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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
dostává se Vám do rukou jedno z posledních čísel Zpravodaje
obce, vydávaného ve volebním období 2014 – 2018.
O tom, co se v obci za uplynulé roky podařilo, budete
informováni až v posledním čísle.
Před několika dny začalo astronomické léto, ale podle průběhu
počasí a teplot, léto začalo již v polovině května. Jakou tvář nám počasí bude
ukazovat v následujících týdnech je opravdu jen ve hvězdách.
V minulém období bylo dokončeno rozšíření vodovodu v Uličce a Trpínkách,
nyní se čeká na výsledky zkoušek a vyjádření příslušných orgánů. Pokud vše dobře
dopadne, požádáme o vydání kolaudačního souhlasu a poté si občané budou moci
budovat vodovodní přípojky. Zpracovává se i dokumentace na prodloužení vodovodu
za obchod. Je předpoklad, že akce by mohla proběhnout do konce roku. Po delších
průtazích byla dokončena úprava prostoru mezi sokolovnou a parčíkem na návsi.
Stavební úpravy v hospodářské budově na dvoře obecního úřadu též spějí ke svému
závěru a nyní zbývá: vymalovat, dodělat montáž elektřiny, posílit stávající plynovou
přípojku, pověsit kotel a radiátory topení, položit podlahu a celý objekt vybavit
nábytkem a potřebným zázemím. Je nutné provést venkovní úpravy a nejbližší okolí
uvést do pořádku. Čas kvapí, ale nezbývá než doufat v dokončení ve stanoveném
termínu.
Zaměstnanec obce, s pomocníkem provádí sečení trávy a údržbu zeleně. Pokud
má někdo dojem, že se tyto práce nestíhají, má možnost přiložit ruku k dílu a
nekritizovat. Vzhledem k množícím se stížnostem na hluk a nepořádek u altánku na
cyklostezce, tento zřejmě bude odstraněn. Bude to možná k nelibosti několika
místních, ale v odpoledních i večerních hodinách se u altánku schází přespolní
občané, holdují alkoholu a jsou hluční. Napomenout je není možné, tak jednodušší
bude odstranění. Je to majetek Svazku obcí Ivanovická brána, tak se nabídne obcím
v okolí. Případné námitky a postřehy můžete písemně sdělit na OÚ.
V posledních dnech měsíce června byly rozdávány kompostéry, těm občanům, kteří
projevili zájem a tyto si objednali. Ještě jich několik zbývá k odebrání, pokud se tak
nestane,budou vydány dalším zájemcům.
Jistě jste již zaregistrovali, že v současné době u nás pracuje účetní jen dva dny
v týdnu a to ještě odpoledne. Ostatní práce spojené s chodem obce zabezpečujeme
s paní místostarostkou dle možností. Nová účetní se hledá, ale bude to zřejmě trvat
delší dobu. Proto Vás prosím o shovívavost.
V následujícím období si připomínáme:
 5. 7. – Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje /863/
 6. 7. – Den upálení mistra Jana Husa /1415/
 28. 9. – Den české státnosti (929/935 – zavraždění knížete Václava I.)
Milí spoluobčané, přeji Vám příjemné prožití letních měsíců, dovolenou bez
komplikací, dětem pěkné prázdniny a nám všem mír v srdci.
Vladimír Kudlička starosta obce
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Z KRONIKY NAŠÍ OBCE
Usedlí v obci a majitelé domů
Usedlost dle čísel a jmen je taková:
Číslo 1. fara - p. Farář Frant. Smutný
2. Balcárek Jan – rolník
3. Gregor Rudolf – vede zahradnictví rolník
4. Frant. Chůda – neumějí oba číst a psáti
5. Čtvrtníčkova Josefa – svobodná s matkou
6. Jan Hána – rolník
7. Palík Alois – dům je neobydlený
