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Ročník XIX.

Svatováclavské hody
„Vítám Vás chaso, dědino aj přespolní hosti,
už sem sa Vás nemohla dočkat od radosti.
Aj když poslední dny krušné byly
a o nervy mňa málem přiravily.
Né enom, že sa celý týdeň nad dědinů drží velký
černý mrak,
ale když sem viděla ty rozkopané chodníky, tož
mňa málem trefíl šlak.
Ale aj tak, bych sa chtěla rodičom poděkovat, že
sa uvolili
a za tu starší stárku vypravit sa, mi dovolili.
Protože v tomto domě nejsu stárka prvá
a laťka je vysoko nastavená,
ale chasu šikovnů v Topolnéj máme
a zahaňbit? To my sa nedáme.
Enom bych Vám na srdce, chaso, chtěla klást,že
v první řadě néni chlast,
ale tanec, zpěv a děvčice krásné, takže večer u
muziky, je to důfám jasné.
A včil Ty, stárečku můj nejmilejší,
důfám, že nebudeš ten nejožralejší,
a že to právo řádně uhledáš!
Estli mně to slůbíš, tak tady ho máš.
Staraj sa poctivě o něho,
ať néni smutno, ale enom veselo.
A Vy všeci, co už nohy určitě bolavé máte,
tož poďte a neco dobrého si u nás dajte.
A poďme si ke starostovi pro to povoléní,
ať može začat pořádné hodové veseléní.
Veselo muziko, veselo“!
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Slovo starosty
Vážení občané,
skončilo nám teplé, a hlavně
bohužel opět velice suché léto. A
proto se na vývěsce zahrádkářů
na obecním úřadě objevilo velmi smutné oznámení, že topolská pálenice nebude letos vůbec
v provozu.
Naši školáci si přes prázdniny
užili hezkého počasí a načerpali
sil do nového školního roku. Budova školy však na dva měsíce
letos neosiřela. Právě naopak. Od
konce června zde probíhala celková rekonstrukce elektroinstalace, kterou provedla napajedelská
firma INEL trend s.r.o. V jejím průběhu se také ukázalo, že už technicky dosloužily stropy v původní
starší části budovy. Proto jsme se
i z důvodu dosažení energetických úspor při vytápění rozhodli
provést jejich snížení. Zavěšením
speciálních panelů, které provedla firma Miroslava Velíška, dojde také ke zlepšení akustických
podmínek ve třídách. Výmalbu
celé budovy provedl v naší škole
již osvědčený malířský mistr pan
Joura z Kunovic. A když už jsme
byli v tom, zajistila instalatérská
firma Jaroslava Máška výměnu
umyvadel, umyvadlových baterií,
pisoárů a WC v sociálních zařízeních školy. Zkoordinovat práce tolika profesí v tak krátkém
časovém termínu byl úkol téměř
nadlidský. A za to musím moc
poděkovat místostarostovi Radkovi Vajdíkovi – který tak (opět)
nestihl strávit příjemnou rodinnou
dovolenou – a také samozřejmě
paní ředitelce Gregorové, která si
možná také letošní prázdninový
odpočinek představovala jinak.
V posledních srpnových dnech
mohly nastoupit paní uklízečky,
po nich paní učitelky a připravit
žákům hezké prostředí pro zahájení školního roku. Druhého září
přivítala paní učitelka Ivana Stolaríková 18 prvňáčků, kterým všichni přejeme, aby se jim v nově
opravené škole líbilo.
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Začátkem prázdnin začaly
výkopové práce související s položením elektrických kabelů do
země, budováním nového veřejného osvětlení a připoložením
chráničky pro optický kabel při
hlavní silnici směrem na Bílovice
a v ulici Nad Školou. Potíží souvisejících především s překopy
vjezdů a místních komunikací je
však bohužel víc, než jsem si původně myslel. I když obec není
hlavním investorem této akce,
určitě se neváhejte se svými stížnostmi na nás obrátit. Pokusíme
se jednat s jednotlivými firmami
tak, abychom vzniklé problémy vyřešili k Vaší spokojenosti.
V současné chvíli je nejkritičtější
situace v ulici Nad školou, kde
navíc probíhá výstavba nového
depozitáře Slováckého muzea.
Nezbývá mně než Vás všechny znovu poprosit o trpělivost a
pochopení. Doufám, že práce
pokročí rychleji než přicházející
deštivé počasí.
Za rozkopané chodníky ve
středu obce jsem už dostal „za
uši“ od hodové chasy. Ale když
slyším otázky typu: „Koho může
napadnout rozkopat dědinu zrovna na hody?“, musím se trošku
bránit. Hody jsou tu už určitě více
než sto let – a doufám, že další
stovky let ještě budou. Chodníky se přece jen budují jednou za
čas a Státní fond dopravní infrastruktury také většinou nebere
při poskytování dotací na slovácké tradice ohled.
Podpora dechové hudby Topolanka nám letos v průvodu na
slavnostech vína v Hradišti citelně chyběla – ale vše odpuštěno!
Naši muzikanti, zpěvačky a zpěváci v čele s kapelníkem Jiřím
Foltýnem nejstarším – ale především s nadějným trumpetistou
Štěpánkem Foltýnem nejmladším – zanechali na Masarykově
náměstí svým hodinovým koncertem velký dojem a před početným publikem slavili zasloužený
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úspěch. Velký dík za reprezentaci obce na slavnostech však také
patří všem krojovaným, děvčatům ze Společenské komise,
které připravily hostům našeho
stánku občerstvení, i naší malérečce paní Sekaninové.
Pamětníci spočítali, že dlouhých 11 let do hodového průvodu nepršelo. Jednou to však přijít
muselo. Letošní krojovaná chasa
si však řekla, že odtancovat hody
v pěkném počasí umí každý –
v dešti a nepohodě to zvládne
pouze silný jedinec. Proto si moc
cením toho, že starší stárci Anička Šmídová s Davidem Dujíčkem
a mladší stárci Helenka Mikošková a Marek Levec v sychravém
a deštivém počasí přivedli chasu
před obecní úřad pro povolení
pořádat hodovou muziku. Utvrdilo mě to v přesvědčení, že staré
tradice díky nadšení a odhodlání
mladých děvčic a šohajů hned
tak nevymizí.
Hodové dozvuky se letos chasa rozhodla uspořádat v Búrovcích. A nebyl to zas tak úplně
špatný nápad. Chtěli tím nabourat léta tradovaný myšlenkový
stereotyp, že dozvuky jsou tak
nějak jen pro pobavení hodové
chasy. A to není pravda. Chasa
je pořádá pro nás pro všechny.
Letos se sešla necelá padesátka
platící hostů. A „hodaři“ doufají,
že Vás příští rok přijde víc.
Závěrem bych všechny rád
pozval na tradiční lampiónový
průvod. Po jeho skončení pořádáme na obecním úřadě besedu
pana Augustina Knota. Dozvíte
se spoustu zajímavých informací o selských dvorech, které se
nacházely na topolském katastru. Pozvání platí samozřejmě i
na jiné společenské akce, jejichž
termíny najdete na stranách našich novin.
S přáním všeho dobrého do
následujících dnů
Ladislav Botek
starosta
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Obec Topolná získala investiční dotaci
ve výši 384 000, – Kč, současně
však maximálně 39,90 % celkových
způsobilých výdajů akce „Topolná –
vodovod v ulici Nad Školou“

