cena 5 kč

Obecní zpravodaj

Číslo 3

Ročník XXI.

Slavnosti vína Uherské Hradiště

Václavské hody

2/2018

Život v Topolné

strana 1

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
letní měsíce utekly jako voda
a ranní teploty začínají tušit nastávající podzim. O prázdninách
provedla topolská společnost
ROMAX CZ, s.r.o. rekonstrukci
střechy základní školy a prvního
září jsme slavnostně přivítali naši
školáci mezi sebou 8 nových
spolužáků.
V létě zalila společnost
REKMA spol. s r.o. spáry vzniklé
působením povětrnostních vlivů
i provozem vozidel na asfaltovém povrchu místních komunikací a byly provedeny rovněž
opravy několika kanálových poklopů a kanalizačních vpustí. V
současnosti probíhají práce na
rekonstrukci komunikace v ulici
Nad školou. Chtěl bych se touto
cestou omluvit občanům bydlícím v této lokalitě za potíže, které
jim při stavbě vznikají. Věřím, že
po dokončení prací jim spokojenost s kvalitou díla tyto problémy
vyváží. Hotovo by mělo být do
konce října a v půlce listopadu
bychom měli chodit po nových
chodnících na konci obce směrem na Bílovice.
Den pro malé a velké, který po
roce uspořádaly naše spolky pro

své sousedy se letos opět vydařil. V horkém letním odpoledni se
děti zabavily při plnění úkolů, které jim pořadatelé připravili na jednotlivých stanovištích a dospělí
mohli ochutnat speciality připravené našimi rybáři a kvalitní vína
našich vinařů. O večerní zábavu
se postaral kytarový mág a výborný zpěvák Franta Huňař, o jehož
existenci u nás v Topolné do té
doby neměli mnozí ani tušení.
Ti, kteří se uherskohradišťských slavností vína účastní od
prvních ročníků určitě nepamatují tak špatné počasí, jako přišlo letos. O to víc je třeba ocenit
všechny – od těch nejmenších
v kočárcích, po služebně nejstarší členy Topolanky – kteří letos
naši obec účastí v průvodu podpořili. Notnou dávku odolnosti
musely prokázat také děvčata
ze Společenské komise v našem
stánku a tým Topolské hospody,
který letos poprvé prodával na
slavnostech naše pivo.
Za týden se naštěstí počasí
umoudřilo a přálo závodníkům na
Topolské osmičce. O vzrůstajícím
věhlasu tohoto závodu svědčí nejen počet účastníků, ale i to, že si
mezi ně našli cestu takoví běžci,

jako je v ženské kategorii Jana
Žaludková a v kategorii mužů Filip
a Petr Vabrouškovi. I když na jedné straně vždycky tajně doufám
ve vítězství domácích barev, na
druhé straně musím přiznat, že
předávat v Topolné zlatou medaili
dvojnásobnému vítězi světového
poháru v dlouhém triatlonu a třináctinásobnému mistru republiky v této disciplíně pro mě bylo
obrovským zážitkem. Takže díky
moc fotbalistům za uspořádání
krásné sportovní akce a hluboká
poklona všem závodníkům za jejich výkony.
Letošní Svatováclavské hody
proběhly po taktovkou stárků
Šárky Indruchové a Honzy Šillera. A hody to byly, jak se patří.
Nejen stárci, ale celá mladá topolská chasa a muzikanti ukázali
celé dědině, že slovácké tradice
a úctu k nim mají v srdci. Vážení stárci, milá chaso – to že
Vás chválím já, není zas až tak
důležité. Ale že vás letos hodně chválil i takový znalec a pamětník topolských hodů, jako je
František Samsounek, to už je
známka kvality.
Ladislav Botek
starosta obce

VÝSLEDKY PROJEDNÁNÍ č. 04/2019/ZO
ze zasedání Zastupitelstva obce Topolná, konaného dne 19. 9. 2019
A. Zastupitelstvo obce schválilo:
- složení návrhové komise, zapisovatele a ověřovatelů zápisu,
- zařazení bodu 12 – Investiční akce „Rekonstrukce střechy ZŠ Topolná“ – dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, bodu 13 – Smlouva o nájmu plynárenského zařízení a posunutí číslování dalších bodů
programu,
- rozpočtové opatření č. 4/2019 dle přílohy,
- veřejnoprávní smlouvu mezi Obcí Topolná
a Římskokatolickou farností Bílovice
o poskytnutí dotace z rozpočtu obce ve výši 60 000
Kč na výmalbu a osvětlení kostela v Topolné,
- dodatek č. 1 smlouvy o dílo mezi Obcí Topolná a společností SDS Slovácké dopravní stavy
s.r.o, Družstevní II 520, Hluk, na investiční akci
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-

-

-

„Komunikace, parkoviště v ulici Nad školou –
Topolná“. Navýšení ceny díla o 268 703,40 Kč
bez DPH. Konečná cena díla je 3 858 633,32
Kč bez DPH,
smlouvu o přeložce zařízení distribuční soustavy mezi Obcí Topolná a společností E.ON
Distribuce, a.s. Výše předpokládaných nákladů
na provedení přeložky činí 472 735 Kč,
dodatek č. 1 smlouvy o dílo mezi Obcí Topolná
a společností ROMAX CZ, s.r.o, na investiční
akci „Rekonstrukce střechy ZŠ Topolná“. Navýšení ceny díla o 19 671 Kč bez DPH. Konečná
cena díla je 1 002 189,40 Kč bez DPH,
smlouvu o nájmu plynárenského zařízení
(396,3 m NTL plynovodu v lokalitě Nad Školou)
mezi Obcí Topolná a společností GasNet, s.r.o.

