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Slovo starosty
Milí spoluobčané,
loni jsem v úvodu svého článku děkoval zaměstnancům TOPAGRY a obecního úřadu za
vzorně zvládnutý úklid sněhu.
Letošní zimní počasí mně však
bohužel tuto možnost vzalo. Musíme jen doufat, že chybějící vláhu z roztátého sněhu nahradí na
našich polích a zahrádkách jarní
deště.
V zimních měsících proběhly v Topolné už tradiční akce –
košt gulášů, novoroční setkání
na návsi, tříkrálová sbírka, plesy
a fašanková obchůzka a zábava „U Huberta“. Chtěl bych moc
poděkovat organizátorům. Vážím si jejich ochoty udělat něco
pro to, abychom se mezi sebou
mohli setkávat a bavit se. Všem,
kdo otevřeli svá srdce a přispěli
při Tříkrálové sbírce na dobročinné účely celkovou částkou
65 716 Kč, také patří velké poděkování.
V loňském roce oslavila dechová hudba Topolanka 120. výročí svého založení. A oslava to
byla, jak se patří. Krásným slavnostním koncertem poděkovali
naši muzikanti a zpěváci svým
rodinným příslušníkům, přátelům
a všem posluchačům za podporu
a přízeň. Dechová hudba je jedním z pilířů kultury Moravského

Slovácka. A naše dechovka je
už bohužel jednou z mála, která v okolí drží prapor – a drží ho
hodně vysoko. Proto bych chtěl
Topolance popřát nejen hodně
zdraví a vůle „cvičit“ a zkoušet,
ale také aby jim u nás stále vyrůstali mladí následovníci.
Na březnovém zasedání zastupitelstva byla na základě výsledků veřejné zakázky schválena společnost SV – Stav, s.r.o,
jako zhotovitel stavební akce
„Rekonstrukce obecního úřadu
Topolná“. Z celkové ceny díla
v hodnotě 7 394 592,25 Kč bez
DPH bude 70 % uhrazeno z dotace poskytnuté Ministerstvem
pro Místní rozvoj ČR. Zhruba od
poloviny dubna do konce listopadu se obecní úřad přestěhuje do
budovy Komunitního centra. To
může znamenat i určité zhoršení komfortu obsluhy Vás občanů.
Už tím, že provizorní kanceláře
budou umístěny v 1. poschodí.
Proto se Vám chci touto cestou
předem omluvit a poprosit Vás
o pochopení.
V současné chvíli je vypsána veřejná zakázka na demolici a výstavbu nových šaten
Tělovýchovné jednoty Topolná.
Probíhají také další rekonstrukční práce v Kulturním středisku
Búrovce, kde se opravují toalety

a sprchy používané pro venkovní
akce, toalety v přízemí a přilehlé
prostory.
Můj úvodník se blíží ke konci
a zjišťuji, že se mi podařilo splnit
to, co jsem si pro jeho psaní na
začátku slíbil – ani slovo o koronaviru. Tento problém zhodnotíme (a někteří z nás ve znovu
otevřených hospodách i zapijeme) až nebezpečí nákazy skončí
a náš život se zase vrátí do běžných kolejí.
Nicméně – pokud by někdo
z Vás v souvislosti s opatřeními
souvisejícími s vyhlášením nouzového stavu po nás na obecním
úřadě něco potřeboval (napadá
mě např. dodání roušek, zajištění nákupů), ozvěte se nám. Určitě Vám pomůžeme.
Stařeček Pagáč upravili cedulku nad dveřama do světnice
a napsali tam: „Host do domu
– čagan do ruky“. Dnes by tam
možná napsali: „Host do domu –
roušku na hu….. – na pusu a na
nos“. Moc si vážím toho, že jste
všichni ohleduplní ke svým sousedům a dodržujete opatření
k omezení možnosti nákazy.
I v této načisto nesympatické
době si zachovejte víru, veselou
mysl a životní optimismus.
Ladislav Botek
starosta obce

