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Slovo starostky
Vážení občané.
Zdravím Vás na stránkách
novin naposledy v roce 2012.
Nabízí se bilancovat co se za
uplynulý rok podařilo, postavilo
nebo naopak nepodařilo a nepostavilo. Tuto parketu přenechám
místostarostovi. Já se chci dnes
zamyslet nad sdělením JUDr. J.
Mikošky, který požádal o uvolnění z funkce radního, protože
„nebude spolupracovat s bandou nekompetentních amatérů...“ (dál si to nepamatuji, ale
snad daný úsek situaci vystihuje). Svým způsobem má pravdu.
V radě obce, potažmo v zastupitelstvu, nepracuje žádný odborník z oboru. Nikdo z nás nestudoval na starostu, místostarostu

nebo zastupitele. Byli jsme zvoleni v řádných volbách, většina
zastupitelů se pak zúčastnila
seminářů „Vzdělaný zastupitel“,
aby práci pro obec, tedy pro Vás,
vykonávala co nejlépe.
Věřte, že se snažíme o každé
problematice, kterou řešíme, dozvědět co nejvíc a ptát se odborníků. Nikdo však nemá patent
na rozum, někdy čas ukáže, že
jsme to či ono mohli udělat jinak.
Tak to je v životě každého z nás,
v životě rodiny, chodu podniku,
obce či státu. Mám ale dobrou
zprávu: už několik mladých lidí
v naší obci vystudovalo obor
„Veřejná správa“, je jen na nich
jak se do chodu obce zapojí.
Přichází vánoční čas a loučí-

me se s rokem 2012. Já mám
ráda na svátky uklizeno, proto mi
odpusťte tohle malé zamyšlení,
potřebovala jsem Vám sdělit, že
práci pro Vás děláme rádi, snažíme se, aby obec v očích přihlížejících vypadala co nejlépe.
Jestli se někdy něco nepodaří
nás mrzí a snažíme se věc napravit.
Děkuji všem zastupitelům za
jejich celoroční práci, děkuji
Vám všem, kteří jste se na chodu a reprezentaci obce jakkoliv
podíleli. Přeji Vám krásné a klidné vánoční svátky a těším se na
další setkávání v roce 2013.
Za bandu amatérů
Mgr. Hana Marášková,
starostka

USNESENÍ 08/2012
ze zasedání Zastupitelstva obce Topolná, konaného dne 14. 12. 2012
A. Zastupitelstvo obce schvaluje:
- složení návrhové komise, zapisovatele a ověřovatele zápisu
- vzdání se funkce člena RO JUDr. Jiřího Mikošky ke 31.12.2012
- člena RO Jiřího Koppa a uvolňuje ho z funkce předsedy kontrolního výboru od 1.1.2013
- předsedu KV Romana Foltýna a člena KV Ing. Václava Kvapilík s platností od 1.1.2013
- rozpočtovou změnu č. 7 a 8
- rozpočet na rok 2013
- poplatek za svoz TKO ve výši 450Kč za osobu a rok
- Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012 o místních poplatcích
- Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
- stavební komisi ve složení Ing. Pavel Hrbáček, Ing. Vítězslav Škára, Ing. Jiří Dohnal
- koupi části pozemku parc. č. 613/1 o výměře 383 m2 od pana Pavla Křižky, Topolná, za cenu 450 Kč/m2
- koupi pozemku parc.č. 1705/6 o výměře 1 299 m2 od majitelů Marie Fuksová, Karlovy Vary, Jarmila Kalabzová, Karlovy Vary, Božena Mikulková, Zlín, Anna Ondrovčíková, Karlovy Vary, Františka Vohárová,
Ostrava - Hrabůvka, za cenu 50 Kč/m2
- odměnu 3 000 Kč radním Ing. Radomíru Zábojníkovi a Pavlu Bereckovi
- Dotatek č. 3 Zřizovací listiny ZŠ a Dodatek č. 4 Zřizovací listiny MŠ
B. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- zprávu o činnosti Rady obce
- zprávu Kontrolního výboru
- informaci o stavu soudního sporu se společností IPOS Group s.r.o.
- informaci o ukončených pracích projektu návsi
C. Zastupitelstvo obce pověřuje:
- RO k dalšímu jednání se společností FUTUREX ohledně pozemků pod ČOV
- RO k dalšímu jednání ve věci pozemků paní Anny Mikoškové
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Vážení občané,
S koncem roku 2012 bych
Vás chtěl informovat co se nám
podařilo realizovat letošní rok
a co nás čeká v roce 2013. Jak
jste si jistě všimli, začala rekonstrukce návsi v obci. Bohužel se
nám podařilo opravit pouze část
v celkové hodnotě 3.600 000 Kč.
Byly zhotoveny práce, na které
měla obec stavební povolení.
Proč se nerealizovala další část,
se zmíním v článku na jiném místě. Další investiční akcí byla oprava hasičské zbrojnice. Byla zhotovena střecha, přistavěna garáž,
vyměněna vrata, okna a provede-