8. Vlček Jiří – obecní strážný noční
9. Minářík Josef – vyminkař
10. Sedláček Tomáš syn – rolník
11. Bábek František – rolník
12. Poláchova Františka – vdova rolnice
13. Bábková Cecílie – vdova rolnice
14. Schilder Ferdinand – rolník ( z toho domu pochází F. Vymazal)
15. Suchánek Jakub – rolník
16. Knap Emanuel – rolník
17. Nikodym Tomáš- rolník
18. Losman Jan – rolník
19. Letoš Jan – rolník, vyminkařka Letošová
20. Kramář Martin – poštovní výpravčí a kostelník
21. Dostál Hynek – strojník ve Vyškově – výminkařka Soukopová Anna
22. Suchomel Frant. - rolník
23. Provazník Ant. - rolník
24. Kolejka Jan – rolník, nájemník obecní honby
25. Suchomel Ant. - rolník
26. Doležel Sigmund – rolník, výměnkářka Vymazalová porodní bába
27. Pavlíček František – rolník
28. a 29. Čtvrtníčkova Františka – vdova
30. Šedý Jan – kolář
31. Dobyšek Josef – podsedník, výminkařka Dobýšková Jana
32. Luska Karel – rolník a zedník
33. Novák Antonín – rolník
34. Apolenář Jan – krejčí
35. Müller Jan – domkař, bývalý cestář
36. Hrozek Mikuláš – nádeník
37. Hasala Jan – nádeník
38. Hubálek Jan bytem ve Vyškově – neobydleno
39. Doupovec Jakub – nádeník
40. Horáček Jan – zedník, tchyně Slezáčková Josefa
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41. Kavečka František – rolník
42. Obec Topolanská – v bytu Vrzal František, nádeník
43. Vážanský Jan – natěrač ve Vyškově, v podruží Doupovec Jan
44. Dostál Petr – kovář
45. Kvapil Jan – nyní v Dědicích – výměna: Čížková
46. Všetička Jan – zedník – otec
47. Medek Cyril – pekař a obchodník
48. Suchomel Antonín – rolník, oba za marnotratné prohlášeni
49. Letoš Frant. - rolník, výminkař Zbořil Klement
50. Suchomel Ant. - svobodný pod poručnictvím Ant. Provazníka
51. Suchomel Jan – rolník
52. Kavečka Ondřej – rolník
53. Sommer Karel – rolník
54. Vlček František – rolník
55. Železný Alois – rolník
56. Sommer Karel – rolník, neobydleno
57. Dobyšek Vincenc – rolník
58. Kaláb A ntonín – rolník
59. Dobyšek Bartol. - rolník a zedník
60. Dům obcí Topolan a Křižanovic – nájemník za opravu budovy Kott, obchod se
smíšeným zbožím, místnosti spolku hasičského a Sokola (stará škola)
61. Palík Alois – rolník
62. Provazník Matouš – rolník
63. Provazník Josef – rolník, výminkářka Štaflová Antonína – tchyně
64. Dobyšek Konrád – mlynář a rolník
65. Slezák Konstantin – tesař
66. Kumr Ferdinand – obuvník
67. Kramář Karel – hostinský
68. Kostelka Štěpán – nádeník
69. Doupovec František – nádeník
70. Šrámek František – zedník
71. Chalupová Anna – vdova
72. Gregor Jindřich – obuvník
73. Müller Karel – obecní sluha, kostelník
74. Smutník Josef – stolař
75. Bugner Karel – řezbář
76. Losman Jan – rolník, v bytu Bureš A. - učitel
77. Provazník Antonín – rolník, v bytu Šrámek – nádeník
78. Vala František – tesař
79. Ševčík Jan – tesař, tchyně Psotová – porodní bába
80. Benák Emanuel – krejčí
81. Sedláček josef – krejčí, tchyně Balcarková
82. Sedláček Tomáš – výminkář
83. Obořil František – tesař
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84. Müller Josef – zedník
85. Lišková Josefa – provdaná za Jurku
86. Smutník Ferdinand – stolař
87. Suchomel František – cestář
88. Škola – nadučitel Ad. Smolík
89. Dostál Hynek – domkař
90. Hanák Leopold – hlídač na dráze
91. Müller Leonhard – zedník
92. Hanák Jan – bednář
93. Chalupa František – domkař
