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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
konečně jsme se dočkali. Parné, suché a tropické léto s
občasným deštěm skončilo, vlády se ujal podzim a nezbývá
než s napětím očekávat, čím nás překvapí, nebo potěší.
V uplynulých prázdninových a dovolenkových měsících
jsme si snad všichni odpočinuli a nabrali nových sil, do další
práce.
Zcela jistě jste zaznamenali, že nás opustil jeden pracovník na VPP a zůstal jen
stálý zaměstnanec. Stávající černé skládky v okolí obce byly částečně zlikvidovány,
ale to nezabránilo vzniku nových. V okolí tzv. Procházkového sadu jsou vyhozeny
části staré kuchyňské linky i se dřezem, koňský chomout a jiné věci. U kontejnerů na
bioodpad umístěných v obci se nachází též různý, který tam nepatří. Nedivme se
proto, pokud kontejnery nebudou vyvezeny. Může to být kdokoli, kdo raději než do
kontejneru, případně přímo do Respona si zakládá na vývozu do volné přírody.
Byly provedeny terénní práce a úpravy před dálničním mostem a nyní se bude
řešit v dané lokalitě výsadba zeleně.
Členové honebního společenstva vypustili na katastru obce více než 30
mladých bažantů. Nezbývá než doufat, že se v honitbě udrží, přečkají zimu a příští
rok snad vyvedou mladá kuřata.
Bylo vydáno stavební povolení a vybrána firma na rozšíření vodovodu v Uličce
a v části Trpínek. Na tuto akci je požádáno o dotace, doufejme, že budeme úspěšní.
Začátkem září proběhla vzpomínková akce na místního rodáka Jana
Sonnewenda. I když akce byla v předstihu avizována, účast občanů byla minimální.
Svědčí to o tom, jak si umíme vážit našich významných osobností.
V nadcházejícím období si připomínáme:
 28. října - Den vzniku samostatného československého státu /1918/
 11. listopadu – Den válečných veteránů
 17. listopadu – Den boje za svobodu a demokracii /1989/
V začínajícím školním roce, přeji malým školákům samé jedničky a těm
odrostlejším hodně studijních úspěchů. Nám starším přeji šťastnou ruku při výběru
kandidátů v nadcházejících volbách, radost z barev podzimu a pokoj a mír v duši.
Vladimír Kudlička
starosta obce
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Poděkování
Obec Topolany děkuje Brunclíkové Monice a Macháňové Lucii za reprezentaci obce
na Mistrovství ČR v hasičském sportu a blahopřeje k dosaženým výsledkům ve svých
kategoriích.
Současně Obec Topolany blahopřeje soutěžním družstvům hasičů za pěkné umístění
v dalším ročníku “Okresní ligy v požárním útoku“ a děkuje též za reprezentaci obce.
Poděkování si zaslouží též všichni, kteří se podíleli na organizaci vzpomínkové akce
na Jana Sonnewenda a na jejím zdárném průběhu.

LUCIE MACHÁŇOVÁ - Mistryně ČR ve výstupu na věž 2017
Vloženo: 25. srpen 2017

LUCIE MACHÁŇOVÁ
Mistryně ČR ve výstupu na věž do prvního podlaží v kategorii dorostenky na
Mistrovství České republiky v požárním sportu ve dnech 25.8. - 27.8.2017,
Praha. Čas 8:15s - zlatá medaile.

Gratulujeme
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VZPOMÍNKA
Dne 3. září 2017 se v naší obci konal pietní akt se vzpomínkou na rodáka z Topolan
Jana Sonnewenda, který byl před 75 lety popraven za pomoc parašutistům po atentátu
na R. Heydricha. Při této příležitosti byla odhalena pamětní deska.