Život v Topolné
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B. Zastupitelstvo obce vydalo:
- v souladu s ust. § 27 odst. 2 zákona č. 250/2000
Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu
s ust. § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000
Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
Zřizovací listinu Základní školy, Topolná, okres
Uherské Hradiště, příspěvkové organizace,
- v souladu s ust. § 27 odst. 2 zákona č. 250/2000
Sb. o rozpočtových pravidlech územních roz-

počtů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. d) zákona č.
128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, Zřizovací listinu Mateřské školy, Topolná, okres Uherské Hradiště, příspěvkové
organizace.
C. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
- zprávu o činnosti rady obce,
- zprávu kontrolního výboru

Plánované akce
říjen

listopad

prosinec

3/2019

10.10.2019

Povídání o cestě Indií

Ing. M.Lapčík a K.K. Budíková

12.10.2019

Dětský bazárek

maminky z Topolné

12.10.2019

Drakiáda

Topolská chasa

27.10.2019

Večer k výročí ČR

OÚ

19.11.2019

Beseda Žitkovské bohyně

S panem Jilíkem - knihovna

23.11.2019

Beseda s důchodci

Společenská komise

30.11.2019

Vánoční aranžování

I.Bursíková a Š.Pernická

Vánoční dílničky

Klub rodičů

7.12.2019

Mikulášský jarmark

TCH, SK

8.12.2019

Adventní koncert

Kostelní rada

21.12.2019

Zájezd - Budapešť

Společenská komise

26.12.2018

Vánoční koncert

Topolanka

26.12.2019

Košt gulášů

OÚ

28.12.2019

120 let DH Topolanky

Topolanka
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120 let slovácké dechovky Topolanky

