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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
zhruba před rokem, jsem Vás informoval o tom, co se v
naší obci udělalo a zbudovalo v minulém volebním období.
Rád bych Vám podal zprávu o tom, co se zbudovalo v
prvním roce za nového vedení obce. Bohužel, jak se
vyvinula situace po volbách všichni víte a nové vedení obce
pracuje necelé tři měsíce.
I za tak krátkou dobu, která zbývá do konce roku, bychom chtěli zdárně
dokončit plánované akce, na něž jsme získali finanční prostředky ve formě dotací.
Bylo by škoda dotace vracet. V nejbližších dnech se začne po mnoha odkladech a
dohadech s přestavbou zahrady na víceúčelový sportovní areál. Nezbývá než doufat,
že počasí vydrží a práce půjde rychle vpřed.
V uplynulém období jste byli svědky některých změn v obsazení pracovních
míst na obci. Na veřejně prospěšné práce byl přijat pracovník na doporučení Úřadu
práce. Bohužel vydržel pracovat pouhé tři dny a potom bez udání důvodu skončil.
Získali jsme za něj náhradu a od července nastoupil i druhý pracovník.
Zrovna tak byl vybrán nový účetní, který byl sice čerstvý absolvent vysoké
školy, se zaměřením na státní a veřejnou správu, ale i ten po dvou měsících skončil i
když byl zaučován stávající účetní. Byla tedy oslovena účastnice, která ve výběrovém
řízení skončila druhá. Po vyřízení nezbytných formalit nastoupila v průběhu září na
pozici účetní a v současné době se seznamuje s agendou pod dohledem stávající
účetní. Snad se situace nebude opakovat.
Zaměstnanci správy silnic provedli výměnu zrcadla u školy a řidičům nezbývá
než si zvyknout na nové nastavení. Toto bylo již několikrát měněno, ale nikdy se
stoprocentním úspěchem. Co řidič, to jiný názor.
Před několika dny jsme se rozloučili s létem, které nám ukázalo svou sílu a
moc v podobě tropických dnů a nocí. Nyní se ujal vlády podzim a pomalu si budeme
zvykat na mlhy, plískanice a sychravé počasí, které k tomuto ročnímu období patří.
Celou dobu slyšíme a čteme o vlně migrantů, kteří prchají ze svých domovů
před válkou, násilím a dalšími problémy, za lepším živobytím. Bylo by dobré se nad
tímto zamyslet a přiznat si, že na tom mají svým způsobem vinu téměř všechny
vyspělé státy a jak je vidět nemohou se dohodnout na rozumném řešení vzniklé
situace. Všichni ti, kteří chtějí zakotvit v nějaké zemi, by měli respektovat a
dodržovat zákony a zvyky té země, kde budou žít a na tomto požadavku by se měli
všichni shodnout.
V nadcházejícím období si připomínáme:
1. 28. 10. - Den vzniku samostatného československého státu
2. 11. 11. - Den válečných veteránů
3. 17. 11 – Den boje za svobodu a demokracii
V začínajícím školním roce přeji školákům samé jedničky a nám ostatním jasnou
mysl a pokoj v duši.
Vladimír Kudlička
starosta obce
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ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU
Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu
vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění
pozdějších předpisů.
Výpis usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne
13. července 2015
Zastupitelstvo obce Topolany určuje:
* podle § 84 odst. 2. písm. k zákona o obcích, že žádný člen zastupitelstva nebude
vykonávat svoji funkci jako dlouhodobě uvolněný
Zastupitelstvo obce Topolany schvaluje:
* zvolení jednoho místostarosty
* veřejnou volbu starosty a místostarosty
* v souladu s § 72 a§ 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích odměnu za výkon funkce:
- starosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 18 829,-Kč měsíčně
- místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 7 000,-Kč
měsíčně
- neuvolněnému členovi zastupitelstva, který současně vykonává funkci předsedy
výboru zastupitelstva ve výši 1 000,-Kč měsíčně
- neuvolněnému členovi zastupitelstva, který je současně členem výboru
zastupitelstva obce 750,-Kč měsíčně
Tyto odměny jsou platné od 13. 7. 2015
Zastupitelstvo obce Topolany zřizuje :
* finanční a kontrolní výbor, každý v počtu pěti členů
Zastupitelstvo obce Topolany volí :
* do funkce starosty obce Topolany pana Vladimíra Kudličku
* místostarostou obce Topolany paní Jitku Valovou
* předsedou finančního výboru paní Renatu Pavlincovou
* předsedou kontrolního výboru paní Kateřinu Ševčíkovou
Zastupitelstvo obce Topolany odkládá:
* volbu členů finančního a kontrolního výboru z důvodu nedostatku kandidátů na
členství ve výborech na nejbližší zasedání a ukládá starostovi, předsedům výborů a
zastupitelům oslovit občany pro práci v kontrolním a finančním výboru
Výpis usnesení
z 1 zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 29. července 2015
Zastupitelstvo obce volí :
* p. Ing. Roberta Böhma, p. Ing. Josefa Zapletala, p. Miroslava Ševčíka a pí. Renatu
Kabele jako členy finančního výboru
* pí. Bc. Šárku Bartoňkovou, pí. Ing. Janu Kolkopovou, p. Mgr. Tomáše Valíčka a p.
Davida Ševčíka jako členy kontrolního výboru
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Zastupitelstvo obce schvaluje:
* Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi
Obcí Topolany a O2 Czech Republic a.s. za jednorázovou náhradu 100,-Kč
* Smlouvu č. 1030019363/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi
Obcí Topolany a firmou E.ON Distribuce za jednorázovou úplatu 1 000,-Kč
* Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Obcí Topolany a RWE GasNet, s.r.o. za
jednorázovou úplatu 500,- Kč
* Smlouvu o zřízení věcného břemene bezúplatně mezi Obcí Topolany, Lukášem a
Janou M................... a RWE GasNet s.r.o.
* nájemní smlouvy na hrobová místa dle přílohy č. 7
* do rozpočtu na rok 2015 tyto akce:
1. Víceúčelové hřiště
2. Sjezd z cyklostezky u domu manželů P......................
3. Oprava cesty mezi sokolovnou a parčíkem
* Smlouvu č. 1040008110/002 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi
Obcí Topolany a E:ON Distribuce a.s.
Zastupitelstvo obce neschvaluje:
* Pachtovní smlouvu č.1756/2014 mezi Obcí Topolany a ZOD Haná
* převzetí pozemků od ŘSD

