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Předprázdninová procházka žáků 2. třídy

Žáci 5. třídy pasují žáky 1. třídy na čtenáře

Pozvánka

Ve dnech 12. 9. a 13. 9. 2020 se uskuteční tradiční Slavnosti vína, kdo z občanů má zájem zúčastnit se krojového průvodu, ať se nahlásí v kanceláři obecního úřadu ( Komunitní centrum ),
nebo na telefonním čísle 777 867 651 do 31. 7. 2020.
Vážení čtenáři.
Máte náměty, nápady nebo připomínky k dění v obci? Uvítáme vaše příspěvky v našem čtvrtletníku
Život v Topolné. Své články můžete poslat na e-mailovou adresu obecního úřadu nebo dodat v listinné
podobě. Těšíme se, že naše noviny obohatíte o svůj úhel pohledu.
Život v Topolné
1/2019
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Slovo starosty
Milí spoluobčané,
prší! Snad poprvé od roku 2015
si v úvodu druhého čísla našeho
čtvrtletníku nestěžuji na totální sucho. Je jasné, že současné deštivé počasí celkový vláhový deﬁcit,
který se nahromadil za několik
posledních let, nevyřeší, ale určitě
aspoň trochu pomůže. Je pravda,
že nás první červnový déšť trošku
potrápil, protože vyplavil na silnici
k Bílovicím i posečenou trávu, ale
díky pomoci Jaroslava Kalabuse,
Libora Haši a místních hasičů se
složitou dopravní situaci podařilo
zvládnout.
Koncem dubna se kanceláře
obecního úřadu přestěhovaly do
budovy Komunitního centra. Za
bezproblémové zvládnutí akce
„kulový blesk“ patří všem našim
zaměstnancům velké poděkování. Věříme, že společnost SV-Stav, s. r. o. pana Slováčka potvrdí svoji dobrou pověst a příchod
nového roku už budeme vítat ve
zrekonstruovaných prostorách.
Bývalí hráči našeho fotbalového klubu určitě s nostalgií vzpomenou na staré kabiny. V současných fotbalistech však šatny
vzhledem k jejich havarijnímu stavu až tak moc nostalgie nevyvolávaly. Takže jsou určitě rádi, že
v době koronavirové přestávky
místo nich nastoupili na hřiště
zaměstnanci
uherskobrodské
společnosti SANIZO s. r. o. pana
Straky, kteří poslali původní budovu k zemi a ze základů začínají
růst kabiny nové a jarní sezónu už
zahájí v důstojnějším sportovním
zázemí. Na tuto investiční akci se
podařilo získat dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 8,45 mil. Kč, dalších
6,53 mil. Kč činí podíl Tělovýchovné jednoty a obce.
Pasáž o různých jarních událostech v naší obci přichází tentokrát zkrátka. Pandemie koronaviru společenské a sportovní akce
zastavila. Několik našich občanů
se ocitlo v karanténě, ale – pokud
vím – nikdo z nás touto zákeřnou
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nemocí přímo neonemocněl. Je
to (kromě zdravého kořínku) určitě i tím, že jsme se dokázali ve
svých aktivitách a radovánkách
omezit a chovat se k sobě navzájem ohleduplně. Ale jak už to
na světě chodí: všechno zlé bývá
pro něco i dobré. Týdny a měsíce, po které nás různá opatření
proti šíření infekce omezovala
v pracovním životě, využili mnozí z Vás k uskutečnění toho, co
se doma dlouhé roky odkládalo.
A tak se uklízelo, prohlédly naše
domy i zahrádky. V rodinách jsme
mnohdy měli víc času sami na
sebe a na své potomky. Také Vás
v době koronavirové napadlo, zda
nebude něco pravdy na výroku J.
A. Komenského, že …… všeliké
lidské kvaltování toliko pro hova..
da dobré jest? *)
Je však mezi námi mnoho Topoláků, pro které uplynulé měsíce
žádné zvolnění pracovního tempa neznamenaly. Právě naopak.
Paní doktorce Míši Poláškové za
její službu v době koronaviru poděkoval sám pan hejtman. Dovolte mi, abych se i Vašim jménem
k němu připojil, a poděkoval nejen jí, ale všem ostatním lékařům,
sestřičkám, zdravotnímu perso-

