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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
jaro se nám několika krásnými
dny přihlásilo o slovo, ale letošní
zima mu vládu nepředává moc
ochotně. Doufejme, že se technika na zimní údržbu už zůstane
v garáži. Chtěl bych touto cestou poděkovat zaměstnancům
TOPAGRY Radkovi Šlajferčíkovi a Otovi Kročilovi, kteří letošní
trošku bohatší příděl sněhu na
místních komunikacích pomohli
zvládnout. Musím samozřejmě
pochválit i zaměstnance obecního úřadu za vzorně uklizené
chodníky, autobusové zastávky
a ostatní plochy.
I když jsme se snažili opravu
kanalizace v úseku od budovy
základní školy po bytovku časově co nejvíce přiblížit rekonstrukci vozovky a prostor před školou,
technický stav kanalizačního potrubí rozhodl za nás. U bytovky
se začal povrch propadat, a tak
ﬁrma PROMONT pana Budaře
zahájila práce na opravě.
Co se týká vozovky a rekonstrukce parkoviště, museli jsme
provést úpravu projektové dokumentace zpracované v roce
2014 a v současné chvíli probíhá
výběrové řízení na zhotovitele.
Na tuto investiční akci a rovněž
na rekonstrukci vnitřních prostor obecního úřadu jsme podali
žádost o poskytnutí ﬁnančních
prostředků z dotačních titulů Ministerstva pro místní rozvoj. Jak
ale jistě mnozí z vás zaznamenali ve sdělovacích prostředcích,
převis žadatelů o dotační peníze
na tyto účely je obrovský. Takže
uvidíme. I když projektové žádosti jsou podle mého názoru
zpracovány kvalitně, asi mě nezbude, než spoléhat na to pověstné „unavené štěstí“. Ještě
v jarních měsících počítáme se
zahájením prací na vybudování
chodníků na konci obce směrem
na Bílovice.
K životu se kromě jarní přírody
probouzí i naše nově zrekonstruované Komunitní centrum. Jako
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první se do jeho prostor přestěhovala Pošta PARTNER. Její
provozovatelka, paní Gottvaldová, a především její zákazníci
tak dostali k užívání mnohem
hezčí a důstojnější prostory, než
byly k dispozici v minulosti. Také
majitelé našich zvířecích kamarádů jistě ocení moderní prostory
veterinární ordinace. Od dubna
nás bude v novém kadeřnictví
zkrášlovat Alžběta Žišková. Nám
zaměstnancům obecního úřadu
bude po ní smutno. A do Komunitního centra brzy zamíří k paní
doktorce do poradny i naše maminky s nejmenšími dětmi.
Moje poděkování si určitě zaslouží naši stolaři – Jožka Foltýn
a Vlastík Bureš, kteří pod dohledem odborníka na dřevo Radka
Vajdíka vyrobili vybavení kluboven našich spolků. Třetím do
stolařské party je Rosťa Bartas.
Ten sice bydlí v Březolupech,
ale je také už tak trochu náš.
Nejen proto, že pracuje v dílně
v Topolné a že při instalaci dveří
v základní škole nasadil téměř
vlastní život. Ale především proto, že nebýt jeho rychlé práce na
dokončení poštovní přepážky by
pošta možná nebyla otevřena
dodnes. Takže také díky jejich
práci je horní patro v Komunitním centru v podstatě připraveno
přijmout své staronové uživatele.
Mezi tradiční topolské vánoční společenské akce – vánoční
aranžování a dílničky, adventní koncert, mikulášský jarmark
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a košt gulášů – se v polovině prosince vklínil zájezd do vánočního
Brna spojený s prohlídkou vily
Tugendhat, který pro nás uspořádala Společenská komise. Návštěva tohoto světoznámého architektonického díla byla velkým
zážitkem nejen pro ty, kteří architektuře rozumí a mají k ní blízko, ale i pro nás laiky. Vzhledem
k tomu, že se v zimě nepodařilo uspokojit všechny zájemce
o tento zájezd, zorganizovala
Marta Mlýnková ještě jeden, na
který jste v neděli 30. června srdečně zváni. Stojí to za to.
Minulý týden uspořádal pan
Augustin Knot pro své sousedy
další krásnou a zajímavou besedu o historii domů a jejich obyvatel. Dva návštěvníci besedy
však evidentně Topláci nebyli.
Nakonec vyšlo najevo, že jsou
až z Oder na severní Moravě. V
Topolné kdysi žili jejich příbuzní
a když se o besedě dověděli, tak
přijeli. Je krásné, když se lidé
zajímají o život svých předků,
ale svědčí to i o tom, že věhlas
přednášek pana Knota už překročil nejen hranice naší obce,
ale i kraje. Moc děkujeme a těšíme se na další besedu o naší
historii.
Závěrem Vám všem přeji
šťastné a požehnané prožití velikonočních svátků a hodně pohody a optimismu do nastávajících
jarních měsíců.
Ladislav Botek
starosta obce
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VÝSLEDKY PROJEDNÁNÍ č. 01/2019/ZO
(usnesení č. 01/2019/ZO)
ze zasedání Zastupitelstva obce Topolná, konaného dne 13. 3. 2019
A. Zastupitelstvo obce schválilo:
- složení návrhové komise, zapisovatele a ověřovatele zápisu
- program jednání tak, jak byl uveden v informaci o konání veřejného zasedání Zastupitelstva
obce Topolná
- rozpočtové opatření č. 1/2019 dle přílohy
- dotace spolkům z rozpočtu obce Topolná na rok
2019 dle přílohy
- společnost ROMAX CZ, s.r.o., Topolná 544,
jako dodavatele investiční akce „Rekonstrukce
střechy ZŠ Topolná“
- smlouvu o dílo se společností ROMAX CZ, s.r.o.,
Topolná 544, na investiční akci „Rekonstrukce
střechy ZŠ Topolná“. Cena díla 982 518,40 Kč
bez DPH, termín dokončení 23. 8. 2019
- schvaluje nákup pozemku parc. č. 1030/295
o výměře 886 m2, zapsaného na LV č. 1710
u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherské Hradiště v k. ú. Topolná,
pro společnost U.T.A.H. – BH, s.r.o., Na Rynku