94. Doupovec Jan
95. Ševčík Josef – zedník
96. Unger Ondřej - obuvník
V červnu měsíci 28. , když Sokolstvo z Čech, Moravy a Slezska sjelo se ku
sjezdu do Brna, došla telegrafická zpráva: následník trůnu arcivévoda František
Ferdinand a jeho choť vévodkyně z Hohenberku byli dnes v Sarajevě zastřeleni.
Sjezd ihned přerušen. Projevy soustrasti. Osvědčení loyality všech národů.
Vyšetřováním přišlo se na stopu zákeřného činu, pocházející z království Srbského.
Naše vláda žádala Srbsko v potrestání viníků, vyšetřování rakouskými úředníky,
vynechání článků v čítankách Rakousku nepřátelský. Srbsko slíbilo nápravu, ale
vměšovati se do vnitřních záležitostí svých nemohlo připustit. Rakousko vedeno
Vilémem II. Německým ku pokoření nebo zničení Srbska ( nenáviděných Slovanů)
vyhlásilo mu 28. 7. 1914 válku. V důsledku toho postavil se slovanský kolos ruský
na pomoc Srbsku a tak octla se Evropa před světovou válkou: Německo – náš
spojenec, vyhlásilo válku Rusku 2/8, Francie spojenec Ruska vyhlásila válku
Německu 3/8, Německo vypovědělo válku neutrální Belgii ( když tato nechtěla za
peníze vpustit německá vojska přes její zem do Francie) do níž hned vtrhlo 4/8.
Anglie jako spojenec Francie a Ruska Německu 4/8. Černá Hora Rakousku 8/8,
Japonsko Německu 19/8 a Japonsko Německu 1/11.
Nařízena všeobecná mobilizace mužstva do 42 let. Úředníci a četníci jezdili –
oznamujíce v každé obci mobilizaci, okamžité vybubnování a do 24 hodin ku
nastoupení služby. U nás sluha Müller Karel v noci v 1 ½ hodin tloukl příšerně na
buben v nočním klidu vyrušuje ospalé obyvatele a oznamuje jim smutnou novinu.
Následkem toho narukovali v neděli ráno 2/8 tito vojíni: Balcárek Antonín, Ševčík
František ( nemocný byl propuštěn a roku 1915 zemřel), František a Josef
Provazníkovi, radní Vincenc Dobyšek, František Suchomel, Ferdinand Kummr,
Štěpán Kostelka ( v zajetí ruském roku 1916), Antonín Balcárek, Theodor Bábek,
Josef Ševčík ( nemocný propuštěn a roku 1915 zemřel), Ondřej Unger, Suchomel
Rudolf ( jako telegrafista), František Letoš, Provazník Karel t.č. v Berlíně účetní,
Josef Müller, Pavlíček František ( churavý propuštěn v roce 1916 zemřel), Jan Šedý,
Dobyšek Josef, František Vlček, Nováček Josef, Augustin Kvapil, Josef a Ferdinand
Soukopovi, Jan Suchomel, Bartoloměj Dobyšek, Konstantin Slezák, Karel Kramář,
Josef Doupovec, František a Martin Müllerovi, Karel Bugner, Jan Ševčík, Emanuel
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Benák, Leonhard Müller a František Bábek starosta zdejší.
Na 25/8 byli předvoláni odvedenci ročníku 1914:
Josef Brtníček, Vincenc Müller, Jan Provazník, Leopold Chalupa, Josef Smutník, Jan
Pištělka.
Při pozdějších odvodech v roce 1915 konaných odvedeni a 15/4 nastoupili službu:
Alexandr Bureš zdejší učitel, Jakub Hasala, Antonín a Theodor Luskovi, Antonín
Chalupa, Jan Soukop, Bohumír Müller.
Na 21/6 povoláni starší od 20- 36 let:
Josef Sedláček, Petr Dostál, Hynek Dostál, Stanislav Müller, Jan Dostál ( jako
nemocný propuštěn a roku 1917 zemřel), Josef Pištělka, Josef Nikodym, Ludvík
Chalupa.
Na 16/8 předvoláni:
Karel Šrámek, Jan Doupovec, Ludvík Sommer, Antonín Müller, Jindřich Minařík,
Konrád Dobyšek, Ferdinand Smutník, Antonín Kaláb, Balcárek Jan, Apolenář Jiří
Při červnových odvodech 18 letých povoláni na 16/10:
