cena 5 kč

Obecní zpravodaj

Vánoční aranžování

Číslo 4

Ročník XIII.

Mikulášský jarmark

Beseda s důchodci
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Slovo starosty
Milí spoluobčané.
Zdravím vás v posledním
vydání obecních novin v roce
2011. Byl to rok nabitý jak stavebními aktivitami v obci (byť
některé nejsou vidět, protože
jsou v zemi), tak tradičními či
novými akcemi spolků a obecního úřadu. Jsem ráda, že se
s mnohými z Vás mohu při dění
v obci potkávat, vyslechnout
Váš názor, nápad, kritiku a sem
tam i pochvalu. Důležité je, že
to v dědině žije. Chci na závěr
roku poděkovat všem, kteří se
o společenské dění v Topolné
zasloužili, pomáhali při přípravě
a organizaci, ale i těm, kteří jste

svou účastí jejich akce podpořili.
Letošní rok plynul v životě
naší vesnice celkem poklidně
(pominu-li nešťastnou srpnovou
událost). Za to patří poděkovat
práci rady a zastupitelstva obce,
kteří se na svých zasedáních
snažili
projednávat všechny
záležitosti ku prospěchu obce
a i když mnohdy neměli na věc
stejný názor, dokázali se dohodnout. Nedílnou součástí všeho
obecního dění je práce zaměstnanců obecního úřadu. Jednak
úřednice v kancelářích, ty se
musely potýkat s dalšími a dalšími novými pokyny, směrnicemi
a povinnostmi, které nám páni

nahoře vymysleli a bez kterých
„určitě všichni zahyneme“. Jednak pracovníci obce pracující
v terénu, k nimž v létě přibývají
brigádníci.
Všem jmenovaným za jejich
celoroční práci děkuji a přeji jim
i vám všem klidné vánoční svátky plné pohody a hezkých setkání. V novém roce hodně zdraví
a dost sil k překonávání případných nepříjemností. Těším se
svámi na přípitek 1. ledna 2012
v 16.30h u novoročního ohňostroje na návsi.
Mgr Hana Marášková,
starostka

USNESENÍ 08/2011
ze zasedání Zastupitelstva obce Topolná, konaného dne 15. 12. 2011
A. Zastupitelstvo obce schvaluje:
- složení návrhové komise, zapisovatele a ověřovatele zápisu.
- rozpočtovou změnu č.4:
Příjmy
19. 141 800Kč
Výdaje
23. 198 400Kč
Financování
4. 056 800Kč
- zvýšení ceny stočného na 27 Kč/m3
- návrh rozpočtu na rok 2012:
Příjmy celkem
15. 416 000Kč
Výdaje celkem
17. 242 000Kč
Financování
1. 826 000Kč
- koupi pozemku parc.č. 1705/2 o výměře 454 m2 za cenu 50,- Kč/m2 od paní Jarmily Kužílkové, Jindřicha Pruchy 1194, UH
- „Dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené dne 5.8.2004 mezi městem UH a obcí Topolná k zajištění výkonu přenesené působnosti podle zákona č.200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších
předpisů“
- Smlouvu o dílo se společností Barstav spol. s.r.o., Otrokovice na realizaci základů a základové desky
přístavby hasičské zbrojnice v ceně 105 778,- Kč
- nerealizovat dětské hřiště na pozemku parc.č. 3450 ukončení činnosti ve Společenské komisi OÚ
Ladislavě Mikulkové, novou členkou se stává Jarmila Vojtášková
B. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- zprávu o činnosti RO a zprávu Kontrolního výboru

