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Slovo starosty
Milí spoluobčané,
nesměle se objevující sluníčko je už příslibem nadcházejícího
jara, ale meteorologové nám na
velikonoční svátky předpovídají chladnější počasí. Výbavu pro
zimní údržbu chodníků u naší
nové sekačky bychom však přece
jen raději vyzkoušeli až příští zimu.
V minulém čísle našich novin
jsem uvedl, že na jaře bychom
rádi začali s budováním chodníku
na konci obce směrem na Bílovice a s rekonstrukcí místní komunikace od základní školy nahoru
po bytovku. I když jsem v našich
denících a v televizi na přelomu
roku několikrát zaznamenal, že
novela stavebního zákona výrazně zjednoduší a urychlí stavební
řízení, praxe je (jako obvykle)
poněkud jiná. Při vyřizování stavebních povolení se bohužel setkáváme s tím, že vyřizování vyjádření majitelů sítí a stanovisek
stavebních úřadů je naopak komplikovanější, a tím pádem i pomalejší. Přesto věřím, že se tyto dvě
investiční akce začnou realizovat
co možná nejdříve. Situaci v ulici
Nad školou navíc zkomplikovalo
zjištění velice špatného stavu kanalizace. Proto bude nutné před
rekonstrukcí vozovky nejdříve
provést její výměnu. První letošní
stavební akcí bude oprava vodovodního řádu v Chalúpkách a na
něj navazující vybudování nové
místní komunikace.
Na březnovém zasedání zastupitelstva obce byla jako do-

davatel rekonstrukce objektu
„Staré školy“ schválena bílovická společnost SV – Stav, s.r.o.
Stavební práce začnou už začátkem dubna a po jejich ukončení najdou v novém Komunitním
centru prostory pro svoji činnost
topolské spolky – Topolanka,
Topolská chasa a skupina Neutral, dále veterinární ordinace,
kadeřnictví, prostory pro masážní služby, zázemí pro sousední
multifunkční hřiště a pracoviště
POŠTY PARTNER. Mimochodem – naši veterinářku Boženku
Mikoškovou najdete od dubna
v areálu Správy a údržby silnic
v Jarošově.
V zimních měsících proběhly
v Topolné už tradiční akce – vánoční jarmark s Mikulášem, anděly a čerty, košt gulášů, novoroční
setkání na návsi, tříkrálová sbírka, ples školy, ples tělovýchovné
jednoty a fašanková obchůzka
s pochováváním basy. Krásným
kulturním zážitkem byl opět vánoční koncert Topolanky v kostele. Všem organizátorům a účinkujícím bych chtěl velice poděkovat.
Je určitě třeba ocenit jejich ochotu
udělat něco pro to, abychom se
mezi sebou setkávali a pobavili
se. Naši tříkráloví koledníci vybrali letos rekordních 59 000 korun.
Moc mě těší, že jsme v Topolné
ochotni ze svého přispět těm, kteří
nemají v životě tolik štěstí a radosti, jako většina z nás.
Fotbalisté zahájili jarní část
sezóny. Doufám, že muži vrátí

při „pouťovém derby“ novovešťanům to, co si od nich na podzim půjčili – i s patřičným úrokem. Velkou radost určitě mají
fotbalový příznivci i ze vzrůstajícího zájmu nejmenších fotbalistů
a fotbalistek o tuto krásnou hru.
Na sobotu 12. května bych
Vás všechny rád pozval na
obecní bigbít. V Búrovcích zahrají „staré“ REFLEXY. A ve
stejný den můžete ve sklepení
kulturáku od 13 hodin ochutnat
skvělá vína, která nám nabídnou
v rámci tradičního koštu místní
zahrádkáři.
A závěrem mně dovolte být
trošku osobní. Poslední březnový den se dožívá životního jubilea pan Augustin Knot. Nejen
autor cenné a krásné knihy o Topolné, ale i člověk, který pro topolský folklor, topolskou historiografii, farní společenství a vůbec
pro rozkvět naší krásné dědiny
dělá a obětuje strašně moc. Milý
„strýcu Gusto“, přeji Ti do dalších
let nejen za sebe, ale (snad si to
mohu dovolit) i za všechny Topoláky, pevné zdraví, hodně štěstí, radosti z rozvětvené rodiny a
Božího požehnání. Osobně Ti
moc děkuji, že si k Tobě kdykoliv
mohu přijít pro radu. A i za to, že
občas dostanu „za uši“, když se
mi na obci podaří udělat nějaký
ten „přešlap“.
Vám všem pak přeji šťastné,
spokojené a požehnané Velikonoce.
Ladislav Botek