UPOZORNĚNÍ
V POSLEDNÍ DOBĚ SE MNOŽÍ STÍŽNOSTI OBČANŮ, ŽE MAJITELÉSTŘELNÝCH
ZBRANÍ - PRAVDĚPODOBNĚ VZDUCHOVEK ČASTO STŘÍLÍ NAPŘÍČ ZAHRADAMI
A NEZAJÍMÁ JE KDO, NEBO CO SE NACHÁZÍ V PŘÍPADNÉ DRÁZE STŘELY. I PRO
MAJITELE TĚCHTO ZBRANÍ BY MĚLO PLATIT ŽE:
STŘÍLET SE MŮŽE TAM, KAM VIDÍM,
JSEM SI JISTÝ NA CO STŘÍLÍM
A V PŘEDPOKLÁDANÉ DRÁZE STŘELY A JEJÍ BLÍZKOSTI SE NENACHÁZÍ
DALŠÍ OSOBY, NEBO ZVÍŘATA POHYBUJÍCÍ SE NA SOUSEDNÍCH POZEMCÍCH.

Obecní úřad Topolany
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VZPOMÍNKY Z DOB DÁVNO MINULÝCH
Cesta k lesu zdála se mi věčností. Když konečně jsme přišli až k lesu, zastavil se
celý pochod. Všichni jsme se těšili, že bude konečně nějaký odpočinek. Byla však jen
vyměněna služba a já byl jí poctěn. Měl jsem jít na konci a pobízet ty, kteří zůstávali
vzadu. Vymlouval jsem se, že mě bolí rána na noze, než to nic však nepomáhalo.
Službu jsem převzal. Já mám pobízet ty kteří nemohou, já, který sám jsem byl k smrti
unaven. Hned celý transport zase se zvedl a pokračovali jsme v pochodu. Namáhal
jsem se seč síly moje stačily, poněvadž byl jsem si vědom, jaká je to těžká
odpovědnost, a ještě větší tresty. Nyní když si na to vzpomenu, pokud se dovedu
upamatovat, jeví se mi vše jen jako v mlze, poněvadž tehdy má unavenost byla
takového stupně, že dobře jsem si ani vše nezapamatoval. Měl jsem jen smysl pro
pohánění všech vpřed, šel jsem sám jako stroj natažený nějakým neviditelným pérem.
Byl jsem jako stroj, který nemá již hnací síly, pohybuje se vpřed pouze setrvačností
svého dřívějšího pohybu. Konečně však i ta setrvačnost byla slabá k udržování
dalšího chodu, byl jsem blízko úplného vysílení. Vždy když některý padl únavou,
tedy zastavil jsem se a promluviv dvě tři slova, sám trochu odpočal a zase vpřed.
Konečně přišla hodina našeho vysvobození. Přišli jsme na místo a každý se ohlížel po
příhodném místě k odpočinku. K tomu všemu začalo pršet. Byli jsme u jakéhosi
dvora. V jedné stáji hledali místo mojí kolegové, tedy jsem tam též zašel. V prostřed
byl na jakési otepi slámy stabszeldvebel Nowakowski. Přišel jsem k němu a prosil o
kousek místa. Místo odpovědi však podíval se na mě, viděl jsem, že je opilý a v
duchu jsem již litoval, že jsem mu šel o co říkat. Konečně zařval na mě „marš“ šel
jsem tedy beze slova ven. Rozdělal jsem stan, položil na zem, pláštěm se přikryl,
neměl jsem již tolik síly, abych zul boty a udělal si trochu pohodlí. Mezitím podána
černá káva, kterou mi přinesl jeden dobrý chasník z mé čety. Velice jsem se jí osvěžil
a zahřál. Pak jsem se přikryl a již jen jako ve snu slyšel jsem šumění deště. V té chvíli
však jsem již spal. Ráno probudil jsem se zimou a silnými bolestmi v křížích. Pode
mnou tekla voda a plášť, kterým jsem byl přikryt byl rovněž nasáklý vodou jako