887, 686 04 Kunovice za cenu 350 Kč/m2 a pověřuje starostu obce podpisem kupní smlouvy
o převodu vlastnictví k nemovitostem s touto
společností
- smlouvu o poskytnutí dotace č. D/0050/2019/
KH o poskytnutí neinvestiční dotace do výše
94 000 Kč současně však maximálně 69,63
% celkových způsobilých výdajů na zakoupení vybavení pro jednotku SDH mezi Zlínským
krajem a obcí Topolná
- podání žádosti o dotaci na Protipovodňový
varovný a monitorovací systém obce Topolná
a schvaluje vyčlenění ﬁnančních prostředků
z rozpočtu obce na spoluﬁnancování ve výši
podílu určeného poskytovatelem dotace v případě, že bude žádost o dotaci schválena
B. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- Zprávu o činnosti rady obce
- Zprávu kontrolního výboru
- Zprávu Společenské komise

Zlínský kraj poskytl Obci Topolná neinvestiční dotaci z Fondu Zlinského kraje do výše 94 000,-Kč,
současně však maximálně 69, 63% celkových způsobilých výdajů na realizaci projektu, evidovaném
pod registračním číslem žádosti o poskytnutí dotace ROP12-19/045:
- Nákup izolačního dýchacího přístroje přetlakového
- Nákup přenosného záchranného a zásahového žebříku pro hasiče
- Nákup spojových prostředků – analogová radiostanice přenosná

20 let KOSTELNÍ RADY v TOPOLNÉ
Mnozí si řeknou, kdo to vlastně je, a nač je nám potřeba, co
dělají?? Proto je třeba krátkého
vysvětlení. Toto dobrovolné společenství věřících je vlastně volné pokračování Jednoty Neposkvrněné Blahoslavené Panny
Marie (ustavena v r. 1909), která
si dala za úkol postavit v Topolné
kostel. Naše obec patřila tehdy
skoro mezi poslední v okolí, kde
kostel nebyl, a vzhledem k počtu obyvatel by další setrvávání
v nečinnosti bylo ostudnou záležitostí. Jednota tedy kostel
postavila. Byly však další plány -
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ustavit samostatnou farnost, postavit faru, zřídit hřbitov. Ale politické klima po roce 1948 tomu
nepřálo. A tak v roce 1952 byla
Jednota de facto a de jure – zrušena. Potom se o kostel začali
starat už jenom jednotlivci.
Přišel listopad 1989 a s ním
spousta euforie. O brigádníky u
kostela nebyla nouze a „všichni“
věděli co je potřeba dělat. Bylo
to někdy až příliš živelné! Tento stav věcí vydržel do konce
roku 1997. Tehdy se na Obecním úřadě sešla skupinka chlapů (10 – 15?) a tam bylo řeče-
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no, že se musí ustavit nějaký
výbor, aby akce u kostela byly
v souladu s ﬁnančním hospodařením a stanovily se priority oprav.
Proto na jaře r. 1998 vznikl spolek ochotných lidí - bez úřední
registrace, pověření, ba i souhlasu místního duchovního správce. Otec Jaroslav Huslík byl
však rád, že se věci hýbou a dal
nám volnou ruku. A tak za dobu
své 20 -ti leté činnosti tohoto
dobrovolného společenství bylo
proinvestováno více než 3 miliony korun včetně darů a malého
poměru dotací. Pro oživení pa-

