důchodci

Život v Topolné
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Společenská kronika
v červenci:

v srpnu:

50 let

50 let
60 let

60 let
70 let
75 let

Berková Hana
Dudová Miroslava
Berecka Pavel
Jurčík František
Žiška Miroslav
Samohýl Jiří
Valenta Miroslav
Martinková Jitka

70 let
80 let
92 let

Huňka Miroslav
žena
Fridrichová Blažena
Mikulka Alois
rie
Hubáčková Marie
Luňák Vladimír
Dohnal Josef
Otáhal Petr
Zálešák Josef
rie
Hlaváčová Marie
Kopp Bohumil

v září:
50 let
60 let

70 let
75 let
80 let
90 let

Lapčík Vladimír
Škára Bohumil
Kopp Jiří
Foltýn Ludvík
Zitta Vítězslav
Dovrtělová Anežka
Mikulka Václav
Pavlíčková Marie
Horák Josef
Ostrožíková Marie
Gajdošíková Marie

Srdečně blahopřejeme

Pozvánka na
Bratislava + Trenčín

„předvánoční trhy u našich sousedů„
19. prosince 2015 (sobota)
Předvánoční zájezd k našim nejbližším sousedům do
měst Bratislava a Trenčín – prohlídka historického centra
měst a pobyt na vánočních trzích.
Program:
• Odjezd v 7.30 hod. z Topolné
• Přejezd do centra Trenčína. Výstup na dominantní Trenčianský hrad – prohlídka. Občerstvení na vánočních trzích v centru města.
• Přejezd do centra Bratislavy Prohlídka vánočně vyzdobené Michalské třídy a Hlavního náměstí s předvánočními tržišti. Osobní volno na nákupy a občerstvení. Ochutnávka místních specialit – lokše, kapustnica, cikánská pečeně, punč, hriate a další. Výstup na Bratislavský hrad.
• Návrat do 21.00 hod.
Cena: 420,-/os
Cena zahrnuje: dopravu, průvodce a pojištění léčebných výloh v zahraničí, úrazové a škodu 3 osobě.
Cena nezahrnuje: vstupy do památek dle vlastních přání, občerstvení. Doporučené kapesné na vstupy,
drobné nákupy a občerstvení – 15 až 20,-Euro.
………………………………………………………………………………………………………………………….
Návratka: Odevzdejte v kanceláři OÚ do 15. října 2015 + platba zájezdu
Jméno a příjmení:
Bydliště:
RČ (nutné pro pojištění ):
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Klub seniorů
Ve čtvrtek 2. července zahájil klub prázdniny výletem lodí Morava po řece Moravě za hojné účasti
vnuků. Loď vyjela v 15h z přístaviště ve Spytihněvi.
Byl to jeden z horkých dní léta, a tak jen někteří
výletníci trávili plavbu na otevřené palubě, kde sluníčko i přes příjemný vánek peklo. Ostatní seděli
v příjemném stínu a pochvalovali si klidnou plavbu
a výhledy na okolní krajinu. Po téměř dvouhodino-

vé plavbě jsme vystoupili v přístavu v Otrokovicích,
občerstvili se zmrzlinou a nastoupili cestu zpět.
Ta byla rychlejší, protože jsme pluli s tokem řeky.
Všichni příjemně unavení dorazili zpět ve zdraví.
A už plánujeme výlet lodí na příští rok, tentokrát na
opačnou stranu a se zážitky při stoupání lodi ve
zdymadlech. Můžete se přidat!
H. Marášková

Společenská komise
Již podruhé uspořádala 24.
7. 2015 naše společenská komise noční prohlídku - Buchlovské noci s černou paní.
Z loňského roku jsme se poučili a prohlídky jsme posunuli
na pozdější dobu a to na 22hod
30min a další na 22hod 45min..
Ještě než začaly prohlídky,
měli jsme dostatek času na občerstvení a zhlédnutí doprovodných programů na hradních nádvořích. V každou celou hodinu
byla na dolním nádvoří krásná
ohňová show, vždy o půl byl na
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horním nádvoří sehrán zajímavý příběh skupinou historického
šermu.
Když jsme se dočkali dlouho očekávaných prohlídek nebyli jsme zklamáni. V každém
zpřístupněném sále na nás
čekala nějaká pověst, kterou
sehráli ochotníci v dobových
kostýmech. Některá pověst
byla smutná, některá veselejší
a některá měla i mírně lechtivý
nádech. Všichni jsme se dobře
bavili.
Prohlídka naší poslední sku-
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piny skončila těsně před půlnocí, tak že jsme stihli ještě poslední ohňovou show. Byla to
hezká tečka za příjemně prožitým večerem.
I když jsme se vracely v pozdních hodinách, na nikom nebyla
vidět únava a v některých hlavách se možná honila myšlenka
– co se bude pořádat příště?
Možná nám poradíte.
Na další příjemné setkání se
těší členky Společenské komise
obce Topolná.
M. Mlýnková
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Svatováclavské hody s právem
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