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Slovo starosty
Milí spoluobčané,
teplotně nadprůměrný červen
dává tušit, že nám letošní léto
opět přinese problémy spojené
se suchem a úbytkem vod jak ve
studních, tak spodní vody obecně.
A topolovou alej bude obec stejně
jako v minulých letech udržovat
jakž takž při životě pouze za cenu
neustálého zalévání.
V jarních měsících dokončila
společnost PROMONT opravu kanalizace v Ulici Nad Školou. A od
začátku června začala v této lokalitě rekonstrukce vozovky. V úseku
od hlavní silnice po bytovku bude
provedena rekonstrukce včetně
podkladních vrstev: od bytovky
nahoru po místo opravené v roce
2015 bude doplněna finální vrstva
a obrubníky. U školy dojde k rozšíření vjezdu na hlavní silnici, k rekonstrukci stávajících parkovacích
míst a vybudování parkovacích
míst nových. Přímo u budovy školy bude do nově vysazené zeleně
zabudován nový mobiliář. Společnost SDS Slovácké dopravní stavby s.r.o. by měla toto stavební dílo
v hodnotě 4,3 mil. korun dokončit
do konce října.
Stavební dělníci se u objektu
školy budou potkávat s pracovníky společnosti ROMAX CZ, s.r.o.,
pana Romana Marka, kteří v době
školních prázdnin provedou celkovou rekonstrukci střechy základní školy. Další investiční akcí
zahajovanou v těchto dnech je
vybudování chodníků a posunutí
kanalizační vpusti na konci obce
směrem na Bílovice.
V minulém čísle našich novin
jsem Vás informoval o podání
žádostí o poskytnutí finančních
prostředků na výše uvedenou rekonstrukci komunikace a na rekonstrukci vnitřních prostor budovy obecního úřadu na Ministerstvo
pro místní rozvoj. A dovolil jsem si
i vyjádřit naději, že by snad ono
„unavené štěstí“…. Jak to tedy dopadlo? V rámci podprogramu „Rekonstrukce a přestavba veřejných
budov“ bylo podáno 727 žádostí.
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Doporučeno bylo 76 projektů v celkové výši 200,83 mil. Kč. Náš projekt „Rekonstrukce OÚ Topolná“
je na 104. místě mezi náhradními
projekty. V podprogramu „Podpora
obnovy místních komunikací“ bylo
celkem podáno 1 093 žádostí. Doporučeno bylo 293 projektů v celkové výši 466,86 mil. Kč. Náš projekt „Komunikace, parkoviště v ulici
Nad školou“ je na 385. místě mezi
náhradními projekty. No co – plakat
a oči si šátečkem utírat nebudeme.
Komunikaci vybudujeme „za obecní“ a rekonstrukce úřadu holt musí
počkat.
Před červnovým zasedáním zastupitelstva mě v kanceláři navštívila jedna mladá slečna, která byla
nejen krásná, ale navíc bylo jasné,
že jí vůbec není lhostejné, jak se
v obci likvidují odpady. Konkrétně šlo o rostlinné oleje, které nám
v domácnostech zůstanou po pečení, a které mnozí prostě vylijí do
kanálu – a kanalizace i čistička trpí.
Takže co s nimi? Použité rostlinné
oleje, prosím, slejte např. do PET
lahve a jednou za čas je odevzdejte do sběrného dvora. Pan Mikulka
je pak odevzdává ve speciálních
nádobách k ekologické likvidaci
Sběrným surovinám.
O přístupu některých z nás
k odpadovému hospodářství by se
asi dalo napsat hodně. Takže dnes
k problému plastů. Ty můžete vhazovat buď do žlutých „zvonů“ na
sběrných místech (prosím, láhve
sešlápněte) nebo je shromažďovat v zakoupených žlutých pytlích,
které pracovníci Sběrných surovin každé poslední úterý v měsíci
odvážejí. Když se nám cca před
3 lety začaly tyto pytle kupit u sběrného dvora, vybudovali jsme na ně
ohradu v domnění, že se situace
zlepší. Moc to nepomohlo. Obyvatelé posledních rodinných domků
v ulici nad mateřskou školou by
Vám mohli vyprávět na co se pár
dnů po odvezení plastů musí dívat. Chápu, že zejména obyvatelé bytů nemohou pytle skladovat
doma – ono to i v tom pytli začne
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po čase smrdět. Ale jinak má téměř každý z nás doma nějaký prostor, kde mu pytle měsíc vydrží a
pak je pouze „vystrčí před barák“.
Takže to tak zkusme dělat. Navíc
jsou mezi námi „experti“, kteří do
plastového pytle hodí, co jim přijde
pod ruku a šoupnou to do ohrádky
před sběrný dvůr – „…šak on si to
Tonda Mikulka přebere...“. Takovým spoluobčanům – že necháme
děkovat.
Internetové obchody a zásilkové firmy již několik let vyjadřují
svou spojenost s růstem obratu
i zisku. No a ty krabice, ve kterých
zboží svým zákazníkům dodávají,
se pak někde objeví. Topolná není
výjimkou, a tak jsme se dohodli se
Sběrnými surovinami, že vývoz
odpadových hnízd bude prováděn
dvakrát do měsíce. Touto cestou
bych Vás chtěl ještě informovat, že
použité oděvy, boty, textil a hračky můžete odevzdat do speciálních bílých kontejnerů společnosti
TextilEco. Tyto kontejnery najdete
u sběrného dvora a u prodejny
Jednoty (u zdi směrem k hospodě
„U Huberta“).
V jarních měsících proběhlo
také několik společenských akcí.
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Naši vinaři se na koštu vína pochlubili svými vzorky a účast na letošním
ročníku určitě výrazně překonala tu
loňskou. Nejen muzikanti cimbálové muziky Včelaran ale i ostatní
hosté určitě ocenili výrazné zlepšení akustiky v malém sále kulturního
střediska Búrovce, na němž mají
zásluhu firmy Miroslava Velíška a
Viliama Vargy. Fotbalisté uspořádali
Turnaj fotbalových nadějí a rybáři tradiční závody dospělých i dětí.
Pěkná atmosféra, ke které přispělo