na nová elektroinstalace. Celkové náklady dosáhly 700.000 Kč.
Dotace ze Státního zemědělského intervenčního fondu činila
200.000 Kč. Část prací byla provedena svépomocí členy Hasičského sboru. V prosinci proběhlo
předání nově zrekonstruovaného
topení ve sklepích KS Bůrovce.
Náklady dosáhly 330.000 Kč.
V podzimních měsících byla provedena pokládka asfaltového
koberce u DPS a zároveň byly
opraveny některé cesty v obci.
Celkové náklady dosáhly cca
450.000 Kč. Jistě jste si všimli, že
Ředitelství silnic Zlínského kraje

položilo nový koberec od Napajedel k ZŠ, ale vzhledem k tomu,
že se nerealizoval nový autobusový záliv, obec musela provést
výměnu obrubníků a dvojřádku
z vlastních zdrojů. Zde jsem Vás
informoval pouze o těch větších
investicích a opravách, které proběhly v roce 2012.
A co Nás čeká v roce 2013?
Zásadní investicí by mělo být
dokončení návsi. ( Doufáme ).
Další akcí bude výstavba chodníku od novinového stánku k ZŠ.
Dále to bude nová fasáda na hasičské zbrojnici a některé další
menší akce.

tace na tuto cestu, včetně vyřízení stavebního povolení. Bohužel,
odložení revitalizace návsi nás
donutilo posunout i zpracování PD na tuto cestu. Nechceme
realizovat další investici v řádu
několika milionů, aniž bychom
dokončili revitalizaci návsi. Lidé,
kteří podali na obec žalobu k soudu o určení vlastnictví pozemků
(kvůli této žalobě stojí rekon-

strukce návsi) si neuvědomují, že
blokují další investice. Určitě je
to nes… , protože ONI chodí po
pevné cestě, na rozdíl od občanů
v gumácích. O co déle se bude
odkládat dokončení návsi, o to
déle se zpozdí cesta „Nad školou“. Doufám, že se jednou této
cesty společně dožijeme. Těším
se nashledanou v roce 2013.
Vajdík Radek, místostarosta

Tudy cesta nevede
Ptáte se, kde že ta cesta nevede? Mám na mysli cestu v ulici „Nad školou“, respektive část,
kde končí zpevněný úsek a začíná část, kde se chodí po kotníky
v blátě. Ale začneme od začátku.
V roce 2011 se Rada obce shodla, že v roce 2012 navrhne Zastupitelstvu obce, aby se do rozpočtu obce na rok 2013 zařadilo
zpracování projektové dokumen-

Aktivní senioři
zaměřena na projekty, se kterými
Již dva roky se pravidelně
se naše obec přihlásila do soutěkaždou druhou středu v měží o obec roku. V září proběhlo
síci schází v klubovně Domu
grilování v altánku u DPS. V listos pečovatelskou službou topolští
padu za námi přijela pracovnice
senioři. Zásluhou pani starostky
Městské policie Napajedla, upoHany Maráškové a předsedkyzorňovala na nebezpečí pro senině společenské komise Marty
ory. Na prosincové besedě jsme
Mlýnkové je vždy připraven zasi vyráběly vánoční dekorace. Na
jímavý program. Zkoušíme jak
besedách je vždy dobrá nálada.
je na tom naše paměť. Rádi si
zazpíváme, hádali jsme
přísloví a pořekadla.
V měsíci březnu nás v
místní knihovně přivítala Helena Hlavačková s
besedou o spisovatelce
Simoně Moniové. V dubnu jsme uskutečnili společný zájezd do Městského divadla ve Zlíně.
Červnová beseda byla „S“klub - vánoce
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Setkáváme se topolští občané
a obyvatelé penzionu, navzájem
se poznáváme, seznamujeme je
s děním v naší obci, aby se zde
cítili opravdu jako doma. Rádi
mezi námi uvítáme nové členy,
kteří mají rádi společnost. Zapomenou na všechny choroby
a chmury všedního dne.
Spokojení členové klubu
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Žehnání a Adventní koncert
V závěru tohoto roku ve dnech 8. a 9. prosince (sobota a neděle) se uskutečnily v našem
kostele dvě významné akce, které si zaslouží naší
pozornosti. Obě byly dobře navštívené i vzhledem
k dosti chladnému počasí v tomto období. Zvláště
co se týká benedikce (žehnání) přístavby, ta byla
s konečnou platností uvedena do provozu, „de
facto i de jure“, a tak si zřejmě na chvíli oddechneme, než vyvstane další úkol.
Úlohu světitele na požádání výtečně splnil
Mons. P. Mgr. František Vrubel a dalších pět spolubratří v kněžské službě, kteří svou přítomností
zdůraznili duchovní rozměr této slavnosti.
V neděli odpoledne se potom konal Adventní koncert, na kterém účinkoval komorní soubor
z Holešova - Musica Organum. Necelých sto posluchačů mělo možnost si vyslechnout hodinový,
ryze adventní program, který byl předveden s velmi dobrou interpretační úrovní.
Varhaník - Jiří Šon zvládl několikeré přemísťování ke svým nástrojům. Z kůru do přízemí
a naopak (nehledě na odlišnost hry na přenosných a pevných varhanách), aniž by tím utrpěla
kvalita hry. Taktéž sopranistka se s tímto snadno
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vypořádala. Nutno však podotknout, že intenzitu
jejího hlasu nelze srovnávat se zvučností a výrazností žesťového dechového nástroje. Trumpeta
téměř v každé skladbě jasně dominovala ve výškových polohách, tak jak jsme zvyklí ji slyšet i ve
velkých hudebních tělesech a uskupeních. Bezesporu - její tón kraloval. Vedoucí souboru - trumpetista Petr Jurášek bezchybně a bravurně zvládl
i náročnou disharmonickou partituru, jak technicky tak intonačně.
Celkový dobrý dojem umocňoval stejný úbor
těchto profesionálních hudebníků, jakož i detaily
při úklonách. Proto zde vyslovuji svůj názor, že
Musica Organum se svou uměleckou úrovní a vystupováním může směle přirovnávat i k takovým
tělesům jako je třeba Spirituál-kvintet, který nedávno vystupoval v Nedachlebicích.
Tento Adventní koncert pokládám za jeden
z velmi zdařilých.
Všem zúčastněným farníkům a posluchačům
na obou těchto akcích jménem Kostelní rady
srdečně děkuji za pěknou účast a přeji Šťastné
a veselé vánoce.
Za Kostelní radu: Samsounek Fr.

