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Slovo místostarosty
Vážení spoluobčané,
Jarní měsíce jsou již za námi,
jejich teplotní průměr však vypadal, jako by probíhalo léto.
V jarních měsících byla ukončena demolice koupaliště a následné zavezení. Někteří občané
se ptají, jak obec využije plochu
po bývalém koupališti? To zatím
nevíme, přivítáme však každý
dobrý námět každého z vás! Myslím si, že areál koupaliště, který
byl v žalostném stavu a dělal naší
obci ostudu, bude využit pro potřeby všech občanů. Když jsme
v Bůrovcích, tak bych rád zmínil
akci, která proběhla 12. května,
a to košt vína a taneční zábava
se skupinou Reflexy Original. I
přes počáteční nedůvěru konání
koštu vína na tomto místě, byla
účast našich i přespolních občanů velmi vysoká, stejně tak i na
večerní zábavě. Domníváme se,
že model spojit košt i bigbeat se
osvědčil.
V dubnu bylo dokončeno zateplení fasády a výměna oken ze
zadní strany hasičské zbrojnice.
Následující měsíc se již naplno rozběhla rekonstrukce Staré
školy a i přes některé problémy

probíhá podle plánu. V květnu byla
taky dokončena celková rekonstrukce vodovodů v Chalúpkách.
V červnu začala stavba nové komunikace v této části. Ta bude
dokončena pokládkou nového
koberce v měsíci srpnu.
V červenci za podpory obce
bude provedena výměna střešní
krytiny na budově zahrádkářského domu.
O letních prázdninách začne
celková rekonstrukce dětského
hřiště v MŠ. Ta bude ukončena
v podzimních měsících tohoto
roku. Stavbu provede firma Stavitelství Radek Šimák Zlín s.r.o.
Dále v letních měsících proběhne
rekonstrukce kanalizace od hlavní
silnice k bytovce nad školou.
Rád bych také zmínil naše
fotbalisty, kteří v minulém týdnu skončili mistrovské soutěže.
Chtěl bych poděkovat všem hráčům, trenérům i funkcionářům od
přípravky až po první mužstvo,
jelikož sám vím, co to obnáší.
Chtěl bych se zastavit u jména
p. Radka Kurtanského, který vedl
v posledních letech (možná desetiletích) jak muže, tak hlavně
dorostenecké mužstvo pod hla-

vičkou Napajedel (skládající se
z kluků z Topolné a Napajedel
– hrajících na hřišti v Topolné).
Tento rodák z Topolné se rozhodl, že s fotbalem končí. Věřím,
že to není jeho poslední slovo,
ale pokud by bylo, tak děkujeme.
Byl bych také rád, kdyby topolská
kopaná byla více podporována
našimi podnikateli a místními firmami.
V sobotu 9. června se uskutečnil pod záštitou místostarosty
obce turnaj v tenise ve čtyřhrách
mužů na místním multifunkčním
hřišti. I přes menší účast měl turnaj kvalitní úroveň.
V sobotu 1. září se bude konat v areálu KS v Bůrovcích „Den
pro malé i velké“. Program bude
upřesněn během měsíce srpna.
Obecní úřad také všechny z Vás zve 8. září na tradiční
Slavnosti vína a den otevřených
památek do Uherského Hradiště.
Doufám, že se setkáme v hojném
počtu.
Na závěr přeji všem slunečné léto a hlavně dětem krásné
prázdniny plné pohody a odpočinku.
Radek Vajdík

VÝSLEDKY PROJEDNÁNÍ č. 02/2018/ZO
ze zasedání Zastupitelstva obce Topolná, konaného dne 13. 6. 2018
A. Zastupitelstvo obce schválilo:
- složení návrhové komise, zapisovatele a ověřovatele zápisu
- program zasedání tak jak byl uveden na pozvánce
- Účetní závěrku Obce Topolná za rok 2017 s výrokem „bez výhrad a oprav“ dle protokolu
- příděl do fondu oprav kanalizací a ČOV ve výši
482 329,55 Kč
- rozpočtové opatření č. 3/2018 dle přílohy
- společnost Stavební firma Šimák s.r.o., se sídlem Okružní 4550, Zlín, jako dodavatele investiční akce „Rekonstrukce herní zahrady MŠ Topolná“
- Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo na stavební akci
„Oprava místní komunikace v Topolné – část
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Chalúpky“ se společností Strabag a.s., Praha
5, podepsané dne 9. 5. 2017. Termín dokončení díla 31. 7. 2018
indikativní nabídku České spořitelny, a. s., na
poskytnutí úvěru na akci „Snížení energetické
náročnosti objektu „Komunitní centrum Topolná“ ve výši 6 000 000, – Kč s úrokovou sazbou
1,57 %. Poslední splátka úvěru bude 31. 12.
2023
nákup spoluvlastnického podílu o velikosti id. ½
na pozemku označeném jako zastavěná plocha a nádvoří parc. č. st. 152 zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 140 m2, jehož součástí je
budova bez č. p. a č. e., zemědělská stavba;
pozemku označeném jako zastavěná plocha a
nádvoří parc. č. st. 153 zastavěná plocha a ná
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dvoří o výměře 557 m2, jehož součástí je budova
č. p. 126, rod. dům; pozemku označeném jako
trvalý travní porost parc. č. 135 o výměře 2 126
m2; pozemku označeném jako zahrada parc. č.
137 o výměře 982 m2, zapsaných ve veřejném
seznamu na LV č. 240 pro Foralová Jarmila, za
cenu 205 000, – Kč
prodej části pozemku parc. č. 4369/1 o výměře
56 m2 vymezeného geometrickým plánem č.
852–24/2018, zapsaného na LV č. 1 pro Obec
Topolná u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj,
Katastrální pracoviště Uherské Hradiště v k. ú.
Topolná za cenu 500, – Kč / m2 panu Jakubu
Šímovi
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo se společností SV
– Stav s.r.o., Bílovice 550, podepsané dne 9. 4.
2018. Navýšení ceny díla o 428 762,10 bez DPH.
Konečná cena díla je 14 690 685, – Kč bez DPH

B.
-

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Zprávu o činnosti rady obce
Zprávu kontrolního výboru
Směrnici č. 17/2018 o tvorbě a používání
fondu oprav kanalizací a ČOV

C. Zastupitelstvo obce souhlasí:
- s celoročním hospodařením Obce Topolná
za rok 2017 s výrokem „bez výhrad“
D. Zastupitelstvo obce pověřuje:
- starostu obce podpisem smlouvy o dílo se
společností Stavební firma Šimák s.r.o., se
sídlem Okružní 4550, Zlín, jako dodavatelem investiční akce „Rekonstrukce herní
zahrady MŠ Topolná“ ve výši 2 017 419, –
Kč bez DPH

