cena 5 kč

Obecní zpravodaj

Číslo 2

Ročník XV.

8. května se uskutečnilo tradiční setkání „U Kameňa“. Pořádající obcí byla letos obec Březolupy

Setkání pod lipů 25. května

Dětský den s hasiči
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Slovo starostky
Milí spoluobčané.
Tak jsme se dočkali, léto je
tady, a já vám přeji, abyste si ho
užívali plnými doušky.
S létem také konečně vypuknou některé dlouho připravované stavební akce v obci. Dlouho
připravované proto, že úřední
šiml řehtá čím dál víc - co si
budeme povídat! Takže, co nás
čeká? Sportovci se konečně
dočkají automatického zavlažování fotbalového hřiště. Práce
provede firma Garden Center
v.o.s. v ceně 333 886 Kč, pomůže dotace ze SZIF ve výši 200
tisíc korun. 1. července začnou
hned dvě stavební akce. Výměna oken na budově základní

školy (cena díla 646 140,-Kč,
dotace Zlínského kraje ve výši
258 tisíc korun), kterou zrealizuje společnost Stabos stavební spol. s.r.o., a stavba nového
chodníku „v Bráně“ podél silnice III/49724 (naproti návsi).
V srpnu už bychom měli chodník
užívat, dodavatelem stavby je
společnost DRAPLSTAV Group
s.r.o. ze Zborovic, cena díla
352 431,- Kč.
Všichni dodavatelé staveb
byli vybráni v řádných výběrových řízeních, na kterých se
velkou měrou podílela stavební
komise, především její předseda
Ing. Pavel Hrbáček. Patří jim poděkování za odvedenou práci.

Asi se ptáte „a kdy budete
pokračovat s návsí?“ Zatím ne,
protože čtyři občané pořád trvají
na žalobě o určení vlastnictví pozemků, o kterých si myslí, že jsou
jejich. A naše rychlé soudy se zatím nerozhoupaly ani k zahájení
řízení. Nevím co k tomu říct víc!
Takže zaplácneme nejhorší díry,
abyste si nepolámali nohy ....a
zase jsou to vyhozené peníze!
Chci vás poprosit, abyste byli
při realizaci staveb trpěliví, pokud vás nějak omezí. Přeji vám
hezky prožité dovolené, dětem
krásné prázdniny a ať se všichni s novým školním rokem ve
zdraví sejdeme.
Mgr. Hana Marášková

USNESENÍ 03/2013
ze zasedání Zastupitelstva obce Topolná, konaného dne 18. 6. 2013
A. Zastupitelstvo obce schvaluje:
- složení návrhové komise, zapisovatele a ověřovatele zápisu
-

- návrh na mimosoudní vyrovnání se společností
IPOS Group s.r.o. ve výši 800 000Kč
- finanční příspěvek ve výši 20 000 Kč obci Strunkovice na Blanicí na opravy po povodních 2013

rozpočtovou změnu č. 3 a 4 dle přílohy

- smlouvu o poskytování odborných služeb
se společností AXIOM energeering s.r.o.
k administraci projektu a žádosti o dotaci na
akci „Zateplení a výměna oken OÚ“ v ceně
40 000Kč bez DPH + 3% z přidělené dotace
- Smlouvu o dílo se společností DRAPLSTAV
GROUP s.r.o. na stavební akci „Chodník podél silnice III/49724 ve směru na Bílovice“
v ceně 352 431Kč s DPH

B. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- zprávu Rady obce k 18. 6. 2013
Zastupitelstvo obce nepřijalo toto usnesení:
- návrh na mimosoudní vyrovnání se společností
IPOS Group s.r.o. ve výši 2.500 000Kč

