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Slovo starostky
Vážení občané.
Zdravím vás opět po čtvrtroce za stránek obecních novin.
Jinak jsme se ale většinou potkali a pozdravili na krásných
Václavských hodech, které se
letos díky stárkům, jejich rodičům a celé chase opravdu vydařily. Dvacetdva krojovaných
párů nepamatuji a spousta
drobotiny k tomu...! Velké poděkování patří pořadatelům
- občanskému sdružení Topolská chasa. Na hody se vždycky ladíme na Slavnostech vína
v Uherském Hradišti, které letos byly opět úžasné a za reprezentaci
obce
také děkuji všem,
kteří svojí přítomností přispěli.
Největší dík patří
členkám
Společenské komise.
Těmto krásným
slováckým
svátkům předcházela
tak trochu „okurková sezóna“, kdy se
u nás nic moc nedělo. Z investičních
akcí jsme zrealizovali jen chodník
„v Bráně“ a zavlažování hřiště TJ.
Na
multifunkční
hřiště u Staré školy, které je projektem Regionu Za

Moravú, pořád čekáme - realizační firma má skluz, probíhají práce na hřištích v jiných
obcích. U nás máme betonový
povrch, kam se dá vjíždět i za
horšího počasí, takže jsme byli
zařazeni až na konec. Velkou
radost mám z dokončené stavební úpravy budovy hasičské
zbrojnice. Topolští dobrovolní
hasiči ji rekonstruovali vlastními silami, ve svém volném
čase a výsledek má jistě vysokou úroveň. Teď je to nejhezčí
obecní budova v Topolné. Hoši
- díky!

13. září proběhl soud o určení vlastnictví pozemků v návsi
(čtyři občané o tyto pozemky
zažalovali Obec Topolná). Rozsudkem byla žaloba v plném
rozsahu zamítnuta. Uvidíme co
dál. Třeba bychom nemuseli
další hody tancovat u obecního
úřadu na hrbaté trávě...
Přeji vám všem krásné podzimní dny, ať si ještě užijeme
sluníčka, a těším se na setkání
při jiných připravovaných akcích, o kterých se dozvíte z dalších stránek novin.
Mgr. Hana Marášková
starostka

Významná osobnost naší obce
Jedno ze zajímavých výročí, které si v tomto roce připomínáme, je 60 let od úmrtí pana
Mořice Foltýna, zakladatele a prvního kapelníka
topolské dechové hudby. Určitě si neuvědomil,
co svým počinem „způsobí“, jak velký rozsah
působnosti a životaschopnosti bude mít tento
muzikantský spolek. Činnost takového a jemu
podobných spolků na každé vesnici vždy měla
a vždycky bude mít významný společenský význam. Proto si jistě zaslouží v krátkosti se zmínit o tomto našem významném rodáku, který
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odpočívá na kroměřížském hřbitově. A proto budiž tato vzpomínka mu a jeho manželce přidána
jako kytička na místě jejich posledního odpočinku, kde každoročně začátkem listopadu (svátek
dušiček) vzpomínáme při rozžaté svíci.
Pan Mořic Foltýn se narodil 10. října 1875
v Topolné na čísle 162. Později se přestěhoval jen o tři domy dále, do domu č. 165 v Ulici,
který Foltýnovi koupili. Zemřel 16. srpna 1953
v Kroměříži a je pochován na městském hřbitově. Údaje na desce hrobu jsou ještě čitelné.
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Pocházel ze šesti sourozenců, různo matkami. Nebyl u vojenské hudby pro vadu oka
a přesto jako čtyřiadvacetiletý v r. 1899 zakládá
s třemi bratry a otcem Mořicem (odtud název
Mauricové) dechovou hudbu v Topolné. Muzikantské zkoušky se odbývaly v jeho domě.
Po dvou letech kapelničení v r. 1902 se oženil s Marií Burešovou ze Spytihněvi. Nebylo
jim však dopřáno mít děti a tak si vzali schovanku. Malé hospodářství na obživu nestačilo.
Přivydělával si tkaním plátna na tkalcovském
stavu. Protože v té době byl jakýkoliv zdroj obživy dobrý, tak i muzika se k tomuto hodila. Byl
výborným Es-klarinetistou a houslistou a proto
často vypomáhal kapelám v okolí. Pan Mořic byl
také po dlouhá léta revizorem Rolnické záložny
v Napajedlech.
V době 1. sv. války (1914 -1918) se s rodinou přechodně odstěhoval do Kroměříže, kde
v Ústavu pro choromyslné byl ošetřovatelem
a zřízencem. Potom se vrátili do Topolné a po
vzniku Československa v r. 1918 byl v prvních
komunálních volbách zvolen starostou obce.
Tuto funkci vykonával do r. 1920.