Konrád Suchomel, František Nikodym, Antonín Suchomel, František Doležal,
František Čtvrtníček, František Provazník
Na 16/11 z ročníků od 36- 42 let povoláni: Jan Letoš, František Vala, František
Obořil
Na 16/12 z ročníku 19 letých povoláni: Jan Losman, František Kolejka, Jan
Kavečka, Bedřich Doupovec
Při odvodech v srpnu konaných odvedeni a na 21/1 1916 staří 50 letí povoláni:
František Šrámek, Jakub Suchánek ( obdržel dovolenou, nebyl nikde), Antonín
Provazník, Adolf Smolík nadučitel, Antonín Suchomel st., Jakub Doupovec, Mikuláš
Hrozek, Ondřej Kavečka, Sigmund Doležal
Při odvodech 18 letýchodvedeni a předvoláni na 11/5 1916:
Oldřich Smolík, František Šrámek
Při generálních dodatečných odvodech povoláni na 1/8 1916:
Konrád Losman a Tomáš Balcárek
Povoláni na 28/8: Antonín Kaláb, dne 16/11 povolán Jan Kolejka ( byl propuštěn
domů do povolání).
Při dodatečných odvodech v lednu 1917 ( 18letí) odvedeni a 10/2 nastoupili Pavlíček
Josef, František Suchomel, Kavečka František, Nikodym Jan. Při dodatečných
odvodech ročníků 1872 – 1891 odveden Šrámek Karel, Sedláček Tomáš. Při
odvodech ročníků 1897 – 1899 odveden Jaroslav Losman a při odvodech ročníku
1900 odvedeni v lednu 1918 Horáček Adolf, Doupovec František a Luska František.
Úhrný počet 101 odvedených. Mimo to vojenskou povinnost konali již dříve
Smutník Jan a Doupovec Josef.
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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 20. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne
2. 5. 2018
Zastupitelstvo obce schvaluje :
* návrhy na vyřazení majetku obce dle příloh zápisu č. 7 a č. 8, dále staré územní
plány z roku 2006 a z roku 2010, a také staré knihovnické regály, které jsou již
prodány. Prodej vyřazených knih se uskuteční dle dodaného seznamu za cenu
5,.Kč/kus. Prodej se uskuteční na obecním úřadě celkem 2x po dva týdny – vždy
jedenkrát v týdnu po dobu dvou hodin. Neprodané knihy se odevzdají do sběrných
surovin
* návrh Smlouvy č. 1030042591/001 o Smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene mezi Obcí Topolany a E-On cz
* Povodňový plán obce Topolany zpracovaný firmou ENVIPARTNER s.r.o.
* členský příspěvek SMO na rok 2018 ve výši 2 797,60Kč
* Dodatek ke Smlouvě o dílo ze dne 23.11.2017 mezi Obcí Topolany a firmou
Kolkop
* žádost pana Žižlavského o odkup části pozemku p. č. 2642 dle menší výměry než
požaduje, výměra bude taková, aby byla zachována prodloužená linie jeho pozemku,
žadatel si sám zajistí a uhradí veškeré náklady spojené s prodejem pozemku –
vyměření, sepsání smlouvy. Cena za 1m2 bude 75,-Kč
* žádost p.Hýzla o odkup části pozemku p.č. 2642 o výměře cca. 148m2, výměra
bude taková, aby byla zachována prodloužená linie jeho pozemku, žadatel si sám
zajistí a uhradí veškeré náklady spojené s prodejem pozemku – vyměření, sepsání
smlouvy. Cena za 1m2 bude 75,-Kč
* 7 členů zastupitelstva obce na volební období 2018 – 2022
* Návrh Smlouvy č. 10400114614/001 o Smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene mezi Obcí Topolany a E-On cz
* Smlouvu o Smlouvě budoucí o zajištění provozu a pachtu vodohospodářského
zařízení mezi Obcí Topolany a firmou VaK a.s. Vyškov
* pí. Bc. Petru Vítkovou jako dočasného správce rozpočtu obce na přechodnou dobu
* firmu Eurovia CS, a.s. Brno, jako zhotovitele „Úprava komunikace u parčíku“