ŽIVOTOPIS JANA SONNEWENDA
Rodina
Dne 25. 12. 1880 narozen v Topolanech v domě č. 14 v rodině
rolníka Jana Sonnewenda a jeho manželky Cecílie roz. Žílovy
Rodina pocházela z Kroměříže, v Topolanech se usadila v 60.
letech 19. století.
Ve vyškovském kostele se oženil 6. 8. 1907 s Marií Lorkovu
(4. 3. 1888 – 24. 10. 1942), dcerou obchodníka z Vyškova. 27.
6. 1908 – narození dcery Ludmily.
Studium a zaměstnání
Jan Sonnewend vystudoval v Brně obchodní akademii, pracoval jako úředník
v nemocenské pojišťovně v Olomouci a Brně. Později se vypracoval na ředitele
Okresní nemocenské pojišťovny v Brně.
Církev
V Brně se významně podílel na založení pravoslavné církevní obce v roce 1924. S
ostatními věřícími se účastnil ustavující schůze, kde byl
v roce 1925 převážnou většinou zvolen za místopředsedu církevní obce Sboru
starších pravoslavné církve v Brně. Napomohl k vytvoření pěveckého sboru (1926 –
1928) a konečně přispěl (štědrými peněžními dary) i na výstavbu chrámu svatého
Václava na Špilberku (1930 – 1931).
V roce 1938 po odchodu do penze se přestěhoval do Prahy, bydlel v Konviktské ulici
čp. 998/15 na Starém Městě. I zde se zapojil do činnosti pravoslavné církve, od ledna
1939 se stal předsedou pravoslavné církevní obce v chrámu sv. Cyrila a Metoděje
v Resslově ulici
Působil také jako revizor účtů Ústřední Masarykovy ligy proti tuberkulóze a člen
kuratoria plicní léčebny v Budě u Zásmuk.
Odboj
Již v roce 1939 spolu s dalšími příslušníky české pravoslavné církve poskytli pomoc
odboji např. Přemyslu Šámalovi i pronásledovanému mjr. Janu Sadílkovi.
Ve spolupráci s domácím nekomunistickým odbojem poskytl Jan Sonnevend a jeho
pravoslavný farář ThDr. Vladimír Petřek sedmi českým a slovenským parašutistům
úkryt v kryptě pod chrámem.
Dne 18. června 1942 byl úkryt odhalen. Po dlouhém nerovné boji rtm. Jan Kubiš,
npor. Adolf Opálka, čet. abs. Josef Bublík v kostele, dále rtm. Jozef Gabčík, rtm.
Josef Valčík, rt. Jaroslav Švarc, čet. Jan Hrubý v kryptě ukončili svůj život vlastní
rukou nebo padli v boji. Nevzdali se nepřátelům. Pravoslavný biskup Gorazd,
duchovní Petřek, Čikl a bratr Sonnewend (+ 4. 9. 1942), dalších 9 pravoslavných
věřících z chrámu a 265 spolupracovníků odboje bylo popraveno za spoluúčast a
Zpravodaj 3/17
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pomoc parašutistům. Manželka Jana Sonnewenda Marie a dcera Ludmila Ryšavá
s manželem Josefem Ryšavým byli popraveni 24. října 1942 v koncentračním táboře
Mauthausen.
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Štěstí v neštěstí
Jaroslav Ort, vnuk Jana
Sonnewenda, předsedy sboru
starších pravoslavné církve při
chrámu svatých Cyrila a
Metoděje, kde se ukrývali
parašutisté po atentátu.
„Dědeček byl velmi významný
člen odboje a je zvláštní
náhoda, že tu dnes jsem.
Tenkrát
totiž
měli
být
zlikvidováni všichni příbuzní až
do druhého kolene – tedy moje matka jako jeho dcera a my s bratry jsme vlastně byli
druhá generace.“ Takhle vzpomíná na svého dědečka Jana Sonnevenda jeden z jeho
tří vnuků Jaroslav Ort.
Jan Sonnevend – předseda sboru starších pravoslavné církve při chrámu svatých
Cyrila a Metoděje – se do odboje zapojil již velmi brzy. A podle archiváře Vojtěcha
Šustka je vysoce pravděpodobné, že v kryptě chrámu sv. Cyrila a Metoděje byli již
dříve ukrýváni muži hledaní gestapem.
Byl to taky Jan Sonnevend, kdo zprostředkoval úkryt parašutistům. Spolu s Janem
Sonnevendem byly zatčeny i jeho manželka Marie a také dcera Ludmila Ryšavá,
rozená Sonnevendová. „Paradoxně nám rodinná tragédie v podobě rozvodu našich
rodičů zachránila život,“ vzpomíná Jaroslav Ort.
Přísný zákaz mluvit o mamince
„Rodiče byli rozvedení a my tři bratři jsme žili s tatínkem. Maminku jsme