jak taneční vystoupení našich nejmenších, tak dechová hudba Topolanka, byla také na slavnostním
otevření dětského hřiště v zahradě
mateřské školy.
Závěrem bych Vás chtěl pozvat
na další akce, které se uskuteční
v létě. Začátkem srpna to bude
tradiční motosraz. V sobotu 31.
srpna 2019 uspořádají topolské
spolky znovu v Búrovcích odpoledne plné her pro malé i velké.

Přijďte, prosím, také reprezentovat
naši obec na Slavnosti vína a otevřených kulturních památek, které
se konají 7. a 8. září v Uherském
Hradišti. No a je také nejvyšší čas
začít trénovat na 2. ročník „Topolské osmičky“, kterou v polovině
září uspořádají naši fotbalisté.
Přeji Vám všem krásné léto,
nádherně prožité dovolené a našim dětem slunečné prázdniny
plné nádherných zážitků.
Ladislav Botek, starosta obce

VÝSLEDKY PROJEDNÁNÍ č. 03/2019/ZO
(usnesení č. 03/2019/ZO) ze zasedání Zastupitelstva obce Topolná, konaného dne 26. 6. 2019
A. Zastupitelstvo obce schválilo:
- složení návrhové komise, zapisovatele a ověřovatele zápisu
- zařazení bodu 11 – zřízení bankovního účtu u
České spořitelny, a. s. pro potřeby veřejné sbírky
ve prospěch veřejné sbírky s názvem „Sbírka na
pomoc Vojtovi“ a posunutí číslování dalších bodů
programu
- Účetní závěrku Obce Topolná k 31. 12. 2018
- příděl do fondu oprav kanalizací a ČOV ve výši
455 651,52 Kč
- rozpočtové opatření č. 3/2019 dle přílohy
- dotaci českému zahrádkářskému svazu, základní organizaci Topolná ve výši 156 000 Kč za
účelem provedení oprav fasády Zahrádkářského
domu v Topolné a úprav technologického zařízení Pěstitelské pálenice Topolná
- společnost ANCORA Stav s.r.o, Velehradská
1905, 686 03 Staré Město, IČ: 293 73 352, jako
dodavatele investiční akce „Chodníky směrem
k Bílovicím, Topolná“
- smlouvu o dílo se společností ANCORA Stav
s.r.o, Velehradská 1905, 686 03 Staré Město, IČ:
293 73 352, na investiční akci „Chodníky směrem
k Bílovicím, Topolná“. Cena díla 1 098 435,27 Kč
bez DPH. Termín dokončení 15. 11. 2019
- prodej pozemků parc. č. 1904/4 o výměře 162 m2,
parc. č. 1905/5 o výměře 89 m2, parc. č. 1905/7

-

B.
-

o výměře 101 m2zapsaných na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální
pracoviště Uherské Hradiště v k. ú. Topolná, pro
obec Topolná za cenu 100 Kč / m2, a to ideální
½ každého pozemku panu JUDr. Radku Foralovi, bytem Masarykovo náměstí 222, 763 61
Napajedla a ideální ½ každého pozemku paní
Ing. Jarmile Foralové, Dis., bytem Masarykovo
náměstí 222, 763 61 Napajedla, a pověřuje starostu obce podpisem kupní smlouvy o převodu
vlastnictví k nemovitostem s těmito nabyvateli
pozemků.
zřízení bankovního účtu u České spořitelny, a.
s., pro potřeby veřejné sbírky s názvem „Sbírka
na pomoc Vojtovi“.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Zprávu o činnosti rady obce
Zprávu kontrolního výboru
Zprávu finančního výboru

C. Zastupitelstvo obce souhlasí:
- s celoročním hospodařením Obce Topolná za
rok 2018 s výrokem bez výhrad
D. Zastupitelstvo obce zrušuje:
- usnesení Zastupitelstva obce č. 04/2016/ZO
ze dne 29. 9. 2016, bod A, odrážka devátá