nálu, zaměstnancům v sociálních
službách, prodavačkám v našich
obchodech, řidičům autobusů,
pošťákům, lidem, kteří zajišťovali
zásobování – a jen tak mimochodem i všem zaměstnancům obecního úřadu. Prostě všem, kteří si
i přes zdravotní rizika hrozící nejen jim, ale i jejich blízkým, žádný „home oﬃce“ dovolit nemohli
a podíleli se na tom, abychom my
ostatní pociťovali nesnáze, které
tato doba přinesla, co nejméně.
Virus nás však bohužel asi
v nejbližší době neopustí. Určitě
však můžeme dělat aspoň základní věci směřující k tomu, abychom zabránili jeho šíření. Mám
na mysli věci tak prosté, jako je
častější mytí rukou a používání
dezinfekce. Doufejme, že slovní
spojení „nová vlna“ nebudeme
používat v souvislosti s epidemií,
ale zůstane jen u označení hudebního směru, který „frčel“ na
přelomu sedmdesátých a osmdesátých let minulého století.
Přeji Vám všem hezké léto.
Užijte si sluníčka, hezkého počasí,
dovolených a prázdnin v míře, kterou nám letos okolnosti dovolují.
Ladislav Botek
starosta obce

* text „Všeliké kvaltování a vody pití toliko pro hovada dobré jest“
(apod. úpravy) je připisován J. A. Komenskému neprávem. Tento text, tak
jak je citován, není od J. A. Komenského. Má však podle předního českého
komeniologa určitou, i když ne tedy doslovnou, „oporu v nadpisu jednoho
oddílu Komenského Labyrintu, který zní: Kvaltování hovadům více než lidem připadající.“ Neznamená to prý ale obhajování určité lenosti, jak si to
leckdo rád vykládá, ale kritiku nadměrného namáhání a honby za ziskem.

Život v Topolné
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Výsledky projednání č. 02/2020/ZO
(usnesení č. 02/2020/ZO) ze zasedání Zastupitelstva obce Topolná, konaného dne 16. 6. 2020
A. Zastupitelstvo obce schválilo:
- složení návrhové komise, zapisovatele a ověřovatelů zápisu
- program jednání Zastupitelstva obce Topolná
tak, jak byl uveden v Informaci o konání veřejného zasedání
- účetní závěrku Obce Topolná k 31. 12. 2019
- příděl do fondu oprav kanalizací a ČOV ve výši
378 589,80 Kč
- rozpočtové opatření č. 2/2020 dle přílohy
- veřejnoprávní smlouvu mezi Obcí Topolná
a Tělovýchovnou jednotou Topolná, z.s., o poskytnutí investiční dotace ve výši 6 530 779,53
Kč na stavbu šaten na fotbalovém hřišti v obci
Topolná
- společnost VoiceSys s.r.o., Nymburk, jako
dodavatele investiční akce „Vybudování varovného a výstražného systému ochrany před
povodněmi v obci Topolná“ a pověřuje starostu
obce podpisem smlouvy o dílo s touto společností. Celková hodnota díla činí 1 589 845 Kč
bez DPH
- prodej části pozemku parc. č. 3283/8, zapsaného na LV č. 1 pro Obec Topolná u Katas-

-

trálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální
pracoviště Uherské Hradiště v k. ú. Topolná,
panu Liboru Haluzovi, bytem Topolná 321, za
cenu 100 Kč / m2. Prodává se část pozemku o výměře 44 m2, druh pozemku: ostatní
plocha, která vznikne rozdělením pozemku
parc. č. 3283/8 na pozemek parc. č. 3283/8
o výměře 7 282 m2 a na pozemek parc. č.
3283/21 o výměře 44 m2 na základě geometrického plánu číslo 904-122/2019 zpracovaného Ing. Jiřím Hrdinou dne 14. 1. 2020
smlouvu o právu provést stavbu mezi Obcí
Topolná a společností CEMEX Sand, k.s.,
Napajedla o stavbě dvou monitorovacích
vrtů na pozemku parc. č. 3697 ve vlastnictví
obce Topolná