VÝSLEDKY PROJEDNÁNÍ č. 05/2017/ZO
(usnesení č. 05/2017/ZO)
ze zasedání Zastupitelstva obce Topolná,
konaného dne 26. 9. 2017
A. Zastupitelstvo obce schválilo:
- složení návrhové komise, zapisovatele a ověřovatele zápisu
zařazení bodu 15.1. Dechová hudba Topolanka –
Smlouva o dílo a bodu 15.2. Základní organizace Českého svazu zahrádkářů Topolná – žádost
o dotaci z rozpočtu obce na rok 2017 do programu jednání
Rozpočtové opatření č. 4/2017 dle přílohy
- Směrnici pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obcí Topolná
- protokol o předání a převzetí stavby „Ochranná nádrž N1 v k.ú. Topolná a Komárov“
a zaúčtování dokončeného díla v hodnotě
11 426 049, – Kč do majetku obce
- podání žádosti do programu Dotace obcím pro jednotky SDH obcí Zlínského kraje
a vyčlenění prostředků z rozpočtu obce ve výši
podílu stanoveného poskytovatelem dotace
- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo se společností
RENA NOVA STAVEBNÍ s.r.o. Termín ukončení
realizace díla: 20. 10. 2017
- Smlouvu o poskytnutí finančních prostředků
z rozpočtu SFDI na rok 2017 ve výši maximálně
1 599 000, – Kč, která odpovídá 84,98 % celkových uznatelných výdajů stavební části akce
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- Smlouvu o poskytnutí investiční dotace do výše
384 000, – Kč, současně však maximálně 39,90
% celkových způsobilých výdajů akce „Topolná
– vodovod v ulici Nad Školou“ mezi Zlínským
krajem a Obcí Topolná
- společnost Plynosystém s.r.o, Podzámčí 60,
Napajedla jako dodavatele stavby „Topolná –
vodovod v ulici Nad školou“
- Smlouvu o dílo se společností Plynosystém
s.r.o, Podzámčí, Napajedla na dodávku stavebních prací na akci „Topolná – vodovod v ulici
Nad Školou“ v hodnotě 645 051, – Kč bez DPH
a pověřilo starostu obce uzavřením této smlouvy
- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo mezi obcí Topolná a společností INEL Trend s.r.o, Pod Kalvárií 417, Napajedla na stavební akci „ZŠ Topolná – rekonstrukce elektroinstalace“ v hodnotě
72 409, – Kč bez DPH a pověřilo starostu obce
uzavřením tohoto dodatku
- Smlouvu o dílo se společností ZAMONT cz
s.r.o, Mlýnská 253, Uherský Ostroh na stavební akci „Zhotovení chodníku v obci Topolná“ ve
výši 196 473, – Kč bez DPH a pověřilo starostu
obce uzavřením této smlouvy
- smlouvu o dílo mezi obcí Topolná a Decho-
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vou hudbou Topolanka, z.s., na zajištění hudební produkce na dvoudenní akci Slovácké
hody v Topolné ve výši 29 800, – Kč bez DPH
a pověřilo starostu obce uzavřením této smlouvy
- Veřejnoprávní smlouvu mezi obcí Topolná a
Základní organizací Českého svazu zahrádkářů na pořízení myčky nádobí a odsavače par
do Domu zahrádkářů v hodnotě 15 000, – Kč
bez DPH a pověřilo starostu obce uzavřením
této smlouvy
B. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- zprávu o činnosti rady obce
- zprávu kontrolního výboru
- Směrnici č. 12/2017 o účetnictví, Směrnici č.

13/2017 o dlouhodobém majetku a Směrnici č.
14/2017 o inventarizaci majetku
C. Zastupitelstvo obce souhlasí:
- Obec Topolná, zřizovatel Základní školy, Topolná, okres Uherské Hradiště, příspěvkové organizace a zřizovatel Mateřské školy, Topolná,
okres Uherské Hradiště, příspěvkové organizace souhlasí se zapojením do projektu IMAP1 a
MAP2, realizovanými městem Uherské Hradiště
na území ORP Uherské Hradiště a souhlasí se
svou finanční účastí na spolufinancování 5 % podílu na těchto projektech s tím, že konkrétní výše
spolupodílu připadajícího na obec Topolná bude
přepočtena v poměrné výši podle počtu žáků ZŠ
Topolná a dětí MŠ Topolná.