6. Topolský slivovicový košt je za námi!
Přestože v uplynulém roce
nebyla příliš vydařená úroda
ovoce, podařilo se v sobotu
24. 3. 2018 v Domě u zahrádkářů uskutečnit již 6. Topolský
slivovicový košt. V letošním roce
bylo připraveno k ochutnání celkem 48 různorodých destilátů (z
toho 33 vzorků modrého ovoce,
15 vzorků letní ovoce) jak od
místních pěstitelů, tak pěstitelů
z Jihomoravského kraje či Valašska.
Dvanáctičlenná degustační
komise měla v pátek před koštem velmi složitý úkol anonymně vybrat ten nejlepší vzorek.
Po odborném koštování rozhodla, že v „letním ovoci“ získá
první místo Stanislav Sekanina

se vzorkem hrušky z roku 2016.
V kategorii „modré ovoce“ obsadil
třetí místo Jaroslav Novák z Nedašova, druhé místo patří Stanislavu Čechmánkovi z Topolné a
jako nejlepší se umístil se vzorkem durancie z roku 2017 Rudolf
Foltýn z Topolné. Gratulace vítězům!
Velké poděkování patří Vám
všem, kteří jste poskytli své vzorky, degustační komisi za její výdrž
a všem návštěvníkům za účast a
nezapomenutelnou příjemnou atmosféru!
Stalo se již tradicí, že každoročně dobrovolně přispíváme
alespoň malou měrou těm, kteří
výpomoc potřebují. V minulém
roce jsme přispěli částkou ve výši

2.000,-Kč do Nadačního fondu
pro předčasně narozené děti a jejich rodiny. V letošním roce částka ve výši 2.000,-Kč byla zaslána
o. p. s. Život dětem, která od r.
2000 pomáhá nemocným, handicapovaným a opuštěným dětem
v rámci celé České republiky, které se ocitnou v obtížné životní situaci a potřebují odbornou pomoc
a podporu svého okolí.
Na závěr Vám všem přejeme
nejen do zahradnického roku dostatek energie, v poslední době
chybějící déšť doplněný o příjemný sluneční svit, ale především a
hlavně pevné zdraví! Na viděnou
na 7. Topolském slivovicovém
koštu!
Josef Foltýn, Roman Foltýn

Hody, milé hody ……
Jistě všichni známe tuto hodovou píseň, která
doufám se bude i letos zpívat o posledním víkendu měsíce září - 2018. Anebo ne? No, nechme
se překvapit. Ono je to v dnešní době všechno
jaksi jinak a naruby! Ale za to prý nikdo nemůže,
…….to je dobou.
Protože jsem byl v minulém roce přímým
účastníkem Slováckých hodů v Topolné dost
zklamán, rozhodl jsem se k tomuto vyjádřit. A to
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nejen z pohledu mé osoby, ale hlavně z připomínek přihlížejících domácích i přespolních,
kteří se přišli na hody do Topolné podívat.
Často slyším, „proč jim to někdo neřekne“, tak
velké nedostatky v organizaci, vždyť mají vedoucího?
A tak postupem času jsme svědky několika
nešvarů, které tento lidový zvyk kazí a znehodnocuje. Od velmi brzkého úvodu Žehnání
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práva, až k poskytování přemíry jídla a občerstvení poskytovaného rodinami stárků. Nezapomeňme, že na Hody se sjíždějí do obce
lidé, kteří chtějí něco vidět, ale místo toho……
úprkem utíkají od oběda (kuchařky už vůbec
nejdou), protože už ve 13.00 hodin přichází
krojovaní ke kostelu a každý si přece chce
něco nafotit! Nešlo by to trochu posunout?
Vždyť je světlo až do 20 hodin! Všechno je
to příliš, příliš uspěchané!! K tomuto přidám
stručné hodnocení z minulého roku. Průvod
krojovaných, s přihmouřeným okem, byl dobrý
pouze k mladšímu stárkovi, ale co následovalo potom (nevymlouvejme se na počasí), to už
nebyl ani náznak slovácké chasy; ta se motala
mezi ostatní lidi. Takže bez ladu – skladu a
většinou i bez zpěvu. Ale to se dá odpustit –
inu, když se po celý Boží rok o písničku nezavadí, tak se nedivme. Ale stejně nevím, proč
se chasa schází už od července – to jenom
kvůli tancům?
Kolegové – muzikanti marně vzpomínali kdy
a kde jsme tak divný průběh hodů v našem
okolí viděli, a naopak hodnotili, kde to bylo nejlepší. Shodli jsme se na Spytinově – tam jdou
pěkně s noblesou - v zákrytu, říkání u domu se
mluví „spatra“ bez posměšků, anebo se solidně
přečte. Hráváme každoročně asi na patero hodech, a tak náš úsudek si myslím, je dostateč-
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ně objektivní. Ale pokračujme. Bohužel k panu
starostovi se chasa scházela tu a tam s několikametrovým rozestupem, až se muselo na některé čekat. Ne moc pěkná podívaná. Co kdyby
přijela nějaká televize udělat krátký spot…. ale
raději ať ne!
Při této „nepořadovosti a troufám si říct uvědomělé nekázni“ ještě se k tomu všemu přidružuje další nešvar – ale dnes už zvyk. Zakrátko po
revoluci se totiž jaksi vžilo, že hned v první den
hodů se začala obcházet celá dědina. Důvodem
je, že by prý příští den vybrali málo do pokladniček!? (Jako by je obec nedotovala???) Přitom
starší generace dobře ví, že první den se vždycky chodilo pouze ke stárkům. A až druhý den se
„vymetly“ všechny ulice a uličky co jich obec má,
a vybíralo se. Obchůzka se někdy natáhla pouze
mimořádně, když se stalo, že byl jeden pár stárků. To se operativně dohodne s muzikou a projde
se nějaká ulice, aby se natáhl čas pro příchod
k Obecnímu úřadu.
Jelikož se tato časem ověřená pravidla skoro
pravidelně ignorují, tak jsme svědky
rozpačitého - prořídlého průvodu bez doprovodu občanů a dětí, kteří právě svou účastí dodají tomuto lidovému zvyku podporu a pestrost.
Vždyť je to svátek celé obce!
Fr. Samsounek

Život v Topolné
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Loučení P. Artura Kozika
a zároveň jako rozloučení po čtyřech letech společného života na
Slovácku. Možná zaujme i vás,
podepisuji se téměř pod vše, co
je v ní řečeno:
„Desiderata“
Jdi klidně uprostřed rozruchu a
spěchu a vzpomeň si, jaký mír
může být v tichu.

Stěhování nemám rád, ale
přece jen má své výhody: umožňuje udělat si pořádek v životě
– ohledně věcí, vztahů i zvyků.
Co po stěhování? Ne vždy je to
změna k lepšímu, ale vždy se
jedná o nějaký vývoj.
K nevýhodám stěhování patří
balení, ale i u toho může člověk
získat nějakou odměnu: například objevit poklad, dávno zapomenutý v krabici na půdě.
Mojí odměnou byl text „Desiderata“, který mě před lety něčím silně zaujal, dal jsem si ho
zarámovat, visel mi nad postelí,
při stěhování skončil v krabici a
pak ležel na půdě – teď se vrátil
s novou inspirací.
Ta báseň vznikla jako vánoční přání v roce 1927, dnes Vám ji
chci dát jako přání na prázdniny

Ale nenech se tím zaslepit k
dobru,
mnoho lidí zápasí o velké ideály
a všude je život plný hrdinství.
Buď sám sebou.
Zvláště nepředstírej city,
ani se nestav cynicky k lásce,
neboť tváří v tvář vší vyprahlosti
a rozčarování je věčně svěží
jako tráva.

Vyhýbej se hlučným a svárlivým
osobám, otravují ducha.
Jestliže se budeš srovnávat s
jinými,
můžeš se stát domýšlivým či
zahořklým,
neboť vždy se najdou lidé větší
nebo menší než jsi ty.

