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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
začalo nám krásné letní počasí. A začalo pro naši vesnici
typicky - i když v okolí sem tam
zaprší, Topolné se déšť více
méně vyhýbá. Musíme jen doufat, že úroda na našich polích
a zahrádkách nebude suchem
postižena podobně, jako ovocné stromy jarními mrazíky.
Počasí bez deště naopak
přeje pracím na zpevněné
polní cestě Topolná - Březolupy. V současné době jsou
položeny podkladové vrstvy
a v nejbližších dnech začne pokládka vozovky. V souvislosti
s budoucností této komunikace
vyjádřili někteří občané obavy,
zda ji nezačnou využívat řidiči
osobních motorových vozidel,
což by zhoršilo dopravní situaci
v naší obci. Záměrem určitě nebylo vybudovat silniční obchvat
Bílovic. Tato cesta by měla sloužit především pěším, cyklistům,
koloběžkářům (a uživatelům
ostatních malých „přibližovadel“). Dále počítáme s tím, že ji
budou používat zemědělci pro
přístup k obdělávaným pozemkům, popř. myslivci, pokud mají
v této lokalitě nějaké krmelce.
Provoz osobních motorových
vozidel bude vyloučen dopravní značkou a povolení k vjezdu
na komunikaci dostanou pouze
majitelé pozemků. Protože však
většinu půdy v okolí komunikace obhospodařují zemědělské
podniky, bude počet vydaných
povolení pravděpodobně velmi
nízký. Pokud by tento záměr
díky neukázněnosti řidičů nefungoval, budeme hledat jiné
cesty k zabezpečení takového
provozu, který by nezatěžovala
dopravu jak v Březolupech, tak
především v Topolné.
V těchto dnech došlo rovněž na dlouho opomíjený objekt
kulturního střediska Búrovce.
Díky dotaci z programu Zelená
úsporám pro veřejné budovy
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začala společnost SV-Stav Bílovice práce na zateplení budovy
a výměně oken a dveří. Ten, kdo
se někdy pustil do rekonstrukce
staršího domu, ví, co většinou
přijde. Objeví se spousta věcí,
které je třeba následně řešit.
V případě Búrovců je to problém vytápění, elektroinstalace,
osvětlení a taneční parket už má
rovněž svá nejlepší léta za sebou, takže se ve spolupráci se
stavební firmou budeme muset
s těmito záležitostmi operativně
vypořádat.
Blížící se prázdniny vybízejí
také k návštěvě dětských hřišť.
Minulý měsíc musela být provedena důkladná oprava kolotoče „Pastelka“ na multifunkčním
hřišti u staré školy. Chtěl bych
proto moc poprosit „mládežníky“, jejichž váhová kategorie
už překročila dětské hodnoty,
aby kolotoč přenechali menším
a především lehčím návštěvníkům hřiště. Děti si také rády na
nástupní plochu ke skluzavce
vysypou kamínky, které pak po
ní pouštějí, nebo se jejich prostřednictvím sklouznou. Chtěl
touto cestou požádat rodiče, aby
tyto kamínky - i přes protesty
dětí - občas ze skluzavky smetli. Takovéto používání skluzavky
totiž výrazně snižuje její životnost. Jinak jsme do „Skřítkova
lesa“ u fotbalového hřiště pořídili nový „lodní stožár“ a na hřišti
u školky si budou moci starší
děti i dospělí protáhnout tělo na
dvou nových venkovních posilovacích prvních.
Velkým problémem, se kterým se poslední dobou potýkáme, je zvýšená poruchovost
čerpadel na čistírně odpadních
vod. Začaly se nám na nich totiž
zachytávat podivné chuchvalce,
které jsme původně považovali za látky z nějakých hadrů.
Pak jsme se na vodárnách dozvěděli, že se s největší pravděpodobností jedná o netka-
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né textilie používané k výrobě
různých ubrousků a prachovek
pro domácnost. Je určitě velice
jednoduché spláchnout takový
ubrousek do záchodu. Co to ale
v konečném důsledku způsobí
na čističce, si můžete prohlédnout na str.11. No a do záchodu také nepatří hygienické potřeby, které …. no prostě které
někdy křidélka mají a jindy zase
nemají. Bylo by dobré, aby se
každý nad tím, co do kanalizace vypouští, zamyslel. Nebylo
by jistě fér, abychom kvůli zvýšeným nákladům na pořizování
čerpadel museli kvůli několika
nezodpovědným spoluobčanům
zvyšovat stočné všem.
V květnu a červnu u nás proběhly tři velice zdařilé kulturní akce. Tradiční „Setkání pod
lipú“ v režii muzikantů a tanečníků Včelaranu nabídlo divákům nádherný folklorní zážitek.
O týden později jsme slavnostně
otvírali náves. Hradišťan s Jiřím
Pavlicou nezůstal své skvělé
pověsti nic dlužen. Ale protože
píšu do topolských novin, chtěl
bych poděkovat naší domácí
dechové hudbě TOPOLANKA,
která posluchače opět přesvědčila, že patří k nejlepším moravským dechovkám. Týden na to
proběhl v kostele koncert nejmladších muzikantů. Zásluhou
Svaťky Burešové a Kláry Viceníkové, které se jeho uspořádání ujaly, jsme někteří vlastně až
teď zjistili, kolik hudebně nadaných dětí v Topolné máme, a jak
jim muzicírování jde.
Uspořádat všechny tyto kulturní akce znamená velké úsilí
mnoha obětavých lidí. Chtěl
bych touto cestou poděkovat
všem, kteří se na tom podíleli.
Srdce a duši fotbalových fanoušků jistě potěšily výkony našich fotbalistů. Dorostenci postoupili do
krajského přeboru a muži udrželi v závěru sezóny dvoubo-
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dový náskok před Kněžpolem
a postoupili do okresního přeboru. Za všechny jejich příznivce
jim do bojů ve vyšších soutěžích

