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POZVÁNKA
OBEC TOPOLANY VÁS SRDEČNĚ ZVE NA

VÁNOČNÍ KONCERT

KDY: 29. PROSINCE 2016 V 17 HODIN
KDE: V KOSTELE SV. MIKULÁŠE V TOPOLANECH
ÚČINKUJE: DECHOVÁ HUDBA HANAČKA Z BŘESTU
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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
s blížícími se nejhezčími svátky roku a jeho nadcházejícím koncem, si dovolím Vás
stručně seznámit s tím, co se v obci podařilo v odcházejícím roce uskutečnit.
Mám za to, že nejhlavnější a nejvíce očekávanou akcí bylo dobudování a
zprovoznění Víceúčelového sportovně společenského areálu. O jeho nutnosti se mluvilo
velmi dlouho, ale téměř vždy se našly důvody proč se toto nemohlo uskutečnit. Myslím si,
že obec se má čím chlubit, neboť hodnocení návštěvníků a hostů vyznívá velmi pozitivně.
Vím, že je nutné dodělat potřebné zázemí v budově po bývalé firmě ALS, ale i na to je
zpracována studie, jak by se dala budova upravit. Mnozí namítnete, že se plánovala
výstavba nové budovy a učinily se proto i určité kroky. Ovšem skutečnost je taková, že
dotace, se kterými se počítalo, nejsou nárokové a zadlužit obec na mnoho roků nebylo
řešením. To samé platí i na vybudování tlakové kanalizace do Vyškova. Pokud to zákony
budou umožňovat, budeme i nadále žádat o souhlas k vypouštění odpadních vod do řeky
Hané.
Zaměstnanci obce během celého roku pečovali o zeleň v obci. Počínaje ořezem a
prostřihem stromů a keřů na návsi a blízkém okolí. Byla provedena pravidelná údržba
techniky a ostatních prostředků. Při celostátní akci “Ukliďme Česko“, které se již tradičně
zúčastnilo minimum občanů, bylo vyčištěno koryto Lukového potoka v délce cca 250m.
Během vegetačního období se dle možností provádělo sečení a úklid trávy, sestřih keřů,
likvidace nežádoucí vegetace a další potřebné činnosti, za což jim patří poděkování.
Bylo provedeno propojení cyklostezky do Vyškova na komunikaci v Uličce.
Zbudovala se dešťová kanalizace v Hliníku a prodloužil se vodovodní řad okolo kostela a k
hasičské zbrojnici.
Na návsi byly odstraněny vzrostlé smrky v parčíku a současně provedena nová
výsadba.
Po dlouhých letech se splnilo přání našich předchůdců a byla odhalena deska se jmény
významných rodáků obce. Další jméno přibude v příštím roce. Po letech odkladů a dohadů
byl očištěn a ošetřen pomník padlých na návsi, což s povděkem komentovali i zástupci
armády u příležitosti Dne válečných veteránů.
V podzimních měsících byl zjištěn pohyb stěn ve stávají kotelně u školy. Po
provedených sondách, jak v základech, tak ve zdivu, bylo zjištěno, že budova byla
postavena “horkou jehlou“ a na základě statického posudku bylo rozhodnuto o její
demolici. Nastal problém, kam s uloženou historickou hasičskou technikou, ta je dočasně
umístěna v budově na dvoře OÚ. O tom, kdy se budova zlikviduje a co se postaví na jejím
místě bude rozhodovat zastupitelstvo obce na některém z dalších zasedání.
Bylo započato s přípravou na rozšíření vodovodu do těch částí obce, kde doposud
vodovod není. V současnosti se čeká na vyjádření některých dotčených orgánů a potom se
snad celá akce urychlí.
Začátkem prosince se uskutečnilo tradiční setkání osob dříve narozených. V sále
sokolovny bylo předvedeno krátké pásmo básní a písniček v podání dětí z Mateřské školy
ve Vážanech a po nich k poslechu a tanci hrála kapela Kozlaňáci. O distribuci nápojů a
dalšího občerstvení se postarali členové a příznivci TJ Sokol. I přes osobní pozvání se této
