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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
před několika málo dny k nám přišlo astronomické
léto a hned nám ukázalo svoji až příliš horkou tvář. Bouřky
a krupobití nás naštěstí nezasáhly a nezbývá než doufat, že
tento stav bude setrvalý.
Zcela jistě jste zaregistrovali dokončení prací na
obecní zahradě. Nyní se čeká na vydání souhlasu k užívání celého areálu.
Předpokládám, že celý areál bude hojně využíván, převážně dětmi, které se konečně
dočkaly pěkného hřiště. Celý areál bude mít na starosti správce a jeho zástupce, kteří
budou zodpovídat za stav areálu a víceúčelové sportoviště budou předávat zájemcům
o hru. Podrobnosti budou zveřejněny na Provozním řádu, který bude vyvěšen v
blízkosti areálu.
V jarních měsících zaměstnanci obce provedli ořez stromů a ostříhání keřů.
Nyní se seče jen tráva a dělají se další potřebné práce. V měsíci dubnu proběhl další
ročník akce “Ukliďme Česko“.
I přes malou účast brigádníků, se podařilo udělat kus užitečné práce. Je škoda, že se
nezapojí i ostatní. Zřejmě je lepší kritizovat, než přiložit ruku k dílu. Účastníkům
děkuji.
Stálý pracovník je v pracovní neschopnosti a pracovník na VPP k 30. 6. končí.
Proběhlo výběrové řízení na volné místo, ale většina z uchazečů neměla patřičné
zkušenosti a dovednosti, další se vymlouvali na různé zdravotní potíže. Budu dál
jednat na Úřadu práce, snad se mi podaří někoho sehnat.
V měsíci červenci se začne s rozšiřováním vodovodu do míst, kde je již vydáno
stavební povolení. Zrovna tak se začne s budováním dešťové kanalizace v Hliníku.
Na další rozšíření vodovodu se zpracovává projektová dokumentace. Zrovna tak se
připravují podklady pro opravy některých místních komunikací.
Již několikrát bylo psáno o pohybu psů v obci, ať již na vodítku, případně na
volno pod dohledem majitele. Ovšem náprava se nestala a výkaly “miláčků“
nacházíme stále. Ať již na chodnících, trávnících či dalších komunikacích, ba i na
hřbitově. Pokud má někdo recept na tento problém, ať se o něj podělí.
V nadcházejícím období si připomeneme:
 5. července - Den slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje /863/
 6. července - Den upálení Mistra Jana Husa /1415/
 4. září
- byl popraven zdejší rodák Jan Sonnewend /1942/
 28. září
- Den české státnosti - sv. Václav
Dětem, kterým začaly prázdniny, přeji hodně sluníčka a letních radovánek a nám
ostatním letní pohodu a dovolenou bez starostí a problémů.
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 5. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 9. 3. 2016
Zastupitelstvo obce schvaluje:
* výsledky inventarizace majetku a závazků za rok 2015 a návrh majetku na vyřazení
dle přílohy č. 9
* kupní smlouvu mezi Obcí Topolany a manželi…... na stavební pozemek p.č. 81/4
* žádost Hanáckého Relly klubu s navrženou tratí rychlostní zkoušky Ivanovická
brána za podmínek:
- bude pořízena fotodokumentace stavu tratě před a po konání rychlostní zkoušky
zástupcem obce a předána k porovnání pořadatelům akce, po ukončení soutěže bude
trať uvedena do původního stavu a případné poškození a nepořádek odstraněn
- parkování automobilů v obci pouze po jedné straně vozovky
- dohodnout se na případné kompenzaci, např. nějaká propagační trička pro děti, nebo
