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Milí čtenáři našich novin.
Když čtete tyhle řádky, znamená to, že jste v pohodě prožili letní měsíce na dovolené,
na prázdninách nebo pracovně.
Doufám, že jste načerpali z letního sluníčka dostatek energie pro
zimní čas.
V obci bylo léto hektické, probíhalo tu pět investičních akcí
a další dvě nás ještě čekají.
O všech letošních akcích se
dočtete v souhrnu v prosincovém
čísle zpravodaje, já o nich tedy
zatím psát nebudu. V každém
případě se daří plnit téměř vše,
co jsme si na jaře roku 2011
předsevzali. Slovo „téměř“ znamená, že jsme nezrealizovali
a letos už nezrealizujeme cestu
kolem obecního úřadu. Zastupitelstvo obce usoudilo, že bude lepší počkat do jara, abychom viděli
jestli po rekonstrukci kanalizace
přece jen nedojde k „sednutí“
terénu. Komunikace podél obec-

ního úřadu a prodejny Jednoty
bude do jara v provizorním stavu,
označená přechodným dopravním značením, prosíme vás tedy
o schovívavost s tímto řešením.
Léto bylo pro nás hektické
a já chci v této souvislosti
vyzvednout práci rady obce.
Místostarosty Radka Vajdíka
a členů Radka Zábojníka a Pavla
Berecky. Maximálně se zapojovali
do řešení problematiky, přicházeli
se svými názory a nápady, účastnili se kontrolních dní rekonstrukce kanalizace. Věnovali práci
radních velké množství času a já
jim touto cestou děkuji.
A když už jsem u chvály:
děkuji všem, kteří se zapojili
do reprezentace obce na Slavnostech vína v Uherském Hradišti. Jistě se nám tu podařilo
zaujmout také díky „krávě jedné
dřevěné“, se kterou jsme „ šli na
jarmark“. Díky smyslu pro humor
všech, kteří se na její realizaci

podíleli se nápad proměnil ve
skutečnost. Autorem dřevěné
krávy je Michal Vích z Napajedel. Nebýt však místostarosty,
který se pro moji ztřeštěnou vizi
nadchl, těžko bychom se mohli pyšnit krávou, kterou jsme
pojmenovali Topolenka. Finance na realizaci poskytli sponzoři ROMAX, Topagra, Bohemia Transport, Topek, TOMA,
Z.Duda, J. Mášek, Z. Borusík
R.
Zábojník,
místostarosta
a starostka. Všem sponzorům
děkujeme a těšíme se, že nás
bude tato kravka doprovázet při
různých akcích. Mohli jste se
z ní občerstvit třeba při nedávných hodech, které proběhly za
krásného počasí a hlavně veliké účasti krojované chasy i dětí
a mládeže. I jim a především
organizátorům tohoto obecního
svátku patří velký dík.
Mgr. Hana Marášková,
starostka

USNESENÍ 07/2011
ze zasedání Zastupitelstva obce Topolná, konaného dne 27. 9. 2011

