cena 5 kč

Obecní zpravodaj

Číslo 2

Ročník XVI.

Výlet do archeoskanzenu
Protože děti seznamujeme s různými živočichy
žijícími ve vodě a poznat je v reálném prostředí se
nám nepodaří, rozhodli jsme se, že se pojedeme
podívat na Živou vodu na Modrou. Počasí se nám
letos kupodivu vydařilo a děti byly dostatečně natěšené. Když však měly sestupovat do sklepních prostor, někteří se i trochu báli, nevěděli, co je čeká. Byli
jsme velmi mile překvapeni rybami, které v „akváriu“
plavaly. Poznali jsme velké kapry, jesetery, mníky,
pstruhy, štiku, sumec se nám však schoval. Prošli
jsme si okolí rybníku a vydali se do archeoskanzenu.
Před vstupem jsme byli upozorněni, že jídlo raději
venku, protože tam mají mlsnou kozu, která všechno sní. A měli pravdu, ještě, že jsme posvačili, jinak
by nám nic nenechala. Archeoskanzen je rozsáhlý
a s dětmi jsme ho ani celý neprošli, protože nás trochu tlačil čas. Doporučujeme proto všem rodičům,
naplánujte si prázdninový výlet na Modrou a všechny domečky z pravěku si znovu hezky prohlédněte.
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Slovo starostky
Tak tu máme zase léto, milí
spoluobčané! Čas od vydání minulých novin utekl velice
rychle, v přípravách a uskutečňování všelikých akcí nebyl
vůbec čas se zastavit. O tom,
čeho jste se zúčastnili nebo o
co jste přišli, referuje vnitřní
dvojstrana novin. Bylo to hektické jaro, ale díky za všechna
krásná setkání.
Bezesporu nejočekávanějším
počinem - hlavně pro děti a
mladší ročníky, bylo otevření
multifunkčního hřiště (MTF hřiště) u Staré školy. Více o projektu
na straně 14.
Správcem hřiště je pan Oldřich
Polášek, Topolná č. 458. Návštěvní řád je vyvěšen u vstupu do MTF hřiště, dále pak
na webových stránkách obce.
Hřiště je celodenně přístupné,
je také zprovozněno WC v přízemí Staré školy - přístupné od
hřiště. Máte-li zájem objednat
si MTF hřiště na určitou dobu,
kontaktujte pana Poláška na tel.
608 081 916. Po dobu prázdnin
budeme provoz na hřišti testo-

vat, až samo užívání ukáže co
a jak udělat jinak. Připravujeme
také naprogramování www rezervačního systému na objednávání MTF hřiště. Přeji nám
všem, abychom si tuto novinku
co nejlépe užívali.
Co je jinak nového?
• Opraven chodník podél hlavní silnice směrem na Bílovice.
• Akceptována žádost o dotaci
na výměnu oken a zateplení
budovy OÚ.
• Akceptována žádost o dotaci
na pořízení kompostérů pro
domácnosti.
• Vybrána společnost FLORSTYL s.r.o. na dodávku akce
„Obnova topolové aleje“ - výsadba. Kácení pravé strany
aleje a její výsadba proběhne
na podzim (pouze při získání
dotace).
• O prázdninách proběhne rekonstrukce spojovacího krčku
MŠ a dokončení „nedokončené“ stavby štítů budovy a čelní fasády od hřiště MŠ.
• Za mostkem na cestě ke štěrkovišti je umístěna zákazová

značka. Motorová vozidla vjedou jen s povolením OÚ.
• A zpráva největší, kvůli které
jsme zdržovali vydání novin:
nechali jsme přepracovat stavební dokumentaci na rekonstrukci návsi tak, aby byly vyjmuty pozemky, o které se s
Obcí soudí čtyři občané. Dne
27. 6. 2014 nabylo toto stavební povolení právní moci.
V srpnu začínáme se stavbou
- hurá!
Tolik jen stručně. Denně se děje
a zařizuje spousta drobností,
kterých si možná ani nevšimnete, ale ve finále někoho potěší,
někomu pomůžou, v krajním
případě jiného naštvou. Ale takový je život a jak praví klasik:
„Není na světě člověk ten, aby
se zachoval lidem všem.“
Na začátku léta vám přeji hodně
sluníčka, krásné prožití dovolených a šťastné návraty z nich.
Ať se zase po prázdninách ve
zdraví sejdeme.
Mgr. Hana Marášková
starostka

10. a 11. října 2014 stanovil prezident ČR termín pro konání komunálních voleb. Předpokládaný termín odevzdání kandidátních listin na MěÚ v Uh. Hradišti je začátek srpna. Stanovený počet členů do
našeho zastupitelstva obce je 15. Doporučujeme jednotlivým volebním seskupením začít již nyní pracovat na složení svých kandidátních listin.