Přijímej klidně, co ti radí léta, a
až přijde čas,
s půvabem se vzdej toho, co
náleží mládí.
Rozvíjej sílu ducha, aby tě
ochránila v nenadálém neštěstí.
Ale netrap se představami.
Mnoho obav se rodí z únavy a
osamělosti.
Při zachování rozumné disciplíny, buď k sobě laskavý.
Jsi dítětem vesmíru, neméně
než stromy a hvězdy, máš právo
být zde.
Ať ti to je jasné či ne, vesmír se
nepochybně rozvíjí tak, jak má.

Raduj se stejně z toho, čeho jsi
dosáhl, jako ze svých plánů.
Udržuj zájem o svoji vlastní
životní cestu, jakkoliv skromnou,
je to skutečné bohatství v proměnlivém osudu.
Buď opatrný ve svých záležitostech, neboť svět je plný nepravostí.

Žij proto v míru s Bohem, jakkoli
si ho představuješ.
Ať je tvé usilování v hlučném
zmatku života jakékoliv, udržuj
mír ve své duši.
Se vší jeho nepravostí, dřinou a
rozbitými sny je to přesto krásný
svět. Buď veselý.
Usiluj o to, abys byl šťastný.

Pokud je to možné bez ztráty
tváře, vycházej dobře se všemi
lidmi.
Říkej svou pravdu tiše a jasně a
naslouchej ostatním,
třeba i omezeným a nevědomým, také oni mají svůj příběh.

Výročí 100 let republiky
Masaryk dosáhl v průběhu roku 1918 příslibu
uznání nezávislosti od hlavních západních mocností Dohody. V Paříži ustanovil prozatímní československou vládu. Mezitím se politické strany
na domácím českém území dohodly na vytvoření
Národního výboru československého, který měl
připravovat převzetí moci. Mafie se v září 1918
připravovala na možnost převzetí moci nekrvavým
vojenským převratem.
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Československý stát byl mezinárodně přijat
již v polovině roku 1918. A to nejprve Francií 29.
června, Velkou Británií 9. srpna, Spojenými státy
americkými 3. září a do konce roku dalšími evropskými i zámořskými státy. Československé legie byly de facto uznány za spojeneckou armádu
a tak se Československo dostalo do zcela výjimečné pozice, což bylo velkou výhodou před konáním Pařížské mírové konference v roce 1919.
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Z historie Topolné

Antonín Horák

V letošním roce si připomínáme několik událostí, které
jsou významné pro naši obec.
V roce 1318 (700 let) byla v
Jihlavě sepsána a zveřejněna
listina ve které se poprvé zmiňuje jméno obce Topolná. Je
uveřejněna v Codex diplomaticus Moravia. Český král Jan

strana 6

Lucemburský na základě svědectví významných osobností, mezi které patřili Jindřich z
Lípy, Jan z Meziříčí, Bernard
z Cimburka a další, potvrzuje
výměnu majetků mezi Janem
z Hradce a olomouckým biskupem Konrádem a to vesnice
Spytihněv, Topolná a Skalka u
Kyjova za vesnice v okolí Jihlavy (Beranov, Bradlo, Přísec,
Puklici, Petrovice). Významné osobnosti dosvědčily že
vesnice Spytihněv, Topolnou
a Skalku daroval za svého
života český král Václav II.
(tchán Jana Lucemburského
za zásluhy v boji zmíněnému
Janu z Hradce (Jindřichova).
Král Václav II. zemřel v roce
1305, proto si naše obec připomínala svoji existenci již v
roce 2005.

Život v Topolné

Výměna těchto vesnic měla
praktický význam. Oba noví
majitelé to měli ze svých sídel blíže. Naše obec zůstala v
majetku olomouckých biskupů
až do roku 1582, kdy byla biskupem Stanislavem Pavlovským prodána Zdeňkovi z Vartenberka, majiteli Napajedel.
Pod napajedelským panstvím
byla Topolná až do roku 1848.
V roce 1658 (360 let) je
první zmínka o panském dvoře v Topolné. Tehdy napajedelská vrchnost odňala rolníkům zanedbané a špatně
obhospodařované pozemky a
zřídila dvůr. Na práci přilákala
chudé bezzemky z Valašska a
Slezska. Podle dobové mapy
to byly dřevěné budovy. Obec
byla v té době po turkotatarských nájezdech značně vy-
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lidněná a pozemky neměl kdo
obdělávat.
V roce 1828 (190 let) byl
vytvořen Stabilní katastr. Je to
první přesný a velmi podrobný
soupis všech pozemků, domů
a ostatních objektů na katastrálním území obce. Byla vytvořena první přesná mapa
všech parcel, na které bylo
vypsáno číslo parcely, její velikost, její majitel i číslo jeho
domu. Z této mapy ještě do
dnešních dnů je možno vyčíst
půdorysy domů, umístění stodol i ostatních staveb. Mapa
je provedena v několika barvách. Zděné budovy jsou červeně, dřevěné hnědě, zahrady a louky zeleně, lesy tmavě.
V roce 1858 (160 roků) byla
postavena Na Trávníku Stará
škola, která nahradila nevyho-

vující školu na čísle 135 (dnes
hospoda U Huberta). Ve škole
byly 2 učebny a byt pro správce školy. Další dvě učebny
byly přistavěny v roce 1895.
Bývalou školu, která patřila
obci, koupil obchodník židovského vyznání Adolf Hahn,
který pocházel z Uherského
Ostrohu a v té době již provozoval v Topolné obchůdek
na čísle 11. Po vystěhování
školy zřídil v domě obchod se
smíšeným zbožím a hostinec,
který je od této doby nepřetržitě v provozu.
V roce 1918 (100 let) se v
Topolné 2. června 1918 narodil fotograf, kameraman a spisovatel Antonín Horák. Jeho
rodiče byli Alois Horák z čísla
99 a Anna Knotová. Dětská
léta prožil v Topolné a do To-

polné se celý život často vracel. Zajímal se o historii, zvyky a folklor. Celý život působil
ve filmových ateliérech ve Zlíně. Byl kameramanem později
režisérem krátkých i dlouhých
animovaných a loutkových
filmů. Byl spolupracovníkem
slavných zlínských režisérů Karla Zemana a Hermíny
Týrlové. Zabýval se luštěním
neznámého písma, životem a
působením Slovanů. Jeho kniha „O Slovanech úplně jinak“,
která vyšla v roce 1991 vzbudila v odborných i laických
kruzích značnou pozornost.
Zemřel 29. 6. 2004. V měsíci
dubnu byla ve Zlíně při příležitosti jeho výročí narození
uspořádána výstava jeho fotografií a filmů.
Augustin Knot