Život v Topolné
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Budování přístavby u kostela v Topolné

(projev na závěr
Jedno z dlouhodobých přání
věřících v Topolné bylo postavení sociálního zařízení, bezbariérový přístup, zvětšení sakristie
a přístavba společenské místnosti.
Kostelní rada oslovila projektanta p. Michala Slováčka
z Bílovic, který zpracoval projekt
s příznačným názvem „Přístavba římskokatolického kostela
v Topolné“.Tento projekt byl konzultován a schválen olomouckou
arbiskupskou konzistoří.
Vlastní stavba byla zahájena
na jaře r. 2009. Začalo se bouráním zídky na jejímž místě dnes
stojí obvodové zdivo. Byla položena kanalizace, betonovaly
se základy a už v měsíci červnu byla dodavatelsky zhotovena základová deska. V letních
měsících potom byla postavena
hrubá stavba a koncem roku zastřešena.
V r. 2010 se osadila okna
a stavba se uzavřela. Vyzdily se
příčky, provedly elektrorozvody,
vodoinstalace, zdravotechnika
a zhotovila se šachta pro vodoměr. Část prací byla prováděna
dodavatelsky.
V dalším roce výstavby 2011

mše sv. – před vlastním žehnáním přístavby)
se prováděly sádrokartonové
práce byly odvedeny s mimořádpodhledy, obkladači položili 150
nou kvalitou a za nekomerční
m2 dlažby a obkladů, rekonstruslevy. Sluší se vyjmenovat alesovala se stará sakristie.
poň některé z nich: Sv-stav, Ing.
Velkou akcí bylo odstranění
Alois Slováček - Bílovice, Pila
kazatelny a zřízení vstupu z příMikel - Kelníky, Romax cz - Tostavby do kostela. Provedlo se
polná, Truhlářství Intex Vlastimil
to svépomocí a proto patří velké
Bureš - Topolná, Stolárna VOS
poděkování všem, kdo se na tom
- Napajedla, Vodo-topo-plyn Jopodíleli. Od zedníka, elektrikáře,
sef Vaculík - Spytihněv, Elektro
stolaře, malíře, až k ženám, kteAntonín Gajdošík - Halenkovice,
ré potom uklízely celý kostel.
Foltýn Josef - Topolná a další.
V té době přišla dobrá zpráva
Velké poděkování patří také
ze Státního zemědělského interVám, milí dárci, kteří jste fivenčního fondu (SZIF), že nám
nančně přispívali na přístavbu
byla přiznána dotace ve výši 320
svými dary, a to jak v pravideltisíc korun na vnitřní vybavení
ných tak mimořádných sbírkách.
přístavby a 40 tisíc korun z NaBylo vytvořeno dílo v hodnotě
dace děti kultura sport (NDKS),
1 600 000 korun.
za které byl zbudován přístupoZvlášť děkujeme panu faráři,
vý chodník. Potom už nezbývalo
otci Josefu Říhovi, který nám ponež přístavbu kolaudovat – pomohl při dokončení tohoto díla,
volit její užívání!
všem členům Kostelní rady a jePatří se poděkovat: otci Jiříjich rodinám!
mu Walczakovi, iniciátoru této
Závěrem tohoto stručného
stavby, který za dobu svého půpřehledu ještě jednou Vám všem
sobení u nás se osobně zúčast- bratři a sestry velké díky a Pán
ňoval všech důležitých jednání.
Bůh zaplať, že přístavba byla
Mužům, ženám, brigádníkům,
zdárně dokončena, aby mohla
řemeslníkům, kteří byli spjati
veřejnosti sloužit nejen v čase
s tímto Božím dílem po tři léta.
přítomném, ale i budoucím.
Dodavatelům, kteří projevili
Děkuji za pozornost!
svůj vztah k této stavbě tím, že
(přečetl p. Martin Bejvl)