navštěvovali jednou za týden, v té době jsme se také vídali s babičkou a dědečkem
Sonnevendovými. Po jejich zatčení stálo tatínka obrovské úsilí, aby nás zachránil.“
Jistě v tomto jeho úsilí sehrálo nemalou roli i to, že tatínek Jaroslava Orta byl lékař,
chirurg.
Navíc musel slíbit, že bude své tři syny vychovávat správně „po německu“. Ani
doma, natož pak při procházkách venku, prý nesmělo slovo maminka vůbec zaznít.
„O její smrti jsme se dozvěděli až po válce, přestože tatínek měl úmrtní listy z
Mauthausenu. Nechtěl nás trápit a jistě ani ohrozit na životě, kdybychom se příliš na
maminku nebo babičku s dědou vyptávali.“
A říkám hrdě jejich jména... Dokument o osudech dětí, jejichž rodiče popravili
za heydrichiády (2017)
www.rozhlas.cz/dvojka
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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 14. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne
28. 6. 2017
Zastupitelstvo obce schvaluje :
* příspěvek na provoz Linky bezpečí na rok 2017 ve výši 1 000,-Kč
* Veřejnoprávní smlouvu o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému
územní identifikace, adres a nemovitostí
* příspěvek na činnost svazku obcí DSO Ivanovická brána na rok 2017 ve výši 9 700,-Kč
* zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Topolany za rok 2016, kdy
a) byly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení §10 odst. 3 písm. c) zákona o
přezkoumávání hospodaření a to, nedostatky, spočívající v neprůkaznosti vedení
účetnictví – neprůkazné některé inventurní soupisy, zůstatky některých účtů
b) byly zjištěny chyby a nedostatky,které nemají závažnost nedostatků uvedených v § 10
odst. 3 písm.
c) zákona o přezkoumávání hospodaření
* Závěrečný účet obce Topolany za rok 2016 s výhradou a přijímá opatření potřebná k
nápravě zjištěných chyb a nedostatků při přezkoumání hospodaření
* Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK č. 044944/17 na obnovu vnitřního
vybavení místní knihovny
* prodej části pozemku p. č. 81/1 o výměře 399m2 za 70,-Kč/m2 a části pozemku p. č.
1484/1o výměře 78m2 za 30,-Kč/m2 MUDr. Pavlasové
* prodej části pozemku p. č. 81/1 o výměře 287m2 za 70,-Kč/m2 a části pozemku p. č.
1484/1 o výměře 195m2 za 30,-Kč/m2 manželům Sochorovým
* prodej části pozemku p. č. 81/1 o výměře 38m2 za 70,-Kč/m,část pozemku č. 1484/1o
výměře 253m2 za 30,-Kč/m2, část pozemku p. č. 2181 o výměře 87m2 za 30,-Kč/m2 a část
pozemku p. č.2182/2 o výměře 38m2 za 30,-Kč/m2 ing. Bodnárové
* prodej pozemku p. č. 2182/1 manželům Peškovým za 750,-Kč/m2
* záměr obce na pronájem pozemků p.č. 2760/1, 2761/2, 2755/1, 2755/1, a 2756/1
* Tržní řád obce Topolany
* Smlouvu č. 1030038767/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Obcí
Topolany a E:ON Distribuce
* dodatečné zaslání příspěvku na činnost pro rok 2016 asociaci Paprsek Vyškov ve výši 2
600,-Kč, jehož poskytnutí schválilo ZO Topolany na 4. zasedání dne 16. 12. 2015
usnesením č. 10
* nově vypracované pojistné smlouvy dle přílohy zápisu č. 23, u České pojišťovny
* příspěvek na financování systému IDS JMK na rok 2017 ve výši 16 200,-Kč
* Smlouvu č 046236/17/OKH o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK , na Pořízení věcných
prostředků dle přílohy č. 3 dotačního programu. /Podpora jednotek SDH na období 20172020
* Smlouvu č. 044780/17ORR o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK, na vnitřní úpravy
bývalé hospodářské budovy v majetku obce na víceúčelové společenské centrum
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Zastupitelstvo obce neschvaluje :
* podnět na pořízení změny územního plánu obce Topolany, protože nemá potřebu v
současné době vypracování nového Územního plánu nebo jeho změny