Připomínky občanům:
• Žádáme řidiče, aby po dobu zimní údržby neparkovali na místních komunikacích.
• Nebuďte čuňata a neházejte posmrkané papírové kapesníky po obci! Je to hnus a kdo to má pořád
sbírat!?
• V souvislosti s ukončením KPÚ mohou majitelé pozemků požádat jejich vytyčení. Oznamte v kanceláři OÚ
• Kdo z občanů má zájem natěžit si dřevo při čištění náletů z lesa, může se přihlásit v kanceláři OÚ
• Upozorňujeme notorické volače asistence policie, že obec za projednání jejich přestupku zaplatí 1300,- Kč
oproti dřívější sazbě 700,- Kč. (pokud si výjezd policie zavoláte, bylo by čestné, abyste tuto částku přinesli do kanceláře OÚ)
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Topolské včelky
Během jara letošního roku
v naší obci přibylo několik včelstev.
Toto sdělení patrně nikoho
nezarazí, ale možná také nikoho
nenadchne. Proč taky?
Mnozí se ptají, proč si vlastně
někdo může pořídit takové nenápadné zvíře, které se už v přírodě vyskytuje? Proč ho ještě více
podporovat vlastními prostředky
a časem? Odpověď je velice jednoduchá. Včely jsou součástí
našeho života, bez nich bychom
nemohli sklízet plody a některé
rostliny by vymizely. Včely prostě
do krajiny patří. Byly tu již před
námi, ale jejich existence se s přítomností člověka zkomplikovala.
Člověk si včely podmanil do té
míry, že se staly na něm závislé.
S úbytkem přirozených útočišť,
které včelám nabízel les a volně
ležící dřevo, které díky jeho hřejivé
síle naši přírodu opustilo, se včely staly přímo závislé na člověku
a na úlu, který jim poskytuje.
V naší obci samozřejmě
několik včelstev bylo i v minulých letech, ale nestačily z daleka pokrýt to, o co příroda žádá.
V rámci mikroregionu Za Moravú
a Českého svazu včelařů (místní
organizace Bílovice) byl v Topolné nejnižší počet včelstev a tento
stav volal po nápravě. Paní starostka, která se účastní výročních schůzí bílovského svazu
včelařů a situaci dlouhodoběji
sleduje, se tuto situaci začátkem
letošního roku rozhodla vyřešit
a povedlo se jí najít mladé včelaře,
kteří si už během letošního roku
pořídili svá včelstva a do včelaření
se pustili. Podpora ze strany obce
nebyla rozhodně zanedbatelná.
Nyní se počet registrovaných včelstev v obci více než zdvojnásobil,
ale ani zdaleka se neblíží počtu,
který by byl vzhledem k ploše
obce dostatečný.
Pokud ve vás snad vyvstala
otázka, proč včely potřebujeme,
když med je dostupný i v obchodní sítí, nabízím vám hned několik
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důvodů, které zaznamenala včelařská odborná literatura a jsou
i běžnými poznatky zkušených
včelařů. Pokud pomineme fakt,
že opylování je nenahraditelné pro udržení ekologie krajiny,
můžeme doplnit, že včely v opylování hmyzem mají osmdesátiprocentní podíl. To ovšem platí
pouze, když je jich v daném místě dostatek. Včely také navštěvují širokou paletu rostlin, která
se rozprostírá od volně rostoucích bylin, hospodářských plodin
až k ovocným stromům. Nejeden výzkum ukázal, že opylení
včelami dokáže zvednout výnos
jak polních plodin, tak ovocných
stromů. Například na hrušních
literatura uvádí až trojnásobný
nárůst o proti neopyleným nebo
špatně opyleným stromům.
Najde se ovšem dost nedůvěřivých, kteří mají se včelami
své pichlavé zkušenosti. Mám
také svoje. Včelí bodnutí není
nic příjemného, ale pokud se
nám povede žihadlo rychle vyndat, nejde většinou o nic vážného. Teď, když počty včelstev
v Topolné narůstají, se možná
během května a června setkáte
i s rojem včel, který sedí někde
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na stromě. Nebojte se na chvíli
zastavit a roj pozorovat. Může
jít až o dvacet tisíc včel, které
z úlu vyletěly, aby si našly nový
domov. Jde o přirozený pud včel,
který jim velí – sbalit si svůj ranec
– tedy naplnit medné váčky a s
tímto nákladem vyletět. Pokud
se s něčím podobným setkáme,
nejde rozhodně o nic nebezpečného. Rojové včely nebývají většinou bojovné a nemají
potřebu nikoho napadat. Jen
sedí na větvi a přemýšlí o nové
dutině stromu nebo novém úlu.
K roji rozhodně nechoďte sami,
ale přivolejte včelaře, který jim s
hledáním nového domova může
v jednom ze svých nových úlů
pomoci. S dnešním nedostatkem přirozených útočišť by nový
domov samy hledaly jen těžko.
Jestli vás toto letmé povídání o včelách alespoň malinko
nadchlo nebo byste se rádi sami
stali včelaři, nebojte se kontaktovat místní včelaře nebo některou z místních organizací Českého svazu včelařů. Včely jsou
totiž krajině ku prospěchu víc,
než bychom se na první pohled
odvažovali hádat.
Bc. Pavel Knot
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Jaroslav Hyánek
čestný občan Topolné

V těchto dnech si připomínáme
25. výročí úmrtí a v měsíci lednu
to bude 100 let od jeho narození. Narodil se dne 17. ledna
1912 v Oldřichovicích. Studoval na gymnáziu v Uh. Hradišti a Kroměříži. Učitelskou
zkoušku dospělosti složil po
roční soukromé přípravě v roce
1933 na učitelském ústavu