POZVÁNKA
TOPOLANKA FEST
výročí 115. let založení DH Topolanky
Topolná - kult. středisko Bůrovce
Sobota 19. 7. 2014, začátek v 15:00hodin
V programu vystoupí:
STAROMĚSTSKÁ KAPELA
FRYŠTÁCKÁ JAVOŘINA
TÚFARANKA
TOPOLANKA
Po programu taneční zábava s Túfarankou
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

strana 2

Poděkování
z Uherskohradišťské nemocnice
Nestává se často, aby košt slivovice přinesl
radost také dětem v nemocnici.
Tradiční košt slivovice v Topolné, který
zorganizovali Roman Foltýn a Josef Foltýn, však
potěšil i malé pacienty v Uherskohradišťské
nemocnici. Organizátoři totiž výtěžek koštu ve
výši 2 tisíce korun věnovali právě dětskému
oddělení Uherskohradišťské nemocnice. "Jsme
rádi za každou částku, která přispěje ke zlepšení
prostředí nebo zpříjemnění pobytu malých
pacientů v nemocnici," uvedla mluvčí UHN
Dana Lipovská a dodala, že organizátorům i
účastníkům koštu patří velké poděkování.

Život v Topolné
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USNESENÍ 03/2014
ze zasedání Zastupitelstva obce Topolná, konaného dne 12. 6. 2014
A. Zastupitelstvo obce schvaluje:
- složení návrhové komise, zapisovatele a
ověřovatele zápisu
- přidání dalšího bodu jednání - kotelna ZŠ
- zprávu o činnosti RO
- Závěrečný účet obce s výrokem „bez výhrad“
- převedení zisku ve výši 109 937,29 Kč v hospodaření MŠ do rezervního fondu
- převedení zisku ve výši 75 067,54 Kč v hospodaření ZŠ do rezervního fondu
- účetní závěrku obce Topolná a příspěvkových organizací ZŠ a MŠ s výrokem „bez výhrad a oprav“ dle protokolu
- rozpočtovou změnu č.2 dle přílohy
- Smlouvu zakládající právo provést stavbu
„Ochranná nádrž N1, v k.ú. Topolná a Komárov“
- dodavatele akce „Obnova aleje Topolná“ a
Smlouvu o dílo na tuto výsadbu se společností FLORSTYL s.r.o. v ceně 883 470 Kč
bez DPH
- poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení
ve výši 250 000 Kč s dobou splatnosti 4 roky
na rekonstrukci balkónů a zateplení fasády

pro Společenství pro dům č.p. 92, Topolná
- prodej části pozemku parc. č. 3228/1 o výměře
40 m2 panu Petru Podlasovi za cenu 45 Kč/m2
- pojistnou smlouvu č.8602980115 pro pojištění
podnikatelských rizik - TREND 14 uzavřenou
dne 26.5.2014 mezi Regionem Za Moravú,
dobrovolným svazkem obcí a pojišťovnou Kooperativa na pojištění výstupů dotačního projektu „Sportovní a dětská infrastruktura Regionu Za Moravú“
- smlouvu o dílo se společností STABOS stavební spol. s.r.o.- na „Opravu štítů a sedlových
střech“ v ceně 339 361 Kč s DPH
- zveřejňování Usnesení Rady obce na elektronické úřední desce
B. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- zprávu Kontrolního výboru
- zprávu Finančního výboru
- Zprávu o uplatňování ÚP Topolná
Zastupitelstvo obce neschválilo:
- pořízení Územního plánu Topolná

JAK DÁL NA TOPOLSKÉM ŠTĚRKÁČI II.
V minulém vydání Života v Topolné jsem
se rozepsal s jakým elánem a optimismem se
chystáme zahájit samostatné hospodaření na
našem štěrkáči, které nám, topolským rybářům,
nabídli majitelé místních pozemků. Tehdy jsme
ale ještě netušili na jak dlouho se dokáže
protáhnout proces vyjmutí vodní plochy
ze svazových vod. Vše začalo už na
krajském úřadě, kde sice bylo rozhodnuto
o vyjmutí z revíru, ale díky drobné chybě
ve vydaném rozhodnutí se vyřízení celé
záležitosti protáhlo z jednoho na dva
měsíce. Další zdržení je způsobeno
odvoláním MRS proti veřejné vyhlášce
krajského úřadu, které je nezbytně nutné
vyřídit na ministerstvu zemědělství.
Vzhledem k nekonečnému čekání jsme
se rozhodli vyrazit na ministerstvo a zjistit,
jak situace kolem štěrku vypadá. Zde
jsme byli ujištěni, že ve sporu o vyjmutí
štěrku ze svazových vod bude s největší
pravděpodobností rozhodnuto v náš
prospěch, ale vzhledem k vytíženosti
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úřadu tak bude učiněno nejdříve v zákonem dané
lhůtě, ovšem dost možná ještě později. Takže nám
nezbývá, než se pořádně obrnit trpělivostí a vyčkat
na řádné dořešení stávající situace.
PETRŮV ZDAR
Za výbor spolku Roman Šiller
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PROJEKT LEGIE 100.
1914 – 2014
Vzhledem k uvedenému nadpisu pokračujeme po stopách 1. světové války, kterou „psali“ svými
životními příběhy také topolští občané. A nebylo jich málo!
Proto se přimlouvám za výraznější oživení té doby – a to nejen legionářské historie. I když vím,
že už děti ve škole nebudou zpívat Hašlerovu píseň „Hoši od Zborova“ a k prvorepublikovým ideálům
Československá máme hodně, hodně daleko, přesto se snažme „něco s tím dělat“! Blíží se 100. výročí
počátku 1. světové války, které se říkalo „Velká“, a tak se nabízí příležitost k zahájení obnovy paměti
národa, na kterou již tak dlouho čekáme.