strana 3

měti - jenom přístavba nás stála
1,6 milionu a přestavba presbytáře 0,6 milionu korun. Domnívám se, že s průběhem prací
u kostela můžeme být spokojeni,
ale na vavřínech se spát nedá!
Proto Kostelní rada má už seznam dalších akcí na příští rok.
Dost dlouho se mluví o výmalbě kostela (naposled se
malovalo v roce 1992), je třeba
zlepšit vnitřní osvětlení, elektriﬁkovat velký zvon. To všechno je
v plánu, ale jsou však věci, které
nás někdy překvapí a nesnesou
odkladu. Tak se stalo na podzim
2018, že varhany začaly „zlobit“.
Museli být povoláni opraváři, kteří samozřejmě vystavili fakturu.
V tomto případě ne malou částku uhradil dárce - fyzická osoba
z naší farnosti. Děkujeme!
A další podobný případ …
spousta lidí ani neví, že na velký
zvon se dosud zvoní ručně a to
už od roku 1975! Protože jsem
si několikrát vyzkoušel jaká je
to fuška ho rozhoupat (váží 530
kg -největší zvon ve farnosti ),
velice bych se přimlouval, aby
byl zprovozněn na elektrický
pohon. Nelze totiž přehlédnout
a ignorovat zákonnou normu
a povinnost obce, která se má
na elektriﬁkaci zvonů podílet
– jako třeba v nedalekých Březolupech. Zvony jsou totiž součástí Integrovaného záchranného systému (IZS). Toto zvukové
zařízení v každé obci naší republiky má důležitý význam pro
varování občanů v případě nenadálého nebezpečí.
Závěrem lze podotknout,
že uplynulých 20 let činnosti
Kostelní rady a úsilí věnovanému budově kostela má své
pozitivum. Byla tak částečně
zúročena snaha „jít s dobou“,
vzhledu kostela dát společenskou úroveň a řečeno bez váhání - kulturní vyspělost. Třeba
si to někdo vyloží „po svém“,
ale stejně nezmění fakt, že dominantou každé obce nebo
města - je kostel. A podle toho
jak vypadá, se Obec hodnotí.
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Tento nepsaný zákon platí ať je
zastupitelstvo nebo starosta jakéhokoliv politického názoru či
orientace. Proto všem, kdo se
v rámci svých možností u kos-
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tela angažují a snaží se udržet
jeho současný vzhled a vybavenost, patří naše velké poděkování!!!
Za KR Fr. Samsounek
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Křesťané hromadně cvičí timemanagement
Milí sousedé, spoluobčané
a lidé dobré vůle!
Zdravím vás v čase, který
je (nejen) pro každého křesťana mimořádným obdobím. Je
to čas, který nazýváme postní
dobou. Podobnou dobu znají všechna velká náboženství.
Už název navozuje myšlenku,
že jde hlavně o půst, odříkání
a odpírání si něčeho. Je tomu
skutečně tak? A proč?
S přicházejícím jarem se
mnoho lidí pouští do očistných
kůr, diet a sportovních aktivit.
Tělo se jakoby probouzí a člověk cítí, že se potřebuje „protáhnout“ a trochu „odlehčit“. Všichni asi chápou, že je to pouze
prostředek pro to, abychom se
cítili dobře, vyplavily se endorﬁny, udělali něco pro své zdraví.
Podobné je to s půstem. Půst
je prostředek k tomu, abychom
„protáhli“ a „odlehčili“ naší duši,
neboli prostoru, skrze který se
projevuje mé svědomí, vnitřní touhy a ve kterém se mohu
setkat s Tím, který dává mému
životu smysl – s Bohem. Proto
také křesťané cvičí a očišťují
duši.

Půst je prostředek k tomu, co
chci docílit – posílení „duchovních svalů“. Pomocí půstu se
chci naučit zříkat trochu sebe,
svého pohodlí a svých slabostí
a takto vytvořený prostor věnovat
více svým nejbližším, přátelům,
kolegům a Bohu. Dnes je možná
více aktuální uspořádat si svůj
čas. Zhodnotit, kde mohu ubrat
(třeba internet, workoholismus,
neplodné debaty…) a kde zase
přidat (povídat si se svými bližními, zajímat se jeden o druhého,
něco hodnotného si přečíst…).
Více, než zkroucený obličej přísným odříkáním jídla a pití, by se
tak mohlo objevit více úsměvu,
povzbudivých slov, času pro
své blízké, více chvil, kdy držím
v ruce knihu knih – Bibli a nechávám se inspirovat do každodenních kroků životem.
Takto prožívaný půst – cvičení duchovních svalů – se může
podobat předvánoční atmosféře, která lidi sbližuje a spojuje.
V postní době jde navíc o to, aby
nám to zůstalo nejen pro období Velikonoc, ale abychom takto
procvičené svaly duše nadále
využívali. K tomu patří i očišťová-

ní duše pomocí svátosti smíření,
ke které každého pokřtěného
v době postní zvu. Bůh nás zná,
nemusíme se obávat. Čeká nás,
aby nám odpustil. K procvičené
duši patří také její uzdravení – to
se děje v proudu Božího požehnání a odpuštění při zpovědi.
„Ježíš přišel na svět, aby zachránil hříšníky!“, říká sv. Pavel
v první kapitole listu Timotejovi.
Nebojme se pustit do cvičení i do
očisty. Vyplaví se duchovní endorﬁny, ze kterých budeme mít
radost nejen my sami, ale určitě
i naše okolí. Příležitostí je mnoho. Krom pravidelné nabídky
před každou mší sv. a předvelikonočních zpovědí, budeme
prožívat v pátek 29. března od
19h do 22h v kostele v Bílovicích
tzv. „Nikodémovu noc“ – možnost přijít do ztemnělého kostela
jen tak posedět, ztišit se, promluvit si s Pánem Bohem, případně
s knězem nebo se vyzpovídat.
To už záleží na vás. Dveře i srdce nás kněžích máte otevřené.
Těším se na případné setkání a přeji pěknou a požehnanou
postní dobu
o. Pavel

