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• Poplatek za komunální odpad
na rok 2020 činí 500,-Kč/os./
rok
• Poplatek ze psa na rok 2020
je 100,- Kč
• Cena stočného od 1. 1. 2020
je 27,-Kč bez DPH
• Obec Topolná bude poskytovat příspěvek na rekonstrukci,
demolici s následnou výstavbou nového rodinného domu
či výstavbu nového rodinného
domu v již zasíťovaném území. Podmínky a bližší informace najdete na elektronické
Život v Topolné úřední desce www.topolna.cz.
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Slovo starosty
Milí spoluobčané,
konec podzimu nám spíše propršel, a tak musíme doufat, že nám
sněhovou nadílku přinese alespoň
příchod astronomické zimy.
Na konci října dokončila společnost SDS Slovácké dopravní
stavby s.r.o. rekonstrukci místní
komunikace a parkovišť v ulici
Nad školou. I když stavba působila
obyvatelům přilehlých domů delší
dobu určité problémy, po skončení prací jim bude nová cesta určitě
dobře sloužit. V rámci úprav kolem
budovy základní školy jsme opravili schodiště a zídku v průčelí. Myslím si, že kromě vyřešení problémů s vjezdem a výjezdem z hlavní
silnice celé okolí školy hodně „prohlédlo“. Dokončeny byly rovněž
chodníky na konci obce směrem
na Bílovice, což zlepší zejména
bezpečnost chodců při přecházení. Nový povrch dostala také hlavní silnice v úseku od základní školy po vjezd na panelovku.
V příštím roce nás čeká rekonstrukce vnitřních prostor obecního
úřadu, na kterou dostaneme dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj.
Dále bychom rádi upravili okolí
multifunkčního hřiště a komunitního centra. V rámci projektu „Obec
Topolná, vybudování výstražného
systému a rozšíření digitálního
povodňového plánu“ proběhne

mimo jiné i celková technická obnova místního rozhlasu. Na tuto
investiční akci budeme čerpat část
finančních prostředků z Operačního programu Životní prostředí.
Koncem října se na obecním
úřadě konala zajímavá beseda
pana Augustina Knota o příjmeních a přezdívkách v Topolné.
O čtrnáct dní později pozvala naše
knihovnice Helena Hlavačková
mezi nás pana Jiřího Jilíka – novináře, publicistu, a především
autora několika desítek krásných
knih věnovaných především Moravskému Slovácku. Jeho povídání bylo věnováno knize „Žítkovské
čarování“ a posluchači mohli jeho
prostřednictvím poodhalit roušku
tajemství kolem žítkovských bohyní. Koncem listopadu uspořádala společenská komise tradiční
setkání s důchodci na Búrovcích.
Krásné vystoupení si pro naše babičky a dědečky připravili čtvrťáci
z naší základní školy a o zábavu
se celý večer starala hudební skupina MAVOJI ze Zlámance.
Třicáté výročí sametové revoluce a návratu svobody do naší
země jsme si připomněli vzpomínkovým večerem na návsi před kostelem. Atmosféru listopadových
dní roku 1989 krásně navodily
písně z té doby v podání Topolské
schóly. Potom jsme se přesunuli

do kostelní klubovny, kde pan Stanislav Pekař moderoval besedu,
při které přímí účastníci památné
pouti do Říma u příležitosti svatořečení Anežky České vzpomínali
na zážitky z této cesty.
I když program kulturních akcí
najdete uvnitř novin, dovolte mi,
pozvat Vás už na úvodní stránce alespoň na některé z nich. Na
Štěpána pořádá dechová hudba
Topolanka ve 14 hodin koncert
v místním kostele. A o hodinu později už můžete začít ochutnávat
u topolské hospody guláše. Letos
vám kuchařské týmy připraví pivovarský hovězí guláš, srnčí, daňčí,
kančí, telecí a guláš z kachních
žaludků. V sobotu 28. prosince
nás stodvacetiletá mladice – dechová hudba Topolanka – zve na
slavnostní koncert do Búrovců. Po
koncertě našich muzikantů zahrají
pro příznivce dechovky hosté ze
Slovenska – dechová hudba Drietomanka. A nový rok 2020 přivítáme tradičním ohňostrojem na
topolské návsi ve středu 1. ledna
v 17 hodin.
Závěrem Vám všem jménem
obecní rady a obecního zastupitelstva přeji šťastné a požehnané
vánoční svátky a hodně zdraví,
štěstí, optimismu a úspěchů v novém roce 2020.
Ladislav Botek, starosta obce

