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Slovo starosty
Milí spoluobčané,
horké léto se s námi rozloučilo
a nízké ranní teploty dávají tušit
nadcházející podzim. Letní sucho se letos blahodárně projevilo
na úrodě „modrého zlata“, takže
topolská pálenice je po loňské
nucené odstávce opět připravena zahájit provoz. Na druhé straně však musíme doufat v zimní
sněhovou nadílku, která snad
pomůže alespoň částečně dohnat půdní vláhový deficit.
V letních měsících pokračovaly stavební práce na rekonstrukci staré školy. V současné
době je hotová střecha, vnitřní
rozvody elektřiny, topení, vody,
kanalizace a z velké části vnitřní omítky. Pokračují práce na
fasádě a veškeré práce uvnitř
objektu. V kulturním středisku
Búrovce byly instalovány akustické panely na pódiu a protější
zdi. Návštěvníci hodové zábavy,
a hlavně muzikanti Topolanky,
jistě ocenili podstatné zlepšení
akustických podmínek ve velkém sále. Muzikanti Včelaranu a
tanečníci u cimbálu se ovšem v
malém sále navzájem příliš neslyšeli. Takže nás chtě nechtě
v nejbližší době čeká práce na
akustických podmínkách malého
sálu kulturního domu.
V zahradě mateřské školy
probíhají zemní práce a do konce roku by měly být nainstalovány nové herní prvky a osázena
zeleň. Plánovaná rekonstrukce
prostoru před základní školou a
vozovky v ulici Nad školou byla
odložena na jarní měsíce.
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Prvního září letos vyšlo na
sobotu. Ale místo do školních lavic pozvala společenská komise
a všechny topolské spolky naše
děti i jejich rodiče do Búrovcú
na „Den pro malé i velké“. I když
nám zpočátku počasí moc nepřálo a organizátoři museli hodně improvizovat (například jsme
měli historicky první skákací hrad
v interiéru budovy), celá akce se
nakonec vydařila a měla u účastníků velký ohlas. Takže jsme se
rozhodli ji příští rok zopakovat.
Silné zastoupení měla naše
obec také v průvodu na Slavnostech vína a otevřených kulturních
památek v Uherském Hradišti.
Oproti loňskému roku nás výrazně podpořila Topolanka. Ozdobou pak byla – kromě tradičně
veselé chasy, rodičů se svými ratolestmi – početná skupina krásných krojovaných děvčic ze Společenské komise. Ta měla oporu
v – řečeno hokejovým jazykem
– silné první pětce: v útoku Haša,
Polášek, Berecka; obranná dvojice: Vajdík, Botek. Takže moc
děkuji všem, kteří naši obec na
slavnostech v kroji reprezentovali
a už se moc těšíme na příští rok.
Topolská chasa v čele se
stárky Barunkou Hessovou a Michalem Burešem se postarala o
bezvadnou organizaci letošních
hodů. To, že nejsilnější jedinci Topolanky ze soboty na neděli vyhrávali na Búrovcách ještě v půl
páté ráno a v neděli spolu s chasou zvládli s úsměvem na rtech
vodění berana, je obdivuhodné.
Holt – kůň, muzikant a tanečník
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mosí vydržat včecko.
Závěrem mně dovolte, pozvat
Vás v rámci oslav 100. výročí
vzniku naší republiky na lampionový průvod spojený s uctěním
památky obětí obou světových
válek. Lampionový průvod začíná v pátek 26. 10. 2018 v 18:00
od základní školy. V 19:00 hodin
se v zasedací síni obecního úřadu bude konat beseda „Vojáci ze
Slovácka na frontách 1. světové války“. Přednášet bude ředitel uherskohradišťské knihovny
Mgr. Radovan Jančář, autor knihy „Bojovali za císaře pána…“.
Beseda bude určitě zajímavá
pro všechny zájemce o historii,
a zvláště pro ty, jejichž předkové
bojovali v 1. světové válce.
Vážení spoluobčané, toto
číslo našich novin se Vám dostává do rukou už po volbách
do obecního zastupitelstva. Věřím – nebo spíše jsem si jist – že
Vámi zvolení zastupitelé a vedení obce přispěje k tomu, aby se
nám v Topolné v budoucnu žilo
zase o něco lépe.
S přáním všeho dobrého
Ladislav Botek
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VÝSLEDKY PROJEDNÁNÍ č. 03/2018/ZO
ze zasedání Zastupitelstva obce Topolná, konaného dne 20. 9. 2018
A. Zastupitelstvo obce schválilo:
- složení návrhové komise, zapisovatele a ověřovatele zápisu
- zařazení bodu 7. Zpráva finančního výboru do
programu jednání a posunutí číslování dalších
bodů programu
- rozpočtové opatření č. 4/2018 dle přílohy
- prodej části pozemků parc. č. 3232/3 o výměře
39 m2 a parc. č. 3285/1 o výměře 8 m2 vymezených geometrickým plánem č. 863 – 1893/2018,
zapsaných na LV č. 1 pro Obec Topolná u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherské Hradiště v k. ú. Topolná za cenu
100, – Kč / m2 panu Pavlu Hyánkovi - rozpočtové opatření č. 3/2018 dle přílohy
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-

-

podání žádosti o dotaci do Programu 133D
531 vyhlášeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Předmětem žádosti je
projekt s názvem „Šatny na fotbalovém hřišti v
obci Topolná“. Žádost podá TJ Topolná, z.s.
vyčlenění prostředků z rozpočtu obce na spolufinancování akce „Šatny na fotbalovém hřišti
v obci Topolná“ ve výši podílu určeného poskytovatelem dotace, tj. 3 059 740, – Kč, v případě, že bude žádost o dotaci schválena

B. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- Zprávu o činnosti rady obce
- Zprávu kontrolního výboru
- Zprávu finančního výboru.
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Obnova v pohraničí České republiky
V neděli odpoledne 29. července 2018 odjížděla parta
chlapů z naší farnosti na opravy kostelů v severních Čechách
v okrese Děčín. Stalo se to již
poněkolikáte – poprvé asi v r.
2011. Administrátor z farnosti
Srbská Kamenice Mgr. Marcel
Hrubý osloví uherskohradišťského děkana P. Josefa Říhu s
prosbou o pomocníky. Ten zase
požádá své staré známé z bílovické farnosti, domluví se složení skupin (osádky aut) a potom
vždycky v neděli odpoledne se
vyjíždí do „Sudet“.
Při příjezdu do tohoto hornatého krásného kraje, kde
uprostřed lesa ale i u cesty se
občas tyčí vysoká skála, mám
pokaždé smíšené pocity. A čím
více se blížíme k Šluknovskému
výběžku je tento pocit zřejmější, silnější. Přitom si uvědomuji
……. tak odtud byli po 2 sv. válce vyhnáni lidé.
Situace v obcích i městech
se sice hodně zlepšila, hodně
domů se opravilo a opravuje,
ale na rozpadající se kostel
uprostřed vesnice nemá nikdo
čas a peníze. A přitom je to dominanta, sakrální historická budova. Postavena třeba v roce
1711 ze samého kamene. Ká-
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men byl zde prvořadou stavební
surovinou.
Marně přemýšlím a přitom
obdivuji - kde tehdejší lidé před
několika staletími vzali sílu, že v
tak kamenitém kraji, který osídlili - postavili takové množství
vesnic a kostelů (katedrál) takové velikosti, že naše kostely ve
vnitrozemí jsou nesrovnatelně
menší. Velikost jejich kostelů
můžeme srovnávat pouze s Napajedly, Uh. Hradištěm, Veselím
atd.
Ano, byli to němečtí osadníci, kteří zde mají rodokmeny od
17. století, a dnes vidíme jejich
potomky, jak přijíždějí na hřbitovy, opravují hroby svých blízkých a také přispívají finančně
na opravy kostela, kam chodili
jejich předkové. Proto nabývám
víc a víc dojmu, že ODSUN byla
velká chyba, která nám zdevastovala celé pohraničí – velké
území po obvodu naší republiky. Samozřejmě tehdy byla situace jiná …. odsun odsouhlasily
vítězné mocnosti a v té době to
bylo asi správné změnit domovy 3 milionum občanům?! Ale
problém s úbytkem obyvatelstva
a jeho doplnění nebyl vyřešen
a potýkáme se s tím dodnes.
Přál bych vám vidět jak uprostřed
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vesnice se 400 obyvateli ční k
nebi s vysokou věží kostel pro
cca 1000 osob (Šluknov s ochozy pro 3000, Arnoltice, Verneřice, Makvartice, Mařenice), do
kterého zatéká, v zimě padá sníh
a jsou rozbitá okna. A takových
obcí je………skoro každá druhá.
Tyto architektonické skvosty s
datem vzniku počátkem 18. století je potřeba zachránit. Proto
nás - brigádníky (tentokrát nás
bylo15) to nenechává v klidu a
stále se sem vracíme. Náprava
jde sice pomalu, ale jistě. Za těch
zhruba 20 let bylo jen ve farnosti
Srbská Kamenice opraveno asi
deset kostelů, z nichž některé
neměly ani střechu.
Náš třídenní výlet bývá zpestřen v podvečerních hodinách
prohlídkou nějaké pamětihodnosti, nebo krajinného útvaru.
Posledně to byla vyhlídka na
Labský kaňon, který je největší
ve střední Evropě, a Skalní kaple z roku 1835 vytesaná v jednom kusu skály, kde se slouží
bohoslužba do dnešních dnů. A
tak přejeme severním Čechám,
aby se už nikdy neodtrhly a byly
plnohodnotně začleněny navždy k naší České republice se
vším co k tomu patří.
Fr. Samsounek
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Telefonní budka
Turista v jednom velkoměstě si chtěl zatelefonovat. Vešel do telefonní budky a usilovně hledal v
telefonním seznamu číslo, které potřeboval. Stmívalo se však a on na ten telefonní seznam špatně
viděl. Všiml si, že nad ním je umístěné světlo, ale
nikde žádný vypínač. Jak se tak vrtěl v budce se seznamem v ruce, kolemjdoucí mu řekl: „Pane, když
chcete, aby se světlo rozsvítilo, musíte za sebou
zavřít dveře.“ Turista tak trochu zahanbený, ale zároveň potěšený radou, zavřel dveře a telefonní budka se rozsvítila. Rychle našel potřebné číslo a mohl
telefonovat.
Asi už nikde v Topolné nestojí telefonní budka,
možná už mladší generace ani neví, co to je, ale
tento příběh může ilustrovat potřebu udělat si klid
pro naši osobní modlitbu. Podobně i my, když se
chceme modlit, musíme totiž zavřít dveře svého
srdce před hlukem tohoto světa. Jen tak dokážeme
otevřít své srdce nebeskému Otci. Všechno to „tmavé“ v našem nitru, způsobené zklamáním a zkouškami bude nasvícené. Vstoupíme tak do rozhovoru
s naším Pánem. On nás ujišťuje, že je s námi. Náš
Spasitel často odcházel na opuštěná místa, aby byl
sám s nebeským Otcem. A tak nezapomínejme zavřít dveře před ruchem kolem nás, když se modlíme. Ať najdeme to, co v modlitbě hledáme.
Na závěr bych se ještě rád krátce představil, i
když mnozí z Vás už mě znáte. Tak tedy pocházím z
Dobromilic, které leží kousek od Prostějova. Kromě
hodných rodičů mám ještě čtyři bratry a jednu sestru, takže u nás doma bylo celkem živo. Po studiích

na střední škole dopravní v Ostravě jsem
šel pracovat do středních Čech. Pracoval
jsem jako výhybkář
a operátor dopravy
ve stanicích v Kutné
Hoře, v Plaňanech u Kolína a nakonec přímo v Kolíně. Těžko říct co vedlo k mému rozhodnutí jít cestou
ke kněžství, která dozrávala během studií na střední
škole. Hodně mě ovlivnil příklad některých kněží. V
září roku 2011 jsem nastoupil do kněžského semináře v Olomouci, ve kterém jsem byl celkem 6 let.
Loni v červnu jsem přijal jáhenské svěcení a byl jsem
poslán k Vám do farností Bílovice a Březolupy prožít
jáhenský rok. Letos v sobotu 30. června jsem byl v
olomoucké katedrále svatého Václava vysvěcený na
kněze. Otec arcibiskup mě zde ustanovil kaplanem,
takže jsem zde zůstal. Mnozí se mě ptají, zda jsem
rád, že zde zůstávám. Odpovídám jim, že jsem rád,
a to ne z důvodu toho, že nemusím balit kufry a jít
někam jinam, ale proto, že zde jsem rád.
Je tu začátek září a to znamená pro spoustu z
Vás asi jediné – začíná nový školní rok. Proto bych
chtěl všem dětem a studentům popřát hodně štěstí
a úspěchů v tomto školním roce, rodičům hodně trpělivosti a radosti z dětí, učitelům pilné a vnímavé
žáky. Všem pak přeju, aby ve svém životě měli vždy
místo pro Boha a dokázali z Něho čerpat sílu pro své
každodenní starosti a těžkosti.
P. Jan Svozilek

Vzpomínka na anglického letce
z II. sv. války Karla Marečka
Tento rodák z Topolné byl
účastníkem národního boje za
osvobození, odešel r. 1939 do
zahraniční armády. Od r. 1940
do r. 1945 sloužil v čs. zahraniční
armádě na západě u 311. bombardovací perutě v Anglii jako
výkonný letec. Byl vyznamenán
3 Čs. válečnými kříži, medailí za
chrabrost, Za zásluhy I. st., Čs.
pam. medailí za vítězství, Star
1939 - 1943, Air crew Europe
Star, Atlantic Star, Victory medal.
Narodil se 15. 4. 1914 v Topolné v domě čp. 16 („Čechmánkův
grunt“). Matkou byla p. Božena
Marečková, roz. Čechmánková
a otcem p. Karel Mareček, který
působil v osobní ochrance pana
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prezidenta T. G. Masaryka. Rodina se přestěhovala do Uherského Hradiště, kde bydleli na Masarykově nám. čp. 18. Vystudoval
obchodní akademii v letech 1929
– 1933, byl vychován k velkému
vlasteneckému cítění. Po studiích začal pracovat jako soukromý
úředník. 1. října 1936 nastoupil
na vojenskou prezenční službu
k 6. telegrafnímu praporu v Lipníku nad Bečvou, kde sloužil do
28. února 1939. Dosáhl hodnosti
desátníka.
1. dubna 1939 vstoupil do
ilegální odbojové organizace
Obrana národa, kterou v Uherském Hradišti vedl pplk. Vladimír
Štěrba. Byl ustanoven velitelem
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úderné čety. Skupina vyráběla
zápalné nálože, shromažďovala zbraně, které byly ukrývány
v lesích u Buchlovic nebo přímo
v zámku hraběte Bertholda v
Buchlovicích. Členem ilegální organizace Obrana národa byl i p.
Jiří Štokman. Pan Jiří Štokman
byl v Anglii spolu s Čestmírem
Šikolou vybrán do paradesantní
skupiny „Clay & Eva“. Tato skupina velmi úspěšně operovala na
Valašsku a Slovácku. Do činnosti skupiny „Clay & Eva“ se zapojil
bratranec Karla Marečka Otakar
Vašina.
Po zatčení pplk. Štěrby a por.
Kudílka byli nuceni uprchnout za
hranice za účelem pokračování
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boje proti okupantům. Přes Slovensko, Budapešť, Bejrut, kde
5. 1. 1940 vstoupil do čs. armády v zahraničí, prezentován byl
5. 2. 1940 v Agde ve Francii k
1. telegrafního praporu. Tady se
v červnu 1940 zúčastnil bojů v
Mosson. Z Francie byli přemístěni do Anglie. V Yatesbury byl
21. 9. 1940 přijat do RAF /Royal
Air Force/ k 311. bombardovací
perutě, jako WOP/AG – palubní radiotelegrafista s kvalifikací
střelce v bombardovací osádce.
RAF měla celkem 2 500 přísluš-