Chraňme naše životní prostředí!
-
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použité tuky můžete odevzdat ve Sběrném dvoře v uzavřené nádobě
nevhazujte vlhčené ubrousky, plenky a hygienické vložky do kanalizace
pálící dny jsou pouze v pondělí a ve čtvrtek
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Nová školní zahrada
Tak jsme se přece jen dočkali!
Konečně nastal den „D“, kdy
se slavnostně otevřela zcela
nová, moderní školní zahrada.
Hrála hudba, občerstvení pro
všechny účastníky, vystoupení
našich nejmenších…, zkrátka
velká sláva. Už následující den
si všechny děti z MŠ vyzkoušely
nové průlezky, skluzavky, houpačky a neúnavně pekly pískové dobroty. Užívají si každodenně pohybu, zábavy a především
volnosti, která je pro malé děti
tolik přirozená a potřebná.
Srdečně děkujeme všem,
kteří se o zbudování této zahrady zasloužili.
Těšíme se na prázdniny,
to je touha nejen „velkých
školáků“, ale i dětí v mateřince.
Vždyť není nic lepšího, než si
s rodiči a sourozenci užít sluníčka, tepla, vody, výletů a dovolené.
Než
začnou
vytoužené
prázdniny, čeká nás ve školce
ještě spousta zábavy a „překvapení“.
První červnový týden se nese
v duchu oslavy Svátku dětí.
1. Překvapení
pohádka
O Šípkové Růžence. V pojetí

strana 4

p. Taraby jde o autorské provedení a pro nás to znamená
celou hodinu dobré zábavy
a smíchu.
2. Překvapení – děti z Lišákova se zúčastnily výletu do
EKO Centra Bílé Karpaty ve
Veselí nad Moravou, kde pozorovaly život v půdě a prošly si zámeckou zahradu.
3. Překvapení – soutěžní den v
Búrovcích pro děti z Lišákova, kde si mohly všechny děti
splnit různé disciplíny a získaly diplom.
A co děti v Medvídkově? Nejdříve jsme si zašli na fotbalové
hřiště a průlezky. A jelikož začalo být horko a delší túry jsou
pro děti namáhavé, zvolili jsme
stezku odvahy na našem novém školním hřišti.
Ale měsíc červen ještě nekončí, to nejdůležitější nás
všechny ještě čekalo – výlet.
Počasí nám letos nepřálo a tak
po složitém hledání dopravy se
přece jenom našel termín, abychom výlet mohli absolvovat.
Děti z Lišákova se vydaly do
ZOO Lešná na celodenní výlet, který bez problémů zvládly.
Měly možnost pozorovat zvířata
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a plni zážitků a dojmů se vrací v
odpoledních hodinách do školky. Znaveni, ale spokojeni.
To děti z Medvídkova přece
jen tolik sil nemají a tak vyrazily
na polodenní výlet na Horňáckou farmu do Hrubé Vrbky. Po
prvním nezdařeném pokusu,
kdy nám počasí moc nepřálo,
jsme nakonec zvolili jednodušší
variantu a na pastviny s kravami a telátky jsme nešli. Ale viděli
jsme spoustu domácích zvířat,
velké i malé zemědělské stroje
a zážitkem byla možnost přeskočit nějakou tu kaluž.
Blíží se konec června a nás
ještě čeká velká sláva a to rozloučení s dětmi, které půjdou
do „doopravdické“ školy. Děti z
Lišákova si pro ostatní kamarády a personál školy připravily zábavné vystoupení a taky
zahrály divadlo. Byly pasováni
na školáky. S dojetím se s nimi
všichni loučíme a přejeme hodně úspěchů ve škole.
A co napsat závěrem? Jenom to, že přejeme všem krásné prázdniny plné sluníčka a pohody a v září se na vás všechny
těšíme.
Kolektiv mateřské školy
v Topolné
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Pouť na Provodov
V neděli 2. června se uskutečnila dlouho avizovaná pouť farností Bílovice a Březolupy na známé poutní místo v luhačovickém Zálesí – Provodov. S předstihem nám bylo otcem Pavlem Macurou sděleno, že
v tomto roce se nepůjde na Hostýn, ale na Provodov,
ať je nějaká změna. Můžeme to prý s Hostýnem střídat, vždy za rok. Ano, jezdí se tam už od roku 2002.
A tak se lidé asi měsíc předem na faře v Bílovicích zapisovali, aby se vědělo kolik autobusů objednat. Ono
poutní místo na Malenisku v Provodově není zase až
tak neznámé. Chodili sem už naši předkové a poutní
sezóna probíhala a probíhá obdobně jako na Hostýně - od května do září. Jako jinde na světě, tak i zde
poutní tradice vznikla z několika zázračných uzdravení lidí, kteří sem přišli, prosili a umývali se vodou. Téměř pokaždé věhlas poutního místa začíná pověstí,
ale potom už jsou to konkrétní důkazy a zkušenosti
jednotlivců, kteří se uzdravili na těle nebo na duši. Od
roku 1713 do r. 1735 je v Pamětní knize provodovské
zaznamenáno 63 zvláštních uzdravení, potom jsou to
další a další. Uzdravovali se lidé z okolních vesnic,
měst ba i Topolné. Místo začalo navštěvovat více lidí
a můžeme bez nadsázky říci, že místo je to opravdu
promodlené. Lidé se sem rádi vracejí, meditují, svěřují
se Panně Marii se svými problémy, starostmi, když si
už neví rady. A lidská mysl - pokud je vnímavá a pokorná, se tak alespoň na chvíli ztiší, získá potřebný
klid, sebedůvěru, občerství svou mysl, zlepší náladu.
Podle zapsaných zájemců na pouť byly objednány tři autobusy. Je to sice menší počet než bývá
na Hostýn, ale hodně věřících přijelo osobními auty,
na kolách, ba i pěšky. Bylo nás tam dost. Odhadem
400 – 500? Krásného počasí a nádherné okolní přírody si mnozí užívali. Průvod od hřbitova nebyl jak