Příčiny a vznik 1. světové války
Narůstající rozpory mezi evropskými státy na přelomu 19. a
20. století byly 28. června 1914
oživeny atentátem v Sarajevu na
rakouského následníka trůnu,
arcivévodu Františka Ferdinanda d´Este. Atentát byl spáchán
Gavrilo Principem, jež byl členem skupiny šesti atentátníků
vyslaných ze Srbska - Bělehradu. Cílem atentátníků bylo násilné odtržení Bosny a Hercegoviny, které Rakousko-Uhersko
v r. 1908 anektovalo (připojilo si)
vzhledem k dřívějším úmluvám.
Tento odvážný čin šokoval celou
Evropu a vyvolal ze začátku velké sympatie pro Rakousko.
Dva dny po atentátu Rakousko-Uhersko a Německo požádalo Srbsko o zahájení vyšetřování
atentátu s měsíční lhůtou, a vzápětí bylo vypracováno a Srbsku

zasláno Ultimátum s potupnými
podmínkami, které de facto likvidovalo srbskou samostatnost.

Rakouská vláda to však viděla
jako šanci vyřešit srbskou otázku
jednou provždy.

Arcivévoda Ferdinand s chotí Žofií odjíždí před atentátem od
sarajevské radnice.

Vyhlášení války!
A tak po uplynutí lhůty a nesplnění všech podmínek daných
v ultimatu, vydal císař František
Josef I. manifest „Mým národům“
a 28. července 1914 v 11.00 hodin vyhlásil Srbsku válku. Den po
vyhlášení války Srbsku, začalo
rakousko-uherské podunajské
loďstvo ostřelovat Bělehrad a za
tři dny se mobilizovalo ve všech
národnostních útvarech monarchie.
Mapa mocenských bloků před
1. světovou válkou.
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Zborov na Ukrajině
Hned ze začátku měsíce července si připomeneme jedno
z velmi důležitých výročí. Je to
2. červenec, kdy v roce 1917
poprvé na východní frontě samostatně vystoupilo naše legionářské vojskon proti svému
utlačovateli, Rakousko-Uhersku.
Tato událost byla pro náš národ
několik let (do r. 1948) významným datem. Znamenala zásadní

zlom v boji za naši samostatnost
a politickou nezávislost.
Vítězstvím v bitvě u Zborova
(na Ukrajině) byl dán světu a ruské (Kerenského) vládě signál, že
to se svou samostatností myslíme vážně. Této bitvy se zúčastnili také topolští občané, Alois
Knot a Alois Šumíček. Díky
Bohu, osud k nim byl milosrdný
- vrátili se domů. Samozřejmě,

že vzhledem k tehdejší neklidné
situaci v Rusku (už od března
1917 se stávkovalo) to všechno
dopadlo jinak, než si přáli. Proto
to skončilo dvouletou sibiřskou
anabází. Nakonec vlivem celkového dění na všech bojištích
Evropy jsme se svobody dočkali.
A proto můžeme být hrdi a
vzpomínat, zvláště když je to
100 let.

Alois Šumíček, Topolná č. 330
Účastník bitvy u Zborova
Narodil se v Topolné 10. dubna 1896 v domě č. 126. Pocházel ze šesti
sourozenců. Po obecné škole se vyučil tkadlecem v Březolupech.
Po vyhlášení mobilizace nastoupil do rakousko-uherské armády k 2. ženijnímu praporu. Na ruské frontě u Kirlibaby – v Karpatech byl 19. září 1916
zajat. Ještě ten den se přihlásil do československého vojska soustředěného v Dárnici u Kyjeva a byl zařazen ke 2. střeleckému pluku.
Prošel bitvou u Zborova, byl vyznamenán a povýšen do hodnosti četaře. Do vlasti se vrátil v r. 1920 jako legionář 2. střeleckého pluku Jiřího
z Poděbrad.
V roce 1923 se oženil s Anastázií Bartošíkovou a posléze se stal členem
Sboru dobrovolných hasičů v Topolné. Brzy se však odstěhoval na Slovensko do Bratislavy, kde byl zaměstnán jako policejní strážník v dopravním
oddělení. Tam se jim v Petržalce narodily dvě dcery - Jaroslava a Růžena.
Při vzniku Slovenského štátu v roce 1939 byl nucen se vrátit zpět do Topolné, kde se jim narodila
třetí dcera Božena. Postavili si dům č. 330 na Horním konci a měli malé hospodářství. S přibývajícím
věkem se přihlásila plicní choroba a musel odejít do invalidního důchodu. Jeho celoživotním koníčkem
bylo včelařství, kterému se věnoval až do konce svého života. Zemřel 3. února 1964 a je pochován na
hřbitově v Bílovicích.