níků, z toho bylo 800 příslušníků
bombardovacích posádek.
311. bombardovací peruť
zasáhla do bojů o Anglii, prováděla noční nálety na střediska
německého průmyslu, přístavy atd.. Činnost prováděla do
dubna 1942, kdy byla pro ztráty
přibližně 50 % příslušníků a nedostatek záloh z bombardování
stažena. Peruť byla přeřazena k
pobřežnímu velitelství /Coastal
command/. Prováděla hlídkovou
činnost nad Atlantikem, ničila německé lodě a ponorky a vykoná-

vala doprovod dopravních lodí.
Pan Karel Mareček byl za
svoji bojovou činnost vyznamenán Československým válečným
křížem I., II., III. stupně, medailí
za chrabrost, medailí za zásluhy
I. stupně, Československou pamětní medailí, Air crew Europe
Star, Atlantic Star a Victory medal. Dosáhl hodnosti poručík a
do vlasti se vrátil 31. srpna 1945.
Zemřel 30. ledna 1972.
Lumír Vašina
Zdroj: Vojenský ústřední
archiv, Praha

Za panem Oldřichem Chaloupkou
V sobotu 4. srpna 2018 jsme se v bílovickém kostele rozloučili s panem Oldřichem Chaloupkou, na
kterého máme nezapomenutelné vzpomínky všichni, kdo jsme ho znali. Při nekrologu nad jeho rakví
jsme dost uslyšeli o jeho pestrém životním příběhu,
který bych však chtěl s dovolením - doplnit tak, jak
to vnímala a prožila naše generace. Narodil se v
Bílovicích (*1932) v selské rodině jako třetí ze šesti
sourozenců. Po Obecné škole se vyučil obchodním
příručím a 2 roky vojančení si odsloužil ve Vimperku v západních Čechách. Potom natrvalo pracoval
pro Jednotu SD Uh. Ostroh jako instruktor. Už v
mládí si oblíbil kopanou, kterou začal velmi dobře
hrát - napřed v Bílovicích a po sňatku v r. 1960 v
Topolné. Přiženil se do domu č. 402 ke Kubům. To
už přestoupil do topolského mužstva jako posila na
místě pravého obránce, kde
spolu s Josefem Otáhalem a
Rudolfem Rozsypálkem vytvořili pevnou hráz, která se
útočníkům těžko překonávala. Později hrál výtečně centrhalva – středního obránce s
číslem 3. Byl vysoké postavy a jeho hlavičky přenášely
hru až ke středovému kruhu.
Nezapomněl na poměry ze
kterých vyšel a proto častokrát vypomáhal svému otci,
který soukromě hospodařil.
Možná i proto si vysloužil
přízvisko „gazda“!
Je jisté, že do kolektivu
v Topolné „zapadl“. A proto
v dalších letech nejenže aktivně hrál, ale i funkcionářsky
působil a to impozantním
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způsobem. Jako trenér dorosteneckého mužstva
nám vštěpoval nezdolnou touhu po vítězství, zápal
do hry, že nesmí být nikdy nic ztraceno pokud rozhodčí nezapíská konec zápasu. A tato rada se nám
také vyplatila. Stalo se, že při zápase s Ostrožskou
Novou Vsí na domácím hřišti jsme v poločase prohrávali už 0 : 4. Zdálo se, že je to ztracené. V přestávce nám v šatně vytknul chyby a domluvil do duše
tak, že se nám hra začala dařit. Během zápasu chodil ještě při lajně a tak nás vyhecoval, že jsme vyhráli
5:4 . Stal se zázrak, až jsme se divili, jak se to mohlo
stát?
Další jeho velkou devizou byl nevšední kamarádský přístup ke každému jednotlivci, násobený vlivem
jeho silné osobnosti. Během krátké doby pod jeho
vedením jsme všichni pochopili, že vůle po vítězství
musí být podložena tvrdým
a hlavně pravidelným tréninkem. Tato snaha se nejvíce
projevila v roce 1965, kdy
dorostence ročníků 1945 až
49 stmelil do kolektivu, který
vybojoval 1. místo v okresním přeboru a mohl postoupit do krajské soutěže.
Bohužel - z nedostatku finančních prostředků se toto
neuskutečnilo. I když další
podrobnosti z jeho působení
v naší obci jsou těžko zjistitelné, (působil u nás asi 13
let) s určitostí víme, že odešel člověk – který svou práci
jako hráč a přitom ještě funkcionář - dělal víc než dobře.
Pane Oldřichu – děkujeme!!!
Fr. Samsounek

Život v Topolné

3/2018

Dětské rybářské závody
V sobotu 19. června proběhl již 4. ročník dětských rybářských závodů. Od brzkých ranních hodin
se na štěrku scházeli mladí závodníci, aby si zabrali
ty nejlepší lovné místa, vyzvedli závodní povolenky
s poukázkami na občerstvení a od 8. hodiny začali
zápolit o hodnotné ceny, které se nakonec letos rozdali v mnoha kategoriích.
Počasí rybářskému dorostu docela přálo, snad
jen silnější vítr prověřil rybářské dovednosti většiny
zúčastněných, které jak se nakonec ukázalo, byly
na skvělé úrovni, protože se nachytalo velké množství ryb snad všech druhů, které v našem štěrkáči
žijí.
Pro ty, kterým se příliš nedařilo, nebo je už rybařina přestala bavit, měli s námi spolupracující myslivci připravený koutek s mysliveckými trofejemi a
nezbytnou střelbou ze vzduchovek.
Závodníkům bylo připraveno k závodním povolenkám drobné občerstvení a doprovodné týmy též
nebyli o hladu či žízni, organizátoři pro všechny příznivce připravili spoustu dobrot ať už z udírny či grilu.
A zapít tyto dobroty bylo taky čím.
Po čtyřech hodinách zápolení byly závody ukončeny, všichni závodníci odměněni zmrzlinou, drobnými balíčky se sladkostmi a nejúspěšnější lovci
hodnotnými cenami.
Podle množství zúčastněných mladých přátel
Petrova cechu nezbývá než konstatovat, že si rybářské závody již získaly spoustu skalních příznivců, z nichž někteří vydrželi rybařit až do dalšího dne,
a k čemuž jistě přispívá i hezké, klidné a snad i čisté
prostředí štěrku v Topolné, o které se členové našeho spolku starají.
Na závěr nezbývá než poděkovat všem účastníkům, sponzorům a hlavně členům spolku, kteří se
podíleli na hladkém průběhu rybářského zápolení a
doufat, že se příští rok všichni ve zdraví potkáme na
5. ročníku dětských rybářských závodů.
PETRŮV ZDAR
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Topolští rybáři
Ceny:
Největší kapr
Nejvíc kaprů
Největší cejn
Největší lín
Největší perlín
Největší úhoř
Nejvíc ryb
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78 cm
3 ks
54 cm
34 cm
18 cm
47 cm
11 ks