Život
však
běží dál a tak
se v r. 1929 po
30 letech kapelničení
odstěhoval natrvalo
do Kroměříže Dvořákovy ul. č.
208. Zaměstnání si opět našel
v kroměřížském
Ústavu pro choromyslné.
Na
muziku však nezapomněl a měl
ji stále rád. Možná právě proto v ústavním kostele sv. Cyrila a Metoděje hrával při bohoslužbách na varhany.
Je velmi pravděpodobné, že u tohoto nástroje zaskakoval i v chrámu sv. Mořice v Kroměříži,
jak tvrdí pamětníci. Ale to už je podnět pro další
bádání a hledání stop o činnosti tohoto našeho
významného rodáka.
Samsounek Fr.

Půjdeme - půjdete volit ???
Ano, zanedlouho máme další možnost promluvit do věcí veřejných a zvolit si „lepší“ parlament, potažmo vládu. Proč? Protože Ti předchozí byli neschopní, zkorumpovaní.....tak se to
vždycky říká, když nastane vládní krize. Přitom
se na to pozitivní ani neohlédneme. Pokládá se
to za samozřejmost!
Jenže – po kolikáté už je samozřejmostí, že
právě po volbách „to bude lepší“.....? V tomto
směru jsem trochu skeptik, protože osobně nevidím žádnou pozitivní změnu v našem národě
i v nás jednotlivcích, nějaký výrazný morální
posun. Zato ale všichni se změnou souhlasíme
a přejeme si ji. Chceme ji však s tím rozdílem,
aby ale byla tak trochu - jen pro nás, podle naší
chuti. Aby vyhrál ten „můj“ typ, moje strana nebo
hnutí. Už to je však malá sobeckost.
V mozaice chyb dnešní společnosti jsou i další
problémy. Mám na mysli třeba paměť – ale tu historickou. V prezidentských volbách, ale i v krajských, jsme ji příliš brzy ztratili. Mnozí k volbám
nešli, a tak máme co jsme chtěli. V tomto směru
jsme asi nepoučitelní a je to problém stálý.
Abychom se však z tohoto problému, „marasmu“ dostali, nutno „na sobě zapracovat nebo alespoň trochu jít do sebe“. Jinak budeme mít vládu
jakou si zasloužíme a zase budeme nadávat!
Je přece naivní a nelogické, že výměnou několika politiků se dopracujeme k nějakému po-
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zitivu, lepší společnosti, když nezačneme sami
u sebe. „ Politici přece vychází z nás, lidu – občanstva“, jak by řekl Masaryk.
Vždyť přece každá politická strana říká a slibuje jak si váží rodiny, protože je to základ státu
a bylo by nezodpovědné si to myslet a říkat jinak.
Jak může jakákoliv vláda, ať je taková nebo maková, zabránit krizi, když se jenom všeobecně
konstatuje:
- že ročně se přes 50 % manželství rozpadá,
- mnozí ho ani neuzavírají,
- a někdo je dokonce na pochybách, že manželství tvoří muž a žena.
Toto všechno můžeme ovlivnit, a není toho
málo. Je obecnou zásadou, že politika a morálka patří k sobě! Skoro se navzájem podmiňují.
Nebo je to jinak? … A potom každá vláda nevydrží do konce daného období, jak je to u nás
běžné!!!
A znovu lamentujeme jak je to hrozné, že jinde
se to neděje, jen u nás.
Proto znovu musím citovat T. G. Masaryka:
„má-li naše demokracie své nedostatky, musíme překonávat ty nedostatky, ale ne překonávat
demokracii. I sebevíc vzdělaný člověk není bez
náboženství celý!“
Ano, třeba takto zjednodušeně vidím hlavní
příčinu naší krize politické.
Samsounek Fr.
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Z historie
U Kameňa
Setkávání občanů Topolné,
Březolup a Komárova v měsíci
květnu se stalo již tradicí. Místo zvané „U Kameňa“ je hranicí
panství napajedelského (Topolná), březolupského a malenovického (Komárov) a zároveň