VÝSLEDKY PROJEDNÁNÍ č. 01/2018/ZO

(usnesení č. 01/2018/ZO)
ze zasedání Zastupitelstva obce Topolná, konaného dne 8. 3. 2018
A. Zastupitelstvo obce schválilo:
programu
- složení návrhové komise, zapisovatele a ověřo- - Rozpočtové opatření č. 1/2018 dle přílohy
vatele zápisu
- dotace spolkům na rok 2018 dle přílohy
- zařazení bodu 14. Směrnice č. 16/2018 – Vysílání - ocenění nepeněžitého vkladu majetku obce –
na pracovní cesty, cestovní náhrady do programu
části vodovodní sítě obce Topolná – vkládanéjednání a posunutí číslování následujících bodů
ho do základního kapitálu společnosti Slovácké
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vodárny a kanalizace, a. s., dle znaleckých posudků č. 7137 – 259/2017 a č. 7137 – 281/2017 v
celkové výši
815 000, - Kč
společnost PROMONT Uherské Hradiště s.r.o.,
se sídlem Kněžpole 218, jako dodavatele investiční akce „Topolná – oprava kanalizace v ulici
Nad školu“
společnost SV – Stav, s.r.o., Bílovice 550, jako
dodavatele investiční akce „Snížení energetické
náročnosti objektu Komunitní centrum Topolná“
smlouvu o poskytnutí dotace č. D/0009/2018/KH
o poskytnutí neinvestiční dotace do výše 81 000,
– Kč současně však maximálně 69,29 % celkových způsobilých výdajů na zakoupení vybavení
pro jednotku SDH mezi Zlínským krajem a obcí
Topolná
MUDr. Michaelu Poláškovou a Alenu Mrázkovou
jako členy Školské rady při Základní škole Topolná s účinností od 1. 9. 2018
pro uvolněné členy zastupitelstva obce stejná
pravidla a stejnou výši čerpání prostředků ze Sociálního fondu jako pro ostatní zaměstnance obce
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. u) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Tříkrálová sbírka
2018
Letos se konala v sobotu 6. ledna za velmi příznivého počasí (+11°C) a byla opět rekordní. Pro
konkrétní a potřebné lidi se vybralo 59 tisíc korun.
Už v pátek podvečer - 5. ledna v 18 hodin se
v našem kostele shromáždili koledníci, aby byli přítomni slavnostní Vigílii, při které otec Pavel Macura
posvětil vodu, kadidlo a křídu pro účely Tříkrálové
sbírky. Potom v sobotu ráno se všech 27 koledníků se svými vedoucími sešlo v přístavbě kostela.
Tam se oblekli do kostýmů a vyrazili do ulic a uliček naší vesnice. Oproti minulému roku muselo být
o skupinku více, protože obec se rozrůstá. Hlavně
přibývá novostaveb v ulici Nad školou. Po skončení
obchůzky se všechny skupinky vrátily zase do přístavby, kde se peníze spočítaly
a koledníkům byla podána svačina a občerstvení. Tuto starost
na sebe vždycky bere p. Mgr.
Hana Marášková. Při oznámení
výsledku sbírky místním rozhlasem bylo všem – koledníkům i
dárcům poděkováno. Zvláštní
poděkování však patří Těm, kteří byli před několika lety u zrodu
této charitativní akce a stále čekají na vystřídání.
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v platném znění, Směrnici č. 16/2018 – Vysílání
na pracovní cesty, cestovní náhrady
B. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- Zprávu o činnosti rady obce
- Zprávu kontrolního výboru
- Zprávu Společenské komise za rok 2017
C. Zastupitelstvo obce pověřuje:
- starostu obce podpisem smlouvy o upsání akcií a prohlášení vkladatele o splacení vkladu
se společností Slovácké vodárny a kanalizace,
a. s., pro vklad nepeněžitého vkladu ve výši
815 000, - Kč oproti upsání akcií této akciové
společnosti ve stejné výši
- starostu obce podpisem smlouvy o dílo se společností PROMONT Uherské Hradiště s.r.o., se
sídlem Kněžpole 218, jako dodavatelem investiční akce „Topolná – oprava kanalizace v ulici
Nad školu“ ve výši 691 790,82 Kč bez DPH
- starostu obce podpisem smlouvy o dílo se společností SV – Stav, s.r.o., Bílovice 550, jako dodavatelem investiční akce „Snížení energetické
náročnosti objektu Komunitní centrum Topolná“
ve výši 11 712 300, - Kč bez DPH

Dobrovolníci
a koledníci
Tříkrálové sbírky:
Ladislava Brázdilová – Adam Hubáček, Ondřej
Bača, Lucie Krátká;
Zuzana Viceníková – Kateřina a Tereza Botkovy,
Barbora Viceníková;
Miroslav Horák ml. – Anežka, Stanislav a Terezie
Gajdošíkovi;
Anna Šmídová – Tereza, Adéla a Petr Večeřovi;
Marie Luňáková – Klára Luňáková, Petr Zetík ml.,
Zuzana Krátká;
Vladimír Horák ml. – Jakub a David Mikolášovi,
Marie Bobčíková;
Marta Mlýnková –
Denisa Chybíková,
Lucie a David Křesťanovi;
Irena
Rozsypálková – Václav a Radek
Bednaříkovi, Martin
Večeřa;
Lenka Lipovská –
Barbora
Malinová,
Barbora a Václav Hubáčkovi;
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Fialová mění barvu aneb za Velikou Nocí
(Velikonocemi) stojí někdo Veliký!
Kdo navštíví kostel během
března, nemůže si nevšimnout
strohé výzdoby doplněné např.
trnovou korunou, hřeby, kameny nebo fialovým plátnem. Tóny
varhan zní mollově a střízlivě a
leckterý návštěvník kostela je
pohroužen do sebe. Ano, tak vypadá postní doba, která po masopustním veselí velí, abychom
se zastavili a poctivě se podívali na svůj život – jestli náhodou
není možné a dobré přidat trochu dobrých skutků, trochu milejšího přístupu k druhým, více
díků Hospodinu za vše, čím nás
v životě provází. V postě totiž jde
více než o očistu těla o očistu
duše. Té svojí.
Vše se mění o Veliké Noci,
kdy si křesťané na celém světě
připomínají nejdůležitější událost jejich víry – Zmrtvýchvstání
toho, který byl ukřižován – Ježíše
Krista. Nepopírám, že to nezní
zrovna logicky. Je však všechno
v našem životě, zvláště v našich
vztazích, přísně logické? Už jen
jeho ukřižování je z dnešního
pohledu dost nepochopitelné!
Plánované akce duben