v Kroměříži. Jako učitel působil ve Svárově a v Suchově.
V roce 1937 nastoupil na místo
učitele obecné školy v Topolné.
V roce 1938 se oženil s učitelkou Marií Staškovou z Derfle
(dnešní Sady), která v té době
učila v Bílovicích. Postupně
se jim narodily dcery Jarmila,
Marta a Karla. Za druhé světové války v letech 1943 - 1944
byl vězněn ve Vratislavi a v
Brně za nehlášené vědomosti
o odbojovém hnutí. V letech
1946 – 1953 vykonával funkci
ředitele národní školy. Od roku
1957 byl iniciátorem zřízení
a dlouhou dobu vedoucím i
promítačem místního kina.
Organizoval zájezdy do Slováckého divadla v Uh. Hradišti
i různé kulturní akce v Topolné. Byl funkcionářem několika
spolků a duší celého kulturního
dění na vesnici. Od 1. ledna
1965 vedl kroniku obce i kroniku hasičského sboru v Topolné.
Byl vášnivým radioamatérem
i fotografem. Zůstalo po něm
mnoho velmi hodnotných filmových negativů na kterých jsou
zachyceny důležité události

o životě obce v padesátých až
sedmdesátých letech minulého století, které jsou cenným
historickým materiálem budoucím generacím. Byl včelařem,
zahrádkářem i jedním z prvních
vinařů v obci. Jako první učitel
v historii obce si postavil svépomocí rodinný domek ve kterém
zůstal až do své smrti v roce
1986 uprostřed svých žáků.
Po téměř padesát let vychovával tři generace topolských
občanů, byl jim vzorem ve své
obětavé práci i soukromém
životě. Po celou dobu byl duší
kulturního i společenského
života obce.
V roce 1971 odešel do
důchodu, ale ani potom nezahálel. Byl v celé vesnici i blízkém okolí známým opravářem
radií a televizorů.
Zemřel 22.12.1986 a je pochován na hřbitově v Bílovicích.
V roce 2005 mu bylo uděleno za velké zásluhy o kulturní
a společenský život v obci čestné občanství obce Topolná in
memoriam.
Augustin Knot

Z historie Topolné
Při provádění výkopu pro připojení vody do přístavby kostela byly nalezeny četné zlomky
keramiky s vodorovnými rýhami
na výduti, kosti a kusy šedé až
oranžové přepálené hlíny. Při
prohlídce archeology Slováckého muzea bylo zjištěno, že zdroj
těchto nálezů tvoří tmavé propálené souvrství. Na dně výkopu byla provedena menší sonda
do propálené vrstvy, při které se
podařilo získat více archeologických materiálů, geologického
podloží však dosaženo nebylo.
Z profilu pod zásypem plyno-
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vého potrubí byla získána téměř
celá keramická mísa, kterou lze
datovat do neolitické kultury
zvoncovitých pohárů (cca 2300
– 2000 před Kristem).
Během výzkumu se podařilo
zaznamenat souvrství, ze kterého byly získány nálezy dokládající život ve vsi již v průběhu
13 –14 století. Propálená vrstva může značit stopy požáru
z tohoto období.
Nález mísy kultury zvoncovi-

tých pohárů (první tohoto druhu
na území obce) dokládá přítomnost pohřebiště této kultury
v nejbližším okolí. Vzhledem
k tomu, že se nádoba dochovala téměř celá, je jisté, že
se jedná o hrobový nález. Je
pravděpodobné, že se podařilo
porušit okrajovou část hrobové
jámy, jejíž zbytek se nachází
pod severozápadním profilem
výkopu.
Tolik ze závěrečné zprávy

o provedení záchranného archeologického výzkumu. Dokládá to existenci vesnice tak je
zaznamenána při první písemné
zprávě z roku 1318 ve které se
uvádí, že Václav II. ji za svého
života daroval Janovi z Hradce
před rokem 1305. Nález mísy
dokládá osídleni na území obce
již v době neolitické.
Augustin K n o t

Investiční akce za rok 2011
Vážení spoluobčané,
závěrem roku 2011, bych
Vás chtěl informovat o investičních akcích, které proběhly v naší obci. První akcí byla
Výsadba zeleně kolem domu s
pečovatelskou službou. Výsadbu provedla firma Florstyl Uherské Hradiště v celkové hodnotě
1. 670 000,- Kč. Na akci byla
získána dotace v celkové výši
1. 250 000,- Kč. V příštím roce
bude park doplněn o mobiliář.
Další akcí byla rekonstrukce kuchyně v MŠ v hodnotě
840 000,- Kč, na kterou byla
poskytnuta dotace ve výši
300 000,- Kč. Dodavatelem
byla Seveza s.r.o. Huštěnovice
ve spolupráci s firmami, které
provedly rekonstrukci elektřiny, vody a stavební prací. Třetí

akcí je výměna střechy na KS
Bůrovce v hodnotě 1. 250 000,Kč. Dotace ze zlínského kraje
činila 460 000,- Kč. Výměnu již
děravé střechy provedla firma
ROMAX s r.o. z Topolné.
Čtvrtá investice je nová
kanalizace od kostela k hasičské zbrojnici. Stávající kanalizace byla ve špatném stavu
a vzhledem k výstavbě nové
cesty, která proběhne v jarních
měsících byla její oprava nevyhnutelná. Pokládku nové kanalizace provedla firma Ekostav
s.r.o. Staré Město. Celková
částka činila 2. 160 000,- Kč
včetně DPH.
Poslední velkou akcí bylo
propojení vodovodního řádu
na Horním konci a úprava tlaku
ve vodovodní síti. Na akci se

