cena 5 kč
Obecní zpravodaj

Číslo 4

Ročník XI.

5.12. Mikulášský jarmark
a Čertoviny

Vánoční dílničky

Klidné vánoce,
čertovsky veselého Silvestra
a
v roce 2010 hodně zdraví
přeje
Obec Topolná

POZVÁNKA
na Novoroční
ohňostroj 1. 1. 2010
v 0,30 hod na návsi
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Slovo starostky
Vážení a milí spoluobčané!
Je to až neuvěřitelné jak ten čas letí, už končí i
rok 2009! Tak tedy pojďme rekapitulovat:
Jak víte, minulé dva roky se nesly v duchu vyřizování dluhů a finančních výměrů, které zůstaly z minulých volebních období. Tak Topolná ani
nemohla dosáhnout na žádnou dotaci, protože už
při podání žádosti musí obec prokázat, že nemá
dluh u Finančního úřadu, a to my jsme nemohli
doložit. Proto - když to tak shrnu, na rozdíl od okolních obcí, které měly připravené projekty a mohly o
dotace žádat, naše obec uskutečnila jen malé akce
ze svého rozpočtu jako např. výměna střechy OÚ,
vybudování části veřejného osvětlení v ulici Nad
školou, oprava části chodníku od základní školy
na Bílovice, parkoviště a přechod pro chodce u
ZŠ, stavba letní třídy na místě staré školní jídelny
(dotace MMR 300 tis). Také se podařilo zrealizovat
první dětské hřiště nad DPS a MŠ za přispění dotace 35 tis.z Nadace Děti-Kultura-Sport, vybudoval
se přístřešek ve SD (dotace Ministerstva životního
prostředí 50 tis.).
V letošním roce byl dokončen nový Územní plán
(dotace 100tis. Zlínský kraj), zpracována projektová dokumentace na vodovod – posílení tlaku vody
na horním konci (dotace 92tis. Zlínský kraj), projektová dokumentace Náves, projektová dokumentace Bůrovce - zateplení, výměna střechy a oken,
je připravena projektová dokumentace na výsadbu
zeleně kolem dětského hřiště a DPS (vznikne parčík, oprava cesty kolem DPS + parkovací místa),
připravena realizace menšího dětského hřiště na

horním konci, probíhá zpracování projektové dokumentace na vybudování vedení NN v další části ulice Nad školou, kde se rozběhla výstavba nových
rodinných domů. Na všechny tyto akce budeme
žádat o dotaci, je však otázkou jaké dotační tituly budou vypsány a jaká je naděje v dnešní době
finanční krize. Škoda, že v příhodné době, kdy bylo
financí dost, jsme my kvůli dluhům žádat nemohli.
Měli jsme ještě jeden velký plán na zasíťování pozemků za 7 BJ, tato akce souvisela s novým
územním plánem, měly být připraveny pozemky
pro 18 rodinných domků. I přesto, že jednání mezi
obcí a vlastníky pozemků trvají už více jak tři roky
a vše už bylo připraveno k uskutečnění, nakonec
záměr ztroskotal na jednom vlastníkovi, který si
prodej pozemku rozmyslel. Nicméně věc ještě není
pohřbena úplně, ještě zkoušíme jiné možnosti realizace.
Za vším je spousta peněz a práce, která zatím
není na první pohled vidět. Ale sami to znáte z
domu, že když chcete cokoliv dělat (postavit plot,
vymalovat pokoj, ….), musíte si vše rozmyslet,
nakoupit materiál a já nevím co ještě. Na obci je
to stejné, jen ve větším a hlavně dlouho trvá než
vyřídíte všechna povolení a vše potřebné.
V tyto vánoční dny ale nebudeme pracovat.
Užijme si klidu, pohody a rodiny. Přeji vám všem
krásné vánoční svátky, hodně zdraví v novém roce
! Těším se na všechna pěkná setkání s vámi všemi
v roce 2010!
Mgr. Hana Marášková