se předpokládalo, protože terén je tam dosti strmý
a teplota vzduchu dost vysoká, kolem 30 °C. Proto se průvodem šlo jen několik desítek metrů, ale
potom jsme všichni hledali stín. Následoval sv. růženec a ve 14.30 hodin byla liturgickým průvodem
zahájena mše svatá. Hudební doprovod obstarala
topolská dechovka spolu s výbornou scholou sestavenou z obcí obou farností. Potud vše dobré
– jen kdyby nás v závěru bohoslužby nepřekvapila
zpráva, že otec Pavel Macura odchází z naší farnosti. Byli jsme trochu „omráčeni“,…… ale jednou
by to stejně muselo být. Nakonec – buďme realisté! Jeho odůvodnění bylo srozumitelné a jasné.
Spekulace zde nemají prostor. Už když k nám přišel, za pár týdnů jsme poznali, že člověk s takovým
rozhledem a nadhledem patří na vyšší „manažerské“ místo v diecézi. A tak jsme se z pouti vraceli s troškou smutku, ale i radosti, že tuto zprávu,
která by nás dostihla doma, už máme za sebou.
Otče Pavle, děkujeme Ti za starost o náš topolský kostel, za navození příjemné atmosféry při
každém setkání a v nové farnosti, kde Tě biskup
pošle „ zlom vaz“!
Tvoji farníci z Topolné

Okénko farnosti
Milí čtenáři, milí farníci,
děti již netrpělivě počítají dny v kalendáři (kolik jich
ještě zbývá do prázdnin) a
my dospělí se taky již nemůžeme dočkat příjemných chvil
odpočinku a relaxace. Mnozí
na tento čas pohlížejí i trochu
s obavami, zda se svými blízkými „vydrží“ a nedostaví se
„ponorková nemoc“ (najednou
budeme spolu trávit čas 24 hodin několik dnů v kuse).
K tomu, aby se naše do-
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volená vydařila, nám může
posloužit i následující příběh:
Lukáš seděl celý zakaboněný na zadním sedadle auta.
Když se maminka zeptala, co
se stalo, jeho sestřička Lucka
ochotně vysvětlila: „Je naštvaný, protože mu taťka nekoupil
tu indiánskou čelenku, co měli
v suvenýrech.“
„Nevím, proč mi ji táta nedovolil koupit. Ani nebyla drahá. Nikdy si nic nesmím koupit,“ stěžoval si Lukáš. Tatínek
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se podíval do zpětného zrcátka na syna. „Tak to asi budeš
mít zakaboněný celý den. Ty
si v té špatné náladě libuješ
a myslíš si, že tím každého
otrávíš. To se ale mýlíš,“ řekl
tatínek.„Už jsme na dovolené
čtyři dny a zatím jsem si mohl
koupit jen jednu věc. A kromě
toho musím pořád sedět vzadu,“ pokračoval Lukáš.
Tatínek s maminkou na
sebe spiklenecky mrkli. „A co
mám říkat já,“ řekla maminka.
„Vůbec jsem se nevyspala,
protože postel byla tvrdá, a vajíčka k snídani byla převařená

a studená. A mám…“ „Tak ty
si, mámo, myslíš, že jsi na tom
zle, ale co mám říkat já? Utratil jsem o moc víc, než jsem
plánoval, protože jsme dvakrát nemohli spát kvůli počasí
pod stanem a zůstali jsme v
motelu.“ Děti nevěřícně zíraly
na rodiče. To se nestávalo, že
by si rodiče tak naříkali. Když
se tatínek s maminkou na ně
podívali, nevydrželi to a začali se smát. „Podívejte se ven
na ten krásný výhled do kraje.
Tak jsme se zabrali do toho
litování, že jsme si nevšimli krásných věcí kolem nás.“

„Máš pravdu, tati,“ řekl Lukáš.
„Budeme si teď povídat o věcech, za které můžeme děkovat Bohu. Je lepší děkovat a
chválit než naříkat.“
Takový postoj k životu, že si
jen budeme stěžovat a litovat
se, způsobí, že budeme slepí
k Božímu požehnání i potřebám lidí. Buďme tedy vděční a
než abychom se litovali, raději
chvalme Pána za všechno, co
nám dává, a uvidíte, že budete šťastnější. Přeji Vám všem
požehnaný letní čas a šťastný
návrat z dovolených.
P. Jan