aneb hrajeme Vám už třetí století. Tak, jak to bylo a je
To se v roce 1899 sešlo několik muzikantů z Topolné, kteří
hrávali po okolí, aby utvořili samostatnou kapelu. Páteří nové
muziky se stali Mořic Foltýn
(čtyřiadvacetiletý, zvolen kapelníkem), a jeho tři bratři Začalo se jí po okolí říkat Mauricova kapela (Mořic=Mauric).
Příležitostí k muzicírování
měla požehnaně, doprovázela
svatby, pohřby, hasičské výlety, ale hrávala také k Novému
roku, 1. Máji, panu starostovi,
panu nadučiteli, pánům radním, náčelníku hasičů i Josefům, Antonínům, Janům, ...
Rok 1914 jako počátek první světové války poznamenal
činnost všech kapel, v Topolné
však čtyři z muzikantů povolávací rozkaz nedostali, a tak se
za přizvání zbylých členů březolupské kapely dal dohromady alespoň štrajch a vyhlášení
Československé republiky bylo
v Topolné oslaveno průvodem
s hudbou navzdory smutnému
faktu, že se z fronty nevrátil jeden z bratrů Foltýnů - Blažej.
V prvních volbách v samostatné republice byl kapelník
Mořic Foltýn zvolen starostou,
ale muziku ani výchovu mladých hudebníků z Topolné neošidil. Topolská kapela byla
tehdy jednou z mála, které dokázaly zvládnout náročný doprovod tělocvičných slavností
Sokola, Orla a DTJ, což znamenalo, že byla zvána téměř
na každou takovou slavnost
v širokém okolí.
Jednu kapitolu činnosti Topolské kapely uzavřel konec
dvacátých let. Koncem října se
totiž odstěhoval její zakladatel
a kapelník Mořic do Kroměříže
a vedení dechovky předal po
třiceti letech bratru Ferdinandovi. V tu dobu jíž na vesnici
proniká jazz se saxofony, klavírem a harmonikou. Za této
situace se v roce 1935 ujímá
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vedení Topolské kapely šestadvacetiletý Ludvík Foltýn
(vede ji plných 60 let do roku
1995 a stavá se velkou legendou a nedostižným vzorem pro
všechny muzikanty i v okolí)
Během několika předválečných
let se mu daří dostat dechovou
hudbu opět „do kondice“.
Stejně jako u jiných kapel
znamená okupace i pro zdejší
muziku narušení její obvyklé
činnosti. Zábavy jsou zakázány, ale místní muzikanti přesto dlouho nestagnují. Naopak.
Zkoušek, které povoleny jsou,
využívají ke zkvalitňování hudby i k výchově muzikantského
dorostu.
V důsledku toho se po roce
1945 začíná v Topolné s novými, mladými hráči, kteří mají
perspektivně nahradit starší
generaci. Dechovka se rozjíždí na Zemědělskou výstavu do
Prahy, na Světový festival mládeže, na 1. celostátní spartakiádu, ...
Dalším významným mezníkem v historii Topolské kapely
byl rok 1962.
Těch změn je v tomto roce
vlastně hned několik: přechod
na nízké ladění, kapela si začíná říkat Topolanka, místo Osvě-
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tové besedy v Topolné se jejím
zřizovatelem stává Závodní
klub v Uherském Hradišti. Svojí
kvalitou si v té době Topolanka
říká o pozvání do brněnského
rozhlasu a televize, pravidelně
zajíždí na lázeňské koncerty do
Luhačovic, Piešťan, Smrdák,
Teplic nad Bečvou.
O kvalitě Topolanky svědčí
i to, že 24krát dostala pozvání
do zahraničí. Ve vzpomínce na
ta léta ovšem zazní i smutné
tóny. V roce 1965 ztrácí Topolanka hned dva 55ti leté muzikanty a o tři roky později oporu
muziky křídlováka Ferdu Foltýna, šest let na to hornistu Mořice
Foltýna, aby za rok po autonehodě zahynul vynikající 20ti letý
basista Jožka Knot. Jsou to velké rány pro celou muziku a trvá
hodně dlouho, než se jizvy zacelí. Sedmdesátá a osmdesátá
léta dvacátého století lze označit za nejúspěšnější období celé
existence Topolanky. Setkáváme se s ní na soutěžích a přehlídkách ve Štětí, Kolíně, Zlíně,
Hluku, Ratíškovicích, Trenčíně,
hraje po Evropě: Polsko, Rakousko, Maďarsko, Německo,
Švýcarsko, Francie, ...
Topolanka si v těch letech
uvědomuje, že rostoucí nároč-
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nost skladeb a požadavků posluchačů vyžadují maximální
kvalitu v přípravě. Proto si k nácviku nových skladeb zve takové osobnosti, jakými v té době
byli Emanuel Kaláb, Robert
Šálek, K. K. Chvalovský, Karel
Eška, Miloš Machek, František
Škubal, Alfa Širůčka, Jaroslav
Bílý, Rudolf Rydval, Karol Pádivý, Václav Maňas ml., ...
Nejvíce si členové Topolanky
váží umístění na Mezinárodní
soutěži dechových hudeb Brno
1990, kde se kapela umístila ve
Zlatém pásmu a obdržela Zlatý
pohár, který dodnes zdobí zkušebnu.
Ludvík Foltýn (*1909-+2002)
v roce 1995 předal vedení kapely nejmladšímu bratru Blažejovi,
který ze zdravotních důvodů
v roce 2004 předává kapelnictví
za souhlasu všech členů kapely
svému synovi Jiřímu Foltýnovi,
současnému kapelníkovi.
I v dnešní době je 10 hudebníků rodově spřízněno s rodem
Foltýnů.
Ve věku 95 let umírá další
z legend muziky a asi nejdéle
hrající es klarinetista Rudolf
Foltýn(*1913), který hrál v muzice od svých 13let plných
80 let až do roku 2006.
V roce 2014 nás opustil
bývalý kapelník Blažej Foltýn a další dva bývalí členové
Franta Mach a Andrej Macko.
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V letech 2005-2010 dochází
ke generační výměně a podstatnému omlazení hudebníků a zpěváků Zpívají Andrea
Pavlíková-Foltýnová a Adéla
Papayová, začínají v Topolance hrát Milan Štěrba , Zdeněk
Sedláček , Vojta Plachý a Vašek Podsedníček.
Finančně na činnost, provoz a obnovu krojů a nástrojů
přispívala hudbě Nadace děti
kultura a sport pana Ivo Valenty
a pravidelně Obecní úřad Topolná, za což Obci patří velký
dík. Je třeba ještě jednou velmi
poděkovat Obci za rekonstrukci zkušebny, která se nachází v budově Staré školy, dnes
nově Komunitním centru. Takovými prostory pro zkoušení se
snad nemůže pochlubit žádná
kapela v širokém okolí
Součástí Topolanky je kvintet
fanfárové a věžní hudby - Minaret a malá 3-5tičlenná dechovka
pro soukromé oslavy - MadeT.
Spolupracujeme také se
Zdounečankou, Hulíňany a dechovkami v rakouském Lechu,
Frastanzu a německé Grosskorbetě.
Topolanka účinkovala v 9 televizních pořadech. Repertoár
je žánrově velmi široký od moravských a slováckých písniček
přes klasickou dechovku až
po moderní rytmické skladby
a muzikálové melodie.
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Do současnosti prošlo Topolankou téměř 170 muzikantů
a věříme, že toto číslo není konečné.
Chci poděkovat touto cestou
všem bývalým a současným