Alois Knot, Topolná č. 266
Účastník bitvy u Zborova
Narodil se v Topolné 5. prosince 1893 v domě č. 230 na Záhumení. Pocházel ze šesti sourozenců. Po obecné škole se začal učit ševcem, což zanedlouho opustil. Potom nastoupil ke staviteli Dostálovi do Napajedel a tam
se vyučil zedníkem.
Po vyhlášení mobilizace nastoupil do rakousko-uherské armády k 25. zeměbraneckému pěšímu pluku na ruské frontě. Dnem 25. ledna 1917 byl zajat
u Berestečka na Ukrajině a 4. února téhož roku se v Kyjevě přihlásil jako
dobrovolník do čs. vojska. Ještě ten den byl zařazen k 1. záložnímu praporu.
Prošel bitvou u Zborova, byl vyznamenán a dosáhl hodnosti četaře. Do
vlasti se vrátil 5. června 1920 jako legionář 1. střeleckého pluku Jana Husa.
V roce 1922 se oženil s Ludmilou Kubovou a spolu si postavili dům č. 266
u Mlatů. Vychovali tři děti a měli malé hospodářství. Své řemeslo provozoval
na různých stavbách po okolí a nejvíce u firmy Baťa ve Zlíně.
Za 2. sv. války byl „totálně nasazen“ pro práci v Německu, odkud uprchl a skrýval se v rodné obci. Po
osvobození se vrátil ke svému řemeslu, které mu však časté onemocnění nedovolilo plně vykonávat. Zemřel v r. 1951 a je pochován na hřbitově v Bílovicích.
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Malina František,
Topolná č. 267
Narodil se 11. 2. 1892 v Topolné. V rakousko-uherské armádě sloužil jako vojín u 3. pěšího pluku. Do zajetí padl 13. 9. 1915 u vesnice Rovno na Ukrajině. Do československé legie v Rusku se přihlásil
v Charkově a 27.11. 1917 byl zařazen ke 4. střeleckému pluku. Po
návratu do vlasti byl dnem 20. 9. 1920 z legie propuštěn.

Stavba Obecního úřadu r. 1957
(první zprava František Malina)

Hoferek Jindřich,
Topolná č. 253
Narodil se 11. 7. 1894
v Topolné. V rakousko-uherské armádě sloužil jako vojín u 25. zeměbraneckého
pěšího pluku. Do zajetí padl
6. 6. 1916 u Olidy. Do československé legie v Rusku se přihlásil 3. 10. 1917
v Kyjevě a 7.11. 1917 byl
zařazen ke 4. střeleckému
pluku. Po návratu do vlasti
byl dnem 15. 9. 1920 z legie
propuštěn.
Hoferek Jindřich a Jan v Rusku.

115. let slovácké dechovky Topolanky

aneb hrajeme Vám už třetí století.Tak jak to bylo.
To se v roce 1899 sešlo několik muzikantů z Topolné, kteří
hrávali po okolí, aby utvořilo samostatnou kapelu. Páteří nové
muziky se stali Mořic Foltýn (čtyřiadvacetiletý, zvolen kapelníkem), jeho tři bratři a otec, také
Mořic.
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Nu, a protože tak byli v muzice Mořicové (Mauricové) hned
dva, začalo se jí po okolí říkat
Mauricova kapela. Příležitostí
k muzicírování měla požehnaně,
doprovázela svatby, pohřby, hasičské výlety, ale hrávala také k
Novému roku, 1. Máji, panu sta-

