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SLOVO STAROSTY
Vážení občané,
tak jako každý rok, i ten letošní spěje ke svému konci a za
několik dnů zapadne do moře věčnosti a my budeme jen
vzpomínat na to, co jsme udělali, co pěkného jsme prožili a
budeme přemýšlet o tom, co a proč se mohlo udělat, ale
z různých příčin se neudělalo.
Dovolím si tedy stručně bilancovat co se v končícím roce povedlo v naší obci
uskutečnit. Po neplánovaných průtazích bylo vydáno stavební povolení na rozšíření
vodovodu v Uličce a Trpínkách. Již byl vybrán i dodavatel na tuto akci a byla s ním
sepsána smlouva o dílo. V průběhu příštího roku by měl být hlavní řad vodovodu
téměř ve všech částech obce a s napětím budeme sledovat nárust vodovodních
přípojek do jednotlivých nemovitostí. Začalo se též se stavebními úpravami
v hospodářské budově ve dvoře obecního úřadu. Pokud půjde vše podle našich
představ, tak se všichni po letech odkladů a čekání, dočkáme slušného víceúčelového
společenského zařízení, kde bude možno pořádat nejen různé společenské, ale i
rodinné akce.
Díky tomu, že během ledna a února uhodily silné mrazy, naskytla se možnost, i
díky pochopení pracovníků Vodovodů a Kanalizací Vyškov, udělat na víceúčelovém
hřišti ledovou plochu, která byla hojně využívána místními občany až do pozdních
nočních hodin. Toto by nebylo možné bez nadšenců z řad hasičů a ostatních
příznivců, kteří ledovou plochu za mrazivých nocí vytvořili a udržovali.
O schůdnost a údržbu chodníků v zimním období se starali zaměstnanci obce.
Tato činnost byla kladně hodnocena, nejen místními občany, ale i cizími. Během roku
se prováděla údržba zeleně a další potřebné práce. Pracovník, který u nás byl
zaměstnán na Veřejně prospěšných pracích na dobu určitou, skončil a jeho pracovní
poměr nemohl být prodloužen ani obnoven. V příštím roce požádáme o nového
pracovníka, ovšem čas ukáže, jak se osvědčí.
Během roku se též uskutečnilo několik tradičních akcí nejen pro děti, ale i pro
dospělé. /Pálení čarodějnic, letní stanování, setkání senoirů/ Pořadatelé věnují dost
času na přípravu a zabezpečení těchto akcí, ale výsledek mnohdy není přiměřený
vynaložené námaze.
V nadcházejícím roce, kdy uplyne 100 roků od vzniku republiky a ukončení
bojů I. Světové války, bychom chtěli dokončit úpravy v budově ve dvoře obecního
úřadu, zkolaudovat rozšířený vodovod, opravit místní komunikace, opravit dešťové
okapy a svody na škole a pečovat o pěkný vzhled obce.
V průběhu vánočních svátků vzpomeňme těch, kteří nás opustili nejen
v letošním roce, ale i v dávné minulosti. Radujme se z rozzářených očí našich
nejmenších a dělejme vše proto, aby v budoucnu mohli být hrdi na to, že pocházejí
z naší obce.
Milí spoluobčané, jménem všech zastupitelů i jménem svým Vám přeji radostné
prožití milostiplných svátků vánočních, dětem radost z dárků a v nadcházejícím roce
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pevné zdraví a hodně osobních i pracovních úspěchů.
Vladimír Kudlička
starosta obce
Poděkování
Děkuji všem občanům, kteří se podíleli na zabezpečení akcí, které se
v průběhu roku uskutečnily v naší obci. Dále děkuji soutěžním družstvům Sboru
dobrovolných hasičů i mladým hasičům za dosažené výsledky a reprezentaci obce.
Děkuji též hasičským dorostenkám za reprezentaci obce a dosažené výsledky
v hasičských soutěžích na Mistrovství republiky i mezinárodních soutěžích.
V nadcházejícím období si připomeneme
* 1. ledna - Den obnovy samostatného českého státu
* 16. ledna – Den památky Jana Palacha
* 27. ledna – Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti
* 8. března – Mezinárodní den žen
* 12. března – Den přístupu ČR k NATO
* 28. března – Den učitelů – narození Jana Amose Komenského