USNESENÍ 06/09
ze zasedání Zastupitelstva obce Topolná, konaného dne 11. 12. 2009
A. Zastupitelstvo obce schvaluje:
zprávu o činnosti RO
OZV č.02/2009 o místních poplatcích
od 1. 1. 2010 poplatek za stočné ve výši
24,- Kč/m3
hospodaření obce v období do 11/09
rozpočtovou změnu č.4
návrh rozpočtu obce pro rok 2010
pozastavení poskytování půjček občanům na
rekonstrukci bydlení pro rok 2010
koupi pozemku parc. č. 2467/17 o rozloze
5 220m2 za částku 5 Kč/m2 od paní Zdenky
Vaculkové, Březolupy 343
upustit od záměru výkupu pozemků za 7 BJ
z důvodu dodatečného nesouhlasu jednoho
z majitelů parcely s prodejem
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B. Zastupitelstvo obce neschvaluje:
Obecně závaznou vyhlášku obce Topolná
č.03/2009 stanovení míst a času, ve kterém
mohou být provozovány výherní hrací přístroje
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Předvánoční kultura
V neděli 6. prosince 2009 odpoledne se v našem
kostele uskutečnil již VIII. Adventní koncert. Děje
se tak každoročně při příležitosti svátku P. Marie
Neposkvrněné.
Tentokrát u nás účinkoval (poprvé) Pěvecký
sbor Stojanova gymnázia z Velehradu pod vedením Mgr. Filipa Macka, známého sbormistra, pedagoga a varhaníka.
Sbor čítal necelých 30 účinkujících žáků prvního
a druhého ročníku, kteří si při svém studiu vybrali
jako volitelný předmět hudební výchovu. Proto se
dá říci, že vcelku lehce zvládli hudebně náročné,
leč pro posluchače přijatelně volené písně cizích i
domácích autorů, zabývajících se duchovní tématikou.
Hodnotit sbormistra v oboru dirigování by v tomto případě bylo nošením dříví do lesa. Už i z pohledu jeho činnosti. Mimo vedení velehradského sboru totiž učí a diriguje sbor v Kroměříži, Vyškově a
také spolupracuje s filharmonií Bohuslava Martinů
ve Zlíně.

A tak jsme v nenuceném a zdravě sebevědomém podání sboru uslyšeli interpretaci duchovní
hudby od gregoriánského chorálu až po populární
spirituály, gospely a podobně. Však také zaplněný
kostel nešetřil potleskem po každé skladbě, v programu si každý posluchač našel tu „svou“, kterou
zná.
A tak pověst, která předcházela vystoupení studentů byla naplněna mírou vrchovatou. Od kultivovaného přednesu až po jisté a výrazné rozlišení
dynamických znamének, forte a piana.
Taktéž vystoupení hlavního varhaníka velehradské baziliky Mgr. Jakuba Macka bylo technicky a
profesionálně zvládnuto. S pěti vhodně volenými
skladbami byla vyplněna a zpestřena mozaika
duchovně laděného koncertu.
Závěrem děkuji ještě jednou účinkujícím, Obci
za sponzorství a všem posluchačům, bez kterých
by uspořádání takového koncertu a podobných
kulturních akcí bylo nemyslitelné.
Za organizátory AK: Fr. Samsounek

POZVÁNKA
Dechová hudba Topolanka v rámci oslav 110.výročí založení zve všechny spoluobčany na

tradiční Vánoční koncert,

který se uskuteční 26.12.2009 v 15:00hod v místním kostele Neposkvrněného početí Panny Marie .
Na Štědrý den Vám zahrajeme na návsi koledy půl hodiny před Půlnoční mší
a 20. 12. 2009 od 11:00-12:00hod si nás můžete poslechnout
na Vánočním jarmarku na Masarykově náměstí v Uh.Hradišti.
V novém roce naschledanou s Vámi na 2. Obecním plese 30.ledna v Bůrovcích.
Přejeme Vám klidné a pohodové prožití vánočních svátků, hodně zdraví, spokojenosti a úspěchů
v roce 2010.
Děkujeme za Vaši přízeň .
Kolektiv muzikantů Topolanky

Poděkování
Již po několikáté jsem se zúčastnil besedy s důchodci, pořádané Společenskou komisí při obecním
úřadě. Program besedy mohl uspokojit i náročného diváka. Vystoupení účinkujících bylo na vysoké úrovni i když byli velmi mladí. Děti ze školky, Zuzka Lapčíková se svojí školou a mladý Petr Daněk, byla to
nádhera. K velmi zdařilé besedě přispělo i DUO Chabičovských, kteří besedu uzavírali hudbou k tanci.
Zvláštní poděkování si zaslouží celá Společenská komise. Jsou v ní velmi šikovná o obětavá děvčata.
Za uspořádání takovéto besedy dík.
Z.

