cena 5 kč

Obecní zpravodaj

Číslo 4

Ročník XXII.

Informace pro občany:
• 1. 1. 2021 v 17.00hodin – Novoroční ohňostroj.
• Poplatek za komunální odpad na rok 2021 činí
500,-Kč/os./rok, splatnost poplatku je do 15.
března 2021. Poplatek můžete uhradit na č.ú.
1543066369/800 s v.s. číslo popisné, kreditní kartou nebo v hotovosti v kanceláři obecního úřadu.
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• Poplatek ze psa na rok 2021 je 100,- Kč, splatnost poplatku je do 15. března 2021. Poplatek
můžete uhradit na č.ú. 1543066369/800 s v.s.
číslo popisné, kreditní kartou nebo v hotovosti v
kanceláři obecního úřadu. Cena stočného od 1.
1. 2020 je 30,-Kč bez DPH.

V sobotu 5. 6.
2020 prošla
obcí mikulášská skupina
Život
v Topolné
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Slovo starosty
Milí spoluobčané,
nastává zimní období. Začátek je opět bez sněhu, ale
vzhledem k dlouhotrvajícímu
suchu by určitě nezaškodilo,
kdyby napadl. Pro obec to znamená nutnost zajistit u společnosti TOPAGRA zimní údržbu.
Rok od roku je toto jednání složitější. Píšeme o tom v článku
uvnitř našeho zpravodaje. A
bylo by dobré, kdyby se nad
postojem ke chlapům, kteří pro
nás zimní úklid obce zajišťují,
každý z nás zamyslel – někteří
z Vás, prosím, hodně hluboce.
Zkuste si představit v jejich pozici každý sám sebe. Vstáváte
rádi hodně brzo ráno do zimní
nepohody? Čekáte rádi na telefonu, až Vám zaměstnavatel
„pískne poplach“?
Vůbec mě netěší, že to, co
jsem psal o epidemiologické
situaci před třemi měsíci, bych
v podstatě mohl slovo od slova
zopakovat i v dnešním článku.
Na druhé straně musím říci, že
počet nakažených v Topolné se
zatím nijak dramaticky nezvyšuje. Svědčí to o tom, že jsme
schopni zpřísněná hygienická opatření dodržovat a jsme
k sobě navzájem ohleduplní.
Tak si to nepokazme! V těchto dnech probíhá možnost absolvovat bezplatné antigenní
testy, což by teoreticky mělo
přispět k odhalení ohnisek nákazy a zlepšit tak celkovou situaci. Jen se bojím, abychom
z radosti nad negativním výsledkem antigenního testu na
nutnost dodržování základních
hygienických pravidel nezapomněli.
Kdybych se měl věnovat
každé oblasti života, kterou
přítomnost viru negativně zasáhla, byl by článek asi hodně
dlouhý. Ale jednu z nich – školství – přece jen vzpomenu. Moc
si vážím toho, že naše paní učitelky a paní ředitelka dokázaly
na nastalou situaci pružně za-
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reagovat a zabezpečit na naší
školičce (malé – střediskové)
distanční výuku on-line. Rodiče mně jistě potvrdí, že je pro
žáky mnohem přitažlivější a
přínosnější, než zadávání úkolů prostřednictvím e-mailu. O to
náročnější je pro paní učitelky,
kterým za jejich obětavou práci
v tomto náročném období moc
děkuji.
Covid – necovid, z hlediska investičních akcí patřil rok
