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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
Otevíráte poslední číslo Zpravodaje v tomto volebním období.
Dovolím si Vás seznámit s akcemi, které se uskutečnily
v uplynulém volebním období.
Plnění volebního programu v letech 2014 – 2018
V roce 2014 byly v obci 2 kandidátky a voliči rozhodli, že kandidáti za KDUČSL získali 4 mandáty a 3 mandáty získalo SNK za rozvoj Topolan. Při ustavující
schůzi 3 členové zastupitelstva odmítli podepsat předepsaný slib a schůze byla
ukončena. Toto se opakovalo i o 14 dnů později. Poslední náhradníci se funkcí vzdali
ještě před dalším opakovaném jednání zastupitelstva. V souladu se zákonem se
v červnu 2015 v obci konaly nové volby s výsledkem 5:2 ve prospěch KDU-ČSL.
Po ustavující schůzi se konečně mohla rozběhnout realizace předvolebních slibů.
Pro usnadnění dopravy soutěžních družstev mladých i dospělých hasičů na
soutěže byl zakoupen dopravní automobil a zásahová jednotka získala převodem
novější AVII. Obě vozidla prošla částečnými úpravami interiéru tak, aby se tam
vešlo veškeré potřebné vybavení.
Provedlo se výběrové řízení a vítězná firma začala s budováním víceúčelového
sportovního areálu v zahradě obecního úřadu. V průběhu realizace se řešila a
realizovala elektrická a vodovodní přípojka do hospodářské budovy, kde byl v
minulosti uskladněn materiál po firmě ALS. Ten byl v roce 2014 po dlouhém a
nekonečném jednání, díky ČT, odvezen a budova byla uvolněna. Celé hřiště bylo
v termínu dokončeno a v červenci 2016 slavnostně otevřeno.
V roce 2016 se ještě prodloužil vodovod k hasičské zbrojnici a na pozemek za
kostelem až k posledním nemovitostem v obci. Dále se vybudovala dešťová
kanalizace v Hliníku a současně s ní i přípojky k hranicím stavebních parcel.
Začaly padat různé návrhy na využití uvolněné budovy po ALS. Proto se
vstoupilo v jednání se statikem, na posouzení stavu budovy, únosnosti stropů, základů
a střechy. Současně s tím se začaly množit návrhy na vnitřní uspořádání celé budovy.
Proběhlo několik jednání, padla spousta návrhů a názorů než se dospělo k finálnímu
řešení. Bylo vypsáno výběrové řízení a vítězná firma v listopadu loňského roku
započala s pracemi. V průběhu úprav bylo nutné řešit další komplikace, které se
vyskytly v průběhu realizace /posílení plynové přípojky, vybudování nového septiku
na vyvážení, zbudování nové kanalizace do hlavního řadu pod odstraněnou dlažbou,
terénní úpravy a zřízení bezbariérového vstupu do objektu, hromosvody a jiné/.
Všechny tyto práce se podařilo zrealizovat, objekt se vybavil potřebným zařízením a
22. září byl zpřístupněn veřejnosti.
V letošním roce byl též prodloužen vodovod v délce cca 405 metrů do lokalit,
kde nebyl zaveden. Zbývá dodělat asi 160m a všichni občané budou mít možnost se
napojit na veřejný vodovod.
Nezapomínalo se ani na společenské akce. Pravidelně se pořádalo vítání
občánků a setkání seniorů. V době vánoc se pořádají vánoční koncerty v místním
chrámu sv. Mikuláše. Tradičně v předvánočním čase, se koná, v podání místních
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dětí krátká scénka na vánoční nebo pohádkový motiv a po té následuje zpívání u
smrku před obecním úřadem. V roce 2016 byla provedena úprava parčíku na návsi a
významným rodákům obce Františku Vymazalovi a Janu Sonnewendovi byla
odhalena pamětní deska u příležitosti jejich výročí. Byla provedena modernizace
knihovny. Opravilo se vadné zdivo, položila se nová podlaha, vymalovalo se a byly
zhotoveny nové regály.
V průběhu celého období se pracovníci obce starali o její pěkný vzhled.
Prováděli prostřih stromů, sečení trávy, pálení klestu a další činnosti, které byly
potřeba. V zimních měsících se starali o úklid sněhu a schůdnost chodníků.
I když se podařilo prodat parcely v Hliníku na stavbu rodinných domů, tak se
neuskutečnila plánovaná oprava komunikace v této lokalitě. Jeden z hlavních důvodů
je ten, že ne všichni majitelé z různých příčin započali s výstavbou. Další důvod je
ten, že v dotačních titulech vypsaných ministerstvy na opravy místních komunikací,
je spousta požadavků a podmínek a naděje na úspěch minimální. V průběhu
funkčního období byla tato komunikace zpevněna a vyspravena provizorně
recyklátem. Byl též vybudován sjezd z cyklostezky do Topolan na konci Uličky a
bylo instalováno zábradlí k zamezení pádu do přilehlé svodnice. Po několika
odkladech se upravil prostor mezi parčíkem a sokolovnou, zhotovil se vjezd do
dvora sokolovny a zpevnila se plocha pro kontejnery. Průběžně dle potřeby byla
prováděna údržba a oprava místního rozhlasu. V poslední době se instalovala nová
brána ve vjezdu na dvůr OÚ. Byla též zhotovena malá brána ve stávajícím průjezdu.
Na značnou část uvedených akcí se podařilo získat finanční podporu z
Jihomoravského kraje formou dotací, za které nezbývá než poděkovat.
Děkuji všem členům zastupitelstva i ostatním občanům za odvedenou práci a
v další činnosti jim přeji hodně úspěchů.
Vladimír Kudlička
starosta obce
V nadcházejícím období si připomínáme:
 28. 10. – Den vzniku samostatného československého státu
 11. 11. – Den válečných veteránů
 17. 11. – Den boje za svobodu a demokracii