-

A. Zastupitelstvo obce schvaluje:
složení návrhové komise, zapisovatele a ověřovatele zápisu
rozpočtovou změnu č.3
záměr realizace knihy o Topolné v roce 2012
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č.013/11 „Topolná-opatření pro zlepšení tlakových poměrů ve vodovodní síti“ se spol. RM GAS, s.r.o. v částce 149 800,-Kč
bezúplatný převod nemovitosti parc.č. 1030/179 o výměře 126 m2 od pozemkového fondu ČR, Husinecká 1024/11a, Praha3
prodej části pozemku parc.č. 3235 o výměře 39m2 za cenu 100,- Kč/m2 Růženě a Ludvíku Řezníčkovým, Topolná 273
přijmutí daru pozemku parc. č. 3342/3 o výměře 17 m2 od Marcely Kašné, trvale bytem Topolná 445
koupi části pozemku parc.č. 3390/4 o výměře 24 m2 za cenu 45,- Kč/ m2 od Zdeňka Knota, Topolná 467
Smlouvu o dílo se společností TEOZ, spol. s.r.o. na opravu konstrukcí ČOV v ceně 167 104,- bez DPH
nepořizovat změnu územního plánu
dodavatele realizace liniového odvodňovacího žlabu přes komunikaci spol. SÚS Uherské Hradiště
v ceně cca 30 000,- Kč.
Poskytnutí bezúročné půjčky ve výši 300 000,- Kč Římskokatolické farnosti Bílovice na dofinancování
přístavby kostela v obci Topolná
ukončení členství ve Společenské komisi Ludmile Gajdošíkové
záměr zpracování studie sítě cyklostezek v rámci Regionu Za Moravú
B. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- zprávu o činnosti RO a zprávu Kontrolního výboru
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VČELARAN NADCHL ITALSKÉ PUBLIKUM
Národopisný
soubor Včelaran se
v posledním srpnovém týdnu zúčastnil
mezinárodního
folklorního festivalu
„Bracciano
Castle
2011“, který se konal
v malebném italském
městě Bracciano asi
40km severozápadně od Říma. Soubor
se na festival vydal
zájezdním autobusem a strávil v Itálii celkem šest dní.
V rámci festivalového
programu vystoupily
mimo jiné soubory
z Řecka, Polska,
Francie, Španělska,
Mexika, Bulharska či Litvy. Včelaran se italskému publiku představil tanci a písněmi ze Zálesí a Strání, hluckými a čardášem. V závěrečném ceremoniálu nadchl diváky svým temperamentním projevem
a vysloužil si potlesk vestoje. V průběhu závěrečného večera festivalu měl každý soubor k dispozici svůj
stánek, kde mohl prezentovat typické produkty svého regionu – Včelaran nabídl Italům například domácí
klobásy, škvarky, med a nechyběla ani tradiční slovácká slivovice.
Kromě festivalu navštívili tanečníci spolu s cimbálovou muzikou také Řím a pláž v nedalekém Ladispoli. Festival, kterého se Včelaran zúčastnil dvěma hlavními vystoupeními a grandiózním průvodem v historické části města Bracciano, mě zaujal zejména pestrostí hudebních doprovodů souborů od Španělska
přes Balkán až po Řecko, které používají pro nás exotické nástroje a dosahují s nimi právě těch typických
barvitých zvuků v jejich melodiích. Jako správnému vnitrozemci bude k mým vzpomínkám patřit také spálení se na pláži pod žhavým italským sluncem, ale to k tomu patří, protože jak se říká „kdo nemaže, ten
se spálí“ dodává s úsměvem primáš CM Včelaran, Jaroslav Hubáček.
Vlasta Blahová
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Z historie Topolné
Rodina Hrdinova a dům číslo 93
Rod Hrdinů patří mezi několik rodů, které se v Topolné
udržely od dávných dob až po