2020 pro obec k těm náročnějším. I když byly dodavatelské
ﬁrmy vzhledem k dotačním
podmínkám vystaveny poměrně velkému tlaku, daří se
plánované akce zvládat. Na
šatnách TJ probíhají poslední
dokončovací práce. Komplexní
rekonstrukci vnitřních prostor
obecního úřadu se 10. prosince podařilo „bez ztráty kytičky“
zkolaudovat. I když hlavním
důvodem rekonstrukce byl
špatný technický stav budovy
(rozvody elektřiny, vody, plynu, kotelna, topení, sociální
zařízení, kuchyňky), zásluhou
dobře odvedené práce architekta pana Petra Koláčka,
projektantů pod vedením Pavla Hrbáčka, ﬁrmy SV – Stav,
s.r.o., pana Slováčka i místních podlahářů a stolařů se
podařilo velmi výrazně zlepšit
i estetickou stránku interiéru
budovy. Určitě se na ní kladně podepsaly i nápady a práce
odborníka „na dřevo vzatého“
– místostarosty Radka Vajdíka. Mezi vánočními svátky
jsme Vás do nově zrekonstruovaných prostor chtěli pozvat
na den otevřených dveří. Ale
protože pověstný epidemiologický PES nám na rozdíl od
toho našeho psa doma jeden
den vyroste, aby se další dva
dny zase zmenšil, a pak zase
porostl, rozhodli jsme se prohlídku obecního úřadu pro veřejnost prozatím odložit. Dáme
Vám včas vědět a určitě přijďte
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v hojném počtu. Bude se na co
podívat.
Další akcí, kterou se podařilo letos dokončit bylo vybudování výstražného systému
a rozšíření digitálního povodňového plánu obce. Součástí
výstražného systému při mimořádných událostech je i výměna technicky zastaralé vysílací
ústředny a nahrazení drátového obecního rozhlasu bezdrátovým systémem. V současné
době probíhá zkušební provoz. A v souvislosti s tím mám
na Vás jednu velkou prosbu.
Pokud je v některých částech
obce rozhlas málo slyšet, hlášení je špatně rozumět, nebo
naopak je rozhlas příliš hlasitý,
přijďte nám to na obecní úřad
říci, popř. se ozvěte na telefonní číslo 724 179 293 nebo
na e-mailovou adresu: obec@
topolna.cz. Budeme se v rámci
možností snažit vyladit provoz
tak, abyste byli spokojeni.
Každý můj článek většinou
obsahuje pozvání na společenské a sportovní akce – a
v prosinci bývalo těchto akcí
vždy hodně. Letos uděláme výjimku. Hody nebyly, mikulášský
jarmark také ne. Návštěva černého čerta, samozřejmě v čele
se svatým Mikulášem a anděly,
byla tak pro naše děti jedním
ze světlých okamžiků letošní
zimy. Takže moc děkuji členům
Topolské chasy za uspořádání
mikulášské nadílky. Svatoštěpánský guláš si holt budete
muset uvařit doma. Novoroční
ohňostroj 1. ledna v 17:00 hod.
před obecním úřadem odpálíme – pokud nám ho do té doby
nesežere PES. Ale bude to tentokrát bez štamprle.
O to víc Vám všem ze srdce
přeji klidné a požehnané vánoční svátky a hodně zdraví,
štěstí a životního optimismu v
novém roce 2021.
Ladislav Botek,
starosta obce
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VÝSLEDKY PROJEDNÁNÍ č. 04/2020/ZO