Okupace vysilače v Topolné
Letos si připomeneme neslavné výročí „srpen
1968“. O celostátní komentáře se určitě postarají
veřejnoprávní media, ale já bych rád vzpomněl,
co se v tu dobu odehrávalo u nás v Topolné na
vysilači!
V tu dobu se blížilo ukončení naší základní
vojenské služby. Zástupce velitele poručík Gramlička domluvil s vedením vysilače a správou Radiokomunikací, že odcházející vojáci do civilu
natřou oplocení vysilače za úplatu, kterou potom
použijí na nákup civilního obleku. Nakonec ale
všechno bylo jinak. Dva dny před okupací jsem
se vrátil z dovolenky a po nástupu k útvaru jsem
ještě vezl vojáky do Gottwaldova na letní kino.
Po návratu jsme v klidu zalehli, ale toto netrvalo
dlouho. Ještě před půlnocí byl vyhlášen „bojový
poplach“. V prvním momentě jsem si myslel, že
jde o mazácký výbrk, nebo že je dozorčí opilý.
Ten ale naprosto vážně hlásil, že naše republika je napadena vojsky waršavské smlouvy. Aby
nás přesvědčil tak říkal: vyjděte se podívat ven
- před ubikace……! a hned jsme byli vyvedeni
z omylu a pochopili vážnost situace. Na obloze
přelétávala těžká letadla. Zbytek této noci jsme
strávili oblečeni a čekali. Mezitím byla rozlepena obálka s nápisem „Tajné“ a dle pokynů v ní
uvedených bylo zdvojnásobeno střežení objektu, vešlo se do spojení s nadřízeným velením a
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byl spěšně dovezen náš velitel. Další průběh
probíhal v jakési nervozitě a nejistotě. Jako
poddůstojník jsem měl službu dozorčího útvaru
(žluté šňůry) a tak všechny zprávy šly přes mě.
Stráž u vstupu do vysilače (brány) hlásila, že
se „blíží tanky“ – a že, co má dělat? Ihned jsem
volal na vrchní velitelství a dostal jsem šalomounský rozkaz: „nepustit je dovnitř, ale jinak
jim neklást odpor“!! Okamžitě jsem to oznámil
stráži, ale mezitím osádka tanku nečekala na
žádné povolení nebo domluvu se stráží. Tank
jednoduše rozrazil zamknutou bránu a okamžitě byl uvnitř objektu. Až poté došlo na vyjednávání. Velitel – asi starý fronťák, vrazil do
kanceláře a požadoval zastavit vysílání československého rozhlasu a vydat zbraně. Odmítl
jsem a on odešel se poradit se svým štábem.
Na druhé vyjednávání už přišel jeho zástupce –
nadporučík a zde již končila sranda. Přišel totiž
s ozbrojeným kulometčíkem a s plným zásobníkem nábojů. A tak nezbylo nic jiného než vydat naše samopaly a kulomety. Ty byly potom
uskladněny v garáži (naše auta samozřejmě
musela ven) a k vratům těsně nacouval tank.
Nastalo střežení stožárů ve dvojicích s tím, že
ruský voják měl samopal a náš voják pouze
útočný nůž – bodák. Přesto docházelo k určitému seznamování, i když v atmosféře jakési
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nedůvěry. A tak mně jeden z ruských vojáků
řekl, že byl mobilizován přímo ze zaměstnání. Že v ten den právě dostali výplatu, kterou
nestačil odevzdat manželce, a tak měl obavy
co u nich doma bude. Takovým a podobným
způsobem docházelo mezi námi k určitému
sblížení a porozumění. Začali jsme chápat,
že obyčejní vojáci za nic nemůžou. Však také
jejich nucený pobyt u nás nebyl nikterak snadný. Zjistili jsme, že mají hlad. A tak se stalo, že
na malém políčku p. Vlachynského v areálu
vysilače, nezůstala ani jedna brambora. Později při nákupu proviantu náš kuchař pamatoval i na ně a dal jim chleba a tyčku salámu.
Nutno vzpomenout jak to bylo s jejich uby-

Brána – vstup do střeženého prostoru

továním. Ruské velení usilovalo o přemístění
své jednotky do našich ubikací. To ale nebylo
možné, protože v tuto dobu právě probíhalo
v Topolné výcvikové středisko a pro nedostatek
místa jsme po určité období spávali ve stanech.
Došlo k vyostření situace, kterou musel řešit až
podplukovník Kosina, velitel hradišťské posádky. Nakonec k odsunu ruské jednotky došlo až
v důsledku ukončení vysílání nouzového vysilače Gottwaldov. Závěrem je třeba říci, že rok
1968 přinesl velkou naději a očekávali jsme vývoj k lepšímu. Nakonec vše ale dopadlo jinak.
Pozvolna se přibližovala nenápadná, ale tuhá
normalizace.
Veterán z vysílače

Vpravo - budova bývalých kasáren

VÝZVA SPOLUOBČANŮM
Protože v tomto roce slavíme 100. výročí vzniku československého státu a 25 let
České republiky obracíme se
touto výzvou na všechny, kdo
mají rodinné či přátelské vazby k padlým a umučeným vojákům – občanům z 1. nebo 2.
světové války. Prosíme tímto o informace, které mohou
být ústního, písemného rázu,
nebo třeba i vzpomínky, dopisy, pohlednice, fotografie, obdržená vyznamenání za odbojovou činnost. Nepohrdneme
ani částmi výstroje a výzbroje
z válečné doby (bodák, čepice
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a pod.) a prosíme, vyzvedněte je ze svých truhlic, komor a
poskytněte je veřejnosti k nahlédnutí.
Je totiž málo pravděpodobné, že by se v naší vesnici,
která historicky vzato měla
dlouhodobě nejvíce obyvatel
v našem regionu, se nenašly
žádné písemnosti, doklady
nebo věcné atributy, když jenom první války se zúčastnilo
téměř 400 topolských občanů.
Svou specifičnost a osobnosti
naše obec měla i v druhé válce.
Touto výzvou činíme tak po
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vzoru ostatních obcí v okolí,
které si těchto pamětihodností
váží, pořádají výstavy a přednášky v tomto jubilejním roce
2018. (Huštěnovice, Babice,
Zlámanec a další)
Redakce
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Novinky z knihovny
Oznamujeme čtenářům, že byl aktualizován
dosavadní knihovní řád Místní knihovny a doplněn o poučení o ochraně osobních údajů v souladu s obecním nařízením o ochraně os. údajů
(EU) 2016/679 známým jako GDPR, které vyšlo
v platnost 25.5.2018.
Zároveň tím dochází k výměně stávajících
přihlášek za nové.
V naší knihovně proběhlo několik akcí, které
stojí za zmínku.
Začátkem roku jsme se sešli s obyvateli DPS
při inspirativním a velmi zajímavém povídání o
knize „Babičko vypravuj“, kterou autorka věnuje
svým potomkům. Celý životní příběh obohacený
fotografiemi bude jistě krásným dárkem i vzpomínkou.
23.3.2018 jsme Nocovali „s Andersenem“,
tentokrát na téma „Pejsek a kočička“. Děti ze
čtenářského kroužku si to náramně užily.
Do naší knihovny jsme koncem března po-
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zvali předškoláky. Děti si prohlédly knihovnu,
povídali jsme si o tom, jak se chovat ke knize
a nakonec jsme se podívali na pěknou pohádku.
Další akce proběhla ve spolupráci s Klubem SENIORŮ. Byla to beseda na téma „O
životě a díle Vlasty Javořické.“
Před prázdninami nás čeká PASOVÁNÍ
PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE. A letos to bude už
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poosmé.
Blíží se doba letní dovolené a tak i u nás
v knihovně bude zavřeno.
Od 16. 7. 2018 do 16. 8. 2018.
Otevřeno bude od 20. 8. 2018.
Přijďte si vybrat pro chvíle oddechu něja-

kou hezkou knihu, máme spoustu zajímavých
knižních titulů i novinek z výměnného fondu
z Uh. Hradiště. Přeji všem krásně strávené letní
dny ať už doma nebo na dovolené!
Helena Hlavačková,
knihovnice

