cena 5 kč

Obecní zpravodaj

Číslo 1

Ročník XIX.
Nejvyšší koncentrace slavíků

Tento zajímavý jev se vyskytl v naší škole 23.
3. 2017 při soutěži Topolský slavíček. Do školního
kola postoupili nejlepší dětští zpěváčci z jednotlivých tříd. Osmičlenná porota to měla při vyhodnocování slavíčků velmi těžké, protože vítězem
byl v podstatě každý, kdo dokázal předvést své
pěvecké vystoupení před dětmi z celé školy. Titul Topolských slavíčků si nakonec vyzpívali v 1.
kategorii Melanie Bhugallo, Tereza Bilavčíková,
Terezie Gajdošíková, Markéta Červenková a v 2.
kategorii Kateřina Botková, Barbora Viceníková,
Tereza Klimánková, Vendula Slováčková.

Základní škola - Soutěž o nejkrásnější sluníčko

Předávání pololetního vysvědčení žákům 2. třídy
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Polonéza žáků 5. třídy

Život v Topolné
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VÝSLEDKY PROJEDNÁNÍ č. 06/2016/ZO
(usnesení č. 06/2016/ZO)

ze zasedání Zastupitelstva obce Topolná, konaného dne
16. 12. 2016

A. Zastupitelstvo obce schválilo:
• složení návrhové komise, zapisovatele a
ověřovatele zápisu
• doplnění bodu 8.1. rozpočtové opatření č. 9 o
rozpočtové opatření č. 10
• Rozpočtové opatření č. 9 a č. 10 dle přílohy
• rozpočet obce Topolná na rok 2017 dle přílohy
• cenu za stočné ve výši 29, – Kč /m3 včetně
DPH od 1. 1. 2017
• vyčlenění prostředků z rozpočtu obce na
spolufinancování chodníku od autobusové
zastávky na Trávník ve výši podílu určeného
poskytovatelem dotace
• prodej části pozemku zapsaného na LV č. 1 v
k. ú. Topolná pod parc. č. 1030/289 o výměře
161 m2 za cenu 100, – Kč / m2 panu Milanu Kvapilovi, bytem Zlín, Příluky, Boněcko II
343; 760 01 Zlín
• nákup části pozemku zapsaného na LV č.
1879 v k. ú. Topolná pod parc. č. 1030/290
o výměře 75 m2 za cenu 45, – Kč / m2 a

části pozemku zapsaného na LV č. 1879 v k.
ú. Topolná pod parc. č. 1030/291 o výměře 68
m2 za cenu 45, – Kč / m2 od pana Milana Kvapila, bytem Zlín, Příluky, Boněcko II 343; 760
01 Zlín
• protokol o předání stavby „Polní cesta HC 12
k. ú. Topolná“ a zaúčtování dokončeného díla
v hodnotě 3 313 589, – Kč do majetku obce
• kupní smlouvu na prodej multikáry M25 mezi
Obcí Topolná a spolkem Connect office plus
gama z.s., zastoupeným Vladimírem Olivou,
za cenu 30 000, – Kč
• smlouvu o dodání a uložení směsného komunálního odpadu a objemného odpadu mezi
Obcí Topolná a Moravskou skládkovou společností, a. s.
B. Zastupitelstvo obce vzalo na
vědomí:
• zprávu o činnosti rady obce
• zprávu kontrolního výboru
• zprávu finančního výboru

VÝSLEDKY PROJEDNÁNÍ č. 01/2017/ZO
(usnesení č. 01/2017/ZO)

ze zasedání Zastupitelstva obce Topolná, konaného dne
23. 3. 2017
A.
•
•

•
•

•
•

Zastupitelstvo obce
schválilo:
složení návrhové komise, zapisovatele a ověřovatele zápisu
rozšíření bodu 8 – Finance a
rozpočet o bod 8.6 – SVAK a.
s. – převod vodovodu do majetku společnosti
Rozpočtové
opatření
č.
1/2017 dle přílohy
převod částky 121 916,13
Kč do rezervního fondu Základní školy Topolná a částky
168 810,72 Kč do rezervního
fondu Mateřské školy Topolná
převod částky 490 894,71 do
fondu oprav ČOV
dotace spolkům na rok 2017
dle přílohy a uzavření veřej-
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noprávních smluv se schválenými příjemci dotací
• společnost RENA NOVA
STAVEBNÍ, s.r.o., Ostrožská
Nová Ves jako dodavatele
stavební akce „Chodníky a
autobusová zastávka podél
komunikace III/49724, Topolná“ v ceně 2 777 183, –
Kč bez DPH. Cena větve E
(chodník směrem na Trávník)
činí 1 160 032, – Kč bez DPH
• Smlouvu o dílo na stavební
akci „Chodníky a autobusová
zastávka podél komunikace
III/49724, Topolná“ se společností RENA NOVA STAVEBNÍ, s.r.o., Ostrožská Nová
Ves v ceně 2 777 183, – Kč
bez DPH.
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B.
•
•
•
•

Zastupitelstvo obce
vzalo na vědomí:
zprávu o činnosti rady obce
zprávu kontrolního výboru
zprávu Společenské komise
za rok 2016
předložený záznam o změně čísla položky rozpočtové
skladby ve schváleném rozpočtu na rok 2017