houba. Cítil jsem, že mám horečku. Chtěl jsem vstát avšak byl jsem jako zdřevěnělý.
V tom přišel ke mně můj dobrý hoch s kávou. Zahřál jsem se a konečně s jeho
pomocí dostal jsem se na nohy. Hned jsem šel k marodvisitě. Měl jsem 38 horečky.
Lékař mi převázal ránu a dal mi ten den volno. Však jsme také nikam nešli. Šel jsem
zase zpět. Co mám dělat? Obloha doposud jako plachta zatažená. Byl jsem však přeci
odpočat, mohlo-li se to totiž odpočinkem nazvat. Sedl jsem pod okap a usnul v sedě.
Konečně zas otevřel jsem oči a slunko krásně svítilo. Svlékl jsem se do naha, jako
mnozí jiní a dal vše usušit, čisté prádlo jsem vzít nemohl, poněvadž jsem již žádné
neměl a konečně co bylo, to též nebylo od vody ušetřeno a bylo mokré. Lehl jsem si
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na trochu slámy, kterou mě moji hoši přinesli na jednu mez obrácenou k slunci. Nyní
teprve jsem se oddal posilujícímu odpočinku a spánku. Řekl jsem, aby mě k menáži
nebudili. Tak mě tedy nechali spát plných pět hodin. Když jsem vstal, byly 3 hodiny
odpoledne. Byl jsem jak se náleží odpočat a nyní se hlásil i žaludek. Měl jsem ještě
kousek slaniny, rozdělal jsem oheň, bajonetem vyrýpal jsem na sousedním poli pár
brambor , dal je do ohně, když byly upečený, tedy jsem rozmačkal do šálky pomastil
a snědl s apetitem člověka, který aspoň 2 roky ničeho nejedl. Pak přinesli mi menáž,
která byla ovšem již studená, zahřál jsem ji a snědl též. Potom jsem cítil, že jsem
trochu syt. Potom jsem zase ulehl a vyhříval se na slunci, obraceje se na všechny
boky, aby tak důkladně vyschly šaty, které jsem před tím byl oblékl. Konečně jsme se
zase zvedli asi kolem 7mé hodiny večerní a pokračovali v pochodu. Tentokráte nešli
jsme však plných 27 hodin jako dříve, nýbrž o půl 12 v noci byli jsme na místě. Zase
začalo pršet. Přišli jsme do vsi jejíž severovýchodní okraj jsme obsadili. Vykopali
jsme provisorní zákopy, dlouho jsme se tím netrápili, poněvadž země byla písčitá.
Avšak nastupovala nám tam voda, což bylo velice nepříjemné. Lehl jsem tedy bez
dlouhého rozmýšlení vedle vykopané díry. Poněvadž však mě bylo zima a revmatické
bolesti zase se hlásily, vstal jsem a šel jsem k jedné kolně, která však naneštěstí byla
zamknutá. Ležely tam opodál jakési staré dveře, vzal jsem je tedy a podepřev je,
učinil jsem tak z nich úkryt v dešti dobrý. Když jsem ulehl, přišel se ke mně jeden
Moravan, jehož jsem přijal pod skromný útulek. Ráno po snídani bylo nařízeno,
abychom vykopali pořádné zákopy, asi prý zde déle zůstaneme. Dali jsme se tedy do
práce. Byl jsem brzy hotov avšak práce mě netěšila, poněvadž napravo hned vedle mě
usadili strojní pušku, jejíž přítomnost mě znepokojovala. Totiž na strojní pušky
Rusové nejvíce střílejí. Obava moje byla však zbytečnou. Nic pozoruhodného se