dnešek. Již v Urbáři (soupis
plátců peněžních a naturálních
dávek – daní) z roku 1603 hospodařil Jan Hrdina na lánu polí.
Lán byl 100 měřic – 20 hektarů.
Byl jedním z největších sedláků
v dědině. Dá se předpokládat,
že rod Hrdinů na čísle 93 je jeho
přímým pokračovatelem. V dědině měli přezdívku Záhumenští. Jak vznikla je pro mě zatím
záhadou. Vyskytuje se již v roce
1762, kdy je jako kmotr při křtu
Josefa Sklenáře uváděn Matouš
Záhumenský a zjevně se jedná
o Hrdinu, protože žádný Záhumenský v dědině ani v okolí nebyl.
Na domě číslo 93 v té době hospodařil Matouš Hrdina na pololánu (50 měřic). Číslování domů
bylo zavedeno v roce 1771.
Matouš byl synem Jiřího
Hrdiny. Ten se narodil v roce
1682 a za manželku měl Marii
Slámskou, se kterou se oženil
v roce 1706. Měli pět synů: Martina, Jakuba, Ignáce a dvojčata
Matouše a Václava. V té době se
majetky nemohly dělit. Celé hospodářství dostal nejmladší syn
Matouš, narozený spolu s Václavem v roce 1718, Jakub zemřel
jako dítě ve dvou letech. O Ignácovi není žádných zpráv. Martin a Václav se oženili a zůstali
v Topolné na jiných domech.
Matouš se v roce 1742 oženil
s Barborou Hanáčkovou a hospodařil na zděděném hospodářství.
Zřejmě byl váženým občanem,
protože byl mnohokrát žádán
o kmotrovství při křtu. V roce 1744
se jim narodil syn Josef a potom
měli čtyři dcery. Kateřinu, Annu,
Apolonii a Elizabet (Elišku). Dědicem se stal syn Josef.
Josef se v roce 1775 se oženil
s Barborou Rozsypálkovou
a měli spolu 7 dětí. Kláru, Magdalenu, Jiřího, Annu, Františka,
Františku a Apolonii. Dědicem
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celého půllánu se stal starší syn
Jiří.
Jiří Hrdina narozený v roce
1782 se oženil s Matyldou
Vaculovou. Zemřel v 50 letech.
Manželka ho přežila o téměř 30
roků. Měli 7 dětí. Dvojčata Marii
a Annu, Františka, Josefa, Josefu, Augustina - ten zemřel brzy
po narození, a Jana. Dědicem se
stal nejstarší syn František. Ten
se narodil 29.11. 1818 a v roce
1844 si vzal Annu Lapčíkovou.
Oba se dožili vysokého věku.
František 87 let a Anna 83 let.
Jeho bratr Jan si vzal Františku Hanáčkovou a bydleli na
domě 136. Měli dceru Veroniku,
která si vzala Izidora Dujíčka,
syna posledního topolského fojta
Tomáše Dujíčka, a dostala rodný dům č. 136. Dále měli syna
Eduarda, který měl za manželku
Rozálii Mikoškovou, bydleli na č.
205. Měli syna Stanislava (1898)
– prvního kronikáře Topolné.
František Hrdina s Annou,
dcerou Jana Lapčíka, měli syny
Jana, narozeného 20. února 1864 a Antonína (zemřel
v 11 letech) a dcery Annu, Marii,
Veroniku a Františku. Dědicem
se stal jediný žijící syn Jan. Jeho
otec nechal v roce 1887 napsat
panem nadučitelem Železným
žádost o jeho vyreklamování
z vojny, kterou odůvodňoval svými tělesnými neduhy a jediný syn
celé hospodářství musí obdělávat. V té době obhospodařovali
asi 6 hektarů pozemků. Žádost,
která se zachovala, je ověřena a podepsána představitelem
obce Josefem Čechmánkem
a opatřena obecním razítkem.
Jak dopadlo vyreklamování,
nevím. O Janovi se zachoval
ještě jeden významný dokument.
Je to Spis obžalovací, ze dne
13. října 1913. Je opatřen úředním soudním číslem a podepsán
státním zástupcem.
Ve spisu je napsáno, že Jan
Hrdina se dne 10.září 1913 veřej-