100. výročí

- 25. a 26. 12. – Vánoční svátky
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místní společenské centrum

místní knihovna
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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 21. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne
27. 6. 2018
Zastupitelstvo obce volí :
* pí. Ing. Kolkopovou do funkce předsedy kontrolního výboru
Zastupitelstvo obce schvaluje :
* strategický rozvojový dokument obce Topolany pro období 2018 – 2024
* zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Topolany za rok 2017, kdy
a) byly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c)
zákona o přezkoumávání a to nedostatky, spočívající v neprůkaznosti vedení
účetnictví – neprůkazné
zůstatky účtů oprávek a transferu, nevyhotovení
inventurních soupisů skutečného stavu majetku a závazků, nesoulad zůstatků účtů a
inventurních soupisů
b) byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených
v §10 odst.3 písm. c) zákona o přezkoumávání hospodaření
* návrh závěrečného účtu s výhradou, a v následujícím bodě programu bude
seznámeno s nápravnými opatřeními potřebnými k nápravě zjištěných chyb
* a přijímá návrh nápravných opatření zjištěných chyb a nedostatků při přezkumu
hospodaření obce Topolany za rok 2017
* a souhlasí s cenovou nabídkou od firmy Trasko na prodloužení vodovodního
řadu k RD č.p. 109 a 135
* přijímá dotaci z rozpočtu JMK z dotačního titulu „Podpora rozvoje venkova
v Jihomoravském kraji ve výši 250 000,-Kč, schvaluje Smlouvu č. 051110/18/OR o
poskytnutí dotace z rozpočtu JMK
* členský příspěvek SMS ČR na rok 2018 ve výši 2 664,-Kč
* finanční dar ve výši 1 000,-Kč na podporu zajištění provozu Linky bezpečí v roce
2018
* Smlouvu o spolupráci při realizaci projektu Předcházení vzniku BRKO mezi Obcí
Topolany a DSO Ivanovická brána
* Smlouvu o výpůjčce mezi Obcí Topolany a DSO Ivanovická brána
Zastupitelstvo obce přijímá :
* dotaci od JMK z dotačního programu „Podpora provozu venkovských prodejen
v Jihomoravském“ ve výši 63 000,-Kč, schvaluje návrh Smlouvy o poskytnutí
dotace z rozpočtu JMK
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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OZNÁMENÍ
vyplývající ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /dále jen zákon/ a vyhlášky
Ministerstva vnitra č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č.
491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů /dále jen „vyhláška“/
Volby do zastupitelstev obcí se uskuteční:

v pátek 5. října 2018 od 14,00 do 22,00 hodin a
v sobotu 6.října 2018 od 8,00 do 14,00 hodin.
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise:
Volební okrsek č. 1 - Obecní úřad Topolany

