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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
pravidelné střídání ročních
období nám posunulo léto do
podzimu. Takže ty nejzákladnější věci v životě lidském chvála
Bohu ještě fungují, jak mají. Ale
doba divná – doba koronavirová
– bohužel pokračuje. Na rozdíl
od jarních měsíců, kdy se naší
obci nákaza vyhnula, v současné době už nějaké nakažené
v Topolné máme. Někteří naši
sousedé už mají nepříjemnosti
spojené s onemocněním za sebou, na další to s největší pravděpodobností čeká. To, kolik
z nás to potká, ale určitě nejvíc
záleží na každém z nás. „Babiš s Prymulou“ to podle mého
názoru mohou ovlivnit jenom
nepřímo – a poměrně málo.
Omezit možnosti šíření nákazy
ale není zas až tak složité, stačí
trošku změnit zaběhnuté návyky a dodržovat základní hygienická pravidla. Vím, že jste to
slyšeli a četli nejméně stokrát,
ale nedá mi to po stoprvé nezopakovat. Často si mýt ruce,
používat dezinfekci, používat
ochranné prostředky dýchacích
cest (šála, ústenka, rouška, respirátor,) – možná i nad rámec
toho, kde je to předepsáno.
A pak to, co je zvláště pro nás
na Slovácku dost složité. Omezit to, čemu se teď říká „sociální
kontakty“. Prostě se aspoň na
čas vyhýbat činnostem a místům, kde nákaza hrozí. Ono je to
trošku tak, jako ve fotbale. Soupeř je silný, moc nám toho na
hřišti nedovolí, ale když budeme
hrát disciplinovaně a chytře, nemůžeme prohrát.
V další části svého článku
bych se chtěl věnovat jednomu
problému, který nás trápí v oblasti nakládání s odpady. V minulých měsících se nám podařilo
zase trošku „zkulturnit“ prostor
před sběrným dvorem a umístit
na něj dva kontejnery. Uzavřený
modrý na papír a otevřený drátěný na plasty. Tyto kontejnery si
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do Sběrných surovin vyvážíme
sami. A v čem je tedy problém?
Přes několikeré upozorňování
místním rozhlasem nemohou
někteří z Vás toto poměrně jednoduché rozdělení dvou kontejnerů na dva druhy odpadů
pochopit. V kontejneru na plasty nacházíme vše možné – od
textilu, přes směsný komunální
odpad až po stavební suť. Naši
zaměstnanci jsou pak nuceni
tyto odpady znovu z kontejnerů
vybírat a třídit. Na „starý hnoják“
nahoře nad vesnicí zase patří to,
co se pak dá vyvézt jako hnojivo
na pole. Nejsou to tedy určitě větve a kmeny. Ty je možné vyvézt
k likvidaci v prostoru u ČOV. Tam
zase naopak nepatří stavební
suť, kterou nám tam v poslední
době někdo opakovaně vyváží.
A tak pořád dokola. Vím, že většině z Vás je to jasné a pravidla
dodržujete. Ale chování několika
nezodpovědných lidí pak dokáže
znepříjemňovat život ostatním.
To, co jsem popsal jsou problémy viditelné – a při troše
dobré vůle a odpovědnosti každého z nás poměrně snadno řešitelné. Problémem sice méně
viditelným, ale o to závažnějším,
jsou neustále se zvyšující výdaje
obecního rozpočtu na zajišťování celého systému sběru, shromažďování a likvidace všech
druhů odpadů, které v Topolné
vznikají. Proto se ve vedení obce
tímto problémem zabýváme
a od příštího čísla našich novin
Vás o optimalizaci systému odpadového hospodářství s cílem
snížit náklady na jeho fungování
budeme informovat.
Součástí projektu „Obec Topolná, vybudování výstražného
systému a rozšíření digitálního
povodňového plánu“ je výměna
stávajícího místního rozhlasu
za bezdrátový digitální systém,
který vyhovuje všem požadavkům na zapojení do systému
včasného varování před živelnými pohromami. V následu-
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jících dnech proběhne oživení nového místního rozhlasu
a jeho uvedení do zkušebního
provozu. A zde bych Vás chtěl
poprosit o pomoc a spolupráci. Nejdříve Vás budeme informovat o spuštění zkušebního
provozu. Pak, prosím, věnujte
hlášením větší pozornost. Pokud zjistíte, že rozhlas někde
nebude slyšet, nebo poslech
bude nekvalitní, informujte nás
o tom na obecní úřad, abychom
případné problémy včas odhalili
a odstranili.
Uvnitř dnešního čísla Vás
naši hasiči informují o zařazení
vozidla DENNIS Rappier, které
naše obec bezplatně obdržela
od HZS Zlínského kraje a které sloužilo v uherskohradišťské
zásahové jednotce, mezi zásahová výjezdová vozidla. Chtěl
bych na tomto místě moc poděkovat členům sboru dobrovolných hasičů za velkou práci
a hodiny obětovaného volného
času, které věnovali přizpůsobení technických parametrů
auta a dalších zásahových prostředků potřebám naší jednotky.