VÝSLEDKY PROJEDNÁNÍ č. 01/2020/ZO
(usnesení č. 01/2020/ZO)
ze zasedání Zastupitelstva obce Topolná, konaného dne 12. 3. 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
- rozpočtové opatření č. 1/2020 dle přílohy
- odměny neuvolněných členů zastupitelstva
obce, rady obce a členů výborů a komisí
s účinností od 1. 4. 2020 dle přílohy
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- dotace spolkům z rozpočtu obce Topolná na rok
2020 dle přílohy
- společnost SV – Stav s.r.o, Bílovice jako zhotovitele investiční akce „Rekonstrukce OÚ Topolná“ a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy
o dílo s touto společností. Celková hodnota díla
činí 6 639 133,52 Kč bez DPH
- dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo mezi Obcí Topolná a společností SV – Stav s.r.o., Bílovice,
na investiční akci „Rekonstrukce OÚ Topolná“
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ve výši 755 458,73 Kč bez DPH. Konečná cena
díla činí 7 394 592,25 Kč bez DPH
- společnost SV – Stav s.r.o, Bílovice jako zhotovitele stavební akce „Oprava sociálního zařízení
pro venkovní akce “ v kulturním středisku Búrovce a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy
o dílo s touto společností. Celková hodnota díla
činí 1 649 534,95 Kč bez DPH
- smlouvu č. D/0079/2020/KH o poskytnutí neinvestiční dotace do výše 68 000 Kč současně

však maximálně 69,39 % celkových způsobilých výdajů na realizaci projektu Nákup osobních ochranných prostředků pro jednotku SDH
Topolná mezi Zlínským krajem a Obcí Topolná
B. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- Zprávu o činnosti rady obce
- Zprávu kontrolního výboru
- Zprávu společenské komise o činnosti za rok
2019
- Zprávu ﬁnančního výboru

Z historie Topolné
Letos si budeme připomínat
Rok Výročí

události

1850

170 let: vznikl v Topolné velký požár, při kterém podle kroniky obce vyhořelo 15
domů od hlavní silnice až po uličku Horákovu na Druhé Straně.

1910

110 let: postavena budova nové školy. Stavba byla zahájena v měsíci květnu
a již 10. září po jejím posvěcení bylo zahájeno ve dvou přízemních učebnách
vyučování

1910

110 let: postavena nákladem společenství asi 35 hospodářů pěstitelská pálenice

1910

110 let: postavena hasičská zbrojnice. Spolek dobrovolných hasičů vznikl v Topolné v roce 1887 a do této doby neměl vlastní budovu. O stavby všech tří budov
se nejvíce zasloužil v té době starosta obce Vincenc Gajdošík

1930

90 let: byla zahájena elektriﬁkace obce. Eletřina byla zavedena do veřejných budov a do dvora Františka Nasvadby. Teprve v dalších letech byly elektriﬁkovány
jednotlivé domy.

1940

80 let: byla dokončena stavba kostela a 26. května byla slavnostně požehnána
kroměžížských kanovníkem Ludvíkem Kašparem

1960

60 let: vzniklo většinové Jednotné zemědělské družstvo, předchůdce dnešní TOPAGRY

1970

50 let: byla zahájena stavba vodovodní sítě a zaveden vodovod do jednotlivých
domů

1980

40 let: otevřena nová budova Mateřské školy, která byla vybudována v akci Z

1990

30 let: zrušena v Topolné vojenská posádka na střežení vysílače

1990

30 let: otevřena budova hostince a pošty, dnešní Topolský pivovar

2000

20 let: byl slavnostně posvěcen biskupem Josefem Hrdličkou kostel zasvěcený
Panně Marii Neposkvrněného početí