nestalo. Když jsem byl hotov, tedy zpozoroval že vojáci jedí hrušky, šel jsem hledat
po vesnici, konečně nalezl jsem to, co jsem hledal. Asi půl komp. Bylo na stromě,
třásli a ostatní sbírali. Nasbírav rovněž slušnou mírku, šel jsem zase do svého
příbytku v zemi. Pěkně jsem si tam vše zařídil, však jaké bylo moje překvapení, když
jsem přišel, nevím zda náhodou či zlomyslností některého druha, byla moje podzemní
díra zasypána. K tomu všemu puška a ostatní příslušenství bylo tam pochováno.
Pravděpodobně písek sesul se následkem vlhkosti. Zůstal jsem jak omráčen. Tolik
jsem se nadělal a práce byla marnou. Dal jsem se tedy znovu do díla, než uplynula
hodina, byl jsem hotov, zřídiv tentokráte skoro malou pevnůstku a opatřiv též odtok
vody, oddal jsem se sladké zahálce. Zabalil jsem se do pláště a schoval se před
deštěm, poslouchal jsem jen šumot deště a těšil se na oběd. Konečně i ten přišel. Byl
výtečný. Ulovili tam kdesi dvě svině. Při honbě jich, bylo mně vypravováno, stala se
jednomu nemilá příhoda. Přepis originálu občana z Topolan pokračování v dalším vydání zpravodaje
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Z činnosti spolku PRORADOST Topolany, z. s.
V červenci jsme se sešli natěšení ke každoročnímu víkendovému prázdninovému
stanování na hřišti. Vzhledem k chladnému počasí byla účast nižší než v minulých
letech, ale na náladě nám to neubralo. Po večerním opékání špekáčků byly děti
zasvěceny do sobotního celodenního programu s názvem "Cesta do pravěku". Aby se
lépe vžily do své pravěké role, bylo připraveno krátké povídání o pravěku a následná
večerní projekce, která děti velmi nadchla. Během víkendu se malí pračlovíčci s chutí
pustili do soutěží, za které sbírali během dne úlovky v podobě pravěkých tesáků,
které hrdě nosily na krku. Každý obdržel svůj pravěký deník, který byl nezbytnou
součástí celého víkendového objevování pravěku a zůstal jim památkou i do dalších
dní. Hledaly indicie schované na divokých šelmách, vyzkoušely si, jaké to je ulovit
mamuta, hledaly skalní malby, zjistily, jak bylo těžké získat v pravěku každodenní
potravu, seznámily se s pravěkými predátory a vžily se do role pravěkých umělců,
kdy z hlíny modelovaly různé předměty dle své fantazie. Nezbytností každého
pračlověka byla statečnost, kterou si mohly děti ověřit ve večerní stezce odvahy. Na
té se mohly setkat s hejkalem, smrtkou, vodníkem, čertem, upírem, bílou paní,
rusalkou, duchem i Shrekem. Nečekanou tečkou za celým dnem byl miniohňostroj.
Dne 8. 8. 2015 proběhla na hřišti v Topolanech letní noc v retro stylu 70. - 90. let.
Byli jsme mile překvapeni bohatou účastí nejen z Topolan, ale i z okolních vesnic.
Pestrá paleta kostýmů pobavila všechny přítomné a společně jsme při rytmu starých
hitů zavzpomínali na mládí :o)