Připomínky občanům
• Poplatek za svoz TKO a poplatek za psa začínáme od poloviny ledna: TKO 390,- Kč /osoba
Pes 100,- Kč/každý
• Při napojení na kanalizaci je nutné podat žádost na OÚ, před zasypáním přípojky musí proběhnout
kontrola pracovníka OÚ.
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Hřbitov v Topolné – ano či ne?
Nedávno na veřejné schůzi (11.11. 2009)zastupitelé obce schválili aktualizovaný Územní plán
obce, který má být jakousi vizí v rozvoji potřeb obce
na několik let do budoucna. Laicky řečeno určuje
nebo vytyčuje lokality v katastrálním území obce,
kde bude např. území bytové zástavby, průmyslová zóna a nebo objekty občanské vybavenosti. Aktualizace byla pozitivně posunuta i v otázce
zřízení hřbitova. Tentokrát je naplánován vlevo u
cesty směrem do Bílovic, asi 150 m za obcí, mimo
pásmo hygienické ochrany.
Současná doba konzumu však tomu není příliš
nakloněna, málo se o tom mluví a diskutuje. Převážně mladší generace o tomto tématu nerada
mluví, jakoby to nepatřilo k běžnému životu.
Víte – nikomu se nechce umírat, nebo myslet na
„své věci poslední“, ale je nutno s tím počítat. Lide
se budou rodit a umírat, ať si myslíme cokoliv. Na
tom nic nelze změnit, tady už nic nevymyslíme, je
to potřeba brát na vědomí.
Proto připomínka kteréhosi zastupitele na schůzi, „že hřbitov v Topolné se zřídí až budou zbytečné
peníze“ mi připadá lehkovážná až krátkozraká.
S tímto nemohu souhlasit, protože tím popíráme svou existenci. Zlehčujeme svůj vztah k Těm
co nás předešli. Nevěnujeme dostatečnou úctu a
pietu ke svým rodičům, pradědům, sousedům a
vůbec ke všem, které jsme důvěrně znali a měli
rádi. Kdyby nebyli na světě oni, nebyli bychom zde
ani my!
Proto mi připadá dost sobecké se takto povrchně až nedůstojně stavit k otázce zřízení hřbitova.
To je jakoby člověk žil nadarmo - zbytečně, a veškeré jeho snažení a úsilí o rodinu a její zabezpečení bylo k ničemu.
Když však projíždíte našim okolím, je viditelné
že obcí, které hřbitov nemají, je minimum. Asi jsou
tak neschopní jako my?

Paradoxem je, že ho mají i o hodně menší obce
než je naše. Např. Částkov, Jankovice, Pohořelice, Žlutava ...... a poslední dobou Nedachlebice,
Zlámanec. Nemluvě o Čechách, kde jsou daleko
menší obce a hřbitovy mají.
Možná máme chronologický primát, co se týká
pohřebišť, která však zanikla a nebo se neudržela.
Dokladem jsou historické prameny.
Už v nejstarší Kronice obce je zmínka o popelnicových polích v zástavbě domu číslo popisné
2. A v monografii o Topolné, že hřbitov na kterém
se pochovávalo do r. 1705 byl umístěn těsně za
posledními domy Brány (tehdejší části obce) vpravo směrem na Bílovice. Musel ustoupit dalšímu
rozšiřování obce.
Potom v roce 1866 vznikl zvláštní jednoúčelový cholerový hřbitov. Ten byl zřízen velmi rychle v
důsledku epidemie nakažlivé nemoci. Během více
jak jednoho měsíce zde našlo věčný odpočinek 92
topolských občanů a dále se zde nesmělo pohřbívat.
Další snahy o zřízení hřbitova jsou ještě dnes
známy několika pamětníkům. Po r. 1945 totiž bylo
už místo Obcí určeno za Marčíkovým, směrem k
Napajedlům a dokonce byly provedeny i sondy, zda
je způsobilé půdní podloží. Po únoru 1948 však z
toho sešlo.
Proto je třeba o této záležitosti seriózně a s
jistým nadhledem diskutovat a ne to jednostranně odložit. To bychom se mohli pokaždé na něco
vymluvit.
Starší generace mi jistě dají za pravdu anebo ti,
kteří se o hroby svých blízkých starají a často do
Bílovic jezdí, že pro topoláky je to nejen ekonomická ztráta a také mnohdy časově nevýhodné.
Fr. Samsounek