akce účastní čím dál méně občanů.
V období mezi vánočními svátky a koncem roku se uskuteční již tradiční Vánoční
koncert v místním kostele v podání dechové hudby Hanačka z Břestu.
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O tom co bychom chtěli zrealizovat v nadcházejícím roce budete informováni v
dalším čísle.
Touto cestou děkuji všem, kteří přiložili ruku k dílu a pomohli zabezpečit akce, které
se v obci uskutečnily. Děkuji členům SDH a jejich soutěžním družstvům za reprezentaci
obce a dosažené výsledky v uplynulém ročníku Vyškovské ligy v požárním útoku, kdy se
družstvo A opět stalo vítězem. Nemohu zapomenout na hasičský dorost, který reprezentuje
obec na republikových a světových soutěžích. Také nejmladší hasiči se snaží pokračovat v
úspěšném tažení za co nejlepším umístěním ve svých kategoriích. Těchto výsledků by
nebylo dosaženo za podpory rodinných příslušníků a příznivců hasičského sportu. Ještě
jednou všem srdečně děkuji a přeji co nejlepší výsledky i v nadcházejícím roce. Poděkování
si zaslouží i členové zastupitelstva, nejen za jejich práci, ale i aktivitu při řešení
neočekávaných situací, které je třeba řešit okamžitě.
V některých rodinách bude u štědrovečerního stolu prázdné místo po odchodu
blízkých tam, odkud není návratu. Zrovna tak v jiných rodinách budou rozzářené oči těch
nejmenších, kteří mají před sebou celý život. Těm co nás opustili, věnujme tichou
vzpomínku a dělejme vše pro to, aby ti nejmenší jednou mohli být hrdi na to, že pochází z
naší obce.
Milí spoluobčané,
přeji Vám radostné prožití milostiplných svátků vánočních, dětem hodně dárků pod
stromečkem a v nadcházejícím roce pevné zdraví, rodinnou pohodu a hodně osobních i
pracovních úspěchů.
Vladimír Kudlička
starosta obce
Komentář
Jak jste si možná všimli ve výpisu usnesení je zmínka o anonymním dopise, který je
podepsán “Všímaví občané obce“
K jeho obsahu sděluji:
 obec není povinna zveřejňovat na webových stránkách zápisy ze zastupitelstva, ani
rozklikávací rozpočet
 palety cihel byly odvezeny na soukromý pozemek, neboť v daný okamžik nebylo
vhodné místo k jejich uložení, tak, aby nehyzdily okolí nového hřiště, jsou kdykoliv
k nahlédnutí a přepočítání – stačí se ohlásit
 pokud se podíváte řádně do kalendáře, tak 7.10. byl pátek, pokud v ten den bylo u
kostela plno aut, zřejmě se tam konala nějaká jiná akce
 250. výročí kostela bylo plně v režii farnosti
 odhalení desky v parčíku - oznámení bylo na webových stránkách, v obchodě, ve
vývěsce u OÚ a i ve Vyškovských novinách, že nebylo hlášeno byla chyba
 všichni vědí, že na obci je nová účetní, která se musí seznámit s agendou a dle
sdělení ostatních účetních i auditorek, trvá zhruba 2 roky než zvládne veškerou
agendu
 již slyším hlasy, že od toho je tam starosta, aby bylo vše v pořádku, uvědomte si ale,
že předchozí starostové byli – 1x starobní důchodce a 2x částečně invalidní,
současný starosta je neuvolněný, chodí do zaměstnání a odměna, kterou za funkci
pobírá, se nikam nepočítá, ani na důchod
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 je zajímavé že, “Všímavým občanům obce“ nevadí, že se po obci neustále pohybují
volně pobíhající psi, že kam se člověk podívá, tak vidí psí hromádky, že dochází k
napadání ostatních psů, ba i občanů atd.
Je smutné, že občané se bojí přijít s konkrétními připomínkami, postřehy a názory
osobně, případně v písemném vyjádření se podepsat a proto se uchylují k anonymům.

