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Obecní zpravodaj

Číslo 1

Ročník XVIII.

POZVÁNKA
na slavnostní otvírání návsi 4. června 2016

Podvečer zahájí
DH Topolanka,
hlavní účinkující
HRADIŠŤAN & Jiří Pavlica.
V průběhu programu
křest knihy „ Velká válka,
osudy topolských
občanů – vojáků
v 1. světové válce“.
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Slovo starosty
Milí spoluobčané,
probuzené sluníčko k nám
opět přineslo jarní počasí. Zve
nás k práci na zahrádkách a procházkám do přírody. Ale potěšení
z takové procházky může každému z nás pokazit pohled na
odpadky pohozené v příkopech
a remízcích. Bohužel jsou mezi
námi pořád takoví, kteří neváhají odpad, který patří do popelnic,
vyvézt tam, kam nepatří.
Kdo v adventním čase minulého roku nenavštívil koncert
Topolanky v kostele, o mnohé
přišel. Zasednout do kostelní lavice a zaposlouchat se do skladeb, kterým muzikanti a zpěváci
naší dechové hudby dokáží svým
uměním vdechnout povznášející
pocit pro posluchače, bylo velkým uměleckým zážitkem. Byl
jsem tam - a z té krásy mně šel
mráz po zádech.
No a ten, kdo po koncertu přešel do školní zahrady na Košt gulášů, určitě také nezaváhal. Moc
děkuji všem, kteří guláše uvařili
a naservírovali, za to, že nám
umožnili prožít krásné odpoledne.
Novoroční podvečer se u nás
už několik let stává příležitostí nejen k tomu „vypálit pár petard do
vzduchu“, ale především k tomu,
sejít se se svými sousedy a popřát si do nového roku vše dobré.
Věřím, že to, co jsme si na návsi
popřáli, se nám letos vyplní.
Ke konci loňského roku ukončila dlouholetou práci pro občany
Topolné účetní obecního úřadu Ludmila Gajdošíková. Chtěl
bych jí nejen jménem svým, ale

i jménem všech starostů, místostarostů a ostatních spolupracovníků od roku 1990, kdy na
úřad nastoupila, poděkovat za
pečlivost a odbornou erudici, se
kterou svoji práci vykonávala.
A v neposlední řadě i za to, že
v pozici účetní vyžadující přesnost a striktní dodržování legislativních předpisů měla s vedením
obce (které většinou vidí v oněch
předpisech „brzdu v rozletu“) svatou trpělivost.
V lednu úspěšně proběhla
kolaudace stavebních prací na
návsi. Lze tohle odbýt jenom takto jednoduchou větou? Nelze!
Starostku Hanku Maráškovou
a všechny ostatní, kteří se na vedení obce v minulých letech podíleli, stála snaha o vybudování
návsi nesmírné úsilí. Čas, nervy,
zdraví! Dokážeme to ocenit?
V této souvislosti bych chtěl
poděkovat panu Augustinu Knotovi za uspořádání nesmírně
zajímavé besedy o historii naší
návsi. O jednotlivých domech,
stavbách i osudech lidí, kteří
zde žili. Jsme rádi, že se tato
beseda setkala s poměrně velkým zájmem občanů. Po jejím
ukončení si pan Knot posteskl,
že v Topolné, na rozdíl od některých sousedních obcí, neexistuje aspoň malá skupinka
občanů, kteří by o historii projevovali trvalejší zájem. A to je
velká škoda. Takže, najdou - li
se mezi Vámi milovníci historie,
kteří by se chtěli nad zajímavými
tématy scházet častěji, přihlaste
se u pana Knota nebo u nás na
obecním úřadě.