V závěru svých článků Vás
vždy zvu na plánované společenské akce. I když je doba
složitá, neudělám dnes výjimku.
Oslavy vzniku naší republiky
budou letos spojeny s besedou
o legionářích, která se bude konat 27. října v Komunitním centru. Na konec listopadu plánujeme tradiční besedu s důchodci
v Búrovcích. A v plánu jsou také
obvyklé prosincové akce (jarmark, „čertoviny“, košt gulášů).
Uvidíme, co nám situace dovolí
– ale rozhodně nebudeme „stahovat kalhoty, když brod je ještě
daleko“.
Přeji Vám všem především
pevné zdraví, ať se Vám covid z uctivé vzdálenosti vyhýbá
a zachováte si veselou mysl
a životní optimismus.
Ladislav Botek
starosta obce
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VÝSLEDKY PROJEDNÁNÍ č. 03/2020/ZO

(usnesení č. 03/2020/ZO)
ze zasedání Zastupitelstva obce Topolná, konaného dne 17. 9. 2020
A. Zastupitelstvo obce schválilo:
- složení návrhové komise, zapisovatele a ověřovatelů zápisu
- zařazení bodu 7. 3 – HZS ZK, územní pracoviště Uherské Hradiště – poskytnutí věcného
daru do programu jednání Zastupitelstva obce
Topolná
- rozpočtové opatření č. 3/2020 dle přílohy
- veřejnoprávní smlouvu mezi Obcí Topolná
a římskokatolickou farností Bílovice o poskytnutí dotace ve výši 60 000 Kč na převěšení zvonů
včetně instalace elektrického pohonu a dodání
nového technického vybavení v kostele Neposkvrněného početí Panny Marie v Topolné
- poskytnutí věcného daru v hodnotě 26 561 Kč
HZS ZK, územnímu pracovišti Uherské Hradiště. Věcný dar (kávovar) bude umístěn na požární stanici Uherské Hradiště v prostorech pro
výjezdovou jednotku
- pořízení automatického externího deﬁbrilátoru,
který bude umístěn na budově obecního úřadu, v ceně 75 700 Kč bez DPH
- zařazení území obce Topolná do územní působnosti Místní akční skupiny Dolní Poolšaví
na programové období let 2021 – 2027. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem
schvalovacího protokolu
- Změnu prohlášení vlastníka budovy č. p. 460
stojící na pozemku parc. č. st. 733, zastavěná
plocha a nádvoří, k. ú. Topolná
- Zásady prodeje bytů z majetku Obce Topolná
oprávněným nájemcům
- prodej bytů č. 460/6 – 460/13 v budově č. p.
460 stojící na pozemku parc. č. st. 733, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Topolná se spoluvlastnickým podílem na společných částech
budovy č. p. 460 stojící na pozemku parc. č. st.
733, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku
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parc. č. st. 733, k. ú. Topolná z majetku Obce
Topolná oprávněným nájemcům za cenu:
byt č. 460/6
881 670 Kč
byt č. 460/7
831 070 Kč
byt č. 460/8
525 480 Kč
byt č. 460/9
380 980 Kč
byt č. 460/10
1 185 500 Kč
byt č. 460/11
823 500 Kč
byt č. 460/12
557 760 Kč
byt č. 460/13
570 250 Kč, v souladu se
Zásadami prodeje bytů z majetku Obce Topolná oprávněným nájemcům
- odeslání závazné nabídky na prodej bytů č.
460/6 – 460/13 v budově č. p. 460 v k. ú. Topolná se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy č. p. 460 stojící na
pozemku parc. č. st. 733, zastavěná plocha
a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 733 v k. ú
Topolná oprávněným nájemcům do 5 pracovních dnů od pravomocného provedení vkladu
zápisu vlastnického práva na základě Změny
prohlášení vlastníka budovy č. p. 460 stojící
na pozemku parc. č. st. 733, zastavěná plocha
a nádvoří, v katastru nemovitostí
- JUDr. Radka Forala, advokáta, Masarykovo
náměstí 220, 763 61 Napajedla, IČ: 66213746,
jako organizátora prodeje bytů č. 460/6 – 460/13
v budově č. p. 460 stojící na pozemku parc. č.
st. 733 zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Topolná se spoluvlastnickým podílem na společných
částech budovy č. p. 460 stojící na pozemku
parc. č. st. 733 zastavěná plocha a nádvoří
a pozemku parc. č. st. 733, k. ú. Topolná z majetku Obce Topolná oprávněným nájemcům
B. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
- zprávu o činnosti rady obce
- právu kontrolního výboru
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Elektrifikace zvonů v topolském kostele
Možná si z Vás někdo povšimnul, že v první
polovině měsíce srpna dva dny v Topolné nezvonily zvony v kostelní věži. Ano, to právě probíhala
demontáž starého zařízení pro rozhoupání zvonů
a druhý den se provádělo seřizování akustickou
zkouškou. To se potom zvonilo několikrát.