-8-

V neděli 6. září se na hřišti konalo sportovní odpoledne nejen pro děti, ale i jejich
rodiče, prarodiče a všechny, kdo měli chuť zapojit se do mnoha soutěží a her. I přes
ne moc příznivé počasí byla účast hojná. Soutěž na koloběžkách zaujala nejen děti,
ale i jejich maminky, které prokázaly soutěživého ducha. Tatínci zase prokázali svou
zdatnost a sílu při závodech převozu maminek na kolečkách. Kdo z koho se ukázalo
při soutěži rodiče vs děti při skákání s nafukovacím balonkem mezi koleny. Nadšení
vzbudila také trampolína, kterou jsme pro děti pořídili z dotace Jihomoravského
kraje. Během odpoledne předvedli ukázku štafety družstev mladí hasiči z Topolan
pod vedením Marušky Kudličkové. Fascinující ukázku si pro všechny návštěvníky
připravily také gymnastky z SK Trasko, Míša Pavlíková a Verča Nohelová, jež jsou
obě mnohonásobnými mistryněmi republiky v moderní gymnastice a účastnice
mistrovství světa.

V letošním roce jsme si úspěšně zažádali o dotaci poskytovanou na základě dotačního
programu Jihomoravského kraje "Podpora služeb pro rodiny poskytovaných
nestátními neziskovými organizacemi". Za získaný obnos byla pořízena trampolína
pro děti, dále různé sportovní potřeby a karnevalové kostýmy. Všechny tyto pomůcky
budou sloužit při pořádání různých akcí pro děti i dospělé.
Rádi bychom poděkovali všem, kteří se jakkoliv podílí na našich akcích, a to jak
účastí či jakoukoliv pomocí.
Bližší informace a fotky z pořádaných akcí naleznete na našich webových stránkách
www.proradosttopolany.cz.
Za spolek PRORADOST Topolany