květen

červen
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Odhlédněme od pohnutek tehdejší židovské víry: konal dobro,
uzdravoval, udělal poměrně dost
zázraků, pranýřoval pokrytectví,
vyzýval k modlitbě – to nejsou
zrovna důvody pro smrt, kterou
byli běžně zabíjení největší zločinci, a pouze ne-Římani!
Proč do toho šel, když věděl,
co ho čeká?
Jediná motivace byla láska
k lidem. Touha, abychom měli
naději, že smrtí vše nekončí.
Důvěra, že člověk je schopen
ze sebe vynaložit to dobré, co
v něm je. Prošlapání cesty, kterou jako první prochází přes
trýznivou zkušenost smrti až do
Otcova (Božího) domu. Naděje,
že se tam shledáme. Někdo –
svou podstatou – velmi Veliký,
pokládá život za druhé, za nás.
Můžete se mnou nesouhlasit,
polemizovat, pokládat doplňující otázky. Myslím ale také, že
můžete se mnou i se všemi spoluobčany stejného vyznání minimálně obdivovat jeho nasazení
pro dobrou věc až k obětování
se za druhé.

A s tím máme všichni zkušenost. V tzv. „osmičkovém“ roce,
kdy si připomínáme přelomové okamžiky naší země, často
obdivujeme všechny, kteří se o
ni „porvali“ i s nasazením vlastního života: hrdiny války, perzekuované kvůli svému názoru či
přesvědčení, ty, kteří nezradili
pravdu, všechny, kteří nezištně a
s velkou obětí pomáhali, ty, kteří se nedali zastrašit a mnoho a
mnoho dalších.
Přijďte na chvíli v tomto duchu
o Velkém pátku či Bílé sobotě do
ztichlého chrámu v Bílovicích.
Uctít a poděkovat tomu, který již
více než 2000 let svou obětí inspiruje mnohé k nasazení se pro
dobro člověka; k vyjití ze svých
ulit a škatulek k otevřenosti, dialogu a účinné pomoci. Věřím, že
chvíle strávená u tzv. „Božího
hrobu“ může posunout k lepšímu
každého z nás.
Ať se Bůh, který se lidmi nechal ukřižovat a který smrt svým
vzkříšením porazil, dotkne o těchto Velikonocích každého z nás!
P. Pavel Macura

28. 4. 2018

Otvírání cyklostezek

30. 4. 2018

Pálení čarodějnic

UH, Společenská
komise
Klub rodičů

30. 4. 2018

Stavění máje

Ročník 2000

1. 5. 2018

Turnaj talentů

TJ

5. 5. 2018

Setkání "U kameňa"

OÚ

12. 5. 2018

REFLEXY,výstava vín

OÚ, ČSZ

18. 5. 2018

Topolská kolečkiáda

Společenská komise

20.-21.5.2018

Rybářské závody

Rybníkářství Štěrkáč

26. 5. 2018

Setkání pod lipú

Včelaran

27. 5.2 018

Pouť, koncert

Topolanka, OÚ

1. 6. 2018

Den dětí

SDH, ZŠ

6. 6. 2018

Odpoledne s grilováním

Klub seniorů

16. 6. 2018

Dětské rybářské závody

22. 6. 2018

Táborák k ukončení roku

Rybníkářství Štěrkáč,
myslivci
Klub rodičů
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Uhodnete kde to je?
Kdo chodíte na procházku po naší obci (nevezete se autem – protože to toho moc nevidíte), určitě se
mnohdy zastavíte u některé nemovitosti, ať už je to dům či zahrada, a řeknete si „má tohle nějakého majitele?“. Buďte si jisti, že má! Je to však jen majitel=vlastník, nedá se říct hospodář. Hospodář by se o svůj
majetek staral a nechtěl by, aby ostatní museli hledět na trosky kdysi pohledných stavení či pozemků.
Tahle ruina mě denně obšťastní hned ráno. Ještěže v létě obroste zelení, jinak by mi způsobovala deprese celý rok.
-red