Topolany zpívají koledy
Přijďte si zazpívat nejznámější koledy
ke stromku u obecního úřadu.
Těšíme se na Vás
v sobotu 23. prosince v 17,15 hod
V 17,00 hod Vám v zasedací místnosti OÚ
mladí hasiči zahrají pohádku o Budulínkovi
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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 16. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne
25. 9. 2017
Zastupitelstvo obce schvaluje :
* Přílohu č. 2 a 3 k Pachtovní smlouvě č. 1756 mezi Obcí Topolany a ZOD Haná
* stanovuje poplatek za výlep plakátů na propagaci volební strany před volbami do
parlamentu ČR dle §16 odst. 4 volebního zákona formou jednorázového poplatku ve
výši 50,-Kč. Vylepení bude možné na nástěnce u obchodu po zaplacení poplatku na
obecním úřadě
* firmu Trasko a. s. Vyškov po prostudování nabídek jako zhotovitele akce
„Rozšíření vodovodu Topolany“
* záměr obce na prodej starých regálů z místní knihovny za 50,-Kč za 1 kus a na
prodej použitých obecních cihel uložených na 3 paletách za 300,-Kč za 1 paletu s
vlastním odvozem
* koupi části pozemku na p. č. 116/1 o výměře 30m2 za 100,-Kč/m2
* vybudování chodníku před rodinným domem p. Soukupa svépomocí za
podmínek: - obec Topolany uhradí materiál na jeho stavbu
- bude dodržena dostatečná vzdálenost od komunikace směrem na Moravské Prusy a
bude použit totožný materiál, který byl použit na navazujícím chodníku
* stanovuje paušální poplatek za poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb. O
svobodném přístupu k informacím ve výši 300,-Kč
* Smlouvu o spolupráci mezi Obcí Topolany a Obcí Blatnička na nákup levné
silové energie
* jmenovitý seznam o nájmu hrobových míst
Zastupitelstvo obce neschvaluje :
* návrh Smlouvy o smlouvě budoucí č. 1032036811/002 mezi Obcí Topolany a
E.ON Distribuce z důvodů :
- nejistota, zda v budoucnu se nebude stávající komunikace rozšiřovat z důvodu
změny ÚP Topolany ohledně další výstavby RD nad komunikací směrem k dálnici
- majitelé okolních nemovitostí nesouhlasí se stavbou RD v dané lokalitě/částečná
ztráta soukromí
- pravděpodobná výše nákladů na výstavbu vedení NN a z toho plynoucí návratnost
Zastupitelstvo obce bere na vědomí :
* zprávu o činnosti kontrolního a finančního výboru za 1. pololetí 2017
* zprávu o plnění hospodaření obce Topolany za 1. pololetí 2017
* provedené rozpočtové opatření 4 - 4/2017 a přesun položek
* zprávu o výsledku kontroly plateb sociálního pojištění
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Výpis usnesení z 17. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného
dne 6. 11. 2017
Zastupitelstvo obce schvaluje :
* firmu Kolkop Luděk, Hoštice jako zhotovitele na akci „Demolice a nové sociální
zařízení“
* záměr obce na prodej majetku – nepotřebné regály z knihovny-1 kus za 50,-Kč a 3
palety použitých cihel – jedna paleta za 300,-Kč
* návrh vyhlášky o odpadech ve stejném znění, jako je v současnosti s výjimkou –
že osoby od 80 roků a děti do 1 roku věku budou od poplatku osvobozeny
* tyto akce do rozpočtu obce Topolany na rok 2018 :
- Zbudování vodovodu v lokalitě „Ulička“
- Dokončit rekonstrukci budovy po firmě ALS
- Zbudovat finální podobu vedlejší komunikace v lokalitě“Hliník“
- Oprava cesty mezi Sokolovnou a parčíkem
- Demolice kotelny u školy a stavba nové budovy pro hasičskou techniku
* žádost o finanční dar na rok 2018 od ČSV Vyškov, a poskytuje svazu pro rok 2018
finanční dar ve výši 1 500,-Kč
* žádost od MŠ Moravské Prusy o účelový finanční dar, a poskytuje z rozpočtu
obce 3 000,-Kč na zakoupení nových hraček
Zastupitelstvo obce neschvaluje :
* poskytnutí finančního příspěvku na rok 2018 TJ Zora Praha
********************************************************************