křižovatkou cest do Karlovic,
Komárova, Březolup a Topolné.
Na hraničním kameni, který nechala v roce 2011 restaurovat
obec Březolupy, se do současnosti zachoval nápis E 74 M.
Po delší době se mně podařilo
zjistit skutečný, původní nápis.
Je uveden na mapě stabilního
katastru obce Komárov z roku
1828. To znamená, že hraniční
kámen nechalo na místo zabudovat panství malenovické.
Původní nápis
LEAES
1746
M
Znamená to, že byl postavený v roce 1746 a písmena
odkazují na rod Liechtenštejnů
a Malenovice, kterým panství
patřilo. V této době byl majitelem
biskup olomoucký Jakub Arnošt
z Liechtenštejnu – Castelcorna.
Byla to zajímavá postava.
Narodil se v roce 1690 v dnešních Dobroszowicích v Polsku
poblíž města Niss. Gymnázium
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trnostních podmínek zůstala
absolvoval v Olomouci a v Brně.
s původního nápisu jenom jeho
Kněžská a filozofická studia
středová část.
ukončil v Římě v roce 1713, kdy
V minulosti, podle pamětníbyl vysvěcen na kněze. Zdědil
ků, na tomto rozcestí vždy visel
rozsáhlý rodinný majetek, ze
na stromě obrázek Panny Makterého financoval studentské
piaristické koleje v Bílé Vodě
rie, u kterého se lidé zastavovali
u Jeseníku. Byl jmenován kaa modlili. Hlavně při cestách ke
novníkem jak v Olomouci, tak
Svaté vodě a u často používané
v Salzburku a v roce 1728 byl vycesty na Komárov.
svěcen na biskupa. Na biskupV současné době tam visí obský stolec olomoucký byl zvolen
rázky dva, jeden darovala obec
v roce 1738 a v roce 1743 při
Topolná a druhý obec Komárov.
nepřítomnosti pražského arciAugustin Knot
biskupa slavnostně v Praze
ve svatovítské katedrále korunoval Marii Terezii českou
královnou. V Olomouci byl
velice oblíbený. V roce 1744
byl ke svému velkému překvapení zvolen arcibiskupem
salzburským a primasem Germánie, tím opouští Olomouc
a stěhuje se do nového sídla,
Salzburku. V minulosti biskupy nejmenoval papež, ale byli
voleni katedrální kapitulou,
kterou tvořili kanovníci a další
představení biskupství. Zemřel v roce 1747 v Salzburku,
kde byl také pochován. Před
smrtí odkázal malenovické
panství Karlu Otovi, hraběti
Salm-Neuburkovi.
Hraniční kámen na katastru obce
Hraniční kámen byl v miBřezolupy
nulosti zřejmě poškozen, jeho
Restaurátorské práce:
část uražena a vlivem pověMgA. Jiří Miláček
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7. 9. 2013 jsme se zúčastnili Slavností vína v Uh. Hradišti
Topolná byla prezentována
celkem 80 krojovanými. Velmi
nás potěšilo, že se mezi nimi nacházely i rodiny s dětmi.
Jelikož se šlo „ do Hradišťa na
jarmark“ vyvedli jsme i naši obdivovanou kravičku Topolušku.
Topolská chasa vezla nazdobený žebřiňák plný pečiva
a dobrého vína. Topolanka vyhrávala do kroku a samozřejmě
k tanci a zpěvu. S veselou náladou jsme prošli celou známou
trasu průvodu.
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Jako každoročně měla Topolná svůj stánek ve Smetanových
sadech. Členky společenské komise se staraly o občerstvení.
Náš vyhlášený topolský chleba
se sádlem nebo škvarky, posypaný cibulkou opět lákal davy
návštěvníků. Slivovička rozpustila nezdravé tuky a víno dodávalo mnohým dobrou náladu.
K ochutnání byly za mírné ceny
dobroty z pekárny Topek. Setkávání se známými, poznávání nových lidí, veselá nálada a krásné