přeju hodně dobrou a stabilní
formu podpořenou trochou toho
pověstného fotbalového štěstíčka.

Vám všem přeji hezké léto
a našim dětem slunečné, šťastně prožité prázdniny.
Ladislav Botek, starosta obce

VÝSLEDKY PROJEDNÁNÍ č. 02/2016
ze zasedání Zastupitelstva obce Topolná, konaného dne 23. 6. 2016
- Kupní smlouvu s Josefem Žmolou, bytem
A. Zastupitelstvo obce schválilo:
Dolní ul. 3730/14, 769 01 Prostějov, na pro- složení návrhové komise, zapisovatele a ovědej nebytového prostoru č. 501/1 v domě
řovatele zápisu
č. p. 501 na st. parc. č. 811/1, ideálního podí- program jednání tak, jak byl uveden na polu 15371/27041 ke společným částem domu
zvánce
č. p. 501 a ideálního podílu 15371/27041 ke
- Účetní závěrku obce Topolná za rok 2015 s výst. parc. č. 811/11 - zastavěná plocha a nárokem „bez výhrad a oprav“ dle protokolu
dvoří a výměře 184 m2 za cenu 800 000,-- Kč
- Rozpočtové opatření č. 2, 3 dle přílohy
bez DPH
- dodavatele rekonstrukce obkladů a dlažeb na
sociálních zařízeních v Mateřské škole TopolB. Zastupitelstvo obce souhlasí:
ná - Miroslav Mikulka - obklady, dlažby, Spytih- s celoročním hospodařením obce za rok
něv 483, ve výši 166 480,-- Kč bez DPH a do2015 s výrokem „bez výhrad“
davatele rekonstrukce rozvodů vody, odpadů
a sanitární techniky na sociálních zařízeních
C. zastupitelstvo obce zamítlo (neschválilo):
v Mateřské škole Topolná - Mášek Jaroslav - žádosti o změnu územního plánu a pořízení
VODO-TOPO, Topolná 540, ve výši 148 202,-nového Územního plánu Topolná
Kč bez DPH
- poskytnutí finančního daru Římskokatolické
D. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
farnosti Bílovice ve výši 20 000,-- Kč na restau- zprávu o činnosti rady obce
rování obrazu sv. Jana Křtitele
- zprávu o činnosti kontrolního výboru
- Smlouvu o poskytnutí dotace č. D/1210/2016/
KH mezi Obcí Topolná a Zlínským krajem
E. Zastupitelstvo obce pověřuje:
o poskytnutí dotace na vybavení jednotky
- starostu obce uzavřením smluv o dílo se
SDH. Výše dotace z rozpočtu Zlínského kraje
schválenými dodavateli
bude max. 61 000,-- Kč