B. Zastupitelstvo obce souhlasilo:
- s celoročním hospodařením Obce Topolná
za rok 2019 s výrokem bez výhrad
C. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
- zprávu o činnosti rady obce
- právu kontrolního výboru

Jednotka dobrovolných hasičů v Topolné získala Neinvestiční dotaci z Fondu
Zlínského kraje ve výši 59 507,00 Kč,
což je 69,39 % celkových způsobilých výdajů na realizaci projektu. Nákup osobních ochranných pracovních prostředků.
Pod registračním číslem žádosti
RP12-20/131.
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Co s tou Pandemií……?
Pěkně nám ten rok 2020 začal!! Na sníh jsme
marně čekali, ….. ále, stejně se bez něho obejdeme, nemyslíte? Alespoň jsme nemuseli zametat
a šetřili své metly a odhrňovače.
Zato za pár týdnů nastal rychlý obrat! Místo - čekání na jaro a uvažování, jak budeme na zahrádkách už něco vysazovat, nastaly ale opravdu vážné
obavy o existenci osobní i našich rodin.
Po ukončení plesové sezóny jsme se připravovali na období půstu a zakrátko nastal „půst“ pro
úplně všechny – křesťany i ostatní. Epidemie přišla
neočekávaně a překvapivě, „jako když pan učitel
vstoupí do třídy“!
Bylo to po 2. neděli postní, když se „ohlásila“
a přišla do západní Evropy, potom celého světa i České republiky. A tak jsme usedli k televizi
a hltali první zprávy o tam, jak se šíří a kolik lidí
denně zemřelo. Najednou všechno na veřejnosti,
ve městech i vesnicích pozvolna utichalo, ulice se
vyprazdňovaly. Od té doby jsme museli spoustu
svých osobních plánů změnit někdy i zrušit. Následovalo někdy zmatené vydávání vládních nařízení a omezení, až v závěru utichla automobilová
i letecká doprava. Po krajině nastalo ticho, až jsme
se tomu divili. Přestalo přeshraniční cestování, ale
i návštěvy v rodinách. Šili jsme roušky a nakupovali dezinfekční prostředky. A znovu večer usedli
k televizi, abychom se obklopili bázlivostí a strachem - připadali si úplně bezmocní.
Tehdy jsem si uvědomil jak jsme zranitelní a media mocná, neustálým opakováním a zveličováním
dokážou ovlivnit veřejnost do té míry, že jim lidé až
přespříliš důvěřují. Koronavirová doba ukázala, jak
jsou potřebné duchovní hodnoty. Tato nemoc nám
hodně bere, ale dává nám možnost pochopit, co je
v životě to nejdůležitější. No, a co my s tím?
Každý se s tímto musí vypořádat sám, podle svého rozumu! Nepodlehnout sdělovacím prostředkům,
mít odvahu vypnout přijímač a mít vlastní program
a cíl. Programem nemusí být jen sezení u televize,
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postačí knížka, procházka přírodou nebo návštěva
kostela, a také smysluplná úvaha o sobě, své rodině a proč se to všechno děje? Chtělo by to více ticha
a méně rekordů, jak to vystihl jeden vědec. Vždyť kam se to řítíme a ženeme - za vyššími zisky, pohodlím, a třeba ještě lepší dovolenou, než jsme měli loni?
Pokud se nad tímto trochu nepozastavíme, nečekejme nějaký rychlý odchod viru!
Proto dovolte přirovnání - vir si vytváříme sami svou nedočkavostí, shonem a chtivostí po lepším,
a ještě lepším zítřku. Lékem ale je zklidnit se, mít jistou
dávku pokory a třeba na dovolenou se rozjet po naší
republice. Nabízí se spousta krásných míst, jako je třeba České Švýcarsko. To Vám může potvrdit parta chlapů, která tam v květnu opravovala kostel v Arnolticích
asi 4 km od hranic s Německem. Proto několik snímků.
Fr. Samsounek