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 10. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne
21. 11. 2016
Zastupitelstvo obce schvaluje:
* odvolání majitele rodinného domu č.p. 134 proti rozhodnutí ZO Topolany z 9.
zasedání ze dne 29.8.2016 o odstranění dlažby z obecního pozemku a souhlasí s
ponecháním dlažby za podmínky, že v případě potřeby obce nebude majitel parcely
č.2638 vznášet žádné námitky a připomínky k odstranění dlažby
* prodej pozemku p. č. 81/1A za 70 Kč/m2
* prodej pozemku p. č. 81/1B
* příspěvek na činnost ČSV Vyškov na rok 2017 ve výši 2 000,-Kč
* pravidla rozpočtového provizoria pro hospodaření obce Topolany od 1.1.2017 do
doby schválení rozpočtu na rok 2017
* plán inventur na rok 2016, a odkládá jmenovité složení inventarizačních komisí
na příští zasedání ZO
* pravomoc starosty schvalovat a provádět rozpočtová opatření roku 2017 jak v
položkové tak i v paragrafové části a v závazných ukazatelích bez omezení výše
částky
* demolici kotelny u budovy školy na základě posudku Ing. Bílka
* nájemní smlouvu a dohodu o narovnání mezi Obcí Topolany a Povodí Moravy s.p.
za roční nájemné 1 000,-Kč
* Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu KÚJMK č. 041660/16/OSV mezi Obcí
Topolany a KÚJMK Brno
* aby byly do rozpočtu obce na rok 2017 zakomponovány tyto akce:
- rozšíření stávajícího vodovodního řádu v obci do míst, kde doposud není
- opravu chodníků v místní části obce zv.“Trpínky“
- zbudování cesty u parčíku
- demolice kotelny u školy
- úprava budovy po firmě ALS
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- zbudování vodní plochy/zavodnit suchý poldr, biotop, Lukový potok/
- nátěr střechy OÚ
* žádost Hanáckého klubu Rally v AČR, a souhlasí s návrhem trasy rychlostní
zkoušky a průjezdem na katastru obce Topolany a uzavírkou komunikace během
soutěže
* finanční příspěvek – dar Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR,
klubu Paprsek ve výši 3 000,-Kč, a to: 1 500,-Kč na činnost a 1 500,-Kč na
půjčovnu rehabilitačních pomůcek
Zastupitelstvo obce neschvaluje :
* žádost o příspěvek na rok 2017 TJ Zora Praha
Zastupitelstvo obce bere na vědomí :
*zprávu o plnění úkolů z minulého zasedání Zastupitelstva obce
* žádost majitelů rodinného domu č.p. 112 o dočasné parkování vozidla před RD č.p.
112 do doby dokončení stavebních úprav domu
*zprávu z veřejně právní kontroly z Úřadu práce
*provedená rozpočtová opatření č.11, č.12, č.13, č.14, č.15, č.16, č.17, č.18 a 19/2016
*zprávu o výsledku kontroly dílčího přezkoumání hospodaření obce za období I. - IX.
2016
* informaci o vánočním koncertě v kostele sv. Mikuláše
*informaci o setkání se seniory
*žádost o dodatečné vyjádření povolení dřevostavby
*žádost o povolení využívat obecní příjezdovou cestu
* návrh akcí SDH do rozpočtu obce Topolany na rok 2017
* žádost o spolupráci mezi Obcí Topolany a Obcí Křižanovice
*Anonymní dopis
Na obecní úřad byl doručen anonymní dopis od „všímavých občanů“/citace místo
podpisu/, kteří se zřejmě bojí podepsat, nebo se za své názory stydí, viz. příloha č.
23. Není povinností zastupitelů se takovýmito dopisy zabývat, přesto jej pan
starosta přečetl.
Co se týká 250 let vysvěcení kostela sv Mikuláše, to byla akce církve, farnost nedala
ani pozvánky, ani žádost o vyhlášení.
Stav internetových stránek bereme na vědomí, podle možností zlepšíme jejich
úroveň, vkládání aktualit apod.
Cihly jsou složeny u pana starosty na zahradě a zafoliovány, protože na hřišti pro ně
nebylo místo, není to majetek obce, ale zůstatek po firmě ALS, nabídneme je k
prodeji
Vážení všímaví občané, své názory a připomínky nám můžete přijít sdělit osobně na
obecní úřad. Rozhodně je to lepší a férovější řešení, než posílat anonymní dopis. My
jsme připraveni vyslechnout Vaše připomínky. Tak co, najdete odvahu přijít mezi
nás?
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VZPOMÍNKY Z DOB DÁVNO MINULÝCH
Dopisovali jsme si a těšili se nadějí, že vojna se brzy ukončí a pak že budeme
moci se vídat víc a častěji. Dle jejích dopisů jsem věděl, že chodí do obchodní školy
v Brně. Poslední dobou však netěšily mě její dopisy. Vycítil jsem z nich jakýsi chlad
a zkrátka nebyla to již ta Lidka s kterou jsem se kdysi rozloučil. Svěřil jsem se s
celou záležitostí kolegovi, avšak ten mi řekl, že neshledává v dopisech nic
závadného, což mě poněkud uspokojilo.
Pojednou však jsem dostal od kolegy Šťastného dopis. Varoval mě, abych
přestal Lídě psát, že prý se úplně zkazila, že chodí nocemi se studenty po hospodách,
toulá se atd. Byl právě večer. Vyšel jsem ven, venku silně pršelo. Byl jsem tak
rozrušen, že jsem nevěděl co dělám a nebyl jsem vůbec schopen myšlenky. Šel jsem
do polí. Vrátil jsem se asi k půlnoci, promočen na kůži a celý zkřehlý. Venku ale
jsem nabyl rozumu. Pomyslil jsem si, že snad kolega Šťastný napsal to pouze z
doslechu a že snad přeci jen to není pravdou a těšil se, že až přijedu na tu dovolenou,
že se sám přesvědčím.
Nedal jsem v dopisech Lidce, které jsem posílal zase pravidelně, ani nejmenší
známky o tom co mi psal Šťastný. Byly to však pro mne strašné chvíle, které jsem