možnost přistavení závodního auta při pořádání dětského dne
* smlouvu VP 2016- 28769 mezi Obcí Topolany a OSA Praha
* finanční dar TJ Sokol Topolany ve výši 20 000,-Kč
* finanční částku 20 000,-Kč spolku Proradost Topolany na úhradu dopravného na
kulturní a poznávací akce spolkem pořádané
* Smlouvu o dílo mezi Obcí Topolany a firmou Pařez
* - zapojení finančních prostředků z roku 2015 ve výši 5 120 400,-Kč
- vyrovnaný rozpočet obce dle přílohy č. 16 zápisu s tím, že:
rozpočet příjmů činí 5 053 700,-Kč
rozpočet výdajů činí 10 174 100,-Kč
rozpočet financování činí 5 120 400,-Kč
rozpočet na rok 2016 se schvaluje v části příjmové na položky a v části výdajové na
paragrafy
poskytnutí finančních darů – TJ Sokol Topolany ve výši 20 000,-Kč, Paprsek Vyškov
2 600,-Kč, svaz včelařů Vyškov 1 500,-Kč, spolek Proradost 20 000,-Kč, farnost
Topolany 3 000,- Kč
* dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. b) zákona o obcích účetní závěrku roku 2015,
včetně výsledku hospodaření za rok 2015 viz. příloha č. 18 Protokol o schválení
účetní závěrky
* rozpočtový výhled na léta 2017 – 2018
* udělení pravomoci starosty schvalovat a provádět rozpočtová opatření roku 2016
jak v paragrafové, tak i položkové části bez omezení
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* plán jednání kontrolního a finančního výboru v roce 2016
* žádost o opravu chodníku před domem č. p. 49 za podmínky provedení opravy
svépomocí, kdy potřebný materiál dodá obec
Zastupitelstvo obce neschvaluje:
* žádost o finanční dar POLID Trutnov
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
* předložení zápisů do kroniky obce za rok 2014 a dopsanou kroniku za rok 2013
* zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Topolany za rok 2015
* zprávu o činnosti kontrolního a finančního výboru za rok 2015
* zprávu o činnosti SDH Topolany, TJ SOKOL Topolany a spolku Proradost
Topolany za rok 2015
* provedená rozpočtová opatření č.1 a 2/2015
* zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Topolany za rok 2015
Výpis usnesení
z 6. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 11. 4. 2016
Zastupitelstvo obce schvaluje:
* nájemní smlouvy na pronájem hrobových míst dle přílohy zápisu č. 5
* vyřízení žádosti pana …... , tak jak byla předložena v příloze zápisu č. 6
* Dodatek ke smlouvě č. 2/2015 mezi Obcí Topolany a firmou Edma Drnovice
* jako zhotovitele přístřešku na víceúčelovém areálu firmu Menšík
* žádost od manželů ….....o oplocení pozemku dle přiloženého plánku s podmínkou,
že vlastníkům sousedních pozemků bude umožněn v případě potřeby vstup na jejich
pozemek
* Dopravně provozní řád Jednotky dobrovolných hasičů Topolany a Sboru
dobrovolných hasičů Topolany SDH
* seznam starých a poškozených knih na vyřazení z majetku obce dle přílohy č.3
Zastupitelstvo obce bere na vědomí :
* zprávu o činnosti místní knihovny za rok 2015
* provedené rozpočtové opatření č.1 a č. 2/2016
Zastupitelstvo obce odkládá :
* schválení smlouvy o Smlouvě budoucí na věcné břemeno mezi Obcí Topolany a
firmou Daval s.r.o. do doby, dokud Obec nebude seznámena s konkrétním záměrem
výroby firmy Daval s.r.o.
------------------------------------------------------------------------------------------------------Poděkování