členům i jejich rodinným příslušníkům za jejich obětavost a volný čas, který tráví při nácviku
a produkcích Topolanky. Do dalších let vám všem přeji hodně
osobní pohody a zdraví, potřebného pro naši další činnost.
Všechny příznivce dechovky
zveme na oslavu 120 let založení Topolanky, která se bude
konat 28. 12. 2019 v Topolné
- v prostorách kulturního střediska Bůrovce.
V programu, který začíná
v 19 hodin vystoupí jubilující Topolanka, která si pozvala
hosta ze Slovenska, dechovku
Drietomanku. Ta bude hrát po
programu i při taneční zábavě.
Velmi populární krojovaná
dechová hudba Drietomanka
pochází z obce Drietoma, kde
žije nebo z ní pochází většina
hráčů. V současnosti je obsazena 12 hudebníky, dvěma
zpěvačkami a dvěma zpěváky. Jsou to většinou absolventi
konzervatoří a členové profesionálních vojenských hudeb.
Členové účinkují na svých vystoupeních v tradičních krojích
trenčínského regionu.
Srdečně zve a na Vaši účast
se těší Jirka Foltýn a muzikanti
Topolanky.
Před oslavou výročí si vás
dovolujeme pozvat na:
Štědrý den 24. 12. 2019
před Půlnoční mší, jako obvykle si přijďte poslechnout a zazpívat koledy.
Na Štěpána 26. 12. 2019
vás zveme na tradiční Vánoční koncert do místního kostela
Neposkvrněného početí Marie
Panny. Začátek ve 14 hodin.
Po koncertě na již tradiční Guláš fest, kde vám také zahrajeme.
Zpracovali: Jirka Foltýn
a Fanek Samsounek
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Sbor dobrovolných hasičů
Vážení spoluobčané,
máme zde další čtvrtletí roku
2019 a opět Vám přinášíme pár
informací o naší činnosti. Její
popis tentokrát ovšem nebude
tak rozsáhlý jako u nás bývá
zvykem, jelikož jsme si během
letních měsíců udělali prázdniny i my hasiči a omezili jsme
naši hasičskou činnost pouze na udržení akceschopnosti
naší techniky. Preventivní činnost jsme si ovšem vynahradili
činnosti zásahovou, kdy jsme
byli povoláni k dvěma likvidacím bodavého hmyzu, vyjeli
jsme na výpomoc při čerpání
vody v rodinných domech, kde
se odklízelo i značné množství
naplaveného bahna a v rámci
společenského dění jsme zúčastnili akce Den obce. Tato
akce byla díky nádhernému letnímu počasí a účasti rodin velmi pohodová.
Problematika obnovy naší
stávající techniky je bohužel momentálně beze změny,
resp. je stále v řešení. Ukázalo
se, že získání novějšího hasičského vozidla je bohužel složitější než jsme si na počátku
mysleli, ovšem my se ani tak
nevzdáváme a za novou tech-
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Zásahové i preventivní události nám stále více ukazují,
že stávající zásahové vozidlo
je bohužel již ve stavu zcela
nevyhovujícím dnešním podmínkám.
V závěru měsíce srpna nám
byly do naší výbavy taktéž dodány nové technické prostředky, které byly hrazeny částečně dotací od Zlínského kraje
a částečně z rozpočtu obce.
Konkrétně se jedná o dva kusy
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dý
h í h přístrojů
ří t jů D
ä
dýchacích
Dräger,
čtyřdílný záchanný a zásahový žebřík a ruční radiostanice Motorola. Pořízení těchto
prostředků vyšlo ve výsledku
na bezmála 100.000 Kč. Za
finanční podporu ještě jednou
děkujeme jak Zlínskému kraji,
tak i obci Topolná.
V dohledné době se opět
pustíme do pravidelných výcviků a školení především
s nově získanými technickými
prostředky, rádi bychom také
do konce letošního roku zdárně dotáhli problematiku obměny vozového parku a v plánu
máme podat i dotaci určenou
pro jednotky sboru dobrovolných hasičů Zlínského kraje.
Z podstatných informací za
poslední čtvrtletí by to za nás
hasiče bylo na tomto místě
všechno, ale pro ty z Vás, kteří májí zájem naši činnost sledovat průběžně, jsou tu naše
webové stránky, které jsou pro
Vás pravidelně aktualizovány.
Teď už nám nezbývá nic jiného než Vám popřát, abyste si
užili krásně barevný a příjemný
podzim, ale i v rámci něho stále
pamatujte na bezpečnost jako
svoji tak svých blízkých.
Vaši HASIČI
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Dotace ze Zlínského kraje
dýchací přístroje, radiostanice, žebřík
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ZVEME VÁS
Již několik let se jezdí z našich farností – Bílovice a Březolupy opravovat kostely v sev.
Čechách. Momentálně je na
pořadu kostel sv. Anny ve Verneřicích v litoměřické diecézi.
Původně gotická stavba ze 14.
století byla po požárech v letech
1709 a 1774 upravena ve stylu
baroka a rokoka. Nemalou zajímavostí je, že chrám zde stojí
také díky nedůslednosti komunistických činitelů, kteří všechny
okolní kostely „odstřelili“! Byl to
takzvaný Verneřický případ. Likvidace proběhla v obcích Merboltice, Valkéřice, Rychnově,
Touchořinách, Mukařově a v
poutním místě Boží hora.
Verneřický kostel je momentálně v nepoužitelném stavu
a práce na opravách probíhají
výpomocemi již deset let z různých farností Čech, Moravy
i Slovenska. O jeho obnovu se
stará Mgr. Marcel Hrubý, administrátor z farnosti Srbská Kamenice. Podle něj by měla být
do zimy opravena podlaha se
vzduchovými kanály pro odvětrávání vlhkosti. Zatím je podlaha
plná suti, kamenů, písku apod.
Kostel měl také místy propadlou
střechu a zcela poničený strop,
který je dnes opravený a vymalován podle původní fotografie.
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Obnova kostela je více než
žádoucí. Je přirozeným centrem pro dvanáct obcí v okolí.
V budoucnu by se tady mohly
konečně konat mše svaté, které se prozatím slaví na faře. To
si však vyžádá spoustu práce.
Už dlouhodobě sem jezdí nějkolik let P. Josef Říha (nyní
uherskohradišťský děkan) se
svými farníky a občas další dobrovolníci z různých koutů republiky. Troufám si říct, že z farnosti
Bílovice a Březolupy jsme zde
častými brigádníky.
Práce jsou plánovány během roku na výzvu Mgr. M.
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Hrubého, který shání finance,
uskutečňuje výběrová řízení
a sjednává práce pod dozorem
památkářů. V tomto roce jsme
se účastnili brigády dvakrát. V
květnu nás bylo dokonce 17
mužů a další práce na nás čekají v říjnu nebo ke konci tohoto
roku. Zúčastnit se mohou jednotlivci, společenství i menší
skupiny. Práce je vhodná pro
muže, ženy nebo skauty. Zveme Vás.
Podrobnější informace poskytne Mgr. M. Hrubý, e-mail:
fara.srbska@tiscali.cz.
Fr. Samsounek
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Společenská kronika
Červenec - Září