Život v Topolné

rostovi, panu nadučiteli, pánům
radním, náčelníku hasičů i Josefům, Antonínům, Janům ...
Rok 1914 jako počátek první
světové války poznamenal činnost všech kapel, v Topolné však
čtyři z muzikantů povolávací rozkaz nedostali, a tak se za při-
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zvání zbylých členů březolupské
kapely dal dohromady alespoň
štrajch a vyhlášení Československé republiky bylo v Topolné
oslaveno průvodem s hudbou
navzdory smutnému faktu, že
se z fronty nevrátil jeden z bratrů
Foltýnů - Blažej.
V prvních volbách v samostatné republice byl kapelník Mořic Foltýn zvolen starostou, ale
muziku ani výchovu mladých hudebníků z Topolné neošidil. Topolská kapela byla tehdy jednou
z mála, které dokázaly zvládnout
náročný doprovod tělocvičných
slavností Sokola, Orla a DTJ,
což znamenalo, že byla zvána
téměř na každou takovou slavnost v širokém okolí.
Jednu kapitolu činnosti Topolské kapely uzavřel konec dvacátých let. Koncem října se totiž odstěhoval její zakladatel a kapelník
Mořic do Kroměříže a vedení
dechovky předal po třiceti letech
bratru Ferdinandovi. V tu dobu jíž
na vesnici proniká jazz se saxofony, klavírem a harmonikou. Za
této situace se v roce 1935 ujímá
vedení Topolské kapely šestadvacetiletý Ludvík Foltýn ( vede
ji plných 60 let do roku 1995 a
stavá se velkou legendou a nedostižným vzorem pro všechny muzikanty i v okolí) a během několika let se mu daří dostat dechovou
hudbu opět „do kondice“.
Stejně jako u jiných kapel
znamená okupace i pro zdejší
muziku narušení její obvyklé činnosti. Zábavy jsou zakázány, ale
místní muzikanti přesto dlouho
nestagnují. Naopak, zkoušek,
které povoleny jsou, využívají ke
zkvalitňování hudby i k výchově
muzikantského dorostu.
V důsledku toho se po roce
1945 začíná v Topolné s novými, mladými hráči, kteří mají
perspektivně nahradit starší generaci. Dechovka se rozjíždí na
Zemědělskou výstavu do Prahy,
na Světový festival mládeže, na
1. celostátní spartakiádu ...
Dalším významným mezníkem v historii Topolské kapely
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byl rok 1962.
Těch změn je v tomto roce
vlastně hned několik: přechod
na nízké ladění, kapela si začíná říkat Topolanka, místo Osvětové besedy v Topolné se jejím
zřizovatelem stává Závodní klub
v Uherském Hradišti. Svojí kvalitou si v té době Topolanka říká o
pozvání do brněnského rozhlasu
a televize, pravidelně zajíždí na
lázeňské koncerty do Luhačovic, Piešťan, Smrdák, Teplic nad
Bečvou.
O kvalitě Topolanky svědčí i
to, že 24krát dostala pozvání do
zahraničí. Ve vzpomínce na ta
léta ovšem zazní i smutné tóny.
V roce 1965 ztrácí Topolanka
hned dva 55ti leté muzikanty a
o tři roky později oporu muziky
křídlováka Ferdu Foltýna , šest
let na to hornistu Mořice Foltýna,
aby za rok po autonehodě zahynul vynikající 20ti letý basista
Jožka Knot. Jsou to velké rány
pro celou muziku a trvá hodně dlouho, než se jizvy zacelí.
Sedmdesátá a osmdesátá léta
dvacátého století lze označit za
nejúspěšnější období celé existence Topolanky. Setkáváme se
s ní na soutěžích a přehlídkách
ve Štětí, Kolíně, Zlíně, Hluku,
Ratíškovicích, Trenčíně, hraje
po Evropě - Polsko, Rakousko,
Německo, Švýcarsko, Francie ...
Topolanka si v těch letech
uvědomuje, že rostoucí náročnost skladeb a požadavků posluchačů vyžadují maximální kvalitu v přípravě. Proto si k nácviku nových skladeb zve takové
osobnosti jakými v té době byli
Emanuel Kaláb, Robert Šálek,
K. K. Chvalovský, Karel Eška,
Miloš Machek, František Škubal,
Alfa Širůčka, Jaroslav Bílý, Rudolf Rydval, Karol Pádivý, Václav Maňas ml ...
Nejvíce si členové Topolanky
váží umístění na Mezinárodní soutěži dechových hudeb
Brno 1990, kde se kapela umístila ve Zlatém pásmu a obdržela
Zlatý pohár, který dodnes zdobí
zkušebnu.

Život v Topolné

Ludvík Foltýn (*1909-+2002)
v roce 1995 předal vedení kapely nejmladšímu bratru Blažejovi, který ze zdravotních důvodů
v roce 2004 předává kapelnictví
za souhlasu všech členů kapely
svému synovi Jiřímu Foltýnovi,
současnému kapelníkovi.
I v dnešní době je 9 hudebníků spřízněno s rodem Foltýnů.
Ve věku 95.let umírá další
z legend muziky a asi nejdéle hrající es klarinetista Rudolf
Foltýn (*1913), který hrál v muzice od svých 13 let plných 80 let
až do roku 2006.
Poslední léta přinesla mnohým kapelám nové problémy.
Muzika bez profesionálních muzikantů se snaží aktivizovat kolektiv novými mladými hráči, které si sama vychovává. Dochází
ke generační výměně a podstatnému omlazení hudebníků i zpěváků .
Finančně na činnost, provoz
a obnovu krojů a nástrojů přispívá hudbě Nadace děti, kultura a
sport pana Ivo Valenty a Obecní
úřad Topolná s paní starostkou
Mgr. Hanou Maráškovou, za což
jim patří velký dík.
Součástí Topolanky je kvintet
fanfárové a věžní hudby - Minaret a malá 3-5tičlenná dechovka
pro soukromé oslavy - MaDeT.
Spolupracujeme také se
Zdounečankou, Hulíňany a dechovkami v rakouském Lechu,
Frastanzu a německé Grosskorbetě.
Topolanka účinkovala v 9
televizních pořadech. Repertoár
je žánrově velmi široký od moravských a slováckých písniček
přes klasickou dechovku až po
moderní rytmické skladby a muzikálové melodie.
Do současnosti prošlo Topolankou téměř 170 muzikantů a
věříme , že toto číslo není konečné.
Všechny příznivce dechovky srdečně zveme na oslavu
115. let založení 19.7.2014 do
Bůrovců.
JF
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Fotogalerie

Jarní toulky

Setkání U Kameňa

Kolečkiáda

Setkání pod lipů

Otvírání multifunkčního hřiště

Táborák k ukončení školního roku

Otvírání cyklostezek
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Pálení čarodějnic