Obec Topolany děkuje mladým hasičům a jejich vedoucím za reprezentaci
obce v hasičských soutěžích. Těm, kteří se probojovali na Mistrovství
republiky pevné nervy a co nejlepší umístění v náročné konkurenci. Děkuji
též všem, kteří se zasloužili o zdárný průběh závěrečné soutěže mladých
hasičů, která proběhla 26. 6. v naší obci. Byl to již V. ročník.
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VZPOMÍNKY Z DOB DÁVNO MINULÝCH
Tam zůstali jsme až do večera, potom dostali jsme kávu od kuchyní, které za námi
přijeli. Podotýkám, že stráže které jsem postavil před frontu, činili mi mnoho obtíží,
byli to samí němečtí hoši, přišla tehdy na ně řada, byli strašně líní, nechtěli
poslechnout, abych tam prý poslal ty ukrajinské bajky. To mě rozčílilo. Když jsem je
na stráž stavěl, to prý byli na to ukrajinští dost dobří, ale jakmile se jednalo někde o
nějaké jídlo nebo vůbec něco z čeho byl prospěch, to poukazovali na Ukrajince jako
na nějaké psy. Rozčílil jsem se a pohrozil jim, že jim k tomu pomohu, jestli nepůjdou
dobrovolně. Nezbývalo jim než poslechnout. Za to získal jsem si větší lásku u svých
Ukrajinců. Byli to skutečně hodní hoši, kteří nikdy službě a práci se nevyhýbali a
beze slova plnili svoje povinnosti. Za to však od pánů Němců byli nazýváni Rusopily,
vlastizrádci, hloupými bajky atd. Byl jsem však ke všem stejně spravedlivým a
výsměchy ze strany německé brzy přestaly. Ovšem tím jsem si lásky Němců nezískal,
za to ale Ukrajinci měli mě stonásob rádi a činili mně jen co jsem si pomyslil, ačkoliv
jsem toho od nich nežádal. Nechci se však zdržovat popisem takových vedlejších
věcí.
Po večeři jsme se zvedli a šli ještě hodný kus dozadu, pak jsme zatočili doleva a
tam shromáždil svoje věrné pozůstalé a spočítal jsem je. I se všemi raněnými bylo
jich asi přes 200. Když jsme tam přišli bylo nás přes tisíc. Pak táhli jsme údolím
dozadu. Pojednou však byli jsme uvítáni zase střelbou. Hned jsme se položili na zem.
Co teď? Když jsme již tak dalece zachránili holé životy, máme být znovu postříleni?
Strašná situace. Volali jsme avšak nic to nepomáhalo. Konečně sami ustali, poněvadž
jim bylo divné proč my nestřílíme na ně. Když jsme se potom přiblížili, poznali jsme
že to byl pluk hejtmana Saudceného, který měl býti před námi, poněvadž mi byli jeho
reservou. Poznal jsem se s kolegou Losem, který mně dal kávy a pak jsme táhli dále
do vsi na obvaziště. To jsme též našli a potom zůstaviv tam všechny raněné, hledal
jsem regiment. Když však námaha moje byla marná, zůstali jsme ve vesnici na noc.
Ráno nás probudil hejtman od 77.mého pluku. Když se nás vyptal kde jsme byli, tedy
nám hrozil postřílením, že prý se zde povalujem. Moje nervy byly strašně napjaty a
měl jsem co zdržovat, abych mu neprojel koulí tu jeho blbou mozkovici. Konečně
uznal jsem, že bude lépe zůstanu-li potichu, než abych v unáhlenosti neprovedl
nějakou hloupost, která by mohla mít pro mě smutné následky. Když nás propustil,
tedy jsem rozeslal několik hochů na všechny strany, aby hledali pluk. Po hodinovém
čekání dostal jsem konečně vědomost, kde se nalézá. Šli jsme tedy tím směrem a asi
za třičtvrtě hodiny jsme přišli za lesem na louku, kde měli naši tábor.
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Tam nejprve dostal jsem chléb, bylo ho dost poněvadž bylo tolik mrtvých. Potom
kávu a konečně menáž, která sestávala z polévky a vepřového masa. Vše bylo
čerstvé. Mezi jídlem začalo pršet. Když jsme se dosti nasytili, byli jsme seřazeni a
kontrolován počet. Důstojníci byli všichni až na jednoho praporčíka, byl prý včera
raněn do levé ruky. Charge rovněž byly dost pohromadě. Ale z mužstva scházelo 673,
počet to zajisté značný. Mezitím přišla naše mužstva, potom konečně i sanitní oddíl
se dostavil a to v plném počtu. Seřadili nás, hudba zahrála veselý pochod a řady se
hrnuly dopředu, vlastně dozadu za frontu. Cestou viděl jsem, kterak zdravotní oddíl
dělí se o husy, které během strašného boje někde za frontou pochytal a vařil, na místě
co měl se starat o raněné od všech opuštěné ubožáky.
V následujících dnech seznámil jsem se s několika Čechy, mezi jinými též s
četařem Františkem Němčanovským. Spolu uzavřeli jsme přátelství a když jsem měl
chvíli volnou již jsem jej vyhledal. Jednoho dne jsem byl překvapen, když mi bylo
sděleno, že kamarádi Pánek a Ševčík přijeli z nemocnice. Hned nám bylo veseleji.
Někdy večerem jsme chodívali do Buszkowicek, nedaleké to vesnice do hostince,
kdež jsme velmi pěkné chvilky trávívali. Časem zašli jsme též do krčmy, když neměli
jsme mnoho času. Tam jsem později chodil raději, poněvadž jsem tam dostal koupit
vždy nějakou cigaretu, kterou panna Maria, starší již slečna pro mne měla schovánu.
Kdykoliv jsem tam přišel, vždy jsem byl rád viděn ode všech domácích.
Časem jsem chodil čím dál tím méně do vsi a zůstával více doma s kolegou
Životským, který obíral se myšlenkou rozděliti úhel na tři stejné části pouze pomocí
pravítka a kružítka. Ve svém řešení učinil dosti zajímavé objevy, takže jsem později
pracoval s ním a dodělali jsme se krásných výsledků. Každý den večer po celodenní
námaze jsme sedli ke stolu a studovali problém, kterým již starý Pythagoras se
zabýval. Celé svazky papíru byly počmárány, neuplynul jeden večer abychom se
nebyli s kolegou pohádali, ovšem že to byla „učená disputace“. Tak nám večery
velice hezky ubíhaly, vařili jsme si čaj, dělili se vzájemně s balíky, které nám
přicházely z domova. Celodenní námaha na cvičišti, špatné počasí, deště a mlhy
způsobily, že jsem onemocněl. Začal jsem kašlat. Kolega Životský mi radil, abych šel
k marodvisitě. Dal mi potřebné instrukce šel jsem. Výsledek byl, že jsem zůstal na
marodvisitě. Avšak za 3-4 dny jsem byl zase propuštěn, když kašel se poněkud utišil.
Sotva však jsem vyrukoval několikrát na cvičení, počal jsem znovu kašlat. Šel jsem
tedy zase k marodvisitě. Dostal jsem jeden den volna. Myslil jsem si, když mě nechce
poslat doktor do nemocnice, tedy jeden den mi nepomůže.
Přepis originálu občana z Topolan