Zastupitelstvo obce bere na vědomí :
* zprávu o činnosti spolku Proradost Topolany za rok 2016
* zprávu o činnosti kontrolního výboru za rok 2016
* provedené rozpočtové opatření 1- 3/2017 a přesun položek
* zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Ivanovická brána za rok 2016
* zprávu o bezpečnostní situaci v obci Topolany za rok 2016
* závěrečný účet svazku obcí Ivanovická brána za rok 2016
*************************************************************************

OZNÁMENÍ
vyplývající ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o
změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Volby do Parlamentu České republiky se uskuteční:
v pátek 20. října 2017 od 14,00 do 22,00 hodin a
v sobotu 21. října 2017 od 8,00 do 14,00 hodin.
Místem konání voleb:
ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost na Obecním úřadě v Topolanech č. p. 51
pro voliče s trvalým pobytem v Topolanech
UPOZORNĚNÍ
Voliči mají povinnost před hlasováním prokázat svou totožnost a státní
občanství České republiky (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem
České republiky).
Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky.
V den voleb na žádost voliče mu okrsková volební komise ve volební místnosti
daného okrsku vydá za chybějící nebo jinak označené hlasovací lístky nové.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Své životní jubileum oslavili:
Červenec: Hudečková Eva
Ševčík Oldřich
Srpen:

Dias František
Příborská Anna
Drmolová Ludmila
Slezák René
Koudelka Lubomír
Kummer Jan
Skácelová Jana
Marischlerová Evžena
Slezák Bronislav

Září:

Suchomel František

Dnes slavíš -- let.
Čas letí a nevrátí se zpět.
Věk není to, v čem poznává se stáří.
Když Tvé oči mládím září,
a když se Tvé srdce umí pousmát,
tak ten věk není znát.
Ještě se ti může splnit tisícero snů,
z kterých se budeš radovat...
Popíjej víno,písničku zpívej,
s veselou náladou na svět se dívej .
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:

Rašková Ludmila
Vyjadřujeme upřímnou soustrast rodině a všem pozůstalým.
Zpravodaj 3/17
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V 3.čtvrtletí se narodili:

Jakub Kozák
Nela Vlčková
Emma Labudová
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.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 22. DUBNA 2017, proběhlo v zasedací místnosti
obecního úřadu. Přivítali jsme Elenku a Liborka.
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Z KRONIKY NAŠÍ OBCE
Dějiny jsou učitelkou národů
Žádám, kdo každoročně bude kroniku obecní psáti, aby psal:
1) Správu obce – tedy představenstvo a výbor – snad byly změny
2) Obecní jmění movité i nemovité a každou změnu jmění – správa
3) Obecní účty aspoň ve hlavních rysech
4) Správu obecních cest, Hané – příkopů a mezí
5) Každoroční počet domů v obci – přístavby, přestavby povoleny od komise obce
6) Každoroční změny majitelů domů(prodej a kup a komu?), změny v polích(prodej
a kup – obnos a komu?)
7) Důležité podniky obcí vykonané
8) Důležité podniky jednotlivci vykonané
9) Zprávy o spolcích a jich činnosti
10) Důležité události týkající se celé obce a našeho národa
11) Vynikajicí rodáci
Ad. Smolík nadučitel

PAMĚTNÍ KNIHA OBCE TOPOLANSKÉ ZAŘÍZENA ROKU 1899
Tato pamětní kniha zařízena za pana starosty Antonína Vlčka čís. 55
radními jsou