Z historie

Komunitní centrum - stará škola
V závěru minulého roku jsme
si s velkým zájmem prohlédli
krásně zrekonstruovanou budovu bývalé staré školy. Školu, ve
které získávali první vědomosti
celé generace našich občanů.
Neškodí trochu historie.
Stavba školy byla jednou
z prvních akcí samostatného zastupitelstva obce po revolučním
roce 1848. V té době měla Topolná 1140 obyvatel a dítek školou
povinných od šesti do čtrnácti let
bylo ve vesnici 211. Vyučovalo
se v obyčejném selském domě
č. 135 (dnešní hospoda U Hu-
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berta) a děti se střídaly dopoledne a odpoledne. Vyučoval rechtor s pomocníkem. Ne všichni do
školy docházeli i když docházka
byla povinná. Sotva polovina se
naučila číst a psát. Učilo se čtení,
psaní a počítání. Ostatní znalosti jako zeměpis, dějepis se učily
při čtení. Náboženství vyučoval
kaplan z Bílovic.
Výstavba školy byla velice pokrokovým činem. V roce
1858 byla na obecním pozemku Na Trávníku postavena škola
se dvěma učírnami, kabinetem,
bytem pro správce školy a svět-
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ničkou pro dalšího učitele. Na
stavbě se podíleli téměř všichni
občané. Náklady na výstavbu
byly 6340 zlatých. Správcem
školy - rechtorem byl v té době
čtyřicetiletý Tomáš Železník,
který pocházel ze Zlína. V Topolné učil až do roku 1890, kdy
odešel do důchodu. Po něm
nastoupil nadučitel Karel Kotek,
ten byl pro velké zásluhy o obec
jmenován čestným občanem
Topolné. Byl to vlastně jediný
vzdělanec v obci, proto zastával
funkci tajemníka obce, vyřizoval
veškerou korespondenci, jednal
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za obec s úřady. Byla to doba,
kdy se někteří zastupitelé uměli
sotva podepsat.
Postavením školy se zlepšila
docházka žáků, zájem o vzdělání rostl. Brzy již škola nestačila, proto bylo nutno uvažovat
o jejím rozšíření. V roce 1893
se upravila místnost na obecním domě č. 10 na učebnu. Ani
toto nouzové řešení nestačilo
počtu žáků, proto se zastupitelstvo obce v roce 1895 rozhodlo
odkoupit část zahrady manželů
Čechmánkových a přistavit ke
škole další dvě učebny a světnici. Dne 13. října 1895 byla
přístavba kolaudována a slavnostně posvěcena bílovickým
farářem P. Františkem Malotou.
Škola již byla při osmileté školní
docházce trojtřídní. V první třídě
bylo 84 žáků, ve druhé 78 žáků
a ve třetí 79 žáků celkem 241.
Kuchyně byla vybudována
v roce 1923 a sloužila výuce žákyň v předmětu vaření. V roce
1933 byla na budově školy odhalena pamětní deska českému
legionáři Oldřich Řehákovi, který se ve škole narodil. V době
německé okupace musela být
sundána a po válce znovu zabudována.
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V posledních šedesáti letech
nesloužila budova školy jen vyučování. V posledních měsících
druhé světové války byla obsazena německými vojáky a školní vyučování bylo zrušeno. Němci zde
měli štáb armády. Zbourali zeď
mezi dvěma učebnami a umístili
zde svoje přístroje. Když v dubnu
1945 ze školy odešel protiletecký
oddíl, byly zde ubytovány pracovní skupiny vojáků, potom ještě
dělostřelci, kteří odešli až v noci
na 1. května těsně před osvobozením obce. Škola musela být
vyčištěna, vydesinﬁkována, opravena a tak vyučování mohlo začít
až 14. května. Elektrické osvětlení bylo vybudováno v roce 1946.
Již v době druhé světové války
byl v přízemí budovy zrušen byt
pro učitele. Od 1.12. 1946 byla
v budově zřízena Mateřská škola. Po nějakou dobu po válce
zde byla úřadovna obecního úřadu, která byla později umístěna
do zrušeného hostince u Kubů
a v roce 1961 do nově postavené
budovy na návsi.
Budova školy sloužila svému
účelu až do roku 1975, kdy byla
postavena škola v Bílovicích
a v Topolné zůstali jen žáci nižších ročníků v nové škole posta-
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vené v roce 1910.
Již v následujícím roce se ze
školní budovy musela vystěhovat
i Mateřská škola, provizorně do
dílen v nové škole, do doby dokončení výstavby nové budovy
Mateřské školy. Budova byla přebudována na dočasné ubytování
vojáků, kteří střežili místní vysílač. Ti zde byli do roku 1981, kdy
pro ně byla postavena budova
nových kasáren.
Po jejich odchodu byla škola
vymalována a dána do užívání
složkám a organizacím. V roce
1987 byly provedeny úpravy, vyměněna okna a zřízeno zdravotní
středisko praktického lékaře, později zubního lékaře, kadeřnictví,
mandlovna, sběrna čistírny oděvů, knihovna. V roce 1992 vznikl
u jednoho nájemníka požár, který
značně poničil interiér budovy.
Zelenou fasádu budova dostala v roce 1993. V dalších letech
byly části budovy pronajímány na
kratší i delší dobu různým ﬁrmám,
sloužila i jako ubytovna sezónních dělníků, několikrát zde byla
volební místnost. Měla zde svou
zkušebnu Topolanka, Neutral
a klubovnu Topolská chasa. Část
budovy byla komerčně pronajímána.
Augustin Knot
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V letošním roce si připomínáme několik významných výročí.
1659 - 360 let zavedeny matriky narození, oddáním a úmrtí na faře v Bílovicích,
které jsou v současnosti k prohlížení na internetu
1899 - 120 let založení dechové hudby (Topolanka)
1909 – 110 let narodil se dlouholetý kapelník a obecní funkcionář Ludvik Foltýn
1919 - 100 let narodil se JUDr. Ludvík Mikoška, iniciátor památkových domů
1939 - 80 let narodila se Božena Augustínová -Rochovanská, významná umělkyně
1969 - 50 let vykoupen dům číslo 90 pro památkové účely
1969 - 50 let založeny v Bůrovcích první vinohrady
1969 - 50 let zahájen provoz v areálu Bůrovce při oslavě 70 let Topolanky
1999 - 20 let dokončena nástavba bytů nad Mateřskou školou
1999 - 20 let zřízen novinový stánek
Ještě několik významných žijících rodáků, kteří se dožívají kulatých výročí narození
PhDr Zdenka Šmatelková
- učitelka, inspektorka, autorka slovníku topolského nářečí, kterého se snad dočkáme v knižním vydání
Architekt Ing. František Dohnal
- který se podílí na architektuře nejen města Zlína
Alois Juřena
- malíř žijící v Napajedlích, který měl velkou celoživotní výstavu obrazů v závěru minulého roku v Napajedlích
Augustin Knot