Život v Topolné
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Loučení s farností Bílovice
Drazí občané, milí čtenáři.
Rád bych se s Vámi tímto článkem rozloučil,
protože, jak asi už všichni víte, od července mě
ve farnosti vystřídá nový kaplan. A mým novým
místem se stanou farnosti Luhačovice a Pozlovice. Prožil
jsem v našich farnostech Bílovice a Březolupy jáhenský rok
a dva roky jako kaplan. Chtěl
bych vám všem při této příležitosti poděkovat za ty tři společně prožité roky v našem farním
společenství, za vaše přijetí od
první chvíle, kdy jsem přišel
do farnosti, za vaši otevřenost
a pohostinnost, za každé srdečné setkání ať už v kostele, na
faře, u Vás doma, na hodech,
na poutích… Chtěl bych vám
poděkovat za každou drobnou
či větší podporu, za pochopení
i za podněty kritické.

2/2020

Říkává se, že první místo kněze je první kněžská láska, podobně jako první láska
v životě. Tak nějak to nyní prožívám, a i když
za pár týdnů odejdu na nové místo, mé první
kněžské místo budu mít pořád
v srdci.

Život v Topolné

Vám všem a každému
zvlášť za všechno upřímně
děkuji, prosím o vaše modlitby a též prosím za odpuštění,
pokud jsem komukoliv z vás
někdy ublížil.
Až pojedete do Luhačovic
na nějakou lázeňskou proceduru nebo jen tak na výlet,
určitě se stavte na besedu.
A prožijte požehnané prázdniny, ať vás Pán občerství na
duchu i na těle.
Chvála Kristu
P. Jan Svozilek
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Eště byly štyry týdně do hodů, už mě milá zakázala …
Do našich Svatováclavských hodů ještě zbývá víc
než čtyři týdny, ale už teď bychom chtěli všechny příznivce
tradic pozvat.
Je potřeba se řádně připravit
a s chasů něco nacvičit. V poslední době jsme si zvykli, že
máme různé překážky. Jeden
rok se opravují Bůrovce, další rok Stará škola, aby z toho
vzniklo Komunitní centrum, no
a letos je to obecní úřad, který
je momentálně přestěhovaný
v naší klubovně. Naštěstí nám
ještě zbývá tak zvaný zrcadlový sál takže máme kde zkoušet. Proto zveme hodovou chasu na hodové zkoušky.
„Pondělí bylo tady a všichni
byli zvědaví na průběh dnešní večerní zábavy. Setkání
bylo na návsi před obecním
úřadem, kde přihlíželo této
akci hodně občanů. Každý
z příchozích stárků obdržel
keramickou plaketku s nápisem Setkání topolských
stárků 2004. Z přislíbených
114 stárků se zúčastnilo 80,
což je krásný počet. Takto se
všichni sešli průvodem v čele
s letošními stárky a Topolankou a vydali se do Bůrovců.
Zde se všichni skvěle bavili.
Zpívalo se, tančilo se a práva
byla prostřídána mezi všemi
bývalými stárky. Každý měl
tedy možnost si zkusit, jaké
to je držet právo po tolika letech. Bylo krásné dívat se na
tváře všech těch, kterým hody
přinesly kus radosti do života“ - úryvek z hodové kroniky
z roku 2004.
Hody se v Topolné slaví
od roku 1945, kdy to bylo na
sv. Martina, a v roce 1994 se
poprvé slavily na sv. Václava.
Od té doby prošlo hodovou
chasou hodně topolských občanů a také stárků co se nachystalo. Letos bychom chtěli
zase po 5 letech uspořádat
setkání stárků, ale co by byli
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stárci sami bez chasy, a proto budeme rádi, když pozvání
přijmou i ostatní hodoví nadšenci.
V sobotu 26.9.2020 plánujeme tradiční obchůzku s vyvoláváním stárků, v neděli
27. 9. 2020 v odpoledních hodinách proběhne setkání stárků (program ještě upřesníme)
a v pondělí 28. 9. 2020 bude

tradiční „vozéní berana“.
V hodové kronice je ještě
hodně volných stránek, a proto věříme, že v Topolné hody
nezaniknou a dál nám všem
budou přinášet radost do života.
Na hody v roce 2020 vás
zvou letošní stárci Michaela
Daňková a Filip Štefek.
Veselo, muziko veselo.....