(usnesení č. 04/2020/ZO)
ze zasedání Zastupitelstva obce Topolná, konaného dne 11. 12. 2020
A. Zastupitelstvo obce schválilo:
- složení návrhové komise, zapisovatele a ověřovatelů zápisu,
- zařazení bodu 7.5 – Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Topolná na období 2022–
2026 do programu jednání Zastupitelstva obce
Topolná a posunutí číslování dalších bodů programu
- rozpočtové opatření č. 5/2020 dle přílohy
- cenu stočného od 1. 1. 2021 ve výši 30 Kč bez DPH
- zvýšení ceny nájemného za byty v Domě s pečovatelskou službou Topolná od 1. 1. 2021 o 15 %
- rozpočet obce Topolná na rok 2021 dle přílohy
- Střednědobý výhled rozpočtu obce Topolná na
období 2022–2026 dle přílohy
Byt. jednotka Plocha v m2
460/6
460/7
460/8
460/9
460/10
460/11
460/12
460/13

96,71
90,59
57,64
41,79
151,13
90,33
61,68
62,55

Spoluvlastnický podíl
na spol. částech budovy
id. 9671/169457
id. 9059 / 169547
id. 5764 / 169547
id. 4179 / 169547
id. 15113 / 169547
id. 9033 / 169547
id. 6118 / 169547
id. 6255 / 169547

B. Zastupitelstvo obce vzalo
na vědomí:
- zprávu o činnosti rady obce
- právu kontrolního výboru

- aktualizaci Místního programu obnovy venkova obce Topolná
- kupní smlouvy o převodu vlastnického práva
k bytovým jednotkám č. 460/6, 460/7, 460/8,
460/9, 460/10, 460/11, 460/12, 460/13 v budově č. p. 460 stojící na pozemku parc. č. st. 733,
zastavěná plocha a nádvoří; ke spoluvlastnickým podílům na společných částech budovy
č. p. 460 stojící na pozemku parc. č. st. 733,
zastavěná plocha a nádvoří a ke spoluvlastnickým podílům na pozemku parc. č. st. 733,
zastavěná plocha a nádvoří, zapsaných na LV
č. 1622 a LV č. 1646 pro obec Topolná a katastrální území Topolná za níže uvedené kupní
ceny oprávněným nájemcům
Spoluvlastnický podíl na pozemku

Cena

id. 9671/169457
id. 9059 / 169457
id. 5764 / 169547
id. 4179 / 169547
id. 15113 / 169547
id. 9033 / 169547
id. 6118 / 169547
id 6255 / 169547

881 670 Kč
831 070 Kč
525 480 Kč
380 980 Kč
1 185 500 Kč
823 500 Kč
557 760 Kč
570 250 Kč

C. Zastupitelstvo obce souhlasí:
- s uzavřením Dohody o provedení práce mezi Obcí Topolná
a Mgr. Hanou Maráškovou,

jejímž předmětem je práce v
redakční radě obecního zpravodaje Život v Topolné. Roční
odměna činí 4 000 Kč

Obec v zimě
Na posledním zasedání zastupitelstva obce byla jedním z
projednávaných bodů problematika organizace zimní údržby v
obci. Jelikož jsem se s touto otázkou svého času také potýkala,
přivedlo mě to k zamyšlení: Když
začne sněžit nebo se vytvoří ledovka, všichni chceme, aby zrovna u našeho domu byl odhrnutý
sníh a posypaná cesta. Kdo to
ale zajistí??? Zatím se stále daří
udržet spolupráci s farmou Topagra, která zapůjčí techniku a
umožní svým dvěma zaměstnancům, aby zimní úklid prováděli.
Obecní úřad s těmito pracovníky
uzavře pracovní smlouvu a platí je. Za poslední roky se u této
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práce vystřídali Radek Šlajferčík,
Petr Gajdošík, Luděk Tureček a
Oto Kročil. Za jejich práci jim patří
naše poděkování.
Proč to píšu? Abychom si
uvědomili, že tahle práce není
žádná sranda. Tuto údržbu dělají při svém zaměstnání, popřípadě sice mají v Topagře dovolenou, ale nemohou si jen tak
někam odjet, natož třeba lyžovat na hory. Mnohdy musí jezdit ještě v noci nebo zase brzy
ráno. A co je dost problém, že
velká část místních komunikací je v kopci. A udržet ten velký
traktor na zledovatělé cestě je
také umění. No a největší potíže způsobíme často my, obča-
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né, když necháme zaparkovaná
auta na cestě.
Zatím nás ještě žádné zimní plískanice nezasáhly, právě
proto přicházím se žádostí, abychom si - až přijdou, uvědomili
jak můžeme k hladkému průběhu zimní údržby přispět i my. A
to třeba i tím, že kluky za jejich
práci pochválíme, místo abychom jim spílali, kde jsou tak
dlouho a proč to dělají tak a ne
onak.
Přeji vám krásnou zimní pohodu a žádné zimní úrazy. Bylo
by fajn, kdyby se už probírala jenom takováhle témata a ne pořád covidová, to nám také přeji.
H. Mar
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Bez vzájemné spolupráce bychom se neobešli
Když začal nový školní rok,
nějak podvědomě všichni tušili,
že bude opět „jiný“, ale nechtěli si
to připustit. Všudypřítomná desinfekce a častá frekvence otázek
učitelů: „Děti, umyly jste si ruce?“
byla součástí každodenního školního života. Prváčci se sotva stačili rozkoukat v novém prostředí a
už nastala vzhledem k epidemiologické situaci pro všechny nepopulární změna – zavřené školy a
distanční výuka.
Pedagogové se na tuto změnu
raději připravovali už od prvního
zářijového týdne: zmapovali zájemce ze stran žáků o zapůjčení
notebooků (mimochodem škola
jich v době distanční výuky zapůjčila 17), prošli několika školeními,
ředitelství nastavilo jednotnou
platformu Microsoft Teams. Se
zvyšujícími počty nakažených,
kterým se nešlo vyhnout ve zprávách, se zvyšoval počet minut,
které věnovali čtvrťáci a páťáci ve
škole seznamování se s „Team-

