cena 5 kč

Obecní zpravodaj

Číslo 2

Ročník XVII.

Výlet MŠ
Blíží se konec měsíce května, je čas pomýšlet na
výlet. Pro naše děti je výlet velká událost. Vždyť pojedeme daleko, bez maminky s batůžky. Už se všichni
těšíme, jenom počasí nám dělá starosti, ale třeba se
umoudří. Je středa ráno a počasí je přijatelné. Sice
je trochu chladněji, ale neprší. Autobus přijel, vezmeme si batůžky a vyjíždíme směr Olomouc - ZOO.
Pohodlně se posadíme a sledujeme cestou co se
děje kolem nás. Přijíždíme k Olomouci a začínáme
mít obavy, jelikož počasí se kazí, dokonce i prší, ale
když vyjíždíme na Svatý kopeček k ZOO, naše obavy jsou tytam. Neprší! Tak hurá do ZOO! Ještě maličkost, každý dostane červenou šiltovku, to aby se
nám někdo někam nezatoulal. Jenomže po tak dlouhé cestě vyhládne, nejdříve jídlo a potom zvířátka.
S chutí se každý pustí do jídla. Maminky vše vzorně
připravily, musíme ze všeho trochu ochutnat. Posilněni se vydáváme prohlížet zvířátka. Nejdříve žirafy,
jsou krásné, ale je nás tu nějak moc, aby se nám někdo nezatoulal. Uf, konečně jsme venku a vydáváme se dál. Ale zvířátka některé děti moc nezajímají,
opět se připravujeme dát si něco na zub. “Pojedeme
vláčkem?“ zní častá dětská otázka. Bohužel, počasí nás zradilo, je celkem zima. Ve vláčku by nám
moc teplo nebylo, raději půjdeme po svých. Vidíme
medvědy, vlky i s mláďaty . A je konec, čeká nás
cesta domů. Malé děti zmoženy cestováním usínají.
Když však přijíždíme do Topolné jsme už vzhůru. Po
dlouhém dni si můžeme všichni oddechnout, hlavně
paní učitelky, které mají po celou dobu starost, aby
se nikomu nic nestalo. Všechno proběhlo bez potíží,
plni zážitků se vracíme k rodičům.
Učitelky MŠ
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Slovo starosty
Milí spoluobčané,
jaro nám nenávratně zmizelo
a nastaly letní dny. Na začátku
léta si většinou přejeme krásné,
slunečné počasí. Já však tentokrát musím vyslovit přání, aby se
počasí umoudřilo a na naše suchá pole a zahrady co nejdříve
přiměřeně zapršelo.
V uplynulých měsících připravily jednotlivé složky v naší obci
celou řadu společenských akcí „pálení čarodějnic“, stavění máje,
kolečkiádu. Topolští rybáři uspořádali na Štěrkáči první rybářské
závody od založení nového spolku a v sobotu 20. června pozvali
k vodě i nejmladší adepty rybaření. O mládež se příkladně starají i fotbalisté, kteří každoročně
pořádají turnaj mladých talentů možná budoucích reprezentantů,
kteří bojují v těchto dnech o evropský titul v kategorii do 21 let.
1. května jsme si připomněli
70. výročí osvobození naší obce.
Mrzí mě, jak málo z nás si našlo
čas, aby se zúčastnilo pietního
aktu kladení věnců u pomníku
obětí 2. světové války. Je pravda, že se v tento den letos sešlo
několik akcí. Ale je také pravda,
že se dalo najít si chvilku k uctění památky dvanácti obětí války
z řad topolských občanů a šesti
rudoarmějců, kteří položili své

životy za naši svobodu. Jsme-li
schopni - byť po 70 letech - na
jejich nejvyšší oběť zapomínat,
pak se nedivme, že se dnes mezi
námi vytrácí vzájemná úcta ke
druhému, k jeho životu a práci.
Dvacátého pátého května
proběhla prezentace naší obce
v soutěži Vesnice roku. Chtěl
bych poděkovat Vám všem, kteří jste reagovali na naši výzvu
a věnovali se v rámci příprav na
prezentaci obce úklidu a zvelebení okolí vašich domů. Samotné
soutěži se ve svém článku věnuje Hanka Marášková. Mně touto
cestou dovolte moc poděkovat
především jí samotné. Má lví podíl na tom, že jsme se do soutěže
vůbec přihlásili a že jsme hodnotící komisi mohli předvést bohatý společenský život v Topolné.
A i když nám vítězství těsně uniklo, účast v soutěži určitě pomohla
stmelit Ty, kteří jsou ochotni pro
vesnici něco udělat - od batolat
z Dětského klubu Sluníčko až
po naše duchem mladé seniory.
Blahopřejeme našim sousedům
do Babic k vítězství v krajském
kole soutěže a přejeme jim hodně úspěchů na celostátní úrovni.
Začátkem července nás čeká
zahájení stavebních prací na akci
„Prodloužení komunikace a infrastruktura v části Topolná - ulice

Soutěž Vesnice roku 2015
V letošním roce se naše obec přihlásila do soutěže již počtvrté. Říkali jsme si, že máme co nového
ukázat, spoustu míst v obci se změnilo k lepšímu.
A hlavně - společenský život vedeme jistě bohatý.
Hodnotící komise soutěže navštívila Topolnou v pondělí 25. května a naším úkolem bylo
ve dvou hodinách obec představit. Na obecním
úřadě byla připravena prezentace obce v podobě
nástěnek, kronik, DVD z různých akcí a dalších
dokumentů ze života obce. Jako živé představení jsme se rozhodli shromáždit zástupce spolků
na nové návsi, nechat členy komise překvapovat odkud kdo vyjde, protože náves byla při jejich příjezdu prázdná. Čtyřicetiminutový program
zahájily fanfárou členky Společenské komise,
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Nad školou“ II. etapa (1. část)“.
Pod tímto poněkud kostrbatým
názvem se skrývá vybudování 375 m silnice a inženýrských
sítí (kanalizace, plyn, venkovní
osvětlení, místní rozhlas) od dokončené části nahoru zhruba povodovodní šachtu.
Občané, jejichž pozemky se
stavbou sousedí, obdrželi od
obce dotazník. Cílem jeho rozeslání bylo zjistit zájem o vybudování odbočky od páteřní kanalizace do jejich pozemku v délce
zhruba půl metru. Z rozeslaných
anketních lístků se nám vrátila
zhruba polovina. Prosím touto
cestou o jejich vyplnění a doručení na obecní úřad. Vybudujeme-li totiž na základě Vašeho zájmu
tyto odbočky v rámci této fáze
stavebních prací, nebudou muset
případní budoucí stavebníci provádět překopy nové silnice.
Protože prováděné stavební
práce určitě omezí nejen obyvatele ulice Nad školou, chtěl bych
Vás touto cestou poprosit o trpělivost.
Přeji Vám hezky prožité dovolené, dětem nepropršené prázdniny, abychom se v novém školním roce zase všichni ve zdraví
sešli.
Ladislav Botek
starosta obce