Život v Topolné

ně a před více lidmi proneseným
haněním, rouháním a posmíváním úctu k císaři porušil a že
se tím dopustil zločinu urážky
Veličenstva ve smyslu parag. 63
tr.z. a má se dostavit ku hlavnímu líčení krajského soudu v Uh.
Hradišti jako soudnímu dvoru
I. stolice.
Důvody:
(uvádím v plném znění)
Dne 10.září 1913 odpoledne dlel obviněný Jan Hrdina
s Kašparem Dohnalem a Josefem Hrdinou v hostinci Jana
Ženatíka (později u Kubů). Všichni byli podnapilí. Kolem půl třetí
odpoledne přišel Josef Hrdina
do druhého hostince Hrabicova
(později u Vendolských) za starostou Vincencem Gajdošíkem
a ohlásil mu, že obviněný se
vyjádřil slovy:“Císař pán je vůl“.
Josef Hrdina byv nyní vyslýchán jako svědek popírá, že by
byl obviněný způsobem uvedeným se vyjádřil, Kašpar Dohnal
udává, že byl opilý, takže o tom
co se stalo ničeho neví, hostinský pak udává že ničeho neslyšel.
Přes to není příčiny pochybovati o tom, že se to stalo.
Josef Hrdina totiž jako svědek uvádí, že prý byla jakási řeč
o Císaři, ale to prý vykládal obviněný o tom, že byl v Napajedlích
ve skladu jistého Císaře s moukou.
Nejapnost tohoto tvrzení jest
již na první pohled patrná a stává se tím křiklavější vzhledem
k tomu, že týž svědek uvádí, že
během téhož rozhovoru obviněný nadal Kašparovi Dohnalovi
kriplů, načež mu Dohnal odpověděl, že však není žádný kripl,
že slouží Císaři Pánu, s čímž
nepochybně souvisela i další
slova obviněným pronesená.
Dohnal nadhodil, zda-li prý
Jeho Veličenstvo měl kripla za
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Podpis

Jak celý proces dopadl
není známo.
Uvedený Jan Hrdina se
7.2. 1888 oženil s Františkou Juřenovou a měli
8 dětí z nichž některé občané znali: Ferdinanda 1889,
Františku 1891 – provdala se 4.6.1924 za Cyrila Pešla, Annu nar. 1892
– zemřela v roce 1913, v 21
letech; Marii nar. 1895 – zemřela v roce 1914, v 19 letech;
Františka – oženil se s Annou
Hrdinovou a postavil si dům
č. 317; Jana 1899 – ten se
v roce 1925 oženil s Marií
Hoferkovou, manželství však
po krátké době ztroskotalo
i když nebylo nikdy rozvedeno.
Dne 16.3. 1970 odešel do DD
Buchlovice a tam 29.11 1970
zemřel, Antonína nar. 1900 –
zemřel ve 20 letech jako voják
I. sv. války na následky válečných zranění a Josefa – ten byl
malomyslný a spolu s Janem
odešel do DD Buchlovice, kde
zemřel v roce 1978.
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vojáka, načež obviněný odvětil
slovy :“Císař Pán je vůl“.
Hostinský Josef Ženatík udává sice jako svědek, že obviněný
byl tehdy úplně opilý, ale nezdá
se, že tomu tak bylo,neboť obviněný sám něco podobného
netvrdí, naopak uvádí o výstupu
takové jednotlivosti, které samy
nasvědčují tomu, že úplně rozumu býti zbaven nemohl a dle
trestního oznámení i hostinský
Josef Ženatík i Josef Hrdina četníku Hynečkovi udali, že obviněný byl sice podnapilý ale nikoliv
úplně spitý a že si tedy činu svého vědom byl.
Poněvadž slovy svými pronesenými ve veřejné místnosti
a před více lidmi obviněný způsobem nanejvýš hrubým porušil
úctu k císaři, jest jeho obžaloba
proti němu odůvodněná.
V Uh. Hradišti, dne 12 října
1913
C.K. státní zástupce :