Co je to - Advent?
Adventní doba má svůj původ ve slavení svátku Narození Páně. Tento svátek je církví kladen
záměrně na den, který v současnosti odpovídá
25. prosinci. Je to den, kdy se začne pozorovatelně projevovat slunovrat a tato skutečnost symbolicky odpovídá příchodu Ježíše na svět.
Tento den byl ve starověku velmi významný
též pro římské státní náboženství, protože slunce
představovalo velmi významné božstvo. A v počátcích křesťanství byl svátek Narození Páně pro
církev obvyklým křestním dnem. Proto bylo potřeba křtěnce, případně rodiče a kmotry patřičně
připravit.
Současná podoba adventní doby má dvojí
původ: římský a galský. Od 5. století se v Římě
v době příprav na Vánoce, které trvaly jeden až
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tři týdny, zdůrazňuje Boží vtělení, tedy konkrétní
příchod Ježíše.
Ale v Galii se liturgie od 6. století pod vlivem
galsko-irského mnišství vyvíjí poněkud jinak než
v Římě. Šestitýdenní příprava tu začínala v den
svatého Martina a byla zaměřena spíše na druhý
příchod Ježíše, tedy důraz byl kladen na poslední
soud, a tím i konec času.
Ve středověku se obojí pojetí propojuje, ale až
teprve roku 1570 římský zvyk čtyř adventních nedělí převládl na celém Západě. Tak si dnes církev
připomíná dvojí příchod Páně: příchod k lidem
před dvěma tisíci lety a druhý příchod na konci
času.
Srov. Richter,K; Liturgie a život, str. 136
Srov. Adam,A; Liturgika, str.374-376
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„Mikulášek zvoní, cinká, nakukuje do okýnka,
nakukuje do oken, hodné děti pojďte sem…“
Tak se to zpívá v jedné
z mnoha písniček , které děti
zpívaly při Mikulášské besídce.
Děti z Medvídkova i Lišákova předvedly maminkám, tatínkům, babičkám, co už všechno
dokázaly za necelého půl roku
pobytu ve školičce zvládnout,
co se naučily. A byl to velký kus
práce, hlavně pro ty nejmenší.
Vždyť vystoupit před tolika cizími lidmi a ještě si zapamatovat tolik písniček a básniček, to
už něco je. Ale všechno jsme
zvládli , ti malí i ti starší z Lišákova. Děti z Lišákova dokázaly
všem, že už doopravdy někteří
budou patřit do školy. Jsou samostatné, dokáží předvést celé
vystoupení samy a dokázaly
přivézt trochu vánoční atmosféry taky obyvatelům na Domu
s pečovatelskou službou. A jak
to bylo dál s Mikulášem? Ten
má taky kamaráda čerta a anděla. Ti přišli do školky ze ZŠ.
Velcí školáci se přestrojili a přišli se kázat i dětem do školky.
Škoda , že všichni čerty neviděli. Malé děti se některých
i trochu bály a musely překonat
i trochu strachu, ale za chvíli po
odchodu čertů už jenom vzpomínaly, vždyť přece:
„My se čerta nebojíme,
my se na něj usmějeme.
Řekneme mu básničku,
zazpíváme písničku“
A teď už se budeme všichni těšit na Ježíška. Těch přání, které mají všechny děti je
hrozně moc, tak doufejme, aby
se jim alespoň nějaké splnilo.
Nám dospělým stačí vidět rozzářená dětská očička a máme
splněné alespoň jedno z přání
a ty další o to se musíme přičinit i trochu sami. Tak Vám tedy
za celou naši školičku:
„Vinšujeme nový rok, šťastnou ruku, šťastný krok. Lásku,
svornost, v domě hojnost .“
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Vánoční přání

Veselé vánoce

Jana Mášková (4. třída)

Kdo byl hodný, nezlobil,
kdo ty stromky ozdobil
-v bílém zasněženém lese?
Svátky jsou – tak nedivme se.
Lišky dnes tu se zajíci
po lese se nehoní,
sedí spolu v záři svící
i když jsou jak na trní
Veverky – čiperky
ozdobily borovice.
Hajný očím nevěří

Vánoce

Tereza Sklenářová,
Lucie Cahelová (4. třída)

Vánoce jsou krásné svátky
dáváme si všichni dárky.
Pečeme i perníčky,
nejlepší jsou od babičky
Když se táta ujme slova,
každý rok to dlouho trvá.
Po proslovu zas a znova
vrháme se na dárky,
štědrý den je prostě prima
zakončí ho pohádky.

- zvířátka si nadělují.
Vánoce jsou u dveří

Kateřina Vrtělová,
Karolína Vašinová (5. třída)

Přeji, lásku, štěstí, něhu,
ať se ti splní každý sen…
Přání posílám na vločce sněhu,
ať krásný je tvůj Štědrý den.
Pod stromeček balík zdraví,
vzácný poklad jak se praví,
lásku, štěstí, žádné hádky,
spokojenost – hezké svátky.
Třpytný pozdrav sněžných
vloček,
hodně dárků pod stromeček,
radost a klid na Vánoce,
hodně štěstí v novém roce.