CENY VODNÉHO A STOČNÉHO PLATNÉ OD 1. 1. 2018
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Z KRONIKY NAŠÍ OBCE
1914 ( píše řídící učitel Adolf Smolík )
DĚJINY
A) Školy Topolanské: Původní budova školní stála v řadě západní- průčelím k
východu obrácena na tom místě, které má nyní číslo 76 jehož majitelem je Jan
Losman. O této budově zaznamenáno je: „Od stara pocházející farní škola jest jako
nějaká zřícenina a hrozí úplně spadnutím i volá prosebně o pomoc a není, kdo by
pomohl. Zachování a udržování školy náleželo totiž farníkům. Když pak roku 1792
stará škola se zbořila- ještě téhož roku nákladem arcibiskupa Olomouckého, panství
Křižanovského čí Nenakonického a panství Bohdalského nová škola se postavila.
Všichni farníci společně ruční a tažnou práci musili konati zdarma. Tato škola
postavena na návsi. Poněvadž byla jednoduše postavena bylo potřebí 1) r. 1858
postaviti pod kuchyní sklep, otvor byl v podlaze. 2) r. 1875 zřícen dlažděný
prostranější dvorek a postaveno stavení hospodářské(kůlna, komora, chlév, 3
záchody). 3) r. 1890 budova zvýšena, strop dosud trámový zalíčen, dána nová vazba
i střecha.
V této budově vyučovaly se dítky všech čtyř přifařených osad a to pouze v jedné
učírně. Roku 1833 vyškolila se obec Rybníček z naší školy. Roku 1873 pro
nedostatek místa rozšířena dosavadní jednotřídní škola na dvoutřídní – přepažením
učírny, čímž povstaly dvě malé třídy. Roku 1890 po prázdninách vyškolila se obec
Herotská, tak že od té doby chodí do školy pouze žáci Topolanští a Křížanovičtí.
Roku 1908 na velký nátlak hejtmanství a mnohém dohadování se mezi oběma
obcemi začala se stavěti nová jednopatrová škola zrovna vedle staré na místě farní
zahrady, za kteréž stavební místo ½ míry veliké dala obec Topolanská 2 míry pole v
„Záhaní“. Při kopání základů vykopávalo se množství kostí, poněvadž místo toto
bylo původně hřbitovem. Škola roku 1909 dokončena, koncem srpna posvěcena a
15. září toho roku počalo se v nové budově učiti. Plány k budově zhotovil stavitel
Peška z Vyškova, stavbu provedl Peška a Pospíšil oba z Vyškova. Plány, rozpočet a
náklad na školu jsou v kanceláři budovy školní. Škola má číslo 88. Nyní na škole
vyučují: 1) Nadučitel Adolf Smolík od 1. září 1898
2) Učitel Alex. Bureš od 1. září 1906 (31. 3. 1920 odstěhoval se do Tučap)
3) Katecheta Frant. Smutný od 8. ledna 1914
4) Učitelka ženských ručních prací Vincencie Bandšuchová od 1. 5. 1913
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K budově školní patří: zahrádka - letní tělocvična, dvorek a část kůlny (dřevník) s
malým chlévem. U mlýnské strouhy nalézá se zahrádka „školka“ ku pěstování
stromků ovocných. O školu s jejím příslušenstvím vede péči místní školní rada, která
t.č. sestává z virilistů nadučitele Ad. Smolíka, faráře Frant. Smutného a z poplatníků
Ant. Provazníka z Topolan č.p. 23 jako předsedy, Ant. Suchomele z Topolan č.p. 25
jako pokladníka, Ant. Kalába z Topolan č.p. 58 jako hospodáře a Josefa Polácha z
Křížanovic jako místopředsedy
B) Fary Topolanské : Fara zdejší založena byla světským majetníkem obce
Topolanské. Roku 1388 měl Hieronym z Buchlovicdokázati u soudu biskupského v
Olomouci jakým právem přísluší mu patronát nad farou, načež týž příslušné listiny
předložil farář Andreas (asi Ondřej) byl zároveň duchovním správcem v Hošticích,
Moravských Prusích a vzdálených Otaslavicích.
Následkem rozšíření se českých bratří ve farnosti a strany podobojí musil farář
Niklas opustit farnost zdejší r. 1567. Kolem roku 1680 veškeren majetek farní ve
výměře 52 jiter 1159 připadl zchudlé faře Vyškovské, kde až dosud se nachází. Od té
doby byli zde pouze lokální kaplani až do roku 1859, v kterémž roce opět
samostatný farní úřad se zřídil. R. 1876 vysoudili farníci na faráři Vyškovském z
původního majetku Topolanské fary 20 mír pole zpět a výbavu v obnosu 489zl. 45
kr. Všechny ostatní pozemky užívá farář Vyškovský.
Nynější fara přízemní postavena roku 1775 – prvé poschodí postaveno roku 1880 za
faráře P. Šamárka. Matriky jsou od roku 1668. Nynější farář a správce fary jakož i
kostela je P. František Smutný od 8. 1. 1914. Majetek farní jest : budova
jednopatrová, hospodářská stavení, mlat, 20 mír pole, zahrada.
C) Kostela Topolanského : Původní kostel stál v osadě na návsi , kde nyní je
postavena školní budova. Kostel ten postaven byl z kamenného lomu Topolanského.
Když roku 1760 vystavěli farníci nový kostel za řekou Hanou, přestávali
navštěvovati starý chrám. Tento kostelík z něhož zůstala pouze věž kapli podobná
sloužil k účelům bohoslužebným jen v tom případě, když se Haná rozvodnila a
nebylo možno dostati se do nového kostela. Také se v něm uschovávala nejsvětější
Svátosť v případu zaopatřování. Kolem toho kostelíku byl hřbitov, kde se
pochovávalo až do roku 1775. Od toho roku začalo se pochovávati na hřbitov
rozkládajícího se kol nového kostela. Starý hřbitov pak přeměněn na farní zahradu a
také jako majetek farní připsán. Zvony na věži kostelní jsou asi ze starého kostela,
poněvadž jsou ze 16. století a 18. století, věž opravena roku 1896.
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Kostel nynější postavil stavitelský mistr Josef Haupt a tesařský mistr Matěj
Schpanwald – oba z Vyškova. Patronem kostela je arcibiskup olomoucký.
Majetek kostela: Kostel kromě vlastního jmění kmenového má nový hřbitov r. 1894
ze starého hřbitova prodloužený ( pozemek daroval Jiří Vlček) a kostelní louku ve
trati „Nivy od Herotské“ ve výměře 3 jiter 84.
Kostel s farou spravuje kostelníčí konkurenční výbor, jehož členy jsou:
1) virilista farář František Smutný
2) zástupce obce Topolanské Jakub Suchánek a Antonín Suchomel
3) zástupce obce Křížanovic Frant. Přikryl jako předseda a Fr. Kroupa jako hospodář
4) zástupce obce Herotic Dominik Novotný
5) zástupce obce Rybníčka Josef Vymazal