Ján Kolejka čís.24

František Čtvrtníček čís. 43

výbor pozustáva František Bábek čís.11

Josef Polách čís.12

Jakob Suchanek čís.15

Ján Losman čís. 18

Antonín Provazník čís.23 Antonín Novák čís.33
Indřich Gregor čís.72

Ján Suchomel čís. 51

Tomáš Píštělka čís.80
písařem byl
Zpravodaj 3/17

Martin Kramář čís.20 ale byl lyné jak sám svědčím
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Bylo to roku 1895 kdy jsem za starosty zvolen byl a zaujav se úřadu svého počál jsem
po nějakých starších spisech pátrati – ale bohužel nenašel jsem ničehož zvláště co
jsem věděti chtěl, z té příčiny jsem za prospěšné uznál a umínil sobě ku oslavě
jubylea 50tí letého panování J.V. Císaře a krále Františka Josefa I. Zaříditi pro
potomstvo Obecní pamětní knihu, do níž znamená se pouhá pravda a skutečné
události, což i nadále mim nástupcum vřele doporučuji by všeliká neobyčejná a
pamětihodná událostí do knihy této zaznamenávali a nás všech v pamětí měli.
Antonín Vlček
Martin Kramář
Památné události ze starých dob které částečně z výpovědí nejstarších občanů a
částečně mě samému dobře známé jsou a které co do pamětí následovně uvádím.
Výtahy ze starých spisů
V roku 1643 v měsíci listopádu Švédové obléhali město Brno při návratu k obci
Topolan velmi plenili kostel obrali i zlaté nádoby zebrali a nečestně řádili. Roku
1805 přišlo vojsko Francouské, kteří hodně plenili.
V roku 1814 průtrž mračen. Haná šla nížinou na podstaví od Vyškova k valše, která
stála na parc.č. 107 zahrádka její pod č. 1513. Valcha patřila cechu soukeníku ve
Vyškově ze kterežto později byl mlýn zařízen, vyhořel 1893 asi dne 15. září a úplně
zrušen. Od Valchy šla Haná směrem na podstaví a proto v roku 1814 vylila proti
Topolanum, že až do půl osady domy a chlevi pobrala a farní hospodářství. Roku
1825 byla velká povodeň, která mnoho škod způsobila. Roku 1826 upravení řeky
Hané nynějším směrem na zemské utraty. Roku 1829 vyhořel Dolní konec osady jen
fara ne. Roku 1831 cholera(nemoc). Roku 1834 vyhořel horní konec. Roku 1847
velká neuroda následkem mokra pak nastal hladový tyfus (nemoc). Roku 1851 a roku
1855 cholera (nemoc, roku 1855 Požár celý Dolní konec). Roku 1856
červenka(nemoc).Roku 1866 přišlo nepřátelské vojsko , pak nastala nemoc cholera,
zemřelo v Topolanech 38 osob a pomrzlo žito , bída dostavila se všecka, hlad.
Roku 1766 byl nynější kostel dostavěn a posvěcen, hřbitov byl ještě na prostřed
osady až roku 1775 zřízen nový hřbitov kolem nynějšího kostela a v osadě hřbitov
zrušen, což zustala farní zahrada. Roku 1786 nový hřbitov posvěcen. Roku 1893
hřbitov rozšířen, pozemek na toto rozšíření darovali manželé Jiří a Mariana Vlček č.
56 z Topolan. Roku 1896 provedena oprava kostela a postavení obou věží, v báni
věžní jsou spísy i peníze a ostatky svaté. Původní škola stála na čís. 59. Hrozila
spadnutím tedy roku 1792 nová na č.60 od obcí Topolan, Křižanovic, Herotic a
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Rybníčka postavená. Opravena byla roku 1858 na dvou třídní rozšířena roku 1873.
Chlevi nově postavené 1875 a zase opravena 1890. Vyškolení dětí z Rybníčka v letech
1870, vyškolení dětí z Herotic 1890 a do Hoštic přiškolení.
Roku 1894 zařízena korunová měna (ve zlatě). Roku 1898 dne 10. září vražedný útok
na její veličenstvo císařovny Alžběty , proveden v Ženevě a usmrcena.
Roku 1897 následkem mnoho deště porostlo obilí tak že i na stojatě rostlo. Na podzim
téhož roku zmohli se myši na poli v ohromném množství. Tak že přezevše bránění a
trávení z větší části ozimina byla zrušena.
Zakladatel této knihy pán Antonín Vlček č. 55 zemřel dne 8. listopadu o 1.
hodině odpoledne v 51 roku věku svého roku 1908. Budiž jemu země lehká.
Zapisovatel Ant. Provazník č. 23