sy“. U mladších dětí to museli
zvládnout rodiče.
Díky tomu jsme se mohli po
zavření škol přeměnit v online třídy a pustit se do boje jak se vzděláváním, tak i s technikou. Žáci se
poctivě připojovali na online výuku a snažili se plnit zadané úkoly,
za což zaslouží velkou pochvalu.
Za sebe musím říci, že když
se na vás v 8:00 ráno dívá 16
párů ospalých dětských očí, které se občas při špatném signálu
mění v duchy, přitom řešíte na
mobilu kdo se nemůže připojit a
zároveň se snažíte dětem vysvětlit pravidla pro psaní předpon
s, z, motivovat je pro výuku,
sdílet prezentace a videa, u
kterých ovšem někteří žáci
neslyší zvuk - je to velmi zajímavá zkušenost. Tady patří
poděkování paní učitelkám,
jenž „za pochodu“ řešily technické problémy, celodenně
na Messengeru, WhatsAppu
nebo v emailech kontrolovaly

zaslané úkoly a komunikovaly s
dětmi či rodiči.
Velké ocenění a poděkování
za spolupráci si zaslouží také rodiče, mnohdy i prarodiče – jednak
za technické zajištění domácí výuky pro své žáčky, za dočasnou
změnu profese v učitele i za napovídání svým dětem při online
výuce ☺.
S přáním krásných vánočních
dnů a šťastného nového roku
Mgr. Jana Gregorová
Základní škola Topolná
má novou internetovou adresu
zstopolna.cz

Zdobení – každý žák školy má na stomečku vlastnoručně vyrobenou ozdobu
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Život v Topolné
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I ve
školní
družině
musí být
jednotlivé
třídy
zvlášť

Místo
tělesné
výchovy
procházky

Prváci si
vyrobili
krásný
vánoční
řetěz
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Život v Topolné