C. Zastupitelstvo obce pověřuje:
• starostu obce vedením jednání o převodu té části vodovodu, který je v současné době
v majetku obce do majetku
společnosti Slovácké vodárny
a kanalizace, a. s., proti upsání akcií této společnosti
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D. Zastupitelstvo obce zvolilo:
• paní Věru Buráňovou, bytem Topolná 149 a
pana Ing. Františka Viceníka, bytem Topolná
350 přísedícími Okresního soudu v Uherském
Hradišti pro následující funkční období let 2017
až 2021
Vážení spoluobčané,
odcházející zima nám po delší době nadělila k radosti našich
dětí větší sněhovou nadílku. Při
té příležitosti bych rád poděkoval Radku Šlajferčíkovi a Petru
Gajdošíkovi z TOPAGRY a zaměstnancům obce, kteří museli
vynaložit při zajišťování sjízdnosti
místních komunikací a průchodnosti chodníků mnohem větší
úsilí než v minulých letech. Letos
jsme po několika letech změnili
posypový materiál. To si vyžádalo úpravu posypové techniky, a
nakonec se snad podařilo vyřešit
i počáteční problémy s prudčeji
odletujícími kamínky. Po použití
posypové drtě jsou chodníky a
cesty po zimě čistější, což je ale
bohužel vykoupeno nutností vyhrabávat kamínky z trávníků.
V zimních měsících jsme
podali žádosti o poskytnutí finančních prostředků ze Státního
fondu dopravní infrastruktury na
rekonstrukci chodníků a autobusové zastávky při hlavní silnici a
z Podprogramu obnovy venkova
Zlínského kraje na rekonstrukci
chodníku od hlavní silnice směrem na Trávník. Tyto rekonstrukce by měly začít začátkem června. V květnu začne společnost
E.ON pokládat elektrické vedení
v části obce od kostela směrem
na Bílovice a v ulici od základní
školy směrem k bytovce do země.
V souvislosti s tím zajistí obec
vybudování nového veřejného
osvětlení. Protože všechny tyto
stavební práce vyvolají řadu omezení při pohybu chodců i automobilů, chtěl bych Vás touto cestou
požádat o pochopení a trpělivost.
Po delší době se velice nerad
vracím k velkému problému, který představují nejen pro pejskaře,
ale i pro všechny ostatní občany
volně pobíhající psi. Došlo už
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E. Zastupitelstvo obce souhlasí:
• s tím, aby tradiční hody s právem v obci Topolná
byly navrženy k zápisu do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Zlínského
kraje

bohužel i k tomu, že pes, kterého majitel nedokázal zvládnout,
napadl a poranil dva naše občany. Obec vydala už v roce 2003
obecně závaznou vyhlášku o regulaci pohybu psů a jiného zvířectva na veřejném prostranství.
Každému z nás je však jasné, že
vydávání vyhlášek situaci neřeší.
Proto bych chtěl vyzvat všechny
majitele psů, aby si je patřičně
zabezpečili. A některé z nich dokonce i k tomu, aby se zamysleli
nad tím, zda jsou schopni svého velkého psa zvládat a zda by
nebylo lepší pořídit si pejska, na
kterého budou stačit. Pokud by se
u určitého majitele psa problémy
opakovaly, budeme tuto záležitost
řešit ve spolupráci s policií ČR
v přestupkovém řízení.
Ale naštěstí jsou i věci, které
nás naopak mohou potěšit. Jistě mezi ně patřil i další vydařený
ročník koštu gulášů, který proběhl
tentokrát u Topolské hospody. Kuchařské umění už poměrně stabilizované skupiny „gulášníků“ začíná být pověstné i za hranicemi
naší obce. Velký dík patří i Topolance za tradiční hudební doprovod a v neposlední řadě Radkovi
Vajdíkovi, který se zajišťování této
akce každoročně věnuje. S velkým zájmem se také setkávají
„cestovatelské besedy“ na DPS.
Od Zbyňka Dufky a Miroslava
Lapčíka je určitě moc pěkné, že
se o svoje cestovatelské zážitky a
zkušenosti přišli podělit s našimi
seniory.
Asi nebudu sám, kdo si občas
stěžuje na neustálé vysedávání
našich ratolestí s mobilem v ruce
nebo před obrazovkou počítače.
Velký úspěch Elišky Čechové ve
studentské fotografické soutěži i
pěvecké výkony „topolských slavíčků“ však svědčí o tom, že to s naší
mládeží nebude zase tak zlé.

Život v Topolné

Minulý týden nás pozval pan
Augustin Knot na obecní úřad
na další nesmírně poutavou a
zajímavou besedu. On totiž jiné
než poutavé a historicky zajímavé besedy ani nepořádá. Tentokrát se její návštěvníci dozvěděli
o zajímavých životních osudech
několika generací obyvatel domů
„V bráně“. Ale když jsme v závěru všichni obdivovali a oceňovali
jeho znalosti, tak si posteskl: „Co
to pomože, že mě tady chválíte,
když su na tu dlouhou a bohatou
historii Topolné …. SÁM …..!“
Opravdu se mezi námi v Topolné (stejně jako například v sousedních Bílovicích) nenajde aspoň malá skupinka lidí se zájmem
o historii, která by se panem Knotem čas od času sešla a „pobesedovala“ nad různými historickými tématy? Pokud někdo takový
mezi Vámi je, ozvěte se, prosím
jemu samotnému, nebo nám na
obecní úřad. Věta „Kdo nezná
vlastní historii, nemůže plně žít
svoji současnost ani budoucnost“
zní možná trochu pateticky, ale je
hluboce pravdivá.
Na přelomu roku se mě pár
lidí ptalo: „A letos obecní ples nebude?“. Tak jsem se některých
z nich na oplátku ptal: „A na tom
loňském jste byli?“. Pokud ne,
můžete to napravit. Přijďte 22. 4.
2017 do Búrovců. Kromě netradičního termínu jsme letos zvolili
i netradiční hudební obsazení –
samozřejmě z „vlastích zdrojů“.
Zahrají Vám rocková skupina
NEUTRÁL a cimbálová muzika
BURAVA. Jste všichni srdečně
zváni.
Závěrem mi dovolte, popřát
Vám šťastné a požehnané prožití Velikonoc a hodně zdraví a
pohody do nastávajících jarních
měsíců.
Ladislav Botek
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KDE BYDLÍ BŮH?
Tato otázka možná vypadá,
jako by ji kladlo nějaké zvídavé
dítě. Nicméně ji pokládal vzdělaný rabi všem svým návštěvám,
ať už byly urozené, vzdělané
nebo úplně prosté a obyčejné.
Mnozí se pohoršovali nad pro
někoho snad směšnou otázkou.
Jiní se snažili odpovědět: „Bůh
je přece všude; všude můžeme
vidět odlesk jeho krásy – v přírodě, v umění, v dobrých skutcích.“
Rabi si nakonec pro sebe a pro
své návštěvy odpověděl sám:
„Bůh je všude tam, kam ho pustíme.“
Musím se vám svěřit, že se mi
tato odpověď líbí. Zvláště v této
mimořádně důležité době. Prožíváme totiž čtyřicetidenní přípravu na Velikonoce, tzv. postní
dobu. Po veškerém fašankovém
veselí nadešla doba určitého ztišení, vnitřního i vnějšího půstu
od zábav a všeho, na čem jsme
závislí nebo nám bere čas (ať už
je to jídlo, pití, televize či počítač
s internetem…). Proč to všechno? Právě proto, abychom tak
trošku „očistili“ své vnitřní oči a
zahlédli onen odlesk Boha, který
je všude tam, kam my ho pustíme. Křesťané se tímto způsobem připravují na největší svátky
– Velikonoce. Velikonoce, nebo-li Veliká noc, představují pro nás
základní kámen naší víry. Ježíš,
který byl ukřižován, vstal z mrtvých. Jako první porazil smrt a
prošlapal nám cestu k milujícímu
Bohu. Je to jádro naší víry. Žil
zde někdo, který – ač nevinný –