2000

20 let: bylo Paslaneckou sněmovnou povoleno užívání znaku a praporu obce

Statistika
Před 100 lety v roce 1920 bylo v Topolné: 261 domů
1569 obyvatel
40 narozených dětí 19 chlapců, 21 dívek
21 svateb
12 lidí zemřelo
Knot Augustin
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Jak dále po oslavách Topolanky?
Rok 2019 je neodmyslitelně
za námi a také Valná hromada,
která se konala začátkem února ve zkušební místnosti naší
dechovky. Sešlo se nás tam
hodně – a bylo na co vzpomínat a hodnotit. Nejsou to však
jenom pohřby, kterých ročně
odehrajeme asi kolem stovky,
ale i ostatní hry brigádní nebo
za úplatu. A tak se mluvilo
o všem možném. O budování
v obci, co se v tomto roce plánuje s výhledem na roky příští,
o tom všem nás informoval p.
místostarosta Radek Vajdík.
Osobně ale nás dechováky
znepokojuje otevřený nezájem
veřejnoprávních prostředků rozhlasu a televize, které omezují vysílání pořadů s dechovkou. Přitom v republice je obcí
daleko více než měst, které jak
známo dechové hudbě moc
nefandí. Dechová hudba je
dnes málo propagovaná a proto v tomto žánru nastává úpadková situace ve výchově mládeže. I když si Zušky (základní
umělecká škola) na nedostatek
žáků stěžovat nemohou, žestě
jsou dost opomíjené. Zájemců o hru na křídlovku, baryton nebo tubu je minimum. Co
s tím??
Potom jsme přešli k diskuzi
a hodnotili naše oslavy. Vánoční koncert v kostele – no,
tak velkou účast jsme nečekali. Kostel byl plný, pod kůrem
nešlo projít. Od posluchačů
jsme potom uslyšeli slova pochvaly a uznání, jak paní moderátorce Andrei Foltýnové,
tak jednotlivým interpretům
a sólistům! U mnohých zanechala velký dojem skladba Pie
Jezu, provedená sl. Adélou
Papáyovou – učitelkou hudby ZUŠ Uh. Hradiště. Tento
úspěch má však „na svědomí“
pan kapelník Jiří Foltýn. Jeho
osobě právem patří velký dík
a uznání za vhodně volené
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skladby, což je jeho práce
a velká odpovědnost. Tady
využil svého muzikálního citu
a program sestavil dle kvality hráčů, kterých máme dnes
v kapele chválabohu dostatek.
Proto naše vystoupení bylo
tak úspěšné.
V podobném duchu jako
o svátku sv. Štěpána byl o dva
dny později proveden v Bůrovcích další koncert. Byl už sice
s pozměněným programem,
ale opět v pěkném sledu, aby
v závěru byla zaručena gradace.
Z mého pohledu - hráče,
který hraje v zadní pozici a přitom slyší sólisty v první řadě,
jsem se nestačil divit, co tam
vpředu - v některých skladbách
naši hoši „ vyváděli“. Zkrátka,
odvedli perfektní výkony!! Klarinety, tenory i křídlovky, které
jsou nejvíc
slyšet. Ostré, nekompromisní
tóny dobře
vyladěné
a většinou
zahrané
o oktávu výš,
až z toho
chodil mráz
po zádech.
Proto
bez
dalšího komentáře!
Totéž lze
říci o celkovém průběhu koncertu.
Nevím, kdo
sestavoval scénář,
ale klobouk
dolů! A zase
dík paní moderátorce
a její schopnosti pružně
reagovat,
Byla do prů-
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vodního slova zakomponována úsměvná historka o naší
muzice z min. století, kterou
přečetl p. starosta Ladislav
Botek. Závěr koncertu potom završili sami přicházející
hosté na podium (starostové
a příznivci z okolí), aby Topolance pogratulovali ke 120 narozeninám.
A na úplný závěr zazněla
poslední skladba a Topolanku
vystřídala dechová hudba Drietomanka ze Slovenska, která
splnila všechny předpoklady,
co jsme o ní slyšeli. Dvěma
slovy - byla výborná. A takže,
kdo tam nebyl – má škodu!
Svým příznivcům tímto děkujeme a těšíme se na shledanou.
Za kolektiv DH Topolanka.
Fr. Samsounek