Našinci je známo, že v současnosti máme ve
věži zvony dva. Před II. světovou válkou jsme
však měli čtyři, ale v r. 1942 nám je Hitler všechny
ukradl! Potom se zvonilo přes reproduktory instalované na věži prostřednictvím gramofonu. S tímto se nemohl smířit p. František Hoferek z č. 145
a na své náklady nechal zhotovit v r. 1958 v Brodku u Přerova 150 kg zvon, který však nesměl být
z příkazu Okr. národního výboru v Uh. Hradišti do
věže instalován. Po zaplacení příslušné pokuty se
tak potom v r. 1962 stalo a zvonilo se na něj více
než 10 let ručně - provazem. Na instalaci a pozdější zprovoznění malého zvonu na el. pohon se
podíleli muži, kteří již s určitostí nejsou mezi námi.
Ovšem klobouk dolů před tehdejšími montážníky.
Kyvné pohyby do obou stran zvonu řídil zajímavý
mechanismus, který zhotovili topolští strojníci „na
koleně“ podle výkresů p. Brázdila z Bílovic. Mezi
ně určitě patřil p. Vladimír Horák, Cyril Hrdina, Antonín Mlýnek a další. Toto zařízení potom sloužilo
zhruba 40-50 let s minimální poruchovostí. A když
se něco stalo, ihned to opravili kluci Horákovi, protože se to po svém otci naučili.
V roce 1975 byl do věže zavěšen druhý zvon
vyrobený také v Brodku, ale už podstatně větší
váhy – 500 kg. Náklady na zhotovení zvonu nesl
p. Vojtěch Jurčík z Ulice
a jeho instalaci už „úřady
tolik“ nebránili. A co dál?
Na zavěšení tohoto zvonu
bylo opět potřeba mužů,
které sehnal a organizoval p. Vojtěch Foltýn
(předseda strany Lidové),
který nedávno zemřel.
Nějaké pokusy o elektriﬁkaci tohoto zvonu byly
ve věži nalezeny, ale neuskutečnilo se to. A tak se
zvonilo ručně a s velkou
námahou. Proto všichni, kteří tuto problematiku znali, s velkou radostí
uvítali zprávu, že se oba
zvony upraví na el. pohon.
Ale pojďme do reálu.
Takže 10. a 11. srpna
t. roku se dala do práce
čtveřice pracovníků z ﬁr-
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my IMPULS B, sídlo Ostrava – Stará Bělá. Oba
zvony sundali, namontovali na ně příslušné jařmo
(dubový závěs) s hřídelí a ložisky, zvon pootočili,
aby nové srdce bilo na nové místo. Malá poznámka - zvony se vyrábí ze zvonařského bronzu v určitém poměru mědi a cínu. Ale to už je složitější
parketa. Pro nás je důležité jak je zvon poháněn.
Dříve to byl asynchronní motor (u malého zvonu)
a nyní jsou na oba zvony namontovány lineární
motory. Toto zařízení pracuje na principu odpuzování kovových předmětů pohybujících se v silovém magnetickém poli. Senzor pohybu snímá
polohu zvonu a dovoluje elektronice přesné „dávkování“ síly pro rozhoupání a potom i pro brzdění.
Ovládání pro spouštění zvonů (režim zvonění
během roku) bylo nastaveno dle našeho požadavku. Automatika zvoní malým zvonem (tzv. Anděl
Páně), ráno v 6.00, v poledne 12.00 a večer 17.45
hodin. Změna nastala pouze pro pátek, kdy v 15
hodin zvoní velký zvon a v neděli v poledne zvoní
oba zvony najednou. Spínací hodiny (řízeny DCF
signálem) jsou vyvinuté i pro automatické vypínání v době Velikonoc. Takže na Zelený čtvrtek se
bude zvonit (naposled) v poledne, a pak se rozezní až na Slavnost v neděli v šest hodin ráno
a bude se zvonit jako obvykle. Ještě nutno dodat,
že spínací hodiny reagují na přestavování „zimní/
letní“ čas a při výpadku proudu se hodiny automaticky nastaví do normálu. Jinak, vznikne-li potřeba
zvonit mimo tyto nastavené časy, (např. úmrtí občana, nebo nějaká mimořádnost) obstará se toto
ručně - vypínačem v sakristii.
Práce na úpravě obou
zvonů byla rychle a vzorně provedena. Proto je
nutné poděkovat všem,
kteří se postarali o elektriﬁkaci, ale i těm, kteří
zvonili od r. 1975 nebo
občas vypomáhali. Nejdříve to byl p. Fr. Dohnal
(kostelník), M. Bejvl, R.