Majitelkou domu po Janu
Hrdinovi byla Jana Chaloupková (Kubová), potom obec
Topolná, která dům prodala
Slováckému muzeu v Uh. Hradišti.
Ve dvoře domu byl před
rokem 1857 postaven nebo
přebudován dům se samostatným číslem parcelním a domovním číslem 196. V něm bydleli
v roce 1857 Hanáčkovi a potom
rodina Jurčíkova ze Starého
Města. Po druhé světové válce
bylo toto domovní číslo zrušené
a přidělené nově postavenému
domu Štěpána Samsounka na
Trávníku.
Augustin Knot
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Vandalismus – nešvar současnosti?!
Z podnětu uvedeného v nadpise jsem se rozhodl alespoň
něco k tomuto poznamenat,
protože se mi zdá, že otázek
na toto téma přibývá a ve většině případech je neumíme zodpovědět.
Možná jsem trochu víc všímavý než ostatní spoluobčané,
ale to asi nebude pravda, protože se „o tom“ porůznu mluví
a časem to ztrácí na aktuálnosti, protože pachatel zůstane
neznámý.
Myslím si ale, že většině občanům neujde sprejem
pomalovaný novinový stánek
u zastávky autobusů, vykřivené
dopravní značky na návsi i jinde, poničené rozvaděče kabelové televize a telefonu. A to
vše se děje uprostřed obce. Na
místech, která jsou viditelná při
veřejném osvětlení, a může být
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viděn i sám pachatel.
Uvedený
stručný
výčet
„postiženého“ zařízení určitě
není konečný, což každý z Vás
může dokladovat z místa, kde
bydlí. Třeba v nedávné minulosti byly demontovány železné mříže na dešťových vpustích přes cestu u Pavlicového.
Ale to už spadá do jiné oblasti
trestního práva.
Do jiného „soudku“ patří
i opětovná krádež vnitřního
zařízení v pěstitelské pálenici
v Bůrovcích a dešťových měděných svodů ze střechy kostela.
Tyto dva způsoby krádeže jsou
téměř shodné, i když se mi to
moc nezdá.
V pálenici vzdálené od obce
– měl pachatel času dost na
svou práci, i když se tentokrát
hodně snažil (proboural strop),
aby dosáhl svého. Zato dešťové
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svody u kostela daly také práci
je demontovat, ale pro blízkost
veř. osvětlení zloděj nesl podstatně větší riziko. Však také
z celkové demontáže dvou svodů
v délce 8 běžných metrů, zůstala
na místě zapomenuta polovina
lupu. Asi ho někdo vyrušil.
A tak v obou dvou případech
to vlastníci museli řešit okamžitě. Zahrádkáři a Kostelní rada
sáhli do svých pokladen a škodu uhradili. Jenomže s vandalismem to pořád pokračuje.
Někomu např. stále vadí
pěkně opravené svody, jejich
stejná barevnost s původními,
a proto do nich kopal tak dlouho,
až je promáčkl a práci klempíře
takto „zhodnotil“. A to se stalo
pouze týden po jejich opravě.
Jaké zařízení na veřejnosti si
vandal vybere příště...?
Samsounek František
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Tik, tak hodiny SLUNÍČKO vzbudily….
…tímto rýmem začíná pondělí co pondělí setkání dětí a jejich
maminek v dětském klubu SLUNÍČKO. Scházíme se už čtvrtým
rokem ve družině ZŠ Topolná,
a přestože spousta dětí už Sluníčku odrostla a užívá si společnosti vrstevníků ve školce,
neubývá nás. Každé pondělí se
sejde 10 – 15 maminek, některé
i s více dětmi. Rády mezi sebou
vítáme i maminky, které se do
Topolné přistěhovaly. Mají tady
možnost najít kamarádky sobě
i svým dětem.
Na konci minulého školního
roku jsme připravili pro naše
nejbližší vystoupení - ukázku
toho, čím se ve Sluníčku bavíme a co už jsme se naučili. Třída
školní družiny byla diváky naplněná k prasknutí, což některé
děti zaskočilo, ale i tak zvládly
vystoupení na jedničku. Myslím,
že to byl pro děti i jejich rodiny
krásný, emotivní zážitek.
První říjnovou sobotu proběhl BAZÁREK DĚTSKÝCH
POTŘEB. Maminky měly možnost nabídnout k prodeji oblečení a jiné potřeby, kterým už jejich
ratolesti odrostly. A zároveň obohatit výbavu svých dětí na nastávající chladnější dny.
Bazárek jsme uspořádali už
podruhé. První se konal letos na
jaře a vzešlo z něho přání mami-
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nek darovat věci, které se neprodají, na charitu. To se nám podařilo zajistit a tak při podzimním
bazárku proběhlo hned několik sbírek na charitativní účely.
Konkrétně jsme sbírali oblečení
a obuv pro Centrum Sv. Sáry.
Toto centrum patří pod Oblastní Charitu Uherské Hradiště
a pomáhá rodinám, které se ocitly v obtížné životní situaci. Dále
míče a sportovní potřeby určené
pro civilní obyvatelstvo Afgánského Lógaru. Sbírku organizuje
Humanitární sklad uherskohradišťské charity (http://uhradiste.
charita.cz). A kdo chtěl, mohl
přinést i nové zubní kartáčky,
pasty a pevná mýdla pro děti ze
sirotčince v městečku Bawjiase,
Ghana, Afrika. Tyto děti podporuje občanské sdružení Akwaaba
(www.akwaaba.cz). Ráda bych
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touto cestou poděkovala všem
dárcům.
Přeju vám všem krásné podzimní dny plné SLUNÍČKA .
Svaťka Burešová
www.slunicko.topolna.cz
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A zase ta škola
Možná s těmito slovy ve tváři vcházeli někteří žáci 1. září do
budovy ZŠ v Topolné. Výhled
desetiměsíčního školního maratonu, kde budou muset plnit i nejrůznější školní povinnosti, se jim
možná nezdál až tak lákavý. Zcela jistě se však tohoto dne nemohli
dočkat prvňáčci, kteří se se svými aktovkami nedočkavě těšili
na den D. Nejdříve je slavnostně
přivítala mezi školáky na Obecním úřadě Topolná paní starostka