(foto na str. 2 a 16 str. )

poté vypochodovala Topolanka, která průběžně doprovázela hudbou některé další vstupy, s ní vyjeli
ze vrat chlapi Horákovi s koníkem. Navázala taneční složka souboru Včelaran a za ní se vyrojily ze
dvorku kostela maminky s dětmi klubu Sluníčko.
To už z druhé strany návsi s písničkou Večerníček
přicházely v červených čepičkách děti z mateřské
školy, které vedly paní učitelky. Sotva skončil jejich
vstup, přiběhli od základní školy žáci „žluťásci“, kteří si zaskotačili při písni Dáme klukovi školy. A to už
zatroubili muzikanti „hořííí“ a vyjeli hasiči. Od Horáků ze vrat s písničkou A já mám koníčka vraného
vyvezli naši dřevěnou krávu kluci z Topolské chasy
a za nimi z hlavní silnice projela návsí nová sekačka společnosti Topagra.
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Početnou složkou programu byl Klub seniorů,
který zazpíval svoji „hymnu“, jejímž autorem je Petr
Mikulka. Tady se blýskl i starosta svým verbuňkem.
S nečekaným rockovým hudebním doprovodem
vyběhli zpoza kostela chlapci TJ se svým trenérem
Standou a ukázali prvky ze svých tréninků. Jejich
píseň Nechte vlajky vlát rozevlála třásně a vlaječky v rukou přítomných na návsi. Celý program pak
zakončila společná píseň a všeobecný tanec. Poté
starosta poděkoval všem za prezentaci a pozval komisi i všechny přítomné na malé pohoštění do Topolské hospody, kde se prezentovali topolští vinaři
a paní Marie Sekaninová předvedla výrobu kraslic.
Rekonstruovanou stavbu Topolské hospody jsme
přihlásili do soutěže v kategorii Zlatá cihla, proto si
komise musela objekt prohlédnout. Komise ještě
navštívila ZŠ, kostel s přístavbou a také jsme zajeli
alejí ke štěrkovišti.
Co říci závěrem? Vesnicí roku ZK se stala obec
Babice, která se do soutěže přihlásila již pojedenác-

té. Získala také ocenění v kategorii Zlatá cihla za
Muzeum myslivců a pytláků. K úspěchu blahopřejeme. Konkurence v soutěži je veliká nebo spíš
bych řekla slovy předsedy komise - velmi vyrovnaná, takže je důležité čím která obec zaujme. Topolná nakonec získala Diplom za vedení kronik,
k tomu náleží finanční odměna 20 tis. Kč. A tady
patří poděkování všem, kdo se kronikám v obci
věnují: paní Věře Buráňové, která vede obecní
kroniku, učitelkám MŠ a ZŠ, hodové chase za vedení hodové kroniky, Františku Samsounkovi za
fotokroniky, které mapují historii Topolné od hodů,
přes zemědělství, legionáře... až po hasiče.
Já za sebe také děkuji všem, kteří se na prezentaci podíleli a společně ji připravovali nebo se
alespoň přišli podívat. Věřím, že zapojení do soutěže naši obec zviditelní a my na ni můžeme být
o to víc hrdí. Těším se na další společné zážitky
s vámi.
Mgr. Hana Marášková