Klub seniorů
Rychle to uteklo a je tu nová zpráva z klubu.
Co nového? Na dubnové schůzce jsme poseděli
nad kronikami, které nám zapůjčila paní ředitelka
základní školy. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí ze starých školních časů a zavzpomínali nad
fotografiemi. V květnu jsme se vypravili do Muzea
myslivců a pytláků v Babicích, kde jsme strávili hezké odpoledne. Červnové setkání se neslo tradičně
v duchu posezení s grilováním pod pergolou u DPS.
Klub seniorů zve zájemce na 11. července, kdy se
od 16h poplavíme lodí Morava ze Spytihněvi. Vystoupáme jednou plavební komorou, vydáme se směr
Napajedla a zpět. Senioři mají akci zdarma, ostatní
účastníci 50 Kč. Přihlásit se můžete v kanceláři OÚ.
Přeji hezké letní dny!
H. Mar
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Plánované akce
červenec
11.7.2016
22.7.2016
23.7.2016

Výlet lodí
Klub seniorů
COPOK ROCK BAND Včelaran
Noční Buchlov
Společenská komise

srpen
6.8.-7.8.

Motosraz

září
10.9.2016
24.-25.9.
30.9.2016

Slavnosti vína
Společenská komise
Václavské hody
Topolská chasa
Večerní ZOO Lešná Společenská komise

TOPMOTO

Cholera
V letošním roce si připomínáme sto padesát let od největší
tragické události v dějinách Topolné. V srpnu 1866 se rozšířila v
naší obci a v celém okolí cholera.
Je to infekční onemocnění projevující se průjmy a zvracením.
Doba od nakažení po vypuknutí
nemoci je jenom několik hodin.
Nemocný ztrácí velké množství
vody a ve strašných bolestech za
krátkou dobu umírá.
Nemoc se rozšířila po Prusko
- rakouské válce u Sadové, kterou rakouská armáda 3. července prohrála. Prusové postupovali směrem na Brno. Okupovali
a drancovali obyvatelstvo. Sebou
nesli epidemii cholery. V našem
okolí se nemoc rozšířila z polního lazaretu v Uh. Hradišti. První
vojáci přišli do Bílovic již 19. července. Jeden voják zůstal ležet
před domem, byl přenesen do
domu a za dva dny zemřel. Nemoc se začala lavinovitě šířit a již
25. července v domě zemřeli dva
obyvatelé.

Do Topolné se dostala nemoc
začátkem měsíce srpna. První
zemřela 6. srpna sedmnáctiletá
Františka Lebenová v domě číslo
142 na Trávníku. Poslední bylo
dvouleté dítě Amálie Foltýnová,
které zemřelo 10. září. Byl vydán zákaz pohybu lidí mezi jednotlivými obcemi a poučení jak
se chovat a bránit proti nákaze.
Denně jenom v Topolné umíralo několik osob všech věkových
kategorií. Do 10. září zemřelo na
choleru 91 osob. Prvních 12 bylo
pochováno na hřbitově v Bílovicích. Potom přišel zákaz styku
mezi obcemi a v Topolné musel
být zřízen vlastní hřbitov. Začalo
se pochovávat na soukromých
pozemcích Na Hraničkách.
Pohřby se prováděly většinou
v nočních hodinách a některé do
společných hrobů. Lidé umírali
i v okolích dědinách. V Bílovicích
57 osob, v Kněžpoli 29, v Nedachlebicích 24, v Březolupech
73, v Napajedlích 178 z toho 37
pruských vojáků.