strana 5

Generální oprava varhan v Topolné
V měsících říjnu a listopadu t. roku byly opraveny varhany v našem kostele. Bylo tak
učiněno zadost u nás „hostujícím“ varhaníkům, kteří si často
stěžovali a naříkali, že se tam
neozývá nějaký tón, že to neladí atd. To se vzápětí vždycky
nechalo opravit, ale za několik
týdnů se objevila další závada.
Jak už bylo předesláno v obecním zpravodaji (č. 1/2020), koncem roku 2019 byla provedena
odborná prohlídka organologem
p. Janem Gottwaldem z Olomouce, který nám řekl, že od poslední pořádné opravy uplynulo
více jak deset let (2002), a proto
nelze generální opravu odkládat
nějak na neurčito. Provozování
takových píšťalových varhan je
sice náročné, ale co se týká kva-
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lity zvuku a tvorby tónů, se tomu
elektronické varhany nikdy nevyrovnají. Proto obliba klasických
varhan stoupá a „píšťaly“ jsou
stále v kurzu. I když pořizovací
cena je vysoká. Vysokou částkou se nám zdál i odhad opravy
vyřčený organologem (cca 400
tisíc) a tak se sklopenou hlavou
jsme se připravovali na několika
leté kostelní sbírky. Ale jak se
říká „odvážnému štěstí přeje“
- stalo se, že s Boží pomocí na
konto varhany začaly přicházet
a stále přicházejí od dárců větší
i menší částky. Takže z nejhoršího jsme venku! Sbírka ale pokračuje.
Něco málo o našich varhanách: byly zakoupeny ze sbírek
občanů v roce 1953 od slavné
firmy Rieger – Kloss z Krnova
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a mají 1260 píšťal. Mezi organizátory akce patřil i p. učitel Jaroslav Hyánek, který zpočátku na
ně hrával. Potom řadu let hrál p.
František Rozsypálek z č. 88 a
později synové Josef a František.
Oprava začala demontáží
podlahy na kůru, v jejichž útrobách jsou umístěny vzduchové
rozvody. Byly vyměněny desítky
metrů plastových trubiček o průměru 8 mm a přitom zjištěno, že
životnost tohoto materiálu byla už
za hranou. Rovněž vzdušníky a
ﬁlcové polštářky byly rozežrané
červotočem, musely být nové. A
poté nastalo ladění varhan podle
speciálního přístroje.
Generální opravou byla pověřena ﬁrma Stehlík z Rohatce,
známá svou odborností a kvalitou. Touto činností se zabývá už
od r. 1988. Oprava se provedla
v dohodnutém termínu a požadavky z kontrolních dnů byly akceptovány, splněny. Svého úkolu
se pracovníci ﬁrmy zhostili se ctí
a při předávání nám popřáli dobré varhaníky, aby tento královský
nástroj správně užívali.
Tečkou za generální opravou
varhan by měl být koncert jako
poděkování všem, kteří se organizačně, svými dary a sbírkami ﬁnančně zasloužili o jejich opravu.
Bohužel, termín uskutečnění je
zatím v nedohlednu, snad v příštím roce.
F.S.
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pan Stehlík ladí varhany

odpad do sběrného dvora

Obec Topolná
- církevní rok
2019 - 2020
Na svátek Všech svatých a Památky zesnulých (1. a 2. listopadu)
bylo v našem v kostele vystaveno
tablo s fotograﬁemi našich drahých
zesnulých. Tablo bylo vystaveno k
nahlédnutí vzadu - v kostele, kde z
fotograﬁí jsme si mohli připomenout,
kdo z našich blízkých nenávratně
odešel. Výstav se nám v tomto roce
ještě zjednodušil, protože náš kostel
je denně otevřený.
(Poznámka - církevní rok se od
občanského liší.)
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Společenská kronika
Říjen - prosinec
v září:
60 let

Luňáková Marie
Vašinová Marie

v říjnu:
50 let
Liptáková Hana
60 let
Budíková Jarmila
70 let
Čechmánková Jarmila
Sklenář Antonín
75 let
Bereznajová Věra
v listopadu:
50 let
Mášková Marcela
Kašná Marcela
Kuba Pavel
70 let
Šobáňová Marie
Krátký Stanislav
85 let
Kalabus Jan
Kurtanský Josef
v prosinci:
50 let
Horáková Markéta
Šiller Roman
Bobčíková Ivana
Weiss Radek
70 let
Polášková Alena
Kvapilíková Libuše
Škára Vladimír
85 let
Bečicová Libuše

Evidence
obyvatel
v roce 2020
Počet obyvatel
k 18. 12. 2020 je 1607,
průměrný věk obyvatel 42 let.
Zemřelo Narozeno Přihlášeno Odhlášeno -
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18 obyvatel
11 občánků
28 obyvatel
27 obyvatel