Šárka Bartoňková a Kateřina Ševčíková
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17. listopad Den boje za svobodu a demokracii
Na den 17. listopadu připadá státní svátek - Den boje za svobodu a demokracii. K
tomuto datu se váží hned dvě události, první z roku 1939, kdy byly české vysoké
školy uzavřené nacisty. Stalo se tak po pohřbu Jana Opletala, jehož čin byl projev
odporu proti německé okupaci. Hitler následně nařídil, aby všechny demonstrace
byly potlačeny silou. Následně byly uzavřeny vysoké školy a 9 vedoucích
představitelů vysokoškoláků bylo popraveno. Druhý, který si většina z nás pamatuje,
se váže k roku 1989, ke studentským protestům na Národní třídě, které byly rukou
Veřejné bezpečnosti násilně potlačeny a tím spustily sametovou revoluci. Tyto
listopadové události vedly k pádu komunistického režimu. Označení sametová
revoluce vymysleli novináři, a jedná se o označení naší revoluce, která byla
provedena v podstatě bez násilí a na základě vzájemného dialogu. Nejvýraznější
osobností celé revoluce se stal v té době budoucí prezident Václav Havel.
Mezinárodní den studenstva je stanoven na 17. listopadu a to z důvodu památky na
české studenty, kteří roku 1939 uspořádali demonstraci proti Němcům a byli při ni 2
studenti zastřeleni. Tomuto činu předcházelo protestní upálení českého studenta Jana
Palacha. Poté, na Hitlerův pokyn, následovalo uzavření českých vysokých škol,
studenty ve školách nahradily německé úřady. Studenti se postupně začali zatýkat a
byli deportováni do koncentračních táborů. 17. listopadu si připomínáme i v naší
novodobé historii a to demonstrací studentů na Národní třídě, která odstartovala roku
1989 Sametovou revoluci.
Mezinárodní den předčasně narozených dětí
Mezinárodní den předčasně narozených dětí se slaví 17. listopadu. Po celém světě se
rozsvítí hlavní památky, důležité budovy i divy přírody purpurovou barvou a lidé
sdílejí příběhy dětí, které se narodily o několik týdnů nebo dokonce měsíců dříve, než
měly. Počet předčasně narozených dětí každým rokem stoupá, zároveň se zlepšuje
odborná lékařská péče. Smyslem Dne předčasně narozených dětí je především
podporovat rodinné vazby, upozornit na to, jak je důležité umožnit co nejtěsnější
kontakt matky s dítětem. Světový den předčasně narozených dětí (Prematurity
Day) byl stanoven v roce 2010 na 17. listopad. Jeho symbolem je purpurová barva.
Při této příležitosti pořádá každoročně občanské sdružení Nedoklubko a Česká
neonatologická společnost zdravotnickou konferenci a slavnostní večer s předáváním
ceny Purpurové srdce jako ocenění pro ty, kteří pečují o nedonošená miminka a
podporují jejich rodiny.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Své životní jubileum oslavili:
Červenec:

Kudlička Bohumil
Slezáková Ivana

Srpen:

Příborská Anna
Drmolová Ludmila
Tomášková Marie
Rapantová Ludmila
Slezák Bronislav

Září:

Suchomel František
Žižková Eva
Všem oslavencům srdečně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti.

V měsíci červenci sňatek uzavřeli:
Petra Slezáková – Michal Jičínský

SPOLEČNÁ CESTA ŽIVOTEM BYLA VAŠE TOUHA, TEĎ SPLNILA SE
VÁM, AŤ JE ŠŤASTNÁ A DLOUHÁ

************************************************************
Přestalo tlouci srdce tvé znavené,
nebylo z ocele, nebylo z kamene.
Bolestí znaveno přestalo bíti,
nebylo léku, jímž mohlo žíti.

Opustil nás:

Ševčík Stanislav

Vyjadřujeme upřímnou soustrast rodině a všem pozůstalým.
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Vzpomínáme
V minulém čtvrtletí uplynulo 100 roků od narození pana Bořivoje Hanáka,
dlouholetého předsedy Místního národního výboru v Topolanech.
Pan Hanák se narodil 26. 7. 1915 v Topolanech na č. p. 92. Vyučil se strojním
zámečníkem v Baťových závodech ve Zlíně, kam dojížděl za prací i během II.
Světové války. Po válce krátkou dobu pracoval ve Vyškově v závodě Kooh i noor,
/později Lisovny nových hmot/. Odtud odešel pracovat na Kozinu, kde působil až do
odchodu na zasloužený odpočinek v roce 1975.
Ve svém volném čase, se aktivně zapojoval do dění v obci a v roce 1957 byl
zvolen předsedou finanční komise při Místním národním výboru. V následujících
volbách v roce 1960 byl zvolen předsedou Místního národního výboru a v této funkci
vytrval až do roku 1976. V době, kdy zastával funkci prvního muže v obci, se
uskutečnilo mnoho akcí, které zlepšily život občanů. Z těch nejdůležitějších bylo:
položení chodníků v celé obci a započatí se stavbou kanalizace na dešťovou vodu,
která byla dokončena koncem sedmdesátých let..
I po odchodu z veřejného života se pan Hanák nestáhl do ústraní, ale měl
zájem o dění v obci a dle potřeby pomohl, nebo poradil při řešení problémů. Zemřel
21.6. 2001.