19. března
se uskutečnila
beseda
„O domech a rodech“

1/2019
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Společenská kronika
leden - březen

v lednu:
50 let
Malina Petr
Ondroušková Pavlína
60 let
Michalková Zdenka
Fusková Hana
Ostrožík Jaroslav
Ostrožíková Jaroslava
75 let
Dohnal Jaroslav
80 let
Šimková Jiřina
85 let
Velčovská Marcela

v únoru:
50 let
60 let
70 let
75 let

Malina Petr
Belejová Radka
Divilková Renata
Dohnalová Věra
Knot Antonín
Vavřiníková Božena
Viceník František
Kovalová Vlasta

v březnu:
50 let
Ondroušek Pavel
Foltýn Jan
60 let
Bartošová Zdeňka
Nevařil Jiří
70 let
Řezníček Ludvík
Andrlová Růžena
75 let
Plšková Ludmila
Mikulková Ludmila
Rozsypálková Irena
80 let
Zimáková Marie

Vítání občánků
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Pozvánka do Brna na prohlídku vily Tugenhat
v neděli 30. června

Přihlásit se můžete v kanceláři obecního úřadu, cena 400,-Kč

Plánované akce duben – červen 2019

1/2019
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Od ledna do března v základní škole

Čas uhání jako voda a tak už
mají naši školáci před sebou poslední tři měsíce před prázdninami. Možná to tak „utíká“ i proto, že
se stále ve škole něco děje např.:
Hasík ve druhé třídě – Hasík je malý dráček, podle kterého se jmenuje výchovný preventivní program v oblasti požární
ochrany. Naše děti si ho užily
s hasiči z HZS ČR.
Ples Klubu rodičů – i letos
se představili „páťáci“ při slavnostním předtančení na zahájení plesu. Všichni si svůj VSTUP
DO SPOLEČNOSTI hrdě užili.
Alenka v říši hudby – při
koncertu v nádherném prostředí
Kongresového centra ve Zlíně
dokázali naši žáci, že si umí užít
různé styly hudby.
Slavnostní předávání pololetního vysvědčení – posledních 5 měsíců a potom frrr
– „rozletí“ se do okolních škol,
gymnázií, … Kdo? No přece
žáci 5. třídy. To si uvědomili při
předávání vysvědčení na Obecním úřadě v Topolné za přítomnosti pana starosty.
Karneval ve školní družině
– poslední den 1. pololetí dostaly děti nejen vysvědčení, ale
některé si na Karnevalu skvěle
zatancovaly a zahrály nerůznější soutěže.
Beseda „ Školní zralost“ –
v příjemném prostředí mateřské
školy si rodiče předškoláků mohli
vyslechnout, co vše obnáší školní docházka a že se jí vůbec nemusí děti ani rodiče bát .
Exkurze v pekárně Topek
– všechny třídy během února
a března měly voňavou exkurzi
v pekárně. Prohlédly si celý provoz, s teplým rohlíkem v ruce
naslouchaly poutavému popisu
výroby pečiva. Největší úspěch
však měla praktická zkušenost
– práce s těstem, pletení vlastní
pletýnky nebo vánočky.
Svět 3D – zábavně vzdělávací výstava měla u žáků obrovský úspěch – jak u předškolá-
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ků, tak i u školáků. Prohlíželi si
stereoskopické obrázky pomocí
anaglyf brýlí, seznámili se s hologramem, vyzkoušeli virtuální
brýle a vrcholem byla projekce
3D kina, kdy jim obraz vystupoval z plátna až na dosah ruky.
Turnaj v pexesu – na šachový turnaj děti ze školní družiny
ještě nemají, ale pexeso zvládaly perfektně.
Královna Koloběžka v Městském divadle Zlín potěšila svým
zpracováním děti i paní učitelky.
Rozhlédni se! – projekt zaměřený na prevenci úrazů v silničním provozu. Organizuje ho
Nadační fond Kolečko. Zábavnou formou se děti dověděly,
jak se mají chovat jako chodci, cyklisté nebo spolucestující
v autě. Teoretické znalosti si
potom vyzkoušely na 6 stanovištích a odměnou jim byla taška
praktických dárků.
Školní družina má talent
– známou televizní soutěží se
inspirovaly paní vychovatelky,
a tak v družině byli k vidění kouzelníci, zpěváci a zpěvačky, hudebníci, hadí dívky a gymnastky,
….
Veselé zoubky – k dětem
patří šťastný úsměv, k němu
náleží zdravé zuby, o které se
umí děti správně starat. To se
učili naši prvňáci v preventivním
projektu.
Nejoblíbenější rostlina – 5
prací našich žáků jsme odeslali do celostátního kola výtvarné
soutěže, kterou organizuje Český svaz zahrádkářů.
Nejlepší ilustrace knihy –
výtvarná soutěž. Všichni ve škole jsme si zahráli na ilustrátory
a vytvářeli krásné obrázky ke
knihám, které vydávalo během
70 let nakladatelství Albatros.
Dětská dílka jsou vystavena ve
vestibulu školy.
Noc s Andersenem – děti
ze Čtenářského kroužku se již
těší na noc strávenou v Obecní knihovně v Topolné. Letos je
akce motivovaná právě 70. výročím vzniku Albatrosu.
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Ochutnávka cizokrajného ovoce a zeleniny v rámci projektu
Ovoce a zelenina do škol – tou zakončíme měsíc březen. Mlsné
jazýčky se již těší.
Mgr. Jana Gregorová