Život v Topolné
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TJ Topolná
Dobrý den vážení čtenáři.
Opět Vás zdravím po čtvrt roce.
Tak jako celá republika i my se
potýkáme s koronavirovou pandemií. Podzimní část fotbalové
sezóny 2020/2021 jsme opět
nedohráli. Snad se zbylé zápasy stihnou odehrát na jaro. I z
tohoto důvodu naše fotbalová
sezóna začíná neobvykle brzy
a to již začátkem března. Po
celém roce se můžete tedy těšit na naše borce na domácím
hřišti. Pokud tedy vůbec jarní
část sezóny začne, ale buďme
optimisty.
Za celé TJ bych Vám rád popřál Veselé Vánoce plné klidu a
pohody. Doufejme, že příští rok
bude nejen na fotbal, ale také
na všechny ostatní akce námi
pořádané mnohem bohatší.
Stanislav Mašlan
Přípravka
Od posledního vydání Topolských novin jsme před koronavirovým zrušením podzimní
soutěže stihli odehrát ještě 2
zápasy. A hned ten první nám
přinesl velkou radost, kdy jsme
se poprvé v sezóně radovali z
výhry a to nad celkem z Babic
poměrem 6:12. Branky si každý
po 4 kouscích rozdělili pro naši
hru klíčoví hráči Davča Křesťan,
Míša Neumann a Davča Mikoláš. Poslední fotbalový víkend
před vládní stopkou jsme odehráli na hřišti suveréna naší
soutěže Slavoje Jarošov. Výsledek 19:2 může vypadat hrůzostrašně, ale věřte tomu, že
kluci v tomhle zápase bojovali
od začátku až do konce a fakt,
že jsme prvním celkem, kterému se Jarošovu podařilo vstřelit branku v této sezóně, je toho
důkazem.
Všichni se také těšíme až se
po novém roce zase společně
sejdeme a pustíme se do tréninku. Tréninky pro nás budou o to
zábavnější a hlavně kvalitnější
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díky novým tréninkovým pomůckám, na které se společně
s týmovými dresy od jara můžeme těšit. V závěru bych chtěl
všem popřát štastné a veselé
Vánoce a úspěšný rok 2021,
který doufejme bude i pro fotbal
veselejší.
David Večeřa - trenér
Mladší žáci
Od minulé sezóny je na klucích vidět velký pokrok a to nás
trenéry hodně těší. Hoši poctivě
chodí na každý trénink a pak je
to na hře znát. V této sezóně
jsme se přihlásili do okresního
přeboru. Ve skupině máme tři
soupeře a hrajeme dvoukolově.
Huštěnovice jsme porazili 3:2 a
12:0. Pro kluky byl tento dvojzápas jeden z nejlehčích. Další
soupeř byl Orel Uherský Brod,
kde jsme vyhráli 5:2 a 5:4. U
těchto výher se už hráči nadřeli,
ale bojovností vítězství uhájili.
Jako poslední nás čekala Ostrožská Lhota. Tam jsme prohráli 2:3 a 0:2, ale stydět se kluci
nemusí. Obě utkání byla velmi
vyrovnaná a řekl bych, že jsme
byli i fotbalově lepší. Ale to tak
někdy bývá, že lepší mužstvo
prohraje.
Skončili jsme po podzimní
části na druhém místě se skórem 32:14. Nejlepším střelcem
se stal Karel Horák, který dal 11
branek a za ním hned Matyáš
Stuchlík 10 branek,
dále Filip Hejda 3
branky, pak dvě
branky střelili Lukáš
Foltýn, David Křesťan a Michal Neumann a po jedné
brance David Mikoláš a Honza Stánik.
A nesmím zapomenout na našeho
brankáře Filipa Bernatíka, který chytá
jak za mladší, tak i
za starší žáky a zá-
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pas od zápasu jeho výkonnost
roste. Do sezony zasáhli i kluci
z přípravky a velice nás potěšili.
Jen tak dále hoši.
Tomáš Mikulka - trenér
Starší žáci
V této sezoně hrají starší žáci
systémem 7+1 na půl hřiště. Je
to pro nás něco nového, ale kluci se s tím výborně poprali. Čekalo nás 10 soupeřů, ale kvůli