švagr

Knihu tuto manželka jeho Františka Vlčková daruje obce Topolanské
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PODZIMNÍ RECEPTY
PEČENÝ ČAJ Z OVOCE
Ingredience:

1,2 kg cukr
1 lžička mleté skořice, 5 ks hřebíček
1 litr ovoce( angrešt, jahody, maliny, švestky, borůvky..)
1 litr červený rybízovou
125 ml rum

Postup přípravy receptu:
Do vyššího plechu dáme všechno omyté a na kostičky
nakrájené ovoce. Menší druhy ovoce necháme vcelku. Přidáme ostatní suroviny kromě
rumu. Suroviny pečeme v troubě 30 minut při teplotě 200 °C. Občas promícháme a nakonec
nalijeme rum a promícháme. Pečenou směsí plníme teplé sklenice, zavíčkujeme a obrátíme
dnem vzhůru. Pečený čaj z ovoce si můžeme připravit i z mraženého ovoce.

Kuřecí prsa se žampióny a vínem
Suroviny
4 ks kuřecích prsou (prsní řízky)
1 ks velké cibule
300 ml suchého bílého vína
250 g krémových žampionů
150 g čerstvého másla
1 špetka čerstvě drceného pepře, sůl dle chuti

Postup přípravy:
Kuřecí prsa po umytí řádně osušíme, odstraníme případné kosti či blanky, na grilovací pánvi
přetřené trochou másla nebo olivového oleje zprudka orestujeme z obou stran, z každé
strany cca 5 minut, v této fázi NESOLÍME! V rendlíku si přepustíme téměř celé množství
másla (oříšek si necháme na závěr). Cibuli nakrájíme na velmi drobno a vhodíme do
přepuštěného másla, orestujeme do sklovata. Žampióny oloupeme a nakrájíme na velmi
tenké plátky, pokud jsou velké, přepůlíme je, vhodíme do rendlíku k cibuli, orestujeme.
Přidáme maso, teď osolíme, opepříme a přidáme víno, bez pokličky necháme víno odpařit
zhruba do poloviny původního množství, pak pokrm přikryjeme pokličkou a dusíme cca 2030 minut, ke konci přidáme oříšek másla a stáhneme z plotýnky. Jako příloha se hodí
jakkoliv upravené brambory, rýže, gnocchi…
FEMINA.CZ

Zpravodaj 3/17

15

Dýně Hokaido recepty a příprava na vaření
Kdo ještě neměl to potěšení z přípravy dýně Hokaido, jistě ocení i naše rady pro
začátečníky:
• Dýně Hokaido s hezkou slupkou bez kazů nikdy neloupeme. Přišli bychom jak
o cenné vitamíny, tak i o krásnou výslednou barvu pokrmu. Při vaření slupka
dýně Hokaido zcela změkne.
• Dýni Hokaido rozřízneme napůl přes stopku a vydlabeme vlákna se semínky.
Dýňová semínka můžeme usušit a opražená použít na další vaření nebo jako
ozdobu dýňového pokrmu. Měkká dužina s vlákny se do pokrmů nepřidává.
• Krájení dýně Hokaido je trochu náročnější, neboť jde o tvrdou dužinu. Ta
trocha námahy ale za výsledek vždy stojí.
Jak chutná dýně Hokaido?
Dýně Hokaido má svou specifickou lehce oříškovou
chuť, která se hodí jak pro slané pokrmy, polévky,
omáčky, pyré či nádivky, tak i pro sladké dezerty,
marmelády, zkrátka téměř do každého druhu pokrmu.