Společenská kronika
leden – červen
v lednu:
50 let
60 let
70 let
75 let

80 let
90 let

v únoru:
60 let
70 let
80 let

v březnu:
50 let
60 let
70 let
80 let
95 let

strana 10

Malinová Hana
Foltýn Jiří
Kovářová Marie
Foltýnová Hana
Kovařík Jan
Koželuhová Zdeňka
Hufová Eva
Pavlík Miroslav
Čačíková Milada
Gajdošíková Jarmila
Mikulková Anna

v dubnu:
50 let
60 let
70 let

75 let
80 let
85 let

v květnu:
60 let
Chmelíková Zdeňka
Sklenářová Libuše
Knot Jaroslav
Berecková Emilie

Dohnalová Petra
Lapčíková Zuzana
Lapčíková Barbora
Mlýnek Josef
Otáhalová Anna
Knot Augustin
Ondrová Bohumila

70 let
75 let
85 let

v červnu:
60 let
70 let
75 let
85 let
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Dvořáčková Marta
Šimek Ivan
Belantová Irena
Podlasová Anna
Macek Vladimír
Ondrová Jiřina
Dohnal Josef
Gajdošíková Božena
Foltýnová Anna
Koppová Jarmila

Nádeníček Karel
Jambor Jiří
Mikolášová Jarmila
Pekařová Marie
Fusek Zdeněk
Foltýn Ivan
Hižnajová Ludmila

Vilímková Dagmar
Lekeš Lubomír
Kaňovská Anna
Buráňová Věra
Pavelková Marie
Dvořáková Božena
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Vítání občánků

Davídek, Barborka, Danielek, Vaneska

Adélka, Jindřiška, Barborka
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Informace od hasičů
Vážení spoluobčané,
od jarního výtisku topolského zpravodaje uběhlo opět několik měsíců a máme zde jeho další číslo, tentokráte letní. Od posledního vydání jsme
ovšem ani trochu nezaháleli a opět jsme se snažili poctivě makat. Naše vynaložené úsilí můžete
nicméně posoudit a zhodnotit sami v následujícím
již tradičním čtvrtletním ohlédnutí.
V rámci naší výjezdové jednotky jsme si automaticky navykli udržovat již zavedený standard
spočívající v pravidelných měsíčních kontrolách a
zkouškách zásahových technických prostředků a
taktéž v teoretických či praktických školeních členů výjezdové jednotky zaměřených na různé aspekty hasičské činnosti. Příkladně můžeme uvést
poslední proběhnuté školení, při kterém se hasiči
zaměřili na prohlubování svých znalostí a dovedností pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou. Na tuto teorii poté navazovala praktická část
školení v podobě výcviku správného zacházení s
technickými prostředky určenými pro tyto práce,
kterými naše jednotka ve výbavě disponuje, během
něhož došlo k osvojení si správných a bezpečných
postupů při jejich užití. V rámci jiného školení jsme
pak během jednoho pátečního odpoledne pravděpodobně vyvolali paniku u některých našich spoluobčanů bílým hustým kouřem valícím se přímo
z oken naší zbrojnice, což zajisté evokovalo její
požár. Vyděšené spoluobčany jsme však následně ujistili a vysvětlili jim, že se jedná o plánované
školení nositelů dýchací techniky v rámci, kterého
jsme potřebovali dosáhnout co nejnižší viditelnosti
kompletním zadýmením prostor, ve kterých si poté
průzkumná skupina tvořená dvěma hasiči procvičovala metody prohledávání budov a vyhledávání
osob.
Další záležitostí, kterou bychom zde rádi zmínili,
je finální oprava a následné dokončení rekonstrukce pláště budovy hasičské zbrojnice. Od počátku
letošního roku pokračovala tato rekonstrukce pracemi na zadní straně budovy v rámci kterých byla
vyměněna okna ve věži a dokončena fasáda. Jak
jste si mohli v posledních dnech ale již sami všimnout, po dokončení všech těchto prací se budova
naší zbrojnice může již konečně pyšnit celkově zrekonstruovaným jednotným vzhledem. Tímto chceme poděkovat vedení obce, že zajistilo dokončení
tohoto díla, které jsme započali svépomocí roku
2012 přístavbou a opravou čelní fasády budovy. Velmi si této jejich pomoci vážíme a myslíme
si, že nyní můžeme konečně na budovu topolské
hasičské zbrojnice společně nahlížet jako na další reprezentativní budovu v naší obci, která v sobě
skrývá modernost, využitelnost, funkčnost a pro
nás hasiče pak především ideální zázemí, které
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nám poskytuje plně vyhovující možnosti pro nepřetržitou připravenost a pohotovost výjezdové jednotky
k poskytnutí pomoci našim spoluobčanům kdykoli to
bude zapotřebí.
Naší náplní práce ovšem nebyly jen školení a výcviky, nýbrž jsme se v uplynulém období již tradičně
účastnili jako spolupořadatelé i různých akcí v obci
(pálení čarodějnic, dětský den). Spolupořádání všech
těchto akcí nás velmi baví, jelikož pohled na spokojené a šťastné tváře dětí pokaždé potěší i nás, hasiče. V měsíci dubnu náš hasičský sbor pak pořádal i
každoroční hasičskou pouť na sv. Hostýn. I tato akce
se nejen díky nezvykle teplému počasí opět vyvedla
na jedničku a všichni její účastníci si tak užili jeden
sluneční sobotní den v doprovodu nás, hasičů.
Uplynulé období se do našich hasičských statistik kromě výše zmíněného ovšem zapsalo i několika výjezdy. Za všechny si dovolíme ale připomenout
pouze jeden zásadnější, ke kterému došlo relativně
nedávno. Část z vás si jistě vybaví nedávné hromadné houkání zásahových hasičských vozů, jejichž
společným cílem byl požár, jenž vypukl v místním zemědělském objektu. Více podrobností o této události
si můžete přečíst na našich webových stránkách. Na
tomto místě bychom se s vámi chtěli spíše podělit o
dojmy z tohoto zásahu. Ačkoli to může někomu znít
jako vychloubání, vězte, že následující informace
jsou podložená fakty, které jsou pro hasičskou činnost, konkrétně pak pro výjezdové jednotky naprosto podstatné a významné. Naše topolská výjezdová
jednotka se díky pravidelným školením dokázala na
základnu seběhnout v rekordně nízkém čase, navíc
ve velkém počtu členů a od vyhlášení poplachu jsme
díky vynikající připravenosti techniky vyjížděli již za
necelé čtyři minuty, díky čemuž jsme se dostavili na
místo ohlášené události jako první z celkového počtu osmi hasičských jednotek. Po příjezdu dalších
jednotek, zejména těch profesionálních, nás pak nesmírně potěšilo, že naši profesionální kolegové brali
naši topolskou jednotku automaticky za sobě rovnou
a naše úsilí a snaha vložená do pravidelných výcviků
se tak zúročila ve skutečnosti, že jsme se v tu chvíli
stali plnohodnotnou a nezbytnou součástí vytvořeného profesionálního hasičského týmu, ve kterém měl
každý člen svou opodstatněnou roli. Jedinou výtkou,
které se na náš účet bohužel ze strany profesionálů
dostalo a se kterou bezvýhradně souhlasíme, je fakt,
že naše jednotka doposud nedisponuje cisternovou
automobilovou stříkačkou (CAS), díky které by se
nám otevřely dveře k ještě daleko promptnějšímu a
kvalitnějšímu poskytnutí adekvátní pomoci. Účast
na tomto zásahu nás tak opět jen utvrdila v našem
dlouhodobém přesvědčení, že během příští podobné akce mohou být díky absenci CAS rozhodující
minuty, ne-li vteřiny jenž, mohou mít za následek
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nežádoucí rozšíření požáru související s naprosto
zbytečnými následnými škodami na majetku, v horším případě s ohrožením lidských životů. Velmi nás
mrzí, že jsou před těmito reálnými hrozbami zavírány oči od lidí, kteří mají možnost s tím něco udělat.
Možná bychom společně mohli nebo snad měli tuto
událost považovat za onen vztyčený prst, který nás
důrazně upozorňuje na bezprostřední řešení problému v podobě absence CAS v rámci naší topolské
výjezdové jednotky.
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A abychom nekončili takto pesimisticky, dovolte nám tedy na závěr našeho raportu popřát Vám
všem co nejradostnější a nejslunečnější prožití
nadcházejících letních, prázdninových a především pak volných dnů a pamatujte, že hasiči jsou
všude ve světě v kteroukoli denní i noční hodinu
připraveni vám vždy poskytnout svou pomoc ve
chvílích, kdy vám budou vaše vlastní síly docházet.
Vaši hasiči
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Hodnocení TJ
Turnaj přípravek 1. 5. 2018
V úterý dne 1. 5. 2018 jsme
uspořádali již 8. ročník turnaje
tobalových talentů. Tento rok se
účastnili hráči ročníku 2007 a
mladší. Na turnaji jsme přivítali
týmy Napajedel, Kněžpole, Jarošova, Viktorie Otrokovice a dva
domácí týmy Topolná A a Topolná B. Účast přislíbil i tým z Mařatic, který nakonec nepřijel. Aby si
hráči užili pořádnou porci zápasů, tak jsme zvolili hrací systém
každý s každým.
Po přivítání a slavnostním zahájení se v 8:30 rozběhl turnaj na
plné obrátky. Hrálo se současně
na dvou skvěle připravených hřištích. Jeden zápas trval 2 x 10
minut s 2 minutovou poločasovou přestávkou. Již od počátku
byl vidět favorit turnaje - tým z
Napajedel, který svoji roli potvrdil a postupně porážel všechny
soupeře.
I proto výsledek turnaje ne-