Rozsypálek a posledních
20 let p. Vladimír Horák.
Děkujeme také za administrativní pomoc duchovní
správě v Bílovicích, obci
Topolná, členům Kostelní
rady a těm, kteří toto dílo
podporovali
modlitbou
a svou štědrou rukou při
sbírkách. Vám Všem patří
upřímné Pan Bůh zaplať!
Za kost. radu
Fr. Samsounek
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HASIČI
Vážení spoluobčané,
po naší menší odmlce se vám
opět ozýváme s novinkami, které
se u nás během uplynulého půl
roku udály. Nejpodstatnější informací je, že po více než 5 měsících byrokratických záležitostí
bylo nové vozidlo Dennis Rapier
zařazeno konečně do výjezdu.
Od toho okamžiku je tedy již zcela plnohodnotným zásahovým
vozidlem připraveným kdykoli
vyjet k nahlášeným mimořádným
událostem. Ti z vás, které více
zajímá statistika, si na následujících řádcích mohou přečíst konkrétní údaje související s naším
novým zásahovým vozidlem. Vozidlo jsme si převzali 12. 2. 2020
a následně 27. 2. 2020 bylo předáno do servisu na opravu motorové a podvozkové části. Tyto

opravy byly dokončeny 15. 4.
2020, kdy bylo vozidlo ze servisu
vyzvednuto a hned na druhý den
započaly práce členů jednotky na
zabudování potřebné výbavy. 28.
5. 2020 bylo v rámci těchto prací
vozidlo předáno do ﬁrmy WISS,
aby došlo k úpravě osvětlení.
Poté, co bylo vozidlo převezeno
zpět na základnu v Topolné, pokračovalo se dále v pracích na
umisťování výbavy a úpravách
nástavby pro naše potřeby. Práce potřebné k uvedení vozidla do
provozu byly oﬁciálně ukončeny
k 11. 8. 2020. Sečteno a podtrženo, členové JSDH odpracovali na
vozidle celkem 298 hodin a částka za servis a odborné úpravy
vozu byla necelých
300 000 Kč. Mimo tyto náklady byla do vozidla pořízena

nová výbava, na níž se ﬁnančně
podílela obec Topolná částkou
68.000 Kč a z vlastních zdrojů Sboru dobrovolných hasičů
jsme do nové výbavy a doplňku investovali 54.000 Kč. Dále
chceme vyjádřit velké poděkování dvěma sponzorům, ﬁrmám
MT servis a Autodoprava Oliva,
za materiální a ﬁnanční výpomoc a taktéž ﬁrmě Bohemia
Transport za poskytnutí prostoru k servisu převodovky vozidla.
Nyní připravujeme článek o vozidle na naše webové stránky,
kde zjistíte více informací o celkovém průběhu prací.
V současné době se všichni
členové JSDH prakticky seznamují s možnostmi využití celého
vozidla a probíhají intenzivní
kondiční jízdy strojníků a školení členů jednotky za účelem si
na vozidlo co nejdříve zvyknout
a využívat ho tak v praxi v plném rozsahu.
V závěru našeho článku
chceme informovat ty z vás,
kteří by se k nám rádi přidali, že
stále hledáme dva nové členy
do výjezdové jednotky. Pro více
informací ohledně podmínek
přijetí navštivte naše webové
stránky www.hasici-topolna.cz.
Nyní nám již nezbývá nic jiného, než se s vámi rozloučit
a popřát vám co možná nejklidnější a prosluněný podzim.
Vaši HASIČI

Český den proti rakovině
V neobvyklém termínu 30. 9. 2020 proběhl již 30. ročník
Českého dne proti rakovině. Naše pionýrská skupina Kunovice se do této akce letos zapojila po třinácté a prodávala
květinky měsíčku lékařského v Uherském Hradišti a Topolné. Dobrovolníkům se podařilo prodat všech 1000 kytiček.
V době uzávěrky zpravodaje zatím bohužel není známa celková vybraná částka. Peníze získané v rámci této sbírky poputují na nádorovou prevenci, zlepšení života onkologických
pacientů, podporu onkologického výzkumu a vybavení onkologických pracovišť.
Všem dárcům a dobrovolníkům mnohokrát děkujeme!!