VÝSLEDKY PROJEDNÁNÍ č. 05/2019/ZO
ze zasedání Zastupitelstva obce Topolná, konaného dne 29. 10. 2019
A. Zastupitelstvo obce schválilo:
- složení návrhové komise, zapisovatele a ověřovatelů zápisu,
- program jednání tak, jak byl uveden v informaci
o konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce
Topolná,
- podání žádosti o dotaci do Podprogramu 133D
531 vyhlášeného Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy ČR. Předmětem žádosti je projekt
s názvem „Šatny na fotbalovém hřišti v obci Topolná“. Žádost podá TJ Topolná, z.s.,
- vyčlenění prostředků z rozpočtu obce na spolufinancování akce „Šatny na fotbalovém hřišti v obci
Topolná“ ve výši 5 676 650 Kč, v případě, že bude
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žádost o dotaci schválena,
podání žádosti o dotaci na stavební akci „Rekonstrukce OÚ Topolná“ a vyčlenění prostředků
z rozpočtu obce na spolufinancování akce ve
výši podílu určeného poskytovatelem dotace, tj.
3 014 493 Kč, v případě, že bude žádost o dotaci schválena,
podání žádosti o dotaci na stavební akci „Chodníky směrem k Bílovicím, Topolná“ a vyčlenění prostředků z rozpočtu obce na spolufinancování akce
ve výši podílu určeného poskytovatelem dotace,
v případě, že bude žádost o dotaci schválena,
aktualizaci Místního programu obnovy venkova
obce Topolná.

Život v Topolné
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VÝSLEDKY PROJEDNÁNÍ č. 06/2019/ZO
ze zasedání Zastupitelstva obce Topolná, konaného dne 13. 12. 2019
B. Zastupitelstvo obce schválilo:
- složení návrhové komise, zapisovatele a ověřovatelů zápisu
- zařazení bodu 7.6 – nákup pozemku do programu
jednání zastupitelstva obce Topolná
- rozpočtové opatření č. 6/2019 dle přílohy
- rozpočet obce Topolná na rok 2020 dle přílohy
- cenu stočného od 1. 1. 2020 ve výši 27 Kč + 15 %
DPH
- převod dětského a multifunkčního hřiště u komunitního centra v zůstatkové hodnotě k měsíci 12/2019
ve výši 1 994 979 Kč z majetku Regionu Za Moravú, IČ70878919, sídlem Mistřice 9, 687 12 Mistřice,
do majetku Obce Topolná
- nákup pozemku parc. č. 1030/29 zapsaného v LV č.
1493 u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherské Hradiště pro obec Topolná,
katastrální území Topolná o výměře 908 m2 za cenu
300 Kč / m2
- dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo mezi Obcí Topolná
a společností SDS Slovácké dopravní stavby s.r.o.,
Hluk na stavební akci „Komunikace, parkoviště
v ulici Nad školou – Topolná“. Konečná cena díla
činí 4 109 989,31 Kč bez DPH
- dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo mezi Obcí Topolná

a společností ANCORA stav s.r.o., Staré Město,
na stavební akci „Chodníky směrem k Bílovicím,
Topolná“. Konečná cena díla činí 1 076 476,24
Kč bez DPH
- Obecně závaznou vyhlášku Obce Topolná o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Sazba poplatku od 1. 1.
2020 činí 500 Kč ročně
- Obecně závaznou vyhlášku Obce Topolná
o místním poplatku ze psů. Sazba poplatku od 1.
1. 2020 činí 100 Kč ročně
- Pokyny k příspěvku na rekonstrukci, demolici
s následnou výstavbou nového rodinného domu
či výstavbu nového rodinného domu v již zasíťovaném území
C. Zastupitelstvo obce souhlasí:
- s uzavřením Dohody o provedení práce mezi
Obcí Topolná a Mgr. Hanou Maráškovou, jejímž
předmětem je práce v redakční radě obecního
zpravodaje Život v Topolné.
D. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- Zprávu o činnosti rady obce.
- Zprávu kontrolního výboru.