Perličky ze 2.třídy

O drakovi, který chtěl brusle

Drak si šel koupit brusle a pak vyrazil na led.
Obul si je a začal bruslit. Ale vždycky když vydechl, led pod ním roztával a drak sebou nakonec
plácl do vody.
Monika Cahelová

Salámová chaloupka
Byl Jeníček a Mařenka. V lese našli salámovou
chaloupku a ta měla komín z párku. Ochutnali a
raději utekli.
Adam Gabriel Kopeček
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Společenská kronika
Říjen - prosinec
v říjnu:
50 let
70 let
75 let
85 let

v prosinci:
70 let
90 let
93 let

Malinová Emilie
Zetocha Jan
Zetochová Naděžda
Polášková Marie
Hrdinová Naděžda
Slavíková Ludmila
Knot Josef
Dohnal Stanislav
Hlaváčová Marie

v listopadu:
50 let
Gajdošíková Dagmar
Formáček Bohumír
Mašlanová Jitka
60 let
Gajdošíková Františka
Žáčková Dagmar
Homolková Marie
Tomášek Miloslav
70 let
Samsounková Jaroslava
80 let
Kašná Jarmila
Přivítání padesátníků v obci

Kopeček Jaroslav
Velíšková Eva
Mikošková Anna
Mlýnková Marie

Evidence obyvatel r. 2012
K 18. 12. 2012 bylo v naší obci 1639 obyvatel.
V roce 2012 se z naší obce odhlásilo 32 obyvatel
a 28 občanů se přihlásilo.

Narození:
Leden:
Julie Marášková
Únor:
Emma Ostrožíková
Duben:
David Úlehla
Matěj sládek

Uzavřené sňatky:
- 6 manželství
Rozvedeno:
-4 manželství

strana 8

Září:
Stanislav Jež
Říjen:
Jakub Chmelík
Jan Gajdošík
Listopad:
Václav Hubáček
Roman Ančinec
Viktorie Suchá

Opustili nás:
Jaroslav Lorenc
Zdeněk Hlavačka
Mikuláš Švec
Jaroslav Viktora
Vítězslav Vašina
Marie Horáková
Marie Hoferková
Ladislav Berka
František Kromsián

Život v Topolné
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Pozdrav ze Sluníčka
Na začátku září začal po prázdninové pauze opět
fungovat Dětský klub Sluníčko. Scházíme se každou
středu v prostorách ZŠ Topolná. Pokud by se k nám
některá maminka, babička, nebo tetička s děťátkem
chtěla přidat, rádi je mezi nás přivítáme a ještě raději
uvítáme tatínky, dědečky nebo strýčky. Mužská část
dospělého kolektivu nám zatím chybí, ale i tak jsme
skvělá parta a chvíle strávené společně s našimi drobečky si náležitě užíváme.
Přála bych Vám vidět úsměv od ucha k uchu
a rozzářená očička všech těch malých rošťáků, co
běhají po tělocvičně, nebo se snaží cvičit, tančit, recitovat, zpívat a muzicírovat. Každý, kdo má takového drobka doma, v rodině, nebo třeba jen u sousedů
přes cestu, ví, jak Vás dokáže během chvíle naplnit
tou svojí šťastnou dětskou energií. A teď si představte, že je těch malých sluníček okolo Vás celá parta, to
je potom opravdu nádhera! Ještě k tomu přidejte to,
jak můžete pozorovat maminky, jak jsou na své děťátko hrdé, když se mu něco povede a už víte, proč
tak ráda chodím do Sluníčka.
Kromě toho, že se ve Sluníčku učíme básničky,
písničky, společně si zacvičíme a pokoušíme se o nějaké to tvořeníčko, snažíme se zapojovat i do obecního dění.
V půlce října proběhl v prostorách ZŠ Topolná
podzimní bazárek dětského oblečení a potřeb pro
děti. Účast prodávajících maminek byla hojná, nakupujících bychom uvítali více.
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Protože letošní počasí nepřálo tradičnímu lampiónovému průvodu, uspořádala obec Topolná ve spolupráci s DK Sluníčko „ Slet broučků“. Konal se 21.
listopadu a broučků s lucerničkami se sešlo opravdu
hodně. Krásná barevná světýlka svítila na cestu od
kostela, Chadalíkovou uličkou až k DPS, kde po splnění úkolu dostali broučci sladkou odměnu.
Až se vydáte na procházku po zasněžené Topolné Vy, zastavte se u výlohy Jednoty. Naše malá
Sluníčka Vám vlastníma ručkama vyrobila vánoční
pozdrav, tak snad Vás potěší!
Za celý kolektiv Sluníčka Vám všem přeji krásné
prožití vánočních svátků a v novém roce 2013 hlavně zdraví a ať Vám co nejčastěji svítí oči od radosti
a štěstí, tak jako dětem.
Zuzka N.