USNESENÍ 02/2015
ze zasedání Zastupitelstva obce Topolná, konaného dne 16. 6. 2015
A. Zastupitelstvo obce schvaluje:
- složení návrhové komise, zapisovatele a ověřovatele zápisu
- program jednání tak, jak byl uveden na pozvánce
- Závěrečný účet obce s výrokem
„bez výhrad“
- Účetní závěrku obce Topolná Za
rok 2014 s výrokem „bez výhrad
a oprav“ dle protokolu
- Rozpočtový výhled na roky 2016
– 2020 dle přílohy
- Rozpočtové opatření č. 3 dle přílohy
- Výběr dodavatele na realizaci
stavby „Rekonstrukce kotelny“ společnost Plynosystém, s.r.o.,
a smlouvu o dílo ve výši Kč 823
647,-- včetně DPH s touto společností
- Výběr dodavatele na realizaci
stavby „Prodloužení komunikace a infrastruktura v části Topolná - ulice Nad školou - II. etapa
(1. část)“ - společnost EUROVIA
CS, a. s., závod Zlín, a smlouvu
o dílo ve výši Kč 6 372 334,-včetně DPH s touto společností
- nákup pozemku parcelní číslo
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5620 o výměře 3 440 m2 zapsa- B. Zastupitelstvo obce bere na
ného na listu vlastnictví č. 865
vědomí:
pro katastrální území Topolná za - zprávu o činnosti RO
cenu Kč 25,-- / m2
- zprávu Kontrolního výboru
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V roce 70. výročí konce 2.světové války je
třeba vzpomenout na topolské občany, kteří se
nezalekli běsnění okupantů a zapojili se do boje.
Po rozpuštění KSČ, v době
nacistické okupace, byla v Topolné utvořena ilegální organizace, která byla napojena na
okresní vedení v Napajedlích.
Vedl ji Josef Mašek a Josef
Lapčík. Měla za úkol vést protifašistickou tiskovou službu
a sabotážní činnost. Tato organizace byla prozrazena, neboť
se do ní dostal agent Gestapa
Růžička. Při hromadném zatýkání byli nejdříve zatčeni Josef
Mašek a Josef Lapčík, během
měsíce pak další Alois Šumíček, Jan Lapčík, Alois Juřena,
Bohumil Mikoška, Jan Žajdlík,
Jaroslav Tureček, Cyril Hlavačka a František Lapčík. Františku Ondrovi a Augustinu Fusekovi, kteří měli být zatčeni, se
podařilo uprchnout, neboť byli
včas upozorněni. Skrývali se
na různých místech. Augustin
Knot se dobrovolně přihlásil na
Gestapo, domníval se, že tím
zachrání své sestry, které byly
zatčeny..
Ze zatčených byli Mašek
a Lapčík odsouzeni k trestu
smrti a 14.8. 1944 popraveni. Mikoška a Juřena zemřeli
v koncentračním táboře.
V roce 70. výročí konce druhé
světové války je třeba vzpomenout také na statečné občany
z Topolné, kteří se nezalekli fašistického řádění a zapojili se
do odboje.
Po porážce Slovenského národního povstání se část partyzánů přesunula na Moravu.
Tam pokračovala v partyzánském hnutí. Štáb brigády vyslal do širokého okolí skupiny
organizátorů, s úkolem zakládat další partyzánské skupiny. Do prostoru Komárova
přišel Jan Úlehla - Ivan. Na
Komárově navázal spojení
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s ilegálně pracujícími občany.
Mezi prvními členy byli vedoucí polesí Prusinky František Bartošík, František Ondra, který unikl před zatčením
Gestapem. Antonín Nevařil,
který se ukrýval po útěku z totálního nasazení. Karel Fusek
a František Šoustal ze Spytihnevi, kteří rovněž unikli zatčení
Gestapem. První schůzka se
uskutečnila v prosinci r. 1944
v hájence u Bartošíků. Po projednání organizačních záležitostí byl založen oddíl Ivan l.
československé partyzánské
brigády Jana Žižky.
Velitelem oddílu se stal Jan
Úlehla, zodpovídal štábu brigády za činnost celého oddílu.
Zástupcem velitele a politickým komisařem byl jmenován
František Ondra. Měl za úkol
přijímat nové členy a vykonávat organizační práce. Byly
stanoveny nejbližší úkoly.
Rozšířit štáb skupiny, přijímat
další členy, vyzbrojit skupinu.
Schůzka byla zakončena přípitkem a František Ondra pronesl heslo španělské bojovnice za svobodu Dolores Ibaruri
„Raději smrt ve stoje, než život
na kolenou“.
Štáb oddílu se často přemisťoval dle prováděných akcí. Místa úkrytu se nacházela v hájence u Bartošíků, v bunkru v lese,
na Komárově, ve Spytihněv
u Šoustalů, v Topolné u rodiny
Hlavačkových, u Josefa Štefky a Aloise Šumíčka. V lednu 1945 byl vybudován bunkr
u rodiny Marie a Františka
Kavkových v Nedachlebicích.
Dalšími členy skupiny z Topolné byli Šumíček Jaroslav,
Dohnal Alois, Tureček Jaroslav, Štefka Jan, Samsounek
Vladimir, Hlavačka František,
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Mikoška Bohumil, Bartošík Jaroslav, Foltýn Ferdinand, Knot
Augustín, Marčík Alois, Ondra
Petr, Kryška Vladimír.
Akce skupiny byly zaměřeny
na přepadávání četnických
stanic, vojenských hlídek. Byly
vydávány letáky s výzvou k našim občanům, aby se připravovali na ozbrojený boj proti
německým okupantům. Při odzbrojení četnické stanice v Březolupech byly získány 4 pistole
a náboje. Ve Zlechově rozbila partyzánská hlídka telefonní
ústřednu. U Napajedel byl přepaden maďarský oddíl, bylo ukořistěno mnoho zbraní a střeliva.
4 maďarští vojáci přešli k partyzánům. Pro přepadu maďarské
stráže v Rackové byly získány
3 pušky. V Pohořelicích došlo
k přestřelce s německou jednotkou. V Prakšicích se sice přepad německého oddílu nezdařil, přesto však partyzáni získali
1 pušku. V Topolné se žádná
akce nekonala, protože tu byla
německá posádka delší dobu,
také proto, aby partyzáni na sebe
neupozornili, neboť kromě úkrytu
tu bylo také místo schůzek.
Kromě spojení se štábem brigády skupina udržovala spojení se zpravodajskou skupinou
Bohuš. Další spojení bylo udržováno se skupinou Dimitrie
Kuriněnka která operovala na
uherskobrodsku. Prostřednictvím napajedelského učitele
Boury bylo udržováno spojení
se skupinou Olga.
Osvobozovacích bojů se po
boku Rudé armády zúčastnili Jaroslav Úlehla, Božetěch
Dujíček, Jan Žižka, František
Oršulák, Zdeněk Mašek. V boji
padl Jaroslav Úlehla a raněni
byli Dujíček a Oršulák.
J. Ondrová
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Setkání rodin topolských Malinů
V sobotu 23. května 2015 se
v Topolské hospodě uskutečnilo
první setkání rodin topolských
Malinů.
Rod Malinů se do Topolné
dostal z Mistřic v 80. Letech 19.
století.
Na přelomu 19. a 20. století se postupně narodili manželům Františkovi a Barboře Malinovým čtyři synové František,
Alois, Cyril a Ferdinand a dvě
dcery Marie a Barbora.
Všechny rodiny těchto sourozenců žily v Topolné, s výjimkou
Aloise, který odjel v roce 1925
s rodinou do Ruska. Po 2. světové válce se vrátil do vlasti.
Usídlil se v Bílovci na severu
Moravy s druhou manželkou
a jejich dětmi Evženem a Naďou. Dospělé tři děti z prvního
manželství František, Zdeňka
a Jiřina odešly do Prahy. Založily rodiny a žily v Praze, Pardubicích a v Roudnici nad Labem.
Některé topolské rodiny udržovaly s rodinami v Čechách
osobní nebo písemný kontakt.
Z něho také vznikl podnět „české větve“ k uskutečnění tohoto
setkání na základě dopisu Libuše Novákové, vnučky Aloise Maliny, dcery
Jiřiny
Novotné
z listopadu 2014.
Chtěli poznat rodiště, prostředí
a rodiny potomků
svých dědů a babiček z Topolné.
Přípravou setkání se začali
zabývat senioři
topolských Malinů. Zjistilo se,
že na Moravě,
resp. v Topolné
a blízkém okolí
žije 110 a v Čechách žije 40 potomků Malinů. Základním bodem
k přípravě setkání bylo zajištění
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podkladů osobních dat a fotografií jednotlivých členů rodin
pro vyhotovení rodokmenu. Následně bylo navrženo, aby se
setkání uskutečnilo v Topolné,
což bylo všemi akceptováno.
Zrovna tak jako termín setkání,
který byl stanoven tak, aby vyhovoval oběma stranám a nebyl
v kolizi s nějakou místní akcí.
Jako místo byla nakonec určena čerstvě zrekonstruovaná Topolská hospoda, kde se využilo
i možnosti ubytování pro hosty
z Čech, bezproblémového zajištění občerstvení, čímž bylo
umožněno bezstarostné besedování a diskutování, pro vlastní poznání se navzájem.
V den setkání přivítala Topolná chladným a později deštivým počasím 11 našich hostů
z Čech, proti původně nahlášených 16. Po společném obědě
jsme nafotili několik společných
fotografií před Topolskou hospodou, včetně jednotlivých rodin do svých rodinných archivů.
Pak následoval výklad Augustina Knota, topolského historika,
k předloženému rodokmenu rodiny Malinů a beseda k jeho knize o historii Topolné, která byla
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vydaná v r. 2005.
Když účastníci setkání navštívili místa rodných domů
svých předků čp. 86, 200 a 213
a památkově chráněné domy
čp. 90 a 93, ozval se místní
rozhlas, který pozdravil a přivítal účastníky setkání v Topolné
také směsí slováckých melodií a písníček. Potom jsme se
všichni vrátili zpět do Topolské
hospody, kde se pokračovalo
ve vzájemném poznávání a na
konec přišlo i na naše moravské
písničky. Rozcházeli jsme se až
při zavírací hodině.
Dle ohlasu zúčastněných cca
80 osob je možno konstatovat,
že setkání bylo přátelské, splnilo svůj účel a význam. Česká
strana vyjádřila všem poděkování za vstřícné přijetí a péči,
které se jí strany domácích dostalo.
Děkujeme p. Augustinovi.
Knotovi za trpělivost při zpracování rodokmenu a jeho obsáhlý a odborně vedený výklad
k němu a o historii obce Topolná
a také všem těm, kteří se podíleli jakýmkoliv způsobem na přípravě a zabezpečení setkání.
Senioři topolských Malinů
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Pouť do Svaté země
Zásluhou pátera p. Jos. Říhy se ve dnech
9. 3. – 17. 3. 2015 uskutečnila první pouť naší farnosti do Svaté země, jejímž státem je Izrael. Tato
země je kolébkou tří náboženství, které vyznávají
víru v jednoho Boha. Pro nás křesťany je zemí Ježíše Krista, zemí evangelia. Pro Židy je zaslíbenou
zemí a pro Muslimy – svatostánkem. Tato náboženství mají mezi sebou po staletí rozpory, které
vysvětlit by zabralo delší dobu. Tato pouť byla pro
mě celoživotním zážitkem, když jsme navštívili
místa mnohých kultur a prastarých civilizací. Izrael je malý stát rozlohou menší než Slovensko
(plocha 27 817 km2). Má subtropické podnebí.
Nejteplejší období je v letních měsících, u Mrtvého moře teploty vystupují až na 50° C. My jsme
se už ale koupali v březnu, kdy teplota vody byla
24° C a teplota vzduchu 29° C. Naše pouť začala
odjezdem z Bílovic na letiště do Budapešti. Zde
nás čekal průvodce cestovní kanceláře Awertour,
se kterým jsme odletěli do Tel Avivu. Po příletu
nás čekal autobus, který nás odvezl do všech největších měst: Jeruzaléma, Betlehema, Nazaretu
(1 den ubytování v hotelu Tiberias), Haify (největší
přístav), Qumran (národní park), Tel Aviv – hlavní
město. Pro mě největším zážitkem byla návštěva Božího hrobu na Kalvárii – Golgotě. Zde jsme