V březnu jsme pořídili pro potřeby „technických služeb“ obce
nové svozové vozidlo se zařízením pro manipulaci s kontejnery.
Doufejme, že bude sloužit stejně
dobře, jako veteránka multikára.
V jarních měsících začaly probíhat stavební práce na zpevněné
polní cestě Březolupy - Topolná.
Zároveň zpracováváme projektovou dokumentaci na opravu
panelovky směrem na Kněžpole.
Společnost INTOS plus, s. r. o.,
nám rovněž zpracovává projekt
na opravu chodníků v úsecích od
návsi směrem na Napajedla (po
Šmídovo) a v prostoru autobusové zastávky směrem na Bílovice s pokračováním směrem na
Trávník.
V úvodním odstavci jsem
si posteskl nad těmi, kteří mají
k okolí naši vesnice rozmísťováním domovního odpadu kam se
jim zlíbí, mírně řečeno svérázný přístup. Svůj příspěvek však
naštěstí mohu v tomto směru
zakončit i něčím optimistickým.
Chtěl bych touto cestou poděkovat Katce Budíkové, Ondrovi
Dohnalovi, Martinu Hrdinovi a Jakubu Peprníčkovi, kteří pomohli
vyčistit od odpadků okolí panelovky směrem na Kněžpole. Dokázali, že jsou naštěstí mezi námi
pořád takoví, kteří dokáží udělat
něco pro své spoluobčany bez
toho, že by je k tomu někdo nějak
zvlášť vyzýval.
Přeji sobě i Vám, aby takových lidí mezi námi spíše přibývalo, než ubývalo.
Ladislav Botek
starosta obce

VÝSLEDKY PROJEDNÁNÍ č. 01/2016
ze zasedání Zastupitelstva obce Topolná, konaného dne 30. 3. 2016
A. Zastupitelstvo obce schválilo:
- složení návrhové komise, zapisovatele a ověřovatele zápisu
- zařazení bodu 14 – Tvorba a po-
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užití sociálního fondu – Směrnice 1/2016 do programu jednání
a posunutí číslování následujících bodů

Život v Topolné

- Rozpočtové opatření č. 1 dle přílohy
- převod částky 90 789,24 Kč do
rezervního fondu základní školy
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-

a převod částky 148 556,81 Kč do
rezervního fondu mateřské školy
převod částky 607 215,-- Kč do
fondu oprav ČOV
dotace spolkům na rok 2016 dle
přílohy
výši odměn neuvolněným členům Zastupitelstva obce Topolná dle Směrnice č. 1/2016
Pojišťovnu Všeobecné zdravotní pojišťovny, a. s., jako pojistitele majetku a odpovědnosti Obce
Topolná a pověřilo starostu obce
uzavřením pojistné smlouvy
s touto pojišťovnou. Roční výše
pojistného činí 47 348,-- Kč

- Smlouvu o dílo na akci „Zateplení budovy Kulturního střediska
Bůrovce - Topolná“ se společností SV-Stav, s.r.o., Bílovice
550, ve výši 3 289 918,-- Kč bez
DPH
- uspořádání kulturního programu
k otevření návsi dne 4. 6. 2016
- dodavatele elektronických indikátorů topných nákladů k umístění na DPS a 8BJ, společnost REÚSS Uherské Hradiště,
v ceně 56 070,-- Kč bez DPH
- nákup prvků na dětská hřiště v ceně 186 452,- Kč včetně
DPH a pověřila starostu obce