prožil, než jsem se domů dostal. V tak trapném očekávání jsem žil tři týdny.
Konečně jsem přec jen dovolenou dostal. Náš hejtman odjel na dovolenou a
komando převzal Mlčoch. Prosil jsem u rapportu a dostal jsem 15 dní. Domů jsem
odjel 14. května. Cítil jsem po sobě, že jsem nemocen. Cesta ubíhala velice pomalu,
avšak když jsem přejel Moravskou Ostravu a blížil se k Přerovu, zdálo se mi, že již
okřívám. Jaro bylo v plné kráse. Konečně jsem přijel do Přerova a po
dvouhodinovém čekání jsem měl spojení k Brnu. Sedl jsem do vlaku a jel. Ačkoliv
vlak jel plnou parou, přeci se mi zdálo, že cesta trvá věčně. Konečně jsem vystoupil
ve Slavíkovicích asi kolem 11. hodiny večer. Spěchal jsem domů a přišel již hodně
po půlnoci, takže jsem byl nucen naše domácí vzbudit. Jaké bylo jejich překvapení a
radost, nelze mi ani vylíčit, nepsal jsem totiž domů, že přijedu.
Ráno jsem vstal asi k 9. hodině. Sestra mi řekla, že bratranec Toník je již doma,
že jej pustili z vojny na jeden rok, následkem jeho poranění na pravé ruce. Nemůže
prý rukou nic dělat, má ji mrtvou úplně, ani ji nemůže pozvednout. Zpráva ta mě
velice zarmoutila. Chtěl jsem jej rovněž překvapit. Již tomu budou pomalu dva roky,
co jsme se naposled viděli. Jak asi vypadá? Poslal jsem tedy sestru, aby jej pod
nějakou záminkou přivedla k nám. Konečně jsem jej zahlédl jít kolem okna. Přišel a
zarazil se jakmile mě uviděl, avšak hned se usmál a podával mi – levici. Objal jsem
jej, tak jsme chvíli setrvali, dívajíce se jeden na druhého. Divný jakýsi žal mě
schvátil, když jsem jej uviděl tak zmrzačeného, slzy vstoupily nám oběma do očí…
Netrvalo to však dlouho. Vzpamatovali jsme se oba a hned jsme se vzájemně
vyptávali po zdraví atd. Jak to obyčejně bývá. Zarazil se můj dobrý bratránek, když
jsem mu řekl, že jsem nemocen na plíce. Avšak hleděl jsem jej upokojit, řka, že to
není snad tak zlé. Tolik jsme si toho měli povídat, že jsme se nemohli ani dostat k
obědu. Přeci však jsme byli spokojeni, že zas po dlouhé době se vidíme, ne sice
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zdraví, ale přeci. Snad druzí jsou ještě na horších místech. Poobědval jsem a šel zase
s bratránkem na návštěvu k nim. Strýc a všichni domácí bratránkovi těšili se, že zase
jednou po dlouhé době jsme se sešli. Odpoledne jsme velice příjemně strávili.
Tehdy již začala bída o cigarety. Proto jsem šel druhý den s bratránkem do
Slavkova, abychom si zaopatřili něco ke kouření. Pochodili jsme všechny hospody
ve Slavkově, všechny trafiky a sehnali jsme asi 100 cigaret. Pro začátek nám to
stačilo. Druhý den jsem jel do Bučovic, abych se přesvědčil co je pravdy na lístku,
který mi poslal Šťastný. Lidka byla právě doma. Podle jejího chování jsem viděl, že
se změnila úplně a dokonce mi nemohla ani přímo do očí se podívat. Neříkal jsem
však nic. Na cestě zpět, vyptával jsem se několika kolegů, studentů nenápadně na
její chování. Všude ale jsem slyšel jen samé stížnosti a potvrdil se tedy obsah
nešťastného lístku. Byl jsem tím velice zarmoucen. Promluvil jsem s několika
známými, mezi jinými se slečnou Vlastou mojí spolužačkou na reálce. Připravovala
se ke zkoušce z latiny a má prý úmysl na universitu na medicinu. Navečer odjel jsem
z Bučovic. Doma mě nic netěšilo. Viděl jsem jen samé neveselé tváře. Pouze u nás
byli všichni jaksi v dobrém humoru, poněvadž jsem byl na dovolené. Neměl jsem
doposud a myslím, že ani mít nebudu štěstí na světě. Snažil jsem se zapomenout, ale
nemohl jsem. Viděl jsem, že to co mě tolik těšilo, je pro mě ztraceno a přeci ještě
jsem tomu nechtěl věřit, ačkoliv jsem sám se přesvědčil. Nyní, kdy píši, co jsem
tehdy cítil, pouze se směji, ale tehdy bylo mi jinak, když prožíval jsem to, na co
podařilo se mi zapomenout a to zapomenout úplně. Namáhal jsem se sice dost, než
se mi to podařilo, ale silná vůle zmůže všechno. Umínil jsem si ale, že budu oplácet
stejné stejným a budu klamat rovněž.
Dovolená mi uplynula jako voda a přes to že to bylo smutných pár dní, nerad
jsem odjížděl. Loučil jsem se s domovem s veselým srdcem, byl jsem jednak rád, že
domácí jsou potěšení nadějí na delší můj pobyt u kádru, poněvadž jsem byl
superarbitrován a za druhé opouštěl jsem místo, kde bylo mi se dožíti klamu. Tolik
jsem se těšil na dovolenou a zatím tak smutně skončila. Přijel jsem na místo a zaujal
zase službu v kanceláři. Začal jsem se učit ukrajinsky, poněvadž jsem přicházel
denně do styku s lidmi, kteří jinak než ukrajinsky neuměli. Po večerním ukončení
práce a příprav na druhý den, chodíval jsem s kamarádem na procházku. Jednou
odpoledne jsem byl s ním ve vsi a tam seznámil mě s jedním děvčetem ukrajinským.
Byla vždy veselá a zábavná a rád později jsem večer zašel s kamarádem na ves a
pobavil se a tak zapomínal v cizině na to co jsem byl nucen zanechat doma a pomalu
jsem se zase stával hovornější a veselejší. Než jednoho krásného dne jsem dostal od
milé panny návrh, zdali bych se s ní nechtěl oženit. To mě tak překvapilo, že jsem se
tomu mimovolně musil zasmát. Řekl jsem jednoduše, že to není možno a abych snad
zbytečně celou záležitost neprotahoval, přestal jsem do vsi chodit.
Přepis originálu občana z Topolan