také prošli všechny zastavení Křížové cesty – Via
Dolorosa. Ještě bych připomněl návštěvu chrámu Zvěstování, Pater Noster (otčenáš), baziliku
Narození Ježíše Krista, kostely sv. Josefa, Stella
Maria (o něm známá píseň Jožiny Ducháčkové ze
Šohajky) a mnoho dalších spojení s evangeliem
(Jericho, Káni Galilejskou, Horu Tábor, Kafarnaum, Emausi. Velkým zážitkem byla plavba lodí
po Genezaretském jezeru (místo dvou zázraků
z působení Ježíše Krista). Po nalodění nás posádka lodi přivítala vztyčením české vlajky a naší
státní hymnou. Jedna ze zastávek byla u Středozemního moře v Cézarci Primorské, kde jsme navštívili akvadukt (vodovod, který nechal zbudovat
Herodes Veliký – délka 20 km). Projeli jsme taky
poušť, kde žijí nejchudší obyvatelé Beduíni až po
Golanské výšiny.
Navštívili jsme také nejsvětější místo Židů –
Zeď nářků, která je střežena a prochází se zde
kontrolou jako na letišti. Připomněl bych našim
mladým lidem, že v Izraeli je povinná vojenská
služba na tři roky. Jinak mohu říct, že tato pouť
proběhla ve velmi klidné atmosféře i když jsem
měl předem jisté obavy vzhledem ke sledování
zpráv naší televize.
S. Pekař