Vzpomínka na rodáky

Československý zahraniční
odboj ve Velké Británii reprezentovali, kromě pozemní armády,
především českoslovenští letci
bojující v řadách RAF. Pro politické představitele československého zahraničního odboje se
stali letci hlavními trumfy následných vyjednávání o uznání legitimity odboje. Základní pilíře Československého letectva ve Velké
Británii utvářely tři stíhací perutě
a 311. československá bombardovací peruť RAF. Přestože v
porovnání s celou RAF tvořily jen
malé síly, tak svým dílem přispěly
k porážce Německa.
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Chceme-li rozdělit míru pozornosti věnované Československému letectvu ve Velké Británii,
tak jednoznačné vítězství přebírají stíhací piloti se svojí relativní
volností a napínavými souboji, i
když k realitě má mnohdy představivost hodně daleko. Neprávem stojí v mírném ústraní
osádky bombardovacích letounů. Vzlétnout nad nepřátelské
území zahalené noční temnotou
a v často silné protiletecké palbě
shodit na cíl náklad pum, nebo
ostražitě prohledávat po několik hodin hladinu moře a doufat
v nalezení nepřátelské ponorky, nelze hodnotit jako snadné
úkoly a nezbývá než před jejich
odhodláním taktéž smeknout.
Jestliže sečteme veškerý zmíněný létající personál, dojdeme
k číslu kolem 1200 mužů. Ovšem celkově prošlo Československým letectvem ve Velké Británii téměř 2500 osob. Co pak
dělalo těch 1300 příslušníků čs.
letectva, o kterých ještě nebyla
řeč? Vzhledem k jejich činnosti
u letectva se sluší zařadit všechny tyto příslušníky jako pozemní
personál. Jedná se o skupinu na
profese velmi rozmanitou a co
je nejdůležitější, nezbytnou pro
zabezpečení hladkého průběhu
bojových akcí, které se stávají
třešničkou na dortu celého me-
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chanismu perutě. Ve výsledku
dřina mnoha lidí upadá do zapomnění a vyzdvihováni jsou
pouze letci a samotný let, který
je vyvrcholením snahy celé perutě. Práce pozemního personálu bývá maximálně oceněna
lakonickým sdělením „bez nich
by nevzlétli“.
Zbrojíř 311. perutě Antonín Kovář
* 28. 3. 1901 (Topolná, okres
Uherské Hradiště) – † 2. 3. 1959
(Topolná, okres Uherské Hradiště), evidenční číslo: 787924,
zbrojíř 311. perutě.
Po vzniku Protektorátu Čechy a Morava dlouho neotálel
a již 4. května 1939 se rozhodl udělat něco pro osvobození
vlasti – dobrovolně se přihlásil
do československého armády ve
Francii. Dne 13. ledna 1940 byl
prezentován u náhradního tělesa v čs. táboře v Agde a vzápětí
přiřazen ke 2. baterii dělostřeleckého pluku 1, která působila
až do kapitulace Francie v La
Nouvelle. Po pádu Francie se
Antonín rozhodl dále pokračovat v boji proti Německu. Spolu
s ostatními dělostřelci, kteří se
rozhodli pokračovat v odporu,
odjel do přístavu Séte. Dne 24.
června 1940 se dělostřelci nalodili na loď Northmoor a vypluli
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směr Gibraltar, kde se přemístili
na loď Viceroy of India. Z Gibraltaru loď vyplula v konvoji do anglického přístavu Plymouth. V Anglii
absolvoval zbrojní kurz, po jehož
zakončení čekal na své zařazení
do 8. února 1941. Byl přemístěn k
311. peruti, u které prožil více jak
čtyři roky služby. Jeho každodenní prací se stala péče o zbraně a
výstroj Wellingtonů a později Liberatorů.
Svoji odbornou kvalifikaci si
zvyšoval v kurzech a nadřízenými nebyla ani přehlédnuta jeho
dobrá práce zbrojíře. Nejprve mu
byla 7. března 1944 udělena Československá pamětní medaile se

štítky F a VB a 26. června 1944
byla oceněna jeho vojenská služba Československou vojenskou
medailí za zásluhy II. stupně.
Do osvobozeného Československa se Antonín Kovář vrátil 16.
srpna 1945, aby zjistil, že se mu
rozpadlo jeho druhé manželství.
Přestože po návratu do Československa pobýval v Praze, Ostravě
a Krucemburku, tak pravidelně
jezdil do své rodné obce – Topolné. Zde si našel třetí manželku,
kterou se 24. dubna 1946 stala
Vlasta Kovářová (rozená Dohnalová, nar. 1923). Během týdne
pracoval v Ostravě a o víkendu
odjížděl do Topolné. Proto se také

rozhodl spolu s manželkou opravit dům v Topolné č. p. 17, který
manželka podědila. Kroky spojené s rekonstrukcí domu č. p. 17
se datují od 24. února 1957, kdy
podepsali Sousedskou smlouvu o
rozšíření domu.
Dlouho se ale z domu těšit nemohl. Antonín Kovář 28. března
1959 zemřel v Topolné. Je pohřben v jednom hrobu spolu se
svými rodiči Františkem a Marií
Kovářovými na hřbitově v Bílovicích.
(Zdroj informací: Petr Žižka,
Bakalářská diplomová práce „Pozemní personál 311. perutě z
okresu Uherské Hradiště „)