pokračování v dalším vydání zpravodaje
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Své životní jubileum oslavili:
Duben:

Brunclík Karel
Kudličková Emílie
Provazníková Marie
Tomášek Jiří
Gryc Miroslav

Květen:

Suchomelová Bohuslava
Zemanová Drahomíra
Červeňák Stanislav
Kudlička Vladimír
Koutná Jiřina

Červen:

Rašková Ludmila
Šorm Miloslav
Kalábová Marta

Čas - ten pořád někam spěchá
mílovými kroky.
Nikoho z nás nevynechá,
když přičítá roky...
Všem oslavencům srdečně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti.

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

Opustila nás:

Šormová Libuše

Vyjadřujeme upřímnou soustrast rodině a všem
pozůstalým.
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Z ČINNOSTI SDH TOPOLANY
Občerstvení na Rally Vyškov
V sobotu 13.5.2016 proběhla poblíž naší
vesnice soutěž Rally Vyškov 2016. Tuto
soutěž jsme pojali komerčně a rozhodli
jsme se uspořádat občerstvení pro diváky,
kteří se přišli na závody rychlých aut
podívat.
Do akce se zapojili členové SDH
Topolany a i jejich příznivci. Poblíž
místního dálničního mostu, kudy vedla
trať rychlostní zkoušky jsme vytvořili
stánek s občerstvením. Na pití bylo k
dispozici pivo, limonáda, káva a jiné nápoje.
K jídlu byl k dispozici výborný guláš od kuchařky Pavly a cigáro s chlebem a hořčicí.
Zmíněný guláš jsme byli ve večerních hodinách v předvečer akce samozřejmě
zkontrolovat při jeho výrobě. Kontrola proběhla na výbornou.
Akce se vydařila a SDH Topolany děkuje všem, kteří se podíleli na její přípravě.

Krajské kolo dorostu ovládly Topolany
Dne 11.6.2016 se konalo na hřišti v Drnholci krajské kolo
dorostu.
Za SDH Topolany za jednotlivce v zastoupení Dominik
Ševčík, Matěj Ševčík, Lucie Macháňová a Monika
Brunclíková. S výsledky můžeme být nadměrně
spokojeni. Lucie Macháňová 2.místo, Matěj Ševčík
2.místo, Monika Brunclíková 1.místo a Dominik Ševčík
1.místo.
Dominik a Monika postupují na Mistrovství ČR Hry
Plamen a dorostu SH ČMS 2016, které se uskuteční 1.5.7.2016 v Českých Budějovicích.
Monice a Dominikovi přejeme mnoho štěstí a Lucce a
Matějovi gratulujeme ke krásnému umístění a držíme palce do dalších soutěží.