rok 1972

rok 2016

Život v Topolné
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Společenská kronika
duben – červen
v dubnu:
50 let
60 let
70 let
75 let
80 let
85 let
v červnu:
60 let
93 let

Pavelková Jana
Janík Jaroslav
Jež Zdeněk
Úlehlová Jana
Dvořáčková Marie
Štěpánková Marie
Gajdošíková Anna
Lapčík Svatopluk

v květnu:
50 let
60 let
75 let

Pavelec Vlastimil
Rozsypálková Martina
Mikulková Věra
Nevělíková Hana
Bejvl Václav
Tureček Ludvík

Ježová Stanislava
Bláhová Jaroslava
Lapčíková Marie

Vítání občánků
sobota 27. 6. 2020
Beata, Max, Lea

60. let
společného života
oslavili manželé
Stanislava a Jaromír
Borusíkovi
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Tělovýchovná jednota
Vážení čtenáři, dovolte mi,
abych vás seznámil s událostmi
kolem naší TJ v posledních 3
měsících.
Tak jako celou republiku, tak
i nás zasáhla opatření díky koronaviru. Ještě v pátek jsme
měli trénink a přípravu na první
jarní zápas, kterým měl být pohárový zápas proti Hluku „B“.
Díky vládním opatřením se však
tento první zápas neuskutečnil.
V průběhu doby koronavirové
FAČR zmrazil všechny amatérské fotbalové soutěže. Na jaro
se tedy u amatérů neodehrál ani
jeden oﬁciální zápas. Zmražení
fotbalových soutěží má ještě za
následek to, že nikdo nebude
sestupovat ani postupovat. Zůstáváme tedy nadále v okresním
přeboru a budeme se prát o postup v příští sezóně. Od uvolnění
restrikcí probíhají normálně tréninky (muži trénují v pátek, žáci
a přípravka trénují úterý, čtvrtek).
Touto cestou bych ještě rád
poděkoval končícím trenérům
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přípravky Pavlu Foltýnovi a Pavlu Hrbáčkovi. Děkujeme za jejich
obětavou práci pro mládež a desítky hodin strávených na hřišti,
přípravou sestav a tréninkových
plánů. Tím se však otvírá následující problém a to chybějící
trenéři pro přípravku. Pokud víte
o někom, kdo by měl zájem, rádi
ho ve svých řadách přivítáme.
Zajisté jste si všimli, že i na
hřišti probíhají změny. Budova
starých šaten již šla k zemi a je

Život v Topolné

hotová betonáž základových
pásů a pomalu se připravují armatury a pokládka bednících
tvárnic. Práce zpomalují časté deště, nicméně věříme, že
skluz, který ﬁrma SANIZO nabrala, velmi brzo dožene.
Závěrem bych rád všem popřál klidné prázdniny, dlouhou
dovolenou a doufám, že na podzim se znova uvidíme.
PS: Topolská osmička bude!
S.M.

2/2020
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Investiční akce r 2020
Rekonstrukce Obecního úřadu

Šatny TJ
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Exkurse 4. a 5. třídy v Brně těsně před vyhlášení mimořádných opatření

Poslední fotka se 5.třídy spolužáky ze ZŠ Topolná

Periodický tisk územně samosprávního celku, vydáno 4x ročně, vydává obec Topolná, 687 11 Topolná 420,
IČ:00291421, evidenční číslo MK ČR E 23248. Fotograﬁe: L. Peprníček, archiv OÚ, archiv ZŠ
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