Ludvík Fusek
*14. 3. 1950 +14. 9. 2017
V pátek 15. září jsme se z hlášení Místního
rozhlasu dozvěděli, že zemřel pan Ludvík Fusek,
náš spolužák a ještě nedávno topolský občan. Pro
mnohé to bylo velké překvapení, protože zemřel
náhle. Ludvík se narodil jako třetí z pěti dětí rodičů Ludvíka a Filomeny Fuskových, kteří si postavili
skromnou novostavbu s číslem 61 vlevo na Padělkách směrem k Napajedlům.
Znali jsme ho jako bezproblémového spolužáka
a člověka klidné povahy. Byl tichý až nevýrazný,
málokdy se rozčílil; alespoň tak jsme ho znali ve
škole a později se tak projevoval i na veřejnosti.
Ve škole byl průměrným žákem, mírný, s nikým se
nehádal a málokdy ho něco rozhodilo. Až na jednu
věc.
Vzpomínám si jak v 8. třídě při určování budoucího zaměstnání – „profese“, jsme my kluci byli
nervózní, zda naše přání být strojníkem v továrně
se splní či ne. Do zemědělství se nechtělo nikomu.
Tehdy atmosféra v obci nebyla tomuto příznivě
nakloněna. Přehmaty a násilné způsoby z padesátých let ještě doznívaly a v rodinách se o tom
často mluvilo. Ale dle
nařízení shora, vedení školy muselo plnit
kvóty náboru pracovníků do zemědělství.
Takže Luďa nechtěl
jít do zemědělství,
ale bylo mu řečeno a
vysvětleno, že musí:
protože bratr Zdeněk
se už učí pro Slaviamotor Napajedla. Tehdy – po vyslechnutí
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„ortelu“ od třídního učitele jsem se mu podíval do
očí a bylo vidět jaká to pro něho byla nespravedlnost, zklamání.
Časem se však na to horší zapomíná. Nakonec v JZD Topolná a potom v Topagře strávil celý
svůj život a byl docela spokojen. Až na to zdraví a časté bolesti zad. Inu, podmínky tam nebyly
jako v továrně.
Mimo svou profesi „opravář zemědělských
strojů“ byl velice muzikální. Při zábavách v hospodě U Vendolských, když jsme my kluci u muziky zpívali, bylo slyšet, že „má notu“. V tomto
duchu byl velkým obdivovatelem strýce Josefa
Haše z čísla 122 (jeho rodina naproti kostela),
který hrával na harmoniku při různých příležitostech. V rodině i na veřejnosti byl velice oblíben. Také se říkalo „kde je Haša – tam je flaša“
a podobně. Luďa si potom tento složitý hudební
nástroj koupil i když ho to stálo téměř jeho měsíční mzdu. Byl samouk, ale jak se říká muzikantu
s dobrou pamětí – sluchař. Začal to zkoušet od
jednoduchých lidových písní, až se z něho stal
skoro fenomén. Žádná svíca, oslava narozenin,
posezení se spolupracovníky i svatby se neobešly bez jeho přítomnosti. Jakoukoli písničku mu
stačilo zazpívat nebo přehrát a on ji okamžitě
zahrál. To všechno dělal pro všeobecnou spokojenost a pohodu, aby si lidé oddechli od svých
každodenních starostí a povinností. V kolektivu
svých spolužáků a potom přátel a spolupracovníků z Topagry byl velice oblíben. A tak v pondělí
18. září odpoledne v 15.30 hodin jsme se s ním
v kostele v Bílovicích rozloučili a poděkovali za
jeho život a pěkné chvíle s ním strávené. Odpočívej v pokoji!
Za spolužáky a přátele: Fr. Samsounek
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Jak přežít školní rok?
Nedávno začal nový školní
rok. To asi není žádná převratná novina. Převratný je možná
život mnoha z vás, kteří máte
doma děti, vnoučky či dokonce
pravnoučata nebo kteří pracujete jako učitelé a vychovatelé.
Mnoha rodičům začal trochu
jiný režim, než prázdninový - na
který jsme si snad ani nestačili
zvyknout při krásných dlouhých
letních dnech. Tak se nabízí
otázka: Jak to všechno zvládnout – vypravit do školy, stihnout všechny kroužky, pracovní
a školní povinnosti, úkoly, třídní
schůzky, nákup pomůcek atd.
atd. Říkal jsem svým farníkům
a ve škole také pedagogům a
pedagožkám jeden vtip: Omylem se zesnulá paní učitelka
dostane do pekla. Všude je
strašný řev a shon. Celá bezradná chodí, až najde koutek,
kam se uchýlí, v klidu sedí a čte
si. Vtom přijde na kontrolu sám
Lucifer. Když spatří učitelku,
zděšeně se ptá: „Ženská, co vy
tady děláte, vy patříte do nebe
a tady je peklo!“ „To je peklo?“
diví se paní učitelka, „a já myslela, že je jen velká přestávka!“
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Možná budu trochu provokovat, ale nejlepším způsobem,
jak právě všechny ony povinnosti stihnout, je: udělat si společně v rodině přestávku – ne tu
velkou, z výše uvedeného vtipu,
ale skutečnou. Třeba o jeden
kroužek méně, o jednu počítačovou hru méně, o jeden seriál
méně (a co vše vás napadne)
a místo toho přidat přestávku,
kterou strávíme společně. Právě v oněch „přestávkách“ se totiž rodí to, co si celý život pamatujeme a co nás často ovlivňuje
víc, než si uvědomujeme. O
přestávce se utváří atmosféra,
rodí nová přátelství, domlouvá se, co bude po škole. Možná vzpomínáme na některého
z kantorů a jeho „metody“, ale
víc v nás třímá pocit, jak jsme
se cítili, jakou jsme měli partu
a jak nás to utvářelo – něco, co
se nedá slovy popsat, ale co je
velmi důležité.
Stejné je to v rodině – možná vzpomínáme, jak jsme museli dělat tu či onu práci, co
jsme provedli nebo co krásného jsme dostali – naše celkové
nastavení je však utvářeno tím,

Život v Topolné

jaká byla u nás doma atmosféra, jak jsme se cítili, jak jsme
s rodiči trávili volný čas a jak si
s nimi povídali. Ať to bylo jakkoli, máme možnost našim dětem připravit a nabídnout tyto
mimořádné chvíle „přestávek“,
které z nich budou vychovávat
osobnost s citlivostí pro dobro
druhého, ale také se smyslem
pro humor, s uměním naslouchat a prožívat život v jeho
plné kráse.
Jeden italský pedagog (sv.
Jan Bosco) radil klukům, jak
být šťastní. Myslím, že jeho
rada může být nosná i pro nás,
kteří se vrháme vstříc novému
školnímu roku. „Buďte veselí,
plňte si dobře své povinnosti
a buďte laskaví a dobří k druhým lidem.“ Věřím, že když si
jeho radu vezmeme za svou,
můžeme tento školní rok nejen
přežít, ale s jeho přestávkami i
prožít a posunout tak všechny,
kteří jsou nám svěřeni, kupředu.
Ať vám i vašim rodinám
k tomu žehná Bůh!
Váš
P. Pavel Macura
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Zemřel P. Jozef Berec
který působil ve farnosti Bílovice a tím i v Topolné v letech 1972-74.
Narodil se 9. prosince 1926 v obci Nitrica, okres
Prievidza a ve svých 20 letech se rozhodl sloužit
Pánu Bohu jako misionář. Prožil si ústrky padesátých let a v roce 1968 byl přijat na Bohosloveckou
fakultu v Olomouci. Hned po kněžském svěcení
v červenci 1972 nastoupil první štaci do Bílovic spolu se známým P. Jaroslavem Huslíkem. Své působení nejvíce vykonával ve Valašské Polance. Zbytek života prožil nemocen v Misijním domě v Nitře,
kde zemřel 25. září 2017. Bože děkujeme Ti za jeho
život. Vzpomínejme na něho ve svých modlitbách!