v červenci:
50 let
Gajdošík Petr
60 let
Žišková Ilona
Dýšek Pavel
Sekanina Stanislav
70 let
Dohnal Miroslav
75 let
Mlýnková Zdenka
80 let
Čejková Jiřina
85 let
Foltýnová Věra
Malinová Anna
90 let
Foltýnová Zdenka
Dohnalová Anna

v září:
60 let
70 let
80 let

v srpnu:
50 let
60 let
70 let
75 let

Šuranská Jana
Vaněk Bohuslav
Kubíková Jana
Ptáčková Jaroslava
a
Čechmanková Anna
Křen František
Štěpánek Ludvík

Vítání občánků

Škára Karel
Duda Zdeněk
Burešová Ivanka
Mikoška František
Burešová Marie
Horák Karel

Základní škola
Tento školní rok navštěvuje topolskou školu 75 dětí
– 8 prváčků, 15 druháků, 18 třeťáků, 15 čtvrťáků a 19
páťáků. Na všechny dětí čeká kromě mnohdy nelehkého učiva v různých vzdělávacích předmětech také
spousta besed, kulturních programů, exkurzí a sportovních aktivit.Také letos nabízí naše škola širokou
škálu zájmových aktivit jako např. Výuku hry na akordickou kytaru, Trampolínky s posilováním, Výuku hry
na flétnu, Čtenářský kroužek, Taneční kroužek. Výtvarně nadané děti se mohou rozvíjet pod vedením
pedagogů ze ZUŠ E. Firkušného z Napajedel. Všem
přejeme úspěšný školní rok!
Mgr. Jana Gregorová
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Přípravka
Nová sezóna 2018/2019
pro nás začala odchodem 8
nejstarších hráčů, kteří z věkových důvodů ukončili své působení v týmu přípravky a přešli
do mladší žákovské kategorie. Tímto chceme poděkovat
Staňovi Gajdošíkovi, Davčovi
Hrbáčkovi, Kájovi Horákovi,
Filipovi Bernatíkovi, Matyášovi Stuchlíkovi, Barči Foltýnové, Natálce Kubíkové a Adélce
Jurygáčkové za uplynulé působení v přípravce a popřát jim ať
se jim v nové sezóně daří a nadále se zlepšují.
Pro rozehrání jsme zvolili
jako každý rok turnaj v Halenkovicích, který se konal poslední prázdninový víkend. Proto
jsme v polovině srpna zahájili
pravidelné tréninky. Postupem
času jsme našli nové složení jednotlivých zápasových
pětic a přivítali jsme i pár nových tváří. Tréninky přípravky
probíhají již tradičně 2x týdně
a to v úterý a čtvrtek vždy od
16:30 do 18:00 hod. na hřišti
TJ Topolná, kde má přípravka
nově vybudované tréninkové
hřiště. Dochází na ně pravidelně kolem 20 chlapců a dívek
ve věku 3-11 let. Takto vysoký
věkový rozdíl je proto nutné
řešit dvěma rozdílnými tréninkovými skupinami, kde starší
členové týmu se připravují na
zápasové vytížení a mladší se
učí základům techniky s míčem.
Turnaj v Halenkovicích, který byl určen pro hráče ročníků
2009 a mladší, holky ročník
2008 a mladší, jsme tentokrát
obsadili pouze starší přípravkou. Na turnaji, byla připravena
celkem 4 hřiště. U starší věkové kategorie 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.

strana 10

a dále pak zápasy o umístění.
Délka jednoho zápasu činila
2x10 minut. Náš tým byl vylosován do velmi silné skupiny
s mužstvy Baťova, Provodova
a Fastavu Zlín a i když jsme
všechny zápasy prohráli, oproti
loňsku jsme byli vyrovnanějším
soupeřem. Přesto prohry 1:6,
1:5 a 1:3 nás poslaly do vyřazovací části turnaje z posledního
místa, kde jsme narazili na nejtěžšího soupeře z druhé skupiny Tlumačov. Vítěze druhé
skupiny jsme nezaskočili a po
prohře 0:5 nás čekal soupeř
o 7.-8. místo, tým Napajedel.
Zápas byl vyrovnaný až do samotného konce a tak po remíze
1:1 došlo na penalty, které se
nám podařilo vyhrát. Náš tým
tak skončil na 7. místě. 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 se hned projevilo v zápasech nové sezóny.
V rámci okresní soutěže
starších přípravek jsme byli pro
tento rok zařazeni do skupiny
s dalšími 7 týmy (Březolupy, Jarošov, Bílovice, Ostrožská Nová
Ves, Spytihněv, Prakšice a Mařatice B). V podzimní části sezóny jsme dosud odehráli 4 zá-
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pasy. Na úvod jsme zavítali do
Ostrožské Nové Vsi a ve velmi
vyrovnaném zápasu, který musel být napínavý pro všechny
diváky, jsme do poslední minuty drželi nerozhodný stav 7:7
a sahali po vítězství. Bohužel
v poslední minutě jsme obdrželi branku na 7:8 a při pokusu o srovnání nám z rychlého
protiútoku soupeř vsítil branku
na konečných 7:9. Přes prohru
šlo o jeden z nejlepších výkonů týmu pod našim vedením.
V dalším zápase jsme se utkali
na domácí půdě s týmem Březolup, který přijel s mladším týmem, a proto výsledek 8:1 v náš
prospěch byl jednoznačný. Třetí utkání nás čekalo ve Spytihněvi. Zde se nám podařilo po
vyrovnaném průběhu opět zvítězit a to se skóre 8:4. V zatím
posledním zápase jsme přivítali
na našem hřišti tým z Jarošova. Po slibném začátku a vedení 2:0, soupeř zabral a především díky tvrdé obraně, přes
kterou se nám nedařilo projít
velmi rychle obrátil vedení na
svou stranu. Zápas tak skončil
3:5 v náš neprospěch. V tomto
týdnu nás čekají týmy z Mařatic
a Bílovic. Oba zápasy odehrajeme na hřištích soupeře, ale
díky odehraným zápasům jsme
optimisticky naladěni a doufá-
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me, že díky snaze o zlepšení
se nám podaří odehrát slušné
výsledky. Zápasů se účastní 10
útočníků, z nichž dva se střídají
na postu brankáře a 4 obránci,
které se snažíme pravidelně

střídat. Doufáme ale, že časem
zařadíme do zápasů i mladší
členy přípravky.
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!
Pavel Hrbáček