Obec Topolná získala dotaci
258 000,- Kč
na výměnu oken ZŠ

Obec Topolná získala dotaci 200 000,- Kč
od SZIF na automatické zavlažování hřiště TJ
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Mokřad pod Padělkama
V příštím roce - 2014 to bude
už 15 let co se těšíme ze zachráněné části přírody v našem
katastru, a proto bude dobré si
k tomuto malému výročí něco
připomenout a říct. A možná
i proto, že se jedná o malou
část území (1 ha), které je však
určitou zvláštností a topolskou
specialitou.
Ano, uteklo už dost času,
abychom se mohli poohlédnout
jak to v této lokalitě - dřívější
název „U Studénky“, dnes vypadá. Samozřejmě, že „panenská příroda“ to už nikdy nebude, to si musíme přiznat, ale
„cosi“ se snad podařilo. Podařilo se i na blízké stráni, která
je v Kronice obce označována
jako Masarykův sad. Bylo vysázeno asi 25 třešní, i když to bylo
spojeno s problémy. Jednou to
způsobil okus zvěře, podruhé
sucho a potřetí člověk – vandal.
A tak je naše radost někdy
trochu zkalena. Ale nesmíme
být pesimisty. Zdá se, že se
tady situace stabilizovala a dokonce se připojují další ochránci, aby i přístup k Mokřadu byl
vylepšen novým stromořadím.
Nedávno tam bylo totiž vysázeno, podél oplocení Bohemie,
10 ovocných stromků. Díky za
tento počin!
Také blatouchy se pozvolna rozmnožují. Z jednoho trsu

dnes už máme pět samostatných keříků. Některé stromy
– olše, jasany a javory vysazené v r. 1999 dosahují výšky už
osmi metrů a okolí největšího
jezírka lemují žluté kosatce.
Samozřejmě, že chodníčky,
i vodní plocha bývá po větrném
počasí posypána úlomky větví
z vrb, které jsou křehké, ale to
už patří v takovém místě k normálu.
Co však není normálnía
působí docela rušivě v jarním
období, jsou hranice uschlých
větví na ohništi u Mokřadu, ba

hůře - odněkud sem přivezených, z ořezu ovocných stromů. Někdo si to asi plete se
smetištěm. Ještě v dubnu tam
byly zbytky jehličnanů. Není
to sice průmyslový odpad –
ale někdo to zlikvidovat musí
a čím dřív, tím líp. Proto apeluji na blízké obyvatele Padělků
k Napajedlům: nesnažme se z
místa, které bylo v roce 2003
Min. živ. prostředí vyhlášeno
a zapsáno jako významný krajinný prvek, znovu udělat smetiště!
Samsounek Fr.

Porovnání ....srovnání?!
Život na dědině je pořád stejný ...... vybral jsem si pro začátek této úvahy názor kronikáře z nejstarší
topolské kroniky.
Jsem však nucen podotknout, že „každý víme své“. Ano - dobro a zlo u nás žije v takové podivné
harmonii. Proto mi dovolte, jako malou náplast vyznání mladé generace, která to vidí poněkud optimističtěji – což je určitě dobře!
Čirou náhodou se mi totiž dostala do rukou slohová práce žáka deváté třídy - z Topolné, a ta byla
jeho vyučujícím kantorem vyhodnocena jako jedna z nejlepších.
Protože sdílím i podobný názor, uvedu níže doslovný opis, abychom se alespoň trochu vcítili do
myšlení a úsudku patnáctiletých - budoucích občanů, kteří zaujmou naše místa, až my ukončíme svůj
běh života.
Samsounek Fr.

2/2013

Život v Topolné

strana 3

Moje vesnice
Bydlím v obci Topolná, nádherná vesnička, kterou bych
nevyměnil za žádné jiné město
nebo vesnici. Žijí tam mírumilovní lidé, všichni si pomáhají
a když přijde na rozhodování,
chtějí všichni to, co je dobré pro
celou obec.
Topolná je v menším údolí,
které obepínají kopce, na kterých jsou krásné, tiché lesy.
Když se jdu projít do lesa nad
Topolnou, je tam ticho, jen ticho
a zpěv ptáků a tajemné šumění
listí. Sem tam leží pod listím nějaká houba, je to tam nádherné.