Simona Lapčíková
Vojta Prchlík
Teodor Pernický
Mojmír Sekanina
Matěj Sládek
Tomáš Hrdina
Ester Sládková
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Klub seniorů
Po prázdninové přestávce
se schůzka Klubu seniorů sešla
první středu v září. Na programu byla exkurze v Topolském
minipivovaru, což bylo v ještě
horkých dnech vskutku osvěžující. Výklad mladého pana sládka
všechny zaujal, protože je znát,
že má svoji práci rád a rozumí jí.
Následovalo posezení na terase
u dobrého pivečka s povídáním

jak jsme prožili letní měsíce. Je
vždycky příjemné dozvědět se
jak se našim známým dařilo, co
se jim líbilo nebo se jen tak svěřit
s trampotami všedních dní.
A co připravujeme v klubu v
následujích měsících? 8. října
navštívíme spolu s Klubem seniorů z Březolup divadlo v Olomouci, kde nás čeká opereta Vinobraní. V listopadu mimo pravidelnou

prvostředeční schůzku zve Společenská komise všechny seniory 24. 11. na Besedu s důchodci
do KS Bůrovce, kde pro vás v
programu vystoupí kromě dětí
ze základní školy také mužský
sbor z Korytné a Včelaran. Ještě než to všechno nastane, přeji krásné podzimní dny prožité
ve zdraví!
H. Mar

Okénko zahrádkáře
Podzim nám podle kalendáře
začíná 22. září, kdy se postupně příroda i okolí kolem našeho
domu halí do podzimních barev.
Čeká nás podzimní práce na zahradě, jelikož je jí v tomto období až nad hlavu a neměla by se
odkládat.
Na své zahradě byste měli
zrušit záhonky kořenové zeleniny
jako jsou celer či petržel. Po vyrytí zeleninu položte na hromadu a
nechte oschnout. Zbavte se natí
tak, aby vám zůstal jen vegetační vrchol. Sklízet byste měli i listy
meduňky nebo tymiánu. Listy si
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důkladně rozložte a vysušte. Bylinky jako oregano, máta, tymián
a šalvěj, které přezimují venku,
přikryjte listím, abyste ochránili
kořeny. Na zahradě byste neměli zapomenout i na váš trávník. Ten je potřeba provzdušnit
a ošetřit hnojivem, aby přečkal
zimu. Pravidelné sekání trávy,
shrabání listí patří již mezi běžné
rutiny. Shrabané list lze využít k
vytvoření kompostu, který se hodí
především pro větší zahrady, ale
je osvědčený způsob jak naložit s kuchyňským odpadem, což
je přínosné jak pro kuchyni, tak
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i zahradu. Vyhazováním slupek
od brambor, zeleniny, skořápek
od vajec apod. chráníte kuchyň
před nepříjemným zápachem a
také snižujete objem odpadu v
popelnicích. Na podzim je ještě
poměrně teplo, ze zeleniny byste
měli sázet špenát, listovou petržel, kerblík, ředkvičky, kopr, petržel a mrkev. Pro výsadbu česneku je nejlepší konec října. Již
od jeho poloviny však lze sázet
téměř všechny ovocné stromy a
keře - jabloně, hrušně, višně, borůvky, kiwi i fíkovník.
Petr Bartošík, ČZS Topolná
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Společenská kronika
červenec – září
v červenci:
70 let
Škárová Marie
Křen Jaroslav
75 let
Dvořáček Květoslav
80 let
Němcová Božena
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v srpnu:
60 let
Juřena Rostislav
Bartoš Stanislav
70 let
Dohnalová Anna
75 let
Nohalová Mária
95 let
Kopp Bohumil
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v září:
50 let
60 let
70 let

Slováčková Lenka
Hájek Roman
Lapčík Jaroslav
Nevělík Lubomír
Foltýnová Marie
Kvapilík Václav
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Den pro malé i velké
Již nějaký ten rok jsme se s
kolegyněmi ze Společenské komise zaobíraly myšlenkou, aby
se v naší obci uskutečnilo nějaké
zábavné odpoledne, kde by se
na programu a zábavě podílely
všechny spolky z naší obce.
V Topolné je spousta šikovných lidí, kteří pracují v různých
spolcích a organizacích. Každé
jejich akce se zúčastní vždy skupinky jejich příznivců, ale málokdy se potkají všichni příznivci
na jedné společné akci.
V loňském roce jsme se se
zástupci spolků na takové akci
domlouvali, ale nepříznivé počasí nám plán zmařilo.
Letos jsme vše plánovali již
od dubna. Domluvili jsme se na
datu -1.9. místo akce - Bůrovce
a času –v 15 hodin. I název celého odpoledne „Den pro malé i
velké“ se nám líbil. Letošní rok je
významný i z hlediska historie a
tak jsme ho komponovali k těmto
významným 8 z naší republikové historie. Základ byl na světě a
pak následovalo ještě pár schůzek k dopilování celé akce.
Když bylo celé léto horké a
suché, tak jsme si mysleli, že
tomu tak bude i 1.9.
Při ranní přeháňce a bouřce
se zřejmě o mnohé pořadatele
pokoušel infarkt, ale při přípravě
jednotlivých stanovišť nám svítilo i sluníčko-byla v tom taková
naděje.
Ve 13 hodin při nafukování skákací pirátské lodě začalo
opět pršet. Složení lodi a její přenesení do budovy KS proběhlo
v rekordním čase, ale teď nastal
problém – kam s ní. Jako jediná
z okolních obcí jsme měli pirátskou loď přímo na souši, v budově KS. Tady jsme si byli jistí, že
zde déšť děti nepřekvapí.
Se 14 hodinou, kdy lilo jako z
konve, jsme se s pořadateli domlouvali na zrušení celé akce,
ale jen do chvíle, kdy z obce přišla zpráva “Vláček bude jezdit
podle Topolského jízdního řádu
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a účastníci se mají vybavit gumáky a pláštěnkami.“ Když přijel
první vláček a byl naplněn do posledního místa rodiči s dětmi, byl
to doping pro pořadatele, kteří se
v okamžiku stali mistry improvizace.
Některá stanoviště byla přemístěna do budovy KS, jiná zůstala na již přichystaných místech.
Všichni, kdo měli zájem o soutěže si vyzvedli u mých kolegyň
hrací kartu, na kterou měli po
splnění úkolů dostat razítko jednotlivých spolků. Po absolvování,
pokud možno všech stanovišť si
děti odnesly malou odměnu.
Většinou první kroky dětí vedly na skákací pirátskou loď a pak
už postupovaly podle sebe na
jednotlivá stanoviště.
Každý spolek měl připraveny úkoly pro děti, ale i dospělé.
Klub Sluníčko mělo krásný tunel,
kterým děti prolézaly a úkolem
rodičů bylo správně barevně poskládat naši vlajku. Muselo se
přemýšlet.
Klub rodičů si připravil správné párování večerníčkových postaviček pro děti a pro dospělé
byl připraven přímo kvíz. Správně časově poskládat a přiřadit
fotografie československých a
českých prezidentů.
Rybáři si nachystali malý „rybníček“ s živými rybkami, které se
proháněly mezi dřevěnými kolegyněmi a tyto chytaly děti na
udičky. Ty starší, spolu s rodiči
se pokoušely přiřadit jména ryb k
obrázkům. Rybáři se také postarali o pohlazení chuťových buněk
svými uzenými specialitami.
Zde nezůstali zahanbeni
sportovci se svým jako obvykle
dokonalým občerstvením. Vedle
stánků s občerstvením postavili
velkou fotbalovou branku, jejíž
střed byl vyplněn černou plachtou s vystříhanými otvory, do
těchto se soutěžící trefovali. Bylo
vidět, že se i tatínci u tohoto úkolu dobře baví.
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Na pódiu vystupovala Topolanka, která zpříjemňovala svým
umem deštivé odpoledne. I tady
měli muzikanti připraveny 3 úkoly-poznávánín not, hudebních
skladatelů a také se mohla zazpívat nějaká písnička.
Po takové kultuře to chtělo
víc pohybu. Hasiči měli napnutu
lanovou dráhu. Dost to klouzalo,
ale děti měly bezpečné jištění
přímo od odborníků.
U KS si postavili stánek naši
vinaři, kde se dospělí zabavili při
degustaci vína a děti ochutnaly
jiné pochutinky.
Když nás celé odpoledne doprovázel déšť, tak se starosta,
místostarosta a zastupitel Pavel
úspěšně starali o zdraví svých spoluobčanů. Dobrá trnková to jistila.
Samozřejmě, že se žádná topolská akce neobejde bez Topolské chasy, která svými sportovními úkoly a odměnami zaujala
všechny soutěžící.
Na nejvzdálenějším stanovišti
byli připraveni myslivci v areálu
bažantnice. Ti měli také nachystány vědomostní úkoly a výborné občerstvení, včetně guláše.
Byla velká škoda, že kvůli dešti
na toto stanoviště nedorazilo
více účastníků, ale kteří to zvládli, jistě nelitovali.
Doufám, že jsem na nikoho
nezapomněla.
Na doprovodný program jsme
pozvali dva umělce s jejich programem - Rytmus pro život. Roli
bubeníků si vyzkoušeli všichni
zúčatnění.
Bylo moc příjemné vidět vzájemnou spolupráci všech spolků
a krásný kontakt s našimi spoluobčany. A o toto nám všem šlo.
Již jsme se domlouvali na dalším ročníku, i když ještě nevíme
v jakém duchu se ponese. Tady
nemám strach, že bychom něco
nevymysleli s tak úžasnou partou lidí.
Děkuji všem za účast na této,
jak doufám, příjemné akci
N. Mlýnková
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1. 9. 2018 – Den pro malé a velké