spolu s obcí podílel taky SVaK
Uherské Hradiště. Kolaudace
proběhla 16.12.2011 a následně by měly Slovácké vodárny UH uvést dílo do provozu.
V návaznosti bylo dobudováno prodloužení vodovodní sítě
k domu manželů Velíškových.
Podíl obce činil 1. 450 000,- Kč
bez DPH. Akci provedla firma
RM GAS s.r.o., Hvozdná.
Obci byla vrácena částka
650 000,- Kč Finančním úřadem
za stavbu vodovodu a kanalizace (vrácení DPH). Děkuji tímto
všem spoluobčanům, kterých
se týkalo omezení při výstavbě
jednotlivých akcí, za pochopení.
Radek Vajdík,
místostarosta

Změna stočného pro rok 2012
Vzhledem ke zvýšení DPH
a opravám ČOV, kde musela
obec vynaložit cca 300 000,Kč, došlo ke zvýšení stočného
na 27,- Kč. V porovnání s cenami SVaK Uherské Hradiště má
naše obec stočné o 20% nižší.
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Zároveň bych chtěl informovat občany, že proběhla rekonstrukce přečerpávací stanice u
Kněžpolského lesa, která sice
není majetkem obce, ale má
hlavně pro obyvatele „Dolního
konce“ velký význam vzhledem

Život v Topolné

k výši spodní vody. Chtěl bych
tímto poděkovat ZVHS Hodonín, která provedla opravu na
plně automatizovaný systém.
Věříme, že tímto se situace
zlepší.
Místostarosta obce
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Evidence obyvatel r. 2011
K 17. 12. 2011 bylo v naší obci 1632 obyvatel.
V roce 2011 se z naší obce odhlásilo 21 obyvatel
a 21 občanů se přihlásilo.

Uzavřené sňatky:
- 6 manželství
Rozvedeno:
- 4 manželství

Narození:
Leden:
Natálie Turečková
Michal Neuman
Duben:
David Mikoláš
Květen:
Tereza Novosadová
Červen:
Sofie Chybíková
Laura Škárová

Červenec:
Anna Ňaňková
Tomáš Hrdina
Eliška Vlčková
Říjen:
Elena Polášková
Listopad:
Valerie Kadlčíková

Opustili nás:
V prvním pololetí:
Anna Bernatíková
Miroslav Bureš
Anna Dohnalová
Ivan Mikoláš
František Gaja
Marta Rozsypálková
Vladimír Odstrčil
Jaroslav Hrdina
Filomena Grebeňová
Anna Vonderková
Vlastimil Hlavačka
V druhém pololetí:
Ludvík Mikulka
Anna Řezníčková
Josef Horák
Stanislav Rozsypálek
Zdenka Hrdinová
Miroslav Mikulka
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Výsadba u DPS – slavnostní otevření

Rekonstrukce kuchyně
MŠ
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Vodovod

Kanalizace
Střecha KS

Chodník u prodejny Jednota
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Společenská kronika
Říjen – prosinec
v říjnu:
50 let
60 let
70 let
75 let
80 let

85 let

Macková Lenka
Kaňovská Marcela
Kačmar Pavol
Lapčíková Zdeňka
Bureš Jan
Štichová Jaroslava
Malina Oldřich
Štěpáníková Marie
Ptáček Josef
Berka Ladislav
Burešová Emilie