V roce – „2018“
slavíme tři významná výročí. 25 let od vzniku České republiky, 50 let od srpna 1968 a konečně 100 let
od vzniku Československa.
Letošní 100 výročí vzniku Československa si lidé
připomínají po celé České republice. Desítky akcí
chystají jak města a obce, tak kraje nebo jednotlivé
instituce. Připravují se výstavy, festivaly, koncerty, piety, vydání knihy, pokus o rekord v počtu vyvěšených
vlajek atd. Oslavy ale nebudou koncentrovány pouze
do října, akce jsou naplánovány po celý rok. V některých případech připomenou i události let 1938, 1948,
případně 1968. Filmový archiv vyvede na světlo filmy
o svobodě, komunismu i nacismu. Ale jak se k tomu
postaví naše občanstvo? V neděli 28. dubna v topolském kostele vzpomeneme při Nejsvětější oběti na
umučené a padlé občany Topolné v obou světových
válkách. Potom počátkem měsíce května pietou u
pomníku Padlým a možná stavěním máje. Proto si
připomeňme počátky vzniku našeho státu.

•

•
•
•
•
•
•
•

demokratickým státem 18. října 1918 ve Washingtonské deklaraci.
Oficiálně bylo samostatné Československo vyhlášeno 28. října 1918.
Národnostní složení První republiky.
V nově vzniklém Československu žilo podle sčítání lidu v roce 1921 celkem 13 374 364 lidí.
8 760 937 lidí československé národnosti
3 123 568 lidí německé národnosti
745 431 lidí maďarské národnosti
461 849 lidí ruské národnosti
180 855 lidí židovské národnosti
75 853 lidí polské národnosti
25 871 lidí jiné národnosti

Kdy vznikla První republika?
• Čeští politici 6. ledna 1918 takzvanou Tříkrálovou
deklarací požadovali autonomii pro Čechy a Slováky a jejich spojení v jeden státní celek v rámci Rakouska-Uherska.
• Tomáš Garrigue Masaryk prohlásil Československo
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Vážení spoluobčané a milí čtenáři,