1/2020
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Činnost Kostelní rady v Topolné v r. 2019
Uplynul rok 2019 a s ním se nám už pomalu vytrácí vzpomínky na období plné práce
a starostí o tuto Boží stavbu. A nejen o stavbu, ale i vybavení kostela. Již delší dobu bylo
v plánu opravit betlém (pořízený v r. 1948?)
a s tím i keramické ﬁgurky a sošky. Za ta léta
byly otřískané, barevně nevýrazné – ohmatané. Restaurování se ujal p. Pavel Bartoš, který
v průběhu asi tří měsíců všechno opravil a dal
tomu povrchovou úpravu. Pavle, děkujeme!
Už více jak rok jsme věděli, že nás čeká
malování a výměna svítidel, a proto se nezahálelo. Spousta času a s tím i diskuze z počátku roku byly věnovány vnitřnímu osvětlení
kostela, a později probírána otázka výmalby.
Jaký design světel zvolit, a aby měla správnou
intenzitu svítivosti, jsme nechali na
posouzení odborníkům. Co se týká
malování – bylo laické veřejnosti
vystaveno k nahlédnutí a posouzení několik variant výmalby kostela,
aby si věřící vybrali sami.
Horší to bylo se stavbou trubkového lešení, protože takové množství trubek a podlážek v naší obci
neexistuje. Muselo se půjčovat
z okolí. Pro zajímavost – šlo o skoro jeden kilometr trubek různé délky a 450 metrových podlážek. Také
musel být vypracován plán - výkres
na stavbu tohoto monstra, protože
se to stavělo svépomocí.

rady v současnosti méně milé, je zatékání do
přístavby dešťovou vodou. Děje se to pokaždé
v jiné části objektu a s jinou intenzitou. Je to
extrém, který dlouhodobě sledujeme a potom
omlouváme – že třeba v (minulých letech) sníh
roztál ve větracích otvorech, nebo byl liják s větrem. Ale teď se to už projevuje častěji, nedávno
3. února. A tak po deseti letech je nutné přistoupit k opravě, a pěkně vypadající střechu přikrýt
plechem. Názory odborníků i laiků se různí.
Svádí se to na dodatečnou instalaci hromosvodu, malý spád střechy a nevhodnou krytinu. Ať
už je to tak, či onak, musí se to opravit.! Děkujeme za pochopení!
Za kostelní radu Fr. Samsounek

Obě tyto akce – osvětlení i malování (světla se instalovala před
cca 40 lety a malovalo se před 27
lety) se zvládly dobře za vydatného
přispění mužů a žen – našich spoluobčanů.
Po krátkém oddechu jsme se
koncem roku opět sešli, tentokrát
za účelem generální opravy našich
varhan. Naposled byly sice opraveny v r. 2002, ale diecézní organolog nám vysvětlil, že tento druh nástroje by se měl opravovat po deseti letech. Jinak varhany „umřou“
a potom budou náklady na opravu
vyšší. To zpráva o elektriﬁkaci zvonů, je už veselejší. V současné
době je už podepsána Smlouva
o dílo s ﬁrmou Boroko s.r.o., která
hned z jara nastoupí na naše zvony. Co však je pro členy Kostelní

strana 6

Život v Topolné

1/2020

Vlakem do Lurd
Milí čtenáři.
Chtěl bych se s Vámi podělit o můj velký zážitek – vlakovou pouť do Lurd, které jsem se zúčastnil se svoji maminkou na podzim. Jednalo
se již o třetí pouť takto vypravenou v posledních
několika letech. Navazuje na tradici českých
národních vlakových poutí pořádaných za dob
Rakouska-Uherska na počátku 20. století. Pouť
nebyla svým způsobem výjimečná jen tím, že
pro její účely byl vypraven mimořádný přímý vlak
s devíti lehátkovými a jedním „společenským“
vozem, ale i faktem, že nabídla komfort cestování, jenž je příznivý i pro ty, kteří by běžnou cestu
autobusem nezvládli, ať už ze zdravotních či jiných důvodů.
Už ve vlaku byla silná atmosféra plná očekávání
z pouti. Atmosféru pouti umocňovala i přítomnost
otce biskupa Antonína Baslera, osmi kněží a jedním jáhnem. Vzhledem tomu,
že jedna cesta vlakem zabrala
třicet hodin, měli jsme mše svaté i ve vlaku. Konkrétně ve společenském voze, kde jsme byli
jen přisluhující, schóla, průvodci
a pár lidí. Ostatní se zúčastnili
přes reproduktory na svých místech, kde dostali i svaté přijímá-