David Ševčík
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Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz
Projekt „Učíme se hrou“ podpořený grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci
EHP fondů prostřednictvím Programu Fondu nestátních neziskových organizací vycházel z
potřeb dětí z PAS a jejich rodin, z nichž se pak formulovaly cíle projektu.
Tedy cílem projektu bylo zvyšování komplexnosti služeb pro děti s poruchami autistického
spektra (PAS) v oblasti rozvoje hry, komunikace a sociálního chování prostřednictvím
zapojení odborníků – logopeda a speciálního pedagoga do poskytování služby rané péče.
Pro účel uvedeného rozvoje fundovaně využívat momentů – logopedem a speciálním
pedagogem (postupně i rodiči) – kdy při hře (aktivitě) dítěte s PAS dochází k jeho spontánní
komunikaci a uskutečňování kontaktů jakýmkoli projevem či formou. Na tyto projevy a
formy navazovat zaváděním komunikačního systému v rámci alternativní a augmentativní
(AAK) i verbální komunikace a realizací souběžných sociálních kontaktů. Komunikaci též
podporovat tvorbou a používáním zážitkového deníku a použitím „kompenzační“ pomůcky
iPad se speciálním softwarem pro rozvoj komunikace.
Specifickým cílem projektu byla podpora rodičovských kompetencí pro výchovou dítěte s
PAS formou aktivní účasti rodičů (případně celých rodin tzn. všech, kteří žijí ve společné
domácnosti) na aktivitách projektu. Při tom jim vysvětlit smysl právě konaného, jak toho
využívat ke komunikaci a sociální interakci a jak to každodenně uplatňovat ku prospěchu
jejich dítěte. Motivovat rodiče, aby poznatky a informace získané během účasti na
aktivitách projektu doplňovali i formou samostudia. Cílem bylo také poskytovat podporu
rodičovských kompetencí u rodin s dětmi s PAS prostřednictvím jejich základního
systematického a uceleného vzdělávání (2 půldenní školení za celou dobu projektu) a
možnosti bezplatného zapůjčování odborné literatury týkající se dané problematiky.
Cíle se naplňovaly tím, že speciální pedagog rozvíjel hru dítěte, zapojoval do ní rodiče,
případně sourozence, a ukazoval jim, jak hru navozovat a reagovat na potřeby dítěte.
Logoped při této činnosti řešil komunikaci (na základě pozorování spontánní komunikační
aktivity dítěte) v jejich projevech a formách a její optimalizaci v duchu AAK. Oba společně
pak následnou sociální interakci. Součástí této práce byla také tvorba zážitkového deníku.
Rodiče svojí účastí na aktivitách získávali praktické dovednosti a návody pro výchovu dítěte
s PAS.
Povedlo se, že se děti rozvíjely ve hře a začaly vnímat, že jim někdo rozumí. Rodiče s nimi
navozovali nějakou komunikaci, snažili se je pochopit a respektovat jejich potřeby AAK a
přemýšlet o uplatnění moderních kompenzačních pomůcek. Získali také teoretické
vědomosti, též pochopili, co je zážitkový deník, k čemu může posloužit a jak ho tvořit a
používat.
Zásadní změna po projektu je v tom, že rodiče se aktivně zapojují do hry s dítětem a umí ji
navodit. Naučili se tu hru chápat, zachytávat komunikaci a reagovat na ni. Dítě s PAS při
hře s rodiči komunikuje, což se přenáší i do dalších sociálních situací a dítě a rodiče si více
rozumí. Právě takové porozumění je významné v tom, že pozitivně ovlivňuje vztahy v
rodině, která v důsledku takové situace může žít ve větším klidu a pohodě. Tento fakt se
může pozitivně podílet na rozvoji dítěte a ve svém důsledku přinést maximální minimalizaci
následků zdravotního postižení.
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Vážení a milí,
je mi ctí, že jsem dostal tento prostor a mohu k Vám přes tyto řádky osobně
promluvit. Každá obec je pro kraj důležitá, i ta nejmenší. Ačkoliv je vždy hodně těch,
kteří poukazují na nedostatky, se kterými se jednotliví starostové musí potýkat, jsou
naše obce místem s hlubokou historií, mají vlastní tradice a pokud se najde dobrá
vůle u nás všech - společně tak vytváříme místo k dobrému žití. Co se týká Vašich
Topolan, rád bych zde zmínil vybudování víceúčelového hřiště pro volnočasové
aktivity mládeže a občanů, kterému jsme mohli (Jihomoravský kraj) pomoci. Věřím,
že nabídku sportoviště, která umožňuje si zahrát malou kopanou, házenou, nohejbal,
volejbal, tenis, v zimním období bruslení, případně lední hokej, ocení zdejší
sportovci. Není to ale jediný projekt, který se nám společně podařil realizovat. Mezi