8. 9. 2018 Slavnosti vína
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Život v Topolné
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Hasiči Topolná
Vypadá to, že letošní extrémně horké letní dny jsou již definitivně za námi a před námi je
nové vydání obecního zpravodaje, který s sebou pomalu, ale
jistě přináší podzimní atmosféru.
Ani nadcházející chmurné období nás ovšem neodrazuje od tradiční rekapitulace naší hasičské
činnosti, k jejíž realizaci došlo
právě v uplynulých letních měsících. Třebaže se stejně jako valná většina z Vás snažíme vždy
využít letní měsíce, obzvláště
pak ty letošní s tropickými teplotami, spíše k cestování, relaxaci a odpočinku, ani tak jsme ze
svých životů hasičskou činnost
rozhodně úplně nevypustili. Z
toho důvodu si tak můžeme nyní
společně s Vámi připomenout
jak situace, ve kterých jsme se
snažili poskytnout co možná
nejkvalitnější pomoc Vám občanům, tak i situace, kdy jsme svůj
čas věnovali pravidelné a nezbytné péči o hasičskou techniku, se kterou členové výjezdové
jednotky opět absolvovali i několik praktických výcviků.
U zmíněné hasičské techniky rovnou zůstaneme a sdělíme
Vám pár informací o pořízených
technických prostředcích, jejichž
několikaletá absence byla při
provádění našich činností čím
dál více citelná a kterými naše
jednotka od této chvíle již také
konečně disponuje. Konkrétně
se jedná o plovoucí čerpadlo,
elektrické kalové čerpadlo, motorovou pilu a kombinovanou
proudnici. Nákup veškeré této
techniky se uskutečnil z velké
části prostřednictvím dotace
od Zlínského kraje a částečně
(30%) se na něm podílela i samotná obec Topolná. Přestože
samotným dodáním výše zmíněné techniky naše povinnosti ani
zdaleka neskončili, ba naopak
začali, jsme za jejich pořízení velmi vděční, jelikož se nám
opět díky nim podařilo rozšířit
možnosti naší činnosti a posky-
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tování pomoci Vám občanům při
nejrůznějších situacích. Nicméně
po fyzickém dodání všech těchto
technických prostředků následovaly další kroky směřující k
jejich plné připravenosti do akceschopného stavu, kdy se jednalo
např. o jejich převzetí v papírové formě, provedení veškerých
potřebných kontrol, uvedení do
provozu, zajištění administrativní
evidence jak u naší jednotky tak
u Krajského operačního a informačního střediska a v neposlední řadě vyvstal s novou technikou
samozřejmě i úkol naučit se ji
bezchybně a správně obsluhovat. V současné době se proto
intenzivně věnujeme právě této
problematice a učíme se s touto
svěřenou technikou zacházet a
pracovat tak, aby v případě pomoci fungovala plnohodnotně,
spolehlivě a především plnila
svůj účel. V souvislosti s účelností veškerých doposud pořízených
technických prostředků do výbavy naší jednotky si ovšem neodpustíme zmínit problém, který
jsme si naplno uvědomili právě
při posledním výcviku s nejnověji pořízenou technikou, a který
spočívá v nulové možnosti umístit všechny tyto technické prostředky do výjezdového vozidla
tak, jak by tomu mělo již v dnešní
době standardně být a tím pádem je mít při výjezdu v případě
nouzové potřeby vždy pohotově
při ruce. Naše jednotka je v tomto případě bohužel značně limitována stářím hasičského vozidla,
které není na uložení současné
moderní techniky ani zdaleka
přizpůsobeno, a tak nám nezbývá nic jiného než před každým
výjezdem kalkulovat a plánovat,
který druh techniky budeme při
výjezdu potřebovat, který musíme vzít nutně s sebou a který
naopak nechat na zbrojnici. Tento zdlouhavý postup nám logicky
komplikuje celý proces samotného výjezdu i následný zásah
na místě události, který nemusí
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být ve výsledku díky případné
chybějící technice tak pohotový
a kvalitní, jako v případě, kdybychom měli veškerou techniku
umístěnou rovnou v zásahovém
vozidle.
Mimo hasičskou techniku
naše jednotka ovšem během
letních měsíců řešila i několik výjezdů na technickou pomoc občanům, kdy se jednalo většinou
o likvidaci bodavého hmyzu, který ohrožoval nejen obytné části
domů, nýbrž i samotné obyvatele a v pár případech dokonce i
malé děti. Jelikož je naše jednotka na tento typ technické pomoci kvalitně vybavena, proběhly
tyto zásahy vždy bez komplikací
a především pak bez ohrožení
zdraví zasahujících hasičů. Likvidace bodavého hmyzu svépomocí (a nejen ta) s sebou totiž
nese téměř vždy zdravotní riziko a ohrožení Vaší bezpečnosti,
proto jsme velmi rádi, že se na
naši jednotku obrací stále větší
počet Váš občanů s prosbou o
pomoc. Neváhejte nás proto ani
v budoucnu kontaktovat (buď
přímo, nebo prostřednictvím
obecního úřadu) s prosbou o jakýkoliv druh technické pomoci,
se kterou si sami nebudete vědět rady.
Dále jste nás mohli také během léta zahlédnout či potkat na
místním štěrkovišti, kde nositelé dýchací techniky absolvovali
výcvik pro nouzové použití dýchací techniky při pádu do vody.
Nemusíme ani zmiňovat, že pro
tyto členy výjezdové jednotky to
více než námaha bylo spíše vítané osvěžení a zpestření letošních extrémně horkých letních
dnů. Další příležitostí, kde jsme
měli možnost se potkat s velkým
počtem z Vás, byla akce pořádaná obcí ve spolupráci s obecními
spolky s názvem Den pro malé
i velké. Přestože tato akce proběhla za nepříliš vlídného počasí, věříme, že ten kdo přišel, nelitoval. Minimálně my, hasiči, jsme
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tuto akci i přes nepřízeň počasí
následně zhodnotili jako velmi
zdařilou a na našem youtube
kanále můžete shlédnout krátký
sestřih z tohoto dne našim hasičským pohledem. A další velmi vydařenou akcí, která proběhla nedávno a za daleko příznivějšího
počasí, byl první ročník topolského běžeckého závodu s názvem
Topolská osmička. Hlavním pořádajícím spolkem byla TJ Topolná, kterou jsme byli požádáni
o pomoc při organizaci závodu.
Na základě toho jsme se v rámci
naší jednotky domluvili, že část
našich členů se závodu zúčastní
jako dopravní dohled a část jako