1/2020

ní od kněží, kteří měli na starosti vždy jeden vůz.
Po příjezdu do Lurd jsme měli bohatý program. Čekaly nás společné mše svaté (např.
u Massabiellské jeskyně, kde se zjevila Panna
Maria Bernardettě), prohlídka města, kde sv.
Bernadetta žila, včetně jejího rodného domu,
farní kostel, společná křížová cesta rozmístěna
na zalesněném kopci… Nemohu se nezmínit
o večerních procesích, která se konala každý
večer před Růžencovou bazilikou. Procházeli
jsme s rozžatými svícemi za zpěvu známé mariánské lurdské písně, která se prolínala s modlitbami, pronášenými v různých jazycích, včetně
češtiny. Pro „světské“ povznesení byl vyhrazen
jeden den na výlet k Atlantickému oceánu do
města Biarritz.
I díky tomu, že Lurdy jsou místem, kde jsou
stále tisíce poutníků, je toto místo plné Božích
milostí a síla modlitby je tu hmatatelná. Lurdy na mě zapůsobily
nezapomenutelným dojmem na
celý život. Přeji Vám všem požehnané dny postní a radostné
Velikonoce. A jestli letos vyrazíte někam na pouť, tak Vám přeji
hluboký duchovní prožitek.
P. J. Svozilek
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Hasiči
Vážení spoluobčané,
máme zde už nějaký ten pátek nový rok,
a tak je tu nové číslo obecního zpravodaje
v roce 2020. Pokud zhodnotíme minulý rok, tak
podle oﬁciálních statistik HZS Zlínského kraje
jsme vyjížděli celkem k 11 událostem. Konkrétně se jednalo o 6 událostí typu technická pomoc a 5 událostí, které byli evidovány do činností jednotky vykonaných pro obec Topolná,
kdy jednotka vypomáhala svému zřizovateli
v neakutních případech.
V letošním roce má naše jednotka již výjezd
na požár. Jednalo se o požár komínového tělesa, který jsme likvidovali společně s jednotkou
HZS Zlínského kraje stanice Uherské Hradiště.
Výjezd a určení místa události
bylo naprosto bezproblémové,
a to díky programu pro podporu výjezdu hasičů, kterým disponujeme od konce minulého
roku. Vědět, kdo z jednotky
vyjíždí, nebo kde se nachází místo události či znát další
potřebné informace o události, bylo velkým usnadněním
pro naši další činnost. Nemít
problémový start vozidla značky Avia, tak jednotka vyjela
k události dokonce o poloviční
čas rychleji.
Určitě hodně z Vás již slyšelo o novince na začátku roku.
Ano, naše zásahová jednotka
získala novější vozidlo, které
doposud sloužilo u HZS Zlínského kraje na stanici v Uherském Hradišti. Jedná se o legendární automobil značky
DENNIS. Za svou éru má na
kontě nespočet výjezdů a pomocí lidem v okolí Uherského
Hradiště. Za tu dobu má již
nějaký ten šrám, ale stále je
to o 12 let mladší vozidlo než
současná Avia. Ve své nástavbě ukrývá 1750 litrů vody a neuvěřitelný prostor pro umístění
potřebné výbavy. V kabině lze
umístit dýchací techniku a hasiči se tak při jízdě k požáru již
mohou po cestě vystrojovat.
Vaši hasiči
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A co životní prostředí?
Je tu jaro a s ním i neodolatelná touha některých lidí zapálit
cokoliv, jen když mohou dýmit.
Co na to říct? Vždyť je pondělí
nebo čtvrtek – pálicí den! To ale
přece neznamená, že pálit musím za každou cenu. Tuhle mě
jeden čtvrtek šokovala obrovská
vatra, kterou jsem mohla vidět
skoro celý den z okna pokoje,
ještě večer čmoudila. Nemusela jsem ji vidět. I když vítr foukal
naštěstí do pole, bylo cítit, že
se pálí laky a plasty! Ten samý
den jdu se psem na procházku za řadovkami a zase vidím
hromadu nábytku a krámů. Říkám vnukovi: „Doufám, že tohle
někdo nemíní zapálit“. Jdeme
zpátky domů – a hle, hromada
vesele hoří a zase smrdí!
Proboha, lidi, to už jste se fakt
zbláznili!? Říkáte si, když už nosíme roušky, tak ať to stojí za to?
Myslela jsem, že mladá genera-
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ce se už bude stavět k ochraně
životního prostředí zodpovědněji. Protože ti, co pálili mladí jsou samozřejmě vím, čí vatry vzplály.
Teď si říkáte proč to tu píšu
a neřešila jsem to. Měla jsem zavolat policii (času bylo dost, protože ohně hořely dlouho). Paliči
víc než okatě porušili obecně závaznou vyhlášku obce o spalování rostlinného odpadu. Neudělala
jsem to protože: 1. policie má teď
opravdu jiné starosti, 2. už byly ty
karcinogeny ve vzduchu...
Rozhodla jsem se alespoň
takto apelovat na zdravý rozum
obyvatel Topolné. Vždyť tady
spolu žijeme dohromady, nestarejme se jen o „svůj píseček“.
Obec zajišťuje svozy směsného, tříděného i biologického odpadu, máme sběrný dvůr, kam
můžete nespalitelný odpad uložit. (Nebo že by ta „dvacetikoruna“, kterou ve sběrném dvo-
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ře zaplatí, stála za to zamořit
ovzduší sousedům?)
Zamysleme se nad tím, prosím. Přeji všem krásné jaro plné
voňavého ovzduší!
H. Mar