Hřbitov Na Hraničkách byl
oplocen a pietně na náklady obce
udržován. Na hrobech byly většinou prosté dřevěné kříže, jen
několik hrobů bylo označeno kříži
kovovými. Nebylo téměř žádného rodu, který by nebyl postižen
úmrtím svých blízkých. V mnoha
domech zemřelo několik osob.
Nejvíce byla postižena rodina Turečkova, ve které zemřely 4 osoby. V době druhé světové války
byl hřbitov zrušen. Nejdříve byl
zaloučen a později rozorán. Na
památku zůstaly v jeho blízkosti
dvě mohutné lípy.
V letošním roce, kdy si připomínáme toto smutné výročí,
je budován v místech bývalého
hřbitova na náklady dvou topolských občanů. Prostý památník.
Událost si připomeneme v neděli 28. srpna 8.45h bude sloužena v místním kostele mše svatá za
91 občanů, kteří zemřeli na choleru 14.30h bude Na Hraničkách
požehnán památník obětem cholery.
Augustin Knot

Odešel muzikant
V pátek 8. dubna 2016
zemřel v domově důchodců
v Buchlovicích pan Zdeněk Nevařil, rodák z Topolné. Narodil
se 11. března 1930 v Topolné,
v domě č.p. 214 - v Ulici. Naro-
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dil se vdově Apolonii Nevařilové
(roz. Mikulkové), která si napřed v roce 1911 vzala vdovce
Jana Dohnala. Ten však zemřel
v roce 1916 na následky války,
a Apolonie se vdala podruhé,
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za Jana Nevařila ze Zlámance.
Proto měl Zdeněk tzv. nevlastní sourozence, Marii, Františka,
Filomenu. Z dalšího manželství
se následně narodili - Alois, Božena a poslední Zdeněk.
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Své dětství prožil s klukama
Knapovýma v Ulici – a potom se
oženil s Marií Viňovskou. Postavili si dům č. p. 442 na Padělkách k Bílovicím. Byl znám jako
dobrý muzikant a výborný zpěvák. A mimo to ještě velmi platným členem topolského kostelního sboru. O jeho sólovém
přednesu Rybovy mše na Vánoce, se ještě dlouho mluvilo v superlativech. Spolu s basistou
p. Ferdou Dostálkem ze Včelar
tvořili kompaktní duo, které nám
závidělo okolí. Inu byly to časy!
Jeho tenorový hlas však nezahálel při produkci dechové
hudby ke konci padesátých let,
kdy se pomalu vžíval nový fenomén –zpěvák, zpěvačka. Z podia se začínalo zpívat na zábavách, ale bez mikrofonu. Jinak
výborný sluchař, hrával doprovodnou Es-trumpetu. V dechovce ale i v běžném životě jsme ho

znali jako člověka mírné povahy,
poctivce, který nestrpěl nějaký
šlendrián či nepořádek. Možná
právě proto si ho vybral kapelník
Ludvík Foltýn, aby potom dlouhá léta dělal našemu spolku pokladníka. Pravidelně navštěvoval kostel, neměnil své politické
přesvědčení. Po mnoha letech

práce v gumárenském závodě
v Otrokovicích (Chludovce) v třísměnném provozu se dočkal důchodu, ale ani potom nezahálel.
Po listopadu 1989 ještě pracoval
u Obecního úřadu v Topolné až
do konce roku 1994, kdy se náhle rozhodl odejít do Buchlovic.
Jak jsme se dozvěděli od personálu Domova, byl i tam velmi
platným. Velmi si ho vážili pro
jeho společenskost, a vedení
i spolubydlícím dělal drobné
služby, chodil pro poštu, kupoval
jim léky. Občas jsme ho jezdili
navštívit, a okamžiky našeho setkávání vždycky rychle utekly.
Pohřeb se konal ve čtvrtek
14. dubna odpoledne v Bílovicích za pěkné účasti lidu, a to
nejen z Topolné. Zdenku, děkujeme za Tvé práce a oběti, jakož
i přínos do duchovního dědictví
naší obce!
Za Topolanku – spoluhráči