Život v Topolné

počasí nás provázely až do večera.
S mírnou nostalgii a únavou
jsme složili stánky a vydali jsme
se na cestu k domovu, při které
jsme hodnotili hezký den a vymýšleli jsme novoty a vylepšení
na další ročník Slavností vína.
Chci poděkovat všem, kteří se
aktivně zúčastnili této akce a samozřejmě i spoluobčanům, kteří
nás přišli podpořit a pozdravit po
trase průvodu i u našich stánků.
Marta Mlýnková
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Václavské hody
Poslední zářijový víkend se
nesl v duchu tradičních svatováclavských hodů s právem. Do čela
hodové chasy se letos postavili
obojí stárci. Mladší – Petra Malinová, Radek Lipovský a starší –
Petra Šmídová a Petr Škára. Kdo
zavítal na večerní zábavu v Bůrovcích se určitě nenudil. K tanci
a poslechu hrála DH Topolanka,
CM Včelaran a DJ. Vyvrcholením
večera byla skvěle zatančená
nová beseda, kterou si připravili
a nacvičili starší stárci. V nedělním průvodu již tradičně nechyběl
vůz s beranem, oblíbená atrakce
krojovaných dětí. Hody se letos
opravdu vydařily jak počasím, tak
bohatou účastí krojovaných i veřejnosti. Všem děkujeme.
Topolská chasa
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Společenská kronika
Červenec – září
v červenci:
50 let
60 let
70 let
60 let
75 let
85 let
v září:
50 let

60 let
80 let
85 let
94 let

Bartoš Pavel
Bartošová Iva
Fusková Svatoslava
Lapčíková Helena
Dvořáček Květoslav
Dohnalová Marie
Němcová Božena
Knotová Ludmila

v srpnu:
50 let

60 let
70 let
90 let

Lapčík Ľubomír
Sládková Jiřina
Foltýn Jaroslav
Horák Miroslav
Doležalová Vladimíra
Kaňovský Vojtěch
Nohalová Mária
Kopp Bohumil

Šimek Vítězslav
Lacinová Martina
Haša Libor
Pavelková Jarmila
Dostálová Marie
Berecka Jaroslav
Švecová Zdenka
Knot Zdeněk
Marčíková Julie

Poděkování dobrému člověku
Je mně 71 let. Jsem diabetička a trpím srdeční arytmií. Snažím se dle svých možností tyto
zdravotní neduhy statečně překonávat, ale někdy přijdou chvíle,
kdy si tělo poručit nedá a to je pak
zlé.
Dne 5. září odpoledne letošního roku jsem se vypravila autobusem do města Napajedla. Když
jsme přijížděli ke spořitelně a já
vystoupila na této zastávce začaly se projevovat příznaky hypoglykémie. Snažila jsem se dostat
co nejdříve do ordinace MUDr.
Horkého, ale asi jsem přecenila
svoje síly a náhlá nevolnost mě
uzemnila. Před prodejnou drogerie TETA jsem zůstala ležet
na chodníku. Okamžitě ke mně
přiběhla děvčata z výše uvedené prodejny a současně vyběhli
chlapci z vedlejší prodejny. Připojil se k ním také p. Josef Bureš
z Topolné, který se v danou chvíli
nacházel před prodejnou. Všichni dohromady mně okamžitě poskytli pomoc. Zvedli a postavili
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mě, podali cukr, děvčata mně nabídla vodu. Díky tomuto rychlému
zásahu se mi obnovily životní
funkce.
Jsem za to p. Burešovi moc
vděčná, že se tak ochotně a rychle bez váhání podílel spolu s občany Napajedel na tomto zákro-

ku a dokázal, že jsou mezi námi
ochotni a dobří lidé, kteří neváhají
poskytnout v kritickém okamžiku
potřebnou pomoc.
Ještě jednou moc děkuji
Ludmila Marášková
Nedachlebice

Pozvánka!!!!
Kostelní rada v Topolné oznamuje, že připravuje Adventní koncert na neděli 8. prosince 2013, odpoledne ve 14 hodin. Účinkovat
bude Zvonkohra a pěv. sbor z obce Ratiboř, okres Vsetín. Srdečně
zveme všechny občany.
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Obecné zásady pro přípravu kvasu ze švestek
To, abychom měli dobrou
pálenku - slivovici, je třeba dodržet určité zásady. Co je níže
uvedeno není odborný návod,
a proto se tím nemusí nikdo řídit. Uvedené rady však vychází
z dlouholeté praxe. Proto, kdo
chce mít kvalitní pálenku, by
měl z tohoto návodu alespoň
něco dodržet!
V současné době se na přípravu ovocného kvasu používají plastové sudy různých velikostí od 50 až do 200 litrů. Sud
by měl být vypláchnutý a čistý,
zpravidla by se neměl používat
k jiným účelům. Pokud by však
v něm něco předtím bylo, je třeba provést výplach vřelou vodou. Stává se totiž, že kvasné
zboží si „natáhne“ předchozí
pachy. Vzniká nebezpečí přenosu do destilátu.