překvapil. První místo obsadil
tým z Napajedel, kdy zvítězil ve
všech zápasech při skóre 48:3,
druhé místo tým z Kněžpole s
jednou prohrou a skóre 36:11.
Na třetím místě skončil tým z Jarošova s 9 body a skóre 14:16.
Bramborová medaile zůstala pro
tým Topolná A s 6 body a skóre
16:22. Na pátém místě zůstal
tým Viktorie Otrokovice (nutno
podotknout že přijeli s ročníkem
2009) při jednom vyhraném zápase a skóre 8:30. Na šestém
místě se umístil tým Topolná B,
bez bodu a se skóre 1:47. Nejlepším brankářem byl jmenován
Adam Výsmek z Napajedel, který obdržel pouze tři góly. Nejlepší střelec byl taktéž z Napajedel
- Šimon Gajdůšek, který konta
soupeřů zatížil 15 vstřelenými
góly.
Výsledky: Jarošov - Topolná
A 2:1, Otrokovice - Kněžpole 1:5,

Topolná B - Otrokovice 0:6, Napajedla - Jarošov 4:0, Topolná A
- Napajedla 2:9, Jarošov - Kněžpole 0:8, Kněžpole - Topolná A
7:1, Topolná B - Jarošov 0:6, Napajedla - Kněžpole 8:1, Jarošov
- Otrokovice 6:3, Topolná A - Topolná B 7:0, Topolná B - Napajedla 0:13, Otrokovice - Topolná B
4:5, Kněžpole - Topolná B 15:1 a
Napajedla - Otrokovice 14:0.
Závěrem bych rád poděkoval
všem hráčům, trenérům, vedoucím, rodičům a rozhodčím, kteří
se turnaje zúčastnili. Dále všem
organizátorů a všem co pomáhali při organizace turnaje. Nesmíme zapomenout Zlínský kraj,
Nadaci Synot a obec Topolná,
kteří se finančně podíleli na turnaji. Bohatou fotogalerii z foťáku
Olina Poláška najdete na stránkách TJ. Doufám, že se sejdeme
příští rok ještě ve větším počtu.
Stanislav Mašlan

Hodnocení turnaje z pohledu přípravky TJ Topolná
První květnový den se jako již tradičně každý
rok uskutečnil na hřišti TJ Topolná turnaj fotbalových talentů přípravek, tentokrát za účasti týmů Jarošova, Kněžpole, Napajedel, Otrokovic, Topolné
A, a Topolné B. Hrálo se systémem každý s každým, 2x10 minut (výsledky viz příloha). Vítězem se
s plným počtem bodů stal tým přípravky Napajedla.
Protože tréninky naší přípravky navštěvuje pravidelně přes 20 dětí, rozhodli jsme se pro turnaj
vytvořit dva týmy a příležitost dát i neregistrovaným
hráčům. Z 22 oslovených hráčů na turnaj dorazili
všichni, což nás velmi potěšilo. Zatímco tým Topolná A tvořili pouze registrovaní hráči, za tým B
nastoupili kromě 4 registrovaných hráčů i 4 dívky
ve věku 9-11 let a 3 začínající kluci, kteří v případě
jejich zájmu, budou postupně registrováni.
Topolná A:
V prvním utkání jsme narazili na tým Jarošova a
po naší úvodní brance byla hra velmi zdařilá a bylo
vidět, že tým Jarošova je herně na stejné úrovni. Do poločasu jsme však inkasovali nešťastnou
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branku a to tým trošku rozhodilo. V druhé půli už
měl mírnou převahu naopak tým Jarošova a přidal druhý gól. I když konec zápasu opět patřil
našemu týmu, nepodařilo se nám z vytvořených
šancí skórovat a prohráli jsme 2:1. Další týmy
jako Napajedla a Kněžpole jsou v současné
době na jiné herní úrovni vzhledem k věkovému
uspořádání hráčů a proto výsledky odpovídaly
této převaze. V posledních dvou zápasech náš
tým A porazil B tým a následně Otrokovice, které přijely ve složení z mladších hráčů. Skončili
jsme tak na 4. místě v tabulce. Na turnaj se přihlásily silné týmy a celkové umístění tak odpovídá dané situaci. I když výsledky ani hra proti
silnějším soupeřům nebyla ideální, doufáme, že
turnaj pomůže k zlepšení v následujících zápasech sezóny.
Topolná B:
K úvodnímu zápasu jsme nastoupili proti Otrokovicím. Pro většinu našich hráčů to byl jejich
vůbec první zápas v dresu Topolné. Zápas jsme

Život v Topolné
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prohráli, stejně tak jako postupně i ostatní další,
což se ale vzhledem ke složení týmu předpokládalo. Nakonec se nám v posledním zápase podařilo vstřelit i ten toužebně očekávaný gól (David Křesťan). I přes porážky byla nálada výborná
a byl dokonce vytvořen týmový pokřik: „Hej, hej,

hej“, Topolná je nej! Potěšující pro nás byl velmi pozitivní přístup hráčů, kteří prokázali, že je
hra baví, těší se z ní a že se nebojí nastoupit
ani proti věkově starším a výkonnostně lepším
hráčům.
David Cahel