************************************************
TJ SOKOL TOPOLANY ŽIJE
Hernička – sokolnička
Jelikož jsme v naší obci postrádaly nějaké místo, kde bychom se mohly scházet,
místo kde bychom se poznávali nejen my rodičové, ale zejména naše děti, tak jsme za
pomoci tatínků-současných i budoucích-vytvořili v sokolovně malé zázemí. Od
listopadu je tak již v běhu pilotní projekt hernička-sokolnička. Milé maminky a vaše
ratolesti – přijďte mezi nás na sokolovnu-jsme tam každé úterý mezi 10.00 a 12.00.
Pro maminky je k dispozici občerstvení, pro dítka herní koutek s hračkami. Budeme
se na vás těšit, za realizační tým Marie Ševčíková a Jířa Pospíšilová.
Jóga
Další novinkou, která se pomalu, ale jistě zabydluje v naší sokolovně je pravidelné
cvičení jógy. Jednou za čtrnáct dnů si tak protáhneme naše tělo – od hlavy až k patě a
strávíme hodinku a půl v příjemném kolektivu.
V případě jakýchkoli dotazů, ať už na herničku či jógu, se obracejte na:
marie.sanguis@centrum.cz.
Za celý kolektiv TJ Sokol Topolany přejeme všem klidné prožití svátků a
úspěšný start v novém roce 2018.
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Milí přátelé charitního díla,
velice si vážíme Vaší podpory Tříkrálové sbírky. Děkujeme, že jste při minulé sbírce
(2017) vřele přijali koledníky a štědře je obdarovali.
V našem regionu se vybralo 659 196,- Kč.
Díky výtěžku jsme:
 podpořili jednotlivce a rodiny na Vyškovsku, kteří se ocitli v kritické situaci
 realizovaly opravy budovy Odlehčovací služby, takže do ní přestalo zatékat.
 Pro naše klienty jsme zútulnili pokoje, aby se při pobytu u nás cítili co nejvíce
jako doma.
 mohli ještě více rozvinout domácí hospicovou péči a zvýšit tak její dostupnost
rodinám
Další ročník Tříkrálové sbírky proběhne od 1. do 14. ledna 2018.
Ze sbírky 2018 chceme:
 i nadále podporovat lidi v nouzi a v krizových situacích, aby s naší pomocí
dokázali zvládnout první těžké okamžiky a vykročit
 dát oporu a podporu lidem pečujícím o své blízké, aby měli nejen dostatek
potřebných informací, ale i novou sílu k další péči
 podpořit vybavení nových prostor a zahrady Centra denních služeb pro práci
s lidmi vyššího věku či s postižením
 podílet se na realizaci nově vznikajícího Komunitního centra Bohumíra Bunži
 podporovat domácí hospicovou péči a další terénní služby
DĚKUJEME, ŽE NÁM POMÁHÁTE POMÁHAT

Ing. Roman Celý, ředitel
Oblastní charita Vyškov, Morávkova 748/1a
68201 Vyškov tel: 517 350 779
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Své životní jubileum oslavili:
Říjen:

Čtvrtníček Jan
Oleš Jozef

Listopad: Palíková Marie
Zahradníková Věra
Prosinec: Spáčil Rostislav
Slezák Bronislav ml.
Všem oslavencům srdečně blahopřejeme a
přejeme hodně zdraví,štěstí a spokojenosti.