Pro umístění sudu s kvasem
zvolíme místo se stálou teplotou, nikdy však nemá být na
slunci. Praxe potvrzuje, že studený kvas je nejlepší kvas.
Švestky by se měly sklízet
co nejpozději, aby byly dobře
vyzrálé – „měly co nejvíce slunka“. Trhané nebo třepané plody
by měly být čisté, bez stopek
a listí. Plesnivé nebo malé nedozrálé plody do pořádného
kvasu nepatří. Také jestli jsou
od hlíny nebo písku, je třeba je
oprat ve vodě.
Takto vytříděnými a čistými
plody bychom měli naplnit celý
sud nebo bečku a navrch lehce
položit nějaké víko nebo kryt.
V současné době je většinovým
zvykem, že se ještě přidá cukr
a zalije vodou. Množství cukru
a vody záleží na objemu nádo-

Připomínky občanům:
• Občané, kteří mají zájem svoji domácnost napojit na veřejnou kanalizaci, musí nejdříve požádat a vyplnit žádost na obecním úřadě.
• Připomínáme, že u sběrného dvora je umístěn
kontejner kam můžete uložit nepotřebný textil,
obuv, kabelky a hračky

by v níž je kvas, a není to vůbec
špatný nápad. Urychlí to začátek kvašení, ale všeho s mírou
– zvláště cukru.
Kvas ponecháme v klidu,
někdo doporučuje občas promíchat, ale staří hospodáři by se
pousmáli, protože kvasný proces se nemá přerušovat. A také
prý za 6 týdnů je kvas hotový
a může se vypálit. Ano - může.
Lépe je však trochu posečkat.
Někteří pěstitelé měří cukernatost kvasu, ale myslím že to už
není tak výrazný ukazatel, a že
v podstatě se toho už moc nezmění.
A platí ještě jedna a to je hlavní zásada. Jaký máš kvas taková bude slivovice. Jestli není
patřičné kvality, tak v pálenici už
s tím žádné zázraky nenadělají.
Redakce

Připravované akce:
• 12. 10. Drakiáda
• 27.10. Lampiónový průvod a beseda ke vzniku
republiky
• 30. 11. Beseda s důchodci
• 22. 11. Vánoční aranžování
• 7. 12. Vánoční jarmark a čertoviny
• 21. 12. zájezd - předvánoční Vídeň
• 26. 12. Košt gulášů

Fotbalová sezóna 2013/2014
Vážení sportovní přátelé. Dovolte mi, abych Vás seznámil s
tím, co se děje nového ve fotbalovém klubu TJ Topolná. V soutěži mužů nastaly před sezónou
reorganizační změny. V okresní
soutěži byly oproti minulým ročníkům vytvořeny dvě skupiny
namísto jedné. Díky tomuto faktu se podařilo našemu týmu postoupit ze šestého místa základní třídy do okresní soutěže. Tato
soutěž je o poznání kvalitnější
a taky vyrovnanější, než tomu
bylo v základní třídě. Tak budeme našim mužům přát, aby se
jim pod vedením trenéra Miloslava Stuchlíka dařilo a zajistili si
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dobrým umístěním účast v této
soutěži i pro příští rok.
Dorostenecký tým pokračuje
v novém ročníku pod hlavičkou
FS Napajedla v krajské soutěži. Vedení týmu má na starosti Radek Kurtanský jako trenér