běh času je vskutku nezadržitelný, a ač se nám
všem může zdát, že novoroční oslavy proběhly teprve včera, pravdou zůstává, že zimní pochmurné
měsíce máme snad konečně za sebou. Do našich
životů se tak pomalu, ale jistě vkrádají dny plné vyhlídek a myšlenek na slibné slunné a teplé zítřky, které
dokážou člověka nabít tak potřebnou pozitivní energií
a neméně potřebnějším životním optimismem. Konečně máme před sebou vlídné jarní období. Než se
do něho ovšem všichni vrhneme v plné síle, dovolte
nám ohlédnout se za naší prací ještě za uplynulé období prvního čtvrtletí roku 2018.
V pozitivním duchu budeme nicméně pokračovat,
jelikož hned v úvodu roku jsme byli více než mile překvapeni schválením finančního příspěvku od Nadace
AGROFERT na zamýšlený nákup dýchací techniky
a náhradní tlakové láhve. Hned první týden v novém
roce byl pro nás hasiče tedy ve znamení pozitivních
zpráv a následných, už méně příznivých, záležitostí s nimi spojenými. A ačkoli byly tyto nepříznivé, leč
nezbytné byrokratické záležitosti tou méně zábavnou
a příjemnou stránkou věci, ve finále vedly k vytouženému okamžiku, kdy se nám do našich rukou konečně dostala zásilka s novým vzduchovým dýchacím
přístrojem značky Dräger PSS 3000 společně s náhradní ocelovou tlakovou lahví. Převzetím této nové
výbavy ovšem naše povinnosti neskončily, naopak
přibyly další. Vzápětí jsme totiž museli novou techniku zkompletovat, řádně označit a dopravit k HZS
na stanici v Uherském Hradišti. Zde bylo úkolem pracovníků chemické služby dodaný přístroj zaevidovat,
provést jeho kontrolu a zároveň naplnit tlakové lahve.
Po tomto standardním postupu jsme si techniku vy-
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zvedli a následně naši vyškolení technici provedli ještě povinnou kontrolu, zda tato nová dýchací
technika odpovídá veškerým předpisům a je tak
na naší zbrojnici připravena k bezprostřednímu použití. Veškeré další informace o výši příspěvku či
bližší popis dýchací techniky si můžete přečíst na
našich webových stránkách, kde je tomuto tématu
věnován článek s názvem „Hasiči obdrželi dar od
nadace AGROFERT“
Od této potěšující informace plynule přejdeme
k další, více formální. Týká se konání výroční valné
hromady Sboru dobrovolných hasičů, která se, jako
již tradičně, i letos uskutečnila v lednu a kde byla,
taktéž již tradičně, veřejně zrekapitulována a vyhodnocena naše společná práce za uplynulý rok 2017
a zároveň naplánována a nastíněna naše činnost
na nadcházející rok 2018. Valné hromady se krom
členů sboru a jednotky, zúčastnili i starosta a místostarosta naší obce, jejichž účasti a zájmu o naši
činnost si velmi ceníme. A obzvláště si dále značně
vážíme i podpory ze strany obce, resp. obecních
zastupitelů, která má v posledních letech vzrůstající
tendenci.
Měsíc únor byl pak ve znamení fašankového
veselí spojeného s tradiční obchůzkou masek po
obci a večerní hudební zábavou. Jsme si vědomi,
že se jistě opakujeme, ale i letos si troufáme říct, že
se celý letošní fašankový sobotní den opět nesl ve
znamení vynikající atmosféry. Z hojné účasti masek
v průvodu jsme byli zas a znova naprosto užaslí a
velmi mile překvapeni jsme letos byli i z Vás občanů, kteří jste nám hojněji než kdy jindy otevírali dveře svých příbytků a s úsměvem a dobrou náladou
jste nám nabízeli vynikající pohoštění a občerstvení. Večerní zábava v hospodě u Huberta se pak
nesla v naprosto stejně příjemném a radostném duchu a díky Vaší obrovské účasti jsme hospodu zaplnili doslova k prasknutí. Vašeho značného zájmu
a přízně si neskonale vážíme a pevně doufáme, že
nám svou náklonnost zachováte i v našem dalším
působení a činnosti.
S příchodem nového roku pak přišel i nový plán
odborné přípravy členů dobrovolných jednotek a
ani v tomto směru rozhodně nezůstáváme pozadu.
V rámci odborné přípravy bylo v prvním čtvrtletí roku
2018 totiž realizováno již několik taktických výcviků.
Za zmínku rozhodně stojí výcvik členů zásahové
jednotky s dýchací technikou, kdy byly nasimulovány složité podmínky prohledávání prostoru při nulové viditelnosti. Nulové viditelnosti jsme při výcviku
dosáhli zakrytím zorníku masky dýchacího přístroje. Bylo velmi pozoruhodné sledovat průběh výcviku a být očitým svědkem nezáviděníhodné situace,