Čest jeho památce
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PRO MLSNÉ JAZÝČKY
Cuketové karbanátky do trouby
Na 4 porce potřebujete: 500 g mletého hovězího, 2 cukety, 2 vejce, strouhanku, sůl,
pepř, 3 stroužky česneku, bazalku, mátu, 800 g malých brambor, 4 lžíce oleje

Postup: Troubu předehřejte na 190 stupňů. Cuketu omyjte,
nakrájejte nahrubo, osolte a nechte asi 10 minut odstát. Poté
z ní vymačkejte tekutinu a smíchejte ji s masem, vejci,
pepřem, lisovaným česnekem i nasekanými bylinkami.
Cuketové těsto zahustíte dle potřeby strouhankou. V dlaních
pak tvarujte karbanátky, které pokládejte na plech s pečicím
papírem. Na druhý plech rozprostřete pokrájené brambory,
pokapejte je olejem, posypte solí a vše dejte společně péct
asi na 40 minut.
PERNÍK S CUKETOU
Na formu o velikosti 20 x 30 cm potřebujete: 350 g polohrubé mouky, 3 lžíce kakaa,
1 kypřicí prášek do perníku, 1 lžičku skořice, 1/3 lžičky muškátového oříšku, 500 g
cukety, 3 vejce, 200 g bílého jogurtu, 200 g cukru krystal, 150 ml oleje. Cuketa dá
moučníku jemnost a vláhu
Na polevu: 2 lžíce másla, 2 lžíce rumu, moučkový cukr podle potřeby. Rumová
poleva chutná skvěle, použít ale můžete i citronovou nebo čokoládovou
Postup: Mouku a kakao prosejte do misky a promíchejte. Přisypte kypřicí prášek do
perníku, skořici a nastrouhaný nebo mletý muškátový oříšek. Misku se sypkou směsí
dejte stranou. Cuketu omyjte a i se slupkou nastrouhejte na hrubém struhadle, aby v
moučníku zůstala struktura cukety (hrubost si ale můžete zvolit podle vlastního
uvážení, na chuti ani výsledné konzistenci se nic nezmění). Vajíčka vyšlehejte s
cukrem do pěny, přilijte olej a přidejte jogurt. Do mokré směsi po lžicích vmíchávejte
sypkou směs a na závěr zlehka promíchejte s nastrouhanou cuketou. Těsto nalijte na
plech a dejte upéct na 170 °C na 30–35 minut. Příprava polevy je jednoduchá.
Rozpuštěné a vychladlé máslo smíchejte s rumem a po lžicích přidávejte moučkový
cukr, dokud nebude poleva hustá tak, aby pomalu stékala po lžíci. Polevu pak můžete
buď rozprostřít po celém perníku, nebo perník nerovnoměrně pocákat.
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Špagetová dýně
Špagetová dýně (Vegetable Spaghetti) patří k
původním druhům, které pocházejí z amerického
kontinentu. Její zvláštností je, že se po tepelném
zpracování rozpadá na jemná vlákna, které vypadají
jako špagety. Tento druh se obecně považuje za
jednu z nejchutnějších dýní. Po dozrání je žlutá,
nebo žlutozeleně žíhaná. Obvykle je podlouhlá a
měří okolo 30 cm. Dobře uskladněná vydrží více než
půl roku, některé zdroje uvádějí až rok.
Špagetovou dýni vaříme buď
vcelku s tím, že ji na několika
místech dobře propíchneme
vidličkou, nebo rozkrojíme na
půl. Doba varu trvá přibližně
půl hodiny, záleží na velikosti. Další možné tepelné zpracování je,
že dýni upečeme v troubě: omyjeme ji a podélně rozpůlíme, podložíme papírem na pečení a
položíme řezem dolů. Nastavíme 180 °C pokud možno v horkovzdušném programu.
Po uvaření
Poté, pokud jsme tak již neučinili před vařením či pečením, lžící odstraníme semínka. Ta
propláchneme a usušíme k dalšímu zpracování. Dužinu z vařené dýně vytrháváme vidličkou – sama
se rozpadne na „špagety“. S těmi pak dále pracujeme. Špagetová dýně je vhodná jako samostatná
příloha k masu, ochutit ji můžeme osmaženou cibulkou a kořením podle vlastního výběru.
Vynikající je špagetová dýně podle následujícího receptu:
Zapečená špagetová dýně s pórkem
Potřebujeme: špagetovou dýni, velký pór, 250 ml smetany, 150 g strouhaného sýra (eidam,
moravský bochník aj.), drcené barevné pepře, sůl, 100 g másla.
1. Špagetovou dýni podélně přeřízneme, vybereme semínka a obě poloviny vložíme do velkého
hrnce s vroucí vodou, kde je asi 30 minut vaříme.
2. Na pánvi rozehřejeme máslo (lze i olej se lžičkou másla pro zlepšení chutě) a doměkka v něm
podusíme na kolečka nakrájený, mírně osolený pór, který jsme předem očistili.
3. Vidličkou vytrháme veškerou dužinu z dýně, vkládáme ji do pekáčku nebo zapékací misky.
4. Dýňové špagety smícháme s podušeným pórkem i s máslem, osolíme, okořeníme a zalijeme
smetanou.
5. Nakonec zasypeme strouhaným sýrem a dáme zapéct do trouby o teplotě asi 200 °C. Pečeme,
dokud se nevytvoří zlatavá sýrová krusta.
6. Podáváme jako samostatný pokrm nebo s bramborem.
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EKOLAMP
Životní cyklus zářivky
Úsporné světelné zdroje se již staly nedílnou součástí našich domovů. Když ale
doslouží, je potřeba zajistit jejich recyklaci. Ekologickým zpracováním získáme nejen
cenné druhotné suroviny, ale také eliminujeme únik toxické rtuti ze světelného zdroje
do okolního prostředí. Páry rtuti potřebné ke svícení jsou bezpečně uzavřeny ve
světelném zdroji, pokud však dojde k jeho rozbití, rtuť uniká do okolí. Jedovatá rtuť
může poškodit jak životní prostředí tak i lidské zdraví.