Tělovýchovná jednota
Přípravka se dne 1. 5. 2015
mimo svá utkání v okresní soutěži zúčastnila již 5. ročníku Turnaje talentů na hřišti v Topolné.
Po loňském úmorném vedru
nás letos sluníčko bohužel moc
nepotěšilo a zůstalo skryté pod
mrakem. Sem tam dokonce
spadlo pár kapek. I tento rok se
turnaje zúčastnilo 8 týmů z okolních obcí, i když letos byl turnaj
již bez mezinárodní účasti. Sys-
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tém zápasů byl již také tradiční dvě skupiny po čtyřech členech.
Po odehrání zápasů ve skupině se šlo do play off, z kterého
vzešel celkový vítěz turnaje.
Turnaj byl určen pro hráče ročníku 2003 a mladší. Svou účastí
nás potěšily tyto týmy: Topolná,
Březolupy, Mařatice, Napajedla,
Jarošov, Halenkovice, Březová
a Kněžpole. Do skupiny A byly
rozlosovány týmy: Napajedla,

Život v Topolné

Kněžpole, Mařatice, Halenkovice. Ve skupině B: Březová, Březolupy, Jarošov, Topolná.
Výsledky skupiny A: Napajedla - Kněžpole 1:0, Mařatice
- Halenkovice 2:1, Napajedla
- Mařatice 1:2, Kněžpole - Halenkovice 0:4, Napajedla - Halenkovice 1:1 a Kněžpole - Mařatice 1:0. Výsledky skupiny B:
Březová - Březolupy 1:0, Jarošov - Topolná 2:1, Březová -
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Jarošov 1:2, Březolupy - Topolná 1:3, Březová - Topolná 0:2
a Březolupy - Jarošov 0:1.
Po sečtení bodů a skóre došlo na pavouka play-off, které
dopadlo následujícím způsobem: Halenkovice - Březolupy
8:0, Napajedla - Březová 1:1
(3:2 PK), Kněžpole - Jarošov
2:2 (5:1 PK) a Mařatice - Topolná 1:0. Po malém občerstvení
se hráči plni nových sil vrhli na
semifinále: Halenkovice - Napajedla 3:0 a Kněžpole - Mařatice
0:3. V souboji o bronzovou medaili vyhrál tým Kněžpole 1:0.
V zápase o 4. místo porazil tým
Kněžpole tým z Napajedel 1:0.
Finále hrané mezi týmy Halenkovic a Mařatic bylo dramatické
se spoustou šancí na vstřelení
gólu, ale brankáři měli své svatyně velmi dobře začarovány.
Proto byl po základní hrací době
výsledek 0:0. Při střelbě pokutových kopů se štěstí usmálo
na loňské vítěze z Halenkovic
a ti zvítězili v poměru 5:3. Ceny
předávali: předseda OFS pan
František Miko, starosta obce
Topolná Ing. Ladislav Botek
a ředitelka ZŠ Topolná Mgr.
Jana Gregorová.
Finální umístění: 1. Halenkovice, 2. Mařatice, 3. Kněžpole,
4. Napajedla, 5. Topolná, 6. Jarošov, 7. Březová a 8. Březolupy
Poděkování patří sponzorům, konkrétně:
• Zlínský kraj
• Continental Barum s. r. o.
• OFS Uherské Hradiště
• KFS Zlín
• Topek s. r. o.
• Toma s. r. o.
• POEX s. r. o.
• Topolská hospoda
Žáci hrající okresní přebor
se umístili na 9. místě s celkovým počtem 20 bodů a skóre
37:46. Ke větší spokojenosti
nám chybělo 5 bodů, díky nimž
bychom se vyšvihli na páté místo. Střelcem sezóny se stal Jan
Belej s 10 góly. Tato sezóna
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byla v pořadí již druhá, kdy jsme
začali v rámci střídavých startů
spolupracovat s FS Napajedla.
Spolupráce probíhala na úrovni
jak mladších (Jiří Hába, Jakub
Viceník, Filip Kočenda), tak na
úrovni starších žáků (Jan Belej,
Radim Jurčík – Martin Jakvid,
Robin Holomek, Lukáš Srnec).
K oboustranné spokojenosti
bude spolupráce pokračovat
i nadále. Nedílnou součástí
týmu žáků byli i dva hráči přípravky – Matěj Kedra a Jakub
Mikoláš. Nesmíme zapomenout
poděkovat všem hráčům, trenérům, rodičům a všem, kteří nám
pomáhají s výchovou mládeže.
Dorostence v jarní části soutěže nezastihla žádná zranění
a kádr se stabilizoval. Tým se
stal soudržnějším, bojovnějším
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a velmi dobře se začlenila i posila z Baťova - Tomáš Vodák,
který se stal nejlepším hráčem
jarní části. Bilance jarní části soutěže je 9 výher, 2 remízy
a 1 prohra. Celkové 7. místo v
tabulce svědčí o tom, že umíme vyhrát s týmy z horní části
a konečně i z dolní části tabulky,
což se nám na podzim nedařilo. Kádr hráčů pro příští ročník
zůstává stejný; jarní výsledky
nám ukázaly, že se můžeme
v novém ročníku pokusit bojovat
o postup do krajského přeboru.
Střelci jarní části:
Adam Lapčík
15 gólů
David Brauner
7 gólů
Jakub Leitner
6 gólů
David Mikšaník
5 gólů
Tomáš Vodák
2 góly

Život v Topolné

Pavel Kolář
Václav Kučera
Jan Zlámal

2 góly
2 góly
2 góly

Ostatní hráči se podíleli jednou brankou.
Tým mužů vstoupil do jara
posílen, když přišel na přestup
brankář Tomáš Rosík z Březolup, který svými výkony v utkáních tým několikrát výrazně
podržel. Musíme vzpomenout
i Jendu Foltýna, který se po
několika letech ve Slovácku
vrátil zpět do Topolné. Celkové
6. místo s jarní bilancí 5 vítězství, 1 remíza a 5 proher je klidný
střed tabulky okresní soutěže.
Přejeme
všem
hráčům,
sponzorům a fanouškům pěkný
letní odpočinek.
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Společenská kronika
v dubnu:

v květnu:

60 let

50 let Hanáček Radek
Formáčková Zdislava
Viktora Roman
Horák Miroslav
Mlýnková Marta
Štěpáník Jaroslav
60 let Mikulková Bohumila
Krystýn Jiří
Malíková Jarmila
70 let Bejvl Václav
Tureček Ludvík
80 let Šumíčková Františka