Mgr. Hana Marášková, posléze si
na domácí školní půdě vyzkoušeli
soustředění při uvítacím projevu
paní ředitelky Mgr. Jany Gregorové. A potom se už konečně dočkali: nové učebnice, sešity, pastelky
…..Vše krásně barevné . A hlavně nová paní učitelka Mgr. Lenka
Knapová, která je bude učit objevovat kouzlo čtení, psaní, počítání a dalších dovedností. Tak tedy
hodně úspěchů!
Ale samozřejmě zmínku si

zaslouží i ostatní školáci. I je čeká
spousta radosti, někdy i starostí při objevování vědění. Pokud
se však nenechají zlákat leností
a nudou - tak budou i oni nadále
zažívat pocity úspěchu.
V současné době navštěvuje naši školu 62 žáků. Všechny
ročníky se vzdělávají podle Školního vzdělávacího programu pro
základní vzdělávání. V tomto školním roce byly otevřeny na naší
škole tyto zájmové kroužky:

Logopedie
Čtenářský kroužek
Hra na flétnu
Hra na akordickou kytaru
Taneční a sportovní kroužek pro děvčata
Výtvarný kroužek
Počty žáků a třídnictví v jednotlivých třídách:
1. třída
(10 žáků) Mgr. Lenka Knapová
2.třída
(13 žáků) Mgr. Hana Nevělíková
3. třída
(13 žáků) Mgr. Ivana Stolaríková
4. třída
(15 žáků) Mgr. Lenka Čechová
5. třída
(11 žáků) Mgr. Jana Gregorová
A tak v duchu citátu moravského
rodáka Jana Amose Komenského :
„Lidská mysl je tak neskonale
obsáhlá, že je v poznávání skoro
bezednou hlubinou,“se snažme
být nápomocni při naplňování „hlubin mysli“ našich dětí. S chutí do
toho!!!
Mgr. Jana Gregorová,
ředitelka ZŠ Topolná
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Společenská kronika
Červenec - září
v červenci:
50 let
60 let
70 let
v září:
50 let
60 let

Švecová Jana
Foltýnová Miroslava
Hrdinová Libuše
Hrdinová Milada
Lysoňková Anna
Mikulka Miroslav
Belant Jan
Dohnal Stanislav
Valešová Libuše
Chadalíková Libuše
Lapčíková Anna
Minaříková Bohuslava
Hlavačková Božena

70 let
80 let

v srpnu:
50 let
60 let
75 let
80 let
85 let

Lysoněk Josef
Horáková Jaroslava
Anderlová Zdeňka
Malinová Anna
Prajková Drahoslava
Mikulková Slávka
Kromsián František

Eliška Vlčková, Tomáš Hrdina, Anna Ňaňková,
Sofie Chybíková, Tereza Novosadová, David
Mikoláš