V 4.čtvrtletí se narodila

Eliška Karlíková
NEJKRÁSNĚJŠÍ ZE VŠECH DÁRKŮ,
VKLÁDÁ ŽIVOT DO KOČÁRKU.
V JEDNOM Z NICH TEĎ TIŠE DÝCHÁ
VAŠE ŠTĚSTÍ, VAŠE PÝCHA.
AŤ DĚŤÁTKU SUDIČKY
JEN VŠE DOBRÉ DAJÍ,
AŤ PRO NĚHO HODNĚ LÁSKY,
ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ MAJÍ.
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FARNÍ LISTY
Vážení přátelé.

Jsem vděčný za tuto příležitost vás pozdravit před
Vánočními svátky. V nedávných dnech jsem
zaznamenal zprávu, kde byla popsána doba adventní
coby nejvíce obchodní doba během roku, kdy jsou největší tržby. Letošní
advent je nejkratší jak může být, přesto jsou zprávy opět o nových nákupních
rekordech. Zdá se tedy, že i lidé by měli být šťastnější, pokojnější, vstřícnější.
Nenechme se však mýlit, nemusí tomu tak být. Nákupní hodnoty, dárky
nemohou být cílem, jsou pouze prostředkem, ale jistě důležitým. Někdo si nás
všiml nejsme zapomenuti. Trvalé hodnoty jsou ty, které se nemění.
Všichni jsme lidmi putujícími, nemáme jistou cestu zítřejšího dne. Proto je
důležitá ta dnešní cesta, dne který je nám dán. Moudrost křesťanů spočívá ve
vědění o Kristu. Odkud přišel, jaké bylo jeho poslání, co hlásal, jak žil, zemřel a
v hrobě nezůstal. Adventní doba se nikdy nechápala coby doba nákupů, velkých
shonů a neklidů, byla dobou skromnou, přicházela zima, den se krátil, lidé se
těšili na betlémskou noc. Modlitbami, návštěvou ranních mší se připravovali a
vzácnými setkáními mezi sebou navzájem, to vše i s těžkou prací, vedlo ke
svátkům. Přeji, abychom zakusili Boží dar, který je nám dán v dítěti
betlémském. Projevujme k sobě dobrotu, žijeme ve stejných dnech, spolu
putujeme a mohou být brzy tyto naše cesty rozděleny. Přeji vám požehnané
svátky Vánoční.
V úctě P. Michal Pořízek

BOHOSLUŽBY O VÁNOCÍCH
Farnost

24.12.
4. neděle
adventní –
Štědrý den

25.12.
Narození
Páně

26.12.
sv. Štěpána

31.12.
Sv. Rodiny

1.1. 2018

Vyškov

900, 2130

900, 1730

900
15 živý Betlém

900, 1730

900, 1730

Dědice

730, 2000

730

730

730

730

Rychtářov

915, 2130

915

915

915

915

Topolany

1045, 2000

1045

1045

1045

1045
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Z činnosti spolku PRORADOST Topolany
Zájezd pro rodiče a děti – hrad Bouzov a Javořičské jeskyně
V sobotu 30. září 2017 jsme se společně s dětmi vydali na strašidelnou prohlídku
hradu Bouzov. První naší zastávkou byla prohlídka Javořičských jeskyní. Zde se nám
naskytla bohatá scenérie krápníkových výzdob mimořádně pestrých tvarů. Byli jsme
unešeni nádhernou prohlídkou jeskynních chodeb s barevnými vodopády na stěnách.
Po prohlídce Javořičských jeskyní jsme natěšení pokračovali v cestě za strašidly na
nedaleký hrad Bouzov.
Při prvním pohledu na hrad Bouzov se nám před očima vybavily všechny české
pohádky, které zde byly natočeny. Rozděleni do dvou skupin jsme si užívali
strašidelnou prohlídku hradu. Hradní strašidelné bytosti nás bavili svým zajímavým,
strašidelným až hororovým vyprávěním. Některé bytosti nás vtáhly i do svého děje –
čerty vybranou oběť, musel vysvobodit někdo blízký. Prohlídkou hradu byli nadšené
děti, rodiče i jejich blízcí, což bylo poznat při zpáteční cestě, všichni byli plni dojmů
a zážitků z krásného výletu.
Velké poděkování patří obci Topolany za kompletní úhradu dopravy a vstupů.