70 let
75 let
80 let
91 let

Hoferek Jaroslav
Knotová Dagmar
Dvořáčková Marie
Štěpánková Marie
Gajdošíková Anna
Lapčík Svatopluk
Foltýnová Jiřina

v červnu:
50 let
60 let
96 let

Hlavačková Helena
Štefek Jiří
Marčík František
Mikoška Jiří
Gajdošíková Anna

Srdečně blahopřejeme
lah

Klub seniorů
I v tomto roce se náš klub
schází na pravidelných schůzkách první středu v měsíci. Je
sice škoda, že je to víceméně
dámská záležitost, snad časem
i další muži naznají, že je fajn
se sejít, popovídat si a zasmát.
Při jakém programu? Společně
jsme se podívali na videa z hodů
a plesů, v březnu jsme si uspořádali retro oslavu MDŽ s programem dětí ZŠ i programem
vlastním. Paní Marie Sekaninová nás seznámila se zdobením
kraslic a oslavili jsme nejedny
narozeniny. Zajeli jsme si do
Olomouce na výstavu Flora,
což zorganizovala paní Háblová. Připravovali jsme se na prezentaci obce k soutěži Vesnice
roku a také jsme se potom patřičně předvedli. Letní sezónu
vítáme tradičním červnovým

Plánované akce:
• 1. 9. – 2. 9. 2015
• 12. 9. 2015
• 26. 9. - 27. 9. 2015
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grilováním pod pergolou u DPS
s doprovodem harmoniky Cypry
Blahy. Na pozvání Klubu seniorů z Březolup podnikla dámská
sekce našeho klubu pěší výlet
zakončený v březolupské hale,
kde se konala módní přehlídka
s doprovodným programem.

A teď se těšíme na poslední
předprázdninovou akci – výlet
lodí po řece Moravě.
Tak vidíte, senioři, je proč přijít mezi nás. Po prázdninách se
sejdeme ve středu 2. září, ale
teď přeji HEZKÉ LÉTO!
H. Mar

Motosraz
Slavnosti vína
Svatováclavské hody

Život v Topolné
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Výtvarná soutěž dětí
ZO ČZS Topolná vyhlásila v dubnu soutěž pro
děti ZŠ, na téma „ Kytice ve váze“.
Soutěže se zúčastnilo 43 dětí, ve dvou kategoriích – 2. třída a 3. - 5. třída. Práce dětí byly velmi
vyrovnané a bylo velmi těžké stanovit vítěze. Rozhodli jsme se proto neudělovat žádná místa, ale
vybrali jsme 10 nejhezčích a odměnili výtvarnými
pomůckami školu a všem účastníkům koupili malý
mls.
V měsíci listopadu chceme vyhlásit novou
soutěž, na téma „ Rozkvetlá zahrada“. V lednu
bychom pak 5 nejlepších prací zaslali do celorepublikové soutěže do Prahy.
Závěrem mi dovolte poděkovat celému učitelskému sboru, vychovatelkám ŠD a všem dětem,
které se soutěže zúčastnily.
F. Buryánková

Ondřej Blaho, 3. třída

Lucie Křesťanová, 1. třída
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Z historie Topolné
90 let kapličky svatého Antonína
V roce 1925 se obyvatelé Horního
konce rozhodli postavit kapličku, po
vzoru kapličky svaté Anny na Padělkách k Napajedlům. V té době byl v
okolí čilý stavební ruch. Většina domů
nad současnou kapličkou byla postavena ve dvacátých a třicátých letech
minulého století. Proti tomu v místech
pod kapličkou byly většinou malé domkařské domečky. Kaplička svaté Anny
se musela přestavět protože překážela stavbě rodinných domků. Občané
Horního konce chtěli rozebranou kapličku postavit na Horním konci. K tomu
nedošlo a to byl důvod stavby vlastní
kapličky.
Kaplička byla postavena na obecním pozemku, jak je zřejmé ze zápisu
jednání obecního zastupitelstva ze
dne 25. května 1925 kde je zapsáno:
Část obecního pozemku na němž
stojí nová kaplička na Horním konci se odstupuje
jako milodar parcely 3285/4. Vyhrazuje si právo, že
kdykoliv se kaplička odstraní přechází parcela zpět
na obec Topolnou.
Proč zasvěcení svatému Antonínu? Nevíme.
Zřejmě proto, že tento světec byl v naší oblasti hojně uctívaný. Křestní jméno Antonín bylo v obci velice
častým a oblíbeným. Pro zajímavost v té době bylo
v Topolné 73 nositelů jména Antonín proti dnešním
asi 10. Je patronem ztracených věcí a pomocníkem
při hledání životního partnera. Dalším důvodem
mohly být tradiční každoroční poutě na horu svatého
Antonína v Blatnici.

Kaplička sv. Antonína v roce 1940
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V kapličce se dochoval nápis:
Vystavěno v roce 1925 nákladem
dobrodinců obce Topolné
Fusek Jan číslo 179