Plánované akce:
Říjen
27.10
prosinec
3.12
10.12.
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Drakiáda
Úklid Štěrkáče
Večer k výročí ČR a beseda nad fotografiemi J. Hyánka
Mikulášský jarmark
Beseda s důchodci
Vánoční turnaj ve st. tenise
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Letní výlety
Letos v létě podnikla skupina
příznivců turistiky pěší, cyklistické i vodní z Topolné a nejbližšího
okolí dva zajímavé výlety.
Na začátku prázdnin několikadenní pobyt na Šumavě s cyklovýlety v okolí Kvildy. Jako doplněk byl také krátký pěší výlet na
Boubín a splutí Vltavy v chráněném pásmu od Soumarského
mostu.
Velmi vydařené a zajímavé bylo rovněž splutí Moravy
v nezregulovaném úseku ze Strážnice do Rohatce. Úsek vodácky
nepříliš navštěvovaný nabízí přesto pozoruhodný zážitek.
Výlety můžete brát jako námět
pro vlastní aktivity nebo jako
výzvu připojit se k akcím příštím
Ing. R. Zábojník

V roce 2011 získ
stĜechy KS BĤro

• V roce 2011 získala Obec Topolná
dotaci 467 000,- Kč na rekonstrukci střechy KS Bůrovce.

• Schválená dotace z OPŽP na „ Sadové úpravy kolem DPS a dětského hřiště“
činí 1 425 173,- Kč.
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Podzim 2011 ve fotbalových výsledcích

V minulém čísle topolského
zpravodaje jsem si posteskl na
adresu dorostu,“to by se musel
stát zázrak“, aby se mládežníci
dali dohromady a začali hrát fotbal. Zázraky se dějí, soutěž zapo-

3/2011

čala a topolský dorost opět účinkuje na fotbalové scéně. Velký
dík patří vedení dorostu (S. Zelinka, R. Kurtanský), kterým snaha dát kluky dohromady, slavila
úspěch. Věřme, že jim ten zápal
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vydrží co nejdéle a nenechají se
odradit špatnými výsledky. Zatím
si nevedou špatně, se 7. body
a skóre 15:16 drží 4.příčku
v dorostenecké tabulce.
Velkou radost nám soustavně
dělají nejmladší fotbalisté, svým
přístupem na tréninky i zápasy.
Do podzimní soutěže vlétli jako
velká voda a v současné době
vedou tabulku s12. body a skóre 43:1. Přejeme žákům velkou
výdrž a neutuchající nadšení pro
fotbalové zápolení.
Žádné velké radosti nám
letošní sezonu nedělá mužstvo
mužů. Po dvou celkově úspěšných ročnících, kdy muži skončili
na předním místě tabulky, měla
být tato sezona úspěšným završením a postupem do vyšší soutěže. Přišlo nepříjemné rozčarování. I když výbor zajistil posílení
kádru (P. Hoferek, A. Válek), byl
začátek soutěže z naší strany
víc než rozpačitý a nevyrovnaný. Je s podivem jak se může
z mužstva, které hraje na jaro
o špici tabulky, přes letní přestávku stát mužstvem s problémy sejít se na zápasy a vybojovat dobrý výsledek. V půlce
sezony mužstvo mužů zaujímá
střed tabulky, má na svém kontě
10. bodů a skóre 24:19. Doufejme v lepší herní pohodu u mužů
i lepší výsledky v podzimní části
fotbalové soutěže a umístění na
horních místech tabulky.
Závěrem bych chtěl opět
poděkovat všem sportovním
nadšencům a sponzorům, kteří
se podílejí na chodu fotbalového
oddílu a bez nichž to nejde. Dík
patří fanouškům za pomoc při
divácké soutěži a za trpělivost,
se kterou s námi snášejí časy
dobré i zlé.
S pozdravem Sportu zdar
a fotbalu zvlášť!
Olin Polášek
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Slavnosti vína v Uherském Hradišti, Václavské hody
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