běžci reprezentující topolské
hasiče. Nejen naše plány, ale
celý průběh závodu dopadl nad
očekávání výborně a myslíme
si, že všichni účastníci této akce
včetně nás ocenili především
přátelskou a pohodovou atmosféru, která celou akci provázela
přesně podle coubertinovského
hesla: „Není důležité zvítězit, ale
zúčastnit se“. Za nás hasiče se
již nyní rozhodně těšíme na další
ročník této skvělé akce.
A na závěr našeho pravidelného hasičského hlášení bychom Vám všem rádi popřáli do
nadcházejících sychravých podzimních dnů, aby Vám co nejdéle

vydržela sluníčková nálada, pozitivní myšlení a načerpané síly
ze všech Vašich letních dovolených a co nejdéle Vás hřáli krásné vzpomínky na prožité prázdninové dobrodružství a cestování.
A neustále mějte také na mysli,
že do situace ohrožující zdraví či
dokonce život se může každý z
Vás dostat během zlomku vteřiny, proto na sebe buďte i nadále
opatrní a potkáte-li se i přesto s
nějakou tou kolizí, pamatujte, že
tu s Vámi žije tým lidí, který Vám
vždy bezpodmínečně přispěchá
na pomoc a kterému se říká integrovaný záchranný systém.
Vaši topolští hasiči

TJ Topolná
Přípravka
Po ukončení sezóny 2017/2018 ukončili z věkových důvodů své působení v týmu přípravky a
přešli do žákovské kategorie Viktor Žiška a Tomáš
Polášek.
V polovině srpna jsme zahájili pravidelné tréninky a ihned jsme mezi sebou přivítali spoustu
nových tváří. Po dohodě s rodiči jsme starší a pravidelně trénující děti doregistrovali do FAČR. Tím
se počet registrovaných členů přípravky rozšířil
na 21. Tréninky přípravky probíhají 2x týdně a to
v úterý a čtvrtek vždy od 16:30 do 18:00 hod. na
hřišti TJ Topolná. Dochází na ně pravidelně 20-25
dětí (chlapců i dívek) ve věku 5-11 let, což všechny tři trenéry spolehlivě zaměstná.
Po několika málo trénincích, ještě před prvním
ostrým soutěžním startem, byl prověrkou našich
dovedností turnaj, který se konal první zářijovou
sobotu v Halenkovicích. Protože zájem dětí v To-
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polné o fotbal neutichá, ba naopak, na tréninky
chodí víc a víc dětí, bylo jasné, že se turnaje
zúčastníme jak v kategorii starších přípravek
tak i těch mladších. Na turnaji, který byl určen
pro hráče ročníků 2008 a mladší, holky ročník
2007 a mladší, byla připravena celkem 4 hřiště.
U obou věkových kategorií byly vytvořeny dvě
skupiny po čtyřech týmech. Ve skupině odehrál
zápas každý s každým (3 zápasy). Po utkání ve
skupinách se pak dále hrálo křížem proti druhé
skupině systémem 1.-4., 2.-3., 3.-2., 4.-1. a dále
pak zápasy o umístění. Délka jednoho zápasu
činila 20 minut.
V kategorii starší přípravky se do turnaje přihlásily týmy: Žlutava, Topolná, Tlumačov, Štípa,
Jaroslavice, Zlín, Provodov, Halenkovice. Náš
tým starší přípravky byl vylosován do velmi silné
skupiny s mužstvy Žlutav, Tlumačova a Fastavu Zlín. Na úvod jsme sehráli utkání s jediným
výkonově srovnatelným týmem ze Žlutav a po
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smolném průběhu jsme jej prohráli 1:2. Další
dvě utkání byly s týmy, které nás převyšovaly po
všech stránkách a kterým jsme nedokázali vsítit
ani jeden gól. Prohry s Tlumačovem 0:7 a Zlínem
0:17 nás tak poslaly do vyřazovací části turnaje z
posledního místa, kde jsme narazili na nejtěžšího
soupeře z druhé skupiny Štípu. Vítěze druhé skupiny jsme nezaskočili a po prohře 0:6 nás čekal
soupeř o 5.-8. místo, tým Jaroslavic, který skončil
na 3. místě druhé skupiny. Zápas se odehrál za
silného deště, který nám však štěstí taktéž nepřinesl. Velmi vyrovnaný zápas skončil 2:3, po gólu
v poslední minutě. Náš tým tak skončil na děleném 7.-8. místě s týmem ze Žlutav. I přes konečné umístění měl turnaj velký význam pro všechny
hráče, kteří se zlepšovali každým zápasem. Podařilo se nám tak rozehrát tým pro novou sezónu,
což bylo nejdůležitější.
V kategorii mladší přípravky se turnaje zúčastnily týmy: Napajedla, Topolná, Tlumačov,
Babice, Štípa, Zlín, Provodov, Halenkovice. V
naší skupině jsme se postupně utkali se soupeři
z Babic, Provodova a Halenkovic. Právě domácí tým jsme jako jediný dokázali porazit. I přes
jedno vítězství nám patřilo ve skupině konečné
4 místo. Následovaly utkání o umístění, které
však narušily postupně přibývající kapky deště.
Stihli jsme odehrát ještě zápas s Babicemi a pozdějším vítězem Tlumačovem. Poslední zápas o
umístění byl pro trvalejší déšť zrušen. Celkově
jsme obsadili dělené 7 místo s domácím oddílem. Náš mladší tým odehrál celý turnaj pouze v
šesti hráčích, což bylo pravděpodobně nejméně
ze všech účastníků. Navíc jsme měli v sestavě
nejmladšího účastníka turnaje, čtyřletého Pavla
Křesťana. Všichni hráči odehráli zápasy s velkým nasazením a nadšením. Za přístup ke hře
ale i předvedený výkon si kluci zaslouží velký obdiv, zejména pak David Křesťan, který se blýskl
10 brankami.