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Společenská kronika
v červenci:
50 let
70 let
75 let
80 let
v srpnu:
50 let
70 let
75 let
85 let
v září:
50 let
70
75
80
85
95

let
let
let
let
let

Diamantová svatba
Stanislava a Jaromír Borusíkovi

Podlasová Lenka
Foltýn Ludvík
Hunáková Eva
Vašťáková Božena
Samohýl Jiří
Valenta Miroslav
Martinková Jitka
Michálková Kateřina
Kozelek František
Samsounek František
Otáhal Petr
Zálešák Josef
Hlaváčová Marie
Večeřová Martina
Pavelcová Marcela
Andrle Milan
Kovaříková Ludmila
Dovrtělová Anežka
Pavlíčková Marie
Ostrožíková Marie
Gajdošíková Marie

Vítání občánků

Natálie Mlýnková, Mikuláš Macko
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Klub seniorů
Tolik jsme měli na jaře v Klubu seniorů plánů....
a jako všem ostatním z plánů sešlo. Ale přesto se
nám na začátku prázdnin, v době kovidově relativně klidné, podařilo sejít. V červenci nás pozvali
spřátelení senioři z Březolup na - jak se dnes říká
„One man show“ (pořad jedné osoby) brněnského
herce Zdeňka Junáka, kterého známe hlavně ze
seriálu Četnické humoresky. Byli jsme početná delegace a večer se nám moc líbil.
S chutí jsme začali jako děti školní rok setkáním
na terase Topolské hospody, kde jsme si grilovali
a povídali co se za ty dva měsíce událo.... a zase to
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bylo prima. Také díky členkám Společenské komise, které pro nás tohle odpoledne připravily.
Naplánovali jsme si naše první středy v měsíci,
ale ouha, budeme zase muset chvíli počkat. Asi se
nám nechce sedět v uzavřené místnosti s rouškou
na puse. Tím chci říct seniorům, že naše říjnová
schůzka odpadá. Doufejme, že tahle nepříjemná
kovidová vlna přejde a my se sejdeme aspoň v listopadu při Besedě s důchodci
Přeji nám všem pevné zdraví a těším se na budoucí setkávání.
H. Mar.

Život v Topolné
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Nejenom fotbalem „je živ člověk“!!
Nedávno se objevil v reg. týdeníku Dobrý den
s kurýrem článek s tučným titulkem „Pekař má
všechny kovy“! První moment to moje hlava nebrala, ale pak jsem si vzpomněl, že vytáhlý mladík
Šimon Pekař z Topolné už léta jezdí na atletické
závody do AC Sl. Slavia Uh. Hradiště, a že se mu
v atletice celkem daří. Závodí na stadionech po
celé České republice a trenéři jeho soupeřů ho začínají „brát“! A tak jsem se do článku začetl a zjistil, že v Topolné máme vlastně budoucího reprezentanta – ale nepředbíhejme.
Nenápadný hoch již dříve býval vidět na hřišti
v Topolné v dresu fotbalových žáčků a své kolegy
převyšoval svou fyzickou výdrží. Jak se k atletice
vlastně dopracoval?
Úplně na začátku to zkoušel v Otrokovicích,
ale asi po roce přešel do Uh. Hradiště pod trenéra Tomečka do kategorie mladších žáků. Tam ho
začal formovat další trenér Horák, a později přešel ke st. žákům – k p. Resslerovi. První vítězství
získal v běhu na 300 m a další mety nedaly na
sebe dlouho čekat. Protože má Šimon vyjímečné
předpoklady a poctivě se připravuje, často reprezentuje nejen náš okres, ale i Zlínský kraj. Už zná
stadiony v Liberci, Praze, Brně a Ostravě, kde mu

medaili osobně předával oštěpař Jan Železný.
Proto se už nedivím, proč redaktor DDK zvýraznil
„tučně“ jeho nedávný úspěch.
A tak se v příloze „Sport“ tohoto reg. týdeníku
(7. září) dočteme jak atleti Sl. Slavie Uh. Hradiště
ukořistili na mistrovství Moravy a Slezska v kategorii starších žáků osm medailí.
Nejúspěšnější byl Šimon Pekař, který získal
kompletní medailovou sadu. Patnáctiletý svěřenec trenéra Ivana Resslera vybojoval zlatou
medaili ve skoku dalekém, když se blýskl výkonem 6,51 cm. Zlato si Šimon zajistil hned na
první pokus. Soupeři sice dotírali, ale jeho výkon nepřekonali. Potom stříbro Pekař přidal na
100 m překážek, když předvedl výkon sezony
(13,92 sek.). Nestačil jen na vítkovického Bieliga. Zaostal za ním jen o patnáct setin sekundy.
A nakonec medailovou sbírku doplnil bronzem
po štafetě 4x60m, která běžela ve složení Hanáček, Pekař, Ressler a Meindlschmid (29,65 sek.).
A poslední informace: Po tomto úspěchu byl mladík Šimon Pekař nedávno zařazen do Vrcholového střediska mládeže a bude reprezentovat Zlínský kraj. Dodatečně blahopřejeme!!
Fr. Samsounek

Fotbal
Vážení čtenáři, rád bych Vás
přivítal v první polovině sezóny
ročníku 2020/2021. Sezóna je
to pro nás v několika ohledech
netradiční a zlomová. Mužům
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byl nabídnut postup do 1. B. třídy, který jsme po domluvě přijali. U žáků jsme se rozhodli mužstvo rozdělit na mladší a starší.