Pozvánka na plánované akce
2.- 3. 1. 2010
9. 1. 2010
30. 1. 2010
13. 2. 2010
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Tříkrálová sbírka
Ples ZŠ
II Obecní ples
Fašank
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Obchod na Dohnalovém č.20

Dohnalovo dnes

Evidence obyvatel r. 2009
K 14. 12. 2007 bylo v naší obci 1629 obyvatel.
Narození:
Leden:
Martin Myrzanyč
Kristýna Myrzanyč
Adam Hubáček
Březen:
Natálie Macko
Tomáš Cahel
Marek Junák
Duben:
Jeroným Vymyslický
Petr Věčeřa
Adéla Večeřová
Červen:
Dan Mičola
Červenec:
Matěj Kubík
Filip Hejda
Sára Šenková
Srpen:
Lukáš Foltýn
Ferdinand Bureš
Září:
Kristýna Kočičková
Lucas Borýsek
Říjen:
Adam Chmelík
Terezie Gajdošíková
Beáta Huňková
David Křivánek
Listopad:
Jan Krátký

4/2009
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Opustilo nás:
V prvním pololetí:
Vladimír Horák
Rudolf Foltýn
Ludmila Čechmánková
Martin Vašťák
V druhém pololetí:
Jaroslav Hábl
Mojmír Bureš
Růžena Foltýnová
Antonie Ondrová
Marie Hoferková
Marie Nevařilová
Jaromír Černík
Božena Bakusová
Ludmila Hoferková

Uzavřené sňatky:
- 11 manželství
Rozvedeno:
- 5 manželství

V roce 2009 se z naší
obce odhlásilo 28 obyvatel a 29 občanů se
přihlásilo
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Předvečer výročí vzniku ČR

Helloween aneb Ať žijí duchové

Beseda s P. Kučerou o cestě do
Santiaga de Compostela

Zábavný pořad pro děti v KS Bůrovce
28. 11. Beseda s důchodci

4/2009
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List z kalendáře
1659
1899
1909
1919
1939
1969
1969
1969
1999
1999

zavedené matriky narození, úmrtí a oddání na faře v Bílovicích pro celou farnost (350 let),
jsou uloženy v Zemském archivu v Brně
založena v Topolné dechová hudba dnešní Topolanka (110 let)
narodil se Ludvík Foltýn, dlouholetý kapelník (100. výročí), zemřel 2002
narodil se JUDr Ludvík Mikoška, iniciátor vykoupení domů pro památkové účely (90 let),
zemřel 1999
narodila se v Topolné Božena Rochovanská – Augustínová: malířka, ilustrátorka a grafička
(70 let), zemřela 2005
vykoupen dům č. 90 pro památkové účely (40 let)
založeny v Bůrovcích první vinohrady (40 let)
zahájen provoz v areálu Bůrovce při oslavě 70. let Topolanky (40 let)
dokončena bytová nástavba nad mateřskou školou (10 let)
zřízen novinový stánek (10 let)
Aug. Knot

Ludvík Foltýn

JUDr. Ludvík Mikoška

Štrajch kapela
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Božena Rochovanská Augustínová

Vinohradníci s první úrodou
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Společenská kronika
Říjen – prosinec
v říjnu:
50 let
60 let
75 let

Slavíková Miroslava
Mikulášková Ludmila
Veleková Anežka
Měřínská Božena
Štefková Zdeňka
Hlavačková Marie

85let
v listopadu:
50 let
60 let
70 let

Vojtášek Lubomír
Koppová Brigita
Horák Zdeněk
Buráň Josef

v prosinci:
50 let
60 let
75 let
80 let
90 let

Kubík Jaroslav
Dohnal Jiří
Horáková Marie
Mikulková Antonie
Mlýnková Marie

Přivítání rodáků ročníku 1959

Přivítání občánků v říjnu a v listopadu
Lukáš Foltýn,Sára Šenková,
Filip Hejda, Matěj Kubík
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Terezie Gajdošíková, Beáta Huňková ,
Adam Chmelík, Ferdinand Bureš