Hodnocení sezóny přípravka:
Sezóna v přípravce pro nás
začala v březnu, kdy jsme odehráli dva přípravné zápasy v
Napajedlích a Otrokovicích. Tréninky v režimu úterý-čtvrtek jsme
pak zahájili 27.3. na multifunkčním hřišti. Jakmile nám to klimatické podmínky umožnily, tak
jsme se přesunuli na travnatou
hrací plochu TJ Topolná.
Především počet dětí navštěvujících tréninky se vyšplhal k
číslu 28 z čehož je 5 dívek. Plní
se tak náš hlavní cíl zaujmout a
přivést ke sportu co největší počet malých sportovců z Topolné.
Vzhledem k tak velkému počtu
malých fotbalistů při tréninku
děti rozdělujeme do tří skupin,
starší, mladší a brankáři. Každá
skupina je vedena trenérem sa-
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mostatně. Brankáři mají svůj individuální trénink 30 minut a následně se pak zapojují do hry s
ostatními. Díky tomu se nám podařilo připravit 3 brankáře, kteří
jsou na stejné kvalitativní úrovni.
Soutěžních zápasů se zúčastňuje 19 hráčů, kteří mají registraci
u fotbalové asociace.
V jarní části sezóny jsme
odehráli 8 zápasů. 3 zápasy v
domácím prostředí a 5 na hřištích soupeřů. Za celou sezónu
2017-2018 jsme získali 10 bodů
a v konečné tabulce jsme obsadili předposlední místo. Na Turnaj talentů, který se každoročně
koná v Topolné se nám díky široké hráčské základně podařilo sestavit dvě mužstva, která
nakonec obsadila 4. a 6. místo.

Život v Topolné

V závěru této sezóny se nám
podařilo zajistit vedení jednoho
tréninku profesionálními trenéry
z 1. FC Slovácko. Velkým a příjemným překvapením pro nás
bylo, s jak velkým nadšením dětí
trénink proběhl.
Velmi kladně hodnotíme velkou účast dětí jak na soutěžních
utkáních, tak na trénincích, jejich zápal a nadšení pro hru a v
neposlední řadě i viditelný herní
pokrok. Naší snahou je při zápasech pravidelně střídat všechny
hráče, což se samozřejmě do určité míry odráží i na výsledcích.
Nicméně výsledky nejsou u této
věkové kategorie to nejdůležitější. Podstatné je, že děti chodí na
zápasy rády a fotbal je baví.
Trenéři přípravky
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Hodnocení sezony žáků
V neděli 17. 6. 2018 jsme v Nivnici odehráli poslední zápas sezóny. I když tento zápase se nevydařil, celou sezónu můžeme hodnotit velmi pozitivně.
V tabulce okresního přeboru jsme skončili na 5. místě
z celkových 11 účastníků. Z 20 odehraných zápasů
jsme uhráli 11 výher, 1 remízu a 8krát jsme odešli poraženi. Celkově jsme získali 34 bodů při skóre 81:64.
Za nejlepší výsledky sezóny považuji domácí vítězství nad Ostrožskou Novou Vsí 5:4 a nad vítězem
naší soutěže Nivnicí v poměru 7:2.
Po podzimní části ukončili svou činnost hráči Ondřej Blaho a Vít Gajdošík. Po domluvě v Napajedlích
u nás skončili i hráči ročníku 2003 z Napajedel a to
Pavel Havlík a Martin Lhotský. Naopak se k nám
po zdravotních problémech připojil Jakub Mikoláš a
z Napajedel začali nastupovat Miroslav Horák a Ka-

rel Chytil. Celou sezónu jsme pak odehráli v celkovém počtu 17 hráčů. Nejpilnějším hráčem se stal
Martin Berecka, který byl na všech utkáních. Martin
Berecka nás taky táhl střelecky, kdy vsítil 24 gólů.
To samé se dá říct i o jeho působení v sousedních
Napajedlích - nechyběl ani minutu a dal 20 branek.
Druhý nejlepší střelec v Topolné byl Alexand Oliva,
který vstřelil 12 gólů. Na jeho věk je to velmi slušný
počin.
Rád bych ještě poděkoval všem hráčům za
účast na trénincích a zápasech. Poděkování také
patří jejich rodičům, kteří velmi ochotně zajišťovali
dopravu na venkovní zápasy. A nyní hráče čekají
zasloužené prázdniny, než se v srpnu sejdeme na
prvním tréninku nové sezóny.
Stanislav Mašlan

Hodnocení sezóny dorostu
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V závěru podzimní části Krajského přeboru
dorostu se zdálo, že to co jsme si předsevzali, zachránit se v soutěži máme na dosah. Bylo
jasné, že žádný z týmů tzv, namočených v sestupových vodách nedá v jarní části svou kůži
zadarmo. Vědomi si tohoto faktu jsme se po dohodě s hráči domluvili na nepřerušení přípravy a
s krátkou přestávkou jsme pokračovali 2 x týdně
až do začátku soutěže. Dalo by se očekávat, že
zvýšené úsilí v přípravě přinese tolik tížené plody úspěchu, bohužel se tak nestalo a průběh jarní části byl naprosto mimo naše očekávání.
V prvním utkání sice přišly cenné body z Otrokovic, kde se nám podařilo vyhrát po penaltovém
rozstřelu, ale 2 body od soupeře, který nám v
předešlém vzájemném utkání nadělil 7 branek,
bylo nad očekávání. Slibný začátek byl bohužel
zahalen stínem rozhodnutí TJ FS Napajedla, že
od tohoto okamžiku je kapitán a lídr týmu Dominik Vondráček hráčem A mužstva a tím jsme
přišli o tvůrce hry. Tento fakt se projevil hned v
dalším utkání proti velmi silnému Brumovu, kdy
bylo na našich mladých hráčích vidět, že absence zmiňovaného hráče bude hrát zásadní roli v
našem herním projevu. Následovala dvě utkání
jako z černého snu, proti týmům ze samého dna
tabulky (Hluk, Luhačovice), které jsme obě nepochopitelně prohráli, a toto byl pro náš mladý tým
poslední hřebík do sestupové rakve. V dalších

utkáních až na výjimky, jsme připomínali spíše
tréninkové partnery soupeřů, což se podepsalo
na hrozivém skóre 31 vstřelených a 126 inkasovaných branek.
Bohužel touha po záchraně byla z naší strany
velmi chabá a soupeři toho dokázali beze zbytku
využít. Mohlo by se zdát, že hráči předem kapitulovali, já si naopak myslím, že každý hrál své
maximum a naše konečné postavení je odrazem
kvality soutěže, na kterou jsme v tomto roce zkrátka neměli. Nehledě na sestup do nižší soutěže,
bych chtěl všem hráčům poděkovat za reprezentaci obce, za nasazení a za odvedenou práci v
uplynulé sezóně. Dále chci poděkovat obětavým
rodičům, bez kterých bychom kolikrát ani neodcestovali na venkovní utkání a skalnímu fanouškovi č.1 J. Samohýlovi, který nechyběl snad ani
na jednom utkání včetně těch venkovních.
Závěrem chci poděkovat dlouholetému kouči Radkovi Kurtanskému, který se rozhodl po
skončení soutěže odejít do trenérského důchodu. Mnozí z rodičů a diváků v jistých případech
nechápali jeho osobitý zápal pro hru a kolikrát
i přehnané nároky na hráče, ale takový Radek
prostě je, prohra je pro něj sprosté slovo a to
je to, co dělá trenéra trenérem. Takže, Radku,
děkujeme za všechno a užij si zaslouženého
volna s rodinou.
Tomáš Huňka