Letní tábor v Rajnochovicích 2017
Sbalit si kufr a
vyrazit na dva týdny
do přírody se svými
kamarády.
Tábor
prostě k létu patří.
Proto i letos se skupina třiceti táborníků z Topolné vydala
se svými vedoucími
do Hostýnských vrchů, obydlet stany
s podsadou a prožít
zde krásné dny plné
dobrodružství. Děti
se v novém prostředí velmi rychle
zabydlely a netrpělivě čekaly, co se
bude dít. Že se děti
na táboře ledacos
naučily, o tom nelze
pochybovat. Nejen,
že propadly kouzlu
uzlování, naučily se
také nejrůznějším
šifrám, střelbě ze
vzduchovky a také
orientaci v mapě,
ale dokonce zvládly
v noci ohlídat tábor.
Po celých čtrnáct
dní měli táborníci o
zábavu postaráno.
Každý den na děti
čekala spousta her
a soutěží, které pro-
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věřily jejich bystrost, rychlost,
kreativitu, spolupráci a jiné.
Když se den plný aktivit chýlil ke konci, a když nám počasí
přálo, se celý tábor sesedl k
táborovému ohni a zpívaly se
táborové písně, které se krásně nesly okolními lesy.
V bohatém programu pro
děti byl naplánovaný i výlet
do Zbrašovských aragonitových jeskyní a také do města Hranice, kde si v místním
aquaparku pořádně zařádily.
Za tento krásný výlet můžeme
poděkovat obci Topolná, která
nám tenhle zážitek umožnila.
Vše uteklo jako voda a děti
se vrací zpět k domovu. Že
je tábor s PS Kunovice nezapomenutelný a jedinečný, o
tom svědčí i každoroční hojná

účast. Krom nových zážitků,
zkušeností a dovedností si děti
z tábora odvezou nová přátel-

ství, na která člověk jen tak nezapomíná.
Míša P. + Míša D.

Hasiči
Vážení spoluobčané,
po několikaměsíční pauze se Vám na tomto místě připomínáme s hasičskými aktualitami. Na následujících řádcích se tedy můžete
opětovně začíst do stručné rekapitulace naší
práce.
Spoluorganizace dětského dne je pro nás
hasiče již každoroční tradicí a letos tomu nebylo jinak. Společně se ZŠ Topolná jsme se tedy
opět podíleli na přípravách tohoto dne, který si
díky programu plného her užili plnými doušky
nejen naši nejmenší, ale zásluhou krásného
počasí i my dospělí.
Nezbytnou součástí činnosti hasičů je průběžné cvičení a udržování svěřené techniky
pro neustálou akceschopnost a připravenost
v případě nenadálé události. V tomto ohledu
se nám podařilo s několika členy sboru nastolit určitou disciplínu a pravidelnost, v čemž vidím jako starosta hasičů pokrok a především
velký smysl. Ten se nám rovněž záhy potvrdil několika následovnými výjezdy. Při jednom
z nich byla naše jednotka povolána k likvidaci
bodavého hmyzu, který ohrožoval návštěvníky
topolského štěrkoviště. Následně jsme byli požádáni o technickou pomoc spočívající ve vytažení předmětu uváznutého na dně studny. Při
obou akcích jsem měl možnost přesvědčit se,
že připravenost technických prostředků a prů-
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běžný trénink členů jednotky pro různé mimořádné události má pro naši obec nesmírný význam.
Díky tomu jsme neustále připraveni Vám pomoci
v jakékoli krizové či mimořádné situaci, ve které
se můžete zničehonic ocitnout.
Jednoznačně největší událostí letošního roku
byly u nás hasičů oslavy založení našeho hasičského sboru. Dlouhé přípravy předcházející
oslavám ukously pořádný kus osobního volna a
přidaly nejeden šedivý vlas všem členům celého sboru. Přestože jsme organizaci těchto oslav
nejintenzivněji věnovali několik dnů před jejich
samotným vypuknutím, všichni do jednoho jsme
byli jejich přípravami zaneprázdnění již několik
měsíců předem. Zda se naše snaha učinit pro
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Vás hasičské oslavy co nejlepší a nejzajímavější vyplatila, musíte posoudit především Vy –
jejich účastníci. Za nás hasiče ovšem můžeme
konstatovat, že i navzdory obrovské námaze a
úsilí spojených s touto akcí proběhlo vše k naší
ohromné spokojenosti, na níž má podíl nejen
Vaše následná kladná odezva na uskutečněnou
akci, ale nepochybně i velký zástup sponzorů,
bez jejichž velkorysé finanční i věcné podpory by
oslavy dozajista neměly takovou podobu. Velmi
si toho vážíme a ještě jednou mnohokrát děkujeme.
Hasičům v uplynulých měsících ovšem nepřibývala jen práce a povinnosti, nýbrž i další nová
výbava a výstroj. Zásluhou obce byla dle našich
požadavků hasičská výbava rozšířena o 4 ks
ochranných nehořlavých kukel, 3 ks polohovacích opasků, 2 ks hadic „D“ a taktéž o páteřní
desku s upínacími popruhy. Nově zakoupená výbava zkvalitní osobní ochranu hasiče u zásahu
a zdokonalí případnou pomoc občanům. Páteřní deska s upínacími popruhy je pro nás novinkou, se kterou se budeme teprve učit pracovat a
nacvičovat záchranné postupy pro její nejefektivnější využití. Tímto opět děkujeme obecním
zastupitelům za jejich investici do řad hasičů a
za takto vyjádřenou podporu. Zároveň si dovolujeme doufat v pokračující vzájemnou kladnou
spolupráci a věříme, že i naše další požadavky
k nákupu hasičské výbavy budou považovány za
smysluplné a potřebné k zajištění bezpečnosti a
kvalitnější pomoci našich občanů.
Na závěr tohoto pravidelného čtvrtletního
ohlédnutí bychom Vás chtěli rádi informovat, že
i topolští hasiči udržují krok s 21. stoletím nejen modernizací zbrojnice či hasičské výstroje a

výbavy, ale snaží se jít s dobou i co se informačních technologií týče. Proto jsme se rozhodli po několikaměsíční tvorbě spustit naše
oficiální webové stránky, díky nimž můžete být
nyní neustále v obraze o aktuálním dění uvnitř
našeho hasičského sboru. Na stránkách můžete dále shlédnout fotky z různých hasičských
akcí a naleznete na nich také spoustu dalších
zajímavých informací a článků ohledně hasičské tématiky, historii našeho sboru atd. Zde ve
zpravodaji budeme přispívat svými stručnými
ohlednutími i nadále, ovšem pro ty z Vás, kteří
chtějí naši činnost sledovat častěji než jednou
čtvrtletně, jsme spustili právě výše zmíněné
webové stránky, které naleznete na adrese
www.hasici-topolna.cz nebo si jejich odkaz můžete vyhledat na stránkách obce v sekci SPOLKY.
V samém závěru mi už jen dovolte popřát
Vám za celý náš sbor příjemné prožití nadcházejících sychravých podzimních dnů nejideálněji v teple a bezpečí Vašich domovů.
Vaši hasiči