Život v Topolné
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Jak to bylo před dvaceti a více lety
Dovoluji si volně navázat na článek z předchozího vydání Obecních novin. Není to žádná předvolební
agitace, jak si možná někdo myslí, ale velmi stručný přehled událostí, které se staly a negativně ovlivnily
pospolitost občanů. A také proto, abychom nezapomněli!
V padesátých letech se s obyčejnými občany a
těmi trochu majetnými nikdo nemazlil. A pokud v
tom bylo ještě náboženství, byla to spíše přitěžující
okolnost. Řádově to většinou bylo řešeno konfiskací majetku živnostníků a zemědělců, u kterých byl
okamžitě odebrán živý či neživý inventář a hlavně
polnosti, mnohdy dobře vyhnojené a obdělávané.
Protože obec byla veskrze zemědělská (velkých
živnostníků nebylo) z obecních archivních materiálů lze spolehlivě vyčíst a dokladovat, že k roku
1962 bylo v obci evidováno posledních 12 rodin,
které nepodepsaly vstup do Jednotného zemědělského družstva (JZD) a chtěly dále samostatně
(soukromně) hospodařit na svých polnostech. Byly
jim v tom však činěny takové překážky, že tomu
nebylo možné odolat.
„Strana a vláda“ jak se tehdy říkalo, jim pozvolna
přidělovala kvalitou horší a vzdálenější pozemky
(až k hranicím katastru) a přitom stanovila vyšší a
vyšší kvóty dodávek zemědělských produktů. Proto
těchto posledních 12 „mohykánů“ neodolalo tomuto tlaku a pod hrozbou vysokých pokut za nesplnění dodávek, byli nuceni ukončit svou zemědělskou
činnost. Sortiment dodávek byl široký. Posuďme
sami. Od vepřového a hovězího masa přes mléko,
brambory, obilí, drůbež, vejce a také seno. Už na
první pohled je jasné, že to všechno nešlo splnit.
A tak Trestní komise často zasedala, předvolávala si „neplniče“, a aby to mělo patřičný důraz, byl
u jednání přítomen příslušník Veřejné bezpečnosti.
Mnozí z toho několikerého předvolávání měli nervové trauma, které se přenášelo potom na všechny
členy rodiny, včetně dětí. Za tyto křivdy jim a jejich
rodinám dosud nebyla vyslovena řádná omluva!
Také obyčejný občan – malorolník (záhumenkář)
se dostal do sporu s tehdejším režimem i tím, že
např. odkoupil od soukromého zemědělce sele pro
své samozásobení. Byl předvolán na MNV, komise
sepsala protokol o skutkové podstatě provinění dle
příslušného paragrafu:...“o narušování plánovitého
socialistického zásobování“ a vyměřila pokutu. Od
té chvíle, ať zaplatil nebo ne, byl o jeho osobu projeven zvýšený zájem místními funkcionáři a zaveden v evidenci rozvratníků socialistického zřízení.
Po likvidaci soukromého sektoru, bylo na pořadu zase podávání Zprávy o občanu „ jak se projevuje a chová občan na veřejnosti i v soukromí, jaké
jsou jeho vedlejší aktivity, navštěvuje-li kostel, jak
se společensky angažuje, jaký má postoj k lidově
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demokratickému, později k socialistickému zřízení“.
Takové zprávy byly vypracovávány na občana
aniž by o tom věděl, někdy i periodicitně - každý rok. Agenda se vedla až do devadesátých let.
Zvláštní pozornost byla v obci upřena na pedagogy
a intelektuály, kteří se museli vypořádat s náboženskou otázkou – zříci se víry, jinak neměli ve školství
a na vedoucích místech co dělat.
Později po roce 1968 se situace trochu umírnila.
V jakési stagnaci se odehrávala doba normalizace.
Tu a tam někdo „narazil“ v podobě ztráty dosavadního zaměstnání nebo neumístění dítěte na žádanou školu, byl donucen změnit povolání – uměle se
vyvolával strach a nejistota z budoucnosti.
Režim se však také podbízel. K získání do
Komunistické strany se hledaly nejrůznější prostředky. Kdo měl schopnosti ve svém oboru se
ne vždy prosadil a když, tak s nějakou podmínkou.
Třeba „vyřešení“ své náboženské otázky, účastí na
prvomájovém průvodě, zvýšenou angažovaností v
místě bydliště. Takže se lámaly charaktery i u nás.
Myslím, že příkladů máme v obci ještě několik.
Plejáda lákadel „do strany“ byla různá. Záleželo
na vynalézavostí stranických aparátů a buněk. Dalo
by se to shrnout, že uměle vznikly dvě kategorie
občanů. Jedni co byli prodlouženou rukou režimu
a druzí co se báli.
Dlouholetým „vylepšováním“ postupů k ovládnutí svobody občana - lidského jedince vznikla
určitá demagogie. Proto nikdo ani zdaleka netušil,
že se v tomto nemorálním společenském marasmu
může ještě něco převratného stát.
Ale stalo se to, v co už většina národa nedoufala. Přišel rok 1989. Po lednových událostech v
Praze a svatořečení Anežky České v Římě byla
asi míra všeho zmatku dovršena a režim se složil
takovým způsobem, že to nikdo nečekal.
Vzpomínám si jak v obci zavládla určitá strnulost, napětí a obavy z nadcházejících dnů, protože zkušenosti z osmašedesátého byly dosud u
většiny obyvatelstva ještě v živé paměti. Sověti
však podruhé nepřišli, a tak to bylo na nás všech,
jak se k tomu postavíme. Někdo byl nadšený, jiný
skeptický, ale bylo znát, že vláda věcí veřejných se
vrací tam, kam patří. Nastalo období velkých společenských změn, které sebou přinesly problémy,
ale celkově bylo znát jak jsou lidé rádi, že nějaké
změny vůbec nastanou.
Pokračování příště.
Samsounek František
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Sportovní bilancování fotbalového roku 2009
Přichází konec roku a s ním ohlédnutí za fotbalovou sezonou, co se podařilo nebo taky ne. Co proběhlo podle našich představ nebo se to ubíralo jiným
směrem než jsme chtěli.
Jako obvykle spokojenost s našimi nejmenšími, kteří si udržují svou výkonnost, i když složení
mužstva se každoročně mění z důsledku přibývajících let. Stále svými výbornými výkony atakují nejvyšší příčky v žákovských tabulkách. Po jarní sezoně skončili na druhém místě, když nešťastná prohra
je sesadila z prvního místa. Podzimní sezonu mají
slibně našlápnutou s umístěním na 3. místě. Pokud
udrží svou výkonnost v jarní sezoně, budou hrát zase
o špici. Za to dík trenérům, (S. Mašlan, R. Viceník ,
L. Sklenář ) vedoucím a rodičům, kteří se o své malé
svěřence starají. A to nejsou jen žáci ale i ti nejmenší,
kteří sbírají fotbalový um, učí se první písmena fotbalové abecedy a své první zkušenosti sbírají v mistrovských zápasech v přípravce v Březolupech. Jako
hráči pátých tříd si v Kněžpoli okusili radost z výhry
na turnaji, kde se umístnili na první příčce.
Práce s mládeží je záslužná činnost, která zabere spoustu volného času a někdy pocuchá nervy. U
žáků je tato snaha vyvážena určitými dobrými výsledky. Naopak je to u dorostu, který má poslední roky
problémy se svým herním projevem a výsledky jsou
nevalné. Ač se trenérská dvojice( R. Kurtanský, S.
Zelinka ) snaží sebevíc, posun ve zlepšení u dorostu je nepatrný. S výměnou hráčské generace a příchodem žáků do dorostu, přicházejí s věkem jiné
koníčky a jiná zábava než je fotbal. To není problém
jen Topolné, to je problém i ostatních vesnic, které
se s tímto problémem potýkají a řeší to zakládáním
„B“mužstev, nebo slučováním hráčů z více vesnic.
Snaha udržet mládež aktivně sportovat je někdy
nadlidský úkol. Dorost opustil po jarní sezoně okresní přebor a na podzim si nevedl o mnoho lépe, neboť
se svými výsledky zaujímá poslední příčku i v nižší
soutěži.
Naši nejstarší fotbaloví nadšenci hrající „pralesní
ligu“, nedostatkem hráčů a zájmem o fotbal netrpí.
Po jarním hledání herní pohody, skončili muži na
závěr sezony v polovině tabulky. Do nového roční-