Žáci
Stejně jako u přípravky došlu u žáků k totální
obměně kádru. Z hráčů, kteří ještě na jaro nastupovali za žáky zůstalo pouze torzo týmu. Naopak jsme měli velké množství příchozích hráčů
z přípravky. Protože tito hráči ještě nemají fyzické předpoklady hrát na celém hřišti, tak jsme se
rozhodli přihlásit pouze mladší žáky (ročníky 2207
a 2008) s hráčskou výpomocí z přípravky. U mlad-

ších žáků se hraje pouze na polovinu hřiště v počtu hráčů 7+1. Protože na Uherskohradišťsku se
potřebná soutěž nehraje, přihlásili jsme se okresní soutěže mladších žáků v okrese Zlín. Našimi
soupeři se tedy stali týmy: Mysločovice, Tečovice,
Halenkovice, Lukov, Tlumačov, Štípa, FC Zlín U11
a Kostelec.
Stanislav Mašlan

Dorost
Příprava na novou mistrovskou soutěž v kopané začali dorostenci Fatry 16. 7. 2019. Jako
každoročně prošel kádr mužstva obměnou. Odešlo 6 hráčů
do mužů a přišlo 8 fotbalistů,
kteří přešli ze žákovské kategorie. Příprava začala na hřišti
v Napajedlích hlavně nabíráním
fyzické kondice a sehrávání
se nových kluků se stávajícími
staršími hráči. Do přípravy byla
zahrnuta také 2 přátelská utkání a to s mužstvy Kněžpole 5:1
a Holešova 3:2.

Mistrovskou soutěž dorostenci zahájili porážkou na domácím hřišti 1:5 s Prakšicemi.
Mužstvo doplatilo na absenci
několika hráčů, kteří byli ještě
na prázdninách a dovolených
a mladí, kteří nastoupili, nestíhali fyzicky soupeři. Od druhého soutěžního utkání však
dorostenci se začali sehrávat
a výsledkem byla výhra v Koryčanech 5:0. V dalším domácím
zápase si hráči poradili s fyzicky velmi dobře vybaveným celkem z Boršic 3:1. Následovalo

utkání v neoblíbeném Jarošově.
Kluci, poučení z loňské porážky, vyhráli 6:0. Pak další víkend
přijel asi největší favorit soutěže
- Staré Město. Naši dorostenci podali zodpovědný, bojovný
výkon a vyhráli 3:2. Poslední
venkovní utkání zahráli všichni
skvěle a výhra 8:1 v Nivnici byla
zcela zasloužená. Mužstvo dorostenců se začalo velmi zodpovědně účastnit tréninkových
jednotek a na výsledcích je to
opravdu znát.
Josef Hradil

Muži
Jako každý začátek fotbalové sezóny se i tato
sezóna nesla v duchu shánění posil. Po domluvě
se Sptytihněví se nám podařilo prodloužit „hostování“ Davida Dohnala o další sezónu. Z Doubrav
k nám přestoupil Jakub Dedík, z dorostu přišli Radim Jurčík, Jan Belej. Dále se po pauze vrátil Adam
Lapčík a po odmlce způsobené zraněním se zpět
do brány vrátil i Jakub Mikel. Změna proběhla i na
trenérské lavičce, kde po Davidovi Ostrožíkovi převzal trenérské žezlo Roman Leitner.
Vstup do sezóny 2019/2020 se mužům podařil
velmi dobře. Místo přátelských zápasů se přihlásili
do pohárů Okresního fotbalového svazu Uherské
Hradiště. V prvním kole porazili Mistřice 3:0, ve
druhém kolem si poradili s béčkem Dolního Němčí.
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I taky díky těmto výsledkům si pohár zahrají i na
jaro s vidinou finále poháru, které se bude hrát na
stadionu Miroslava Valenty v Uherském Hradišti.
Kromě jednoho zaváhání v Jarošově jsou muži
zatím 100%, i když nutno podotknout, že nejtěžší zápasy mají zatím před sebou. Po odehraném
7. kole jsou muži na druhém místě v tabulce s 18
body při kladném skóre 29:6. Nejlepší střelec týmu
je Jan Foltýn s 10 zásahy, na druhém místě Adam
Lapčík s 5 vstřelenými góly. A ano, konečně se trefil
i Jaroslav Hoferek. Budeme věřit, že jich pracovitost, nasazení, ale i potřebné štěstíčko neopoustí
a do konce sezóny budeme hrát o postup do vyšší
soutěže.
Stanislav Mašlan