Výstava monstrancí
Římskokatolická farnost Bílovice ve spolupráci s místní
organizací KDU-ČSL uspořádala ve dnech 19. – 20. března
ve společenské místnosti kostela v Topolné výstavu monstrancí spojenou s promítáním
a prezentací přes projektor.
Tato iniciativa vzešla od manželů Švehlových z obce Kněžpole. Výstava se konala v sobotu
a neděli a přesto, že to bylo
opožděně oznámeno, účastníků bylo něco kolem 150 osob.
Mohlo jich být víc.
I když je tomu již skoro tři
měsíce od data výstavy, je
nutno se o tomto zmínit, protože současně zde byl vystaven zvláštní předmět - relikvie,
což si zaslouží naši pozornost
pro svoji zvláštnost a originalitu – ale o tom až nížeji. Nutno
podotknout, že monstrancí bylo
vystaveno šest a každá už dnes
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má své historické datum vzniku
a pochopitelně jméno dárce. Na
naší je vyryto „ KE CTI A CHVÁLE BOŽÍ VĚNOVALA RODINA
BLAŽKOVA V KVĚTNU 1938“.
Mimo prohlídku měli návštěvníci
možnost ještě shlédnout krátký
film, ve kterém bylo popsáno a
osvětleno užívání dalších bohoslužebných předmětů.

Život v Topolné

Co k naší relikvii? Tato byla
nalezena ve staré sakristii, pečlivě zabalena a umístěna ve
skříni. Přišlo se na ni až při stěhování nábytku do nové sakristie. Z minulosti si pamatuji, že
v postní dobu byla vystavována
na obětní stůl při pobožnosti
Křížové cesty. Co dále?
Samotný předmět je menší
– asi 30 cm vysoký pozlacený
křížek, v jehož prosklené části
se nachází částice dřeva z kříže Pána Ježíše. Při důkladnějším zkoumání byla ve spodní
části nalezena (skryta za víčkem) dosti zachovaná listina
formátu A3, složena v balíčku
tak, aby se vešla do podstavce.
Tato listina nás latinsky
stručně informuje o původu
a významu této relikvie. Po přeložení do češtiny je zřejmé, že
se dosvědčuje pravost malých
částic dřeva a svoluje se k ve-
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řejnému uctívání v jakémkoliv
kostele, kapli či modlitebně.
V této víře byla listina podepsána a zapečetěna v Římě
20. srpna roku 1783 posledním
uživatelem – Mikulášem Portellim.
Potom byla převezena do
Olomouce na arcibiskupství,
kde byl předmět dne 3. dubna
1784 přezkoumán, aby mohl
být předán k dalšímu uctívání.
Toto provedl a své vyjádření po-

depsal Karel Godenfried, farář
Cyfarensis, rytíř de Rosethall,
generální vikář a advokát. Jakým způsobem a z jaké příčiny
obdržel tuto relikvii náš první
(a také poslední) farář v Topolné Mons. Josef Rýpar je pro nás
současníky velkou záhadou,
kterou dnes už asi nikdo nerozluští a neosvětlí.
Za Kostelní radu
Fr. Samsounek

Informace k prodeji knihy: VELKÁ VÁLKA
Množí se dotazy ohledně knihy „Velká válka, osudy topolských
občanů – vojáků v 1. světové válce“. Proto Redakce osvětluje - najdete v ní stručný popis a průběh války doplněný o seznamy topolských občanů – účastníků války. Je zde zveřejněno dost velké
množství fotografií včetně komentáře o jejich osudech. Mnohdy jsou
životní příběhy podrobněji rozvedeny tak, jak se je podařilo vypátrat ze Seznamů vojenských ztrát a od ústního podání pamětníků
i příslušníků rodin. Zvláštní kapitolou je životopis napajedelského
rodáka gen. Josefa Šnejdárka. V závěru je potom ještě 14 stran
obrazové přílohy. Ještě jednou tímto děkujeme za zapůjčené fotografie a informace od ostatních občanů.
Kniha se prodává za sto korun na Obecním úřadě.