Z půhonů - žalob
•

zemřel za nás – ať už tomu věříme nebo nikoli. Stáli jsme mu za
to. Jediný důvod, proč to udělal,
je jeho láska k nám.
Každý křesťan je vyzýván
k tomu, aby ho následoval. Tedy
každý, kdo byl pokřtěn, má úkol
vnášet do tohoto světa dobrotu, laskavost a pokoj. Je to trochu náročné. Zvláště tváří v tvář
vlastní slabosti. Proto je zde
postní doba, která nás může tak
trochu „vychovat“ k této dobrotě
a laskavosti tím, že v ní myslíme
méně na sebe a více na druhé.
Tím, že se snažíme pustit Boha
do svých vztahů a tyto vztahy
narovnat, nejlépe odpuštěním a
přáním pokoje a míru. Myslím,
že nic neztratíme, když se o to
v následujícím období budeme
snažit. Možná budeme překvapeni, jak se posuneme dopředu
tím správným směrem. Každému z nás přeji takto prožívanou
postní dobu, která vyvrcholí o
Veliké noci z 15. na 16. dubna,
kdy si křesťané na celém světě
připomínají to, že Ježíš Kristus
porazil tmu zla a vnesl do světa
světlo naděje.
Nemohu na závěr pominout
skutečnost, že vás oslovuje už
třetí farář během jednoho roku.
V adventu minulého roku nastala v bílovické a březolupské
farnosti rychlá změna a od 5.
12. 2016 jsem byl poslán otcem
arcibiskupem na faru do Bílovic
se správou farnosti Bílovice a
Březolupy jako administrátor –
tedy ten, který spravuje farnost

Zajímavosti z historie

15. 1. 1717 Františka Marie, ovdovělá svobodná paní Forgáčová, majitelka Březolup, žaluje
hejtmanu najedelskému na rekruty z Topolného
že do krve jako dobytek zbili rekruta z Březolup
• 1857 první sčítání obyvatel a domů. V obci bydlelo 1137 lidí ve 203 domech
• 1917 válečný rok světové války narodilo se jen
11 dětí
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s právy a povinnostmi faráře.
Byl jsem vyzván k tomu, abych
se vám trošku představil. Pocházím ze severní Moravy, z města
spojeného s těžbou uhlí, známého také z jedné české písně, z Karviné. S rodiči jsme se
později přestěhovali na Vysočinu. Po studiích na Teologické
fakultě v Olomouci, kterou jsem
absolvoval v roce 2005, a několika pracovních „štacích“ v Brně a
Kroměříži jsem zakotvil ve Zlíně,
kde mám trvalé bydliště, mnoho
přátel, kteří mě dle jejich slov
přijali za „zlíňáka“, a také krásné vzpomínky. Na kněze jsem
byl vysvěcen v roce 2015 a působil jsem jako kaplan v Kyjově.
Před tím jsem jako jáhen působil
v Uherském Brodě. Svoji první mši sv. jsem sloužil ve Zlíně
na Jižních Svazích u salesiánů
v kostele Panny Marie, Pomocnice křesťanů 5. 7. 2015. Za ty
tři měsíce, co zde sloužím, jsem
vděčný. Stále objevuji nové lidi
a situace, protože spolu s oběma farnostmi spravujeme ještě
s kaplanem P. Arturem devět
obcí. Zdaleka všechno a všechny ještě neznám. Budu rád za
každou vaši pomoc či radu. Dveře fary jsou vám otevřeny.
Přeji vám dobře prožitou
postní dobu a Velikonoce – pro
každého z nás to může být čas,
kdy se něco z naší strany pohne
dobrým směrem. Nebojme se
pustit Boha do našich vztahů. Ať
vám i vašim rodinám žehná.
P. Pavel Macura

zemřelo 14 osob a 6 vojáků padlo
byly jen 3 svatby
Porovnání s mírovým rokem 1920 ve kterém se
narodilo 38 dětí a bylo 21 svateb
• 1937 do obce byl zaveden telefon, první a jediná
stanice byla ve statku
• 1937 po splnění požadovaných úprav a kontrole
okresním úřadem byla dnem 15.11.1937 Františku Vendolskému povolena koncese provozování
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hospody. V této době měl hostinec sál o rozměrech 14,3 x 9,2 m, výčep o rozměrech 4 x 9,2m
vše vysoké 4,2m a sklep na pivo 7,7 x 1,5 m.
Hostinec zanikl v roce 1972.
• 1937 byla podána žádost Památkovému úřadu v
Brně o zbourání kapličky na návsi
• 1947 postaven pomník na návsi
• 1957 zahájena stavba objektů JZD na Předbůrovčí stavbou vepřína

• 1967 dobudována požární zbrojnice
• 1977 vybudováno dětské hřiště na Horním
konci
• 1987 otevřeno zdravotní středisko ve staré
škole
• 1997 velká povodeň
zahájen provoz čistírny odpadních vod
Augustin Knot