kdy v důvěrně známém prostředí průzkumná sku-
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pina (tvořená dvěma hasiči) ztrácí během pár sekund
při takto nasimulované nulové viditelnosti vizuální orientaci a hasiči tak zůstanou odkázání pouze na svůj
hmat, sluch a především pak na nepřetržitý vzájemný
kontakt. Aby tyto důležité smysly a schopnosti hasiči natrénovali co nejlépe, procvičovali si průzkumné
skupiny nejrůznější předepsané metody orientace
v prostoru a vyhledávání svého kolegy. Složitost výcvikových podmínek v prohledávaném prostoru byla
navíc nasimulována různě umístěnými překážkami,
které už tak komplikovaný pohyb, průzkum a orientaci hasičů ještě více ztěžoval. Ačkoli se někomu může
jevit tato výcviková činnost jako zbytečná ztráta času,
věřte, že tyto modelové výcviky jsou velkým přínosem především pro nositele dýchací techniky, kteří
si díky nim průběžně osvojují schopnosti, dovednosti
a techniku zákroků, které se pravidelným cvičením a
praktickým opakováním postupně automatizují, čímž
hasiči získávají větší praxi a cvik pro případný ostrý
zásah a poskytnutí kvalitní pomoci.
Mimo těchto praktických výcviků na naší zbrojnici samozřejmě v pravidelných měsíčních intervalech
probíhá i zkouška agregátů, techniky a přenosného čerpadla. Řádnost a pečlivost dodržování těchto
zkoušek se nám nedávno opět plně potvrdila jako
správná a smysluplná. Díky provedené zkoušce, totiž mohla naše jednotka okamžitě vyjet na nahlášený
požár, a to bez jakýchkoliv komplikací s technikou či
vybavením. Bližší informace o tomto zásahu si můžete opět přečíst na našich webových stránkách.
V souvislosti se zásahy ovšem u naší jednotky i
nadále přetrvává zásadní a zcela tristní nedostatek

1/2018

v podobě tak často omílané absence cisternové automobilové stříkačky. I ti největší optimisté totiž musí
uznat, že dostavíme-li se k požáru
nakrásně jako první jednotka požární ochrany, je naše zasahující činnost na místě této nešťastné události bohužel zcela nedobrovolně a
nelogicky omezena na pouhé monitorování požáru a záchranné práce, a to právě díky absenci vodního
zdroje, kterým naše stařičká AVIA
bohužel nedisponuje. Tato situace
je proto noční můrou nejen pro nás
hasiče, kdy je nám tak znemožněno
poskytnout lidem zasaženým požárem adekvátní a kvalitní pomoc dle
našich představ, ale především pak
pro samotné zasažené občany, kteří v přijíždějících hasičích vždy vidí
při takové katastrofě určitou psychickou úlevu a naději, že jim bude
v nejbližších minutách adekvátní
pomoc jistě poskytnuta. Je ovšem
potřeba si doopravdy společně
uvědomit, že bez hasičské techniky odpovídající
současnému 21. století se taková adekvátní pomoc poskytuje opravdu jen velmi komplikovaně a
složitě. Navzdory tomuto naléhavému a vážnému
nedostatku, se ale dokážeme na další výbavu naší
jednotky dívat velmi pozitivně. Pravdou totiž zůstává, že ostatní technické zázemí se v poslední době
opravdu rapidně zmodernizovalo, a to jak pomocí
různých dotací či příspěvků, tak i svépomocí. Věřte,
že za každé takové zdokonalení či zlepšení jsme
nesmírně vděční a velmi si ho vážíme.
Na závěr našeho čtvrtletního ohlédnutí nám, vážení spoluobčané, ještě dovolte malou prosbu týkající se prostoru naší zbrojnice. V poslední době si totiž
všímáme, že prostor před výjezdovými vraty blokují
zaparkovaná auta. Jsme realisté plně si uvědomující, že četnost našich výjezdů opravdu nedosahuje
četnosti výjezdů profesionálních jednotek, ale zároveň je potřeba si uvědomit, že Murphyho zákony
fungují spolehlivě, a tak by se mohlo jednou s největší pravděpodobností stát, že v případě vyhlášení
poplachu nám bude manévrovací prostor před vraty
zrovna v tu chvíli blokovat zaparkovaný automobil.
V oboustranném zájmu zajisté je se této situaci raději úplně vyhnout než řešit její následky. Za vyslechnutí naší prosby Vám proto předem děkujeme.
A na samý závěr nám už nezbývá nic jiného než
Vám všem do nadcházejících jarních dnů popřát
plno nových sil, pozitivní energie a v neposlední
řadě požehnané svátky velikonoční.
Děkujeme za Vaši pozornost a přízeň!
VAŠI HASIČI
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Společenská kronika
říjen - prosinec