Z historie Topolné
Historie návsi

V souvislosti s dokončením úpravy návsi a jejím
slavnostním otevřením v červnu si můžeme připomenout co z historie víme o prostoru uprostřed obce.
Podle nejstarších map z let 1770 a 1828, na kterých
jsou již zakresleny jednotlivé domy, vidíme, že kolem
prostoru dnešní návsi se nacházely rolnické domy –
grunty půlláníků, to byli rolníci s největší rozlohou polí.
Na návsi stála kaplička, která je na mapě znázorněna.
Byla tam snad i studna. Prostorem protékal potok.
V roce 1808 je
v kronice bílovické
farnosti seznam církevních
památek
v jednotlivých obcích.
V Topolné je uvedena kaplička s obrazem Nejsvětější Trojice a kamenný sloup
Aleje stromů na návsi
– boží muka.
V letech 1850 zachvátil pravou stranu návsi, které
se říkalo „Židova strana“, velký požár, vyhořely všechny domy až po uličku u Horákového. Podobná situace
nastala i v roce 1872 na opačné straně „Na Pořádí“,
kdy vyhořely všechny domy až po uličku Cypriánku.
Kolem roku 1850 byly přistaveny domy číslo 197 a k
domu číslo 125 přistaven dům číslo 200.
Rok 1904. V měsíci květnu praskl zvon, který byl
v Topolné od roku 1712 a byl umístěn na jednoduché
zvonici v prostoru dnešní Hasičské zbrojnice. Představitelé obce nechali zhotovit nový zvon ve Vídeňském
Novém Městě. Když se v říjnu do obce opravený vrátil,
rozhodlo zastupitelstvo přistavit ke stávající kapličce na
návsi věžku a do ní umístit nový zvon. Ten byl sebrán
za německé okupace spolu s kostelními zvony.
V roce 1905 obec koupila od manželů Hrdinových
dům číslo 101, který stál v místě dnešního kostela, za
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jejich objednáním
- Směrnici č. 1/2016 - Tvorba
a používání sociálního fondu
B. Zastupitelstvo obce zamítlo (neschválilo):
- žádosti o změnu územního plánu a pořízení nového Územního
plánu Topolná
C. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
- zprávu o činnosti rady obce
- zprávu o činnosti kontrolního výboru
- zprávu finančního výboru za rok
2015 a zprávu společenské komise za rok 2015

účelem stavby školy. Škola byla postavena v zahradě
domu v roce 1910 a v tom roce dům vyhořel a bylo rozhodnuto o jeho demolici. Pro využití prostoru bylo roce
1908 vysázeno na návsi 34 hrušní, které vydržely do
roku 1934, kdy byly pro přestárlost vykáceny.
Po první světové válce v roce 1921 bylo povoleno válečnému invalidovi Josefu Samsůnkovi postavit
vedle kapličky trafiku a v ní provozovat živnost. Josef
Samsůnek zemřel v roce 1931 a trafika byla ještě pronajímána do roku 1936, kdy byla odstraněna.
V roce 1927 žádali pekař Josef Blaha a řezník Antonín Fusek o povolení stavby provozoven na návsi.
Žádosti nebylo vyhověno.
Velká změna návsi nastala v roce 1936. Byla provedena kanalizace potoka v prostoru návsi, zbourána
trafika, zrušena studna a začal se stavět kostel, který
byl dokončen a požehnán v roce 1940.
V roce 1938 byla s povolením Památkového úřadu
v Brně zbourána starobylá kaplička.
Po druhé světové válce byl v roce 1947 postaven
uprostřed návsi pomník obětem obou světových válek.
Před kostelem byl v roce 1951 postaven kamenný
kříž. Jeho dárcem byl František Gajdošík s manželkou.
Koncem padesátých let byly vykoupeny domy číslo
131, 132, 133, 134 pro stavbu budovy Obecního úřadu. Ten byl slavnostně otevřen v roce 1961.
V roce 1990 byl vykoupen dům číslo 231 a v tomto
místě postavena regulační stanice plynu.
Augustin Knot