Společenská kronika
v dubnu:
50 let
60 let
70 let
75let
80 let

v květnu:
50 let

Stuchlík Bronislav
Šmíd Stanislav
Košutová Vlasta
Vaculová Jiřina

60 let

Foltýn Rudolf
Buryánková Františka
Dohnal Břetislav
Mizera Vlastimil
Polášková Bohumila

75 let
80 let
85 let
v červnu
50 let
60 let
70 let
7

5 let

Duben - červen

Maňásek Jaroslav
Bursík Pavel
Sklenářová Lenka
Foltýnová Milena
Ostrožík Oldřich
Marková Zdenka
Knotová Jiřina
Mikulková Emilie

Gajdošík Vít
Polášková Božena
Hlavačka Vladimír
Lapčíková Ludmila
Březinová Jana
Sklenaříková Anna
Burešová Marie

Vítání občánků 11. června
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Společenská komise OÚ vás zve na:

Noční prohlídku hradu Buchlova
v sobotu 23. 7. 2016
Odjezd z návsi v 20,30h
cena vstupné + autobus: dospělý 200,-Kč
děti od 6 let a studenti100,-Kč
Přihlášení + platba do 20. 7. 2016 v kanceláři OÚ

Koncert dětských hudebníků
V neděli 12.06.2016 se v našem kostele uskutečnil KONCERT DĚTSKÝCH HUDEBNÍKŮ. Vystoupily zde děti z Topolné, které navštěvují Základní umělecké školy v Napajedlích a Uherském
Hradišti. Nebo hrají pod vedením paní učitelky
Katky Hradilové, či v hudebních kroužcích při ZŠ
Topolná u paní učitelky Hany Nevělíkové a Evy Šáchové. Zazněly tóny fléten, kytar, houslí a kláves
(kterými museli vzít zavděk i klavíristé), nechyběl
akordeon, saxofon, klarinet, tenorová zobcová flétna ani sólový zpěv. Představilo se více než 20 dětí
ve věku 7 až 15 let. Všichni podali obdivuhodný výkon už jen tím, že se nebáli vystoupit před zaplněnými lavicemi kostela. Menší děti zahrály většinou
lidové písničky, větší zabrousili do populární, vážné i jazzové či filmové hudby. Troufám si tvrdit, že
nejednomu posluchači ukápla slza dojetí a pýchy
na toho „jeho“ muzikanta. Ráda bych všem dětem

poděkovala za krásný hudební zážitek, popřála
jim, ať je hudba pořád baví a přináší do jejich života radost. SB
P.S.:„Svůj život laď do Cdur – nemá žádných
křížků“ (neznámý autor).

Vážení přátelé
Dne 22.7.1016 zavítá do Topolné na devadesátku amatérsko-profesionální pop-rockový
cimbálový promenádní orchestr COPOK ROCK
BAND, což je tak trochu jiná cimbálka (v Topolné již dobře známí Wajdovci z Opavy), která si
splnila klukovský sen: zahrát si opravdu seriózně rockové fláky v cimbálové obsadě - a neseděli a udělali. V obsazení: cimbál, troje housle,
viola, cello, kontrabas/basskytara, klasinet/saxofon/píšťalky, kytara, akordeon, perkuse čítá
kapela 11 členů a představí vám repertoár čítající písně rockových legend typu Pink Floyd, Led
Zeppelin, James Brown, Tom Jones, U2, Sting,
ale domácích velikánů např Katapult, Buty, atd.
a také představí směs známých filmových melodií... Zkrátka uvidíte co jste ještě neviděli a uslyšíte co jste ještě neslyšeli - to je jisté. Topolná
je totiž první zastavkou Coprok Rock Tour 2016,

takže bez nadsázky půjde o světovou premiéru!
Přijďte proto v pátek 22. července v 19:00
na devadesátku v hojném počtu, a dejte vědět i známým a kamarádům - a užijte si spolu
s námi nezapomenutelný koncert!
Váš Copok Rock Band