Jan Fusek byl zedníkem, bydlel
v blízkosti a měl největší zásluhu na
postavení kapličky.
Do nové kapličky byla zakoupená dřevěná socha svatého Antonína
vysoká 104 cm a zaplacena ze sbírek občanů. Vyrobena u firmy Marie
Nedomová v Olomouci. Zobrazuje
světce který chová na levé ruce malého Ježíška a v pravé drží bochník
chleba. Zobrazený atribut bochník
chleba je pro svatého Antonína netypický, přestože je známé zobrazování světce rozdávajícího chleba chudým, jako projev dobroty. Většinou
bývá zobrazovaný s knihou, lilií nebo rybou, které
se váží k jeho skutkům. Svatý Antonín se narodil
v roce 1195 v Lisabonu v Portugalsku. V roce 1220
vstoupil do řádu františkánů a odešel na misie do
Afriky. Brzy se projevilo jeho charismatické řečnické nadání a začal působit jako kazatel. Ke konci
života se usadil v Padově kde v roce 1231 zemřel
a je tam pochován.
Kaplička svatého Antonína na Horním konci byla
vysvěcena zároveň s přestavěnou kapličkou svaté
Anny na Padělkách k Napajedlům a to na svátek
svaté Anny (26. července) v roce 1926.
Po povodních v roce 1997 se kaplička začala naklánět a hrozilo její zborcení.
Proto byla partou dobrovolníků opravena. Dřevěná socha
svatého Antonína, vyrobená
z mnoha dílů, byla po letech
značně poškozena dřevokazným hmyzem. Povrch byl necitlivě opravován naneseným
nátěrem. V roce 2006 byla restaurována Ludmilou Štefánkovou, konzervátorkou a restaurátorkou Slováckého muzea
a byla umístěna do kostela.
Místo ní se do kapličky na Horním konci přemístila obdobná
socha svatého Antonína, která
je terakotová.
Augustin Knot
Kaplička v dnešní podobě
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Z historie myslivosti v Topolné do roku 1945
Z nejstarších dochovaných
záznamů z konce 19. a začátku
20. stol. měla obecní honitba Topolná výměru 997 ha a 11 arů.
V honitbě se vyskytovala zvěř srnčí, divoká prasata, jelení zvěř, jiná
spárkatá zvěř v honitbě nebyla.
Hlavní lovnou zvěří byl zajíc polní,
králík divoký, koroptev polní a křepelka polní. Stavy bažanta obecního byly malé. Lovily se všechny
druhy dravců a sov. Liška obecná
se vyskytovala minimálně. Běžnou zvěří dravou byla kuna skalní
a lesní, tchoř tmavý, vrána černá
a šedá a straka obecná.
Myslivost se řídila dle zákonů
z roku 1875 a 1912. Po vzniku
Československé republiky dále
platily tyto zákony. 22. dubna
1923 vznikla Československá
myslivecká jednota a ústřední
plemenná kniha československých psů, časopis Stráž myslivosti. Honitbu pronajímal Obecní
honební výbor Topolná. Roční
nájem za honitbu činil 3.013 Kč.
V první čtvrtině století byli hl.
členy pan Antonín Čechmánek
čp 16 a Vincenc Gajdošík čp. 24.
Správu obecní honitby převzal
6. 7. 1924 obecní výbor ve složení: František Dohnal – předseda,
Mořic Foltýn, Matouš Gajdošík,
Petr Kozelek, Mořic Lapčík, Josef
Mikulka a Josef Popelka.
V lednu 1925 honební výbor
projednal zajištění peněz na zakoupení pohřebního vozu. Tento
obecní honební výbor převzal
vkladní knížku znějící na heslo
„pohřební vůz“ ve Spořitelním
a záložním spolku v Topolné na
obnos 9.906 Kč. Bylo projednáno
prohlášení všech místní majitelů
pozemků, kteří se zavázali podpisem, že souhlasí, aby nájemné
bylo věnováno na zakoupení pohřebního vozu. V březnu 1925 byl
od firmy Hrček z Mařatic zakoupen vůz za 10.000 Kč. V prosinci
1925 byl předán obci Topolná do
užívání.
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V roce 1927 se v honitbě poprvé objevila ondatra pižmová a její
počet se dále zvyšoval. Po velmi teplém a suchém roce 1928
přišla krutá zima, v roce 1929
pomrzla téměř všechna drobná
zvěř a ptactvo. Na návrh Československé myslivecké jednoty
ministerstvu zemědělství vstoupil
v platnost zákon č. 98/1929 tzv.
Malý honební zákon, který stanovil dobu lovu a dobu hájení zvěře.
27. července 1930 honební
výbor projednal žádost kostelního
výboru podepsanou předsedou
Františkem Hoferkem a pokladníkem Janem Škárou o darování
peněz za nájemné za rok 1928,
1929, 1930 na stavbu místního
kostela. Žádost byla jednomyslně
schválena. 8. prosince 1930 bylo
nájemci obecní honitby sníženo
nájemné na 1.504 Kč. Nevyplacené peníze za nájemné byly
dány na opravu obecních cest.
V roce 1931 byly peníze za nájemné vyplaceny majitelům pozemků.
V roce 1932 nebyla žádost nájemce o snížení nájemného schválena. Taktéž nebyla schválena žádost vodního družstva v Topolné
čp.1 peněžitou podporu.
17. 1. 1932 byly vyplaceny peníze za nájemné za rok 1932.
26. 3. 1933 byly rozděleny peníze za nájemné a započato z výplatou peněz.
5. 11. 1933 proběhla dražba
obecní honitby na dobu 6 let od
1. 1. 1934 do 31.12. 1939. Pan
František Nesvadba se odvolává
na rozhodnutí nejvyššího soudu
ze dne 9. dubna 1931 č.j. 5398/3,
že musí každý dražící mimo vádium předložit platný lovecký lístek.
Nepředložili ho Kliment Čechmánek čp. 220 a Ferdinand Knot čp.
53. Obecní honitba byla pronajata za nejvyšší nabídku 1.427 Kč
Lovecké společnosti Topolná,
zastoupená předsedou panem
Františkem Kašným čp. 118.
11. prosince 1933 byl zvolen
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předsedou rozhodčího soudu pan
Josef Mikulka a místopředsedou
pan Matouš Gajdošík. Rozhodčí
komise rozhodovala o nárocích
náhrady za škody způsobené
zvěří na honebních pozemcích.
7. dubna byly rozděleny peníze za nájemné za rok 1934
a 1935.
23. března 1937 byl zvolen
předsedou honebního výboru pan Josef Mikulka čp. 125
a místopředsedou honebního výboru pan Matouš Gajdošík. Bylo
rozhodnuto rozdělit peníze za
nájemné za rok 1936 a 1937. Žádost vodního družstva o finanční
výpomoc byla zamítnutá.
6. ledna 1939 bylo rozděleno
nájemné za rok 1939 a 1939 majitelům pozemků. 22. července
1939 byla obecní honitba rozdělena na dvě části, a to jižní o výměře 419 ha 85 arů, severní o výměře 577 ha a 34 arů. Nájemné
za jižní část bylo 700 Kč a severní
1.300 Kč.
15. října 1939 byla vyhlášena
veřejná dražba obecní honitby
v Topolné za vyvolávací cenu
1.000 Kč na dobu 6 let. Od 1. 1.
1940 do 31. 12. 1945. Vádium
složili pan Jan Hrdina, Hostinský , František Hrabec, Vladimír
Fusek, Josef Blaha, pekař František Jánoš, František Nesvadba,
Josef Kuba, František Kašný, Petr
Kozelek a Kliment Čechmánek.
Za nejvyšší cenu 2.400 Kč pronajala honitbu Lovecké společnosti
v Topolné zastoupenou panem
Františkem Kašným čp. 118.
13. května 1940 na základě
usnesení obecního zastupitelstva
v Topolné ze dne 31.12. 1939 předává dosavadní předseda honebního výboru pan Josef Mikulka čp.
125 funkci novému předsedovi
panu Františku Jánošovi Topolná čp. 85. Dalšími členy honebního výboru byli: Josef Berecka
čp. 331, Antonín Dohnal čp. 304,
Václav Dohnal čp. 296, František
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Hoferek, Tomáš Křižka čp. 90
a Petr Vávra čp. 190. Za náhradníky byli jmenováni Štěpán
Dohnal čp. 244, Cyril Gajdošík
čp. 157 a František Krejčiřík čp. 71.
13. září 1940 byla dána do
podnájmu část obecní honitby firmě Baťa a.s. Správě lesů
a hospodářství ve Zlíně a sice:
Bukoviny, Horní Nádmezná,
Osičná a Kopaniny. 23. března 1941 honební výbor rozhodl