ku posílili své řady o nové hráčské tváře (P. Polášek,
O. Hoferek, M. Stuchlík, R. Ančinec). Kádr se stmelil
kolem hrajícího trenéra, vytyčil si cíle, vložil do hry
svoje fotbalové srdce a v konečném účtování z toho
byla 2.příčka v tabulce se skórem 69:22. Ne všechno se úspěšně dovedlo do vítězného konce, ale při
konečném účtování bylo více pozitivního než negativního. I tak mají trenéři ( P. Polášek, O. Polášek ) co
zlepšovat, aby jejich svěřenci své úkoly na hřišti plnili
podle jejich představ a v konečném důsledku byla
spokojenost na všech stranách tedy i u diváků.
Nejen radostí ze hry a vítězství žijí sportovci,
jsou to starosti o majetek svěřený do jejich užívání.
Mnoho úsilí ,energie a taky peněz stojí chod oddílu, provoz šaten a sečení hrací plochy. Také obnova nátěrů, výměna lávek, ochranných sítí a mnoho
dalších činností kolem hřiště stojí mnoho času, aby
vše vypadalo k světu. Ke zkvalitnění trávníku jsme
přistoupili k jeho regeneraci (provzdušnění, podsetí
nové trávy, zapískování a důkladnému prohnojení ).
Velmi důležitým prvkem je kropení, které zajišťujeme
z blízké studny za pomocí nově koupeného čerpadla a dvou postřikovačů. Nedostatek vody ze studny
se snažíme vyřešit letos zakoupenou laminátovou
nádrží, kterou se nám ale nepodařilo zprovoznit tak
jako nainstalování dalších postřikovačů, které jsme
měli v plánu.
Sportovci se snaží své aktivity rozšířit i mimo hřiště ať se jedná o různé brigády na pomoc obecnímu
úřadu, pokus nastříkat pro děti kluziště za starou školou nebo turnaj ve stolním tenise, kde účast zájemců
předčila naše očekávání a proto letos se uskuteční
ping - pong během vánočních svátků.
Všechna tato práce musí být podložena finanční
podporou, zvlášť od sponzorů, kterým tímto chceme
poděkovat za každý příspěvek k umožnění naší sportovní činnosti. Bez jejich pomoci by nebylo možné v
dnešní době fotbalový oddíl provozovat a tak umožnit
občanům naší obce se sportovně vyžívat. Na závěr
dík všem hráčům, funkcionářům, všem nadšencům
pohybujícím se kolem fotbalu a taky divákům za jejich
stálou přízeň.
Oldřich Polášek