-5- členů

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,
diplomatickým, nebo služebním pasem České republiky). Jde – li o cizince průkazem
o povolení k pobytu. Neprokáže – li volič svou totožnost, nebude mu hlasování
umožněno.
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 a poškozené hlasovací lístky nové.
Vladimír Kudlička v. r.
starosta obce
Vyvěšeno:
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Z KRONIKY NAŠÍ OBCE
Při vypuknutí války zdržoval se v Rusku v Moskvě z čísla 56 František Sommer,
který se přihlásil jako vojín ruský k české družině výzvědné, nevrátě se do vlasti až
po válce v květnu.
Za starého Rakouska vyznamenáni byli :
z čísla 73 František Müller 2 bronzové medaile
z čísla 59 Bartoloměj Dobyšek bronzovou medailí a záslužným železným křížem
z čísla 67 Karel Kramář bronzovou medailí a záslužným železným křížem
z čísla 16 Karel Provazník bronzovou medailí a 2 železnými kříži
Život pro Rakousko a za naši vlast položili:
Josef Soukop z čísla 21 padl na ruském bojišti 28. 8. 1914
Antonín Luska z čísla 32 padl na ruském bojišti v roce 1915
Jakub Doupovec z čísla 39 zemřel úplavicí v Tirolích roku 1916
František Doležal z čísla 26 padl na ruském bojišti v červnu 1916
Josef Nováček z čísla 42 zemřel v nemocnici v Uhrách v prosinci
Leopold Chalupa strojník z čísla 71 padl na italském bojišti v červnu 1917
Jan Letoš hospodář z čísla 19 padl na italském bojišti v srpnu 1917
Jan Šedý hospodář z čísla 30 zemřel v nemocnici na tyfus ve Stryji 6. 9. 1917
Ondřej Kavečka z čísla 52 zemřel v nemocnici na tyfus v Přemyslu 23. 9. 1917
Augustin Kvapil z čísla 45 zemřel v nemocnici v Křelci úplavicí 1. 3. 1918
Ferdinand Smutník stolář z čísla 86 zemřel v nemocnici ve Vídni rakovinou 1918
Štěpán Kostelka z čísla 68 padl na ruském bojišti 1916
Jindřich Minařík z čísla 9 padl na italském bojišti 1918 na podzim
Po celou válku nedali o sobě zpráv – nezvěstní:
Josef Doupovec z č. 69, Čeněk Müller z č. 35, Jan Smutník z č. 74, František Obořil
z č. 83, František Vlček z č. 38, Josef Soukop, Josef Brtníček z č. 8, Josef Müller z č.
84, Josef Pištělka z č. 80.
Do nepřátelského zajetí se dostali:
Vincenc Müller z č. 35 v zajetí srbském – nedává o sobě zprávy
Jan Smutnik z č. 74 v zajetí srbském – nedává o sobě zprávy
Josef Doupovec z č. 69 v zajetí srbském – nedává o sobě zprávy
Ondřej Unger z č. 96 v zajetí ruském – navrátil se v květnu 1918
Josef Brtníček z č. 8 v zajetí ruském – nedává o sobě zprávy
Theodor Bábek z č. 12 v zajetí ruském – vrátil se v prosinci 1918
Antonín Suchomel ml. z č. 25 v zajetí ruském – vrátil se v květnu 1918
František Vlček z č. 38 v zajetí ruském – nedává o sobě zpráv od začátku
Jan Kavečka z č. 52 v zajetí ruském – vrátil se v červnu1918
Martin a Stanislav Müllerovi z č. 73 v zajetí ruském – Stanislav se vrátil v květnu
1918, Martin se vrátil roku 1920
Josef Smutník z č. 74 v zajetí ruském – vrátil se v roce 1920
Alexandr Bureš z č. 76 v zajetí ruském – vrátil se jako ruský legionář 28. 8. 1919
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Jan Suchomel z č. 51 v zajetí ruském – vrátil se jako ruský legionář 24. 12. 1919
Petr Dostál z č. 44 v zajetí italském – vrátil se 1919
Jan Horáček z č. 40 v zajetí ruském – vrátil se v červnu 1918
Jan Nikodym z č. 17 v zajetí italském – jako legionář bojuje na Slov.
Jan Losman z č. 18 v zajetí italském
Ferdinand Kummer z č. 65 v zajetí italském
František Vala z č. 78 v zajetí italském
Obecní výbor začátkem války byl teprve zvolený v červnu a sestával:
ze starosty Františka Bábka
z 1. radního Vinc. Dobyška
z 2. radního Emanuela Knapa
ze členů:
Tomáše Sedláčka, Jana Losmana, Matouše Provazníka, Jana Kolejky, Františka
Šrámka, Jana Suchomele, Františka Vlčka, Aloise Železného, Josefa Müllera.
Když nastalou válkou povoláni do zbraně starosta František Bábek, 1. radní Vincenc
Dobyšek, výbor František Šrámek, výbor Josef Müller.
Místo nich náhradníci Jakub Suchánek, František Kavečka, Karel Sommer, Josef
Provazník. Starostou zvolen na návrh J. Losmana Matouš Provazník a sekretářem já
(Ad. Smolík). Pokladnictví obecní svěřeno Aloisi Železnému.
Místní školní rada sestávala z virilistů:
Adolfa Smolíka řídícího, vojína na neurčito sproštěného
Františka Smutného faráře, jako kněz byl vyreklamován
předsedy Antonína Provazníka, jako rolník měl dovolenou
místopředsedy Josefa Polácha z Křižanovic
pokladníka Antonína Suchomele vojína, nastoupil službu v roce 1916
výborníka Emanuele Knapa
SPOLKY: Čtenářský - Sokol - Národní jednota – Hasiči
Vypuknutím světové války zastavily činnost, poněvadž velká část mužských členů
povolána byla k službě vojenské, veškeré taneční zábavy byly německým
hejtmanem vyškovským Sternekem zakázány. Za to každovečerně scházel se lid u
sousoší na návsi modle se a zpívaje „za vítězství našich zbraní“ se svým
předříkávačem Františkem Suchomelem. V kostelích pak nařízeny 3 otčenáše a
zdrávas „za vítězství našich zbraní“. Náš farář dal tomu směšnému požehnání zbraní
jméno „za nepřítomné bratry“.
Válečné štěstí v roce 1914 do konce prosince přálo na východě Rusům, kteří 3. 9.
dobyli Lvova a na vánoce 1914 stáli u Krakova obkličujíce ho. Na bojišti srbském
po velmi houževnatých bojích podařilo se našim dobyti Bělehradu 2. 12., leč během
14 dnů podařilo se statečným Srbům nejen Bělehrad dobyti zpět, ale rakouská vojska
ze Srbska úplně vypuditi.
Na bojišti západním vtrhli Němci velikou silou na nepřipravené vojsko neutrální
země Belgické, dobyli silné pevnosti, opanovali v krátké době celou zemi a vedli
vojska Lucemburskem a Belgií do severní Francie, snadno se zmocnili pásma
pevností a hrnuli se směrem k Paříži.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Své životní jubileum oslavili:

Červenec: Marischlerová Marta
Srpen:

Příborská Anna
Drmolová Ludmila
Marischlerová Evžena
Slezák Bronislav

Září:

Suchomel František
Žižka Jan

Všem oslavencům srdečně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti.
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RECEPTY
Podzimní dýňový koláč
Suroviny:
250 g polohrubé mouky
125 g másla
75 g cukru
1 žloutek
špetka soli
Náplň:
1/2 dýně - nejlépe Hokkaido, (měli bychom získat 2 hrnky pyré)
200 ml zakysané smetany
2 lžíce medu
2 hrsti vlašských ořechů
70 g brusinek
citronová šťáva
2-3 lžíce cukru nejlépe přírodního
2 vejce
Postup přípravy:
Z uvedených surovin vypracujeme těsto a necháme ho v ledničce asi 1 hodinu
odpočinout. Dýni očistíme, vložíme do vařící vod a vaříme cca 20 minut. Vyndáme ji
z vody, necháme zchladnout a nastrouháme nebo rozmačkáme vidličkou. Zakápneme
citronovou šťávou a promícháme se zakysanou smetanou, medem, cukrem,
brusinkami a nakonec vejci. Těsto rozválíme, vyložíme kulatou formu, posypeme
hrubě podrcenými ořechy, rozložíme dýňovou náplň a dáme péct na 180° asi 35
minut.

Kuřecí kousky v česnekovém těstíčku podle Čiriny
Suroviny: 300 g kuřecího masa (prsa)