Z historie myslivosti v Topolné od roku
1960 do roku 1979
V 60. letech 20. století pokračoval pokles početnosti koroptve
polní a křepelky polní. Začaly se
zvyšovat stavy bažanta obecného a srnčí zvěře. Myslivci nadále
pokračovali v líhnutí a odchovu
koroptví a bažantů z vysečených hnízd. Myslivci pomáhali
při výsadbě stromků v polesí Komárov a brigádami v zemědělském družstvě Topolná. Taktéž
pomáhali při akcích v obci.
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V roce 1962 byl schválen a
začal platit zákon č. 23/1962 Sb.
Tento zákon odloučil výkon práva myslivosti od vlastnictví půdy
(pozemků). Právo myslivosti
bylo poskytováno za úplatu mysliveckým sdružením státními
lesy, státními statky a jednotnými zemědělskými družstvy. Honební společenstva ze zákona
zanikla. Posledním předsedou
honebního společenstva Topol-
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ná byl pan Bohumil Viňovský.
Myslivecké společnosti byly
přejmenovány na myslivecké
sdružení. Nový zákon stanovil plány lovu a chovu zvěře.
V roce 1967 byl předsedou mysliveckého sdružení pan Miroslav Laštuvička, mysliveckým
hospodářem pan František
Hanáček a pokladníkem pan
Jaroslav Lapčík. V tomto roce
byli přijati za členy panové Do-

strana 9

minik Ševčík a Jindřich Polášek.
Do honitby bylo vypuštěno 11
koroptví a 91 bažantů. 11 února
1968 proběhla výroční schůze
mysliveckého sdružení. Byl zvolen nový výbor ve složení: předseda pan M. Laštuvička, myslivecký hospodář pan František
Hanáček, jednatel pan Jindřich
Polášek, pokladník pan Jaroslav
Lapčík a kulturní referent pan
Alois Kašný. Přijati za členy byli
pánové František Čechmánek a
Rudolf Dostálek. Byly vypuštěny koroptve a bažanti, kteří byli
vylíhnuti z vajíček nalezených z
vysečených hnízd.
V roce 1969 mělo myslivecké
sdružení 15 členů. Předsedou
byl pan Alois Marčík, mysliveckým hospodářem pan František
Hanáček, místopředsedou pan
Jindřich Polášek, pokladníkem
pan František Čechmánek a
jednatelem pan Alois Kašný. Za
členy byli přijati pánové Kliment
Čechmánek a Libor Dujíček.
Byla zakoupena spolková kulovnice Spri engfield 30-06. Na
výroční schůzi 22. února1970
byl zvolen nový výbor ve složení předseda Dominik Ševčík,
myslivecký hospodář František
Hanáček, jednatel Jindřich Polášek, pokladník Jaroslav Lapčík,
kynologický referent Ignác Dvořáček, kulturní referent A. Oslzla
a střelecký referent A. Kašný.
Revizní komis Vl. Čechmánek
st. a R. Dostálek. Na jaře bylo

vysázeno 600 stromků v remízku v Bůrovcích. V srpnu proběhly v honitbě podzimní zkoušky
ohařů. Za člena sdružení byl
přijat pan Vladislav Knot.
V 70. letech pokračoval
úbytek trvalé zeleně a krytu
pro zvěř. Louky v dolní části
honitby byly poorány. Zvýšila
se velikost obdělávaných pozemků. Docházelo k používání
vyšších dávek anorganických
hnojiv a chemických přípravků na ochranu rostlin. Zemědělské stroje měly vyšší záběr
a rychlost pojezdu. S růstem
provozu na silnicích docházelo
k častějšímu usmrcení zvěře.
Myslivci pokračovali ve výstavbě odchovny v Bůrovcích. V
roce 1972 byli přijati za členy
ing. Stanislav Hlaváč, Josef
Hanáček a Evžen Vašina. V
tomto roce ulovil pan Hlaváč
u Bukoviny první prase divoké
v honitbě Topolná. Počet divokých prasat v honitbě se začal
zvyšovat. Probíhaly odchyty
zajíců, při kterých myslivcům
pomáhali občané, sportovci a
školní mládež. V roce 1976 byly
vysázeny stromky v Bůrovcích
a Kamencích. Do sdružení byli
přijati pánové Antonín Bečica, Jaroslav Kopeček a Lumír
Vašina, který začal vykonávat
funkci myslivecké stráže. Pan
Lumír Vašina ulovil ve Stráních u Popelkovy skály tři lišky
obecné, které byly v honitbě do

této doby velmi vzácné. Počet
lišek se začal neustále zvyšovat a byl jedním z příčin snižování početnosti drobné zvěře.
V roce 1977 byl předsedou
sdružení pan Vladislav Knot,
mysliveckým hospodářem pan
František Hanáčka pokladníkem pan Jaroslav Lapčík. Velmi dobrá byla spolupráce s panem Jiřím Hájkem s Interlovu
Přerov, ze střediska na Pěném
v Napajedlích. Pan Hájek byl
několik let i členem mysliveckého sdružení. Pomáhal hlavně při prodeji odchycených
zajíců a výměně odchycených
bažantů za účelem osvěžení
krve bažantů. Myslivecká líheň
byla přestěhována k Vašinům.
Od roku 1976 do roku 1979
bylo do honitby vypuštěno 47
koroptví a 289 bažantů. V roce
1978 byl předsedou pan Alois
Marčík, mysliveckým hospodářem pan František Hanáček pokladníkem pan Jaroslav Lapčík
a jednatelem pan Lumír Vašina. Hlavní postavou 3. čtvrtiny
20. století byl dlouholetý myslivecký hospodář pan František
Hanáček. V roce 1979 proběhlo nedobrovolné sloučení MS
Topolná s MS Březolupy. Proti násilnému sloučení jsme se
bezúspěšně odvolali k okresním i krajským státním orgánům. Ryzí topolská myslivost
zanikla.
Lumír Vašina. Pokračování