Stavění máje

Turnaj talentů
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Vzpomínka na Antonína Pavlicu!
V neděli 23. března 2014 jsme se dozvěděli smutnou zprávu, že zemřel pan Antonín Pavlica, jeden
z dobrých fotbalistů, spoluhráčů, kamarádů, na které
se nedá zapomenout.
Narodil se 22. září 1953 v Topolné v domě č. 59
na Horním konci. Pocházel ze tří sourozenců – bratrů.
Nejstarší byl Pavel a potom se narodili - Antonín a
Zdeněk, dvojčata. Zdeněk zemřel v r. 2002.
Po ukončení ZDŠ v Topolné (to už bydleli v novém
domě č. 406 v ulici nad školkou) se vyučil v Průmyslových stavbách Gottwaldov strojním zámečníkem.
Avšak už dávno předtím mu učaroval „ten
kulatý nesmysl“, a proto v ročníku 1972-73 byl
u velkého úspěchu dorosteneckého mužstva
TJ Sokol Topolná, kdy vyhráli Okresní přebor pod vedením p. Josefa Turečka a Josefa
Pavelky. Poté nastoupil základní vojenskou
službu a následně pracoval v tzv. přidružené
výrobě JZD Bílovice až do roku 1983.
Po tomto úspěchu dorostenců byl vybrán
a zařazen do I. mužstva mužů, které se v té
době začalo formovat ke svému největšímu
„poválečnému“ úspěchu topolského fotbalu.
V krajské soutěži v 1.B třídě si mužstvo
mužů vedlo velmi dobře, a bez problémů zde
odehrálo pět krásných sezón.
Tonda na postu pravého obránce v dresu s číslem 2 spolehlivě hrával až do začátku
osmdesátých let. Když říkám spolehlivě, platí
to v pravém slova smyslu. V docházce na tréninky, na zápasy a dodržování úmluvy, když
jsme se na něčem domluvili - platilo to! Shrnul bych to pod pojmy - herní kázeň, jistota,
spolehlivost. Proto jsme v obraně neměli problémů, vzájemně jsme se zaskakovali. Měl
také dobrou vlastnost, která dnes mnohým
hráčům chybí – houževnatost, nebojácnost.
Dle našich chabých záznamů co se
týká evidence a působení hráčů ve fotbalovém klubu v Topolné usuzujeme, že hrával
i po roce 1980. Je to zřejmé z fotografie 1.
mužstva, ze zimního soustředění na Tesáku.
Potom se v r. 1982 oženil a zanedlouho se
odstěhoval do Hradce Králové, kde ve fotbale
pokračoval. Asi 5 let hrál v obci Čermná.
V novém bydlišti se manželům Vladislavě
(zdravotní sestře) a Antonínovi narodily děti,
dcera Alena a syn Michal. Mezitím si doplnil
vzdělání a úspěšně ukončil strojní průmyslovku. Potom už zbyl čas na záliby - chalupaření
a rybolov.
V září 2013 se stal dědečkem, ale vzhledem k vážnému onemocnění mu nebylo
dopřáno tuto radost plně prožívat. Poslední
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rozloučení se uskutečnilo v pátek 28. března 2014
v obřadní síni v Hradci Králové.
Ve vzpomínkách na jeho působení v Topolné a
to nejen ve fotbale, odešel dobrý člověk, který nikoho nezarmoutil a vždycky myslel a pracoval ve prospěch celku.
Topolská fotbalová veřejnost Ti, Antoníne, děkuje
za všechno cos pro obec a zvláště fotbal v Topolné
udělal. Děkujeme !!!
Samsounek František
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Společenská kronika
v dubnu:

v květnu:

50 let Hruška Vladimír
Kalabusová Radka
Zábojník Radomír
Krojzlová Miroslava
Mandík Milan
Krojzl Jaroslav
60 let Jurygáček Karel
Foltýn Josef
Košut Jaroslav
70 let Mikulka Petr
75 let Nevřalová Eva
Lapčík Vladimír
Foltýnová Marie
90 let Foltýnová Jiřina

60 let Mikulka Zdenek
Fridrich Václav
Foltýnová Anna
70 let Hunák Ivan
75 let Čechmánková Marie
80 let Rozsypálková Marie
Hauková Růžena

v červnu:
50 let Škárová Zdeňka
Zábojníková Hana
Stašek Pavel
Kašný Stanislav
60 let Zedek Vlastimil
Řezníčková Růžena
Mikulková Ladislava
85 let Knotová Antonie
90 let Dohnalová Bohumila
94 let Samsounková Drahomíra
95 let Gajdošíková Anna