Burčákový pochod
Sobota 14. října 2017 byla ve znamení burčáku. Již potřetí jsme se vydali na pochod
moravskými vinicemi. Známou trasu jsme opět započali v Miloticích, kde na nás tak
jako loňský rok čekaly moravské pochutiny. Chléb s chutnými domácími paštikami,
zabíjačkové pochoutky i tradiční ertepláky s mákem, či boží milosti.
Slunečné podzimní počasí nás provázelo po celý den. Burčáku bylo dostatek a tak
jsme si 15km dlouhou trasu do Mutěnic lemovanou vinnými sklípky mohli patřičně
užít.
Všem zúčastněným děkujeme.
Za spolek PRORADOST Topolany Kateřina Ševčíková
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SDH TOPOLANY činnost v roce 2017
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 2017.
Na začátku roku proběhla Výroční Valná Hromada. Na samotné výroční schůzi
jsme zhodnotili předcházející rok a stanovili si cíle pro rok následující.
V lednu nám počasí dovolilo na novém
multifunkčním hřišti obce Topolany
vytvořit ledovou plochu. Tuto ledovou
plochu jsme vytvářeli poprvé a na
začátku ledování jsme ani nevěděli co
vše nás pro přípravu a udržování ledu
čeká. Vše se ale nakonec podařilo a
ledová plocha sloužila k zimním
radovánkám všem. Největší radost měli
samozřejmě děti a my jsme byli rádi, že
naše snažení bylo touto radostí
oceněno. Pokud to teploty dovolí,
budeme se snažit tuto ledovou plochu vytvořit opět.
V průběhu února až dubna jsme prováděli různé práce v hasičské zbrojnici.
Svépomocí a za přispění obecního úřadu jsme instalovali rozvody vody v hasičské
zbrojnici. Věnovali jsme se také opravám a údržbě techniky, výzbroje a výstroje.
V březnu jsme provedli sběr kovového odpadu a elektrozařízení. Za kovový odpad
ještě jednou děkujeme občanům obce.
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 květnu proběhla poblíž naší vesnice soutěž
Rally Vyškov 2017. Tuto soutěž jsme opět
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.
Zpravodaj 4/17
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V květnu jsme se také zapojili do seriálu soutěží Velké ceny okresu Vyškov v
požárním útoku. Na soutěže jsme průběžně jezdili až do října. Zůčastnili jsme se
všech soutěží v hasičském sportu Velké ceny okresu Vyškov. 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. Se spolkem Proradost Topolany jsme se
podíleli na přípravě dětského dne v Topolanech.
Je třeba se zmínit i o tom, že
v letošním roce se naše
družstvo
mužů
SDH
Topolany „A“ umístilo na
třetím místě VC okresu
Vyškov v požárním útoku.
Družstvo „B“ se umístilo na
8 místě. Družstvo veteránů
nad 35 let se ve VC Vyškov
umístilo na druhém místě.