pokračování v dalším vydání zpravodaje
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Své životní jubileum oslavili:
Říjen:

Pospíšilová Jiřina
Kudličková Jaroslava

Listopad:

Palíková Marie
Mišková Elena

Prosinec:

Rapant Štefan
Veverková Petra

Všem oslavencům srdečně blahopřejeme a přejeme hodně
zdraví, štěstí a spokojenosti.
Ve 3. a 4. čtvrtletí 2016 se narodila:
Harakalová Liliana
Zapletalová Mariana
Blahopřejeme Vám k narození Vašeho děťátka. Ať
životem ho provází radost, štěstí, zdraví a plná náruč
lásky.
****************************************************************

Bohoslužby o vánocích 2016
Datum

Topolany

24. 12.
Štědrý den
20°°

25. 12.
Narození
Páně

26. 12.
sv. Štěpána

10,45

10,45
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31. 12.
1. 1. 2017
sv. Silvestra Nový rok
----------

10,45

VÁNOČNÍ RECEPTY
Luxusní medové kuličky à la Marlenka
Ingredience:
•
•
•
•
•
•

300 g perníku na strouhání, medových plátů nebo upečených perníčků
3 polévkové lžíce medu
1 Salko (může být i karamelové)
200 g másla
50 - 100 g vlašských ořechů na zahuštění
mleté ořechy nebo kokos na obalení

Postup:
1. Perník, perníkové pláty nebo perníčky nastrouháme
nebo rozmixujeme mixérem nebo robotem.
2. Salko předem necháme zkaramelizovat. Zavřenou konzervu vaříme ve vodě asi
2 - 2,5 hodiny. Po vychladnutí konzervu otevřeme a obsah dáme do mísy.
Můžeme také použít již koupené karamelizované Salko.
3. Nastrouhaný perník smícháme se Salkem, medem, měkčím máslem, mletými
ořechy a dobře propracujeme. Mleté ořechy přidáváme podle potřeby, aby těsto
bylo tak akorát husté. Pokud by naopak bylo moc husté, přidáme trošku medu.
4. Poté těsto vložíme na několik hodin (klidně i přes noc) do lednice, ať ztuhne.
• Po vytáhnutí z lednice z těsta tvarujeme kuličky , které obalíme v mletých
ořeších (klidně i v mletém kokosu atd.) a každou kuličku vložíme do
papírového košíčku.
5. Medové kuličky uchováváme v chladnu a necháme je odležet tři dny, během
nichž se hezky prolinou chutě a vůně použitých surovin.
6. Z této dávky se vytvoří 60 - 70 kuliček.

Tyčinky babičky Růženky
* 100 g másla * 200 g hladké mouky * 60 g cukru krupice * 1 celé vejce *
rybízová marmeláda
Oříšková směs:
* 3 bílky * citronová šťáva z půlky citronu * 150 g cukru krupice * 3
kávové lžičky kakaa * 150 g mletých vlašských ořechů
1. Vytvoříme těsto z másla, mouky, cukru a vajíčka a dáme na půl hodinky
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do lednice uležet. Těsto rozválíme na asi 5 mm silný plát a rozkrojíme na 3
nudle asi 5 cm široké. Pečeme v předehřáté troubě na 150 °C asi 10 minut
dobleda.
2. Oříškovou směs připravíme z bílků, citronové šťávy, cukru a kakaa. Vše
vsypeme do kastrůlku a na mírném plameni zahřejeme (směs se nesmí
vařit). Přidáme mleté vlašské oříšky a pořádně promícháme.
3. Upečené díly potřeme rybízovou marmeládou a oříškovou směsí a dáme
opět na chvilku zapéct. Ještě horké našikmo krájíme.

Štafetky
Ingredience:
•
•
•
•
•
•

380 g bílků (12 - 14 bílků dle velikosti)
250 g cukru krupice
120 g mletých ořechů
110 g hladké mouky
krém: 250 g másla, 60 g cukru, 4 lžíce rumu, 1 vejce
čokoládová poleva