Co plánuje ZŠ:
9.4.2019 – Zápis do 1. třídy
29. a 30.4. 2019 – Sběr papíru
3.5.2019 – Slet a pálení čarodějnic

Život v Topolné
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PS Kunovice na Ledové Praze
Jako každou zimu, tak i letos,
se v období pololetních prázdnin
naše pionýrská skupina vypravila na výlet do Prahy. Celá akce
začala v pátek 1.2. ráno, kdy se
rodiče na vlakovém nádraží v Uh.
Hradišti rozloučili s dětmi a poslali
je vstříc dobrodružstvím, která na
ně čekala v hlavním městě.
Program byl nabitý, a tak jsme
se ihned po ubytování v hostelu
vydali navštívit naši první zastávku - Království železnic. Děti nevěděly, kam se dřív podívat. Od
vláčků a drah kapesní velikosti
až po tramvaje a autobusy skutečných rozměrů. Ještě ten den
jsme se vypravili na Strahov, kde
si přišli na své zejména fotbaloví fanoušci, neboť jsme zde navštívili Síň slávy českého fotbalu.
Následovala vycházka zamrzlou
Prahou na Pražský hrad, a poté
přes Karlův most až ke Staroměstskému orloji.
Jelikož uším vedoucích neuniklo, o čem si výletníci nadšeně
povídají, rozhodli se v sobotu zařadit do programu jako překvapení návštěvu herny Zetko., založené dětským idolem a youtuberem
Jirkou Králem, se kterým jsme se
zde také potkali a mohli se s ním
na památku i vyfotit. Jako další
část programu v hlavním městě
byla návštěva Muzea LEGA, ve
kterém byly ke zhlédnutí veškeré
doposud vyrobené sady stavebnic, postavičky a také nejrůznější
zajímavé modely.
Protože už jsme toho viděli
poměrně hodně, zamířili jsme na
Neviditelnou výstavu, abychom
si pro změnu vyzkoušeli, jaké to
je nevidět nic. Výstava poskytuje
možnost vyzkoušet si běžné každodenní činnosti „očima nevidomého“ - od běžného užívání bytu,
přes pohyb na ulici, v lese, či
také například objednání nápoje
v baru. Z Neviditelné výstavy jsme
se přesunuli rovnou do Muzea
policie, kde jsme mimo jiné byli
svědky toho, jak vypadají akce
zásahové jednotky Policie ČR
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v terénu. Na závěr dne už na nás
čekal tradiční koncert Děti dětem,
na kterém vystoupilo mnoho talentovaných účinkujících.
Poslední den našeho výletu
jsme navštívili Národní zemědělské muzeum, kde si děti mohly
prohlédnout a vyzkoušet různé
zemědělské stroje a vše, co se
zemědělstvím souvisí. A protože Ledová Praha byla v neděli
opravdu ledová, nasedli jsme rádi
do vyhřátého vlaku a plní zážitků
a dojmů vyrazili domů.
Michaela Polášková a Michaela Daňková, PS Kunovice