Pohlednice kolem roku 1910

Život v Topolné
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Vzpomínka na 2. světovou válku (ale trochu jinak)
V souvislosti se získáváním
dokumentů a informací o padlých občanech a legionářích
z první války, jsem se dostal
do kontaktu s paní Pavlou Herinkovou, roz. Nesvadbovou,
která zažila druhou světovou
válku jako školní dítko. Narodila
se v Topolné v roce 1934 jako
nejstarší ze čtyř sourozenců.
Požádal jsem ji o rozhovor na shora uvedené téma.
Dle mého názoru to působí ne
jako svědectví, ale spíše jako
nekrolog. Sama zdůraznila, že
si tímto nehodlá stěžovat ani
se obhajovat. Ústrků a příkoří si
v padesátých letech min. století užila rodina Nesvadbova víc
než dost.
… po násilném vystěhování
z Topolné v květnu 1946 ještě
před stávkou, která se konala na prostranství u statku ( tři
dny před republikovými volbami
do Ústavodárného shromáždění 26.5.), jsme se ze strachu
před rozlíceným lidem - děti
spolu s maminkou, paní Ludmilou Nesvadbovou, vrátili do
jejího rodiště do Velké Bystřice
u Olomouce. Ničeho jsme si
nevzali a neměli na to ani času.
Tatínek byl mezitím arestován
kvůli údajné kolaboraci. Dvakrát
byl souzen Lidovým soudem
v Uherském Hradišti a 3. února
1948 byl osvobozen. Ale po 25.
únoru 1948 a revizi rozsudku se
na jeho osobu připravoval inscenovaný proces, a tak musel
opustit republiku.

A s tou kolaborací to bylo:
– několikrát přijeli Němci za
tatínkem, protože ho znali
z dřívějška (starostoval do r.
1942), aby dostali něco pojíst
a napít se. Tehdy se vždycky
maminka vykradla z bytu zadem, aby odešla k Dohnalům
(sousedům) a jim řekla a upozornila - že je třeba „to“ oznámit do dědiny, a dát si pozor.
Často se stávalo, že v kanceláři
na statku potkala kluky Burešovy (už se nepamatuje na jména
– po válce odešli do pohraničí),
kteří sháněli jídlo partyzánům.
Většinou tam ale chodil mladík,
jmenoval se Úlehla (asi vedoucí
partyzánské skupiny), aby domlouval s tatínkem nějaké potraviny. Prý byl blonďák a potom
padl v závěru války. A vzpomíná
si - jednou v létě, když všichni
byli v poli, kvičela selata jak je
partyzáni brali. Tak to bylo domluveno. Pavla byla v kanceláři,
ale bylo jí řečeno od tatínka, že
kdyby se jí někdo ptal – měla říkat, že nic neslyšela. Také posílal p. Nádeníčka – deputátníka,
do nedachlebského mlýna na
mouku s tím, že případné kontrole na cestě nemá nic říkat ani
odporovat a nechat si všechno
vzít. Je možné, že tatínek spolupracoval se svým kamarádem,
ministrem Aloisem Eliášem co
byl napojen na odboj, ale o tom
nic konkrétního nevím…
To je jen útržek ze svědectví, které bylo podáno. O dalších událostech

Foto z rodinného alba rodiny Nesvadbovy: diskuze nad úrodou
– zleva Fr. Nesvadba, Alois Eliáš
….další neznáme.
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z války se jí nechtělo mluvit! Na
nikoho se nehněvá a nikoho nechce a nebude soudit. Ať si každý udělá úsudek sám. Ostatně,
mnozí jsou už na pravdě Boží.
Jaká ale byla doba, lze vyčíst z následujících řádků:
„V červnu 1945 vznikly na
základě rozhodnutí prezidenta Beneše a vlády mimořádné
lidové soudy. Podle dvou retribučních dekretů měli být potrestání nacističtí zločinci, jejich
přisluhovači, zrádci, kolaboranti a udavači. Celkem bylo u 24
mimořádných lidových soudů
v českých zemích odsouzeno
přibližně 23 tisíc lidí, z toho 738
k trestu smrti. Lidové soudy měly
mimořádné pravomoci, jednání
bylo zkrácené. Po odsouzení
nebylo proti rozsudku odvolání, byl-li obžalovaný odsouzen
k hrdelnímu trestu, byla poprava provedena dvě hodiny po
rozsudku. Jako předsedové
soudu byli jmenováni právníci
ministerstva spravedlnosti. Další dva členové soudu byli laici,
většinou doporučeni národními výbory. Právě tyto okolnosti
vyvolávají otázku zda bylo ve
všech případech naplněno právo a spravedlnost“.
Vpravo je uveden zkrácený
životopis A. Eliáše, jak to vypsala p. Pavla Herinková, rozená
Nesvadbová.