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 2017 v Praze. Na tomto mistrovství nás za Jihomoravský kraj reprezentovali
naši členové SDH Topolany Lucie Macháňová a Monika Brunclíková. Oba dva
závodníci nám tímto udělali velikou radost. Lucie se stala mistryně ČR ve výstupu na
cvičnou věž.
Zde jsou další úspěchy Lucie Macháňové:
 Visegradský pohár (věž) 1. Místo (1. 5. 2017)
 Ostravská věž 1. místo (26. 5. 2017)
 Brněnská věž 1. místo (30. 7. 2017), Plzeňská věž 1.
místo (19. 5. 2017), Pardubická věž 1. místo (22. 4.
2017)
 Okresní kolo 1. místo (stovky), krajské kolo (stovky) 2.
místo (červenec)
 Mistryně ČR v běhu na 100m ve Zlíně (celkově
s holkama z Morkovic na 2. místě), (5. - 6. 7. 2017)
Zpravodaj 4/17
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 Mistryně ČR ve výstupu na cvičnou věž v Praze (celkově s holkama z Ivanovic
na 7. místě), (25. 8. 2017)
 Olympiáda Villach: (hodnoceno týmově) věže 3. místo, štafeta 3. místo a
celkově 3. místo, (9. - 16. 2017)
 Jablonecká hala dorostu (stovky) 4. místo (2. 4. 2017)
Dalším naším úspěšným sportovcem je Dominik Ševčík a zde je popsaná jeho letošní
soutěžní sezóna.
Jako každý rok jsem se zúčastňoval závodů v sérii
Českého poháru ve 100m s překážkami, ovšem tento
rok mě postihla určitá zranění a určitě jich nebylo
málo. Sezónu 2017 jsem si „okořenil“ tím, že jsem se
zúčastňoval a připravoval s naší dorosteneckou
reprezentací na MS, které se mělo konat v Bulharsku,
nakonec se MS nekonalo.
V sérii příprav reprezentace bylo odzávodit
kvalifikační závody ve výstupu na věž na MČR,
kvalifikačními závody jsem proplul, ale kvůli zranění
levého kotníku jsem se jej zúčastnit nemohl, stejně tak
jako republiky můžu, kde by mi byl umožnen prostor
k závodění za SDH Mistřín.
Zpět ke stovkám na krajském kole dorostu jsem
skončil na 2. Místě o 0,07s. Konal se první halový
závod 2. 4. 2017 v Jablonci nad Nisou 17,13 4. místo,
poté jsem se až začátkem května vydal do Třebíče, kde jsem si v základním kole
s časem 17,06 zajistil 4. místo a účast ve finále. Inu nastal čas finále první start ulitý
já spolu s adrenalinem se už těšíme na konec stovky na druhé místo a ono nic.
„Prásk“ je odstartováno nejhezčí stovka sezóny 16,64s 1. místo.
Víkend v Ostravě, v pátek na věži jsem bral 3. Místo s časem 8,22s. V sobotu na
stovce jsem si při tréninku poranil levý nárt dokulhal jsem si pro 5. Místo s časem
16,91s. Zranění nebylo tak rozsáhlé a rychle se zotavilo, tudíž jsem jel na další závod
Českého poháru a to do Bludova, ideální podmínky, motivace a stres ze mě vytáhli
letošní maximum 16,64s a 2. místo.
Dále jsem se dalších závodů ČP neúčastnil, kvůli již zmiňovanému zranění levého
kotníku, které se mi přihodilo při krajském kole mužů v Brně, kdy si mě SDH
Ivanovice na Hané vzali k sobě do týmu jako mladou posilu, abychom poměřili svoje
síly s našimi rivaly v kraji, bohužel jsem se nedostal ani na dráhu při povoleném
tréninku špatný dopad na kotník a jeho vyhození a následně natržení vazu pro mě
znamenalo konec této nadějné sezóny.
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Monika Brunclíková měla letos také úspěšnou sezónu. Ve Velké ceně okresu Vyškov
v požárním útoku se stala nejrychlejší proudařkou na okrese Vyškov. Velkého
úspěchu dosáhla také s družstvem žen SDH Dětkovie v extralize požárního sportu,
kdy se umístili na čtvrtém místě na závodech v Karolíně. Tady měla Monika
nejrychlejší terč 15,73 s. S družstvem SDH Dětkovice se stali vítězi Velké ceny
okresu Vyškov v kategorii žen.

Chtěli bychom na tomto místě poděkovat všem
členům hasičského sdružení za jejich práci a jejich
výkony, které v roce 2017 vynaložili.
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 snad budou
poskytovat.
Na všechny akce a jejich fotky se můžete podívat na
našich internetových stránkách www.sdhtopolany.cz
Přejeme Vám také příjemné prožití svátků vánočních,
plno radostných a úspěšných dnů v nadcházejícím roce 2018.