Postup:
1. Bílky ušleháme v tuhý sníh, do které přimícháme cukr, mleté ořechy a mouku.
2. Těsto rozetřeme na dva vymazané a vysypané plechy nebo na plechy vyložené
pečicím papírem.
3. Potom těsto pečeme ve vyhřáté troubě na 160°C okolo 12 minut podle naší
trouby.
4. Připravíme si máslový krém: ve vodní lázní ušleháme vejce s cukrem.
Necháme vychladnout.
5. Poté přidáme nakrájené máslo a rum. Krém ušleháme.
6. Krémem natřeme jedno upečené těsto a přiložíme na něj druhé.
7. Nakrájíme na obdélníčky a konec obarvíme v čokoládové polevě.
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Kdo a kdy nosí vánoční dárky ve světě?
Není žádným tajemstvím, že kouzelné bytosti mají rozdělený celý svět a každá z
nich naděluje dárky jenom ve svém rajonu. U nás to je Ježíšek, v Americe Santa
Claus. Ale znáte i ty další?
Svět je velký, dětí je na něm hodně, a tak je jen štěstí, že v každé zemi naděluje
dárky někdo jiný. A pestrost těchto postav je skutečně překvapivá. Někde se
dokonce můžeme setkat i se zvířaty.
Česko
Kdo by u nás neznal Ježíška – malé jezulátko, kterému dávali dary k jeho narození, a
ono teď nosí dárky všem hodným dětem. Přichází na Štědrý den – 24. prosince a
naděluje nepozorovaně dárky otevřeným oknem.
Amerika
Amerického Santa Clause zná snad každý. Málokdo však ví, že svůj typický červený
kostým získal až díky firmě Coca Cola – ta jej totiž využila na začátku minulého
století pro reklamní kampaň a navlékla ho do firemních barev. Vánoční dárky rozváží
na saních v noci z 24. na 25. Prosince, děti je rozbalují ráno.
Rusko
Protože v Rusku převládá pravoslavné křesťanství, dostanou děti vánoční nadílku až
7. ledna. Dárečky jim přiveze Děda Mráz – přijíždí na saních až z daleké Čukotky, v
doprovodu krásné Sněhurky.
Anglie
Ačkoliv má Anglie hodně společného s Amerikou, Santa Claus zde dárečky nenadílí.
Místo toho zde se saněmi jezdí podobný starý chlapík – Father Chrismas neboli Otec
Vánoc. Dětem dárečky schovává do punčoch zavěšených na krbu.
Itálie
V Itálii není rozvoz dárků pro děti jednoduchou záležitostí. Nebyla by to pravá Itálie,
kdyby se o tuto činnost nestaraly hned dvě postavy. Některým dětem přináší dárky
Babbo Natale – chlapík podobný našemu Mikuláši, který na saních přijíždí až z
Finska. Nadílka se pak rozbaluje buď na Štědrý den, nebo druhého dne ráno. Jiným
dětem však přiváží dárky žena – čarodějnice Befata, a to až 7. ledna.
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Německo
Ani v Německu není situace zcela jednoznačná. Na severu se děti dočkají
originálních dárků od starého dědečka Weinachstmanna, naopak na jihu země
odstanou nadílku od jezulátka, které nazývají Christkind.
Dánsko
V Dánsku se o rozvoz dárků stará taktéž jezulátko – Julemand. Není však na to samo
a s radostí využívá pomoc malých skřítků, kteří se nazývají Nisser. Nadílí se také 24.
prosince.
Argentina
V Argentině se slaví Vánoce 6. ledna, kdy v této zemi panuje horké léto. Na
slavnostní tabuli proto můžeme najít exotické ovoce a hlavní chod je pečený páv. A
dárky pro rodinu přináší kůň Magi, kterému se před dveřmi nechává voda a seno.
Polsko
U našich severních sousedů přináší vtipné i praktické dárky svatý Mikuláš. Nikoliv
ovšem 5. prosince, kdy se slaví u nás, ale až na Štědrý den.
Když dárky nadělují zvířata
Kromě již zmíněného koně Magi nadělují dárky dětem i jiná zvířátka – namátkou
například velbloud patřící Třem králům (Sýrie), veliký krab (Polynésie) či koza krále
Olafa (Norsko).
Bohové, svatí a další staříci
Výčet samozřejmě ještě zdaleka není konečný. V různých koutech světa se setkáme
například s bohy (bůžek Hoteišó v Japonsku), s mnoha svatými (svatý Basilej v
Řecku) i dalšími starými pány (starý muž Tun Čche Lao-žen v Číně).
A to by bylo, aby tihle všichni nezvládli dětem na celém světě přivést dárky včas.
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Z činnosti spolku PRORADOST Topolany
VÝLET DO ZOO LEŠNÁ
Ve středu 28. září jsme pro děti a jejich rodiče zajistili výlet do ZOO Lešná. Děti se
velmi těšily, což bylo znát na celkové atmosféře v autobuse. Po vstupu do ZOO si
malý i velcí pořídili mapy a vydali se na prohlídku nejkrásnější zoologické zahrady v
jihomoravském kraji. V jednu chvíli jsme se ocitli v Austrálii, pozorovali papoušky a
procházeli se mezi klokany. Navštívili jsme i Afriku, zde jsme obdivovali slony,
žirafy, nosorožce, lvy a pro děti nejúžasnější surikaty. Během několika hodin jsme tak
prošli pět světadílů a spatřili spoustu zvířátek. Nás dospělé uchvátila především
nádherná japonská zahrada či motýlí louka. Velkým zážitkem pro děti byla i zátoka
rejnoků, které si mohly pohladit. Krásnou dominantou zoo je i zámek Lešná s
možností prohlídky. Unaveni po krásném, ale náročném dni jsme odjížděli domů.
Dětem se výlet určitě moc líbil, neboť celou cestu zpět nezavřely pusy a svěřovaly si
své celodenní zážitky.
Děkujeme Obecnímu úřadu Topolany za úhradu dopravy a vstupenek pro děti, neboť