Život v Topolné
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Žijí tu,.... mezi námi!
V tomto roce jsme si v Topolné připomněli 80. výročí kopané,
oblíbeného kolektivního sportu.
Součástí oslav bylo sehrání zápasů jak už tomu bývá, a předání
diplomů s oceněním zasloužilým
funkcionářům. Vyznamenáni byli
tentokrát pánové - Josef Dohnal,
Oldřich Polášek a Ing. Jiří Dohnal,
kterým přijel poblahopřát i předseda okr. fotbalového svazu p. František Miko.
Napadlo mne, abych vzpomněl
i předchozí hráče a činovníky –
dnes už sice pamětníky, ale kteří
ve své době topolský fotbal pozvedli a postarali se tímto způsobem o topolskou kulturu. Ovšem
vypsat tady všechna jména hráčů
a funkcionářů by zaměstnalo hodně místa, a tak jsem se soustředil
na jednu fotbalovou legendu, která žije mezi námi!
Po nějakém čase jsem se odhodlal a navštívil pana Františka
Velka, našeho spoluobčana, který žije na Horním konci, v domě
č.p. 55.
Po předchozím zazvonění
mně otevřel dveře a kromě přibývajících vrásek na čele, jsem měl
pocit, že ještě „včera“ byl na hřišti
a dával góly. Svým čilým pohybem to potvrdil, když mně přinášel
fotografie.
Však také v padesátých - šedesátých letech svou drobnou
postavou, ale hlavně hbitostí
a rychlými kličkami naháněl hrůzu
svým soupeřům. O tom, že tato
slova nejsou nadnesená potvrzují
i pamětníci.
Říkají - „Franta, když hrával,
málokdy neměl „svůj“ den, že by
svoje příznivce zklamal a nestřelil nějakou tu branku“. Tak a nějak podobně fotbalová veřejnost
shodně a bez výhrad uznává, že
nejvíce gólů v Topolné nastřílel
jedině pan František Velek. Proto
žije v myslích starší generace jako
“topolský Pelé“.
A podle jeho vyprávění (škoda
že není po ruce statistika) to byl
slušný průměr na zápas. A to ne-

strana 10

jen když hrál za Topolnou.
Vzpomíná na své první žákovské zápasy: ve Spytihněvi - výhra
10:1, v Napajedlích 4:1, ve Zlíně
5:1 atd. Tehdy se začala tvořit dobrá parta - Kašný Jan, Hlaváč Jaroslav, Žiška Jan, Hlavačka Ludvík,
Kalabus Jan, Mlýnek Fr......! Toto
složení mužstva výjimečně vydrželo i v dorostu, protože při hře na
hřišti mohli hrát i poslepu. Viděli
se, byli sehrátí, měli dobré výsledky. V okolí nebylo rovnocenného
soupeře. A tak není divu, že na
sebe upozornili fotbalové funkcionáře v Napajedlích, a potom si
někteří z nich zahráli divizi už před
vojnou.
Po ukončení osmileté školní docházky se vyučil ve Fatře
v Napajedlích, ale pro odloučený
závod v Chropyni. A tak také tam
začal hrávat krajskou soutěž. Nejprve za dorost, potom za dospělé.
Vzpomíná jak se mu tam povedl husarský kousek. Při hostování
v Kroměříži hrál proti Rudé Hvězdě Bratislava (sice prohráli 4:2),
ale dal Schroifovi - reprezentačnímu brankáři, hned dvě branky.
Vojnu si odbýval v Chebu na
západní hranici, ale to už o něm
místní funkcionáři s předstihem
věděli. A tak asi po měsíci pobytu
v kasárnách začal stabilně hrávat
za Rudou Hvězdu Cheb, jak se
tomu tehdy říkalo. (Mimo jiné v Chebu se odchovalo hodně významných ligových fotbalistů. Dušan Uhrin, Jozef Chovanec, Horst
Siegl, Koubek,
Lavička a další.)
Po skončení vojny se
vrátil do Topolné a v té době
šel fotbal u nás
nahoru.V letech 1955 – 57
mužstvo mužů
postoupilo do
1.B třídy krajské soutěže.
Žel,
nastala
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reorganizace soutěží a sestoupilo
se.
Tak jako on i ostatní hráči, vyslechl nabídku Fatry Napajedla,
a spolu s J. Kašným a J. Žiškou
odešel hrát divizní soutěž. Tam
František prožil svá nejlepší fotbalová léta a poznal takové fotbalové osobnosti jako byli: Fajkus, Novák, Mikeš, bratři Tonda a
Franta Hašovi, Jan Kašný – ten se
do Napajedel oženil a dlouhá léta
hrával za Fatru.
Tak jako posledně jmenovaný(
J. Kašný), byl zaměstnán profesně i fotbalově ve Fatře v Napajedlích. Přitom se oženil, narodily se
děti a blížil se jeden z velkých vrcholů topolské kopané, u kterého
také byl.
V r. 1967 se bojovalo o postup
do okresního přeboru s věčným
rivalem - Sokolem Kněžpole.
O tom, že to byla velká fotbalová
událost i pro okolí, svědčila velká
návštěva diváků, kterých se sešlo
téměř tisícovka.
František nenastoupil protože
byl zraněný z předchozího zápasu, ale když Topolná prohrávala,
přesvědčil ho trenér aby nastoupil
do druhého poločasu a vzápětí dával branku. V dalším vývoji
zápasu jsme zase prohrávali 1:2
a v závěru už jenom srovnal Josef
Prajka. Tak je to v zápisu uvedeno. Ale nepostupovali jsme, protože Kněžpoli stačila k postupu
remíza.
Takových a možná ještě dů-
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ležitějších zápasů odehrál na
stovky a těch gólů.....! Později se
hrálo s Babicema, které měly dobré mužstvo.... v té době postupovaly. Soutěž se dohrávala u nás
a František jim dal čtyři góly dříve
než se stačili obránci zorientovat.
Topolná vyhrála 4:0. Potom babický trenér - Tonda Haša - bývalý
spoluhráč z Fatry, byl velice rozezlen na své svěřence, že ho nedokázali uhlídat. Na takové okamžiky se dobře vzpomíná – říká.
Samozřejmě jako střední útočník s číslem „9“ někdy i „10“ byl