3-4 stroužky česneku

1 vejce

100 g hladké mouky

100 ml mléka

50 g jemně strouhaného eidamu, sůl, olej

Postup přípravy : Maso nakrájíme na kousky velikosti sousta. Z vejce, mléka,
mouky, nastrouhaného sýra a česneku vyšleháme těstíčko (mouku můžeme přisypat,
kdyby se nám zdálo příliš řídké), které osolíme. Do těstíčka vložíme kousky masa,
pečlivě je obalíme a necháme odstát, aby maso natáhlo sůl a zejména česnek. Kousky
masa smažíme ve vyšší vrstvě oleje dozlatova.
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Vrstvený koláč se švestkami i jablky
Suroviny :
1 hrnek hladké mouky
1 hrnek dětské krupice
1 hrnek cukru
1 prášek do pečiva
1 vanilkový cukr
citronová kůra
---125 g másla
švestky
skořice
cukr
jablka
tuk a kokos na vysypání formy
Postup přípravy : Všechny sypké suroviny smícháme. Formu na koláč (měla jsem
30 cm průměr) vymažeme a vysypeme kokosem. Dno formy posypeme směsí tak,
aby nebylo vidět. Na to ukládáme vyloupané švestky slupkou dolů, posypeme je
podle kyselostí cukrem a skořicí. Na ně opět vrstva sypké směsi, tak aby švestky byly
pokryté. Na to dáme nastrouhaná jablka a skořici. Zasypeme to zbytkem směsi. Na
připravený koláč nastrouháme studené máslo. Pečeme na 200 st asi 35-40 minut.
Krájíme po úplném vychladnutí.

Cuketová pomazánka se slaninou a sýrem
Suroviny: 200-250g mladé cukety

50 g anglické slaniny

2 lžíce strouhaného sýru (parmazán, Gouda)

tenký plátek másla

1-2 stroužky utřeného česneku

lžička kremžské hořčice

1 pomazánkové máslo

sůl, pepř

Postup přípravy receptu:
Drobně nakrájenou slaninu opečeme na másle. Přidáme na hrubo nastrouhanou
cuketu i se slupkou, česnek, hořčici a sůl. Chvíli dusíme do odpaření tekutiny a
změknutí cukety. Do horké směsi vmícháme sýr a necháme rozpustit. Připravenou
směs necháme vychladnout. Pak už jen vmícháme pomazánkové máslo a dochutíme
pepřem, solí a třeba bylinkami.
www.toprecepty.cz
Zpravodaj 3/18

12

Z činnosti spolku PRORADOST Topolany
Prázdniny se definitivně nachýlily ke svému konci a začal nový školní rok, který
s sebou přináší spoustu povinností. Proto jsme se rozhodli udělat pro děti, ale také
jejich rodiče a prarodiče v poslední srpnové sobotě malé rozloučení v podobě zájezdu
do westernového městečka Šiklův mlýn na Vysočině. Potěšil nás velký zájem i
rychlost, se kterou se zájezd naplnil. Při odjezdu se počasí netvářilo vůbec vlídně,
pršelo a bylo zataženo, čímž si však nikdo z účastníků naštěstí nenechal zkazit
náladu. Během cesty déšť ustával, a i když bylo zataženo, po zbytek dne už nespadla
ani kapka. V Šiklově mlýně nás čekal bohatý program i spousta atrakcí a soutěží, při
kterých si děti mohly vybrat nejrůznější sladké i věcné odměny od medvídků Haribo,
kteří celým dnem provázeli. Na své si přišli všichni, děti i dospělí. Během dne jsme
shlédli několik westernových představení i tématických divadel, děti si pak užily
představení robotů Transformers. Pro dospělé byl zase „zlatým hřebem“ koncert
Ivana Mládka a jeho BANJO BANDU. Mezi jednotlivými představeními děti hojně
využívaly skákacích hradů, trampolín, vyhlídkového vláčku, na vlastní kůži si mohly
vyzkoušet jízdu na koni, střelbu z luku nebo třeba rýžování zlata. Za vidění rovněž
stála návštěva zrcadlového labyrintu, indiánské vesničky či místního zooparku. Pro
ty nejodvážnější byl připraven ke zkrocení elektrický býk. Samozřejmostí je
v Šiklandu také půjčovna dobových kostýmů, tetování či malování na obličej. I přes
velké množství přestřelek, které k Divokému západu neodmyslitelně patří, jsme se
večer vrátili k autobusu v plném počtu a šťastně tak dorazili domů. Doufáme, že si
výlet všichni patřičně užili a děkujeme obci Topolany za jeho plné financování.
Jelikož jsme se s manželem z časových důvodů rozhodli ke konci letošního roku naše
několikaleté působení ve spolku ukončit, byl tento výlet příjemnou tečkou. Děkujeme
tímto všem za podporu i účast na mnoha uspořádaných akcích a děkujeme i za cenné
rady i kritiku, bez kterých by nebylo možno se zlepšovat. Novému vedení spolku
přejeme v dalším působení hodně štěstí a spoustu úspěšných akcí!
Za spolek PRORADOST Topolany
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Oslavy 125. výročí založení SDH Topolany
Den 8. září 2018 byl pro náš sbor velkou a významnou událostí. Oslavili jsme 125.
výročí založení SDH Topolany.
Samotným oslavám předcházela důkladná příprava, která zahrnovala tyto činnosti:
Zajištění účinkujících, tisk plakátů
a pozvánek, podání žádostí na
vyznamenání členů SDH, dovoz a
stavba stanového přístřešku, stavba
dřevěných
hranic,
umístění
havarovaných vozidel na plochu
hřiště,
zajištění
občerstvení,
příprava zasedací místnosti na
slavnostní schůzi na obecním
úřadě, úklid kolem hasičské
zbrojnice a v hasičské zbrojnici,
příprava a vystavení veškeré naší
současné i historické techniky,
zajištění kapely a občerstvení a
další činnosti, které zajistily zdárný průběh celých oslav.
Oslavy začaly v 11:00h slavnostní
schůzí na obecním úřadě v nově
zbudovaném společenském centru,
na které byli přítomni zástupci
obecního úřadu Topolany, krajský
zastupitel
ing.
Roman
Celý,
zasloužilý hasič Jaroslav Bejlek,
náměstek
starosty
Okresního
sdružení hasičů Vyškov a člen
výkonného
výboru
Krajského
sdružení hasičů Jihomoravského kraje Miroslav Brandýs, zástupce OSH Vyškov
Mgr. Milada Tomášková, velitel okrsku Moravské Prusy ing. Petr Mrnuštík,
členové SDH Topolany, zástupci SDH Hoštice-Heroltice, zástupci obce Křižanovice.
Všichni tito zástupci pozdravili naši slavnostní schůzi a popřáli našemu sboru hodně
úspěchů do dalších let.
Na schůzi byly předneseny výroční zprávy SDH Topolany. Zprávy si připravili
starosta sboru Jaromír Slezák a vedoucí mládeže Mgr. Marie Kudličková. Svůj
příspěvek přednesl i starosta obce Vladimír Kudlička.