DH Topolanka slaví 120 let
Ano, už je to hezká řada let, co nám místní dechová hudba slouží a zpestřuje všední život nám všem
v naší obci, ale i v okolí. Tento spolek prošel a stále prochází svým vývojem a hledá si místo pro své
příznivce a obdivovatele. Že je to situace nesnadná
nám dává za pravdu současný nedostatek muzikantů – dechováků, jejichž výchova je náročná a vzhledem k jiným lákadlům doby nepřitažlivá. Dechových
hudeb ubývá, a to nejen v našem okolí! Většinou je
to způsobeno generačním problémem, ale mnohdy
nezájmem vzít na sebe povinnost starat se o kapelu,
řešit všechny organizační záležitosti a obětovat svůj
volný čas. Proto nezbývá než obdivovat každého kapelníka – vedoucího, který musí mít organizační talent
a jasnou vizi, kam má „jeho“ hudba jako
celek směřovat. Jedna z mnoha starostí
třeba je, jak náročné skladby zkoušet a
potom pro ně najít uplatnění. Nedávno
jsme v Komunitním centru (Stará škola)
dostali k užívání místnost ke zkoušení.
Obci a jejímu vedení jsme velmi vděčni
a také svým způsobem zavázáni. Když
si mnozí z nás starších vzpomenou na
předchozí místa, kde se zkoušky odbývaly – je to nesrovnatelné.
Jenom letmý podhled zpět. V létě
se zkoušelo třeba na dvoře u Foltýnů,
v hospodě u Vendolských, v čítárně
MNV, v místnosti Dolního dvora a od
roku 1990 už ve Staré škole. Téměř
pokaždé nám byly předloženy skladby,
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které pro svou náročnou harmonii vyžadovaly větší obsazení kapely. Vzpomínám si jak v r. 1993 na zájezdě
ve Švýcarsku nás bylo 35 hráčů. To byla muzikantská
„pochoutka“! Dnes se spokojujeme s čím dál menším
obsazením. Ale i tak díky za to, že je vůbec zájem o živou hudbu, která je určitě větším požitkem pro posluchače či oslavence než reprohudba. Té máme dnes
přebytek.
Co popřát druhému nejstaršímu spolku v Topolné?
Hodně zdraví všem spoluhráčům a panu kapelníkovi –
manažerovi, , spoustu kulturních vystoupení, šťastnou
ruku při výběru skladeb a pevné nervy. A tož „Veselo
muziko, veselo hraj“!
Za DH Topolanka: Samsounek Fr.

Život v Topolné
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Štrajchová kapela
( válečná léta): zleva sedí – Jar. Hoferek, Cyril Foltýn, ???, Ludv. Foltýn kapelník, Kašpar Mikulka, Rudolf Foltýn, Ferd. Foltýn; Nahoře zleva
- Ferd. Foltýn st., Jos. Viňovský, Frant. Luběna,
Mořic Foltýn, ???, Frant. Bernatík;

Vesnice roku 2015

Pietní akt a stavění máje

Aktivity ZŠ Topolná

Děti 1. až 4. třída u Minaretu v Lednici

2/2019
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Čekání na odstartování sportovního závodu

Vítězové mladší kategorie

Vítězové starší kategorie

Hradčany v zádech páťáků

strana 10

Život v Topolné

2/2019

Děti ze školní družiny – A hurá na prázdniny!

Topolští zámečtí pánové v Lednici

2/2019
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Letošní deštivé počasí donutilo čarodějnice a čaroděje odletět do Búrovců

Roztleskávačky s Tanečního kroužku
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Galaxy Stars naší školy z kroužku Trampolínky na soutěži Dance Cup ve Zlíně

Rošťandy z Tanečního kroužku

2/2019
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Společenská kronika
duben – červen

v dubnu:
50 let
70 let
75 let
80 let

v květnu:
50 let
60 let
70 let
75 let
80 let
85 let

v červnu:
60 let

70 let

Knotová Irena
Michálek Radek
Dostálek Ludvík
Dujíček Jaroslav
Mikulka Petr
Lapčík Vladimír
Foltýnová Marie

Vítání občánků

Polášková Blanka
Malina Milan
Mikulková Svatava
Doležal Oldřich
Bureš František
Hunák Ivan
Čechmánková Marie
Rozsypálková Marie

Vítání občánků

Šimek Jaroslav
Hrdinová Bohuslava
Sládková Jaroslava
Slavík Oldřich
Mikošková Anna
Nedbálek Stanislav
Miklica Ladislav
Dětský klub Sluníčko posílá pozdrav z výletuvlakem
do ZOO Hodonín a přeje vám krásné a pohodové léto

Děkujeme za blahopřání k naší zlaté svatbě,
panu Radku Vajdíkovi, paní Martě Mlýnkové a
Blance Poláškové za nádhernou kytici a dárek.
F.P a A.P
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Plánované akce
srpen
září

2.-4. 8.2019
31. 8. 2019
7. - 8.9.2019
14.9.2019
28.- 29.9.2019

říjen

5.10.2019
5.10.2019

listopad
19.11.2019
23.11.2019
prosinec

7.12.2019

Motosraz
Den pro malé i velké
Slavnosti vína
Topolská osmička
Václavské hody
Zavírání cyklistických
stezek
Hodové dozvuky
Večer k výročí ČR
Drakiáda
Vánoční aranžování
Beseda s panem Jilíkem
Beseda s důchodci
Vánoční dílničky
Mikulášský jarmark
Adventní koncert

21.12.2019

Zájezd - Budapešť

26.12.2018
26.12.2019

Vánoční koncert
Košt gulášů

TOPMOTO
OÚ, spolky
Společenská komise
TJ
Topolská chasa
Společenská komise
Topolská chasa
OÚ
Topolská chasa
Knihovna
Společenská komise
Klub rodičů
TCH, SK
Kostelní rada
Společenská komise – přihlášky do 31.října
2019 v kanceláři OÚ, cena 600,Topolanka
OÚ

Svoz odpadů na rok 2019
Měsíc
Červenec

Popelnice
10. 7.
24. 7.