Informace o dění v obci, pohled do historie i fotografie
z akcí můžete sledovat na pravidelně aktualizovaných
internetových stránkách obce
www.obectopolany.cz
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Své životní jubileum oslavili:
Duben:

Provazníková Marie
Valová Jitka
Brunclík Karel
Kudličková Emílie
Tomášek Jiří

Květen

: Suchomelová Bohuslava
Zemanová Drahomíra
Červeňák Stanislav

Červen:

Kalábová Marta

Všem oslavencům srdečně blahopřejeme a přejeme hodně
zdraví, štěstí a spokojenosti.
************************************************************

Neplačte drazí, že odcházím spát,
jak pokynul mi Osud.
Ve věčné noci bude se mi zdát,
že žiji s Vámi dosud.

Opustil nás:

Machálek Václav

Vyjadřujeme upřímnou soustrast rodině a všem pozůstalým.
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Poradna a půjčovna PAPRSEK
Provozovna:
Lípová 364/2, 682 01 Vyškov
otevřeno: PO – ČT
8,00 – 12,00 12,30 – 16,00
 515 531 354
Marie Mikulášková – vedoucí provozovny  739 598 764
Lada Bastlová – osobní asistence
 605 428 639
Lenka Žampachová – odborné sociální poradenství a půjčování rehabilitačních a
kompenzačních pomůcek
 739 371 872

Služby, které poskytujeme ...
Informace o poskytovatelích sociálních služeb v regionu …………... ZDARMA
Zapůjčení rehabilitačních a kompenzačních pomůcek ……………… za úplatu
Osobní asistence …………………………………………………….. za úplatu
Odborné sociální poradenství………………………………………... ZDARMA
Internetové poradenství ……………………………………………… ZDARMA

INZERCE:
Daruji koťátka do dobrých rukou. Odběr možný v červenci.

Kontakt: Šubrtová Eva, Topolany 92
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RECEPTY
Panna cotta s jahodovo-malinovým přelivem
Příprava tohoto skvělého dezertu není vůbec náročná a vše máte za chviličku hotovo.
Jen musíte myslet na to, že potřebuje nějaký čas na ztuhnutí, takže ji nejlépe dělejte
den předem.
Suroviny Panna cotta:
smetana ke šlehání (33 % tuku) 500 ml
cukr krystal 70 g
vanilkový lusk 1 ks
želatina 3 plátky
jahody a maliny na ozdobení
Jahodovo-malinový přeliv:
jahody 200 g
maliny 100 g
med 1 lžička
limetková šťáva 1 lžíce
Postup : Plátky želatiny namočte do studené vody, aby změkly a mírně nabobtnaly.
Smetanu, cukr a semínka vanilkového lusku dejte do rendlíku a zahřejte těsně pod
bod varu. Jakmile bude směs ohřátá na požadovanou teplotu, odstavte rendlík z
plotny. Nabobtnalou želatinu vyždímejte a pečlivě rozmíchejte v ohřáté smetaně. Teď
můžete směs nalévat do servírovacích mističek, které pak nejlépe přes noc umístěte
do ledničky. Minimálně však na 4–5 hodin. Rozmixujte všechny ingredience na
ovocný přeliv, kterým pak přelijte ztuhlé panna cotty. Nakonec vše dozdobte
čerstvými jahodami a malinami.
Prima tip: U tohoto dezertu je velice důležité nevynechat vanilkový lusk, protože ten
mu dodá tu správnou chuť. Navíc lusk zbavený semínek můžete použít na výrobu
vlastního vanilkového cukru. Vyškrábaný lusk zavřete do dózy společně s
moučkovým cukrem. Cukr bude krásně ovoněný a daleko lepší než kupovaná
varianta. Několik lusků v dóze navíc můžete poměrně dlouho dosypávat novým
cukrem.
Nepečený pudinkový dort s banánem
Suroviny : 1 l mléka, 3 vanilkové pudinky, 4-5 banánů (podle velikosti), 250 g
sušenek ( Lotusky), 200 g zakysané smetany, 200 g másla, 8-9 lžic cukru (podle
chuti), vanilkový cukr, 200 g smetany ke šlehání, ztužovač šlehačky, kulaté piškoty
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Postup přípravy : Připravíme kulatou formu na dort a dno poklademe dětskými
piškoty, aby bylo zcela pokryté. V malém množství mléka rozmícháme pudinky a
vijeme do zbylého vařícího mléka. Uvaříme klasický pudink a osladíme.
Do horkého pudinku zašleháme máslo po kouscích a po rozpuštění přidáme kysanou
smetanu. Prošleháme a nakonec lehce vmícháme sušenky, nalámané (rukou) na
kousky. Polovinu pudinku vlijeme do formy na piškoty. Uhladíme a poklademe
oloupanými banány, rozkrájenými podélně. Na to nalijeme zbytek směsi a uhladíme.
Ušleháme šlehačku se ztužovačem, podle chuti osladíme a natřeme nahoru. Celý dort
necháme vychladit. Při podávání můžeme dort pokapat karamelovým topingem.
Inspirace: NejRecept.cz