Po ukončení schůze se nejvyšší
představitelé sboru a hosté
odebrali na místní hřbitov, kde
byla uctěna památka zesnulých
členů v posledních pěti letech
položením kytice na jejich hrob.
Po té následovala krátká
prohlídka hasičské zbrojni
Ve 13:00 h začal slavnostní
program na místním hřišti předáním hasičských vyznamenání. Proběhly i gratulace
členům, kteří oslavili v nedávné
době významné životní jubileum.
Náš sbor byl také oceněn čestným
uznáním
obce
Topolany.
K poslechu hrála kapela Jiřího
Alána. Ukázky techniky a zásahů
nám předvedli SDH Vyškov, SDH
Ivanovice
na
Hané,
SDH
Švábenice, SDH Topolany, Policie
ČR Vyškov. Za tyto pěkné ukázky
všem
dobrovolným
složkám
velice děkujeme. Obecenstvu se program velice líbil a poděkovalo za to všem
jmenovaným velkým potleskem.
Děti se mohly pobavit na skákacím hradu. Nabitý program trval až do odpoledních
hodin. Oslavy pokračovaly večer taneční zábavou, na které hrála kapela Jiřího Alána.
Za zdárný průběh oslav děkujeme
všem účinkujícím, pořadatelům a
všem, kteří nám s přípravou a
průběhem oslav pomohli. Velké
poděkování patří obecnímu úřadu
Topolany, který se na těchto oslavách
organizačně a finančně nemalou
mírou podílel.
Fotografie a video z oslav 125. Výročí
založení SDH Topolany můžete
shlédnout na našich stránkách
www.sdhtopolany.cz
David Ševčík, náměstek starosty SDH Topolany
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Kotlíkové dotace
Jihomoravský kraj prodloužil termín na předkládání žádostí na tzv. kotlíkové
dotace do 31. 03. 2019.
Jedná se o projekt "Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v
Jihomoravském kraji II". Od roku 2022 budou moci být v provozu pouze kotle
na tuhá paliva, které splňují minimálně 3.emisní třídu.
Zpravidla se jedná o kotle s datem výroby po roce 2000.
Maximální výše dotace činí 127 500 Kč. Naše obec byla zařazena do seznamu
prioritních obcí kraje a žadatelé získají bonus ve výši 7.500 Kč. Žádosti se
podávají elektronicky prostřednictvím Dotačního portálu JMK, v sekci Granty a
dotace, kde jsou k dispozici další informace.

********************************************************************

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 2018
***************************************************************************************
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