SDH Topolany
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VÁNOČNÍ RECEPTY
Ořechovo – ovocné cookies
Suroviny: 3/4 hrnečku medu, 1/2 hrnku másla,
1 1/4 hrnku celozrnné mouky, 1/2 čajové lžičky
soli, 1/2 čajové lžičky prášku do pečiva, 2 vejce,
2 hrnky nasekaných ořechů, 2 hrnečky nasekaného
sušeného ovoce
Postup: Máslo si nechte trochu změknout a pak ho utřete s medem. Přidejte obě
vejce a ušlehejte. Poté přidejte mouku, sůl, prášek do pečiva a vše smíchejte.
Nakonec přidejte nasekané ořechy a sušené ovoce a vše opět smíchejte. Na plech
dejte pečicí papír, lžící si naberte trochu těsta a formujte z nich cookies. Pečte při
130° asi 20 minut.
Sacher dortíčky
Suroviny:
420
g hladké
mouky,
140
g moučkového cukru, 280 g másla, 4 žloutky,
kakao, vanilka, citronová kůra, čokoláda na vaření
Postup: Z uvedených surovin vypracujeme hladké
těsto, zabalíme do potravinové fólie a dáme do
chladničky do druhého dne odpočinout. Z těsta
vyválíme plát, vykrajujeme tvary, v polovině vypíchneme střed a přeneseme na plech
vyložený pečicím papírem. Vložíme do předem vyhřáté trouby a pečeme při 170° asi
8 minut. Necháme vychladnout a poté plné hvězdičky potřeme marmeládou,
zakryjeme je vykrojenými hvězdičkami. Poté potíráme čokoládovou polevou.
Ovocný salám
100 g datlí, 100 g fíků, 50 g pomerančové kůry, 100 g piškotů, 3 lžíce meruňkového
džemu, 100 g strouhaného kokosu, 100 ml pomerančového džusu, strouhaný kokos
na obalení
Postup: Opláchnuté a osušené datle a fíky nakrájíme na kostičky, přidáme k nim
nadrobno nakrájenou pomerančovou kůru a strouhaný kokos. V jiné nádobě zalijeme
rozdrcené piškoty pomerančovým džusem a necháme jej asi 15 minut natáhnout do
piškotů. Do máčených piškotů vmícháme ovocnou směs - výsledná hmota musí být
hustá. Dobře ji prohněteme rukama, položíme je na vál posypaným strouhaným
kokosem a z těsta vytvarujeme váleček o průměru jako silnější klobása. Váleček na
těsno zabalíme do cukrářského papíru a necháme jej uležet v chladničce do druhého
dne. Kolečka nakrájená ze salámku můžeme znovu obalit ve strouhaném kokosu.
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Symbol českých Vánoc? Zadělejte na perníčky
Perníčky jsou jedním z nejoblíbenějších druhů českého cukroví napříč generacemi.
Tmavé medové těsto provoní váš domov nejen po upečení a navíc dlouho vydrží.
Výrobě domácích se ale mnoho lidí vyhýbá kvůli náročnosti. Přitom s tím správným
receptem máte to pravé cukroví raz dva.
Autor Adéla Rusňáková
Perníček neboli perník, to byla odedávna sestava tří hlavních ingrediencí: mouky,
medu a pepře. K posledně jmenovanému se váže i jeho původní název peprník.
Vzhledem k tomu, že byla směs perníkového koření historicky vysoce nedostatkovou
a ceněnou záležitostí, tradici výroby perníku si osvojila bohatá hanzovní města coby
symbol svého úspěchu a kontaktu se zeměmi orientu. Protože perník a perníčky
vyvážela do vnitrozemí, původní recept a postup dbaly na trvanlivost a kvalitu.
Současné recepty se obohatily oproti těm historickým vejci a máslem, které zaručí
většinou měkkost hned po upečení. Co není radno podcenit, je správné odležení
těsta před samotným pečením, nebojte se mu dát v chladu celý týden a s klidem
i více. Klíčové je již zmíněné perníkové koření, které si snadno můžete vyrobit doma
semletím nového koření, anýzu, badyánu, skořice, pepře a hřebíčku, poměry záleží na
individuální chuti.
Vánoční perníčky
500 g hladké mouky
100 g moučkového cukru

150 g medu
90 g másla

3 vejce

3 lžíce směsi perníkového koření

1 lžička jedlé sody

1 lžíce kakaa

Nejdříve si necháme v rendlíku rozehřát máslo s medem, směs necháme lehce
zchladnout. V míse smícháme prosátou mouku s ostatními sypkými surovinami –
kakaem, sodou, perníkovým kořením a moučkovým cukrem. Přidáme vejce
a promícháme, na závěr dolijeme med s máslem a vypracujeme těsto. Necháme
v potravinové fólii odpočívat v chladu aspoň týden.
Po odležení rozválíme těsto na pomoučené pracovní ploše, aby bylo 3-4 mm silné
a vykrajujeme formičkami perníčky. Ukládáme je na plech vyložený pečicím papírem
a pečeme zhruba 10 minut v troubě předehřáté na 180 °C. Po vytažení ještě horké
pomašlujeme rozšlehaným bílkem, aby se leskly.
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Bílková poleva
1 vychlazený bílek
160 g moučkového cukru
½ lžičky škrobu
šťáva z poloviny citronu
Do zvláštní mísy prosejeme cukr, a to
minimálně dvakrát. V míse s vysokým
okrajem mixérem s balonovými metlami
šleháme bílek, přidáváme prosátý cukr se škrobem, ke směsi přidáváme po lžičkách
tolik citronové šťávy, abychom měli tu správnou konzistenci – ani ne tuhou, ani ne
tekutou.

Svěží párty pomazánka
POTŘEBNÉ PŘÍSADY
1 pomazánkové máslo, 1/2 skleničky kunovjakny(kdo chce dá celou taky super), 50g
strouhaného eidamu, lžíce změklého másla, 2 stroužky česneku, 1 tavený sýr, špetka
soli, 1/2 čajové lžičky červené mleté papriky.....
POSTUP PŘÍPRAVY
Kunovjanku dobře zcedíme, rozmixujeme a přidáme vše ostatní a vyšleháme......
TURISTICKÁ POMAZÁNKA

POTŘEBNÉ PŘÍSADY
20 dkg Salám turista,vysočina...nebo nějaký suchý salám,1 pomazánkové máslo,1
malá cibule,1 větší tavený sýr.
POSTUP PŘÍPRAVY
Chuťově připomíná čajovku ( -pomazánka balená jako buřtík)
Salám a cibuli na jemno nastrouháme nebo umixujeme v mixéru,našleháme se sýrem
a pomazánkovým máslem
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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. 1 můžete nechat na obecním úřadě do 15. března 2018
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