2/2016

Život v Topolné

strana 7

Vzpomínka na vojančení v Topolné
Když byl v padesátých letech postaven v Topolné vysilač, neodmyslitelně jako u každého objektu
strategického významu, musela být zřízena vojenská ostraha. Od té doby se v tomto vojenském objektu
vystřídalo několik generací mladých mužů, z nichž někteří natrvalo zakotvili v naší obci – oženili se.
Jedním z aktivit této vojenské posádky mimo fotbal byla i častá účast v samotné obci na kulturních akcích, oslavách a výročích. Znali tedy dobře místní občany a oni zase znali je. O tom jak takové setkání
- seznamování probíhalo, vystihuje i níže humorně laděná vzpomínka.
Moje první vycházka
Byl jsem na jedné z prvních vycházek v Topolné. Stavil jsem se na pivo v hospodě
U Lorenců. Seděl jsem sám u
stolu a tu z vedlejšího stolu na
mě pohlížel jeden strýc. Já jsem
si ho nevšímal, ale on po krátké
době si ke mně dokonce přisedl. Jeho první řeč zněla staro-topolským nářečím: „Jak sem
ťa uviděu, hned sem ťa poznau.“
Tak jsme se seznámili a na naše
seznámení jsem poručil přípitek. V tu dobu jsem ještě oplýval
penězi z civilu, tak jsem to ještě
několikrát opakoval. Zdrželi jsme
se tak dlouho až se přiblížil konec mojí vycházky a tak jsem se
s ním chtěl rozloučit. Jenže jsem
zjistil, že on má značně přebráno a nabídl jsem se, že ho do-

provodím domů. To ale nebylo
snadné, protože jeho chůze již
spočívala na úrovni pohybu jeden krok vpřed a dva kroky vzad.
Ale tento handicap jsme nakonec překonali a já jsem ho slavnostně dovedl až domů. Šli jsme
stejným směrem, cestou k vysílači. Dodnes si pamatuju loučení
s ním, když mi řekl: „Šak když
budeš mít peníze ty nebo já, tož
sa mosíme sejít.“ Při našem dalším setkání jsem pochopil proč
má v dědině převzdívku Severin
(název po slavném folklorním
zpěvákovi Jožkovi Severínovi),
protože cestou jsme si pěkně
zazpívali. Další setkání již samozřejmě proběhlo v hospodě,
ale v jiné než kde jsme se poprvé seznámili. Bylo to v hospodě
U Vendolských. Tam již v po-

vznesené náladě mi zazpíval
píseň pro mne, jako šofera na
vysílači. Zněla:
„Za tou naší garáží Anča
na mě doráží má takové divné chutě, že mně to až zaráží.
Naše Ančka, to je holka na tu
nikdo nestačí, stačí jenom zalaškovat stačí malá chvilička, když
je v ráži za garáží rozpálí sa jak
tihlička.“
K jeho osobě ještě dodávám,
že spolu s Ferdou Křenem byl
s koňmi využíván také jako vozka pohřebního vozu na cestě
z Topolné do Bílovic. A jako
vozka také každý rok odvážel vysluhující vojáky na napajedelské nádraží a tak jeho
vztah k vojákům byl opravdu
srdečný!
veterán

ČOV Topolná
Neházejte do odpadů co tam NEPATŘÍ!
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Děkujeme firmě M-CONN jenž
poskytla sponzorským darem
jednotce
Sboru dobrovolných hasičů
věcnou výzbroj
www.mconn.cz
5 ks - svítilna SURVIVOR LED
1 ks - statické lano 30m
2 ks - polohovací opasek
Obec Topolná

Zpestření a podpora MS Bukovina Topolná
na dětských rybářských závodech,
na ,,štěrkáči“ v Topolné