pandemii jsme odehráli jen 8
zápasů. Březolupy jsme porazili 6:2, Jalubí 7:3, Nedachlebice
4:2, Traplice 8:0 a Jarošov 4:3.
Bohužel přišly i porážky: v Bílovicích 9:1, v Babicích jsme dostali naloženo 12:2 a poslední v
Mistřicích 6:1. Po necelé půlce
sezóny nám patří třetí příčka při
skóre 33:37. Nejlepší střelec je
David Mikulka s 12 brankami,
po 6 brankách mají Karel Horák a Matyáš Stuchlík, 3 branky dal Radim Podlas, 2 góly dal
Viktor Žiška a jednogólový byl
Filip Hejda, Lukáš Foltýn a Petr
Úlehla.
Chci pochválit všechny hráče
za předvedené výkony, hlavně
ty mladší, protože bez nich by
starší žáci sezónu neodehráli. Jde vidět, že oťukání s těmi
staršími žáky mladším pomáhá
a fotbalově rostou a můžu říct,
že těch šikulů máme v žácích
hodně. Pro topolský fotbal jen
dobře. A kdo nás nejvíce potě-
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šil a překvapil? Je to hráč přípravky, který už nastupuje i za
starší žáky a zamotává svou šikovností hlavu o mnoho starším
protihráčům. Tímto hráčem je
David Křesťan.
Závěrem chci poděkovat hráčům, trenérům, rodičům a všem
co nám s dětmi pomáhají a popřál veselé Vánoce a šťastný
nový rok!!!!!!!
Tomáš Mikulka - trenér
Muži
Máme za sebou neúplnou
podzimní část, kdy nám schází
odehrát 4 kola. Po 9 kolech nám
patří 13. příčka se 6 body při
skóre 15:27 za dvě výhry. Určitě
nemůžeme být spokojeni a co
si budeme namlouvat, v jarních
bojích budeme hrát o záchranu.
Samozřejmě klukům věřím a že
B. třídu v Topolné zachráníme.
Teď po měsíci a půl začneme znovu trénovat. Sešli jsme
se 10. 12. a 17. 12. na umělce
v Napajedlích, pak budeme mít
pauzu. Zimní příprava nám začíná ve čtvrtek 7. 1. 2021 opět
v Napajedlích na umělce. Budeme trénovat 2krát týdně a to
úterý a čtvrtek. Pozitivní je, že
už jarní zápasy budeme hrát na
domácím hřišti. Samozřejmě se
musí posílit mužstvo, ideálně o
3 až 4 hráče. Uvidíme, jak vše
dopadne, ale věřím že se nám
to podaří. Za celý tým přeji všem
našim fanouškům, klidné prožití
vánočních svátků a do nového
roku hlavně zdravíčko.
Roman Leitner – trenér
Další atletka z Topolné
Po přečtení článku z minulého čísla Topolských novin pana
Františka Samsounka na téma
atleta z Topolné jsem si uvědomil, že máme i nadějnou atletku.
Jako Šimon Pekař i ona působila ve zdejší TJ Topolná. Po
krátkém čase si jí všimli trenéři
1. FC Slovácko, kam následně
přestoupila do dívčího týmu. Po
krátké adaptaci se zabydlela a
prosadila se do základní sesta-
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vy. Od svých 13 let se začíná
fotbal kombinovat s atletikou.
Po pár letech u ní atletika vítězí
a začíná se jí věnovat naplno.
Stává se členem „Vlčí smečky“
pod vedením trenéra Jaroslava Vlčka, kterého následuje do
Vítkovic, kde nyní působí pod
hlavičkou SSK Vítkovice, z. s.
Pokud jste to z předchozího textu ještě nepoznali, jedná se o
Terezku Sklenářovou.
Spojil jsem se s jejím trenérem, panem Jaroslavem Vlčkem (mimochodem je trenérem
i Zdeňka Stromšíka, držitele národního rekordu v běhu na 100
metrů), aby nás podrobněji seznámil s úspěchy Terezky Sklenářové. Doufám, že za pár let jí
budeme držet palce u obrazovky, jako účastnici Olympijských
her.
Stanislav Mašlan
17. letá studentka Sportovního gymnázia Dany a Emila