v lednu:
70 let
75 let
75 let
80 let
85 let
90 let
v únoru:
60 let
80 let
70 let
75 let

Janků Zdeněk
Zetocha Jan
Zetochová Naděžda
Polášková Marie
Samsounková Jaroslava
Hrdinová Naděžda
Kašná Jarmila
Slavíková Ludmila
Knot Josef

v březnu:
50 let
60 let
70 let
80 let
95 let

Dohnalová Petra
Lapčíková Zuzana
Lapčíková Barbora
Mlýnek Josef
Otáhalová Anna
Knot Augustin
Ondrová Bohumila

Chmelíková Zdeňka
Berecková Emilie
Knot Jaroslav
Sklenářová Libuše
Velíšková Eva

Vítání občánků
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Soutěžní plyšákový týden ve školní družině

Karneval ve školní družině

Hasík - 2. třída získala Certifikát Hasičského
záchranného sboru Zlínského kraje za
absolvování preventivního výchovného programu
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Co děláme v zimě, aneb zimní spánek?
V žádném případě!
Jak je u nás již dobrým zvykem, každoročně se během vánočních prázdnin koná turnaj ve
stolním tenise. První část probíhá v dopoledních hodinách, ta
je určena pro mládež do 15 let, v
odpoledních hodinách se mohou
zúčastnit starší 15 let. Turnaj je
určen pro neregistrované hráče
stolního tenisu. Tento ročník se
hrálo i na dvou nových stolech,
které zakoupila obec Topolná.
Dopolední části se zúčastnilo
11 hráčů – kluků, kteří hrávali či
pořád aktivně hrají fotbal. Systém
turnaje byl nastaven tak, že hrál
každý s každým, na dva vítězné
sety. Sety se hrály dlouhé (do
21 bodů). Již při prezentaci bylo
jasné, kdo bude favorit, což se
potvrdilo i během zápasů. Turnaj ovládnul Martin Bursík, který
za celý turnaj nepoznal hořkost
porážky. Na druhém místě se
umístil Filip Kočenda, ten měl
pouze jednu prohru (s Martinem
Bursíkem). Třetí místo obsadil
Šimon Pekař (dvě prohry - hádejte s kým). Vítězům nezbývá než
gratulovat a všem ostatním děkujeme za účast (bez udání pořadí):
Adam Kopeček, Tomáš Svoboda,
František Kočenda, Štefan Bartošek, Matyáš Kedra, Vít Gajdošík
a Filip Malina. Všichni účastníci si
domů odnesli medaile a tašky se
sladkostmi. Hráči, kteří se umístili do 6. místa, získali i hodnotné
ceny. Zde musíme poděkovat
Zlínskému kraji za dotaci, z níž
jsme mohli nakoupit ceny a sladkosti pro hráče.
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Odpolední části turnaje pro
starší 15 let se navzdory slibované účasti zúčastnilo pouze 9 hráčů. Systém turnaje zůstal stejný
jako v dopolední části. Pokud jste
očekávali nějakou dramatickou
zápletku, tak jste se mýlili. Turnaj
opanoval vítěz posledního ročníku Tonda Polášek. Ani on za celou dobu turnaje nezjistil, jaké to
je prohrát. Druhé místo po bojích
obsadil Jaroslav Hoferek (jedna
prohra), třetí příčku obsadil Martin Bursík (vítěz dopoledního turnaje, utržil dvě prohry). Turnaje
se dále zúčastnili Petr Foltýn, Jan
Foltýn, David Večeřa, Radek Viceník, Miroslav Huňka st. a Miroslav Foltýn. Hráči na prvních čtyřech pozicích si odnesli dárkové
balení různých pochutin.
Dne 27. 1. 2018 jsme uspořádali 5. maškarní zábavu. I
přes venkovní nepříliš mrazivé
počasí, nás tentokrát zklamala
nižší účast hostů a návštěvníků.
Avšak ti co přišli, tak nelitovali.
V.S.P.band od začátku akce hráli
jednu rockovou pecku za druhou.
Po deváté hodině večerní se začala prodávat tombola, kde si doslova každý účastník plesu odnesl svoji výhru. Bylo to dáno tím, že
byl menší počet účastníků plesu,
ale počet cen v tombole byl téměř
200. Cenu za nejlepší masku si
tentokráte odneslo Společenstvo
prstenu v obsazení Gandalf Barbora Pernická, Frodo - Iveta
Bursíková a Gimli v nepřekonatelném podání Cypriána Blaha.
V průběhu února jsme na
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Zlínském kraji žádali o dvě dotace. První žádost dotace byla
z programu MaS01-18 Program
jednorázového projektu v oblasti
mládeže a sportu, kde žádáme
o příspěvek na turnaj přípravek,
který se uskuteční dne 1. 5. 2018
na hřišti TJ Topolná. Druhá dotace patří pod program MaS02-18
Podpora sportu v obcích do 2000
obyvatel, kde žádáme o podporu
při materiálním vybavení našich
nejmenších hráčů (míče, tréninkové pomůcky, bezpečné hliníkové branky). O obou žádostech se
má rozhodnout koncem března.
V pátek 2. 3. 2018 od 18:00 h.
proběhla výroční členská schůze,
která se uskutečnila v salonku
restaurace Topolská hospoda.
Návštěvníci i členové si poslechli
zprávu o činnosti klubu, zprávu
o činnosti jednotlivých mužstev,
zprávu o hospodaření klubu a na
konci výroční schůze proběhla
poměrně obšírná diskuze o mnoha dalších věcech týkajících se
fotbalu. A nyní již k jednotlivým
týmům, kde hodnocení psali samotní trenéři týmů.
Přípravka:
Z důvodů absence vnitřních
tréninkových prostor v naší obci
a obsazenosti tělocvičny ZŠ v
Bílovicích, kde jsme trénovali v
listopadu loňského roku, se zimní
měsíce u přípravky nesly v duchu
odpočinku a dvou přátelských
zápasů proti kvalitním soupeřům. První přátelské utkání jsme
sehráli v Otrokovicích v Základní
škole Trávníky proti domácí mlad-
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ší přípravce, v druhém případě
byla našim sokem v tělocvičně
2. ZŠ Napajedla místní starší přípravka. Obě dvě utkání nám na
hře soupeře ukázala, jakou velkou výhodou je mít možnost trénovat i během zimních měsíců,
kdy je možné se nejen udržovat
na stávající úrovni, ale i dále se
kondičně a herně rozvíjet. Proto
všichni již netrpělivě vyhlížíme
lepší počasí a těšíme se na zahájení tréninků v úterý 27. 3., prozatím na multifunkčním hřišti za
starou školou. Zveme vás všechny na naše jarní utkání. První zápas na domácím hřišti sehrajeme
14.dubna ve 14:00 hodin proti Jarošovu. - trenéři přípravky
Žáci:
Dne 10. 3. 2018 jsme se zúčastnili již tradičního halového
turnaje v Březolupech. Tento rok
bojovalo 5 týmů (Březolupy, Topolná, Bílovice, Nedachlebice a
Babice). Nejstaršími hráči, kteří
se aktivně zapojili, byli ti z ročníku
2004. Náš početně nevelký tým