Návštěva arcibiskupa v Topolné
Teprve nedávno nám byla
dána informace z farního úřadu
v Bílovicích, že obec Topolnou
v květnu tohoto roku navštíví
pan arcibiskup Jan Graubner.
Možná to někoho nijak neuvede
v pozornost a nebude se o to
ani zajímat. Ale proč vlastně vysoký církevní hodnostář přijede
do „jakési“ dědiny na Slovácku?
Dříve – když měl přijet biskup,
to byla událost pro celé okolí.
A jak říkali naši rodiče, i pro ty,
kteří do kostela nechodili.
Úřad biskupa z administrativního pohledu lze směle přirovnat k ministerstvu. Liší se od
sebe pouze množstvím úředníků, kterých nemá zdaleka tolik
jako některá vládní ministerstva v Praze. O to víc je třeba
si uvědomit, že se stará nejen o
správu svěřeného majetku, jeho
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řádné užívání na dosti velkém
území (olomoucká
diecéze
zabírá území 1/3 Moravy), ale
hlavně o duchovní rovnováhu
lidského potenciálu. A práce
s lidmi je nanejvýš náročná.
Kdo se jen trochu zajímá o rozsah jeho působnosti a je uvážlivý – uzná, že starostí má pan
arcibiskup víc než dost. Stejně
je obdivuhodné jak tento úřad
zvládá ve 419 farnostech s počtem 1,4 milionu katolických
křesťanů. Mimo to je činný i literárně. Je autorem řady článků, publikací a knih. Tříkrálová
sbírka byla v roce 1991 zavedena na jeho podnět, a dnes už
má význam celonárodní. A tato
osobnost přijede do Topolné.
Dá-li Pán, přijede v sobotu 13.
května 2017, aby v 15.30 hodin
posvětil náš nově rekonstruova-
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ný presbytář. (Dopoledne bude
na zlínsku v Sazovicích světit
nový kostel.) Pro topolskou
veřejnost to bude velký svátek a pocta. Snad to kronikáři
i v okolí zaznamenají ! Proto
všechny zveme na tuto ojedinělou akci a událost, která se
tak často neopakuje!
Stručná charakteristika: Arcibiskup Jan Graubner je pro
otevřený dialog mezi státem
a církví, podporuje neziskové
organizace, školství a rodinu
jako základ zdravé společnosti. Mimo to byl dne 28. října
2008 vyznamenán prezidentem České republiky Václavem
Klausem a byl mu propůjčen
Řád T.G.Masaryka za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity, a lidských práv.
Kostelní rada v Topolné
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Den paní učitelky a dětí v MŠ
V MŠ Topolná působí již po
řadu let stabilní kolektiv pracovníků pedagogických i ostatních,
kteří zajišťují chod školy. Jsou to
pracovnice s mnohaletou praxí,
zkušenostmi při práci s dětmi a dá
se tedy říci, že jsou profesionálky,
které si nedovolí žádné pochybné
chování.
Mnozí rodiče se mylně domnívají, že pracovní náplň učitelky
mateřské školy spočívá v tom,
že děti ve školce hlídá. Spousta
nezasvěcených lidí nemá vůbec
představu, co obnáší profese
učitelky MŠ asi tak, jako učitelky
nemohou mít přesný obraz o povoláních ostatních. Úkolem následujícího článku je: přiblížit, jak vypadá běžný den učitelky MŠ a její
další pracovní náplň. Není možné
děti jen hlídat, docházelo by tak k
neplnění základních pracovních
povinností. Učitelka MŠ pracuje s
dětmi od tří let a věnuje se všem
dětem ve třídě spravedlivě a odpovědně. V každé třídě naší školy
je zapsáno 28 dětí, což není málo.
A teď jenom zlomek toho, co přináší každodenní práce s dětmi.
Od 6,30h děti se scházejí, zatím si hrají s hračkami dle vlastní
volby, poslední možnost přípravy
pomůcek na celý den. Paní učitelka je někdy postavena do pozice,
že přebírá plačtivé dítě, které jej
bere jako velmi nepřátelskou osobu. Je to zejména u dětí v Medvídkově. Ale protože jsme profesionálky, dokážeme děti „zabavit“
nalákat je na činnost, která je zaujme. Postupně, jak přicházejí děti,
snaží se je zapojovat do připravených činností nebo si děti samy
zvolí hru, činnost. Přijímá běžné
informace i mimořádné požadavky rodičů, vyřizuje telefonáty, připomíná dodržování hygienických
návyků po použití WC, při kýchnutí, zakašlání, vysmrkání. Smrká
s dětmi, které tento návyk „ještě
nemají“, Zapisuje docházku, případně doplňuje nové záznamy
do dokumentace dětí. Sleduje pohyb dětí po třídě, herní zaujatost,
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bezpečnost, věnuje se dětem při
činnostech u stolečků, řeší dotazy a konflikty. Veškeré činnosti
probíhají zhruba do 9.00h. Není
to jenom hra, ale také činnosti
jako je modelování, kreslení a
malování čímkoliv, vystřihování,
nalepování, vše je sice „stále při
ruce“, ale „dolaďuje se“ na přání
dětí, plánovaná výtvarná činnost
vyžaduje téměř trvalý dohled
a pomoc dětem nebo alespoň
radu, vše se odvíjí od věku dětí,
jejich individuálních schopností a
náročnosti úkolu. Pracuje obvykle jedna skupinka, které vše paní
učitelka vysvětlí, někdy i několikrát, další skupince vysvětluje
znovu. Kontroluje správné návyky při práci a používání svěřených materiálů, při držení nůžek
a tužky (těmto návykům malé
děti teprve učí, ony samy se učí