Z historie Topolné
Půl lán číslo 87
Staré domy zanikají a na jejich místech se
staví nové. Tak zanikl i dům číslo 87 který starší generace pamatuje jako Samsůnečkovo. Byl
mezi domy číslo 86 a číslo 89 jak se říká na
Druhé Straně nebo v minulosti na Židové straně. Byl to půl lán a patřil mezi velká hospodářství která v této části obce byla. Jeho fotografii jsem objevil v archivu Slováckého muzea v
Uherském Hradišti.
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Prvními známými hospodáři byla rodina Horákova. Rod Horáků se v Topolné poprvé objevuje
v roce 1698, kdy se Václavovi Horákovi a jeho
ženě Barboře narodil syn Jiří. V urbáři z roku
1715 na půl lánu hospodařil Václav Horák, který
měl se svou ženou Annou Hoferkovou 7 dětí.
Hospodářství zdědil syn Martin narozený 16. 10.
1710. Za ženu si vzal v roce 1736 Marii Mikoškovou. Měli tři syny Mikuláše, Matouše a Martina.
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3/2017

Půl lán byl rozdělený na dva čtvrt lány. Doma
na čtvrt lánu číslo 87 zůstal hospodařit nejmladší syn Mikuláš, Matouš hospodařil na čtvrt lánu
číslo 28 a Martin jako domkař na čísle 43. Otec
synů Martin zemřel v roce 1758 ve věku 48 let,
kdy synům bylo od 8 do 17 let a na čtvrt lánu
hospodařila vdova Marie se svými syny.
Mikuláš Horák a Alžběta Macháčková
Mikuláš Horák narozený 21.11.1750 se 11.1.1775
oženil s Alžbětou, narozenou v roce 1753, dcerou Václava Macháčka čtvrt láníka. Jejich děti:
Marie narozená 8.1.1779 provdaná za Jakuba
Dostálka zemřela ve svých 33 letech 8.11.1812
Ignác narozený 7.6.1781 zemřel ve 3 letech
9.1.1785
Šimon narozený 26.10.1784 zdědil rodný grunt
V dalších letech měli dcery Apolenu, Josefku,
Barboru a syna Fabiána.
Šimon Horák a Josefa Knotová
Pokračujícím hospodářem na čtvrt lánu číslo 87
byl Šimon Horák narozený 26.10.1784, který se
9.2.1807 oženil s Josefou, narozenou 19.3.1787,
dcerou sedláka Jana Knota. Manželé měli 8
dětí. 4 z nich zemřely brzy po narození:
Jan narozený 22.5.1809 zemřel 7.3.1810
Šimon narozený 16.10.1810 zemřel 7.3. 1811
Jan narozený 27.5.1812 v dalších letech v Topolné nežije
František narozený 19.12.1815 se oženil
6.2.1829 s Barborou Pavlišovou z Mistřic a založili rod Horáků na čísle 124
Josef narozený 27.2.1819 zemřel svobodný
20.1.1878 ve věku 58 let u svého bratra na čísle
99 jako žebrák
Anna dvojče Josefa narozená 27.2.1819 zemřela 1.3.1820 kdy měla 1 rok
Anton-Antonín narozený 25.11.1821 se oženil
19.6.1850 s Teklou Hlavačkovou a hospodařil
jako pololáník na čísle 99, kde je rod Horáků (Antoláků) doposud
Anna narozená 20.5.1830 zemřela 23.5.1830
Šimon Horák zemřel 23.4.1838 ve věku 53 let.
Na hospodářství pracovala vdova Josefa do své
smrti 5.3.1845 s dětmi. Po její smrti bylo hospodářství dáno do nájmu.
Potom hospodařila na čtvrt lánu rodina Chytilova, která se v roce 1855 přistěhovala z Žeranovic
u Holešova spolu se šesti dětmi a sedmý Stanislav se narodil v Topolné.
Jan Chytil a Jenovefa Kolaříková
V roce 1857 při sčítání obyvatel jsou na čísle 87
uvedeni:
Jan Chytil narozený 18.9.1816 v Kurovicích rolník
Jenovefa Chytilová 1824 jeho žena byla dcerou
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Jiřího Kolaříka ze Žeranovic
Svatbu měli v Žeranovicích 8.11.1841
Jejich děti:
Josef Chytil narozený 11.3.1843
Jan Chytil narozený 27.12.1844 oženil se
30.4.1872 s Annou Hlavačkovou
Anna Chytilová narozená 4.10.1847 provdaná
17.2.1868 za podsedníka Ant. Mikulku zemřela
1.3.1902
Marie Chytilová narozená 15.8.1850 provdaná
za Antonína Černého
Jenovefa Chytilová narozená 21.10.1852
Stanislav Chytil narozený 6.5.1856
Jan Chytil zemřel 27 ledna 1869 ve věku 58 let,
jeho žena Jenovefa zemřela 2.6.1893 ve věku
70 let. Hospodářství převzal syn Jan který zde
se svou ženou Annou Hlavačkovou hospodařil
do roku 1906, kdy se čtvrt lán po padesáti letech vrátil rodu Horáků.
Kašpar Samsůnek z Březolup
a Františka Horáková
Kašpar Samsůnek narozený 1.4.1874 v Březolupech se 21.11.1906 oženil s Františkou
Horákovou narozenou 27.1.1885, která byla
pravnučkou Šimona Horáka a dcerou Františka Horáka čtvrt láníka číslo 124. Syn Jaroslav
se jim narodil 3.3.1909. V dospělosti se oženil
mimo Topolnou.
Františka zemřela 6.1.1919 ve věku 33 let.
Kašpar se 4.10 1919 oženil se sestrou zemřelé
manželky Annou narozenou 2.7.1883 a narodila
se jim 30.7.1922 dcera Marie.
Její maminka 14.8.1922 krátce po porodu zemřela a Kašpar se 11.10.1922 potřetí oženil s
Františkou, dcerou Ludvíka Horáka číslo 2, narozenou 9.3.1889, která byla sestřenicí prvních
dvou manželek Kašpara Samsůnka. Toto manželství zůstalo bezdětné.
Kašpar Samsůnek zemřel 22.5.1946 a jeho
žena Františka 8.4.1967
Dcera Marie se provdala za Antonína Mikulku
číslo 34. Dům zůstal prázdný a pomalu chátral. Počátkem sedmdesátých let dům vykoupila obec a byl
zbořen. Na jeho
místě si postavili
rodinný domek
manželé Milan a
Alena Mrázkovi,
který dostal číslo
65 po zbořeném
domku na Horním konci.
Číslo 87 bylo přiděleno na rozdělený dům číslo 1.
Augustin Knot

Život v Topolné
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Plánované akce
20.10. 2017
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Rej broučků
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Sluníčko
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Pan Pekař napsal knihu „Černí baroni z Topolné“
Knihu si můžete zakoupit v kanceláři OÚ
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Fotbalový klub
Dobrý den,
Vítejte u čtvrtletního shrnutí událostí v topolském fotbale. A protože změn je poměrně hodně, dáme
se hned do toho.