Bylo to kvůli větší vytíženosti
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mladších žáků, kteří by v té starší kategorii neměli potřebné herní vytížení. Do trenérského kádru se taky přidal Roman Kubík.
I u přípravky došlo k trenérské
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obměně (jak jsem již informoval v minulém článku). Bohužel
jsem zapomněl poděkovat poslednímu končícímu trenérovi
přípravky a to Davidovi Cahelovi – díky za odvedenou práci pro
topolskou fotbalovou mládež.
Tak jako Covid narušuje život
všude na světě, tak se to bohužel nevyhýbá ani nám. Na jaro
jsme byli nuceni zrušit turnaj
přípravek. Teď na podzim jsme
bohužel museli zrušit třetí ročník běžeckého závodu Topolská
osmička. A další omezení přišlo
v pondělí 5. 10., kdy se po dobu
minimálně dvou týdnů odehrají
fotbalové zápasy bez diváků.
Snad se tedy sejdeme alespoň
na zimním turnaji ve stolním tenise.
Stanislav Mašlan
Přípravka:
Od letošního léta jsme se
společně s Danem Mrázem ujali
trénování topolské přípravky. Potkala nás situace pro mládežnický fotbal typická a to, že s končícím ročníkem 2009 odešlo do
mladších žáků 10 hráčů. Začalo
tedy budování týmu prakticky
nového. Pro mnoho dětí tedy
byl první srpnový trénink pro tuto
sezonu i jejich první zkušeností
s fotbalem vůbec. Od 11. 8. se
tedy pravidelně úterý a čtvrtek
setkáváme na společných trénincích. Velkým pozitivem pro
mě je tréninková účast a hlavně
chuť do fotbalu a vůle se zlepšovat. Zrovna u těchto malých dětí
jde vidět posun snad po každém
tréninku.
Co se týče mistrovských
utkání tak vlivem losu a hlavně
tedy špatného počasí se nám
podařilo sehrát zápasy jen dva.
Proti celku z Březolup jsme
podlehli 13:10 a proti Bílovicím,
kdy se taky radoval soupeř poměrem 15:5. V obou zápasech
nám byl velkou oporou náš jediný hráč končícího ročníku 2010
Davča Křesťan ve kterém je vidět velký příslib pro topolský fot-
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bal, jelikož i když věkem spadá
ještě do kategorie přípravky, tak
již nastupuje bez ostychu i za
starší žáky proti o mnoho starším protihráčům.
Ve zbytku podzimu nás čekají ještě zápasy v Babicích, Huštěnovicích, Jarošově, Kněžpoli
a v Mařaticích. Závěrem bych
chtěl ještě vyzvat rodiče. Pokud
máte doma dítě ročníku 2010
a výše a má chuť do fotbalu, tak
každého přivítáme rádi.
Sestava: Hubáček Václav,
Úlehla David, Úlehla Jakub,
Gajdošík Jan, Farný Pavel,
Křesťan Pavel, Křesťan David,
Mikoláš David, Neumann Michal, Kašný Viktor, Sládek Matěj
Střelci: Křesťan David 7x,
Neumann Michal 7x, Mikoláš
David 1x.
David Večeřa
- trenér přípravky
Žáci:
Trénovat jsme začali v polovině prázdnin. Bylo vidět, že děti
mají po fotbale hlad, proto jsme
stanovili tréninky na 2 týdně.
S nástupem nové sezony přišla
i změna trenéra. K Tomáši Mikulkovi se přidal Roman Kubík.
Tímto Romana vítám v týmu.
Vzhledem k množství mladších žáků jsme se rozhodli, že
tuto sezónu budeme mít dvoje
žáky a to mladší a starší. Jak
mladší, tak starší hrají na polovinu hřiště v systému 7+1. Škoda je to hlavně pro starší žáky,
kde je dětí naopak nedostatek.
Navíc na celém okrese hrají
pouze 4 týmy starších žáků ve
formátu 10 + 1.
Chci poděkovat všem hráčům, že chodí vzorně na tréninky a občas zvládají až tři utkání
během týdne. Nesmím zapomenout poděkovat také rodičům,
kteří je doprovází na zápasy.
Tomáš Mikulka – trenér žáků
Dorost:
I tuto sezónu máme dorost
sloučený spolu s týmem dorostu
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z Napajedel. Tím, že dorostenci hrají své domácí zápasy na
hřišti Napajedel, tak jako jediní
mají v podzimní části výhodu
domácího prostředí. Tréninky
probíhají dvakrát týdně na hřiště
v Napajedlích.
A jak si zatím vedou? Po
odehrání 7 zápasů jsou na třetím místě, kdy uhráli 14 bodů při
kladném skóre 15:12. Z Topolné
se zápasů pravidelně účastní:
Martin Berecka, Martin Bursík,
Filip Kočenda a Jakub Viceník.