vždy středem velké pozornosti
obránců, kteří ho často omezovali
i nevybíravým způsobem. Mnohokrát byl zraněn – kolena, rameno
i ústní čelist, ale na fotbal nezanevřel, protože ho měl a má dodnes
velmi rád. Ostatně my, kteří jsme
měli možnost ho vidět hrát ještě
na sklonku kariéry, víme že měl
velký smysl pro hru fair-play a nikdy neoplácel.
A co se týká přítomnosti – zatím
si na zdraví moc nestěžuje a hodnotí ho, jako „přiměřené k věku“.
Současné obtíže bere sportovně,

a že je docela v pohodě je vidět na
jeho častém úsměvu.
Tož Františku, za všechny příznivce fotbalu, bývalé spoluhráče,
i za Ty kteří na Tebe shlížejí z fotbalového nebe, i za sebe, děkujeme - za všechny ty krásné góly,
třeba i šouráky, kterými jsi nás
neděli co neděli těšil – a přejeme
Ti hodně zdraví, klidu, pohodu
a spokojenost. A k Tvým dvěma
sedmičkám, „77“, které oslavíš Na
Štědrý den, všechno nejlepší!
Za fotbalové příznivce
Samsounek Fr.

TJ Topolná
V letošním roce oslavil fotbalový oddíl své 80. výročí vzniku.
K této příležitosti jsme ve dnech
14.7. - 15.7.2012 uspořádali turnaj mužů a přátelské zápasy našich mužstev s ženami
FS Napajedla a 1.FC Slovácko. K vydařenému průběhu
oslav přispěly i KoKrHolky (cvičení žen) se svým vystoupením.
Podzimní část soutěžního
ročníku 2012/13 jsme v srpnu
začali s několika novinkami.
Pod vedením L. Kočendy
a C. Blaha jsme založili a přihlásili do soutěže tým fotbalové
přípravky. Tréninků přípravky se
pravidelně účastní až 25 dětí
a práce s nimi je opravdu náročná. Podzimní část soutěže
přípravek byla pro mnohé velkým překvapením, protože naši
nejmenší si vedli opravdu velice
dobře. Se čtyřmi vítězstvími jsou
v tabulce na 6. místě.
Na jejich zápasech jsou velké návštěvy jak ze strany rodičů,
tak i přátel kopané.
Žáci si po loňském vítězství
v okresní soutěži zajistili postup do okresního přeboru. I v této vyšší soutěži se neztratili. Přes jednu zbytečnou domácí prohru, jsou po podzimu na
prvním místě se skórem 74:9. Nejlepší střelcem je
Mráz D. se 32 góly.
Trenérský tým žáků z důvodů pracovních povinností je rozšířen. V současné době se o výchovu
žáků stará Ing. Mašlan S., Viceník R., Sklenář L.
a Ostrožík D.
Dorost hraje pod hlavičkou FS Napajedla

4/2012

krajský přebor. Podzimní umístění v tabulce na
12. místě s 10 body, není lichotivé. Ke spokojenosti
vedení dorostu R. Kurtanského a S. Zelinky schází
6 bodů, které chybí především z domácích zápasů.
V týmu dorostu hrají i kluci, kteří po jarní sezoně
přišli z kategorie žáků, věkový a kvalitativní rozdíl
v této kategorii je znatelný. Velká náročnost této
soutěže se však neobejde bez zodpovědného přístupu dorostenců k tréninkům a zápasům.
Mužstvo mužů začalo podzimní část sezony

Život v Topolné
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2012/2013 v silně kombinované
sestavě, kde chybělo 9 hráčů základní sestavy, ať již vinou zranění, hostování v jiných klubech
nebo ukončení hráčské kariery
ve 26 letech. Vzhledem k situaci, že ze základní skupiny bude
postupovat pět prvních týmů,
nemůžou mít trenéři M. Stuchlík
a O. Hoferek jiný cíl než je postup do okresní soutěže. Po prvních třech kolech jsme okupovali
přední příčky tabulky. Pak, ale
přišlo rychlé vystřízlivění, kdy
v následujících 4 kolech jsme ani
jednou nebodovali. Konec podzimu nás už zastihl opět v dobrém
rozpoložení, kdy v posledních
3 kolech jsme vybojovali plný
počet bodů. Po podzimní části ztrácíme na postupová místa pouhé 3 body a se ziskem
22 bodů jsme v tabulce na
7. místě.
Program A-mužstva pro jarní
část sezony:
Začátkem ledna je zahájení
zimní přípravy, v únoru zimní turnaj v Napajedlích
společně s dorostenci, soustředění v Rajnochovicích a pak už ostrý start do jarní sezony.
Výstavba sítí na malém hřišti, nové sítě a branky na velkém hřišti, výměna části oken a nový nátěr fasády budovy, údržba travnaté plochy, je jen
stručný výpis činností, do kterých jsme v průběhu
končícího roku investovali nemálo svého času a financí, bez kterého se areál hřiště neobejde a je
nutný pro jeho provoz.
Jedním z cílů vedení oddílu v příštím roce je vybudování zavlažování, bez něhož nejsme schopni
zajistit zkvalitnění hrací plochy.
Další novinkou v letošním roce byla i povinná
placená registrace hráčů a funkcionářů do Fotba-