rovněž pozorováním a nápodobou starších dětí). Nejstarší děti
plní úkoly v rámci přípravy na
školní docházku (rozumové úkoly na procvičení paměti, logiky,
úkoly na procvičování grafomotoriky, pracují s pracovními listy,
aj..…. ). Stále se snaží sledovat
všechny děti v rámci bezpečnosti, jejich pohyb po třídě i mimo ni
- WC, umývárna.
Od 9.00h svačina, je důležitým okamžikem dne, často se
stává, že rodiče přivádí děti do
MŠ „bez snídaně“, což je velká
chyba!!! Dle věku dětí probíhá organizace stolování, paní učitelka
pomáhá se stolováním, s přidáváním jídla, pití, likviduje vzniklé
„nehody“, atd. Po jídle navazují
další vzdělávací činnosti. Děti
pokračují v činnostech započatých dříve, provozují obdobné
další činnosti opět jako po ránu.
Vše zakončuje postupný úklid,
uspořádají výstavku prací.
9,30h – 10,00h následuje pravidelná denní řízená činnost. Je
čas na ranní cvičení. Zařazeno
je úvodní rozehřátí, průpravné
zdravotní cviky, pokud je „velké
cvičení“, využívají se lavičky, mo-
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litanové sestavy a další nářadí,
rozmanité náčiní (obruče, míče,
lavičky apod.), na ukončení pohybová hra a relaxační cvičení.
Neustále se sleduje bezpečnost
dětí. Po cvičení zvládají děti WC
a hygienu, návyky paní učitelka
kontroluje. Po cvičení si povídáme, pracujeme s prac. listy,
máme logopedickou chvilku to
vše v souladu se školním vzdělávacím programem školy.
10,00h – 11,30h připomeneme si, jak se vhodně obléknout.
Pomoc dospělého je přiměřená
věku dětí, zdatnější děti oceníme pochvalou, zkontrolujeme,
dooblékáme. Pomalejší děti v
nás mají oporu. Konečně se jde
oblékat i paní učitelka. Při „cestování mimo zahradu“ sleduje
paní učitelka, aby děti „držely
útvar“, náročná je bezpečnost
především u rušné silnice. Učitelka smí jít sama na procházku
maximálně s 20 dětmi!!!. Pokud
jsou ve třídě mladší 3 let, tak s
15 dětmi. Je nutné být neustále
ve střehu a plně se soustředit,
rychle reagovat a předvídat situace. Jednomu dítěti zavazuje boty, a přitom se musí dívat,
co dělají ostatní děti v zástupu,
některé vzdálené i několik metrů. Využijeme volnosti prostoru – nutností je prostor vizuálně
zkontrolovat a projít, odstranit a
upozornit děti na nebezpečné
předměty - připomínání a vysvětlování, že po cestě nesbíráme žádné odpadky a podezřelé
předměty, nikdy nedáváme nic
do pusy, je na denním pořádku.
Před přecházením vozovky paní
učitelka děti upozorňuje na zklidnění před přechodem a reagování na její pokyny. Zhodnotí a odsouhlasí přecházení na druhou
stranu. Při pobytu na zahradě
není sledování bezpečnosti o nic
jednodušší.
11,30h – 12,30h převlékání z
pobytu venku je také pracovně
náročné, srovnat a uklidit si vše
na své místo nebo správné mís-
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to – mokré nebo špinavé věci a
boty rozložit. Po převléknutí jdou
děti opět na WC a hygienu, paní
učitelka kontroluje a odhaluje
„podvodníky čistoty“, kteří se
sklopenýma očima odcházejí
napravit svůj hřích!!! Kvůli „prvnímu místu“ mají „odvahu“ paní
učitelku šidit. Následuje oběd.
Větší děti mají zpravidla připraven příbor na druhé jídlo. U jídla
dbají dospěláci na správné návyky, držení lžíce a příboru, slušné
chování. Malé děti dokrmujeme,
samozřejmě pokud řeknou že už
nemají hlad, tak ne. Mezitím do
sebe rychle „ naházíme“ polévku i druhé jídlo, kolikrát nemáme čas vnímat co jíme a už se
předávají „pooběďáci“ rodičům a
ostatní děti se „korigují“, než-li i
poslední dojí.
12,30h – 14,30h u malých
dětí pomáhá paní učitelka s převlékáním do pyžámek, ukládáním na lehátko. Všichni poslouchají polední pohádku, stále se
předávají děti rodičům, předávání důležitých informací o dítěti a
rovněž jejich přijímání a zaznamenání pro kolegyně. Paní učitelka z dopolední směny „odchází většinou od dětí“ – přechází si
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připravovat pomůcky a materiál
pro činnosti na další den, uvede svou třídu do pořádku, sklidí
pomůcky a materiály používané
během dne, obmění např. nástěnky novými výtvory dětí, roztřídí výkresy dětí, zapíše do třídnice. Paní učitelka neopouští děti
při spánku. Vymýšlí program pro
děti na další den, týden, promýšlí
materiály a pomůcky, hledá náměty, obkresluje, vystřihuje pro
malé děti, připravuje netradiční
materiály, dodělává resty. Vstávání, převlékání dětí, WC a hygiena po spánku. Paní učitelka
pomáhá dětem s oblékáním, s
úklidem lůžkovin, holčičky chtějí
načesat, upravíme se a jdeme
na svačinu – odpolední svačina
je bez výhrady stejná jako dopolední a probíhá v jednotlivých
třídách opět individuálně.
14,30h – 16,00h hry dle volby dětí, dle zájmu děti postupně
odcházejí domů. Končící učitelka zkontroluje upravenost třídy,
douklidí pomůcky, zkontroluje a
zabezpečí budovu.
Pro mnohé paní učitelky pracovní den odchodem dětí nekončí, některé činnosti dokončují ještě doma nebo mimo MŠ:

Život v Topolné

účastní se akcí v rámci dalšího
vzdělávání, studují potřebné publikace k přípravě na výchovnou
práci, pročítají odbornou literaturu, vyrábějí výzdobu školky atd.
Stává se, že kromě pedagogické práce se paní učitelky
v mimořádných situacích také
„rekvalifikují“: např. na paní uklízečky - pomáhají při úklidu po
malování, po různých menších
či větších stavebních úpravách,
rekonstrukcích v MŠ, atd. Při akcích MŠ se stávají plaveckým instruktorem, zdravotníkem, úředníkem, technikem, manažerem
i obyčejným nádeníkem. Předpokládá se, že paní učitelka je
„při všech svých profesích“ stále
vybavena notnou dávkou trpělivosti, psychické vyrovnanosti,
empatie, tolerance, asertivity.
Automaticky se očekává, že je
zodpovědná, spravedlivá, komunikativní, důsledná.
JE TO STÁLE JEŠTĚ POVOLÁNÍ? NEBO JE TO POSLÁNÍ?
Posuďte sami, jak náročná je
práce učitelky v MŠ a jak nepřímé obviňování dokáže tuto práci
znehodnotit a degradovat
Kolektiv pracovnic
mateřské školy
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Vzpomínky na vojančení v Topolné (4)
Cvičný bojový poplach.
Jedním z nejčernějších dnů,
které jsem na vojně prožil (nebezpečí ztráty života), bylo vyhlášení cvičného bojového poplachu. Jak jsem se již lehce
zmínil v naší strážní rotě bujelo
mazáctví. Rozdíly mezi prvním
a druhým ročníkem se projevovaly formou buzerace. Mazáci
mě vystrašili tím, že pokud nepřistavím při poplachu včas auto
na stanoviště, tak mě zavřou.
Po vyhlášení poplachu jsem
nabalil plnou polní, vzal ze zbrojárky samopal a rychle běžel do
garáže přistavit nově přidělené
terénní auto GAZ. Začal jsem
startovat, ale motor mi nenaskočil. Nebyl jsem ještě seznámen
s vlastnostmi vozidla, jak dalece vysunout sytič, nebo kolikrát
šlápnout na pedál. Znervózněl
jsem. Až se mi konečně podařilo
nastartovat, chtěl jsem tuto časovou ztrátu dohnat rychlou jízdou. V tu dobu byla mezi garáží
a stanovištěm pro auto nadměrně hrbolatá cesta, podél které
vedlo vedení vysokého napětí
pro stožáry vysílače. Toto elektrické vedení bylo vedeno na
sloupcích ze železných nosníků
o síle 14 cm. A tak při projíždění
velkou rychlostí po hrbolech vyletělo auto z cesty a já přerazil
jeden z těchto sloupků. Přitom
se roztrhly všechny přívodní
dráty. Projel jsem v plamenech,
které způsobil zkrat čtyř vodičů. Doposud si myslím, že jen
díky mé víře v Boha a ochrany
Anděla strážného jsem přežil.
Poté, když jsem později opravoval nabouraný GAZ, zjistil jsem,
že došlo ke střetu v místě, kde
je nárazník spojen s rámem
vozidla, což bylo nejpevnějším
místem auta. Štěstím také bylo
mé obutí - kanady. Krycí gumy
na podlaze auta byly popáleny
silným výbojem elektrického
proudu a plachta vozidla byla
propálena od spadlých drátů.
V šoku, když se to stalo, mým
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prvním úkonem byl snaha rovnat nárazník.
Vznikla tzv. „mimořádná událost“! Jejím důsledkem bylo, že
nastalo vyřazení vysílání radiového signálu – rozhlasu, po celém Československu v délce tří
hodin. Že to byl jen tak krátký
výpadek vysílání dodnes vděčím hlavně panu Františku Hanáčkovi z Topolné, který spolu
s ostatními pracovníky dokázali
opravit elektrické vedení nouzově. Tím se zkrátila odstávka
rozhlasu na možné minimum.
Byl jsem vyslýchán a později
se dozvěděl, že jedna hodina
přerušeného vysílání stála 1500
Kčs, což na tehdejší dobu nebyla malá částka. Další dík patří
veliteli a jeho známostem. Prokurátor zrušil trestní oznámení
a můj trest byl přeřazen do kategorie kázeňského potrestání.
Ještě dnes mám z toho velmi
špatný pocit, co asi zažili moji
rodiče, když jim řekl tehdejší
předseda MNV, že vyšetřovatel
mého případu si vyžádal posudek úřadu na moji osobu. Proto rodiče nemeškali a ihned si
přijeli zjistit, co se vlastně stalo
a jestli vůbec žiju. Poté, abych
snížil škodu na nejnižší míru,
kterou jsem způsobil svou nerozvážností a nezkušeností
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jsme spolu s kamarádem Lojzou začali opravovat nabourané vozidlo. Všechny náhradní
díly potřebné k opravě jsem nakoupil na vlastní náklady, což si
myslím že byla dostatečná satisfakce. V rámci této události
jsem ale byl dočasně odvolán
a na mé místo nastoupil výše
jmenovaný kamarád Lojza. Ten,
ale v této funkci vydržel pouhé
tři dny. Proč asi …..? Jeho styl
jízdy byl totiž dost riskantní a
navíc doplněn kaskadérskými
kousky. Stalo se to takto!
Velitel si Lojzu objednal, aby
pro něho přijel domů - do Napajedel. Cestou se však ještě
stavil u své děvčice (galánky)
v Topolné, a zdržel se u ní o
něco déle, než sám předpokládal. Proto mu velitel, už šel
pomalu naproti. V tu chvíli se
již blížil Lojza s autem a když
zjistil, že mu jde naproti, v plné
rychlosti vjel do boční cesty a
auto okamžitě otočil (téměř na
místě) směrem k Topolné. Bylo
vidět, jak se GAZ naklonil a jel
po dvou kolech. Když to velitel
viděl - zbledl, a protože ještě
nebyl dořešen můj mimořádný případ, nastoupil do auta a
řekl mu: „vojáku vy jste cvok a
blázen, dojezdil jste!! Mého kamaráda se to však dotklo a tak
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doslova cituji jeho slova: „Ó to
mně neměl říkat.“ A zbytek cesty do Topolné pokračoval opět
kaskadérskou jízdou a navíc
s ním udělal čestný okruh kolem
vysílače, taky skoro po dvou

kolech. Zato velitel vylezl z vozidla úplně bledý, naštvaný a
prudce zabouchl dveře. A tak
jsem potom šel zase jezdit já.
Po všech těch událostech kolem mé havárie si ještě vzpo-

Vzpomínka na odbojáře z Topolné
Díky Bohu, že je dvacáté století za námi, povzdechne si s uspokojením ten, kdo prožíval první nebo potom druhou světovou válku. Obě války
Jaká tragédie se v letech
1939 – 45 dotkla Topolné ilustruje příběh Josefa Lapčíka
z č.p. 370 - stolaře v napajedelské firmě Bří Paříkové (nar. 19.
3. 1908) a Josefa Máška z č.p.
228 (nar. 21. 12. 1901 v Březolupech), který se do Topolné
přiženil. Příběh dalšího popraveného Františka Mikulky z č.p.
140 (nar. 28. 8. 1911, popraven
1944) je však zahalen tajemstvím. Pouze na matrice v Bílovicích v knize „Narození“ se u
jeho jména našel lístek - požadavek z věznice v Breslau na
faru do Bílovic o zaslání rodného listu. Na lístku je datum 14.
6. 1944.
Po obsazení Československa a vyhlášení Protektorátu
Čech a Moravy Josef Lapčík a
Josef Mášek se oba zapojili do
odbojové činnosti. Josef Lapčík
ve svém domě č.p. 370 na Řepářích ukrýval psací stroj a rozmnožovací zařízení, na němž

Lapčík josef
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mínám na výrok manželky ředitele vysilače paní Blaženy,
kdy prohlásila: „Ještě, že tu
nemají tanky, jinak by i tu budovu zbourali“!
Veterán z vysilače

se vyznačovaly krutostí a množstvím prolité
krve, což v lidských dějinách nesnese srovnání. Předčasně přišly o život miliony lidí po celém světě nevyjímaje náš region, potažmo naši
obec.