Žáci
V úterý 7. srpna jsme prvním tréninkem odstartovali sezónu 2018/2019. V naší soutěži okresního přeboru žáků okresu Uherského Hradiště došlo
k dalším dvěma změnám, a to k odhlášení mužstev Bílovic, Újezdce a přihlášení týmu Mařatic.
V současné době je tedy 10 týmů v naší soutěži.
Opět jsme spojeni s žákovským týmem Napaje-

Dorost
Poté co dorost sestoupil z Krajského přeboru
Zlínského kraje, se od poloviny června připravuje na sezónu v Krajské soutěži Zlínského Kraje.
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Závěrečný nástup byl již ve znamení vydatnějších srážek, přesto se nesl v pozitivním
duchu a dobré náladě. Pro naše dva týmy zejména při vyhlašování individuálních ocenění.
Cenu pro nejmladšího hráče turnaje si odnesl
již zmiňovaný Pavel Křesťan, Filip Bernatík obdržel cenu fair play za přiznání ruky, po které
padla branka do naší sítě a svého ocenění se
dočkaly i všechny holky na turnaji, z nichž právě nejvyšší početní stav byl z našeho družstva.
Kromě medailí a pohárů určených pro první tři
družstva, si každý tým za účast odnesl nějakou
drobnou odměnu.
V rámci okresní soutěže přípravek proběhly
pro letošní rok četné změny, k pravidlu s nezveřejňováním výsledkových tabulek přibyla zásada nezveřejňovat samotné výsledky, museli
jsme se seznámit s drobnou obměnou herních
pravidel a v neposlední řadě se některé týmy z
naší skupiny přesunuly do skupiny jiné, některé
byly zase z jiných skupin přeřazeny k nám. A tak
budeme v letošní sezóně zajíždět až např. do
Březové na Uherskobrodsku. Celkově se nám
naše skupina rozrostla na 12 týmů.
V podzimní části sezóny jsme dosud odehráli
7 zápasů, v některých jsme hráli velmi vyrovnané a rovnocenné partie, v jiných jsme zase museli čelit kvalitnějšímu hernímu projevu soupeře.
Přesto, a to je pro nás velmi důležité, vidíme u
všech dětí neutuchající zápal pro hru a snahu
zlepšit se každým utkáním. Zápasů se účastní
v průměru 15 našich hráčů, které se snažíme
pravidelně střídat a tím udržet jejich motivaci a
zájem pro hru.
Na závěr si dovolujeme vyslovit poděkování
rodičům a fanouškům za jejich projevenou přízeň na domácích i venkovních zápasech a věříme, že nás minimálně stejným způsobem podpoříte i ve zbývajících podzimních utkáních!
Trenéři přípravka
del. Tento způsob spojení funguje k oboustranné
spokojenosti. Tréninky se odehrávají v úterý na
hřišti Topolné a ve čtvrtek na hřišti v Napajedlích.
Po odehraných 6 zápasech jsme v tabulce na
4 místě. Na kontě máme tři výhry, jednu remízu a
dvě prohry, při kladném skóre 20:14. Zatím nejlepším střelcem je Adam Sedláček, který dokázal
vstřelit 5 gólů.
Stanislav Mašlan
Naštěstí byl dorost přiřazen do oblasti Uherskohradišťska a nemusí tedy cestovat za utkáním
na Vsetínsko. Po výměně trenérů se nový trenér,
pan Hradil, rozhodnul, že dorost bude trénovat a
hrát své utkání v Napajedlích. Tréninky probíhají
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v úterý a ve čtvrtek, soutěžní zápasy hrají převážně v sobotu v odpoledních hodinách.
Dorost je v současné době na třetí pozici krajské soutěže se 17 body. Odehráli 8 utkání, při-

A mužstvo
Sezónu 2018/19 jsme zahájili s většími změnami v kádru, kdy přišli noví hráči: Polášek Lukáš
(Napajedla), Dohnal David (Spytihněv), Kamočai
Lukáš (Jarošov) a Leitner Jakub (Napajedla).
Bylo a je stále poznat, že kluci se stále sehrávají.
Tím pádem i naše výkony tak vypadají. Střídáme
dobré a špatné výsledky a poprosil bych naše fanoušky, aby se to snažili pochopit. Všichni hrají
na 100 %. Velkým problémem je tréninková docházka, kde narážíme na směny kluků i mě jako
trenéra (Fatra, Barum, Trelleborg). To samé platí

Topolská osmička
Všimli jste si, že se v naší obci výrazně rozrostl
počet běžců? Ať už rekreačních nebo těch, kteří
pravidelně pracují na své fyzičce? Ne? Nevadí,
TJ ano! Tenhle fakt nám hrál do karet, protože již
delší dobu jsme si pohrávali s myšlenkou, že bychom mohli letos přijít s něčím novým! A ve spojení s tímto jsme seznámili veřejnost s přípravou
běžeckého závodu Topolská osmička.
Protože se jednalo o nás první závod podobného typu a my chtěli, aby vše běželo jak na
drátkách, následovali doslova hodiny příprav a
plánování i těch nejmenších detailů. Jaká bude
trasa? Jaké budou ceny? Jaké zapojíme sponzory? Jaké bude nejlepší datum?
Nakonec nám jako nejlepší datum vyšla sobota 22. září, kdy i když to onoho rána moc nevypadalo, ale i počasí nakonec přálo. Nastal den D.
Již od rána jedna skupina připravovala zázemí
pro závodníky a vůbec pro samotný závod. Připravit šatny, sprchy, posezení pro diváky, stany
pro registraci závodníků a pro zvukaře a další
důležité věci. Druhá část skupiny šla vyznačovat
trať. Po jedné hodině odpolední se začali trousit
první nedočkaví závodníci. Jejich počet se nakonec zastavil na čísle 88.
Ve 14 hodin odstartovala první kategorie dětí
ve věku 0 – 6 let. Jejich trasa byla jednoduchá,
oběhnout kolečko kolem hřiště. Zde zvítězila
Elena Polášková, následovaná Antonínem Svízelou a třetí místo obsadila Šarlota Polášková.
V 14:20 odstartovaly dvě kategorie současně:
7 – 11 let a 11 – 15 let. Trasa měřila 1,5 km a můžete si ji prohlédnout na přiloženém obrázku. Na
průběh závodu dohlíželi „traťoví komisaři“ složení z hráčů dorostu a z hráčů A týmu. V kategorii
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čemž v 6 zvítězili a pouze dvakrát prohráli. I jejich skóre je kladné a to 23:14. Nejlepší střelec
je prozatím Lukáš Srnec se 7 vstřelenými góly.
Stanislav Mašlan
i pro zápasy, kde jsme snad dva zápasy po sobě
nehráli ve stejném složení. Tento článek píši
v době, kdy se nacházíme na třetí pozici se ztrátou 4 bodů na vedoucí Slavkov. Po velmi složitém
utkání v Jankovicích, kde jsme nejen prohráli, ale
obdrželi 2 červené karty a navíc se nám zranil
brankář. Nyní jsou zde hody, kdy další dva kluci
jsou v kroji. To máme mínus pět hráčů základní
sestavy a najednou máme problém to „nějak“ poskládat. Doufám, že nás to semkne a s pomocí
kluků z dorostu to nějak zvládneme. (Nakonec to
zvládli a porazili Polešovice 3:2 – pozn. Mašlan).
David Ostrožík trenér
7 – 11 let zvítězila Ema Manová, druhé místo obsadil Petr Večeřa a třetí místo Anežka Svízelová.
V kategorii 12 – 14 let vyhrál David Mikulka, na
druhém místě se umístil Petr Úlehla a na třetím
místě Veronika Machová.
V 15:10 odstartovaly hlavní běžecký závod,
kterého se zúčastnilo 49 běžců. Obrázek trasy
můžete opět vidět v příloze. Trasa měřila 8,5 km
a měla převýšení 105 metrů. Na tuto trasu nastupovaly 4 kategorie a to 15 – 40 muži, 15 – 40
ženy, 41 – 100 muži a 41 – 100 ženy. Jako první
doběhl Jiří Kubíček v čase 33:56, který se stal
celkovým vítězem, na druhém místě skončil Martin Palla v čase 34:43 a třetí místo obsadil David
Nádeníček s časem 35:26. Jako první žena se
umístila Gabriela Bajteková v čase 43:27, druhé
místo obsadila Barbora Šuranská 44:50 a třetí
místo vybojovala Martina Linhartová 46:19. V kategorii mužů 41 – 100 zvítězil Jiří Pekař v čase
39:24 (5. nejlepší čas mezi všemi závodníky), na
druhém místě byl Břetislav Hanáček v čase 40:04
a třetí pozici obsadil Jiří Mana s časem 41:50.
V poslední kategorii žen 41 – 100 zvítězila Alena
Sojková s časem 46:56, na druhém místě byla
Erika Machová v čase 47:05 a třetí místo patřilo
Martina Manová 47:18.
Celkově nás potěšilo množství kladných ohlasů
jak od závodníků, tak od těch, co se přišli podívat.
I když závod měl pár nedostatků (nebyl slíbený
skákací hrad a z důvodů nemoci chybělo i malování na obličej) máme pocit, že se závod a celé
odpoledne skutečně vyvedlo. Během závodu byla
možnost se přihlásit do registru dárců kostní dřeně. Tuto možnost využilo 15 lidí, kteří se zapsali a
tím zvýšily šance na léčbu vážně nemocných lidí.
Musíme poděkovat sponzorům a všem, co nám
s přípravou a průběhem závodu pomáhali a bez
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kterých by to vůbec nevzniklo. Jako sponzoři nás
podpořili: Zlínský kraj, Decathlon Zlín, Obec Topolná, Podlahy Belej, Hospůdka Stará Kotelna, KCK
Cyklosport a Pekárna Topek. A všem organizátorům a pomocníkům: Richard Hrdina za ozvučení
celé akce, Štěpán Goiš za skvělé moderování,
Radkovi Viceníkovi, který měl na starost trať, hráčům dorostu a A mužstva, kteří pomáhali jak v bufetu tak i na trati, Topolským hasičům za dohled nad
přeběhy na hlavní silnici, rodině Marka Berecky za
měření času a zapisování výsledků, holkám včetně