strana 9

Společenská kronika
v lednu:
50 let
60 let
70 let
80 let
85 let
90 let

v únoru:
50 let

Hrdinová Věra
Velísek Radomír
Ptáčková Marie
Foltýn Alois
Otáhalová Bohumila
Hubáčková Ludmila
Bačuvčík Alois
Mikulková Anna

92 let

60 let
80 let
90 let

v březnu:
50 let
60 let
70 let
90 let

Polášek Josef
Bernatík Pavel
Medková Ludmila
Bobčík Jan
Hoferek Pavel
Dvořáková Františka
Kopečková Věra
Levecová Alenka
Hrušková Božena

Lipták Václav
Vajdík Pavel
Šlajferčík Jan
Marčíková Marie

Plán akcí

duben

květen

4.4.2020

Velikonoční dílničky

Klub rodičů

25.4.2020

Otvírání cyklostezek

UH, Společenská komise

30.4.2020

Stavění máje

Ročník 2000

30.4.2020

Pálení čarodějnic

Klub rodičů, ZŠ

1.5.2020

Turnaj talentů

TJ

8.5.2020

Setkání U kameňa

OÚ

9.5.2020

REFLEXY,výstava vín

OÚ, ČSZ

Topolská kolečkiáda

Společenská komise

Rybářské závody

Rybníkářství Štěrkáč

Setkání pod lipú

Včelaran

15.5.2020
23.- 24.5. 2020
30.5.2020
30.5.31.5.2020

červen
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Pouť
Den dětí

SDH, ZŠ

Odpoledne s grilováním

Klub seniorů

Český Krumlov

Společenská komise

13.6.2020

Dětské rybářské závody

Rybníkářství Štěrkáč, myslivci, SDH

26.6.2020

Táborák k ukončení roku

Klub rodičů

Turnaj starých pánů

TJ

5.-7.6.2020
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TJ - Shrnutí roku 2019
Rok 2019 jsme začali opět
kulturně.
Odstartovali jsme
tím, že jsme sdružení rodičů
a přátel školy pomohli při plese
s obsluhou. Týden poté jsme
zorganizovali 6. ročník maškarního plesu. K tanci a poslechu již tradičně hrál VSP
band, cenu za nejlepší masku
vyhrála dvojice Martina Polášková spolu s Pavlem Hoferkem
v masce koně a žokeje. Následoval kolotoč tréninků a zápasů. Z této rutiny nás vytrhl již
10. ročník turnaje přípravek.
Akce měla opět velký úspěch
a jsme rádi, že můžeme malým
fotbalistům dopřát tuto radost
ze hry. Tento rok jsme rádi, že
nám přislíbil spolupráci na turnaji i Decathlon Zlín. V polovině května jsme se mohli opět
vidět v Bůrovcích a to na obecní zábavě, kde jsme Vás obsluhovali. Od této chvíle až do
poloviny června jsme neustále
trénovali a snažili se v zápasech utržit, co nejvíce bodů,
než skončí sezóna. Jak jsme
dopadli, Vás budou informovat jednotlivý trenéři a vedoucí našich týmů. Koncem jarní
sezóny jsme ještě uspořádali
Turnaj hráčů nad 35 let, který
uskutečnil na hřišti v Topolné.
Turnaje se zúčastnilo 5 týmů
z okolí a turnaj vyhrálo mužstvo z Nedachlebic.
Začátkem srpna opět začínají mistrovské soutěže. Mimo
zápasy jsme se počátkem září
viděli v Bůrovcích na obecní
akci Den malých a velkých. Připravili jsme si stanoviště, kde
se děti pokoušely treﬁt míč do
připravených děr v zemi. V polovině září přišel druhý ročník
Topolské osmičky. Účast nás
velmi překvapila nejen kvantitou, ale hlavně kvalitou. Celkově se akce zúčastnilo cca 120
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běžců, z toho 60 mládežníků.