Život v Topolné
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II. ROČNÍK TOPOLSKÉ OSMIČKY
Březen nám klepal na dveře, když se jsme se začali opět
scházet za účelem připravování
II. ročníku běžeckého závodu
Topolská osmička.
Datum padl na 14. 9. 2019,
abychom předešli kolizi se Slavnostmi vína a Běhu Napajedelskou branou. Celá akce se opět
konala na hřišti TJ Topolná, kde
už organizátoři a dobrovolníci od
rána pilně pracovali, aby vše bylo
odpoledne připraveno a první
závodníci mohli přicházet.
Letošní ročník provázeli i novinky, jako například měření časů
pomocí čipů, které jsme zařídili
přes Běhy Zlín, skákací hrad pro
děti, který vyrostl na menším hřišti, občerstvovací stanice v půlce
trati nebo také startovací brána,
ale nejvíc očekávanou informací
byla trať, která letos měla téměř
10 km a vedla přes Kněžpolský
les, s převýšením pouze 3 metry.
V 13:00 se začali scházet první závodníci, aby si vyzvedli čipy
a spousta dalších, kteří se nestihli zaregistrovat předem, a tak
to doháněli na místě. Díky tomu
se registrovalo 114 závodníků,
což je téměř o 30 více než loni. Z
celkového počtu 114 závodníků
připadlo 66 dětí.
Běžce jsme opět rozdělili do
jednotlivých kategorií 0 – 6 let,
kteří běželi malé kolečko kolem
hřiště, 7 – 11, kteří taktéž běželi
kolečko kolem hřiště a kategorie
12- 15, kteří už běželi trať o délce 1,5 km.
V hlavním závodě pak běželi
muži a ženy rozdělení ve věku
16 – 40 a 41 – 100. V mladších ženách zvítězila Bajteková

Gabriela s časem 0:48:02, za
ní doběhla Gajdůšková Lenka
s časem 0:50:23 a na třetím místě se umístila Svízelová Marie
0:51:11. Ve starší kategorii ženy
suverénně na prvním místě doběhla Žaludková Jana s časem
0:43:07, za ní s časem 0:51:04
Mikešová Kateřina a na třetím
místě se umístila Hanáčková
Hana s krásným časem 0:51:46.
Muže ovládla rodina Vabroušků. V mladší kategorii zvítězil Vabroušek Filip s časem 0:35:19,
který se také stal absolutním
vítězem, za ním doběhl Červenka Jiří 0:36:21 a na třetím místě
Klofáč František 0:38:03. Stejně
jako v mladší kategorii tak i ve
starších mužích zvítězil Vabroušek, tentokrát ale Vabroušek
Petr (profesionální triatlonový
závodník, držitel několika světových rekordů) s časem 0:37:41,
za ním Hubáček Josef s časem
0:37:47 a na třetím místě dobíhal Hovorka Zdeněk s časem
0:44:36.
Z Topoláků se nejlépe umístil
Tomáš Jurčík, který v absolutním pořadí skončil na 11. místě
v čase 45:14. Na druhém místě
z Topoláků se umístil David Cahel s časem 45:39 a pomyslnou
třetí příčku domácích závodníků
obsadil Jiří Kubík s časem 50:35.
Gratulujeme všem vítězům
a i těm, co se neumístili, protože
zaběhnout 10 km v tak krásných
časech, chce výdrž a usilovný
trénink! Na všechny závodníky
pak v cíli čekala sladká odměna
v podobě ovoce v upomínkových pohárech, klobáska, pivo
a na vítěze pak čekaly hodnotné

ceny, které věnovali naši sponzoři.
Tímto bychom chtěli poděkovat všem sponzorům, zejména pak Decathlonu Zlín, Vitaru,
Continental Barum s.r.o., obci
Topolná, Zlínskému kraji, KCK
Cyklu, Fatře a.s., JADBERGU,
Servisní pojišťovně a.s., Advokátní kanceláři Mgr., Ing. Jaromír
Škára, Josefu Foltýnovi, Hospůdce Stará Kotelna, Kučera MT
Servis Zlín a firmě Topek s.r.o.,
kteří svými ať už finančními nebo
hmotnými dary podpořili tento
závod a pomohli nám ke splnění
našeho cíle. Velké díky taky patří
Richardu Hrdinovi za bezplatné
ozvučení naší akce a také Štěpánu Goišovi, moderátorovi,
který nás celým dnem provedl (
a kterého můžete vidět hrát ve
Slováckém divadle nejen ve hře
Chicago).
Poslední odstavec bychom
rádi věnovali organizátorům
a všem dobrovolníkům, kteří se
podíleli na přípravě závodu a starali se o hladký průběh. Děkujeme
fotbalistům, kteří po čas závodu
byli po celé trati, děkujeme Zuzce
Viceníkové a jejímu příteli, že pomohli s občerstvovacím stánkem,
Kláře Viceníkové za přípravu
kelímků s ovocem, Kristýně Belejové za domlouvání sponzorů.
A největší díky patří Stanislavu
Mašlanovi, který přišel s nápadem Topolské osmičky a Davidu
Pavelcovi, Radku Viceníkovi, Radovanu Poláškovi, Miloši Stuchlíkovi a dalším, kteří se pravidelně scházeli téměř půl roku, aby
mohli tento závod připravit.
Tým organizátorů TJ Topolná

Topolská osmička pohledem vítěze
ženské kategorie do 40 let
Dátum sa posunul o týždeň a to bol Zbyňkov
pretek v okolí Vtáčnika. Tak som si naplánovala
víkend sama s Gabkom na chalupe v Bíloviciach,
pozbierať plody skorej jesene a užívať posledné
teplé dni. V sobotu ráno sa k nám pridal dedo
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a bolo rozhodnuté, že namiesto záhradničenia si
pôjdem zamakať do Topolnej na krátky prebeh.
Vytiahla som staré, deravé bežecké topánky, niečo na behanie a vyrazilil sme po Gabkovom obednom šlofíku.