spolu s manželkou tvořil a kopíroval zapovězené tiskoviny Rudé právo a další agitační letáky. Distribuci zajišťoval na svém
pracovišti, odkud byly tiskoviny
přes zlínskou a přerovskou poštu rozesílány do dalších regionů. Kromě toho pořádal tajné
sbírky na podporu rodin zatčených odbojářů a pomáhal převádět osoby sledované gestapem přes slovenskou hranici.
Tuto činnost vykonával až do
26. ledna 1943, kdy ho spolu
s 26 dalšími odbojáři přímo na
pracovišti v Napajedlích obklíčilo a zatklo gestapo. Putoval
po vyšetřovnách a vazebních
věznicích ve Zlíně, Uherském
Hradišti, Brně a polské Vratislavi (Breslau), kde byl spolu se svým kolegou v odboji,
Josefem Máškem odsouzen
k deseti letům vězení. Nejvyšší soud v Berlíně ale zhruba
po půl roce proces obnovil a
oba odbojáře odsoudil k trestu

smrti. Ten byl vykonán gilotinou 14. srpna 1944 ve 12.30
hodin na Josefu Lapčíkovi a
ve 12.35 na Josefu Máškovi
v Braniboru nad Havolou. Toto
místo se nachází v Braniborsku nedaleko německého hlavního města. Po osvobození byly
urny s popelem Josefa Lapčíka
a Josefa Máška v listopadu roku
1947 uloženy k pomníku padlým na návsi. Oba byli manžely
a otcové čtyř dětí. „Sejdeme se
u Pána Boha“ slíbil Josef Lapčík
své rodině v dopise na rozloučenou, napsaném půl hodiny
před popravou. Svobody národní i osobní si dnes užíváme
plnými doušky až s přílišnou samozřejmostí. Proto ani v tomto
roce 2017 a v dalších letech nezapomínejme na ty, kteří přinesli našemu národu daň nejvyšší
– svůj život!
Redakčně upraveno a kráceno ze Slováckých novin

Mikulka František

Mášek Josef

Život v Topolné
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Společenská kronika
v lednu:
50 let
Knot Petr
Kučera Petr
60 let
Krátká Drahoslava
70 let
Mráz Bohumil
Kuba Václav
75 let
Horák Antonín
Kašný Stanislav
Knotová Julie
v únoru:
60 let
Šenkeříková Alena
Gajdošíková Ludmila
Nedbálková Libuše
Šubíková Marta
Vašinová Františka

70 let
80 let
85 let

Leden – březen

Gajdošík Josef
Mašlan Karel
Turečková Jiřina
Sekaninová Marie
Ptáčková Marie

v březnu:
50 let
Válková Margareta
60 let
Vašina Lumír
Slavík Oldřich
70 let
Vilímek Vladimír
Čechmánek František
80 let
Rozsypálková Emilie
85 let
Lapčík Jaroslav
94 let
Ondrová Bohumila

Vítání občánků
Plánované akce
Duben

Květen

Červen
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8.4.
22.4.
28.4.
29.4.
29.4.
30.4.
1.5.
8.5.
13.5.
19.5.
20.-21.5.
20.5.
27.5.
10.6.
17.6.

Velikonoční dílničky
Roc group Neutral a CM Burava
Pálení čarodějnic
Otvírání cyklostezek
Pouť hasičů na Sv. Hostýn
Stavění máje
Turnaj talentů
Setkání „U kameňa“
Svěcení nového oltáře
Topolská kolečkiáda
Rybářské závody
Výstava vín
Setkání pod lipú
Dětský den
Dětské rybářské závody

Život v Topolné

Klub rodičů
OÚ
Klub rodičů
Společenská komise
Hasiči
Ročník 1999
TJ
OÚ
Kostelní rada
Společenská komise
Rybníkářství Štěrkáč
ČSZ
Včelaran
Všechny složky obce
Rybníkářství Štěrkáč
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Klub seniorů
A máme tu zase jaro... Členové klubu seniorů
ale přes zimu nezaháleli. Schůzky v prvním čtvrtletí
roku byly naplněné zajímavými besedami. V lednu
nás pohladily po duši děti ze Scholy pod vedením
Svatky Burešové a Mgr. Jany Kvapilíkové. Pomohly naladit doznívající vánoční atmosféru. Věříme,
že i jim se v našem kruhu líbilo a zase nás někdy
navštíví. V únoru se s námi podělil Zbyněk Dufka o
svoje zážitky z letního putování v okolí Transibiřské
magistrály. Na březnové schůzce Ing. Mirek Lap-
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čík ve vyprávění srovnal svoje návštěvy Himaláje
před deseti lety a v loňském roce. Besedy byly
velice zajímavé, byla to příjemná posezení. Oběma cestovatelů moc děkujeme a přejeme hodně
dalších netradičních cest. Už předem doufáme,
že nám o nich zase povědí.
Na schůzce Klubu 5. 4. slíbil další cestovatelské povídání Martin Bartošek – tentokrát z cesty
do Vietnamu. Už se těšíme!
H. Mar

Život v Topolné
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Diamantová svatba manželů Malinových
V sobotu 11. března 2017 se
v Topolné udála slavnost - výročí 60 let společného života Anny
a Oldřicha Malinových z domu
č. 232 na Záhumení, Nad školou. Pro mnoho z manželských
párů je to téměř nedostižný vzor
manželského soužití. Nejen co
se týká počtu let, ale hlavně
„jak to“, že jim jejich svazek tak

dlouho vydržel. A to si troufám
říct, že bez větších problémů! Vychovali čtyři děti, adaptovali dům
podle svých představ, řádně plnili
své povinnosti vůči společnosti
a je jisté, že se měli a stále mají
opravdově rádi! Za tento životní
úkol, který vzorně plnili, jim patří
velký dík. Velký dík patří také jejich dětem, že zorganizovali pěknou oslavu jejich výročí. Setkání
všech přítomných mělo pěkný a
důstojný průběh. Ukázalo se, že
jsou jako rodina soudržní, nejsou si lhostejní, a že se na toto
rodinné setkání už předtím těšili.
Nejprve však bylo poděkováno,

jak se sluší a patří, Pánu Bohu
děkovnou mší svatou v našem
kostele, za přítomnosti pana
kaplana - otce Artura. Začala v
11 hodin za účasti velké většiny z téměř šedesáti pozvaných
hostů. Potom byl v Domě zahrádkářů společný oběd, blahopřání oslavencům, přípitek
a společné foto. Následovala
rozmanitá zábava, kdy se bavil
šedesátiletý s dvacetiletým a
zvlášť bylo pěkné a dojemné jak
se dvanáct pravnuků, v rozmezí
od batolete až k plnoletosti, poznává a komunikuje.
Děkujeme!