Teprve až v zimě, až napadne
první sníh, je vidět ta krása, na
střechách domů je bílo.
Čas od času si vyjdu na nejvyšší kopec, odkud vidím celou Topolnou, mám ji jako na
dlani, tak blízko oblohy a přece
stojím nohama na zemi. Uprostřed obce katolický kostel, tyčící se svou vysokou věží, až
do nebe.
O pár desítek metrů výš je
hospoda, kde místní štamgasti
popíjejí spokojeně pivo a na nic
si nestěžují, nenadávají a jen
si užívají ten podzimní větřík,

který právě proplouvá místními
ulicemi.
Najdeme u nás i rybník,
u kterého při větru hučí vrby
a třese se rákosí. Občas, když
je teplo, se rybník vyhřeje natolik, že se tam chodí lidé koupat
a relaxovat. V takovém nádherném prostředí, uprostřed ničeho, daleko od jakýchkoliv domů,
jen příroda.
I když to není úplně dokonalé
prostředí, ta příroda stojí za to
a celá obec je uklidňující a mně
vyhovuje.
J.D.

Setkání rodáků
V sobotu 15. června se sešli
spolužáci, kamarádi a přátelé
ročníku 1938, aby zavzpomínali a pobesedovali. Vzpomněli
jsme na 10 zemřelých spolužáků i zemřelé učitele. Setkání
bylo srdečné, bylo na co vzpomínat. Začali jsme chodit do
školy ještě za německé okupace a před ukončením první třídy
nám školu zavřeli a nastěhovali
tam německé vojáky, kteří obsluhovali radar na sledování
letadel umístěný na topolských
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loukách. S obdivem jsme vzpomínali na své učitele, kteří pro
nás byli skutečnými vzory jak
v učení tak ve svém osobním
životě. Promítli jsme si školní fotografie, fotky ze školních výletů
i z dřívějších setkání. Podívali
jsme se na film o žehnání kostela v roce 1940 a poznávali naše
rodiče a známé i na film s oslav
100. výročí postavení nové školy. Zajímavé bylo to, že se nás
v roce 1938 narodilo 40. Některé děti zemřely v raném věku,

Život v Topolné

někteří se z Topolné odstěhovali. Základní školu jsme absolvovali v roce 1953 a bylo nás 32.
V současné době nás žije 22
a sešlo se nás 19. Jen tři nejvzdálenější a nemocní se omluvili. V neděli se většina zúčastnila v místním kostele mše svaté
obětované za živé i zemřelé pětasedmdesátníky a jejich učitele.
Bylo to srdečné setkání přátel a kamarádů, na které budeme dlouho vzpomínat.
Augustin Knot

2/2013

Vzpomínka na učitele Jana Keprta
Protože dle vyprávění pamětníků jde o vyjímečnou učitelskou osobnost, odvažuji se
jeho vzpomínku oživit a připomnět nám všem a zvláště těm,
které vyučoval.
V Topolné se dlouho nezdržel, asi jen od roku 1949 -53,
ale přesto se mu podařilo „vyorat“ hlubokou brázdu za svého

působení.
Vyučoval předmětům – ruštině, hudební výchově a kreslení. Zvláště se věnoval kultuře,
čímž zviditelňoval naši obec.
Po jeho nedobrovolném odchodu z Topolné, protože byl
silně věřící človek, už nevíme
nic o jeho dalším osudu. Proto dovolte alespoň dvě takové

menší vzpomínky. Jednu jsem
našel v nejstarší Kronice obce
Topolná, kterou zapsal tehdejší kronikář pan Mořic Foltýn,
a druhou náhodně spatřil
v Inzerci Katolického týdeníku
- listu českých a moravských
diecézí, ke konci roku 2012.
Samsounek František