Vznik muziky v Topolné a jiné příhody
Muzikálnost topolských
občanů sahá podle ústního podání a studií Františka Bartoše,
sběratele lidových písní (rodák
z Mladcové), hodně daleko, ještě před založením topolské muziky. Ucelený soubor tj. hudecká muzika bývala v Bílovicích,
kde měli spád i topolští zájemci
a provozovatelé muziky.
Zápisy z počátků topolské
muziky byly zachyceny podle
výpovědi Rajmunda Pospíšila
z Bílovic (křídlováka), který si
okolnosti se založením muziky v Topolné dost pamatuje.
Vyprávěl: v kněžpolské kapele
hrávali také muzikanti z Topolné – čtyři bratři se svým otcem
Mořicem Foltýnem, aj nekteří Bílovjáci. Koncem devadesátých let vzrůstala řevnivost
a vyvrcholilo to o martinských
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hodech v roce 1899. Hody byly
v Topolné a tehdy se dohodlo,
že založí vlastní kapelu. Muzikanti ze Spytinova jich v tom
podpořili a přislíbili, že budou
s nimi hrávat. Byli to Ferda a Josef Zámečníkovi, Lapčík, Florián Kuba a Adamec. Z Bílovic to
byli už vzpomenutý Rajmund
Pospíšil, Kučera Jan, Ostrožíkovi otec se synem, z Kněžpole
Pauřík a Vlachynský. Jako kapelníka si zvolili Mořice Foltýna
mladšího, který kapelu vedl plných 30 roků. Kapela tehdy složená z mladíků si brzy získala
oblibu v okolních vesnicích. Byli
zváni i na hry v kostele v Bílovicích a Spytinově. První kostelní
hra byla v Bílovicích na Vánoce
1899.
Strýc Pospíšil o ní vykládá:
muzikanti slavnostně nastoupi-
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li na „chóru“. Předtím se však
s nikým nedomlouvali – co hrát.
Když panáček přišli k oltářu,
spustili piáno „Zdunecký valčík“. Páter Tomáš sa obrátili od
oltářa a ruků dávali muzikantům znamení, že to není ono, ať
přestanou hrát. Starý Ostrožík,
klarinetista z Bílovic povídajů:
Chlapi, lúbí sa mu, řežte to! Muzikanti přidali až do fortisima,
ale kostelník přišel na chóru vyřídit kapelníkovi, že sa má hrát
„Narodil se Kristus Pán“. Tím
to však nebylo vyřízeno. Páter
Tomáš si pospíšil s ukončením
obřadu, hajdy ke dveřím chóry,
a když muzikanti vycházeli - tak
jednoho po druhém vyplatil ve
formě pohlavku. O tomto velebníčkovi se totiž říkalo, že je velmi energický a vyplácel vždy na
místě samém. Muzikantských
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historek je hodně. Vzpomenu
ještě jednu z Mauricovy kapely:
V Kudlovicích byl určen zástupcem kapelníka jeden spytinovják. Když po hře vyinkasoval
od pořadatelů peníze, už se nevrátil mezi spoluhráče, ale hajdy do Babic na nádraží a hned
vlakem do Ostravy. Po čase se
vrátil a v kapse ani groš! Nějakou dobu s topolskými nehrál,
avšak když se na to zapomnělo, opět do partie zapadl. Nikdy
však už nebyl pověřen zástupcem kapelníka.
Ze vzpomínek Rajmunda
Pospíšila z Bílovic