Co se sbírá
Do režimu zpětného odběru osvětlovacích zařízení patří:
• Světelné zdroje - lineární zářivky, kompaktní zářivky (= úsporné žárovky),
výbojky, LED žárovky
• Průmyslová svítidla
Domácnosti a instituce mohou výše uvedená osvětlovací zařízení předat k recyklaci v
místech zpětného odběru.
Do zpětného odběru nepatří běžné, reflektorové a halogenové žárovky, ty je možné je
vyhodit do směsného odpadu. Neobsahují nebezpečné látky, tudíž nepředstavují
ekologické riziko a dle legislativy jsou z povinnosti zpětného odběru vyňaty.
Průmyslová svítidla podléhají zpětnému odběru a jakékoliv jiné zacházení, jako
repase nebo rozebírání a částečný prodej dílů do sběrných surovin je v rozporu se
Zákonem o odpadech.
Sběrná síť
Vyřazené úsporné světelné zdroje lze vrátit v jakémkoli obchodě při nákupu nových,
ve sběrných dvorech obcí či je uložit do malých sběrných nádob, které se nacházejí v
obchodních centrech, na městských úřadech nebo v řadě firem. Pouze
prostřednictvím těchto sběrných míst je možné pro úsporné světelné zdroje zajistit
jejich ekologické zpracování.
Zpětný odběr světelných zdrojů a průmyslových svítidel je služba, která je
domácnostem a institucím poskytována zdarma. Systém zpětného odběru je
financován z příspěvků na recyklaci odváděných účastníky kolektivního systému.
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Informace o dění v obci, pohled do historie i fotografie
z akcí můžete sledovat na pravidelně aktualizovaných
internetových stránkách obce
www.obectopolany.cz

Příspěvky do Zpravodaje č. 4 můžete nechat na obecním úřadě do 10. prosince 2015
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