Zátopkových v Ostravě a členka prestižního atletického klubu SSK Vítkovice má za sebou
nejlepší rok své krátké atletické
kariéry.
Rodačka z malebné obce moravského
Slovácka – Topolné se
dokázala skvěle vyrovnat se záludnostmi
přípravy v letošním
roce, kterou tak silně
ovlivnila koronavirová
pandemie.
Už v únoru v halové sezóně na sebe
upozornila výrazným
vylepšením všech tréninkových parametrů,
což se promítlo i do
výkonů v disciplínách
na které se specializuje a ke kterým má
největší předpoklady,
tedy ve skoku dalekém a v trojskoku.
Na halovém dorosteneckém Mistrovství
Moravy a Slezska se
stala dvojnásobnou
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vícemistryní v dálce a trojskoku o dva týdny později přidala
svou první medaili na celostátním republikovém šampionátu,
když ve vylepšeném osobním
maximu 11,89 m obsadila fantastické 2. místo. K němu nelze
opomenout i nevděčné 4. místo
o den dříve, které přidala v dálkařském sektoru.
Po složité jarní přípravě, kdy
se termín závodů posouval až
do hlubokého léta se znovu dokázala popasovat se záludnostmi složité sezony a na dorosteneckém Mistrovství Moravy a
Slezska v Olomouci dokázala
vydřít zlaté mistrovské double v
trojskoku i dálce!!!
Svými vynikajícími výsledky
si teprve 17. letá dorostenka dokázala vybojovat místo i v ženském extraligovém celku Vítkovic a zdaleka zde nesbírala jen
cenné zkušenosti, ale přispívala
i výrazným bodovým ziskem.
Ve ﬁnále extraligové soutěže
na Mistrovství České republiky
družstev se dokázala prezentovat fantastickým výsledkem
zejména v trojskokanském sektoru. Novým osobním rekordem
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12,36 m obsadila neskutečné
4. místo mezi nejlepšími závodnicemi z České a Slovenské
republiky. Tímto výkonem se
rovněž umístila na děleném 1.
místě v průběžných dorosteneckých tabulkách České republiky
a současně za tento výkon jí
patří 12. místo historických tabulek!!! Výkonem 12,36 m zaostala jen 4 cm za limitem, který
by ji opravňoval ke startu na dorosteneckém ME v Rietti, které
bylo z důvodu pandemie bohužel odvoláno. Protože ji výjimečný výkon v redukovaných evropských tabulkách zařadil mezi
20 nejlepších dorosteneckých
trojskokanek Evropy, je vysoká
pravděpodobnost, že by se na
základě divoké karty evropského šampionátu i zúčastnila.
Na dorosteneckém MČR
byla Tereza rovněž nemírně
úspěšná, když si z vrcholné domácí mládežnické akce přivezla
3 medaile v hodnotě bronzu: z
dálky, trojskoku a 3. „placku“ přidala jako členka štafety 4 x 100
metrů!!!!
Úspěšnou sezonu pak Terezka završila na republikovém
šampionátu do 22 let, kde ve
startovním poli závodnic až o 5
let starších vybojovala další 4.
místo, tentokrát v trojskoku.
O týden později se opět na
severu Čech výrazně zasloužila o další úspěch vítkovického klubu, když svým vysokým
bodovým ziskem přispěla ke
3. místu ostravských závodnic
mezi nejlepšími mládežnickými
družstvy České republiky!!! Od
1. ledna přestupuje Tereza do
kategorie juniorek, kde to bude
zase o něco těžší. Svým zodpovědným tréninkovým přístupem,
přiměřenou a nezbytnou mírou
talentu a velkou houževnatostí se Terezka, která se v těchto
dnech připravuje v ideálních klimatických podmínkách na ostrově Tenerife, postará jistě o nejedno milé překvapení, jak tomu
bylo v letošním roce.
Jaroslav Vlček
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