Život v Topolné
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Okénko zahrádkáře
Mrazivé zimní počasí je nenávratně pryč a jarní dny nám
připravily hřejivé paprsky slunce,
ale i spoustu práce kolem domu
a v zahradách.
Většinou v polovině dubna
provádíme u ovocných stromů
první jarní postřik proti přezimujícím škůdcům, nejlépe na líhnoucí se nebo vylíhlé škůdce ve fázi
zeleného až růžového, či bílého
poupěte u všech stromů. U rybízu provedeme před květem první
ošetření proti listové antraknóze
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a sloupečkové rzivosti. Vhodný
přípravek na bázi mancozebu.
U maliníku o ostružiníku když rašící mladé výhony dosáhnou výšky
20cm, je zapotřebí provést ošetření kombinovaným přípravkem
Signum obsahující systémové
účinné látky boskalid a pyraclostrobin a především všude tam,
kde se na starých výhonech objevily v dolních úsecích nekrotické
změny kůry. Jádroviny pak kvetou
převážně v květnu. Pokračujeme
především v proti strupovitosti
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a současně i proti padlí jabloně.
U stromů, kde bývají na plodech
projevy poškození pilatkou jablečnou je vhodné provést těsně po
odkvětu ošetření proti rané červivosti. Pokud chceme mít dostatečnou úrodu u slivoní, musíme
již při dokvétání provést postřik
k likvidaci pilatky švestkové a žluté. V průběhu měsíce ošetřujeme
dle potřeby ovocné dřeviny proti
listovým mšicím, jádroviny proti
merám a jabloně proti vinantce krvavé.
P. Bartošík
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SDH Topolná
Vážení spoluobčané
a milí čtenáři,
přestože je třetí měsíc nového roku již v plném proudu,
my se s Vámi na těchto řádcích
setkáváme v letošním roce poprvé. Proto nám dovolte Vás co
nejsrdečněji přivítat jak v novém
roce, tak u prvního čísla letošního jarního vydání topolského
zpravodaje. A rovnou se můžeme vrhnout na rekapitulaci posledního čtvrtroku naší hasičské
činnosti.
Pokud se ještě na skok vrátíme do loňského roku, tak si můžeme připomenout statistiku našich zásahů, kdy naše jednotka
vyjela celkem ke dvěma požárům, třem technickým pomocím
a šestkrát jsme byli povoláni
k neakutní pomoci občanům či
obci, přičemž se tyto pomoci
evidují jako zprávy o činnosti.
Během celého loňského roku
naše jednotka taktéž realizovala výcviky a školení a udržovala
techniku v provozuschopném
stavu tak, aby byla schopná ve
kteroukoli dobu vyjet k případnému zásahu. Tato činnost se
čím dál více jeví jako smysluplná a ukazuje nám, že se ubíráme správným směrem, proto
chceme a budeme ve stejném
duchu pokračovat i v letošním
roce.
A na tuto činnost jsme navázali hned na počátku měsíce
února, kdy členové jednotky disponující kurzem nositel dýchací techniky, absolvovali výcvik
v rámci protipožárního polygonu
na stanici HZS Zlínského kraje
ve Valašských Kloboukách. Absolvovaný výcvik hodnotí naši
hasiči velmi kladně a přínosně.
Průběh výcviku spočívá v tom,
že hasič ustrojený do kompletního zásahového obleku má za
úkol překonat různé překážky
simulující překážky u skutečného zásahu. V rámci toho se
hasič učí zvládat fyzickou únavu, psychické vypětí související
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s různými stresovými situacemi
a také si osvojit bezchybnou
spolupráci s kolegou hasičem.
Co se týče společenského
života u hasičů, tak to není tak
dávno, co proběhl tradiční fašank s pochováním basy. Tuto
již tradiční společenskou událost v naší obci si po roce opět
nenechala ujít spousta z vás.
Jako pořadatele této akce nás
nesmírně těší váš neutuchající
zájem jak o průvod masek po
obci, tak o večerní zábavu, jelikož jste to právě vy, co společně
s námi dokážete vytvořit nefalšovanou fašankovou atmosféru. Zároveň vám na tomto místě
děkujeme za vynikající pohoštění, které nám většina z vás při
průvodu obcí nabízela a taktéž
za ﬁnanční příspěvky, kterými
jste nám přispěli do hasičského
rozpočtu. Vybrané peníze vždy
investujeme do nákupu drobných pomůcek na zbrojnici či do
nákladů na údržbu technických
prostředků. Naposled jsme tak
z těchto příspěvků pořídili pomůcky do kuchyně na zbrojnici,
jako je např. držák nožů či odpadkový koš, což se může jevit
jako nepodstatné drobnosti, ale
věřte, že i ty nám dokážou ulehčit a zlepšit podmínky pro práci
na zbrojnici.
Z ostatních hasičských novinek můžeme zmínit to, že máme
již schválené dotace od Zlínského kraje, které budou použity na
nákup čtyřdílného záchranného
žebříku, ruční analogové radiostanice a taktéž bude doplněn
potřebný počet dýchací techniky pro kompletní zásahové
družstvo. Zamýšlený nákup
těchto prostředků je opodstatněný a u naší jednotky najdou
všechny tyto prostředky zajisté
své uplatnění, proto jsme rádi,
že Zlínský kraj pravidelně vyčleňuje ﬁnanční částky na podporu těchto nákupů u JSDH. A na
následujících řádcích bychom
v závěru rádi zmínili aktuální
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informace ohledně obnovy našeho vozidlového parku. Jednání o koupi nového zásahového
automobilu jsou již několik měsíců v plném proudu a usilovně
se snažíme, aby byl zamýšlený
nákup realizován co nejdříve.
Pořízení nového zásahového
vozidla sestaveného přímo nám
na míru, bohužel, z důvodu vysokých pořizovacích nákladů
nepřichází v úvahu, proto se
společně s obcí aktuálně intenzivně zabýváme možností
nákupu ojetého vozidla. Tento
možný způsob obměny hasičské techniky jsme začali řešit
již v závěru loňského roku, kdy
byl zastupitelstvu obce předložen podrobný písemný záměr
související s obnovou hasičské techniky. Po kladných reakcích ze strany zastupitelstva
proběhly návštěvy u strojníků
na stanici HZS Zlínského kraje
v Uherském Hradišti, kteří s námi
ochotně zkonzultovali možnosti
a doporučení ohledně pořízení
hasičského vozidla. Na základě
získaných informací a našich
zkušeností jsme sestavili seznam individuálních požadavků
na vozidlo tak, aby co nejvíce
vyhovovalo našim potřebám
a možnostem a poté oslovíme
patřičné ﬁrmy, které mají s pořizováním ojetých hasičských
automobilů dlouhodobé zkušenosti. Přestože se s nákupem
nového hasičského vozidla nacházíme víceméně stále ještě
na začátku, věříme, že tento cíl
bude dotažen do zdárného konce a v hasičské garáži bude co
nevidět stát reprezentativnější
hasičská technika.
Touto informací jsme vyčerpali veškerá sdělení, o která
jsme se s Vámi chtěli podělit,
a nyní už nám nezbývá nic jiného než Vám popřát prosluněné
nadcházející jarní dny, kterých
si užijte hlavně bezpečně a ve
zdraví.
Vaši HASIČI