Život v Topolné

a Stanislav Zelinka jako jeho asistent. V týmu působí devět hráčů
z Topolné, kteří jsou v Napajedlech buď na hostování, nebo na
střídavý start. Zbytek kádru tvoří
kmenoví hráči Napajedel. Domácí zápasy hraje dorost na hřišti
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v Topolné. Žáci pokračují druhým
rokem v okresním přeboru. Největší změnou v týmu byl odchod
sedmi hráčů ročníku 1998. Tito
hráči byli v minulých sezónách
základními stavebními kameny
týmu. Na jejich místo nastoupili hráči ročníku 2002, kteří přišli
z naší přípravky. Z důvodu malého počtu hráčů v kádru žáků,
povoláváme k mistrovským zápasům taky hráče ročníku 2003,
kteří ještě hrají za přípravku.
V současné době se tak hlavně
potýkáme s výškovou převahou
u většiny soupeřů v soutěži. Na
vedení týmu se podílí trio trenérů
Mašlan Stanislav, Sklenář Lukáš
a Viceník Radek. Tým přípravky
vstoupil do své historicky druhé
sezóny. Vytvoření tohoto týmu
v minulém ročníku se ukázalo
jako krok správným směrem. Po
počátečních pochybách o tom,
zda bude mezi dětmi dostatečný zájem o fotbal, se ukázalo, že
zájem tady je a nemalý. Tréninky
a zápasy navštěvuje kolem dvaceti kluků a holek. A bez ohledu
na výsledky je radost se dívat
na fotbalové snažení těchto nejmenších hráčů. Je nám jasné, že
ne všichni u fotbalu zůstanou, ale
vytváří se tady základna pro působení v dalších týmech našeho
klubu. O naše nejmenší fotbalisty se starají trenéři Kočenda
Lukáš a Blaho Cyprian. Nutno
dodat, že na takový počet hráčů

jsou dva trenéři málo. Přivítali bychom tedy, kdyby měl někdo zájem připojit se k nim a vypomoct
v organizačním týmu. Zkušenosti
s fotbalem nejsou podmínkou.
Jak jste jistě zaznamenali,
v měsíci červenci proběhla na
hřišti instalace nového automatického zavlažování trávníku. Doposud jsme na zavlažování hlavního hřiště používali dva přenosné
postřikovače, pro které jsme používali vodu ze studny. Tento způsob zavlažování byl hlavně v letních měsících nevyhovující. Delší
doba bez deště se vždy promítla
na kvalitě hrací plochy. Každý
rok investujeme nemalé částky
prostřednictvím hnojení, mechanického provzdušňování, pískováním hrací plochy a jiných aktivit
do údržby trávníku. Aby tyto investice nepřicházely vniveč, bylo
nutné zbudovat nové zavlažování, které by zajistilo dostatečné
množství vody pro celé hřiště.

Jelikož bychom si toto zavlažování nemohli z našeho rozpočtu
dovolit, požádali jsme obec, která nám vyšla vstříc a vzala tuto
investici na svá bedra. Z deseti
firem, které se ucházely o realizaci této akce byla vybrána firma
GARDEN CENTER. Systém zavlažování je 10+3, což znamená,
že je umístěno deset postřikovačů kolem hřiště a tři postřikovače
v hrací ploše. Jako zásobník na
vodu používáme sklolaminátovou nádrž o objemu 20m3, která je umístěna za šatnami. Vodu
čerpáme ze studny na hřišti. Toto
zavlažování nám jistě pomůže
udržovat hrací plochu v dobré
kvalitě po celý rok.
Přeji Vám hodně kvalitních
sportovních zážitků při sledování
fotbalových utkání na našem hřišti a doufám, že nám zachováte
přízeň jako doposud.
Viceník Radek,
předseda TJ Topolná