HASIČI V NOVÉM ROCE
Vážení spoluobčané,
máme zde nový rok a tím i novou práci
v našem sboru a ve výjezdové jednotce. Co
všechno nám tento letošní rok přinese zatím
sami nevíme, ale snad bude alespoň minimálně tak pestrý jako ten loňský. A abychom
těmto předpovědím dostáli, hned na počátku
roku 2017 se členové z výjezdové jednotky
zúčastnili kurzu lezení v lezeckém centru Vertikon. Prostřednictvím zkušeného pracovníka
výškových prací hasiči nejdříve nabyli teoretické znalosti ohledně technických prostředků, bezpečnostních předpisů a správných
metod jištění sám sebe i druhých. Poté se
pod dohledem profesionála přešlo k samotnému lezení a každý z účastníků se tak na
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vlastní kůži přesvědčil o tom, co všechno lezecká činnost obnáší a jak je fyzicky náročná. Další
praktické kurzy v rámci hasičského řemesla jsou
již v plánu. O jejich úspěšných realizacích, díky
kterým náš hasičský sbor nabírá cenné praktické
zkušenosti, si tedy budete moci přečíst v dalších
číslech obecního zpravodaje.
Na konci ledna Sbor dobrovolných hasičů
uspořádal pravidelnou výroční schůzi na hasičské zbrojnici. Svou účastí přispěl i starosta obce a starosta Okresního sdružení hasičů
Čech, Moravy a Slezska Uherské Hradiště. Na
výroční schůzi si účastníci shrnuli práci hasičů
za rok 2016 a naplánovali rozpis prací pro rok
2017. Právě tento rok bude sbor slavit 130. výročí založení. Plánovaní oslav tohoto výročí jsou
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již v plném proudu, což bylo i hlavním tématem
výroční schůze. Na počátku roku taky hasiče nejvíce zaneprázdnilo již tradiční pořádání Fašanku.
Ovšem veškeré úsilí spojené s touto akcí bylo
vynahrazeno obrovskou účastí masek při průvodu obcí a poté i velkou spokojeností občanů při
večerní zábavě. A právě Vy - spokojení účastníci
jste, našim hlavním hnacím motorem ke každoročnímu organizování celé této akce. Tímto Vám
tedy mnohokrát děkujeme a věříme, že hasičům
zachováte přízeň i v dalších letech, ať již účastí
na fašanku či u jiných příležitostí.
A na závěr tohoto článku si dovolíme poděkovat obci, která nám do výjezdové jednotky nakoupila pět kusů přilbových svítilen a moderní zásahovou proudnici. Zároveň budeme disponovat i
radiostanicemi za účelem spojení se s Krajským
operačním a informačním střediskem Zlínského
kraje či pro spojení hasičů u zásahu. Aktuálně je
již v rámci této techniky všechno tzv. „v běhu“ a

brzy bude zařazena do výjezdu. Jsme opravdu
neskutečně rádi, že i obecní zastupitelé si uvědomují zastaralost výzbroje hasičů a vyčleňují
tak prostředky pro nákup moderní výstroje a výzbroje. Taktéž je přislíbená elektrocentrála, která velkou měrou přispěje k dalším možnostem
využitelnosti celé jednotky. S nákupem moderního vybavení se ovšem zároveň objevuje i čím
dál více povinností v podobě vedení administrativy pro případnou kontrolu z řad HZS. Současná byrokratická doba si ovšem všechny tyto
administrativní postupy žádá, ať už se nám to
líbí či nelíbí. Nezbývá tedy než se s tím smířit,
věnovat naší dobrovolné činnosti o to větší úsilí
a pokračovat v naší práci i přes tyto překážky.
Dokonalá připravenost hasičů pro případnou
pomoc Vám, občanům je pro nás stále prioritou
číslo jedna, ať už s administrativou či jinými překážkami.
Vaši HASIČI

Fotografka
Zúčastnila jsem se celostátní fotografické soutěže Photobase. Ze 1743 studentů jsem
měla možnost získat 1.místo
s fotografií „Um skla“ na téma
kontrast, která je nyní vystavena v Novoměstské radnici v
Praze. Moje fotografie vznikala
dlouhými procesy téměř půl dne
v ateliéru. Fotografování skla
je velmi těžké, proto jsem se
snažila dát si záležet i na těch
nejmenších detailech. Z výhry
jsem byla nadšená, avšak reakce mého okolí, rodiny a pocit, že
moje půldenní práce se vyplatila, byly tou největší výhrou.
E.Čechová
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V. Košt slivovice
V sobotu 25. března 2017 se
v Domě u zahrádkářů uskutečnil V. ročník tradičního topolského koštu slivovice, který svým
pěveckým umem zpříjemnily
Mistřické frajárky spolu s Cimbálovou muzikou Oskoruša.
Přestože loňský jarní mráz poničil velkou část úrody trnek aj.
ovoce typického pro naši krajinu,
podařilo se shromáždit 54 ovocných destilátů od pěstitelů z našeho okolí nebo i ze Znojemska.
Stejně jako v uplynulých letech
samotnému koštu předcházela
degustace, kdy dvanáctičlenná
komise na základě anonymně

předložených vzorků posoudila
jednotlivé výsledky pěstitelské
práce v kategorii „modré ovoce“
a „letní ovoce“, za což jí patří
velké poděkování. A kdo se stal
vítězi? V letním ovoci získal první místo Stanislav Sekanina se
vzorkem hrušky z roku 2015.
V kategorii modré ovoce obsadila třetí místo Magdaléna Mikulková, druhé místo patří Jiřímu
Foltýnovi, ml. a jako nejlepší se
umístil Josef Foltýn se vzorkem
durancie z roku 2015. Gratulace vítězům a poděkování těm,
kteří poskytli své vzorky, a také
návštěvníkům za účast! Stejně

jako v uplynulých ročnících navážeme na tradici dobročinnosti
a částku ve výši 2.000,-Kč zašleme na účet Nadačního fondu
pro předčasně narozené děti
a jejich rodiny (připomeňme,
že vloni byla částka 2.000,-Kč
zaslána na účet Kliniky dětské
hematologie a onkologie 2. LF
UK a FN Motol). V. ročník Topolského slivovicového koštu
už je sice historií, ale doufejme,
že tento nejen zahradnický rok
nám přinese radost a pohodu
z každého dne tak, abychom se
společně mohli setkat na dalším
ročníku!

Program TJ Topolná
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Maškarní ples

Fašank
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