bez tohoto finančního zajištění by se výlet nemohl uskutečnit.
BURČÁKOVÝ POCHOD
Druhou říjnovou sobotu jsme se opět v hojném počtu vydali na tradiční Burčákový
pochod. Už během cesty do Milotic, odkud jsme pochod zahájili, panovala v
autobuse velmi dobrá nálada, i přestože nás čekala téměř 15 kilometrů dlouhá trasa
do Mutěnic. Na cestě mezi vinicemi jsme mohli ochutnat různé domácí moravské
speciality, zabíjačku, chleba se sádlem, paštikou či škvarkami a samozřejmě i
výborné makové bramborové placky. Vína, burčáku a meruňkovice bylo dostatek.
Počasí nám přálo a na chvíli nás ohřálo i sluníčko svými paprsky. Večer jsme se
vraceli domů sice unaveni, ale spokojeni z příjemně stráveného podzimního dne.
Děkujeme všem zúčastněným za účast a těšíme se na vás zase příští rok.
Více fotografií z pořádaných akcí naleznete na:
http:/www.proradosttopolany.cz/
Na příští rok 2017 připravujeme:
Dětský karneval, Karnevalovou zábavu pro dospělé, Slet čarodějnic, Dětský den,
Víkendové stanování, Letní párty a další.
Děkujeme všem, kteří nás podporují a zúčastňují se našich akcí. Vaše účast je pro nás
tou největší odměnou za to, co pro vás děláme.
Přejeme do nového roku 2017 pevné zdraví, mnoho úspěchů v osobním i pracovním
životě a rodinnou pohodu.
Za spolek PRORADOST Topolany Kateřina Ševčíková
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SDH TOPOLANY činnost v roce 2016
Vážení spoluobčané obce Topolany
Blíží se konec roku a to je čas k bilancování co se v uplynulém roce
událo. Dovolte nám tímto Vás seznámit s naší činností v roce 2016.
Na začátku roku proběhla Výroční Valná Hromada. V den výroční valné
hromady jsme vyslali některé naše členy, aby posypali chodníky v celé vesnici
posypem, protože se vytvořilo náledí a obecní pracovník nebyl v tuto dobu v obci
přítomen. Na samotné výroční schůzi jsme zhodnotili předcházející rok a stanovili si
cíle pro rok následující.
V průběhu února až dubna jsme provedli mnoho brigád. Nejvíce jsme se
soustředili na úpravu garáže bývalé školy, taky abychom zde mohli zaparkovat
vozidlo Volkswagen Crafter, které bylo pořízeno z dotací kraje. Garáž byla ve své
prostřední části rozšířena. Bohužel naše snažení vyšlo vniveč, protože garáž již v této
době měla narušenou statiku a v posledních měsících se budova začala nebezpečně
pohybovat. Toto jsme, ale v době úprav nevěděli. Garáž bude muset být zbourána a
musíme hledat nové místo pro uskladnění historické techniky SDH. Někteří si snad
mysleli, že statiku jsme narušili prováděním některých úprav, ale i podle vyjádření
statika neměla naše akce na toto vliv.
Dále jsme ještě v zimních měsících vymalovali zasedací místnost hasičské
zbrojnice, provedli jsme úklid na půdě a
celkovou běžnou údržbu budovy. V tomto
čase jsme také začali přestavovat
zásahové vozidlo AVIA TA-L1Z. toto
vozidlo jsme dostali bezúplatně od HZS
Vyškov a úpravy vozidla byly hrazeny
z dotací Jihomoravského kraje. Vozidlo je
ve
velice dobrém stavu a nahradí tak vozidlo
AVIA Furgon, které jsme donedávna
využívali jako zásahové vozidlo. Na fotky
nové AVIE se můžete podívat na našich
internetových stránkách v sekci Technika. Úpravy prodělalo i vozidlo VW Crafter,
které jsme museli přizpůsobit na naši hasičskou stříkačku, tak abychom mohli
bezpečně jezdit na závody hasičského sportu.
V dubnu jsme se začali připravovat na sportovní sezónu. Provedli jsme
nezbytné úpravy hřiště po zimně, rozmístili jsme překážky a věci spojené s požárním
sportem. Byla také od zimována nezásahová technika.
V tomto měsíci jsme se také v hojném počtu zúčastnili akce Ukliďmě Česko a
zvelebovali jsme naši obec na základě požadavků starosty obce.
V květnu proběhla poblíž naší vesnice soutěž Rally Vyškov 2016. Tuto soutěž
jsme pojali komerčně a rozhodli jsme se uspořádat občerstvení pro diváky, kteří se
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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. V květnu jsme provedli sběr kovového
odpadu a elektrozařízení.
V květnu jsme se také zapojili do seriálu soutěží Velké ceny okresu Vyškov v
požárním útoku. Na soutěže jsme průběžně jezdili až do října. Soutěží v hasičském
sportu jsme absolvovali 12. Byla zde ještě povinná soutěž okrsku a okresní soutěž.
V červnu a červenci jsme uspořádali v Topolanech také soutěž mužů a žen
v požárním útoku a soutěž mladých
hasičů.
Je třeba se zmínit i o tom, že
v letošním roce se naše družstvo
mužů SDH Topolany „A“ umístilo
na prvním místě VC okresu Vyškov
v požárním útoku. Družstvo „B“ se
umístilo na 7 místě.
V podzimních měsících jsme se na
brigádách zaměřili na přípojku vody
do hasičské zbrojnice. Samotný
rozvod vody jsme vytvořili svépomocí. Na konec roku se připravujeme na
nadcházející výroční schůzi. Jednotka SDH Topolany bude v zimních měsících opět
absolvovat odbornou přípravu tak abychom byli při případném hasičském zásahu co
nejvíce nápomocni občanům této vesnice.
Úspěchy nebyly ale jen od našich dospělých hasičů, ale i od našich dorostenců.