o použití části honebních peněz
na pročištění zanešených drenáží na pozemcích zdejšího katastru. Práci provedl pan Bartoloměj
Dohnal čp. 243 za 800 Kč.
V roce 1941 začalo platit vládní nařízení č. 127/1941, které
zavádí povinné členství v České
myslivecké jednotě.
24. ledna 1943 bylo rozhodnuto o vyplacení nájemného majitelům půdy za roky 1940, 1941,

1942 a 1943.
V uvedeném období nebyly
zachovány přesné počty ulovené
zvěře. Řádově se lovily desítky
kusů srnčí a stovky kusů zajíce
polního, koroptve polní a křepelky
polní ročně. Hlavní činností bylo
zajištění krmiva a krmení zvěře
v zimní období a ochrana před
zvěří dravou.
První část
Lumír Vašina

Prázdniny a dovolenou prožít v úžasu
V dubnu žehnal otec biskup Josef Hrdlička obnovenou kapli P. Marie ve Zlámanci. Když jsme spolu
připravovali mimořádnou slavnost v jeho bytu, na
závěr mě obdaroval svou poslední útlou knížkou
„Oživ plamen“. Krátkými příběhy mě biskup Josef
ihned získal. Zakoupil jsem několik výtisků a následující neděli na slavnostním žehnání se rozdaly desítky této knížky, kterou využili farníci při májových
pobožnostech ke společné četbě. Biskup Josef
zvolil nevšední formu, jak upoutat čtenáře obyčejnými věcmi a maličkostmi. V krátkých kapitolách si
všímá nepatrného obilného zrnka, které padne do
země a k našemu úžasu vydá bohatý užitek. V kapitolce „Nebeský internet“ nebo „Malá teologie mobilního telefonu“ dokáže upoutat zajímavou formou
pozornost na moderní průvodce každého dne. Velmi zajímavě se dokáže zamýšlet nad darem umění
a darem hudby v životě člověka, nad darem lásky
mezi mužem a ženou. A vše vrcholí otázkou: Milu-

ji opravdu někoho více než sám sebe? Doporučuji
tuto knížku jako průvodce letošními prázdninami,
abychom dokázali žasnout nad běžnými skutečnostmi života, které tolik přehlížíme. Jsou až tak někdy samozřejmé a jednoduché. Vystupte o prázdninách i na malinký vrchol hory a podívejte se do
krajiny, kde všechno působí harmonicky a krásně
a vypovídá o Tom, kdo dal všemu řád a krásu. Nebo
se s někým zastavte, i s někým neznámým a poznejte, v čem je ten člověk pro vás darem, co se
můžete od něho naučit. I o prázdninách se můžeme učit sami žasnout a pomáhat dětem objevovat
něco nového, co ve školních lavicích děti neobjeví.
Ať je vám čas prázdnin a dovolených dobrou školou života, získáním dobrých životních zkušeností
a upevněním rodinných vztahů na společných cestách za krásami tohoto světa. Spolu s vámi se budu
učit oživit plamen darů, které jsme obdrželi.
P. Josef Říha.

Jarní akce základní školy
Popisky k fotografiím:
1. Den Salvatora – den plný ponaučení pro žáky školy na otrokovickém Štěrkovišti při setkání s jednotlivými
složkami integrovaného záchranného systému
2. Exkurze do doby ledové – děti z 3., 4. a 5. třídy navštívily kromě Hvězdárny v Brně i pavilon Anthropos,
kde se vrátily do dávné historie lidského rodu
3. Noc s Andersenem – děti ze Čtenářského kroužku si užily napínavou noc v knihovně, plnou zajímavých
úkolů a zážitků
4. Obyvatelky Tajuplného ostrova – děvčata z Tanečního kroužku reprezentovala svou školu na Přehlídce
pódiových skladeb v Březolupech a na dalších akcích
5. Děti z 2. třídy a prvňáčci na zámku v Miloticích,– děti 1. až 3. třídy si na svém školním výletě připadaly
jako v pohádce. To když se v krásných kostýmech procházely po zámku. A potom se za zvířaty zastavily
v ZOO Hodonín
6. Sběr papíru, sbírka PET vršků pro Vendulku – letos prošlo rukama zaměstnanců školy 8 320 kg papíru,
které žáci nasbírali. Kromě toho děti pomohly i zdravotně postižené Vendulce, pro kterou nasbíraly cca
450 kg PET vršků. A do třetice – do sběrny léčivých rostlin se odeslalo přes 92 kg sušené pomerančové
kůry. Na všechny šikovné sběrače čeká samozřejmě na konci roku odměna!
7. Výherci Branného závodu – opět jsme si s SDH užili skvělý Dětský den. Hasiči, děkujeme!
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