PET lahve
30.7.

Srpen

7. 8.
21. 8.

27. 8.

Září

4. 9.
18. 9.

24. 9.

Říjen

2. 10.
16. 10.
30. 10.

29. 10.

Listopad

13. 11.
27. 11.

26. 11.

Prosinec

11. 12.
25. 12.

31. 12.

2/2019
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Zelený odpad
1. 7.
8. 7.
15. 7.
22. 7.
29. 7.
5. 8.
12. 8.
19. 8.
26. 8.
2. 9.
9. 9.
16. 9.
23. 9.
30. 9.
7. 10.
14. 10.
21. 10.
29. 10.
2. 11.
9. 11.
16. 11.
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5. ročník rybářských závodů pro dospělé
18. -19. května 2019
Stalo se již skoro pravidlem, že týden před konáním závodů proprší, ale na přípravu a samotný
závod už dohlíží sluníčko, které přispívá významnou měrou k úspěšnému průběhu klání.
Celé akci předcházela již tradiční důkladná
příprava, kdy je potřeba navézt všechny potřebné zásoby, vytýčit a vyséct lovná místa, přístupové cesty k nim, postavit stan, vybavit ho nábytkem, aby závodníci a naši skalní příznivci měli
kde ochutnat námi připravené dobroty.
Závodů se letos zúčastnilo 74 rybářů z blízkého i vzdálenějšího okolí, mezi kterými nechyběli
i věrní závodníci, kteří se zúčastňují pravidelně od
prvního ročníku. Po loňské novince, lovu dravců,
jsme letos přidali další a to losování lovných míst,
což bylo většinou lovících označeno za přínosné.
Start byl jako obvykle stanoven na sobotní desátou dopolední, ale pořadatelům začínaly povinnosti již s rozedněním, kdy bylo zapotřebí začít
nedočkavým lovcům prodávat povolení, nechat
je si vylosovat svá lovná místa, pomalu roztápět
udírnu s grilem a chladit nápoje různého druhu.
Rybaření probíhalo jako každoročně non-
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-stop 24 hodin a nachytalo se množství různých,
letos ale ne všech ve štěrku žijících, druhů ryb.
Bohužel i v tomto roce se našli lovci, kteří odešli
s nepořízenou, ovšem určitě se těší na příští ročník, kdy budou moci svou pošramocenou reputaci
napravit.
Po ukončení závodů byli vyhlášeni vítězové
v kategoriích největší kapr, amur, štika, úhoř a bílá
ryba. Poté jsme vylosovali tombolu, která díky
spoustě přátel a sponzorů byla skutečně bohatá
a pak už se závodníci znaveni celodenním lovem
(někteří i jinými podpůrnými prostředky) mohli ve
zdraví rozjet k domovům.
Na závěr nezbývá než poděkovat všem závodníkům za hojnou účast, všem členům spolku podílejícím se na přípravě závodů a zvlášť ocenit ty,
kteří se přímo podíleli na zdárném průběhu samotného rybářského klání. Velký dík patří i všem sponzorům, jež přispěli jak k organizaci, tak do opravdu
bohaté tomboly.
Na shledanou příští rok na 6. ročníku.
Petrův zdar
Rybníkářství „Štěrkáč“ Topolná