v listopadu:
50 let
75 let

v prosinci:
70 let
75 let
85 let
92 let

Foltýn Vojtěch
Hába Jiří
Hoferek Ladislav
Krojzlová Zdenka
Gajdošíková Marie

Samounek Vojtěch
Snížková Marie
Hrdinová Marie
Mlýnková Marie

První sňatek na OÚ v Topolné uzavřeli Michaela a Radovan Poláškovi

Marie a Antonín Luběnovi
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V měsíci říjnu oslavili zlatou svatbu manželé
Zdeňka a Svatopluk Lapčíkovi
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A D V E N T roku 2011
Advent je předvstupní část
liturgického roku před narozením Ježíše Krista, na kterého se křesťané těší a hlavně
děti, že potom na vánoce něco
dostanou, a že jim něco přinese. Tak nějak podobně jsme se
těšili na Adventní koncert, který
se u nás v kostele uskutečnil už
podesáté.
Poměrně dost dlouho jsme
se na to připravovali. Již v červnu tohoto roku bylo s předstihem
uskutečněno jednání s vedením Základní umělecké školy
v Napajedlích, aby učitelé měli
dostatečnou časovou mezeru
pro výběr, sestavení a nacvičení programu. Nutno podotknout,
že ZUŠ sídlí v budově bývalého
kláštera a nese jméno nejslavnějšího napajedelského rodáka,
klavírního virtuosa Rudolfa Firkušného.
S určitou ostýchavostí jsme
přednesli vedení školy naše
přání aby u nás vystupovali, ale
s ryze adventním programem.
Tomuto pojetí se totiž vyhýbá
většina uměleckých těles i souborů, jakoby Advent v dnešní
poblázněné době už nebyl a
snad ani neexistoval.
Vedení školy našemu přání
velmi dobře porozumělo a nakonec v předneseném programu
nezazněla ani jedna „koleda“.
Sám p. farář Josef Říha byl s
koncertem spokojen a vyjádřil
se o „dokonalé adventní choreografii“.
V adventu nemáme být
smutní, ale máme mít radost z
očekávaného příchodu našeho
Pána jak to potvrdila hned první skladba. Jásavé tóny trubky
za doprovodu varhan daly tušit,
že koncert bude zajímavý a
pestrý.
A tak se před presbytáří
vystřídalo asi 50 účinkujících
žáků a 11 pedagogů, kteří předvedli velmi zdařilé výkony. Byl to
sborový a sólový zpěv s doprovodem elektrofonických varhan,
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hra houslového orchestru, cimbálovky a vynikající hobojistky.
Na kůru hrál na varhany prim
p. Petr Verbík spolu s trumpetisty z Topolanky, kteří ukázali
cit pro souhru. Výsledkem bylo
bezchybné provedení sólových
skladeb a závěrečná Sonáta
Vespertina od P. J. Vejvanovského zněla jako lahůdka. Proto p. učiteli Verbíkovi (začínal v
Topolance na příčnou flétnu) a
p. moderátorce Lence Hanáčkové patří velký dík za onu již
zmíněnou dobrou choreografii
a vstřícnost k našemu přání a
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připomínkám. Poděkovat patří
také náštěvníkům tohoto jubilejního 10. Adventního koncertu, kterých se překvapivě sešlo
nebývalé množství – kostel
byl plný. Bez posluchačů by to
nebylo„ono“!
Závěrem - myslím, že všichni
odcházeli po hodinovém programu spokojeni. A tak se již těšíme na další ročník Adventního
koncertu, který v kulturním dění
naší obce má již svou tradici a
pevné místo.
Za kostelní radu v Topolné:
Fr. Samsounek

4/2011

Vánoce

Ježíšek

Slyším zvonit rolničky
a padající hvězdičky.
Venku padá zase sníh,
slyším, slyším dětský smích.
Nazdobíme stromeček,
potom celý domeček.
Pak přijede Ježíšek,
donese mi kožíšek.
A.Pavlíková, P. Polášková 4.tř.

Letí, letí, přiletí,
s nadílkou pro děti.
Pod stromeček dá dáreček,
ať jsou šťastné děti.
Roztrháme balíček,
Najdeme tam košíček.
A v košíčku hračičku,
budem si hrát chviličku.
J. Lapčík, J. Viceník 4.tř.

Vánoce jsou krásné
Vánoce jsou krásné, když padá sníh,
budeme jezdit na saních.
Na saních se jezdí z kopečka,
potom se staví klouzačka.
Potom jdeme domů a rozbalíme dárky,
a pak sníme párky a hrajeme si s dárky.
Postavíme iglú,

máme tam i židlu.
Před iglú je sněhulák,
bambulatý bambulák.
Vánoce jsou krásné svátky,
když jsme všichni zase zpátky.
K. Vrtělová, K. Vašinová 4.tř.

Dokončení přístavby u kostela
Kvapem se blíží konec občanského roku 2011 a stavební práce na přístavbě po třech letech
vrcholí. Proto bude dobré stručně
uvést ty nejdůležitější okamžiky
výstavby - poohlédnout se za jejím průběhem.
Vlastní stavba byla zahájena v
r. 2008 a to netradičně bouráním.
Napřed se zbourala část cihelné
zdi, aby se odkryl prostor pro plánovanou stavbu.
Odkryté základy se nadstavily
betonovými tvárnicemi do výše
asi 70 cm a do toho se navezl
recyklovaný násyp. Potom se
provedla kanalizace a betonovaly patky pod základovou deskou.
K této práci nastoupila firma SVStav z Bílovic, která to zvládla za
jediný den. Následně se založilo
obvodové zdivo z ytongových bloků a vyzdilo se během 2 měsíců
až po věnec. Ten se v září zabetonoval a vypsalo se výběrové
řízení na zhotovení střechy.
Po zastřešení stavby v říjnu r.
2009 a instalaci hromosvodu se s
malými přestávkami pokračovalo v „zušlechťování“ interiéru i v
zimním období.
Výběrové řízení bylo také
vypsáno na výrobu eurooken,
vyřizovala se vodovodní přípojka