Hodnocení sezóny mužů
Tým mužů dokázal navázat
dobrými výsledky v jarní části
soutěže na povedený podzim a
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v konečné tabulce vybojoval výborné druhé místo se ziskem 48
bodů. Díky několika výsledko-

Život v Topolné

vým zakolísáním na začátku jara
jsme se připravili o možnost bojovat o první místo, které obsadil
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s náskokem 17 bodů Uherský
Ostroh. Důležité zápasy o druhé místo jsme však zvládli a po
závěrečném víkendovém dvojzápase, kdy jsme byly úspěšní
jak v pátečním zápase v Prakšicích, tak v neděli ve Vlčnově
jsme se mohli radovat z uhájeného druhého místa.
Tým střelecky táhl Jan Foltýn, který se s 29 vstřelenými

góly stal nejlepším střelcem
okresního přeboru. Tvůrce hry
Petr Haša vstřelil 11 gólů a
druhý útočník Dan Mráz má na
kontě gólů 10. Ve velmi dobrém
světle se taky ukázala nová
posila v bráně Jakub Mikel,
který předváděl výborné a především vyrovnané výkony. Dík
ale patří samozřejmě celému
mužstvu, které potěšilo svými

výkony hojnou diváckou kulisu, která už tradičně podporuje
naše hráče nejenom při domácích zápasech, ale i při výjezdech na hřiště soupeřů. Tímto
jim taky patří dík za podporu.
Pevně doufáme, že se nám podaří udržet kvalitu hry i v další
sezóně a budeme dál rozdávat
fotbalovou radost.
Radek Viceník

Ostatní
Jak již jste se určitě dozvěděli, po sezóně
dojde ke změně na trenérské lavičce dorostu.
Současní trenéři Radek Kurtanský a Tomáš
Huňka se rozhodli, že ukončí svoje působení
u týmu dorostu. Musíme jim poděkovat za jejich práci, kterou zde odvedli. Byla to skutečně
těžká a často nevděčná práce. Nicméně oba

dva trenéři, doplnění Stanislavem Zelinkou jako
vedoucím mužstva, se práce zhostili na jedničku.
Výsledky jejich práce jsou zcela jasně vidět na
omlazení A mužstva. Z důvodu výměny trenérů
se od nové sezóny se tréninky a zápasy dorostu
se stěhují do Napajedel.
Stanislav Mašlan

Radost z pohybu
Kondiční běh se stal v posledních letech v naší
společnosti fenoménem. I v naší obci lze vidět ve
větší míře oproti minulosti více lidí, kteří se k rozhodli pro tuto aktivitu. Tato skutečnost a primární
zaměření našeho spolku nás přivedla k myšlence uspořádat běžecký závod k příležitosti výročí
100 let od založení Československé republiky.
Plánování tohoto závodu je teprve v začátcích,
ale rozhodně nemáme ambice přilákat lidi jenom
proto, aby si poměřili svoje síly. Především bychom chtěli ukázat, i když se to někomu může
zdát málo pravděpodobné, že běhat se dá i pro
radost. A v neposlední řadě je tady i možnost, že
díky závodu se rozhodnou začít s běháním i ti,
kteří se doposud tomuto úspěšně bránili.
Termín konání závodu jsme zvolili na 22. 9.
2018. Běžci budou rozděleni do několika věko-

vých kategorií, ke kterým budou adekvátně vybrány délky tratí. Pro hlavní kategorii dospělých
je trať už víceméně určená. Její délka bude 8,5
km, střední náročnosti, povrch trati tvoří asfalt, travnatý povrch a polní cesta. Pro všechny
účastníky bude připraveno zázemí v prostorách
fotbalového hřiště včetně občerstvení a pro děti
možná ještě něco navíc. Podrobnosti budou postupně zveřejňovány na našich internetových
stránkách a na vývěsce u obecního úřadu. Pevně doufáme, že naše výzva osloví co nejvíce lidí
a možná se stane i tradicí, která najde své pevné místo v kalendáři akcí konaných v naší obci.
Registrovat se můžete už teď na e-mail behej@
topolna.cz
Za tělovýchovnou jednotu Topolná
Viceník Radek

4. ročník rybářských závodů
Ve dnech 19. - 20. května letošního roku uspořádali topolští rybáři 4. ročník závodů na místním
štěrkopísku. Páteční přípravy několikrát přerušil
déšť, ale počasí nakonec dostalo rozum a po oba
dva soutěžní dny svítilo sluníčko, které přispělo ke
zdařilému průběhu klání.
Závodů se zúčastnilo 70 rybářů z blízkého i vzdá-
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lenějšího okolí. Byli mezi nimi i věrní závodníci, kteří
se zúčastňují pravidelně od prvního ročníku. Start byl
stanoven na sobotní desátou dopolední, ale pořadatelům začínal již s rozedněním, kdy bylo potřeba začít
prodávat nedočkavým lovcům povolení k lovu, začít
roztápět udírnu s grilem, ohřívat zelňačku s gulášem
a pomalu chladit nápoje různého druhu.

Život v Topolné
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Rybářské klání probíhalo jako každoročně non-stop 24 hodin s letošní novinkou – lovem dravců.
V průběhu závodů se ulovily snad všechny druhy ryb,
které ve štěrku žijí, ale bohužel byli i rybáři, kteří odešli s nepořízenou, bez záběru (….. a o tom ta rybařina
je). Příště snad budou úspěšnější a nějakou tu újmu
na zdraví těm našim šupinatcům přivodí.
Po ukončení závodů byli vyhlášeni vítězové
v kategoriích největší kapr, amur, štika, candát, sumec, úhoř a bílá ryba. Poté jsme vylosovali tombolu,
která díky spoustě přátel a sponzorů byla skutečně
bohatá a pak už se závodníci znaveni celodenním lovem (někteří i jinými podpůrnými prostředky) mohli ve
zdraví rozjet k domovům.
Na závěr nezbývá než poděkovat závodníkům
za hojnou účast, všem členům podílejícím se na přípravě závodů a zvlášť ocenit ty, kteří se přímo podíleli
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na zdárném průběhu samotného rybářského klání.
Velký dík patří i všem sponzorům, jež přispěli jak
k organizaci, tak do opravdu bohaté tomboly.
Na shledanou příští rok na 5. ročníku
PETRŮV ZDAR

Život v Topolné
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Základní škola
Dětský den s hasiči – že topolští hasiči „umí“
volají každoročně děti na závěr Dětského dne
s hasiči. Tradiční dopoledne tráví totiž vědomostními a sportovními soutěžemi, za které jsou posléze odměněni nejen drobným dárkem, ale i prima náladou z fajn prožitého dne.

Čekání na nejkrásnější čarodějnici – čarodějnice a čarodějové si dali letos slet opět na
školním dvoře. Nalákaly je veselé soutěže, diskotéka, vyhlášení MISS nebo pálení čarodějnice?

Noc s Andersenem – děti ze Čtenářského
kroužku si užily svou čtenářskou noc v knihovně.

Motivací byla pro ně kniha Povídání o pejskovi a
kočičce od Josefa Čapka.
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