V červenci proběhlo Mistrovství ČR Hry Plamen a dorostu SH ČMS v požárním
sportu 2016 České Budějovice. Na tomto mistrovství nás za Jihomoravský kraj
reprezentovali naši členové SDH Topolany Dominik Ševčík a Monika Brunclíková.
Oba dva závodníci nám tímto udělali velikou radost Dominik skončil na 6.místě a
Monika na 8.místě, což je vzhledem k celorepublikové konkurenci úžasný výkon.
V srpnu proběhlo v Ostravě mistrovství světa hasičského sportu, kde naši zemi
reprezentovala
také
Lucie
Macháňová.
V říjnu proběhl v Ostravě a v
Bludově výběr zájemců o zařazení
do reprezentace dorostu SH ČMS v
požárním sportu pro rok 2017. Do
tohoto výběru reprezentace ČR se
probojovali naši zástupci z našeho
sboru a jsou to Lucie Macháňová a
Dominik Ševčík. Tito dorostenci
budou naši zemi reprezentovat
v příštím roce na nejvyšším stupni
požárního sportu.
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V listopadu se výprava z SDH Topolany zúčastnila slavnostního
Galaodpoledne požárních sportů 2016. Akci organizovalo Sdružení Hasičů Čech
Moravy a Slezska a konalo se v Praze v Divadle u Hasičů.
Tuto pěknou akci moderoval sportovní komentátor Štěpán Škorpil a Ondřej Čuhanič.
Byly zde přítomni nejvyšší představitelé hasičské jednoty jako např. starosta SH
ČMS Ing. Karel Richter a další důležití lidé z oblasti mládeže a tělovýchovy.
V průběhu celého podvečera byli oceňováni hasiči sportovci, kteří obsadili v
jednotlivých disciplínách hasičských sportů CTIF přední příčky. Byli zde oceněni
také dorostenci, kteří reprezentovali Českou Republiku na světovém mistrovství
hasičských sportu v Ostravě. Za SDH Topolany zde byly přítomni a na akci pozváni
hned naši dva členové Lucie Macháňová a Dominik Ševčík.
Jsme rádi, že jsme se mohli této akce zúčastnit a podělit se mladými členy našeho
sdružení o radost, kterou ze svých velkých úspěchů mají.
Děkujeme jim za tyto úspěchy, kterých dosáhli a jako členové reprezentace ČR pro
příští rok 2017 snad dosáhnou.
Chtěli bychom na tomto místě poděkovat všem členům hasičského sdružení za jejich
práci a jejich výkony, které jste v roce 2016 vynaložil.
Velké poděkování patří také obci Topolany a jejím zástupcům za podporu a přízeň,
kterou nám poskytují. Děkujeme také občanům obce Topolany za jejich přízeň,
kterou nám poskytují a nadále budou poskytovat.
Na všechny akce a jejich fotky se můžete podívat na našich internetových stránkách
www.sdhtopolany.cz
SDH Topolany
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Mladí hasiči
Ke konci kalendářního roku bych vás ráda informovala o činnosti
kolektivu mladých hasičů. Po prázdninách využíváme ještě pěkného
počasí a obnovujeme naše znalosti na Závod v požární
všestrannosti, kterým začíná nová soutěžní sezóna. Letos jsme se
museli naučit nové topografické značky, které se po dlouhé době změnily. Více
odpovídají moderním turistickým i obecným mapám, na kterých by se např. veřejná
telefonní stanice hledala jen stěží. Dětem, s mobily v ruce, jsem tento pojem musela
stále vysvětlovat. Některé už si nebyly jisté ani při značce “tovární komíny“. Doba se
mění. Pokud bylo pěkně, stříleli jsme ze vzduchovky a hráli oblíbený baseball.
Využili jsme také nového hřiště a protáhli si těla při opičí dráze. Na samotném
závodě v Kozlanech jsme byli docela úspěšní. Čtvrté místo v branném závodě a šesté
ve štafetě dvojic jsme ani nečekali.
Jeden páteční večer jsme opět pozorovali Měsíc a hvězdy na hvězdárně
v Marchanicích. Těsně jsme si stihli prohlédnout večerní dinopark, poslechli si
přednášku o mimozemských civilizacích a pak už u ohně do nočních hodin zpívali a
povídali si.
O podzimních prázdninách jsme
se opět zapojili do projektu 72
hodin, letos s tématem Pomáhám,
protože chci. Rozhodli jsme se
trochu pomoci naší přírodě a
odstranili odpadky z příkopů
kolem části obslužné cesty na
Vyškov. Překvapilo nás, a dost
znechutilo, že na docela krátkém
úseku jsme naplnili čtyři
obrovské
pytle
odpadků.
Zdravíme všechny, kteří si doma
uklízí odhazováním veteše do
příkopů.  Naše práce snad nebyla zbytečná a cesta chvilku vydrží bez těchto
„ozdob“.
Zimní měsíce, kdy je brzy tma, většinou věnujeme nácviku
nějakého divadla. Letos jsme si vybrali hudební pohádku
Červená karkulka. Po Vánocích nás čeká příprava na
specializace, kdy jsme si vybrali Kuchaře a Společníka. Znát
pravidla slušného chování (alespoň teoreticky), se může
někdy hodit.
Všem přeji pohodové Vánoce a v novém roce alespoň
nějaké splněné přání.
vedoucí mládeže Marie Kudličková
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FOTOGALERIE

ODHALENÍ PAMĚTNÍ DESKY V PARČÍKU
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SETKÁNÍ SENIORŮ
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ZOO LEŠNÁ
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Burčákový pochod 2016

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. 1 můžete nechat na obecním úřadě do 15. března 2017
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