4/2011

a vyzdívaly příčky. To už se psal
rok 2010. Tehdy se také rozhodlo, že se použije el. energie jako
topné medium a vstupní dveře do
přístavby se zhotoví z dubu o stejné vizualizaci jako dveře hlavního
a bočního vchodu do kostela.
Velkým rozsahem prací byly
elektrorozvody, což převýšilo původní nabídku, protože
požadavky dnešní doby nelze
ignorovat. Musí se počítat s ohřevem vody, topnými tělesy (konvektory), nouzovým osvětlením
včetně venkovních prostor, s větráním sociálek a s montáží audiovizuální techniky. Proto musel
být zřízen podružný rozvaděč a
ten byl potom napojen z hlavního
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rozvaděče ve staré sakristii.
Stavbou příček byla podlahová plocha o 102 m2 rozdělena na novou sakristii, učebnu se
stolovým zařízením pro 40 osob,
WC pro muže, ženy a tělesně
postižené osoby, úklidovou místnost a vstupní chodbu. Nedílnou
součástí přístavby je přístupový
chodník v délce asi 22 m.
V souvislosti s elektrickými
rozvody byl zainteresován vodoinstalatér p. Josef Vaculík ze
Spytihněvi, aby navrhl zdravotechniku. To se vcelku brzy podařilo, a tak jsme začali budovat
vodovodní šachtu pro umístění
vodoměru. Tato „podružná stavba“ nás však zaměstnala skoro
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na dva měsíce s pokračováním
na jaře 2011, kdy nás čekalo
vyhloubení dvanáctimetrového
výkopu pro vodovodní přípojku.
Pomalu se blížil podzim a
začaly se provádět omítky všech
místností v přístavbě. Na této
náročné práci se podílelo pět
zedníků a několik pomocníků. V
několika dnech to bylo připraveno pro sádrokartonáře.
Už v březnu 2011 proběhlo
opět výběrové řízení, tentokrát na
zhotovení všech podhledů (stropů) v přístavbě. Vyhrál pan Martin Ševčík z Kněžpole. Realizace
však nebyla snadná. Dostali jsme
se do potíží s plněním požárních
norem na způsobilost a odolnost
materiálů, protože vyjádření Hasičů k projektu bývá směrodatné
a závazné. Stavbu to sice prodražilo, ale dané podmínky musely být respektovány.
V květnu se prováděl výkop
pro přípojku vody do přístavby. Této náročné ruční práce se
zúčastnilo hodně brigádníků a tak
koncem tohoto měsíce jsme mohli
říct – hotovo, včetně zadláždění.
V té době jsme se připravovali
na větší oddech, protože finanční
prostředky byly vyčerpány. Nastala však zajímavá situace. Dopídili jsme se, že je možnost získat
dotaci na vnitřní vybavení ze Státního zemědělského intervenčního
fondu (SZIF), který zprostředkovává využití peněz z evropských
fondů. I když to skýtá náročnou
administrativu, neodmítli jsme a
zapojili se do vyřizování a čerpání financí, což se protáhlo až do
dnešních dnů.
V této záležitosti bývá pravidlem, že celou akci musíte zainvestovat ze svých financí a potom
na základě faktur požádat Fond o
vrácení – proplacení. Ani toto nás
neodradilo a rychle jsme se rozhodli vypůjčit si od naší Obce 300
tisíc korun, aby práce pokračovaly
a nenastalo přerušení.
V červnu se provedly potěry v
celé přístavbě za jediný den opět s
účastí 5 zedníků a 10 pomocníků.
V červenci se nakoupila dlažba, v
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srpnu položila a vymalovalo se.
V té době nastaly změny v naší
farnosti. Odešel P. Jiří Walczak do
Holešova a z Kroměříže k nám
přišel P. Josef Říha, který se okamžitě adaptoval a aktivně zapojil
do budování.
V září a říjnu se pokračovalo
snížením podlahy ve staré sakristii, která byla asi o 18 cm vyšší
než je niveleta v celém kostele a
přístavbě. Opět se zapojilo několik
obětavců a během jediného dne
se vyvezlo několik kubických metrů starého násypu a vybouraly se
dveře. Potom nastalo propojení
přístavby s kostelem.
Velmi náročná práce začala
osazením speciálních požárních
dveří. Toto bylo zahájeno v týdnu
od 17. do 22. října. Vyskytly se
problémy, hlavně se stávajícími
elektro - rozvody v kostele, které
musely být přemístěny.
V té době práce v interiéru vrcholí. Oživují se elektrické obvody světel, zásuvek a ostatních spotřebičů,
probíhá instalace dataprojektoru,
kamery a s tím souvisejícího zařízení, které je na vysoké technické
úrovni. Už nyní je možnost napojit
se na internet přes Webové stránky obce a z odkazu sledovat co se
děje v presbytáři.
Aby však přístavba splňovala
podmínky možné kolaudace ještě
v tomto roce, byly začátkem prosince zahájeny práce na přístupovém chodníku a nájezdové rampě pro tělesně postižené - tedy
bezbariérový přístup. Zakázka
byla zadána známé stavební firmě SV-Stav Ing. Aloise Slováčka
z Bílovic, která díky dobré opera-
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tivnosti chodník postavila ve třech
dnech. K rychlé stavbě přispěla
také firma Kovop Kněžpole, která
sponzorsky dodala nerezové ocelové profily na olemování šikmého
nájezdu.
Nezbytnou součástí nájezdu
v tělese chodníku, je zábradlí na
jehož zhotovení se vyhlásilo rychlé výběrové řízení. Ze tří uchazečů
byl vybrán pan Vít Pavlík ze Sadů,
který zakázku získal a potom
vykryl ve dvou dnech.
Dalším bezpečnostním opatřením na přístavbě vznikla nutnost zhotovit a zabudovat okenní
mříže. Tímto byl pověřen p. Zdeněk Borusík z Topolné.
A tak veškeré práce, mimo
fasádu, jsou zdárně ukončeny
a tudíž nezbývá než poděkovat
Pánu Bohu a všem ostatním za
pomoc, ochotu a dobrou spolupráci.
Tato nádherná a veřejnosti
prospěšná stavba stála bez mála
téměř milion korun ne-li více,
ale na tom už ani tolik nesejde.
Bylo vytvořeno dílo, které nikdo
z Topolné neodnese a záleží jen
na nás s jakým úspěchem bude
využíváno.
Chtěl bych tímto prostřednictvím poděkovat všem, fyzickým
a právnickým osobám, firmám,
drobným podnikatelům, řadovým
spoluobčanům, ale jmenovitě to
snad ani nejde. To bych určitě
na někoho zapomněl. A tak ještě
jednou všem děkujeme, kdo jste
se jakýmkoliv způsobem přičinili
a nám pomáhali.
Za Kostelní radu:
Fr. Samsounek
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Recyklohraní
Třídění odpadu je pro většinu lidí samozřejmostí.
Proto se i naše škola zapojila do projektu Recyklohraní mezi dalších 2542 škol. V rámci projektu bude
naše škola vybavena sběrnými nádobami na použité
baterie a drobné elektrozařízení. Každý žák bude moci
nosit nepotřebné elektrospotřebiče (např. starý mobil,
kalkulačku, telefon, elektrohračku, drobné počítačové
vybavení, discman nebo MP3 přehrávač), baterie.
Plníme také různé úkoly, za které nám budou připisovány body. Prvním úkolem bylo navštívit a výtvarně zpracovat sběrný dvůr, zjistit jak je velký a co se
zde může ukládat. Toho úkolu se zhostila naše 3. třída. Sběrným dvorem nás provedl a se vším seznámil
pan Mikulka, který má zde vše na starosti. Děti byly
hodně zvídavé a na všechno se zájmem vyptávaly.
Úkol jsme splnili a těšíme se na další!
Mgr. Ivana Stolaríková