Kronika obce Topolná – rok 1953
V tomto roce vznikl v Topolné slovácký krůžek „Topolan“.
Jeho členy jsou svazáci i nesvazáci. Jeho činnost řídí výbor
ČSM. Základ k tomuto kroužku položil učitel Jan Keprt, který ze školních dětí vytvořil pěvecký sbor, s nímž několikrát
vystoupil v obci i jinde.
Slovácký krůžek „Topolan“ čítá 25 členů. Krůžek má
i svou hudbu. Zatím ne s cimbálem, ale členové krůžku počítají s jeho koupí. Slovácký krůžek má však málo podpory,
jak ze strany funkcionářů Místního národního výboru, tak
i místní organizace KSČ.
Katolický týdeník č 47: Inzerce – Životní výročí.
Dne 29. 11. 2012 by se dožil 100 let pan učitel Jan Keprt.
Učil ve Slušovicích, Želechovicích, Topolné .....
V modlitbách vzpomínají děti s rodinami.

V sobotu 15. června se konala již druhá svatba
v obřadní místnosti OÚ Topolná
novomanželé Nikola a Lukáš Ulmanovi

Blahopřejeme
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Prezentace
naší školy
5. dubna členové čtenářského kroužku pod vedením paní učitelky Františky Vašinové nocovali již
podruhé v místní knihovně. Četli pohádky H. Ch.
Andersena a seznámili se s obrázky ilustrátorky
Heleny Zmatlíkové. Nechyběly ani hry, soutěže,
luštění, stezka odvahy. Akce se velmi vydařila a
nezbývá, než se těšit na příští ročník.

6.6.2013 - v krásný letní den se vydaly děti z 1. až 4. třídy na společný výlet do Lednice. Děti zde
nadchla prohlídka zámku a zámeckého parku, plavba lodí a některým se trochu zatočila hlava, když se
rozhlížely z Minaretu po krásném okolí. Vyšlápnout si 302 schodů byl docela sportovní výkon a posílení
hýžďového svalstva a lýtek jsme cítili ještě další dva dny … Takže sportu zdar a výletům zvlášť!

K Svátku matek si děti ze školy připravily kulturní program Kytička pro maminku. Každá třída do
něj přispěla svou květinkou - krátkým vystoupením: prvňáčci pásmem básniček a písniček, druháci
dramatizací veršované pohádky, třeťáci hrou na flétny a písničkami, čtvrťáci inspirovali maminky svou
letní módní přehlídkou, pátá třída předvedla ladný pohádkový tanec a děvčata z tanečního kroužku se
představila jako „loupežníci“.
učitelky ZŠ
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MŠ Topolná
Blíží se konec školního roku a to vždycky přemýšlíme, kam vyrazíme na výlet. Pro děti ze školičky je těžké vybrat vhodnou trasu, protože máme
děti od tří let až do sedmi a abychom všechny děti
upoutaly, musíme vybírat velmi dobře. Každým rokem jsme vždy jezdili do ZOO Lešná. Kdo tam přijede po nějaké době zjistí, že se v ZOO pořád něco
děje a mění. Vloni jsme byli s dětmi v Dinoparku ve
Vyškově, ale některé děti se celkem bály. Tak letos
jsme naplánovali výlet do jižní části Moravy a to
přesně do Hodonínské ZOO. ZOO je malinká, ale
stačilo nám podívat se na zvířátka, protože jsme
pokračovali dál a to do přístaviště. Tam byla připravena Pirátská plavba po Moravě. Nejdřív jsme
měli obavy, aby se nám nikdo neutopil, nedostal
mořskou nemoc, ale naše obavy byly zbytečné.
Loď byla krytá a vůbec jste nepoznali, že na nějaké
lodi jedeme. Stali jsme se všichni piráty a dokonce
jsme objevili i poklad. Děti byly spokojené, starší
nadšené. Zpáteční cesta nás sice trochu zmohla,
ale výlet se nám vydařil, dokonce i to počasí nám
přálo a celý den na nás krásně svítilo sluníčko.
učitelky MŠ
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Střípky z výuky ve škole
Třeťáci se učí vyjmenovaná slova a trénují psaní i-y po
obojetných souhláskách. Aby
si slova procvičili, vymýšleli
si různé příběhy s těmito slovy. Jeden příběh je o pávovi:
O pávovi
Byl jednou jeden pěkný páv.
Žil v zámecké zahradě, která
byla pokryta pískem. Jednoho
dne našel páv v písku třpytku.
Myslel si, že je vzácná, a tak
si řekl, že si ji nechá. Jednoho
odpoledne však na zámecký
dvůr vyšla pyšná princezna a
jakmile uviděla třpytku v pavích
peříčkách, chtěla mu ji vzít.
Páv se rozběhl a třpytka mu
spadla na zem. Princezna se ji
vzala a chtěla odejít. Páv princeznu popíchl svým zobákem
a princezna klopýtla. Třpytka jí
vypadla z ruky a páv si ji vzal
zpět. Ukázalo se, že pýcha nikdy nezvítězí.
Kateřina Čellárová, 3.třída