Trasa závodníky zavedla do
Kněžpolského lesa, celková
délka byla 10 km. Co se týká
té kvality, tak se závodu zúčastnil Petr Vabroušek, profesionální triatlonový závodník,
držitel několika světových rekordů. Vzrostl nám také počet
sponzorů, jako u prvního ročníku nás podpořil Decathlon
a KCK Cyklo, letos se přidal
Vitar, Barum Continental nebo
JADBERG. Tuto základnu bychom rádi do budoucna udrželi a rozšířili o další. Novinkou
bude i připravovaný web, kdy
chceme, pozvednout trochu
úroveň prezentace a propagace tohoto závodu.
V polovině prosince jsme
organizovali poslední akci –
Turnaj ve stolním tenise. Zklamáním bylo, že do kategorie
15 let nepřišel ani jeden účastník, na čemž chceme do budoucna zapracovat. Kategorii
dospělých vyhrál Jan Šiller.
A rok jsme zakončili opět
kulturně a opět v Bůrovcích.
28. 12. jsme Vás obsluhovali
na koncertu a zábavě, kterou
organizovala Topolanka k jejich úctyhodnému 120. výročí
založení.
Co se týká areálu šaten, tak
jsme věnovali standartní péči.
Hrací plocha byla před sezónou vertikutována, v průběhu
roku hnojena a zavlažována.
Dále jsme vyměnili čerpadlo
ve studni za vhodnější typ a na
konci roku za pomocí obce
provedli generálku naší sekačky (výměna oleje, svíček, ﬁtrů,
….). Pavel Ondroušek nám
vyměnil zábrany, které jsou za
brankou u Koppového. A s pomocí obce, jsme provedli oplocení tréninkového hřiště.
Koncem roku proběhla změ-

Život v Topolné

na na místě hospodáře, kdy
Radovana Poláška nahradil
Tomáš Mikulka.
Celkem jsme za rok 2019
odehráli 67 mistrovských zápasů (pokud nepočítáme dorost)
z čehož jsme polovinu odehráli
na domácím hřišti. Dále jsme
uspořádali čtyři sportovní akce
(turnaj přípravek, Turnaj hráčů
nad 35 let, Topolská osmička,
turnaj ve stolním tenise), jednu
kulturní akci (maškarní ples)
a pomáhali u dalších 4 akcí
(Den pro malé a velké, Oslava
Topolanky, Ples základní školy
a obecní zábava).
Rok 2020
Mladší žáci začali počátkem
února s tréninky na umělce
v Topolné. Současná situace
bohužel vyústila ke zrušení
naší účasti na dvou turnajích,
kam se kluci velmi těšili.
Situace dorostu kopíruje situaci žáků. Od počátku února
začali polykat tréninkové dávky
na umělé trávě v Napajedlech.
Stihli odehrát tři přátelská utkání. První zápas odehráli s dorostem Malenovic a remízovali
1:1. V druhém zápase uhráli
opět remízu, tentokrát 5:5, proti
mužům z Mistřic. A v posledním přáteláku podlehli dorostu
z Kunovic výsledkem 6:2.
I muži začali trénovat od
začátku února. Trénink probíhal každý čtvrtek na umělce
v Napajedlech. Odehráli dva
přátelské zápasy. V prvním
prohráli s Nedakonicemi 6:2,
v druhém porazili Halenkovice
8:5.
V současné době jsou
všechny zápasy a tréninky do
odvolání odloženy a netrpělivě
vyhlížíme opakovaný začátek
sezóny.
Stanislav Mašlan
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Maškarní zábava

Dětský karneval

Pochování basy

Fašank
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