30 let od Sametové revoluce
Třicet let uplynulo od sametové revoluce
a tedy od podstatných změn v naší společnosti.
Je zřetelné, že úroveň našeho života je mnohem
vyšší než kdykoliv v minulosti. Kromě hmotného
zabezpečení máme konečně svobodu ve všech
pádech tohoto slova. Pro někoho to nic neznamená, nebo je dokonce schopen to popírat, ale
skutečnost je jiná.
Zároveň ovšem vidíme, že jsme příliš brzy
podlehli uspokojení, přestali rozvíjet demokracii
a občanskou společnost. Když je nějaká veřejná
akce, sedíme doma, jsme líní se zúčastnit, třeba
jen pietního aktu. Na veřejnosti - tam je základ
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demokracie a občanské pospolitosti! To, že někdo
nectí zákony nás nesmí rozčilovat. Tak už to bývá.
Vždycky se někdo najde a vymyslí si nějakou tu
kličku nebo mezeru v zákoně. Přejme mu a nezáviďme! Stejně, a platí to pro všechny ….. všeho
do času!
Přesto v současnosti nemůžeme nevnímat většinové pozitivum. Pro mladé lidi je už zcela samozřejmé, že mohou jezdit po světě, poznávat
jiné země, rozšiřovat svůj obzor a učit se. To jsou
věci o nichž se nám, starší generaci, nezdálo ani
v nejdivočejších snech. Díky propojení se světem
a moderním technologiím tu máme hospodářskou
konjunkturu, která se projevuje ve zvýšené životní úrovni. Někdo se na tom
podílí více, někdo méně. Toto
se odráží na zisku, a proto
ti méně úspěšní to cítí jako
nespravedlnost. Jinak to ale
nejde! Jen určitá hospodářská soutěž a pozitivní rivalita
může vést k lepší ekonomické situaci v celé společnosti.
Řevnivost, netolerance
k jiným názorům než je „ten
můj“, to je začátek problému
– rozkladu. A přitom bez vzájemných kontaktů, hovoření
a diskuzí jeden s druhým, to
na vesnici a v celé společnosti určitě nejde. Jen tak se společnost posune dál a budeme
si blíž.
Samsounek Fr.