Čtvrťáci se zase vypravují
ve vlastivědě za poznáváním
našich pamětihodností a rádi
sdělují své cestovatelské zkušenosti:
Cestování Českem
Každý má rád svoji rodnou
vlast. Tudíž by ji měl procestovat a objevovat různé památky
a starožitnosti. Moje kamarádky
cestují po naší vlasti. A teď Vám
o tomto cestování povyprávíme
a začne Terka Gajdošíková:
„Byla jsem v Rožnově pod
Radhoštěm a tam je velká hora,
jmenuje se Lysá hora a měří
1562m. Pak jsem byla v Praze,
kde jsem navštívila Chrám sv.
Víta a Karlův most. Také jsem
viděla Orloj. Pak jsem navštívila hrad Helfštýn. Na tomto hradě se mi nejvíce líbily obrazy
a starožitnosti. Dále jsem byla

strana 8

taky na Macoše a tam se mi nejvíce líbily jeskyně pod propastí.“
Tak a teď Terka Sklenářová: „ Já jsem byla v Krkonoších, viděla
jsem Sněžku, která měří 1602m. Taky jsem slyšela pověst o Krakonošovi, který hlídá les před pytláky, a také jsem ten jeho les navštívila. Ještě jsem byla v Adršpašských skalách, které jsou z pískovců
a roste na nich mech a stromy. Byly pojmenovány podle jejich tvarů
např. Sloní bratři.“
A teď Lucka Cahelová: „Tak já jsem byla v Lednici. Je to opravdu
krásný zámek. Nachází se vedle Valtic. Je tam i veliký skleník s různými rostlinami a rybníčkem. Také jsem byla na Brdu, to je rozhledna. Vede tam cesta dlouhá 3,5 km. Byly odtud vidět tři vesnice. Pak
jsem byla v muzeu v Brně, kde jsou kostry pravěkých lidí. Nejstarší
kostra se jmenuje Luci.“
Diana Dohnalová dodává: „ Byla jsem na Červené řece, bylo tam
muzeum tanků. Líbily se mi střelnice. Dál jsem byla v ZOO v Hodo4. třída
níně a tam byly úžasné opice a různá zvířata.“

Topolští slavíčci ze stejnojmenné soutěže

Výtvarníci ze 3. třídy

Život v Topolné

2/2013

Společenská kronika
Duben - červen
v dubnu:
50 let

60 let
70 let
75 let
80 let
v červnu:
50 let
60 let
70 let
80 let
93 let
94 let

Malina Zdeněk
Gajdošík Arnošt
Koval Ladislav
Korálová Alena
Mašlanová Jana
Dohnalová Marie
Gajdošíková Božena
Foltýnová Anna
Koppová Jarmila

v květnu:
50 let
60 let
70 let
80 let

Dufka Pavel
Bartošek Luděk
Hrdinová Svatava
Bečicová Jana
Krátká Jana
Foltýn Ivan
Čudová Zdenka
Hižnajová Ludmila