Srdečně blahopřejeme

Vítání občánků 14.6.2014
Justyna Polášková, Ester Sládková, Izabela Kaňovská, Daniel Jakšík, Kryštof Hrdina
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Krátké zprávy z výletu - 1., 2. a 3. ročníku
Jeli jsme autobusem 2 hodiny. Dojeli jsme do Rožnova pod Radhoštěm. Byli jsme v dřevěném městečku. V jednom se dokonce natáčela pohádka O dvanácti měsíčkách. Koupila jsem si náhrdelník se srdíčkem, prsten, myš a skleněnku. Byla tam i Mlýnská
dolina, kde byl kovář. A tam jsem si koupila takový
střep. Moc se mi tam líbilo!!!!! Už se těším až tam
pojedeme zas.
(Nelča Pavelcová, 2.tř.)
Byli jsme se školou na výletě v Rožnově pod Radhoštěm. Bylo to tam bezva, měli jsme krásné počasí.
A v jednom domečku se natáčela pohádka O 12 měsíčkách. A koupila jsem celé rodině dárky. U kováře,
tam jsem si koupila zlatou podkovu se čtyřlístkem pro
mámu a tátu. Vedla nás tam jedna hodná paní. Byl
tam krásný dřevěný kostelík. Potom jsem šli k Mlýnské dolině a tam bylo mlýnské kolo. Nejlepší bylo, že
se nám vydařilo počasí.
( Barča Viceníková, 2.tř.)
Nejvíc se mi líbily ty dřevěné domy. A bylo tam
hezky. Svítilo tam sluníčko. Byli jsme tam se školou.
A koupil jsem si náhrdelník. Líbily se mi tam ty věci,
co byly v těch dřevěných domech. To město
se jmenovalo Rožnov pod Radhoštěm.
( Ondra Blaho, 2.tř.)

Ukazovali nám, jak se vyrábí mouka.
(Kačka Botková, 2. tř.)
Byli jsme se školou na výletě v Rožnově pod
Radhoštěm. Jeli jsme tam autobusem. Byli jsme
v dřevěném městečku a v Mlýnské dolině. Byli jsme
u kováře a v olejně. Moc se mi líbil dřevěný kostel.
Paní průvodkyně říkala, že se tam mše dělají dodnes. Koupila jsem tam dvě zrcadélka a dva náhrdelníky a malý křiváček.
(Barča Malinová, 2 tř.)
Bylo to tam nádherné. Byly tam dřevěné domečky a všelijaké dřevěné věci. A taky se tam natáčela
pohádka O dvanácti měsíčkách. A měli tam i svého
kováře, který byl moc šikovný. Byl tam taky nádherný kostelík. Moc se mi tam líbilo.
(Zuzka Krátká, 2. tř.)
Jeli jsme na výlet do Rožnova pod Radhoštěm.
Koupila jsem si podkovu, myšku ze dřeva a tužku
taky ze dřeva. Byli jsme v dřevěném městečku. A
byli jsme ještě v kostelíku a u kováře.
(Venda Slováčková, 2. tř.)

Dřevěné městečko bylo pěkné. Nejvíc se
mně líbil kostelík. Poslední číslo byl hřbitov
s kostelem. V rybníku byly kačenky a krmili
jsme je. Koupil jsem rodině památky. Moc se
jim to líbilo.
(Šimon Pekař, 2 tř.)
Byli jsme na výletě v dřevěném městečku. Moc jsme se tam toho dozvěděli, třeba,
že se tam hrála pohádka O dvanácti měsíčkách. Některé domy se uchovaly a přestavili
je do dřevěného města. Byli jsme i u kováře v Mlýnské dolině. Nejvíc se mi líbil mlýn.

Plánované akce:
19. 7. 115 let DH Topolanka
8. – 10. 8. Motosraz
13.-14. 9. Slavnosti vína
27.-28. 9. Václavské hody
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Sportovní a dětská infrastruktura
regionu Za moravú
A co naše děti, mají si kde hrát ? Tak tato otázka
již nejspíš nebude zanedlouho aktuální v 6 obcích
Regionu Za Moravú. Tento dobrovolný svazek obcí
byl totiž úspěšný se svou žádostí o dotaci v rámci „I.
kola“ 18. výzvy o dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Střední Morava a v současné
době dokončuje realizaci celkem 13 multifunkčních či
dětských hřišť.

dětských hřišť.
Oploceným multifunkčním sportovištím vévodí
hřiště s umělou trávou a vsypem křemičitým pískem, dětským hřištím pak hrací prvky s akátového
dřeva, ale také skejtové prvky, lanové sestavy, lezecké věže a pod..

Projekt na „Sportovní a dětská infrastruktura Regionu Za Moravú“ je realizován na území obcí Bílovice, Březolupy, Kněžpole, Mistřice ( Javorovec ), Pašovice a Topolná. Jednotlivá hřiště budou postupně
v průběhu června 2014 předávána do užívání.

Příprava tohoto projektu byla zahájena na jaře
2008 a po několika drobnějších, společných projektech obcí Regionu Za Moravú v minulých letech, se
jedná o jejich největší společný projekt.