Život v Topolné
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Sbor dobrovolných hasičů
Milí čtenáři,
člověku se ani nechce věřit,
že za sebou máme další čtvrtrok
a před sebou další vydání obecního zpravodaje. Dovolte nám na
tomto místě shrnout naši hasičskou činnost v závěru roku 2019.
Členové zásahové jednotky si
v rámci jednoho z pravidelných
měsíčních školení zopakovali vytvoření útočného proudu do poschodí. Toto útočné vedení prováděla vždy skupina dvou či tří
hasičů v kompletním zásahovém
obleku i s dýchacím přístrojem.
Ostatní měsíční školení pak byla
zaměřená víceméně na údržbu
technických prostředků.
V samotném závěru tohoto
roku nám zároveň bylo dodáno
nové vybavení, o které jsme na
počátku letošního podzimu žádali a jehož nákup nám poté Rada
obce následně schválila. Nově tak
ve výbavě máme štípací kleště,
vyprošťovací nástroj PARATECH
- Hooligan, trhací hák, brodící kalhoty, funkční trika pro kompletní
zásahovou jednotku a především
pak výjezdový program pro podporu výjezdu hasičů. Celkové
náklady tohoto vybavení se vyšplhaly k 30 000 Kč, za což obci
ještě jednou děkujeme. S novými
technickými prostředky máme
v nejbližší době naplánované školení a výcviky, v rámci kterých si
osvojíme jejich použití a manipulaci a poté budou plně připraveny
k použití při výjezdu.
Pro funkční uvedení nově pořízeného programu pro podporu
výjezdu jednotky do chodu bylo
nutné nejdříve nakonfigurovat
údaje členů výjezdové jednotky,
seznámit všechny členy jednotky
s ovládáním poplachové zprávy
a odzkoušet tento systém v praxi. Aktuálně je již vše připraveno
a otestováno tak, aby byl program
plně účinnou pomocí při výjezdu
jednotky. Jediné detaily, které se
budou ještě v průběhu praxe postupně ladit, se týkají automatického ovládání přístrojů potřebných
při výjezdu. A s čím vším konkrétně dokáže tento program jednotce
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při výjezdu pomoct? Při vyhlášení
poplachu umí např. automaticky
spustit tlakování kompresoru, zapnout světla v garáži či aktivovat
odsávání výfukových zplodin.
Pořízením nových zásahových
triček došlo k obměně těch stávajících. Každý z členů jednotky obdržel triko s krátkým i s dlouhým rukávem, na kterých je uveden nápis
HASIČI a na přední straně vyobrazen znak obce Topolná. Posouzení
vzhledu triček necháme zcela na
vás, ovšem my tuto investici hodnotíme velmi kladně především
z pohledu sjednocení vzhledu jednotlivých členů jednotky při veškerých hasičských činnostech.
A závěr tohoto článku chceme
opět věnovat problematice zásahové techniky. Již dva roky se
touto problematikou intenzivně
zabýváme a promýšlíme všechny
možné varianty vedoucí k pořízení nového zásahového vozidla.
Aktuálně je v řešení možnost získání zánovní cisternové automobilové stříkačky od profesionální
jednotky ze stanice v Uherském
Hradišti, která tuto CAS vyřazuje
v současné době z výjezdu a řeší
se její další osud. Jedná se o CAS
značky DENNIS, která je služebně
sice staršího data, ale dle slov profesionálních hasičů z Uherského
Hradiště jde o poctivý automobil,
který funguje bezporuchově a spolehlivě. Během listopadu byla tato
CAS uveřejněna na webových
stránkách HZS k bezplatnému
„odkupu“ a zřizovatelé jednotek
SDH měli tak možnost zaslat žádost k bezplatnému převodu techniky pod svou hasičskou jednotku.
Tuto možnost jsme si nenechali
samozřejmě ujít, žádost jsme společně s panem starostou odeslali
a nyní čekáme na výsledné rozhodnutí. Víme, že nejsme jediní,
kteří o CAS z Uherského Hradiště
zažádali, zájem ze strany ostatních hasičských jednotek je opravdu velký, a tak nám nyní nezbývá
nic jiného než doufat. Konkrétně
v našem případě je toto v pořadí již
třetí cisterna, o jejíž získání aktivně
usilujeme a pevně věříme, že se
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v tomto případě vyplní rčení „Do
třetice všeho dobrého“. Jednotka,
která tuto CAS získá do vlastnictví, získá spolehlivý automobil, za
který investuje pouze částku ve
výši nejnutnějších oprav a servisu
a následně bude disponovat technikou, která se vyrovná technice
profesionálních jednotek.
Touto zprávou jsme již vyčerpali všechny informace, které
jsme vám chtěli sdělit. Nyní nám
tedy už nezbývá nic jiného než
vám všem popřát klidné prožití
svátků vánočních v kruhu vašich
nejbližších a do nastávajícího
roku 2020 především hodně štěstí, zdraví a životní pohody. Ani
během těchto svátečních chvil ovšem nezapomínejte na svoji bezpečnost, především pak apelujeme na dodržování bezpečnosti při
manipulaci s otevřeným ohněm,
který v zimním období představuje
největší riziko.
A na úplný závěr si dovolíme
být trochu sobečtí. Bohatou nadílku od Ježíška přejeme samozřejmě každému z vás, ale zároveň
i nám hasičům, kteří do jednoho
doufají, že jim Ježíšek pod vánoční strom na návsi nadělí tolik
vytouženou hasičskou techniku.
Vánoce jsou přece časem zázraků a splněných přání...
Vaši Hasiči
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Společenská kronika
ka
říjen - prosinec

v říjnu:
50 let

60 let
70 let
75 let
85 let

v prosinci:
Šlajferčík Jiří
Vrtěl Milan
Černá Bronislava
Foltýnová Leona
Indruch Martin

50 let
60 let
75 let

Podlas Pavel
Kubík Jaroslav
Mikel Františekk
Kašná Marie

Vítání občánků

Slavíková Miroslava
Mikulášková Ludmila
Viceníková Viktorie
Veleková Anežka
Štefková Zdeňka

v listopadu:

50 let
60 let
75 let
80 let

Burešová Věra
Vojtášek Lubomír
Koppová Brigita
Mizerová Anežka
Buráň Josef

Plán akcí
21.12. 2019

Turnaj ve stolním tenise

TJ Topolná

26.12.2019

Vánoční koncert

Topolanka

26.12.2019

Košt gulášů

OÚ

28.12.2019

120 let DH Topolanky

Topolanka

1.1.2020

Novoroční ohňostroj

OÚ

25.1.2020

Farní ples

Farnost Bílovice

1. 2. 2020

Ples ZŠ Topolná

Klub rodičů

8. 2. 2020

Maškarní ples

TJ Topolná

22.2.2020

Fašank

Hasiči
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Přípravka:
V rámci okresní soutěže, kde bojujeme s dalšími 7 týmy, nás po odehraných 4 zápasech čekalo na podzim ještě 7 utkání. V prvním z nich
jsme nastoupili na hřišti v Mařaticích a po vyrovnaném boji nakonec podlehli 10:9. Poté jsme
zavítali na hřiště do Bílovic, se kterým hrajeme
velmi vyrovnané souboje a které jsme poté přivítali i v posledním zápase na domácí půdě. Oba
výsledky skončily nerozhodně a to 6:6 a 8:8, což
jen dokazuje, jak těžké zápasy to jsou. Po dvou
venkovních zápasech jsme pro změnu odehráli
dvě utkání na domácím hřišti. Nejprve jsme porazili tým Prakšic 5:4 a následně v odvetě remizovali s týmem Ostrožské Nové Vsi 4:4. Další
zápasy jsme pak sehráli opět u soupeřů. Mladší

tým z Březolup na domácím hřišti podal výborný výkon, ale nám se podařilo nakonec zvítězit
2:5. Jediný tým, se kterým se nám nedaří zatím držet krok, je soupeř z Jarošova, se kterým
jsme prohráli 8:3.
Po podzimu máme tedy odehraných 11
utkání, z čehož skončily 4 v náš prospěch, 3
skončily remízou a ve 4 utkáních jsme podlehli.
Dá se však říct, že všechna utkání jsou velmi
těsná a proto jsou pro diváka i velmi napínavá. Tímto chceme pozvat všechny na jarní část
soutěže a poprosit vás, abyste nás přišli povzbudit a sami se pobavit.
Trenéři přípravky

Žáci:
Po skončení minulé sezóny
jsme se rozhodli, že se přihlásíme do soutěže mladších žáků.
Co nás k tomuto rozhodnutí
vedlo? Je to malý počet žáků
ročníku 2005 (0 hráčů) a 2006
(pouze 4 hráči). Protože by
mladší ročník ještě nezvládli
hru na celé hřiště, zvolili jsme
formát mladších žáků, který se
hraje na jednu polovinu. Námi
chtěná soutěž se však nehraje v okrese Uherské Hradiště,
proto jsme museli začít hrávat
v sousedním okrese Zlín. Před
soutěží ještě proběhla změna
na trenérské lavici – z vlastní
žádosti skončil Libor Machač
a do trenérského vlaku nastou-

pil Tomáš Mikulka.
Úroveň
mladších
žáků
v okrese Zlín nás všechny překvapila. Navíc si všichni museli zvyknout na jinou velikost
hřiště a mírně jiná pravidla.
Díky všem výše uvedeným důvodům na všechny čekal velmi
tvrdý start do nové soutěže.
I díky tomu všemu jsme vyhráli
pouze jedno utkání ze 7 zápasů. Za těch 7 zápasů se nám
podařilo vstřelit 16 gólů. Mezi
nejpilnější střelce patří Filip
Hejda (věkem ještě hráč přípravky), který má 4 vstřelené
góly. Na třech vstřelených gólech se zastavil Karel Horák.
Následují 4 dvougóloví střelci

a jedna jedno-gólová střelkyně
Adéla Jurygáčková.
Abychom se dále zlepšovali, tak jsme na umělce v Topolné trénovali až do konce
listopadu dvakrát týdně. První
trénink očekáváme v průběhu února. Bude ovšem hodně
záležet na venkovním počasí,
protože nemáme k dispozici
žádnou krytou halu.
Závěrem bych rád všem poděkoval – hráčům, trenérům,
rodičům, divákům a všem kteří
mají co do činění s mladšími
žáky – a popřál Veselé Vánoce
a skvělý rok 2020.
Stanislav Mašlan