Život v Topolné
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Topolská 8, síce nebola 8, ale atmosféra sa nezmenila. Deti a dospelí sa v krásny slnečný deň
pozbierali na futbalovom ihrisku v Topolné. Skúsila som prehovoriť Gabka na jeho prvý súťažný
beh, ale bol spokojný s nesúťažnou verziou prebehu okolo ihriska. Možno o rok bude stáť aj on na
štarte. Kategórie boli od 0-6, 7-10, 11-15, 16-40,
41 a viac. Výkony mladých bežcov a bežkýň boli
hodné pozornosti aj kvôli zanieteniu a výkonu, ale
hlavne športovému duchu. Boli ohľaduplní, priateľskí a hoci na bedni stáli len najlepší, dokázali, že
šport je pre nich viac ako len medaila.
Krásny výkon podali všetci a ja som sa už nevedela dočkať hlavného behu, 9,5 kilometra s maximálnym prevýšením 11 metrov. Na poslednú chvíľu
som zistila, že trať nie je rovnaká ako rok predtým,
že je o niečo dlhšia a že bežíme Kněžpolským lesom. Nebol čas na
štúdium trate a síce
rovinky zrovna neobľubujem, behať hádam viem, tak čakám
na odpal. Postavila
som sa skôr dozadu, lepšie sa mi rozbieha pomaly. Nikdy
neviem ako veľká je
konkurencia. Pri jazere sa pomaly ustálim
v tempe a predbieham bežcov s nejasnou myšlienkou kam
trasa povedie, ale na
trati boli dobrovoľníci, ktorí nás navigovali a povzbudzovali.
Kňežpolským lesom
sme spravili okruh,
s občerstvením na
zhruba 5 kilometri.
Dievča s pripravenou vodou sa blíži ku
mne, ale zastavovať
nebudem,
smädná
nie som. Kývam, že
ďakujem-neprosím
a bežím ďalej. Závod
je rýchly, slnko svieti,
trať je suchá, krásne
podmienky poriadne
to rozbaliť. Priemerné tempo 4:50 sa mi
páči, držím sa modrého trička pred sebou
a verím, že dokážem
ešte zrýchliť. Nenechala som sa rozhá-
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dzať ani dreveným mostíkom, ktorý sa rozmarne
rozhúpal pod mojími nohami. Záverečný úsek je
už len späť po asfalte na ihrisko. Neďaleko od cieľa popíja skupinka slivovicu, provokačne si nalievajú a ponúkajú známych, keďže som cezpoľná, ja
som ponuku nedostala. Tak sa ozývam, či by sa
aj mne ušlo, v tempe 4:30 min/km, už len z diaľky
počujem, že nech sa zastavím. Tak snáď nabudúce, ja si bežím po svoje druhé miesto, ktoré nakoniec podľa kategórii vydalo na prvé. Gabko sa
už odo mňa ani nepohol. Dedo mi doniesol pivo,
teda nakoniec tri, lebo sa mi nechcelo odchádzať.
Za krásny deň v Topolnej ďakujem organizátorom
a dobrovoľníkom, že pripravili na jeseň v Topolnej
parádny rýchly závod, so športovým duchom pre
všetky generácie, ktoré mali chuť sa zapojiť.
Gabriela Bajteková

Život v Topolné

strana 13

Obnova Mokřadu pod Padělky
Asi po pěti letech se znovu obracím s další výzvou na
naše zastupitele, abychom se
vymanili z průměru nebo spíš
z podprůměru řešení situace,
která se v současnosti odehrává
v mokřadu pod Padělky. Jak již
mnozí víme, jedná se o území
zvláštního krajinného významu
v našem katastru, které nelze
přehlédnout, i když je trochu zastrčené na Padělkách pod hrází.
Začíná být opomíjené více, než
je zdrávo!
Je tady hodně stromů nestejného stáří, které jsou povětšinou uschlé, polámané vichřicí,
a tak tu leží ve vysokém porostu keřů. Z pěti jezírek je funkční pouze jedno, které navíc trpí
nedostatkem vody – což však
v současném deficitu dešťů nemůžeme ovlivnit nebo napravit. Celou lokalitou prochází
nadzemní vedení vysokého na-

pětí se sloupy,…… ale s tímto
se už asi také nedá nic dělat.
Dělat se dá nebo napravit věci
můžeme, které se týkají přímo
nás – obce a občanů. Lze například obnovit výsadbu, vyčistit
tůňky, prohloubit rýhy kudy přitéká voda a zprůchodnit chodník
od vstupu až ke konci mokřadu,
jak tomu bylo zpočátku. Zkrátka
to trochu „zkulturnit“.
Horší je to ale se vztahem
a chováním občanů k místu samotnému – konkrétně vlastníků
zahrad přilehlých k mokřadu!
Utvořili si zde skládku biologického odpadu! A tak se území
za zahradami – hrázka, pomalu ale jistě rozšiřuje směrem k mokřadu. Tímto způsobem ho vlastně zasýpáváme.
Z jara zde najdete větve z ořezu
stromů, průběžně v roce posekanou trávu a potom zbytky ze
zahrad, co bylo vyprodukováno

a už se nepotřebuje. Na hrázce
kousek dál k severu jsou sem-tam vysypané zbytky z oloupané kukuřice a po celé délce
najdete shnilá jablka. Teď na
podzim i výpresky z vinné révy.
Postěžoval jsem si svému
známému - o tom co se zde děje,
ale utěšil mě lakonickou odpovědí: „Buď rád, že sem nevozí plasty!“ A tak tedy „jsem rád“, že zde
není komunální odpad, ale ještě
víc bych byl rád, kdybychom si
uvědomili, že v roce 2003 bylo
toto místo vyhlášeno a zapsáno
Ministerstvem životního prostředí, jako zvláštní a významný krajinný prvek podsvahového vývěru vody v katastru naší obce.
Dále apeluji na obyvatele z Padělků: nesnažme se z tohoto
místa udělat úložiště věcí, které
neumíme zpracovat nebo nám
překáží!
Fr. Samsounek

… a příchod k Mokřadu také není žádná hitparáda! H.M.
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Den pro malé i velké

Slavnosti vína
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Hody
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