Cuketové lodě
Cuketa, sůl, šunka, případně jiné maso, sýr
Do cuketových loděk můžete přidat i další suroviny, které máte
rádi, například rajčata
Cuketu podélně rozkrojte a z obou polovin vydlabejte vnitřek.
Vzniklé loďky zevnitř posolte, naplňte šunkou nebo masem
(například mletým), navrch položte plátky sýra (výborná je niva
či mozzarella) a dejte zapéct. Více na: https://abecedazahrady.dama.cz

Třešňový závin s mákem
1 kg třešně
2 polévkové lžíce oleje
150g mouka polohrubá
150 g mák mletý
1 špetka soli
100 g cukr krystal
1 lžička octu
70 g máslo
1 vejce
na vál hrubá mouka
1 hrstmouka hrubá
Na vál si dejte prosátou mouku, smíchejte se solí a udělejte důlek, do kterého nalijte
olej a ocet. Rozklepněte vejce a vypracujte hladké těsto. Nechte asi patnáct minut
odpočinout, pak ho rozdělte na dvě části a rozválejte na tenké plátky. Posypte mákem
a cukrem, pokapejte rozpuštěným máslem, posypte vypeckovanými třešněmi a sviňte
do závinu. Závin dejte na vymaštěný a vysypaný plech, potřete máslem a dejte péct
do předehřáté trouby na 180 stupňů Celsia. Hotový závin pocukrujte a nechte
vychladnout.
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KULTURA V NAŠÍ OBCI
Večer 30. dubna se na místní hřiště slétly čarodějnice a čarodějové všech věkových
kategorií. Aby ne, vždyť se konal jubilejní X. Slet čarodějnic. Ten se také musel
náležitě oslavit. Hřiště zdobila obrovská vatra. Čarodějné nápoje tekly proudem a k
zakousnutí se podávaly „ prsty staré čarodějnice“ a „ netopýří placky“.
Čarodějnice a čarodějové plnili různé zapeklité úkoly, skládali zkoušky z létání a
proběhlo i pasování nových kolegyň a kolegů na „ čarodějnice I. Kategorie“. Vážení
občané, všechny zúčastněné čarodějky a čarodějové úspěšně složily zkoušky z létání
a tím získali letecký průkaz. Nemusíte mít tedy obavy z dalšího sletu, na který se již
těšíme. Na závěr byla pro výstrahu za porušení slibu upálena Ester Ničemná. Po
vydařeném večeru se opékaly hadí ocásky a sedělo se u ohně až do ranních hodin.
Dne 1. června slaví svátek naše drahé ratolesti, proto jsme pro ně přichystali dětské
odpoledne. Konalo se 2. června na místním hřišti. Děti plnily úkoly na připravených
stanovištích. Skákalo se v pytli, házelo na cíl, střílelo ze vzduchovek... Během
odpoledne si mohly děti nechat nakreslit obrázek na obličej, zaskákat si na trampolíně
nebo v nafukovacím hradu, projet se na koních a nakonec si také užily vodní a
následně pěnovou spršku od přítomných hasičů.
Do úkolů jsme zapojili i odvážné rodiče. Nachystali jsme dětmi oblíbenou disciplínu
krmení rodičů pudinkem se zavázanýma očima. Trefit se lžící do pusy mamince nebo
tatínkovi, vyžaduje od dětí soustředění a od rodičů kus odvahy. A tak nás celým
odpolednem provázel dětský smích a radost v očích našich nejmenších.
Za splnění úkolů dostaly děti balíček sladké odměny a nanuk na osvěžení. Na závěr
jsme si společně opekli špekáčky a zábava pokračovala do nočních hodin.
Děkujeme spolku PRORADOST za zapůjčení vybavení, OÚ Topolany za vyřízení
zapůjčení nafukovacího hradu a „ našim hasičům“, za postavení krásné vatry a za
pomoc s „ těžkou“ prací při přípravě těchto akcí. Největší dík patří jedné mamince,
která je největším tahounem těchto akcí. Bohužel, mám zakázáno ji jmenovat, ale
my všichni co se podílíme na přípravách VÍME. Děkujeme všem rodičům co se
podíleli na organizaci, přípravě a úklidu a DJ Vojtovi za krásné hudební odpoledne.
Děkujeme všem za účast na těchto akcích a těšíme na další shledání s Vámi. Vaše
účast a dětský smích je pro nás odměnou za vynaloženou práci.
Renata Pavlincová
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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. 3 můžete nechat na obecním úřadě do 15. září 2018
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