lové asociace ČR ( FAČR ). Členský příspěvek byl
za rok 2012 50 Kč. Od OFS jsme po přerozdělení
a přepočtu těchto příspěvků dle registrované mládeže dostali 8 040 Kč, avšak formou úhrady námi
zaplacených výdajů na sportovní vybavení.
Na rok 2013 je členský příspěvek do FAČRu
200 Kč za dospělou osobu a 100 Kč za osobu narozenou v roce 1995 a mladší.
V současné době má oddíl kopané dle registrace FAČRu 98 členů a s tímto počtem je největším
občanským sdružením v obci.
Na závěr bychom chtěli popřát všem hráčům,
funkcionářům a v neposlední řadě fanouškům klidné prožití svátků vánočních a hodně sportovních
úspěchů v Novém roce.

Dobrý den spoluobčané,
ráda čtu náš Obecní zpravodaj, ale z čísla 3 mně bylo dosti
smutno… Příjemné a pozitivní
zprávy začínají až na straně
7. Velice ráda si přečtu, co se
v naší obci děje, jak žijeme, co
připravujeme, snad se dobré
zprávy zatoulaly a budou v příštím čísle.
Jistě je co napsat o naší obci.
Jak se vytvořil obrovský hrozen
na Slovácké slavnosti vína? Jak
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a kde vystupuje Včelaran? Copak se staví u hasičů? Jak se
daří našim spoluobčanům na
DPS atd. atd.
Je zajímavé a potřebné hovořit o církevních restitucích,
ale v obecních novinách a tak
moc? No a to nejsmutnější pro
mne je článek: „Slovo starostky“!!! Asi se málo díváme kolem
sebe co a jak se děje v naší
obci, hlavně My občané spolu
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málo komunikujeme, tak jsme
se dočkali toho, že starosta
obce musí znovu věnovat svou
energii na řešení již vyřešených
záležitosti, které již měly fungovat, ale nefungují…
Takže… pišme více o svých
poznatcích a pocitech z naší
obce, v naši krásné Topolné.
Ivanka Burešová č.p. 77
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Vážení spoluobčané. Píši tento článek v době
vrcholících příprav na Vánoce. Na svátky, které
mají pro většinu z nás příznak pohody, klidu, lásky k nejbližším. Ale také svátky, před nimiž jsme
vystaveni stresu shánění a nákupu dárků, nákupu
jídla, pití , výzdoby. Svátky, které tím tak kromě duchovního rozměru získávají mnohem větší příznak
konzumu. Je to trochu škoda. V dřívějších dobách
byla doba předvánoční dobou půstu. Přežití zimy
bylo závislé na zásobách a lidé nechtěli čerpat tyto
zásoby hned zkraje, protože netušili jak dlouhá
zima bude, zda jim zásoby vystačí. Dnes takové
starosti nemáme ale neměli bychom na to zapomínat.
Já bych se ale rád vrátil k dvěma podnětům,
které mne v době předvánoční potkaly a o kterých
bych se chtěl zmínit. První se týká posledního zastupitelstva a to konkrétně volby stavební komise.
Objevil se názor, že předsedou stavební komise by
měl být rodilý topolák. Na první pohled nepostrádá
názor logické odůvodnění. Rodilý topolák zná lépe místopis, vazby, vztahy,
historii. Ale to je logické podle mého
jen na první pohled. Mnohem důležitější mi přijde odbornost, spolehlivost
a poctivost. A navíc začít dělit občany
Topolné na rodilé a „naplaveniny“ mi
přijde hodně nebezpečné.
Druhý je více osobní. Každý musíme denně řešit co udělat dřív a co
později, co odložit. Rodina, práce, ka-

riéra, zdraví, koníčky, údržba domu, domácnosti,
dovolená... Když pak něco prošvihneme, vymlouváme se často i sami před sebou, že toho máme
moc, že nemáme na něco čas. Ale ve skutečnosti
je to jen otázka našich vlastních priorit. Neexistuje
objektivní hodnocení toho co je důležitější. Každý
máme svoje pořadí, které se navíc s časem, se
změnou okolních podmínek, ale třeba i s věkem
mění. A mění se také působením lidí, které máte
rádi a je pro vás důležité je nezklamat. Ti třeba
něco očekávají a vy jejich očekávání nesplníte
a oni vám to taktně, nenápadně připomenou. A vás
to pak mrzí.
Začátek roku je pro řadu lidí okamžikem nových
předsevzetí. Já toho nejsem velký příznivce. A nebudu tak činit ani letos. Vám, ať už si předsevzetí
dáváte či nikoliv, přeji ať po celý rok budete umět
nalézt správné priority ke spokojenosti vaší i těch,
které máte rádi.
Ing. Radomír Zábojník

Plánované akce
Leden
• 1.1. Novoroční ohňostroj
• 5.1. Tříkrálová sbírka
• 19.1. Ples ZŠ
Únor
• 2. 2. Obecní ples
• 9. 2. Fašank
• 16. 2. Dětský karneval
Březen
• 23. 3. Velikonoční dílničky
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Kadeřnictví ALŽBĚTA přeje
svým zákazníkům hodně
štěstí a zdraví
v novém roce 2013 a těší se na
další spokojené zákazníky.
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