takové patří i pořízení hasičského automobilu nebo aktuálně nákup herních prvků na
budované dětské hřiště. I když jsem Vám tu vyjmenoval povedené a téměř hotové
akce, ten princip a krása žití spočívá i v jiných hodnotách. Jedním z cílů
Jihomoravského kraje je totiž i podpora vícegeneračních rodin. Vztahy mezi lidmi
jsou zcela jistě důležitější než dokonale „vyšperkovaná“ obec. Chceme být krajem, ve
kterém je radost žít. Máme být na co hrdí. Přeji Vám pohodové nadcházející dny a
příjemně strávené chvíle dovolených v kruhu Vašich nejbližších.
S úctou
Roman Celý
náměstek hejtmana Jihomoravského kraje
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Z činnosti spolku PRORADOST Topolany
Slet čarodějnic
Tak jako každý rok i letos jsme se 30. dubna sešli na hřišti, kde se konal již IX. Slet
čarodějnic. Do našich řad vstoupili noví členové, kteří splnili tradiční čarodějnický
slib. Všichni jsme absolvovali povinný let na koštěti, házení Jeníčka do pece či sestřel
netopýra. Během odpoledne byla k dispozici ochutnávka nových jedopotravin (např.
kukly Ferdy Mravence, hadí uštknutí apod.). Samozřejmě nechyběly ani tradiční
prsty staré čarodějnice, výborné netopýří placky (langoše naší čarodějnice Pavly). Na
závěr byla upálena jedna z kolegyň, která se provinila proti čarodějnickému řádu.
Příjemně strávený večer jsme zakončili opékáním špekáčků a posezením u ohně.
Dětský den
Sobota 4. června patřila našim nejmilovanějším – dětem. Na uvítání si každý
soutěžící vyzvedl poukaz na občerstvení a soutěžní kartu. V průběhu celého
odpoledne byl pro děti připraven bohatý program. Děti soutěžily o spoustu různých
odměn a jako tradičně se mohly nechat zkrášlit malováním na obličej. Po celé
odpoledne byla k dispozici spolková trampolína, pořízená z loňské dotace. Velký
ohlas vzbudila ukázka sanitky rychlé záchranné služby a rally vozu a požárního útoku
SDH Topolany. Členové rychlé záchranné služby seznámili děti i dospělé s nezbytnou
první pomocí na umělé figuríně, předvedli kompletní vybavení sanitky a na závěr
ukázali, jak vypadá skutečný zásah při výjezdu k pacientovi. Další z atrakcí bylo
vystavené závodní rally vozidlo, které pro nás přistavil Hanácký rally klub. Na závěr
odpoledne nám předvedli SDH Topolany svůj požární útok a zájemci z řad dětí si
mohli na vlastní kůži vyzkoušet, jaké to je trefit se proudem vody do terče. Pro ty
nejmenší místní hasiči připravili džberovky. Náš velký dík patří všem, kteří se
podíleli na zajištění programu a také všem, kteří se zúčastnili a přišli se pobavit. Také
děkujeme p. Matuškovi za špekáčky pro děti, rally klubu za věnce a poháry pro děti a
K. Pavlincovi za zajištění stanoviště střelby ze vzduchovky.
Jednodenní zájezd Dlouhé Stráně a exkurze pivovaru Holba
Po dětském dni přišel na řadu den pro dospělé. S velkým ohlasem se setkala možnost
jednodenního zájezdu do přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně a exkurzi
pivovaru Holba v Hanušovicích. Po strastiplné cestě jsme dorazili do Kout nad
Desnou, kde se k nám připojil průvodce. Seznámil nás s historií a výstavbou
samostatného díla, shlédli jsme instruktážní film a podzemí této elektrárny.
Z podzemí elektrárny jsme vyjeli na hráz dolní nádrže, a odtud jsme pokračovali cca
10 km v převýšení 510 m na horní nádrž, kterou jsme si mohli obejít 2 km
procházkou ve výšce 1350 m a shlédnout nádherná panoramata CHKO Jeseník i
přilehlého okolí. Po vyčerpávajícím sjezdu do Kout nad Desnou nás čekal výborný
oběd ve Velkých Losinách v penzionu Terasa. Odtud jsme pokračovali do Hanušovic
s následnou exkurzí místního pivovaru, muzea a degustace v pivovaru Holba.
Zahlceni spoustou informací, piva i zážitků jsme se vraceli spokojeni domů.
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Náš velký dík patří zejména obci Topolany za zajištění dopravy a jednotlivým
průvodcům za vyčerpávající výklad. Děkujeme všem zúčastněným a těšíme se na
další společné zážitky.
Více fotografií z pořádaných akcí naleznete na našich stránkách
http://www.proradosttopolany.cz/fotogalerie/
V nejbližší době pro Vás připravujeme:
15. – 17. července Pirátské víkendové stanování na hřišti
v srpnu Letní noc ve stylu 90ꞌ let
Za spolek PRORADOST Topolany
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Kateřina Ševčíková