Generál
Alois Eliáš

Život v Topolné
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PROJEKT „LEGIE 100“
– Legiovlak
Nejvýraznější součástí shora uvedeného projektu je ambiciozní pouť Legiovlaku Českou republikou. Jedná se o repliku legionářského vojenského
ešalonu z let 1918 – 1920, s nímž se českoslovenští legionáři přesouvali bojem s bolševiky přes Rusko po Transsibiřské magistrále.
Československá obec legionářská postupně nakoupila vyřazené historické vagony, které
byly upraveny – v podstatě jako pojízdná vojenská
kasárna. Tento Legiovlak s 11 vagony se skládá
z vozu polní pošty, těpluška, zdravotního, štábního,
obrněného, krejčovského, prodejního, kovářského,
ubytovacího a dvou plošinových vozů. Ve všech
vozech čeká na návštěvníky věrná expozice vybavení, legionáři v dobových stejnokrojích, ale také
exponáty v podobě fotografií, map a vylepšení tak,
jak si je vojáci postupně dovybavovali a zdobili.
Dokončený Legiovlak vyrazil na svou několika-
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letou pouť po naší vlasti v květnu 2015, aby ukončil
svou cestu v roce 2020. A tak jsme ho už mohli
spatřit v krajských městech, např. i ve Zlíně - v listopadu 2015.
V roce 2016 se opět vydá (vydal) na cestu po
českých zemích – a podle harmonogramu jej bude
možnost zhlédnout i na Moravě, a to v druhé polovině roku 2016 – předtím bude k vidění v Čechách.
Ale na to nás upozorní tisk a televize kdy si udělat
čas k exkurzi do Olomouce, Prostějova, Přerova,
Kroměříže a jinde…
Poznání, které přiveze Legiovlak, je určeno především nejmladší generaci, a proto záleží na školách a jeho vedení, jak a kdy výlet naplánovat.
Celá expozice je přístupná pro všechny zdarma.
Snímky z Legiovlaku ve Zlíně: kovárna, soustruh,
pošt. úřad.
Fr. Samsounek

Život v Topolné
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Maškarní rej v ŠD – Lidové tradice dodržují i děti
ve školní družině. Svůj Maškarní rej si patřičně
užily.

První pomoc v akci - všichni žáci školy prošli vzdělávací akcí „Naučme se zachraňovat“, kde se
prakticky učili poskytovat první pomoc.

Ochutnávka ovoce a zeleniny – Avokádo, mango, karambola, papája, mochyně peruánská, rukola, dubáček, slunečnice, topinambur … To je
necelý výčet různých druhů ovoce a zeleniny,
které si mohly děti nejen prohlédnout, ale i sníst.
A navíc také získat o nich informace - např. jak
a kde se pěstují, proč jsou zdravé, jak se konzumují. Besedy probíhaly ve všech třídách v rámci
projektu „Ovoce do škol“.

Vejciáda – Velikonoční svátky děti vítaly i ve škole. V rámci soutěžní Vejciády strávily dopoledne
plné tematických soutěží a aktivit, které s Velikonocemi úzce souvisí. Ve vestibulu školy lze nyní
zhlédnout např. „Velikonoční hady“ z kraslic.
Vystoupení kytaristů – že nám v Topolné vyrůstá nová generace muzikantů dokládá jejich časté
vystupování – nyní např. pro starší spoluobčany
na DPS.
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Pár slov od HASIČŮ
Drazí spoluobčané. Dovolte
nám, abychom prostřednictvím
těchto novin napsali pár řádků
o činnosti hasičů v Topolné. Než
cokoliv napíšeme, chceme nejdříve poděkovat všem za účast
na Fašankové zábavě a průvodu masek v obci. Vše se vydařilo
díky Vám a doufáme, že jste si
sobotní odpoledne a večer užili,
jak tomu bylo v předešlých letech. Hlavní věc proč zde píšeme, je informovat občany, co se
u HASIČŮ děje a na čem zrovna
pracujeme, i když se může zdát,
že hasiči nic nedělají. V první
řadě, chceme poděkovat pražské firmě M-CON a jejímu majiteli, jenž výjezdové jednotce
dodala sponzorským darem
věcnou výzbroj za 40.000 Kč.
Toto gesto nás utvrzuje v do-