2/2016
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Trojnásobný zlatý úspěch
Uplynulou fotbalovou sezónu si všichni fotbaloví příznivci
a samozřejmě taky hráči už navždy budou pamatovat jako výjimečnou. Málokoho by totiž před
jejím začátkem napadlo, že po
posledním zápase budou nad
hlavu zvedat pohár pro vítěze
jak naši dorostenci, tak i muži.
Jak všichni zasvěcení vědí, tak
tým dorostu působí pod hlavičkou FS Napajedla. Protože
však v jeho kádru působí osm
kmenových hráčů Topolné a už
několik ročníků hrají svoje soutěžní zápasy na hřišti v Topolné,
tak jsou to pro nás prostě „naši“
dorostenci. Tým dorostu si pod
vedením trenérské dvojice Radek Kurtanský, Roman Leitner
zajistil jistotu prvního místa v tabulce krajské soutěže už několik
kol před koncem. Soutěž ovládli
s náskokem šestnácti bodů na
druhý celek. Jen jednou ze dvaceti čtyř zápasů odešli ze hřiště
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poraženi a tabulku ovládli s celkovým skóre 115:21. Je vidět,
že se trenérům podařilo dát dohromady vynikající partu a klukům přejeme v působení v krajském přeboru hodně úspěchů.
Na rozdíl od dorostu si muži
první místo v tabulce museli
vybojovat až v posledním zápase. V tom se utkali v sobotu
18. 6. na domácím hřišti s celkem Babic. K žádnému velkému dramatu však nedošlo a po
vítězství 5:2 jim mohl předseda
Okresního fotbalového svazu
pan František Miko předat pohár pro vítěze okresní soutěže.
Samotný zápas zpestřil jeden
z trenérů Miloš Stuchlík, který
během přerušené hry stihl netradičním způsobem požádat
o ruku svoji přítelkyni. Muži získali z dvaceti dvou odehraných
zápasů padesát čtyři bodů, když
odešli jenom dvakrát poraženi
a třikrát remizovali. Tým připra-
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vovala po celou sezónu dvojice
trenérů Miloš Stuchlík, Roman
Leitner. Po zápase propukly postupové oslavy a oslavné chorály se Topolnou nesly až do
pozdních nočních hodin. Oslavy
byly zakončeny nedělní spanilou jízdou po obci na vlečce
traktoru. Pro další ročník si tak
muži zajistili působení v okresním přeboru. Poslední působení
Topolné v této soutěži se počítá
už na desítky let. Tak nezbývá
než mužům popřát hodně štěstí
a těšit se na další sezónu.
Pokud Vám nesedí číslovka v titulku, tak bych Vás chtěl
seznámit s třetím úspěchem
topolského fotbalu, kterého dosáhli ti, kteří už pověsili svoje
kopačky na pomyslný hřebík.
Láska k této hře je však čas od
času přivede zpátky na hřiště,
aby si dokázali, že ještě pořád
umí ovládat ten kulatý nesmysl.
Stalo se tak i o poslední červnové sobotě na turnaji hráčů nad
35 let na hřišti v Mistřicích. Za
úmorného vedra se jim podařilo
v konkurenci tří týmů z okolních
obcí vybojovat první místo. Přivezli poslední trofej tohoto ročníku do Topolné a završili tím
úspěšnou sezónu. Do dalších
fotbalových bitev tak přeji hráčům a taky fanouškům hlavně
hodně radosti z tohoto sportu.
A pokud se snad nebude dařit,
tak hodně trpělivosti a zůstaňte
věrní.
Viceník Radek
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Základní škola Topolná
Devátý ročník Pálení topolské čarodějnice se i letos skvěle vydařil!

Dětský den dětí ZŠ s topolskými hasiči

Čtvrťáci a páťáci se letos vydali na výlet do Prahy.

Na výletě chutná vždy nejlépe - děti z 1., 2. a 3.
třídy v Boskovicích

Co je to canisterapie? To už ví všichni školáci.
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Kolečkiáda

Setkání pod Lipú
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