Jako náhradníci naskakují Matyáš Kedra a Jakub Mikoláš.
Muži:
Na začátku sezóny jsme dostali nabídku hrát 1. B. třídu sk.
C, na kterou jsme kývli. Věděli
jsme, co nás čeká, že musíme
odehrát celý podzim na hřištích
soupeřů z důvodu rekonstrukce
našich kabin na hřišti. Já a můj
kolega Miloslav Stuchlík jsme
provolali neskutečně hodin na
posílení kádru. Podařilo se nám
přivést talentovaného Lukáše
Srnce z Napajedel a Jirku Jagera z Lužkovic. V hledáčku jsme
měli ještě dva hráče, ale ti nám
bohužel nevyšli, ale v zimní
pauze se k nim vrátíme.
Máme zatím odehráno 8 kol,
kdy nám patří 12. místo ze 6
body se skórem 15:23. Jako
trenéři jsme hlavně zklamaní ze
zápasů v Tlumačově a v ONV,
kde jsme měli bodovat. Jinak
klukům není co vyčítat. Trénujeme dvakrát týdně a se soutěží se teprve seznamujeme.
Věřím, že se budeme jen už
zlepšovat a na naše konto si
připíšeme další body. Děkujeme obci, vedení, sponzorům,
protože bez jejich snahy bychom krajskou soutěž asi hrát
nemohli. Poděkování patří i našim věrným fanouškům, kteří
za námi jezdí (zatím-covid) na
zápasy a povzbuzují nás. Díky
Vám!
Roman Leitner
a Miloslav Stuchlík - trenéři
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Letní tábor v Rajnochovicích - 2020
Ve zprávách se objevily diskuze o příchodu tropických letních
dní, o pěstitelských úspěších
a odchodu první vlny epidemie.
To je pro táborníky jasný signál je čas sbalit kufr a odjet na 14 dní
pod stan. Co se týče ochranného oděvu, mohl by každý odborník z odběrového místa malému
táborníkovi z první linie závidět.
Pláštěnka, gumáky, pokrývka
hlavy nechyběla žádnému z nich,
a tak mohlo dvoutýdenní táborové dobrodružství na Vojtkově louce u Rajnochovic, tentokrát v antickém hávu, znovu začít. I letos
se rodiče navrátivších se dětí, nestačili divit, jak jim doma uzlovaly,
šifrovaly, začaly navigovat řidiče
zase pomocí papírových map,
střílet ze vzduchovky a k nelibosti
mnohých sousedů také z praku.
No ale možná se jen radostně
vrátili k telefonům.
Co k našemu táboru neodmyslitelně patří jsou hry a soutěže a těch si táborníci mohli
užívat každý den od rána až do
večera. Po dnu plném soutěžení a dovádění v bazénu nesměl
chybět ani táborák, bez kterého
si nikdo z nás už tábor neumí
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ani představit. A tak není divu,
že některé slzy stezku po maminkách brzo vystřídalo štípání
kouře v očích; ono sedět kolem
hřejivého ohně s partou kamarádů a zpívat oblíbené písničky
u kytary pod hvězdnou noční oblohou, má přece jen něco čarovného do sebe. Noci jsou v táboře temné a lesy plné dupajících
ježků a houkajících sov. Nejeden
táborník musel překonat svůj
strach (a ospalost?!) a pohlídat ostatní spící. A ti ostřílenější
mohli alespoň potají mastit karty.
Každý rok se celý tábor vydá
na výlet do některého z okolních
měst. Letošní výlet byl vzhledem
k dění v okolním světě trochu netradiční, ale o to více typický pro
pionýrský stanový tábor. Děti i vedoucí vyrazili na výšlap do výšin
Hostýnských vrchů a to až na vrchol Troják, kde je čekala zasloužená odměna v podobě zmrzliny.
A všeho se nám letos dostalo v hojném počtu. Byly dny,
kdy nám loukou proudily potoky
vody nebo kdy jsme se museli
schovávat do stínů stromů před
spalujícím horkem. Hrály se hry
na soustředění a paměť během

Život v Topolné

dne, ale taky jsme podnikli noční
dobrodružnou výpravu korytem
divoké říčky pro hlavu tajemné Medusy. Taky se nám sešlo
mnoho příspěvků na přilepšenou
od rodičů, za které děkujeme.
Inu, byl to tábor, jak má být! Mladí táborníci si odvezli nakažlivě
dobrou náladu, zážitky, dovednosti a nové kamarády. A možná
se s námi za rok na tábor vydají
zase. My se budeme těšit.
Petr Daněk
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Příběh Svatováclavských hodů roku 2020
Poslední zářijový víkend měl
být věnován Svatováclavským
hodům, události, kterou společně prožívá téměř celá obec.
V tomto roce navíc mělo proběhnout již čtvrté setkání stárků, při němž se setkají všichni
bývalí i současní topolští stárci.