mněnce, že stále se najde člověk, kterému není lhostejná výbava hasičů při pomoci druhým.
Dále jsme dokoupili z vydělaných peněz základní výbavu pro
činnost ve výšce a pomalu se ji
budeme snažit rozšířit. V průběhu roku bude probíhat potřebné
školení, aby byla výbava efektivně použita v případné nouzi.
Dva členové se přihlásili k výcviku v předlékařské první pomoci
u HZS a nyní již čekáme jestli
se dotyční hasiči dostanou na
výcvik, jelikož poptávka je veliká
a přednost mají jednotky z vyšší
kategorie. Na konci roku 2015
jsme podali žádost o dotace na
modernější výbavu pro zásahovou činnost. Kladné či záporné vyjádření budeme vědět na
konci dubna. A jaké máme plá-

ny v tomto roce? Díky podpoře
obce v jarních měsících proběhne instalace nové kuchyně na
hasičské zbrojnici a poté budeme dodělávat už jen detaily pro
lepší podmínky třeba při školení
členů výjezdové jednotky. V plánu máme taktéž nákup dalších
potřebných věcí k případné
pomoci občanům. Nějaká výzbroj nám chybí a něco je již za
hranicí životnosti. Uvidíme co
tento rok přinese a co zvládneme uskutečnit. Plánů je hodně,
ale času málo, a vše skloubit
s osobním a pracovním životem je opravdu těžké. Na závěr
nám dovolte popřát všem hodně zdraví do dalšího roku, to je
to nejdůležitější co potřebujeme
do života.
Hasiči Topolná

Sponzorský dar od M-CON
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Klub seniorů
V prvním čtvrtletí tohoto
roku se klub sešel na třech
schůzkách, které jistě žádného účastníka nezklamaly.
Prohlédli jsme si fotografie
z místních plesů, popovídali si s Gustou Knotem
o historii obce a s Věrou
Buráňovou, která je kronikářem obce, o vedení kroniky a jejích zajímavostech.
Oslavili jsme si Mezinárodní den žen, kam nám přišly
záhrát děti z kroužku kytar
s paní vychovatelkou Evou

Šáchovou, a zajeli si
do divadla v Olomouci
na operetu Rose Mary.
I na další schůzky chystáme zajímavou náplň
(viz. plán akcí). Tak se
nenechejte, senioři, pobízet a přijďte mezi nás.
Slyším argument „ještě
se na seniora necítím“.
Jen aby – až se začnete
cítit, jste se byli schopní
něčeho účastnit :-)).
H. Mar

Poděkování z knihovny
Ráda bych touto cestou poděkovala všem,
kdo přispěli do naší knihovny svými knihami formou darů. (Některé byly zařazeny do fondu, jiné
dány k rozebrání ). Také děkuji K. K. Budíkové
za její sponzorský dar, který je nemalým příspěvkem do naší knihovny. Velký dík patří paní Věře
Buráňové za její zajímavé povídání o kronikách
a panu Augustinu Knotovi za besedu na téma
„Cholerový hřbitov“. Besedy, které proběhly
na DPS, byly pořádány ve spolupráci s Klubem
seniorů. Ještě se vrátím k již zmiňovaném panu
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Knotovi a jeho besedě, která proběhla na OÚ
s názvem o starých mapách, rodech a domech
na návsi. Jistě mi dají zapravdu všichni, kdo se
zúčastnili, že to byl opravdu velký zážitek nejen
pro pamětníky, ale i pro mladší generaci. Velký
obdiv k jeho znalostem a vědomostem!
Rozšířená otevírací doba knihovny:
PO – 16:00h – 18:00h, ČT – 17:00h – 18:00h

Život v Topolné

H. Hlavačková
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Společenská kronika
v lednu:

v březnu:

50 let

50 let

60 let
70 let
75 let
80 let

Gregorová Pavla
Lučný Petr
Mynář Pavel
Mališová Alena
Sklenařík František
Plichtová Věra
Luběna Antonín
Borusík Jaromír

Lapčík Dušan
Vajdík Radek
Knotová Jana
Mikulka Milan
Škárová Jiřina
Viktorová Božena
Sklenařík Karel
Kurtanská Irena

60 let
75 let
80 let

v únoru:
50 let
60 let
70 let

Srdečně blahopřejeme

Večeřa Petr
Horký Karel
Mikulka Jan
Bakusová Božena
Slováčková Jarmila

Plánované akce:

duben

květen

červen
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23.4.

Jarní toulky

Topolská chasa

29.4.

Pálení čarodějnic

Klub rodičů

30.4.

Otvírání cyklostezek

UH, Společenská komise

30.4.

Turnaj talentů od 8:00h

TJ

30.4.

23. pouť hasičů na Sv. Hostýn

Hasiči

30.4.

Stavění máje

Ročník 1998

1.5.

Turnaj talentů

TJ

8.5.

Setkání "U kameňa"

OÚ

20.5.

Topolská kolečkiáda

Společenská komise

21.-22.5.

Rybářské závody

Rybníkářství Štěrkáč

21.5.

Výstava vín

ČSZ

28.5.

Setkání pod lipú

Včelaran

29.5.

Pouť

1.6.

Odpoledne s grilováním

Klub seniorů

3.6.

Den dětí

SDH, ZŠ

18.6.

Dětské rybářské závody

Rybníkářství Štěrkáč, myslivci

24.6.

Táborák k ukončení roku

Klub rodičů

Život v Topolné
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Vítání občánků 19. března 2016
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IV. Košt slivovice je za námi…
Rok se s rokem sešel a v
Domě u zahrádkářů se v sobotu 12. března 2016 uskutečnil
IV. Topolský slivovicový košt, na
kterém bylo připraveno k ochutnání na šedesát ovocných destilátů. A nebyly to vzorky jen od
místních pěstitelů. Již tradičně
totiž svými vzorky košt obohatili
také ovocnáři z Valašska a nově
také z Uherskobrodska. Samotnému sobotnímu koštu předcházela páteční degustace, kdy
dvanáctičlenná degustační komise anonymně rozhodla o letošních vítězích. A kdo se stal
vítězem v jednotlivých kategoriích? V „letním ovoci“ získal první místo Martin Mikoška a jeho
meruňka z roku 2014. V kategorii „modré ovoce“ obsadil třetí místo Josef Foltýn st., druhé
místo patří Igoru Mondovi (Uh.
Brod) a jako nejlepší se umístil
Jiří Foltýn ml. s jeho durancií.
Gratulace vítězům!
Je na místě poděkovat všem
podporovatelům za obdržené
vzorky, degustační komisi za
její výdrž a všem návštěvníkům
za účast. Nemalé poděkování
však patří sestavě topolských
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hudebníků a členům dechové
hudby Zdounečanky, kteří svým
hudebním umem zpříjemnili sobotní večer.
Připomeňme závěrem, že
z výtěžku Topolského slivovicového koštu chceme alespoň
malou měrou pomoci těm, kteří
výpomoc potřebují. Vloni byla
částka 2.000 Kč věnována Nadačnímu fondu při Mateřské,
základní a střední škole pro
sluchově postižené ve Valašském Meziříčí. V letošním roce

Život v Topolné

to byly 2.000 Kč, které směřovaly na účet Kliniky dětské hematologie a onkologie 2. LF UK
a FN Motol.
Přátelé, do dalšího, nejen zahradnického roku, Vám přejeme
jak dostatek energie, optimální
množství vodních srážek doplněných optimálním množstvím
slunečního svitu, tak především
- a hlavně pevné zdraví. Takže
na viděnou na V. Topolském slivovicovém koštu!
Josef Foltýn, Roman Foltýn
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