Celkové předpokládané náklady se pohybují ve
výši přibližně 20,0 mil. Kč a dotace bude po splnění
všech povinností ze strany svazku obcí poskytnuta
ROPem ve výši téměř 16,0 mil. Kč.
Fyzická realizace v terénu odstartovala v 07/2013,
ukončena bude v 05/2014. V řeči čísel se jedná přes
10.000 m2 nových či rekonstruovaných sportovišť či
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Obce Regionu Za Moravú ( Bílovice, Březolupy,
Částkov, Kněžpole, Mistřice, Nedachlebice, Pašovice, Prakšice, Svárov, Šarovy, Topolná a Zlámanec)
věří, že toto je první větší vlaštovka v naplňování
cílů jejich společného Strategického rozvojového
plánu, a že další „úspěchy“ budou následovat.
za Region Za Moravú Ing.Petr Kukla, předseda
správní rady a starosta obce Březolupy
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Z kalendáře Základní školy Topolná
DUBEN
- 4.-5.5. - Noc s Andersenem - 3. ročník akce Čtenářského kroužku, tentokrát žáci plnili zábavné úkoly
komisaře Vrťapky a besedovali s pí. starostkou Hanou Maráškovou nad knihou Obec Topolná v novém
století …
- 9.5. - Dopravní hřiště žáků v Uherském Hradišti - všichni žáci 4. třídy složili cyklistické zkoušky a získali
Průkaz cyklisty
- 31.3.- 4.4. - Raníček s knihou - týdenní ranní čtení v ŠD a navazující výtvarná soutěž čtenářů a posluchačů
- 11.5. - Exkurze žáků 3. třídy v Topagře - výuka prvouky v praxi
- 15.4. - Velikonoční povídání - dobu předcházející svátkům jara dětem zpříjemnil P. J. Říha besedou o
historii a smyslu Velikonoc
- 16.4. - Policie v ŠD - beseda dětí ve školní družině v rámci celoroční hry Městečko
- 25.4. - Topolský slavíček - soutěž dětí ve zpěvu lidových písní
- 26.4.- Slet čarodějnic - ve spolupráci s Klubem rodičů - veselé soutěžení, tancování a vyhlašování topolské Miss čarodějnice spojené s opékáním špekáčků a diskotékou
- 27.4. - Regionální přehlídka pódiových skladeb v Bílovicích - Topolnou reprezentovala děvčata z 2. skupiny Tanečního kroužku
KVĚTEN
- 6.5. Výuka jinak - praktické objevování pamětihodností hlavního města Prahy našimi čtvrťáky a páťáky
- 9.5. - Požární poplach se Sborem dobrovolných hasičů spojený s evakuací školy a ukázkou hašení požárů
- 14.5. - Výchovný koncert O kouzelné mošně v Kongresovém centru ve Zlíně dětem přiblížil jiný svět hudby a v jiném prostředí, než jsou zvyklí
- 19.-20.5. - Sběr papíru - děti naší školy za vydatné pomoci příbuzných sesbíraly úžasných 6 240 kg papíru, celoročně přes 65 kg sušené pomerančové kůry a stále ještě probíhá sběr vršků z PET lahví, které
budou věnovány na humanitární účely
- 24.5. - naše škola se zúčastnila celostátního výběrového testování žáků 4. ročníků ve vzdělávací oblasti
„Člověk a jeho svět“ a dostala se mezi 20 % škol s nejlepšími výsledky
- 29.5. - Aranžování květinových vazeb v ŠD - děti vytvořily nádhernou voňavou výzdobu školního altánu
- 30.5. - Odpoledne s rodiči - všichni žáci naší školy se představili v nejrůznějších kulturních vystoupeních
a tím potěšili své nejbližší
- Malíři z 1.-4. třídy se zapojili do výtvarné soutěže Zvířátko, které mám moc rád/a a v okresním kole získala
Barbora Viceníková zvláštní cenu poroty za detail. Vítězné práce byly vystaveny v Klubu kultury v Uherském Hradišti.
- Páťáci se loučí se ZŠ Topolná, a tak si sami vyrobili své tablo, které vystavili v obchodě JEDNOTA.
ČERVEN
- 4.6. - žáci 1.,2. a 3. třídy vyrazili na výlet do Rožnova pod Radhoštěm
- 5. 6. - Kouzelnické představení Waldini- děti objevovaly tajemství magie a dokonce některá kouzla dokázaly odhalit
- 6.6. - Dětský den s hasiči - tradiční závody spojené s plněním nejrůznějších úkolů a s výbornou „svačinou“
od topolských hasičů v Bůrovcích
- 12.6. - Pasování na čtenáře - „Už jsi čtenář, blahopřejeme!“ - to uslyšeli všichni žáci 1. třídy, když byli
pasování rytíři z 5. třídy. Nejdříve však museli svůj čtenářský um předvést před zástupci obce, školy i
topolské knihovny.
- Žáci čtvrté třídy pomáhají dětem z Afriky a Asie - čtvrťáci už si uvědomují, že ne všechny děti mají možnost se vzdělávat jako oni a chtěli pomoc těm, co tu možnost nemají. Rozhodli se, že část výtěžku
z vánočního jarmarku věnují na zakoupení školních pomůcek a tabule pro děti z Etiopie či Afganistánu.
Na stránkách organizace Člověk v tísni zakoupili za 1100Kč pomůcky pro 28 dětí a školní tabuli. Věří, že
pomohou aspoň několika dětem ke vzdělání.
- 16.6. - Jízda zručnosti v ŠD - děti prokazovaly zručnost na všem, co má kola - samozřejmě krom auta

2/2014

Život v Topolné

strana 15

Noc s Andersenem

Topolský slavíček

Požární poplach

Aranžování květinových vazeb v ŠD

Odpoledne s rodiči

Dětský den s hasiči
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