1/2019

Přípravka
Ani v zimě nezahálíme
Přestávka, kterou jsme si naordinovali v prosinci, zanedlouho skončila a my se začátkem ledna v tělocvičně v Bílovicích opět s chutí pustili do
dalších tréninků. Scházeli jsme se každé úterý až
do konce února, kdy jsme se rozhodli, byť s nevolí našich svěřenců, tréninky na měsíc přerušit
a nechat dětem prostor pro odpočinek a získání
další chuti a motivace do nadcházející jarní části
sezóny. Tréninky znovu zahájíme v úterý 2. dubna, pravděpodobně na multifunkčním hřišti u nás
v obci.
V lednu se Filip Bernatík, Stanislav Gajdošík
a Karel Horák zúčastnili novoročního halového
turnaje ve Starém Městě, jehož cílem bylo přilákat
nejtalentovanější děti z našeho okresu za účelem
následného výběru hráčů pro budoucí reprezentaci OFS Uherské Hradiště na turnajích pořádaných FAČR a KFS.
Protože se blíží jaro a my za chvíli vyběhneme
na hřiště, rozhodli jsme se využít příznivého počasí a druhou březnovou sobotu jsme uspořádali
malou brigádu na tréninkovém hřišti, v rámci níž
jsme rozvezli hlínu, kterou jsme srovnali terén,
podseli a pohnojili trávník. Brigády se zúčastnili
i někteří z rodičů, za což jim velmi děkujeme.
Prvním soutěžní zápas odehrajeme v sobotu
6. dubna v 10:00 hodin v Ostrožské Nové Vsi proti
místní přípravce. Tímto zveme všechny příznivce
na naše jarní zápasy.
trenéři přípravky

Žáci:
Žáci mají za sebou dlouhý odpočinek, kdy během zimy načerpali spoustu síly. Ale březen je
už v plném proudu, proto jsme ani my nezaháleli
a začali jsme s prvními tréninky. Od 19. 3. už tvrdě trénujeme, abychom byli připraveni na první
zápas, který se bude konat 14. 4. Jarní část začínáme domácím zápasem proti Nivnici. Radim
Podlas se díky svým výkonům na podzimních zápasech se dostal do širšího výběru reprezentace
Okresního fotbalového svazu ročníku 2007.

druhý zápas nedopadl ve prospěch dorostenců
a dorostenci odešli s prohrou proti Hulínu. Třetí
zápas proti Holešovu dopadl o něco lépe s výsledkem 4:4.
Po nepříznivém začátku dorost trénoval
s větším odhodláním a první soutěžní zápas,
který se odehrál 23. 3. v Kněžpoli, naši dorostenci vyhráli 1:0.

Muži:
Muži se k prvním tréninkům začali scházet
počátkem ledna. Tréninky probíhaly dvakrát týdně a zaměřovaly se především na získání fyzické kondice. Postupem času se tréninky měnily
na technicko-taktická cvičení, která se výhradně
uskutečňovala na umělém povrchu v Topolné.
Součástí zimní přípravy byly i tři přípravné zápasy, které tým mužů zvládl na výbornou. Postupně se utkal s týmem Spytihněvi, Částkova
a Napajedel „B“. Všechny tři zápasy vyhráli při
celkovém skóre 17:3. Střelecky vynikl Lukáš Kamočai s devíti zásahy.
Muži v prvním ostrém jarním zápase odvezli
z Ostrožské Lhoty jeden bod po remíze 2:2.

Ostatní:
Kromě prvních tréninků a příprav družstev
na novou sezónu bylo potřeba připravit i hřiště
a šatny. Proto TJ Topolná svolala posily a 16. 3.
se uskutečnila brigáda a celé dopoledne se pracovalo na tom, aby hřiště a okolí bylo připraveno
na první domácí zápasy. Velké díky všem, co se
aktivně zúčastnili!
Výroční schůze, kterou mají fotbalisti již za
sebou, byla tentokráte volební. Nakonec žádné
změny ve vedení nenastaly: předsedou zůstává Radek Viceník, sekretářem Stanislav Zelinka
a pokladník Roman Foltýn.
Doufáme, že letošní rok se ponese ve znamení vítězství našich fotbalistů. Těšíme se na
hojnou účast fanoušků na domácích i venkovních zápasech a na dalších akcích, které pro
vás TJ Topolná letos chystá.

Dorost:
Dorost začal trénovat o něco dříve než žáci.
Už v únoru i přes nepřízeň počasí se dorostenci scházeli a pilovali své dovednosti. Ke stmelení
týmu došlo v Roštině, kde se konalo letošní soustředění, kde se tým pilně věnoval přípravě na
nadcházející sezónu.
V rámci zimní přípravy odehráli dorostenci
3 přátelské zápasy. První zápas odehráli na Širůchu, kde podlehli domácímu Starému Městu. Ani
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