Vánoční pozastavení nad topolským fotbalem
V životě má všechno svůj
začátek i konec, tak to chodí i
v životě fotbalovém. Člověk je
na začátku sezóny v očekávání
příštích úspěchů a na konci je
buď spokojený nebo rozčarovaný. I topolský fotbal přináší radosti, ale i to zklamání.
Mužstvo nejmladších hráčů
opět nezklamalo naše očekávání a
pod vedením (R.Viceník, S.Mašlan,
Sklenář L.) si v podzimní sezóně
vedli velmi dobře. Skončili na prvním místě s 21body a skóre 65:14.
Žáci mají chuť se porvat o výsledky, bojují a úspěchy se dostavují. V
mužstvu jsou i hráči, kteří hrají za
víkend dva zápasy, protože hostují
u jiných klubů (Mráz, -V.Otrokovice,
M. Blaha-Kunovice), ale fotbal je
baví tak to zvládají.
U dorostu je spokojenost tak na
půl, kluci se scházejí na zápasy v
dostatečném počtu, ale výsledky se prozatím nedostavují podle
představ jejich trenérů. Mládežníci
na podzim skončili na předposledním místě s 11 body a skóre 27:29.
Naše dorostence posílili i cizí hráči
(Večeřa, Bilavčík-Mistřice), (Dvorník-Kunovice) Také místní fotbalové naděje (T. Mlýnek, D. Zelinka),
kteří mají střídavý start a hrají v
Otrokovicích, za náš dorost i za
mužstvo mužů. Po nejistotě která,
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panovala před zahájením sezóny,
můžeme říct, že vedení dorostu
(R. Kurtanský,S. Zelinka) se zhostilo účasti v podzimní části dobře a
může být spokojené. I když nároky
na dorostence měli velké, celkově
to můžou považovat za úspěch
pokud se mladí budou scházet na
zápasy i tréninky v hojném počtu.
To nemůžeme říct o dvojici
(Polášek P. + Polášek O.), která
měla při svém vedení mužů určitou představu o postupu do vyšší
soutěže. Po jarní sezóně, kdy se
bojovalo o postup, je podzimní
průběh sezóny 2011-2012 vyvedl ze svých nadšeneckých představ. Začátek soutěže probíhal
velmi špatně jak z důvodu zraněných hráčů (Hoferek O., Ostrožík
D., Polášek P., Stuchlík Mil i Mar.
Mikulka M. a Foltýn P., který
skončil s fotbalem), tak i přístupem k tréninku a zápasům. Ani
posílení mužstva o dva nové hráče (Hoferek P., Válek A.,) nevedlo to ke stabilizaci mužstva ani v
herním projevu to nebylo výrazné
zlepšení. Po skončení sezóny je
mužstvo s 18 body a skóre 41:33
na 9 místě což je velký propad
podle minulých ročníků, kdy se
bojovalo o postup. Proto se rozhodli po čtyřech letech na změnu,
po zralé úvaze a zvážení všech
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pro a proti, odstoupit a tak umožnit svým nástupcům dát hráčům
nový impuls v jejich fotbalovém
zápolení. Snad se podaří novému trenérovi hráče lépe motivovat k větší bojovnosti, nasazení
v rámci bojů o lepší umístnění a
postupu do vyšší soutěže kam
určitě patříme.
Velký kus práce se odvedlo
na fotbalovém zázemí jak na hřišti tak na šatnách v rámci příprav
na příští rok, rok výročí oslav, 80
let topolské kopané. V šatnách se
zbudovala klubovna, která bývala
její součástí. Pro hráče tak i pro
diváky, kteří tráví své volné chvíle
sledováním sportovních přenosů,
se pořídilo televizní vybavení. Také
travnatou plochu hřiště udržujeme
v rámci svých finančních možností i okolí travnatých ploch, zábran,
sítí a laviček. Spousta plánů se
nesplnila, zůstalo jen u nápadů,
ale i tak můžeme být s odvedenou
prací spokojeni. Velké poděkování
patří všem, kteří svou nezměrnou
obětavostí udržují chod sportovního klubu. Sponzorům za jejich za
jejich finanční podporu, hráčům i
divákům za zachování přízně do
dalších let.
S pozdravem
Sportu zdar a fotbalu zvlášť !!!
Olin a Petr Poláškovi
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Módní přehlídka v Topolné
Módní přehlídka žáků 4.
třídy proběhla v říjnu letošního roku, všem se moc líbila a
zde jsou ohlasy od samotných
aktérů:

- Na módní přehlídce jsme
chodili po jednom a hrála tam
písnička. Bylo nás tam 15 + paní
učitelka.
Jíří Hába

- Na módní přehlídce jsme
chodili po pódiu a u toho jsem
měli puštěnou hudbu. Podle rytmu hudby jsme chodili po jednom.
Módní přehlídka se mi líbila.
Karolína Vašinová

- Módní přehlídka se mi strašně líbila a nejvíc mě zaujal model
Davči Valeše, protože si to dobře
vymyslel.
Jakub Lapčík

- Na módní přehlídce bylo
hodně modelů, hlavně se mi líbíl
DJ Kuba Lapčík. A konalo se to
ve školní družině.
Lukáš Večeřa
- Byl jsem za rapera. Nejvíc
mě zaujalo, jak Luka hodil šálu
do obecenstva.
David Podlas
- Módní přehlídka byla úspěšná. Každý měl na sobě krásné
oblečení.
Patricie Polášková
- Zaujala mě písnička a že
kamarádi měli dobré oblečení.
Roman Šiller

strana 14

- Zaujal mě Dava Valeš, protože byl dobrý, jak se převlékl za
holku. A byla to zábava.
Jakub Viceník
- Naši módní přehlídku vymysleli Kája Hábová, Jirka Hába a
David Valeš. Byla tam zábava a
všichni nám na konci zatleskali.
Kateřina Vrtělová
- Módní přehlídka se mi líbila.
Zaujali mě na ní různé obleky i
diváci se zasmáli.
Roman Chadalík

- Módní přehlídka se mi líbila. Nejvíc se mi líbil Roman Š.
Roman Ch. a David V.
Marek Mráz
- Přehlídka mě moc bavila,
protože tam byla zábava, byli
jsme převlečení v kostýmech.
Dva kluci tam byli za holku. Nejvíc se mi líbil model Káji Hábové.
David Valeš
- Módní přehlídka ZŠ Topolná se konala v roce 2011. Paní
učitelka byla za modelku také a
byla ještě hezčí než my všichni.
Nejvíc mě zaujala paní učitelka,
Kája Hábová a Paty Polášková.
Aneta Pavlíková
Děti výborně zvládly připravenou choreografii, zábavně okomentovaly své modely
a věřím, že připravily sobě i
svým spolužákům zábavný
program.
Mgr. Lenka Čechová

- Na přehlídce mě zaujal Jirka Hába, který byl převlečený za
holku.
Onřej Lapčík
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