Asociace rodičů a přátel zdravotně
postižených dětí v ČR, z.s.
Klub PAPRSEK

Od přátel klubu ... pro zasmání
Výroky dětí jsou lepší než vtipy:
1. Strašně jsem se lekl, když maminka onemocněla, protože
jsem si myslel, že nám bude vařit tatínek.
2. Na maminky se nemá křičet, protože jsou prospěšné.
3. Když se dva lidi do sebe zamilují a poprvé se políbí, hned se zhroutí a nevstanou
aspoň hodinu, ale možná i dýl.
4. Sestra zase měla na vysvědčení samé jedničky. Vsadím se, že mi to dělá naschvál.
5. Babička je tlustá, protože je plná lásky.
6. Strašně bych si přála ještě bratříčka, ale máma stále používá tampón...
7. Čím je člověk starší, tím jsou jeho zuby dražší.
8. Holky neumí čůrat vestoje, protože nevědí co si mají držet.
9. Když babičku bolej zuby, dá je do skleničky.
10. Já už nemám babičku: zasadili jsme ji na hřbitově.
11. A maminky se musejí pást, aby jim z prsou teklo mléko?
12. Švýcarské krávy využívají v první řadě na výrobu čokolády.
13. Obyvatelé Sardinie se nazývají sardinky.
14. Aby to bylo dobré, sestřičky v nemocnici musejí být sterilní.
15. Lékaři říkají, že nejhorší jsou smrtelné choroby.
16. Když se mi narodil bratříček, dali ho do akumulátoru.
17. Nejužitečnější zvíře je prase. Každou jeho část můžeme zužitkovat: přední a zadní část jako maso, kůži na boty, ze srsti kartáčky a jeho jménem můžeme dokonce
i nadávat.
18. Nejsem pokřtěný, ale očkovaný jsem.
19. Nevím kolik je mi roků, protože se to stále mění.
20. V maminčině bříšku je miminko, jenom nevím, jak ho spolkla.
21. Akvárium je vlastně malé moře, ve kterém plavou domácí rybičky.
22. Výživné je plat dětí, když se otec odstěhuje z domu.
23. Každá ryba vyrábí jikry, ruské ryby i kaviár.
24. Krávy nemohou rychle běhat, aby jim z vemena nestříkalo mléko.
25. Muži u nás se můžou oženit jen s jednou ženou. Tomu se říká monotónní.
26. Nechápu, proč se mamka hněvá, že jsem rozbil vázu. Stejně byla stará a dokonce
čínská, kdyby byla aspoň naše.
27. Poloostrov je takový ostrov, který úplně nedokončili.
28. Babička se odstěhovala na druhý svět. Takže už i já budu mít někoho v cizině.
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LETNÍ RECEPTY PRO MLSNÉ JAZÝČKY
KVĚTUŠČINY PAPRIKY
POTŘEBNÉ PŘÍSADY

Nic víc než vydlabané bílé papriky,400g gothaje-ten je nejdůležitější
na celém receptu, protože se nejlépe rozpéká se sýrem, 30-40dkg
sýra,třeba eidam nebo gouda,olej, 2 stroužky česneku a TOŤ VŠE!
POSTUP PŘÍPRAVY

Nastrouháme sýr, gothaj nakrájíme na kostičky nebo také nahrubo nastrouháme.
Smícháme s prolisovaným česnekem. Papriky vydlabeme, naplníme je směsí
-upěchujeme,znovu přikryjeme odkrojeným koncem paprik,aby nám nevytekla náplň a
pečeme při asi200 stupních dokud papriky nezměknou a nemají puchýřky. Jíme je s
chlebem a jsou výtečné i studené

Letní zeleninový salát se sýrem
Potřebné přísady:
250 g salátových okurek

7 lžic bílého jogurtu

200 g rajčat

1 lžička hořčice

1 svazek ředkviček

2 lžíce octa

300 g sýra (eidam)