Dohnalová Alena
Čechová Miluše
Blaho Cyprián
Pavelková Marie
Dvořáková Božena
Samsounková Drahomíra
Gajdošíková Anna

Vítání občánků
Karel Šíma, Simona Bakusová, Jaroslav Oborný

2/2013
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Turnaj fotbalových talentů
Dne 8.5.2013 se na hřišti v Topolné za pěkného slunečného počasí uskutečnil
3. ročník Turnaje fotbalových
talentů. Tento turnaj je určen
hráčům věkové kategorie 12
let a mladší. Prvního ročníku v
roce 2011 se zúčastnily pouze
oddíly Topolné a Lhoty u Malenovic, které sestavily po dvou
týmech z každého oddílu. V
loňském roce se počet účastníků rozrostl na pět. Letos
startovalo osm týmů, což je z
hlediska kapacity našich šaten
asi maximální možný počet.
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Letošního turnaje se účastnily týmy: Topolná „A“, Topolná
„B“, Březolupy, Jarošov, Kněžpole, Halenkovice, Napajedla
a Spytihněv. Hrálo se ve dvou
skupinách po čtyřech týmech,
souběžně na dvou hřištích.
Hrací doba v základní skupině
byla 2x10 minut. O konečné
umístění se hrálo vyřazovacím
způsobem 2x15 minut.
Zápasy skupiny A: Topolná
A - Kněžpole 2:0; Topolná A Březolupy 3:0, Topolná A - Napajedla 2:0, Kněžpole - Březolupy 2:0, Kněžpole - Napajedla
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2:0, Březolupy - Napajedla 3:1.
(konečné umístění ve skupině
- 1. Topolná A, 2. Kněžpole, 3.
Březolupy 4. Napajedla).
Skupina B: Topolná B - Jarošov 1:12, Topolná B - Halenkovice 0:10, Topolná B - Spytihněv 0:9, Jarošov - Halenkovice 1:2, Jarošov - Spytihněv
1:2,
Halenkovice - Spytihněv 4:0 (konečné umístění ve
skupině - 1. Halenkovice, 2.
Spytihněv, 3. Jarošov, 4. Topolná B).
Následovalo play-off čtvrtfinále: Topolná A - Topolná B
8:0, Kněžpole - Jarošov 1:3,
Březolupy - Spytihněv 2:0, Napajedla - Halenkovice 1:2. Zápasy v semifinále dopadly následovně: Topolná A - Jarošov
2:1, Březolupy - Halenkovice
2:1. Zápas o třetí místo vyhrál
tým Halenkovic nad Jarošovem 3:0. A ve finále oplatil tým
Březolup porážku týmu Topolná A nejtěsnějším rozdílem
1:0.
Celkové umístění: 1. Březolupy, 2. Topolná A, 3. Halenkovice, 4. Jarošov, 5. Spytihněv,
6. Kněžpole, 7. Napajedla, 8.
Topolná B. Nejlepším brankářem turnaje byl vyhlášen hráč
Topolná A - Filip Kočenda, nejlepší střelec Komárek Viktor z
Jarošova (8 gólů), nejmladší
hráč Vašíček Roman z Halenkovic. Během turnaje proběhla
prezentace „Létajících trenérů“
o moderních metodách trénování mládeže v podání trenérů
Slovácka Mgr. Ondřeje Machaly a Bc. Petra Vlachovského. Ocenění hráčům předával
předseda OFS František Miko.
Závěrem jen poděkování všem
účastníkům turnaje, rodičům,
trenérům a všem ostatním. Nemenší poděkování patří všem,
kteří se podíleli na organizaci
turnaje. Již nyní se těšíme na
příští ročník.
Viceník Radek
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