Evy Zelinkové za pomoc v bufetu, Kristýně Belejové za jednání se sponzory, Kláře Viceníkové
za přípravu ovocných kelímků a všem dalším co
přiložili ruku k dílu (Roman Foltýn, Jaroslav Hoferek, Miloslav Stuchlík, Stanislav Zelinka). Pokud
jsme na někoho zapomněli omlouváme se, ale i
Vám patří velké díky.
No a závěrem snad poslední otázka? Uvidíme Vás i na druhém ročníku „Topolské osmičky“?
Stanislav Mašlan a Kristýna Belejová

Topolská osmička pohledem
závodníka

chcela sadnúť do kresla, otvoriť pivečko a počkať ako to dopadne. Svaly začali pomaly tuhnúť a pri predstave rozbehu sa stiahli ako mačací
chvost pred rotvajlerom. A ľaľa ho, kopček. Tak
poď, veď nepôjdeš šprintom, ale poskakuj, vlastne odpočívaj vo výbehu a v záverečnom zbehu
to rozpáliš. Keďže som trať nepoznala, predpoklad zbehu bol teoretický, veď každý kopec ma
svoj koniec a aj svoj zbeh. Našťastie aj tento
topolský. Naštartovala som vnútorný gramec a
moja pamäť našla najlepší vypalovák. Don’t stop
me now I’m having such a good time. A to som
nevedela, že Queens budú pokračovať aj v cieli.
Pred futbalovým ihriskom, kde bol štart, cieľ a
celá party, čakal dedo s Gabkom, moderátor hlási, že dobieha prvá žena a predo mnou bol len
akýsi mladík. Tak reku, to budem asi ja. Fíha. We
are the champions, my friends. Zbyněk dávno v
cieli. Kým ja som sa pod 5 minút na kilometer
nedostala, on si užíval svoju slávu 4:37 a to je
týždeň po stovke. Klobúk dole páni. Dostala som
kvety a pekný balík pre víťazku. A bolo to naozaj
pekne popoludnie, hoci už je jeseň vo vzduchu
a obloha má správnu oceľovo šedú farbu, neodmietla som ani pivečko. Teda tri. A o rok, ak bude
druhý ročník, prídeme určite. Pekná akcia pre
všetky vekové kategórie. Treba rozhýbať deti,
vážení a takto sa to robí v Topolné.

A jak vypadal závod očima závodníka? Můžete si přečíst níže. Autorem je Gabriela Bajteková,
která vyhrála hlavní závod žen.
Prebehnúť sa v okolí Topolné, toť za humnami nám padlo vhod. Susedná obec organizovala
krátky beh okolo Topolné. Zúčastnilo sa pár ľudí,
ale v početnom zastúpení rodín s deťmi. Organizátori pritiahli deti na kratšie preteky od 1 kilometra, rodičom a iným priaznivcom behu pripravili 8,5
kilometrovú trať s prevýšením 105 m a teda výbeh
do mierneho kopca niekde nad jazerom, kam sa
chodievame kúpať nie len v lete.
Dedo postrážil Gabka a mohli sme sa konečne
prebehnúť obidvaja na jednom preteku. Neplánovali sme ale bežať spolu. Zbyněk je rýchlejší
a i keď stále oblejší, na trať nastúpil ako pán. A
vôbec, po odštartovaní som ostala vzadu so šiestimi ľudmi a priemerkou 4:50 na kilometer. Uf. Drsný začiatok, ale ja potrebujem trochu času, kým
sa rozbehnem. Na rovinke k jazeru som začala
obiehať bežcov a príjemne zahriata som sa rozbehla, kým ma nezastavili hasiči. Trať prebiehala
cez cestu a hasiči nás zastavovali, aby sme bezpečne prešli na druhú stranu, kým prejdú autá. No
nič moc, ja som čakala na štyri autá a pomaly som
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Výsledky voleb v naší obci
Senát Parlamentu ČR
Volební účast: 44,9 %
Výsledky hlasování:
1.
Patrik Kunčar
2.
Libor Lukáš
3.
Jana Juřenčáková
4.
František Jordák
5.
Radek Henner
6.
Milena Kovaříková
7.
Jan Popelka

239 hlasů
133 hlasů
68 hlasů
54 hlasů
39 hlasů
32 hlasů
23 hlasů

Zastupitelstvo obce Topolná
Volební účast: 59,1 %
Výsledky hlasování:
1.
Starostové a nezávislí pro Topolnou
2.
KDU – ČSL
3.
Topolští nezávislí občané
4.
Sdružení topolských občanů
5.
KSČM

3 991 hlasů
2 382 hlasů
1 880 hlasů
1 335 hlasů
1 230 hlasů

6 mandátů
3 mandáty
3 mandáty
2 mandáty
1 mandát

Zvolení zastupitelé:
Starostové a nezávislí pro Topolnou:
Ladislav Botek
437 hlasů
Radek Vajdík
392 hlasů
Alena Mrázková
333 hlasů
Michaela Polášková
326 hlasů
Hana Marášková
286 hlasů
Miroslav Lapčík
230 hlasů
KDU – ČSL:
Pavel Berecka
Magdalena Kovářová
Martin Bejvl

268 hlasů
248 hlasů
189 hlasů

Topolští nezávislí občané:
Roman Foltýn
205 hlasů
Roman Dujíček
166 hlasů
Jan Foltýn
125 hlasů
Sdružení topolských občanů:
Stanislav Mašlan
177 hlasů
Vlastimil Pavelec
142 hlasů
KSČM:
Jiří Kopp
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