se skládal z brankáře Františka
Kočendy a hráčů do pole: Jakuba Mikoláše, Matyáše Kedry, Alexandra Olivy, Petra Úlehly, Davida Mikulky a Radima Podlase.
První zápas jsme odehráli
proti Nedachlebicím. Zápas byl
rozpačitý, seznamovali jsme se s
halou a všemi jejími specifiky, nicméně i přes všechny potíže jsme
se dostali do jednobrankového
vedení. Po poločasové přestávce jsme pokračovali v naší hře a
tlačili se neustále dopředu. Naše
snažení jsme bohužel nepřetavili
v dvoubrankové vedení, ale jsme
inkasovali po tečované střele.
Poté jsme se opět vrhli do útoku a
doslova v posledních sekundách
jsme vstřelili vítězný gól.
Následoval zápas proti Bílovicím, který jsme bez problémů
vyhráli 4:0 a i zápas proti Babicím byl bez nervů s vítězstvím
5:1. V posledním zápase jsme
se postavili domácím Březolupům. Karty byly rozdány takovým
způsobem, že pokud bychom
získali minimálně bod, turnaj by-
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chom vyhráli. A i v tomto zápase
jsme se dostali do vedení 1:0.
Ve druhém poločase ovšem domácí přidali na důrazu a rychlosti
a tím nás zatlačili do defenzivy.
Několikráte nás podržel brankář
František Kočenda, avšak ani on
nemohl nic dělat proti dvěma slepeným gólům. Dvě minuty před
koncem jsme prohrávali 2:1. Iniciativu zápasu jsme nyní přebrali
my a karta se otočila. Výsledem
však byla pouze nastřelená tyčka
a tři slibné šance, které jsme však
v gól nedokázali přetavit.
Po třech vyhraných zápasech
a jedné remíze jsme skončili na
druhém místě se ziskem 9 bodů
a při kladném skóre 12:4. Nejlepším střelcem turnaje byl vyhlášen
Alexandr Oliva s 5ti vstřelenými
góly. Musím poděkovat všem klukům, kteří se zúčastnili - všichni
bojovali, vzájemně se zaskakovali a hráli jako jeden tým. O defenzivu se především staral František Kočenda (brankář) a náš
hlavní obránce Jakub Mikoláš.
Ofenzivu měli na starost Alexandr
Oliva a Matyáš Kedra. Pro mě byl
však překvapením turnaje David
Mikulka (jeden z nejmenších hráčů celého turnaje), který vstřelil
dva góly a další připravil.
Ve spolupráci s žákovským
týmem Napajedel jsme trénovali v průběhu zimy v tělocvičně
2. Z.Š. Napajedla s občasnou
výměnou tělocvičny za umělku.
V první části března jsme úterky
začali trénovat v domácí podmínkách na umělce za starou školou, po zlepšení počasí plánujeme přesun na travnatou plochu.
Čtvrteční tréninky patří tréninku
v Napajedlích. První domácí zápas
nás čeká 8. 4. proti Prakšicícím. Za
žáky Mašlan Stanislav
Dorost:
Od poloviny ledna trénujeme 2 x
týdně na umělce
v Napajedlech. Až
do poloviny února
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jsme se zaměřovali převážně na
fyzickou kondici. Další část fyzické přípravy jsme si odpracovali
v polovině února soustředěním
v Roštíně. Začátkem března jsme
se začali více věnovat technicko
– taktickým cvičením. V průběhu
zimní přípravy jsme sehráli několik přátelských utkání. V prvním
zápase jsme porazili Boršice 3:0,
následovala výhra 3:1 proti Jarošovu. V třetím zápase jsme porazili Kněžpole 1:0, avšak generálku proti Starému městu jsme
nezvládli a prohráli 9:2. První
domácí zápas odehrajeme 1. 4.
proti Brumovu na hřišti v Topolné.
Muži:
Zimní přípravu jsme zahájili
10. ledna v domácích podmínkách, kdy jsme trénovali 2krát
týdně a hráči polykali 10-ti kilometrové a větší dávky, čímž nás
mile překvapili. Únor nás však
velmi zklamal, kdy kluci přestali poctivě trénovat. Poté došlo k
velké bouřce v kabině, kdy jsme
jsi museli ujasnit a připomenout
naše představy. Doufáme, že to
bude ku prospěchu věci. Sehráli jsme jedno přátelské utkání s
lídrem okresní soutěže Jankovicemi s výhrou 3:1. Kádr prošel menší změnou, kdy odešel
Leitner Jakub a posílil nás Blaha
Tomáš z Napajedel. První ostrý
zápas odehrajeme 25.3. na hřišti
v Prakšicích. V pátek 30. 3. nás
čeká odložené čtvrtfinále poháru
v Babicích a v neděli 1. 4. první
jarní domácí zápas proti Nezdenicícm. Přeji fanouškům kvalitní
fotbalovou podívanou a věříme v
jejich další podporu.
Za muže Ostrožík David
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Veselé sobotní odpoledne
Tak to tu ještě nebylo, aby se potkala Sněhurka, rytíř a prasátko Peppa s policistou. A přece se
to stalo! Víte, kde? No na karnevalu v Bůrovcích!
Letos se konal v sobotu 3. března a účast byla
opravdu velká. Dorazili školáci, děti z mateřské
školky i ti, co ještě ani do školky
nechodí a některá miminka si
dokonce užívala karnevalové rejdění v bříšku. Mohli jste tu potkat
spoustu princezen, víl a dalších
něžných stvoření, která ochraňovali princové, rytíři, strážci zákona i členové hasičských jednotek
a superhrdinové. Podle neustále
plného parketu se dá soudit, že
si to všichni užívali, ať už tancovali, soutěžili, nebo povzbuzovali
kamarády. Pro zpestření byla připravena bohatá dětská tombola
a děvčata z Kids Jumping Sportcentrum Malenovice zpříjemnila

akci svým vystoupením na trampolínkách. Celé odpoledne se vydařilo skvěle, protože tam kde jsou veselé
děti to ani jinak dopadnout nemůže. Tak ať jsou naše
děti stále veselé, bude pak dobře nejen jim, ale i nám.
Z.N. alias Šášula

Dne 17. 3. pořádal Klub rodičů Velikonoční dílničky. Tvoření se mohou účastnit všechny školní i mimoškolní děti. Sobotní dopoledne si přišlo
vyrobit velikonoční výzdobu kolem 60 dětí. Děti
si mohly nazdobit vajíčko, zajíčka na zavěšení,
berušku i květinku s řeřichou a košíček s maceškou. Klub rodičů se snaží vymýšlet každý rok
něco nového, aby se děti nenudily a také se naučily zručnosti.
Chtěla bych poděkovat maminkám z Klubu rodičů za vymyšlení všech akcí, které pořádáme.
Další plánované akce, které se budou konat
je Slet čarodějnic 30.4. 2018 na školním hřišti,

dále táborák k ukončení školního roku 22. 6. 2018
na hřišti TJ.
Moc se na Vás těšíme
Za Klub rodičů A. Ž.
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