Ze života školy
Základní školu v Topolné ve školním roce
2009/2010 navštěvuje 75 žáků. Aktivit školní družiny při ZŠ využívá pravidelně 52 dětí.
Třídy a třídní učitelé:
- 1. třída (12 žáků) - Mgr. Ivana Stolaríková
- 2. třída (17 žáků) - Mgr. Lenka Čechová
- 3. třída (12 žáků) - Mgr. Lenka Knapová
- 4. třída (14 žáků) - Mgr. Hana Nevělíková
- 5. třída (20 žáků) - Mgr. Jana Gregorová
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Oddělení školní družiny:
- 1. oddělení – Františka Vašinová
- 2. oddělení – Eva Šáchová
Své zájmy, znalosti a schopnosti mohou děti
rozvíjet v zájmových kroužcích, které pracují při
škole a to např. v Kroužku rytmické gymnastiky, Informatiky, v Přípravě žáků na gymnázia, ve
Čtenářském kroužku, v Logopedickém kroužku i v
externím Výtvarném kroužku.
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Podzimní střípky ze školy
VESELÝ HALLOWEEN
Děti se seznámily se způsobem slavení svátku
Všech svatých v anglicky mluvících zemích. Vyvrcholením akce byla soutěž „O nejnápaditější hal-

loweenskou dýni“, do které se zapojily nejen děti,
ale i jejich rodiče. Posuďte sami, jak se jim to podařilo.

CANISTERAPIE
„Naučí-li se děti laskavosti ke zvířatům, budou
laskavější nejenom k nim, ale i k sobě navzájem“
George T. Anegella
Beseda s pí. Martinou Junaštíkovou z o.s. Lab-

radoří pac o canisterapii – léčebné metodě za přítomnosti psa. Žáci se seznámili se správným chováním při kontaktech se psy a se způsoby výcviku
čtyřnohých kamarádů.

MIKULÁŠSKÉ REJDĚNÍ
První pátek v prosinci vyrazila do ulic Topolné
spousta čertů, andělů a Mikulášů. Ovšem nevyrojili
se z nebe a pekla, ale ze základní školy. Nejdříve se zastavili na DPS Topolná, kde se pochlubili

předvánočním kulturním pásmem a potom pokračovali do mateřské školky, pekárny a trošku postrašili i paní prodavačky v topolských obchodech.

Mgr. Jana Gregorová
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