Dorost:
Dorostenci TJ FS Napajedla začali přípravu
16.7. na hřišti v Napajedlích. Příprava byla velmi
krátká, jelikož již 10.8. začínala mistrovská sezona. Do takto krátké doby bylo nutné zapracovat
do sestavy nová jména hráčů, kteří po skončení
v žácích přešli do dorostu.
Jednalo se o Sedláčka, Janoška, Feroviče,
Soleckého, Malinu, Mikoláše, Horáka. Taktéž se
vrátil Winkler z Komárova a znovu obnovil zájem

4/2019

hrát Stoklásek. Mužstvo stihlo sehrát 2 přátelské zápasy – v Kněžpoli, výhra 5-1 a doma
s Holešovem-3-2. V mistrovské soutěži dorostenci odehráli 13 zápasů – 10 výher, 3 porážky
–30 bodů, skóre 54-18 a zatím figurují na pěkném 3 místě. V domácích duelech ze 6 zápasů – 5 vyhráli, 1 prohráli, 15 bodů, skóre 26-10.
Venkovních zápasů bylo 7- 5x výhra, 2 prohraných, 15 bodů, skóre 28-8. Dorostenci během
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podzimu měli 34 tréninkových jednotek, 2 přátelské a 13 mistrovských utkání. Nejpilnějšími
v tréninku byli Sedláček –30 treninků, Janošek
28 treninků. Mužstvo vstřelilo 54 branek– Srnec
14 branek, Ferovič 12 branek, Winkler 8 branek,
Bursík 6 branek, Sedláček a Šubík po 3 brankách. V průběhu podzimní části soutěže mužstvo inkasovalo jen 18 golů, což je nejméně ze
všech mužstev v soutěži!! K tahounům mužstva
patřili Srnec, Šubík, Bursík,a Lhotský. Překvapi-

vě střelecky se po přeřazení z žákovské kategorie
prosadil Ferovič.
Jak již bylo zmíněno mužstvo je po podzimu na
3 místě, hraje velmi solidně kombinačně a i fyzicky se staršími protivníky nijak nezaostává. Doufáme jen, že forma po zimní přípravě půjde nahoru
a dočkáme se ještě od dorostenců stáhnutí ztráty
na vedoucí Tlumačov, což je 5 bodů a kluci ještě
zabojují o nejvyšší příčku!
Josef Hradil

Muži:
Muži zakončili první polovinu sezóny na 3.
místě Okresního přeboru Uherské Hradiště. Na
první místo ztrácejí dva body. Za sezónu odehráli 13 soutěžních zápasů, kde uhráli 10 výher,
jednu remízu a dvakrát odešli poraženi. To vše
při kladném skóre 46:15. Nejlepší střelec je Jan
Foltýn, který dokázal vstřelit 16 gólů. Jenda je

taky nejlepší střelec celé soutěže Okresního přeboru.
Zimní příprava začne 6. 2. na umělce v Napajedlích. V sobotu 22. 2. se v Napajedlích odehraje
i prvním přátelský zápas s týmem Nedakonic. Jako
druhý soupeř se nám přihlásil Ořechov – o termínu
se zatím jedná.

Pozvánky:
Rádi bychom Vás pozvali na dvě námi organizované akce, které se uskuteční v nejbližší době.
První je turnaj ve stolním tenise pro neregistrované hráče, který se uskuteční 21. 12. 2019 v Bůrovcích. Turnaj pro mladších 15 let (včetně) začíná
v 9:00 hod. Pro starší 15 let je start v 14:00 hod.
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Druhou událostí je maškarní ples, na kterém se
můžeme sejít 8. 2. 2020. Taktéž v Bůrovcích. Bližší
info se dozvíte z pozvánek.
Závěrem bychom chtěli popřát všem čtenářům
šťastné a klidné Vánoce a do nového roku zdraví,
štěstí a hodně úspěchů.
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Základní škola Topolná

Co se každoročně děje v Topagře ví už i chlapci ze ZŠ

Děvčata 4. a 5. třídy na exkurzi v Topagře

Jarmark

4/2019

Život v Topolné

strana 11

Přednáška PaedDr. Jiřího Jilíka

30 let svobody

Beseda s důchodci

Beseda s důchodci

Čertoviny a jarmark

Čertoviny a jarmark

Čertoviny a jarmark

Čertoviny a jarmark
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