Život v Topolné
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Přípravka
Na jaře jsme v přípravce
odehráli 9 zápasů, celkově
s mírně zápornou bilancí a počtem 58 vstřelených branek.
Zápasů se pravidelně účastnilo
15-20 dětí různého věku, přičemž všichni dostávali v zápasech rovnocennou příležitost.
Tréninky se konaly v úterý a ve
čtvrtek mezi 16:30 – 18:00 hodinou a účastnilo se jich v průměru 25 dětí. Téměř na všech
hráčích byl během jara vidět
další herní pokrok a zejména,
což je pro nás velmi důležité,
radost ze hry.
V průběhu sezóny jsme se
na hřišti TJ Topolná zúčastnili
tradičního turnaje fotbalových
talentů přípravek. Při 9. ročníku
této tradiční akce se na hřišti
sešly týmy Polešovic, Bílovic,
Jarošova, Napajedel, Topolné
A a Topolné B. Hrálo se systémem každý s každým, 2x12
minut. Vítězem se s plným počtem bodů stal tým přípravky
Napajedla. I v letošním roce
jsme se rozhodli na turnaji postavit dva týmy a dát tak příležitost zahrát si a získat další
zkušenosti většímu počtu hráčů. Zatímco tým Topolná A tvořili především ostřílení, zkušení
hráči, tým B byl složený zejména z mladších dětí a našich pěti
dívek. V prvním utkání náš tým
A, stejně jako v minulém roce,
narazil na hráče Jarošova. Po
velmi dobrém výkonu jsme jim
vrátili loňskou porážku a zvítězili 3:1. V druhém zápase jsme
se utkali s našim sousedem
z Bílovic. Předvedenou hrou
jsme navázali na předchozí
utkání a po velké bitvě zvítězili 3:2. Kvalita soupeřů vygradovala v zápase s přípravkou
z Napajedel, pozdějším vítězem celého turnaje. Zápas se
pro nás vyvíjel velmi dobře, několik minut před koncem jsme
ještě drželi remízu 2:2, soupeři
se ale v posledních minutách
podařilo několikrát skórovat
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a výsledek zvrátit ve svůj prospěch. V dalších utkáních jsme
pak postupně přehráli náš tým
B a Polešovice a v obou případech jasně zvítězili. Protože
tým z Napajedel nakonec nezaváhal ani jednou, obsadili jsme
na turnaji 2. místo s celkovým
počtem 12 bodů a skóre 31:10.
Náš tým B nastoupil k úvodnímu zápasu proti hráčům Bílovic. V tomto utkání jsme také
vstřelili jedinou branku na turnaji (Adam Chmelík). Zápas
jsme prohráli, stejně tak jako
postupně i ostatní další, což se
ale vzhledem ke složení týmu
předpokládalo. I přes porážky
byla ale nálada v týmu výborná
a hráči se těšili na každý další
zápas, v kterých pak své nadšení podpořili neutuchajícím
zápalem a bojovností. Celkově
naši účast na turnaji hodnotíme
velmi pozitivně. Mimo kolektivní úspěch našeho A týmu jsme
dosáhli i individuálního ocenění. Nejlepším střelcem turnaje
byl totiž vyhlášen hráč A týmu
Karel Horák s jedenácti vstřelenými brankami. Nejmladším
hráčem turnaje byl pak Pavel
Křesťan, hráč našeho týmu B.
Pro některé z hráčů týmu B to
byl jejich vůbec první turnaj v
dresu Topolné. Potěšující pro
nás byl velmi pozitivní přístup
všech hráčů, kteří prokázali, že
je hra baví, těší se z ní a v případě těch nejmenších, že se
nebojí nastoupit ani proti věkově starším a výkonnostně lepším hráčům.
V sobotu 15. června se na
hřišti TJ Topolná konalo ukončení sezóny, kde jsme zhodnotili naše jarní účinkování, poděkovali dětem za jejich výkony,
snažení a účast jak na trénincích, tak na zápasech a rozloučili se s odchozími hráči, kterých odešlo letos cekem osm.
Děkujeme jim za vzornou reprezentaci naší přípravky a do
dalšího sportovního působení
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jim přejeme hodně úspěchů!
A s vámi ostatními se těšíme
na další novou sezónu. Přejeme všem krásné léto.
Trenéři přípravky
Žáci
Žákům se sezóna 2018/2019
nadmíru povedla. V okresním
přeboru žáků skončili na druhém místě. Z odehraných 18
soutěžních zápasů vybojovali
14 výher, jednu remízu a 3 prohry při celkovém aktivním skóre
100:31 s celkovým počtem 43
bodů. Jako nejlepší střelec se
ukázal Adam Sedláček (pomoc
z Napajedel), který vstřelili 17
gólů. Na druhém místě sezónu
zakončil Alexandr Oliva s 12
góly a pomyslnou trojici doplnil
Radim Podlas s 11 vstřelenými
góly.
Po této úspěšné sezóně
jsme se rozloučili s trenérem
Liborem Machačem, kterému
tímto děkujeme za dva roky
úspěšného trénování. Z hráčů
končí podstatná většina Napajedláků. Z Topolné jsme se
rozloučili s Matyášem Kedrou
a s Jakubem Mikolášem. Jim
také patří dík za odvedenou
práci na hřišti a doufám, že je
budeme vídat nadále v dorostu. Závěrem poděkuji rodičům
a fanouškům za podporu a jejich skvělý přístup.
Stanislav Mašlan
Dorost
Dorost sezónu 2018/2019
zakončil uprostřed tabulky na
7. místě. Z celkového počtu
26 zápasů se jim podařilo zvítězit v 16 zápasech, v dalších
5-ti remízovali (a následně vyhráli penaltový rozstřel) a v 10
případech byli poraženi. Za
celou sezónu vstřelili 88 gólu,
přičemž obdrželi 66 gólů. Na