2 lžíce nasekané petrželové natě

2 lžíce měkkého tvarohu

špetka bílého ml. pepře, sůl

4 lžíce majonézy
Nakrájíme oloupaná rajčata, ředkvičky a sýr. Okurky omyjeme a nakrájíme na
nudličky. Majonézu smícháme s tvarohem, jogurtem, hořčicí, octem, petrželovou natí,
přidáme pepř a podle chuti osolíme.
Připravený zeleninový salát se sýrem promícháme s připravenou zálivkou a necháme
hodinu uležet v chladu.
Podáváme jako lehkou večeři anebo jako přílohu k hlavnímu jídlu.
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UKLIĎME ČESKO - FOTOGALERIE
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POZVÁNKA
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Mladí hasiči
Dětem konečně začínají prázdniny a to je většinou doba, kdy se ohlížíme
a hodnotíme celou soutěžní sezónu. Ta nám, mladým hasičům, začíná
Závodem požární všestrannosti. Zajímavé zde bylo složení družstva
mladších, kde jsme měli pouze jednoho zástupce Topolan, což pravidla
letos umožňovala. Přesto, že jsme ostatní členy vše učili 10 min před startem, doběhli si
v konkurenci asi 33 družstev pro 6. místo.
Tato pozice, jak jsme brzy zjistili, se nás držela téměř na všech závodech. Stejně jako
8. místo starších. Nejúspěšnější pro nás byla soutěž ve Velešovicích, odkud si starší dovezli
svůj jediný pohár za 3. místo a v Dražovicích, kde získala medaile obě družstva. Sice byly
z disciplíny 4x 60m , ale tu my prostě umíme a každá medaile se počítá .
Tradičně jsme byli velmi úspěšní v disciplíně 60 m překážek jednotlivců. Ve starších
žácích přebíral vítězné žezlo Dominik Ševčík, v mladších žákyních Simča Jarošová a v
přípravce ukázal Matyášek Kudlička, že patří také do rodiny běžců a na všech závodech
získal stříbrné medaile.
Rychlé nohy tito borci ukázali i před domácím publikem na „naší“ soutěži 26. června.
Stejně jako loni nás pokropil ranní déšť, ale tentokrát jsme jej spíše přivítali. V sobotních
vedrech bychom určitě závodit nechtěli. Jako první na trať vybíhala, pouze k našim
závodům poskládaná, přípravka. Je úžasné pozorovat, jak se tito „prcci“ statečně perou
s těžkým rozdělovačem, zapojují a táhnou hadice a nebo se snaží sací koš vhodit do kádě,
kam ani nevidí. Nebyli sice nejlepší časem, ale v našich očích určitě ano. Všichni byli
právem pyšní na své první medaile.
V přeboru jednotlivců si nejprve vybojoval své druhé místo Maty, pak zlato Simča a už
jsme byli zvědaví na starší žáky. Renča s Anetkou i Kuba letos poprvé běhají v nových
kategoriích, a tak svůj talent teprve „ladí“. Starší Matěj a Tom doběhli ve zlatém středu, ale
Dominik splnil naše očekávání a přes první neplatný pokus vyhrál další ze zlatých medailí
do sbírky. Při vyhlašování celkových výsledků Vyškovského Soptíka si pak Simča i
Dominik přidali zlato a Maty opět velkou stříbrnou medaili.
Skvěle se také dařilo dorostencům. Ti přes jasný postup na okresním kole bojovali na
kraji o postup na Mistrovství ČR v Českých Budějovicích 4. a 5. července. Nakonec se to
podařilo Dominikovi a Monice. Matěj (na svém prvním vystoupení za dorosty) skončil
druhý a Lucce o pouhých pár setin účast na mistrovství utekla nakonec také. K úspěchu
všem gratulujeme a Dominikovi i Monice přejeme ty nejrychlejší nohy a šikovné ruce.
Ráda bych také poděkovala všem, kteří se podíleli na hladkém průběhu soutěže v Topolanech, přípravě občerstvení i technického zázemí, sponzorům, kteří nám umožnili nákup
pěkných dárků. Panu Davidu Ševčíkovi za opravu stanu pro mladé hasiče, rodičům, kteří
umožňují dětem soutěžit , fanouškům a obecnímu úřadu za nákup pohárů na soutěž a
podporu naší činnosti.
Všem přeji krásné léto

vedoucí mládeže Marie Kudličková
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Historické tříkolky
1. 7. – 18. 9. 2016 velký výstavní sál Muzea Vyškovska
Vernisáž výstavy 30. 6. 2016 v 17 hodin
Unikátní kolekce historických tříkolek ze sbírky Jiřího Fialy. Sbírka je pravděpodobně
největší svého druhu na světě. Exponáty pocházejí z celé Evropy, ale i z Ameriky
a Austrálie. Dvě nejstarší trojkolky vznikly roku 1865. Během svého vývoje tříkolky
kopírovaly proměny jízdních kol, jejichž historie započala kolem roku 1815. Výstava
názorně dokumentuje vývoj tříkolek od prvopočátků až po dnešní plastové modelyVstupné:
50 Kč, snížené 25 Kč

álu
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