Džus z dýně hokaido
• 2 kg dýně hokaido
• 800 g cukru
• 1700 ml vody
• 2 citrony
• 2 lžičky kyseliny citronové
Džus z dýně hokaido - recept
Dýni hokaido očistíme, zbavíme jader a nakrájíme na malé kousky. Vložíme do
hrnce, přidáme oloupaný a nakrájený citron, kyselinu citronovou a cukr. Tuto směs
necháme v hrnci asi 15 hodin. Následující den směs povaříme do změknutí a
následně rozmixujeme. Nakonec zředíme vodou v poměru 1:3 a máme hotovo.
Džus z dýně hokaido je překvapivě dobrý a zdravý nápoj, který můžete i zavařit a
těšit se tak z něj i v zimě.
www.spektrumzdravi.cz
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Mladí hasiči
S počínajícím podzimem mladým hasičům začíná nejen nový
školní rok, ale také nová soutěžní sezona. Ačkoliv se nám letos
nepodařilo zaplnit další poličku vyhranými poháry, hodnotíme ji
jako docela povedenou. Po odchodu některých starších dětí do
dorostu jsme zkoušeli závodníky na jednotlivých pozicích v požárním útoku starších
dětí a skládali zcela nové družstvo mladších. Díky chlapcům z Rybníčka se nám to
alespoň na některé soutěže povedlo.
Svou bojovnost předvedli mladší i na závodech u nás v Topolanech, kdy se Gábince
nepodařila zapojit hadice na stroj a následný proud vody už byl nad její síly. Pomohl
jí Kuba, ale mezitím vytekla všechna voda z kádě. Někteří by to vzdali, ale my jsme
nechtěli neplatný pokus: znovu napustit, Maty s Michalem stále drží koš a konečně
červená světla na terčích ukončí náš pokus. Dan, Patrik a Nelinka se nestačí divit,
proč to tak dlouho trvalo- dodrželi rozkaz- dívat se jen dopředu .
Jako praví
gentlemani jsme všechna ostatní družstva pustili před sebe.
Starší měli velice vyrovnané výsledky. Na většině soutěžích byli na 7. místě.
Velkou novinkou pro nás byly noční soutěže, na které jsme se těšili celé prázdniny.
Výsledné časy nás v Hostěrádkách-Rešově i v Pustiměři dostali, k naší spokojenosti
a nadšení z velké shody ve výsledcích, opět na sedmé místo. Jediný pohár jsme
dovezli z Milešovic, kde je naše oblíbená disciplína- štafeta 4x 60m. Nohy máme
stále velmi rychlé. Díky tomu si na své letos přišel Matěj, občas jsme ho půjčovali
do Pustiměře, kterému se pěkně rozrostla sbírka medailí.
Abychom nejezdili jen na závody, navštívili jsme zábavné centrum Bruno v Brně.
Spousta prolézaček, skluzavek, stolní fotbal a autodrom bylo několik hodin jen pro
nás. Orlí hnízdo- skleněná vyhlídka vysoko nad městem, a pizza k obědu byly
pověstnou třešničkou na dortu.
Letos nás ještě čeká závod v uzlování a branný závod v Hlubočanech. Plánujeme
zapojení do projektu 72 hodin, sběr starého papíru, víkendové soustředění a výlet na
letiště v Brně, kde pracuje náš bývalý vedoucí. Pokud tohle všechno zvládneme,
připravíme pro vás i krátké divadlo na Vánoce.
Děkujeme všem, kteří nám drží pěsti a fandí nám.
Vedoucí mládeže Marie Kudličková
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PODZIMNÍ PRODEJNÍ AKCE NA VYBRANÉ TYPY STROJŮ
Slevy až 3.500 Kč na benzínové pily pro lesnictví, až 2.500 Kč na benzínové pily pro zahradu,
zemědělství a řemesla. Dále slevy až 2.200 Kč na benzínové a elektrické foukače/vysavače, až
1.300 Kč na akumulátorové foukače. AKUMULÁTOROVÁ TECHNOLOGIE STIHL - vysoký
výkon, snadná ovladatelnost, nízká hlučnost. K dostání na naší prodejně.

Více zde: http://www.stihlservis.cz/news/podzimni-prodejni-akce-na-vybrane-typy-stroju1/
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KONTAKT NA KOMINÍKA :

Pan Vašina 721 581 183

Informace o dění v obci, pohled do historie i fotografie
z akcí můžete sledovat na pravidelně aktualizovaných
internetových stránkách obce
www.obectopolany.cz

Příspěvky do Zpravodaje č. 4 můžete nechat na obecním úřadě do 15. prosince 2017
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