Přípravka
Po ukončení sezóny 2016/2017 se s týmem
rozloučili trenéři, kteří přípravku u nás založili – Lukáš Kočenda a Cyprián Blaho. Z věkových důvodů
spolu s nimi ukončili působení v týmu přípravky i
čtveřice hráčů (František Kočenda, David Mikulka, Alexandr Oliva a Petr Úlehla). Že nové trenéry
(David Hrbáček, David Cahel, Pavel Foltýn) nečeká žádná jednoduchá práce, bylo jasné již je za-

čátku. Věcí k naučení je dost: vedení tréninkových
jednotek, nastudování pravidel pro přípravky, zápis
zápasů do systému a mnoho dalších. Výsledkově
je tým přípravky jako na houpačce, nicméně je potěšující vidět neustále zlepšující se výkonost nejen
jednotlivců, ale i celého týmu. Další dobrou zprávou
je velký zájem hráčů, kdy na zápasy a tréninky chodí
až 17 hráčů.

Žáci
Také u žáků jsou v letošní
sezoně vidět velké změny jak
v hráčských, tak na trenérských postech. Po dlouholeté
spolupráci ukončili účinkování na trenérské lavici Lukáš
Sklenář a Radek Viceník. Jako
nově příchozího jsme uvítali Libora Machače z Napajedel. V hráčském kádru odešli do dorostu Jakub Viceník,
Martin Bursík, Jiří Hába, Fi-

lip Kočenda a Lukáš Winkler
(Napajedla). Již několikátým
rokem hrajeme pod hlavičkou
Napajedel „B“. Je to primárně
z důvodů nedostatečně velké
hráčské základny. I když naše
obec má přes 1600 obyvatel,
v současné době máme pouze
9 aktivních hráčů pro tým žáků.
Z 9 aktivních hráčů 7 současně
nastupuje ve vyšší soutěži pod
hlavičkou Napajedla „A“, kde

Martin Berecka dokonce nastupuje s kapitánskou páskou.
Stejně jako v minulé sezóně
úterky trénujeme v domácích
podmínkách, čtvrtky jezdíme
na tréninky do Napajedel. Výsledkově jsme po třetině sezony na 4. místě s deseti body,
nejlepší střelec je zatím Martin
Berecka se 7 góly, což je na
defenzivního hráče skvělý počin.

Dorost
Pokud jste navštívili zápas dorostu, určitě
jste si všimli, že došlo k totální obměně hráčského kádru. Po minulé velmi úspěšné sezóně tým
opustilo 10 hráčů. Nově příchozí hráči fyzicky
zatím nestíhají velmi náročnou soutěž Krajského
přeboru a je to vidět na výsledcích. Primárním

úkolem trenérského tandemu Radek Kurtanský a
Tomáš Huňka je udržení v soutěži, což je velmi
náročný úkol. V současné době absolvují tréninkové dávky každé úterý a čtvrtek, momentálně na
umělce v Napajedlech. V tabulce zatím okupují 11.
místo s těžce vybojovanými 8 body.

Muži
U mužů došlo nejen k doplnění realizačního týmu, ale
hlavně hráčském týmu. Realizační tým doplnil David Ostrožík jako hlavní trenér, jako ve-
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doucí mužstva mu sekunduje
Miloslav Stuchlík. Kádr mužů
opustil Tomáš Rosík, který
přestoupil na Komárov. Aktivní
kariéru fotbalisty ukončil i Aleš

Život v Topolné

Pavlica, který se nyní ve volných chvílích věnuje výhradně rybám. Tým naopak posílili
přicházející dorostenci, kteří
ošleháni Krajským přeborem
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dorostu, okamžitě zapadli do
základní sestavy (Adam Lapčík, Tomáš Jurčík, Daniel Mráz
a Jiří Mikoška). Neméně důležitým je „návrat zpět“ Topoláka Petra Haši. Náhradou za
brankáře Tomáše Rosíka měl
být Jakub Mikel. Ale jak vidíme
nyní, není to jen náhrada. Jakub bývalého brankáře překonává ve všech dovednostech
a častokrát se nestíháme divit,
jaké šance dokáže vychytat

soupeřům. Posledním příchodem je Tomáš Vodák, který se
vrací do fotbalu po téměř dvou
letech zdravotních patálií. Tomáše, který k nám přestoupil
z týmu SK Baťov, si můžete pamatovat jako stopera dorostu
Napajedel, který zde nastupoval před zmiňovanými dvěma
lety. Díky uvedeným změnám
a zkvalitněním týmu se tým vyšvihl na současné druhé místo tabulky okresního přeboru,

pouhý bod za vedoucím týmem. Po devíti zápasech mají
na kontě 22 bodů při skóre
29:9. Pokud započítáme i dvě
úspěšná kola poháru OFS UH,
tak uhráli z 11 zápasů 9 výher při skóre 38:10. Nejlepším
střelcem je prozatím Jan Foltýn
s 16 vstřelenými góly. Do konce sezóny zbývá ještě hodně
zápasů, ale pevně doufáme,
že v popředí tabulky okresního
přeboru již zůstaneme.

Ostatní
V minulém roce jsme podali žádost na obec
na opravu částí šaten, které jsou v neutěšeném
stavu (střecha, podbití, sociální zázemí). Po
domluvě s obcí padlo rozhodnutí, že se místo
opravy provede výstavba nových šaten. Byla
vytvořena projektová dokumentace a čekalo se
na vypsání vhodného dotačního titulu. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vypsalo požadovaný dotační titul letos v létě a obec
vzápětí odeslala žádost. Do konce letošního
roku proběhne vyhodnocení na ministerstvu a
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už nyní netrpělivě očekáváme, jestli nám danou
dotaci přiklepnou. Pokud ano, máme se v budoucnu na co těšit.
Závěrem bych chtěl poprosit majitele čtyřnohých miláčků, aby své poklady nevenčili na hřišti
a ani v blízkém okolí hřiště. Pokud se přece jen
podaří například při procházce, u dětského hřiště
obec připravila koš včetně sáčků pro psí exkrementy, tak se ho nebojte použít.
Za TJ Topolná
Stanislav Mašlan

Život v Topolné
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