vstřelených gólech měli největší zásluhu Lukáš Srnec
(24 gólů), Roman Šubík (20)
a Martin Bursík (11). Dorost po
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sezóně opouští šestice hráčů.
Z Topoláků se jedná o Radima
Jurčíka, Honzu Beleje a Tomáše Malinu u kterých předpokládáme, že je budeme vídat
v mužském týmu.
Muži
Jak zhodnotit fotbalové jaro
2018/19? Asi s rozpaky. Po
nadějném startu, kdy ze dvou
zápasů jsme uhráli 4 body, přišla série porážek. Po domluvě
zasedla „rada starších“, kdy
jsme řešili co dál, protože hrozil sestup. Byli osloveni hráči,
co už skončili (Ondřej Hoferek,
Aleš Pavlica, Petr Foltýn), kteří nakonec pomohli, za což jim
patří velký dík. Asi zlomovým
momentem byl domácí zápas s Jankovicemi, kdy jsme
díky velké bojovnosti dokázali
srovnat v 92. minutě. Toto se
pak odrazilo do dalších zápasů a začalo se nám vcelku dařit. Výsledkem je deváté místo,
uhraných 35 bodů při skóre
58:58. Co bylo asi největším
problémem je nedostatek hráčů, kdy za námi museli dojíždět
dorostenci přes celý okres, za
což jim děkujeme. Dalším problémem jsou pracovní směny
našich hráčů. Hráči naštěstí si
domlouvají změny směn, pozdější nástupy, dřívější odchody
z práce. Závěrem musím poděkovat Miloši Stuchlíkovi, s kterým jsme dva roky válčili a pak
za jarní část Jardovi Hoferkovi
a Petru Hašovi, že mě s tím pomáhali. Já po 2,5 letech končím
a přeji klukům a celému DYNAMU ať se jim daří a dělají radost
sobě a taky fanouškům.
David Ostrožík
Topolská osmička
Loňský rok byl ve znamení sportovních akcí. Jednou z
akcí, která byla nová, jak pro
nás, tak pro Vás byla i Topolská osmička, kdy jsme doufali, že podpoříme běžce nejen
u nás, ale také ze širokého okolí. Díky všem ať už organizáto-
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rům, sponzorům a všem, kteří
se zúčastnili samotného běhu,
jsme společně rozhýbali Topolnou a strávili skvělé odpoledne. Proto bychom to letos rádi
zopakovali a tímto Vás pozvali
na II. Ročník Topolské osmičky, která se bude konat 14. září
2019. Opět se můžete těšit na
spoustu zábavy pro celou rodinu, atrakcí pro děti (které letos
už opravdu klapnou) a běh pro
malé i velké. Přípravy jsou v plném proudu, a tak doufáme, že
i Vy se připravujete a těšíte se
stejně jako my.
Registrovat se můžete na e-mailové adrese behej@topolna.cz. Více informací naleznete na facebookových stránkách
TJ Topolná, kde se nachází
i událost na tuto akci, kde postupně budeme přidávat bližší informace. A pokud nemáte
facebook nezoufejte, informace
Vám řeknou i naši organizátoři.
Neváhejte se zúčastnit, budeme se na Vás těšit.
Kristýna Belejová
Turnaj hráčů nad 35 let
Dne 22. 6. proběhl turnaj
hráčů nad 35 let. Tentokrát jsme
se sešli v domácím prostředí
našeho hřiště. I když počasí
tomu moc nepřálo, tak k vidění
byly skvělé výkony všech hráčů, často na hranici sebeobětování a zranění. Turnaje se
tentokráte zúčastnilo 5 týmů:
Bílovice, Březolupy, Kněžpole,
Nedachlebice a domácí Topolná. Předem se omluvili Mistřice.
Tím, že byl menší počet týmů,
tak jsme zvolili formát turnaje
každý s každým, kdy jeden poločas trval 12
minut. Po odehrání všech 10
zápasů jsme
mohli vyhlásit
vítěze a to tým
Nedachlebic,
který nepoznal
pachuť
porážky. Druhé
místo obsadil
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tým Březolup. Domácí tým se
umístil na třetím místě po jedné výhře, jedné remíze a dvou
prohrách. Díky všem hráčům,
organizátorů a pomocníkům.
Slovo předsedy
Jménem vedení bych rád
poděkoval končícím trenérům
mužů – Davidovi Ostrožíkovi a
Miloslavovi Stuchlíkovi a taky
trenérovi žáků Liborovi Machačovi za jejich práci pro náš
klub. Odvedli zde velký kus
práce. Teď je na nás, abychom
našli nového trenéra pro muže.
Pokud o někom víte tak se nám
ozvěte. Dále hledáme taky nového hospodáře. Co má takový hospodář na starost? Před
domácím zápasem lajnuje hřiště a věší sítě. Pere a připravuje hráčům dresy, uklízí šatny.
Pokud máte zájem můžete mě
kontaktovat na tel. čísle 607
605 467.
A co chystáme nového? Pavel Hrbáček a obec řeší stavební povolení pro nové šatny,
pokud se podaří vyřídit stavební povolení do konce prázdnin,
zažádáme znova o dotační titul na výstavbu nových šaten.
Dále s obcí spolupracujeme na
vyvrtání nové studny jako zdroje vody pro zavlažování, protože ve stávající studni povážlivě
klesá hladina vody.
Závěrem chci poděkovat
všem hráčům, trenérům, vedoucím, fanouškům a členům vedení. Byla to těžká sezóna. Nyní
nás čeká cca měsíc odpočinku
než se kolotoč tréninků a zápasů rozeběhne opět naplno.
Radek Viceník
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Hasiči
Čerpání vody z kotelny v mateřské škole

Táborák na ukončení školního roku

Dětský den
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