Jak všichni víme, současná situace tomu chtěla jinak - Svatováclavské hody se v roce 2020
nekonaly.
Místo smutnění nad neoblečenými kroji si úvodem tohoto
příspěvku můžeme připomenout, že v historii obce to není
poprvé, kdy hody nebyly. Z hodových záznamů vyplývá, že
v roce 1952 neproběhly tehdy
ještě martinské hody, důvodem
byla nákaza slintavky a kulhavky. Roku 1982 se hody neuskutečnily, neboť
10. listopadu téhož roku zemřel představitel Sovětského
svazu L. I. Brežněv, dokonce
byl v den jeho pohřbu vyhlášen
státní smutek. Jelikož se jednalo o martinské hody, s ohledem
na datum úmrtí je zřejmé, že
hody byly zrušeny na poslední
chvíli, tedy podobně, jako se
stalo letos. V tento moment se
nabízí zmínit zajímavou spojitost. Další rok se hody již konaly, jednou ze stárek byla Jarmila
Mäsiarová (nyní Daňková). Její
dcera Michaela se stane stárkou v roce 2021, stejně jako
maminka rok poté, co se hody
nekonaly.
V roce 1994 proběhlo obecní referendum, v němž bylo od-
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hlasováno pořádání hodů na
svátek svatého Václava. Pět let
poté, v roce 1999, hody nebyly.
Tentokrát chasa nedostala povolení pro své nezodpovědné
chování.
K uvedeným letopočtům se
zapíše také rok 2020, kdy se
hody nekonaly z důvodu zhoršující se epidemiologické situace.
Každý rok se začátkem letních prázdnin přichází i první hodové zkoušky a ani letos
tomu nebylo jinak. V červenci
jsme přivítali nové členy chasy, a tak nebyl čas ztrácet čas
a zkoušky plné zpěvu, zábavy
a tance mohly začít. Všichni
jsme byli nadšení, že letošní
průvod krojovaných bude tvořit
13 šikovných párů, a proto nikoho z nás nenapadlo řešit druhou
vlnu epidemie. Každý z nás měl
pocit, že letošní hody budou
opravdu vydařené. Což může
přiblížit pohled Anety Pavlíkové,
která v tomto roce přišla jako
nováček do chasy:
„Letos jsem se s kamarádem
měla poprvé účastnit hodů, na
které jsme se oba moc těšili. Jelikož to pro mě měla být premiéra, bylo to pro mě něco nového.
Velmi mile mě překvapilo, jak
uvolněná a přátelská atmosféra
na každé zkoušce byla. Každá
zkouška mě bavila a na jejím
konci jsem se vždy těšila na
další. Obzvlášť byly také skvělé
prodloužené zkoušky, při kterých
jsme poseděli trochu déle - někdy i o hodně déle - a popovídali
si, zatančili, zazpívali. Velké díky
patří zejména Zuzaně Viceníkové, která nám vymyslela krásnou
choreograﬁi a při jejím nacvičování s námi byla vždy velmi trpělivá. Další díky bych chtěla
říci také budoucím stárkům, kteří
zkoušky vždy oživili a dodali vlnu
radosti a optimismu.“
Na konci léta se nám začalo
dostávat informací z ostatních
vesnic, že jejich hody nebudou
tak úplně tradiční, anebo se ne-
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budou konat vůbec. Proto i naše
chasa začala přemýšlet nad netradičním průběhem hodů, aby
se vůbec mohly uskutečnit.
Nejprve jsme chtěli docílit
toho, aby proběhla hodová zábava, která k hodům neodmyslitelně patří, a to už jakýmkoliv
způsobem. Od tradiční zábavy
jsme museli upustit stejně jako
od setkání stárků, ale i tak jsme
nechtěli, aby naše dvouměsíční zkoušení přišlo vniveč. Proto jsme se rozhodli, že besedu
zatančíme po sobotní obchůzce
na návsi, hody ale budou bez
stárků, kteří si budou muset na
své stárkování ještě rok počkat.
Bohužel koronavirus nám
začal házet klacky pod nohy
čím dál tím víc. A jak už to bylo
dál, to všichni moc dobře víme.
Moc nás to mrzí, o to víc kvůli
novým členům chasy a maminkám, které už chystaly kroje na
třídenní hodování.
„Myslím, že budu mluvit za
každého, když řeknu, že i když
hody letos neproběhly, my jsme
si je užili naplno. Ať už stálí hodoví ‚senioři‘, tak my, nováčci,
kteří určitě nelitujeme.“ dodává
Aneta Pavlíková.
Doufáme, že nám všem nadšení pro dodržování tradic vydrží a za rok si všichni společně
hody užijeme tak, jak jsme na
ně zvyklí.
Hody, milé hody, letos sem
nehodoval…
Za Topolskou chasu Michaela
Daňková a Zuzana Viceníková
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