Společenská komise pořádá v sobotu 21. 12. 2013. zájezd na vánoční Vídeň.
Předpokládaná cena zájezdu 560,-Kč/os, děti do 15 let a osoby nad 50 let 540,Kč/os. Závazné přihlášky a platbu odevzdejte v kanceláři OÚ do konce října.
Návratka :
Jméno:……………………………………………………………………………
Počet osob……………………………………………………………………….
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Škola chameleon
Chameleon je zvíře, o němž
je všeobecně známo, že mění
barvu podle prostředí. Asi se
ptáte, co má tento ještěr společného s topolskou školou.
Také ona totiž prochází postupem času svými proměnami.
Když před třemi lety slavila
naše škola svou „STOVKU“,
ve spoustě návštěvníků - bývalých absolventů - vyvolalo
školní prostředí i vybavení
nejrůznější vzpomínky. V té
době měla čerstvě za sebou
rekonstrukci suterénu a tělocvičny, která se po jarních deštích proměnila v rybník.
A pak se rozjely další změny - ve třídách a školní družině jsou vyměněny podlahy, tři
učebny ožily novým nábytkem,
v šatně se na žáky usmívá veselá stonožka nad moderními
šatními skříněmi, staré dřevěné tabule nahradily multifunkční keramické, obnoveno
je vybavení školy didaktickými
Nepřehlédnupomůckami.
telnou proměnou prošly také
chodby - v 1. patře si žáci díky
originálním výtvarným dílům
na stěnách zapamatují atraktivní místa Zlínského kraje: na
stěně se tam totiž vypíná hrad
Buchlov, rozprostírá hradišťské Mariánské náměstí , skví
zámek Lešná, protéká Baťův
kanál atd. (autorkou maleb je
Kateřina Budíková). Ve vestibulu se na děti usmívají jejich dřívější kamarádi, kteří už
odešli do jiných škol.
Samostatnou
zmínku si
zaslouží oblast ICT. Původní
počítačová učebna, kde žáci
pracovali ve dvojicích na jednom počítači, byla komplexně přebudována. Nyní se zde
nachází 20 počítačových pracovišť obsazených 12 novými
počítači a 7 notebooky. V celé
škole je možno připojit se k internetu, což umožňuje využití
notebooků žáky, v jakémkoliv
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předmětu a třídě, pro skupinovou nebo projektovou výuku.
I paní učitelky mají své notebooky, které v učebnách při
propojení s mobilním interaktivním dataprojektorem vytváří
možnost využití nejnovějších
digitálních výukových programů a zdrojů.
I letošní letní prázdniny
probíhaly ve znamení velkých
změn - komplexní výměny
starých nevyhovujících oken
za nová, jež byla doplněna
žaluziemi. Snad se to projeví
také na účtu za plyn. Všechny výše uvedené změny by
nebyly možné bez vstřícného
aktivního přístupu Obce Topolná, snahy o úsporu finančních
prostředků jak se říká na každém kroku, ale i díky zapojení školy do projektu v rámci
evropské dotace pro oblast
podpory Zlepšení podmínek
pro vzdělávání v základních
školách Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Školu však netvoří jen materiální podmínky, ale především žáci a učitelé. Letošní
školní rok zahájili s úsměvem
na tváři žáci i paní učitelky
a to 20 prvňáčků s Mgr. Ivanou Stolaríkovou, 10 druháků s Mgr. Lenkou Čechovou,
10 třeťáků s Mgr. Lenkou Knapovou, 13 čtvrťáků s Mgr. Hanou Nevělíkovou a 13 páťáků
s Mgr. Janou Gregorovou.
Školní družina nadále pracuje
pod vedením Františky Vašinové a Bc. Evy Šáchové.
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Na všechny děti krom každodenního poznávání tajemství
vzdělávání, což se týká vědění
a také chování, čeká i spousta
osvědčených, pravidelně pořádaných akcí. Mezi ně určitě
patří např. návštěvy divadel
a koncertů vážné i populární hudby, Halloween, soutěž
O pohár tety Kateřiny, Mikulášské veselé dopoledne, Vánoční
jarmark, Vánoční koncert, Polonéza žáků 5. třídy, soutěž Topolský slavíček, kulturní vystoupení Překvapení pro maminky,
Slet čarodějnic s diskotékou,
Dětský den s hasiči, výlety do
nejrůznějších koutů ČR, soutěže ve sběru starého papíru,
pomerančové kůry, PET vršků,
tematické besedy, exkurze, …
I nadále mohou děti navštěvovat zájmové útvary jako Čtenářský kroužek, Výtvarný kroužek, Výuku hry na flétnu, Hru
na akordickou kytaru, Taneční
kroužek pro děvčata. Tak tedy
žáci všech věkových kategorií,
s chutí do toho!
A mimochodem, když se
vrátím ke zmiňovanému chameleonovi, děti se ve škole
učí, že nemění barvu podle
prostředí, ale podle emocí.
A stačí mu na to pouhé
3 sekundy. Tak Vám, milí rodiče přeji, abychom se nestávali
chameleony, když občas řešíme nějaké ty výchovné nebo
vzdělávací problémy se svými
dětmi - všem tedy hodně trpělivosti, energie a soudnosti .
Mgr. Jana Gregorová,
ZŠ Topolná
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Topolské loupežnice z tanečního kroužku

Výborné umístění Lucky
Cahelové v okresním kole
výtvarné soutěže

Bývalí páťáci v Brně

Pasování na čtenáře

Vítězové celoroční soutěže ve ŠD

Vzpomínka na pálení čarodějnic
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