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SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
dovolte mi na úvod, abych Vás všechny srdečně pozdravila.
Představovat se asi nemusím, v naší obci žiji 21 roků. Většina
občanů mě zná ještě z dob, kdy jsem prodávala v místním
obchodě. V tomto zaměstnání jsem osobně poznala spoustu z Vás a
dokonce jsem znala občany Topolan lépe, než můj manžel, který
žije v obci odmala.
Postupem času jsem se začala zapojovat do přípravy a organizace kulturních akcí,
které se pořádaly v naší obci ve spolupráci s Obecním úřadem, se Sborem
dobrovolných hasičů atd.
V říjnu se konaly komunální volby, jejichž výsledek mě překvapil a způsobil mi
několik probdělých nocí. Ve středu 31. 10. se konalo ustavující zasedání
Zastupitelstva obce a já byla zvolena starostkou obce. Pro mě to znamená obrovský
životní zlom, spoustu odpovědnosti a zároveň i nové zkušenosti. Snažím se dělat
svou práci poctivě a zodpovědně, abych Vás nezklamala. Jestli mé zvolení bude naší
obci přínosem, ukáže čas. Děkuji všem za projevenou důvěru.
Nyní pár informací, které jsou aktuální. Byl zrekonstruován objekt ve dvoře OÚ,
který bude sloužit jako společenské Centrum. Vyřizuji podklady potřebné ke
kolaudaci Centra, aby mohlo plně sloužit občanům k různým oslavám atd. Kolaudace
by se měla uskutečnit začátkem roku 2019.
Získali jsme dotaci z JMK z dotačního programu „ Podpora provozu venkovských
prodejen“ ve výši 63 000 Kč, stejnou částku věnuje obec Topolany ze svého rozpočtu
majitelce obchodu, aby mohla zajistit řádný chod prodejny potravin.
Bohužel se potýkáme v naší obci s nedostatkem vody. Dešťové srážky téměř
žádné, zima už není co bývávala. Ve studních voda ubývá, některé jsou bez vody
úplně. Hodně občanů využilo rozšíření vodovodního řádu a zbudovali si do svých
domů vodovodní přípojky. Na jaře roku 2019 se provede rozšíření vodovodního řádu
ke zbylým dvěma rodinným domům.
V příštím roce by se měla uskutečnit výměna okapů na budově školy. Měla by
proběhnout demolice kotelny (u budovy školy), která je v havarijním stavu. Obec by
se měla rozšířit o několik rodinných domů.
Blíží se konec roku a já bych Vám ráda popřála krásné a požehnané vánoce. Do
nového roku všem hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a mnoho pracovních i osobních
úspěchů. Budu se těšit na setkání s Vámi při různých kulturních akcích, které
připravujeme.
Pavlincová Renata
Zastupitelstvo obce Topolany děkuje SDH Topolany za veškerou pomoc a
aktivity během tohoto roku, za jejich reprezentaci obce, za výkony, které
podávali na soutěžích a za krásné umístění ve VC okresu Vyškov a to na
stříbrném druhém místě. Reprezentantům Lucii Macháňové a Dominiku
Ševčíkovi gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů do další sezóny.
Zpravodaj 4/18

3

Z KRONIKY NAŠÍ OBCE
Paříž na rychlo vyvážela cenné sbírky z města , vláda odjela do Bordeauz lidé také se
z města stěhovali. Mezitím postavilo se vojsko francouzsko-anglické na odpor na
řece Moreně 70 km před Paříží a podařilo se mu Němce poraziti a couvnouti zpět.
Důkladné zákopy, které podobaly se hlubokým kanálům ukrytým v zemi staly se
vojsku obou stran příbytkem. V nich zařídili se pohodlně i nábytkem, kamny před
nepřítelem, takže nebylo možné odtud je vypuditi. Často užívali moderních přístrojů
vrtacích, aby se podzemními chodbami k sobě dostali a ekrazitem část chodby zničili.
Tak zůstali na svých místech i Němci i Francouzi v zimě 1914.
Vypovězením války dohodě ze strany Turecka usilovala Anglie. Francie aby loďstvo
její mohlo dostati a probiti se úžinou Dardanelskou silně pevnostmi hájenou směrem
k Cařihradu. Když pak to nešlo a velikých obětí Angličané přinášeli, rozhodli se
vysaditi vojsko na poloostrově Galipolský. Leč ani tam jim štěstí nepřálo a po
nezdarech odvolali a odvezli vojska do Soluně.
Japonsko ,které zasáhlo válečně proti Německu 1918, dobývalo pevnost Kiau-čau v
Číně a také po 6 nedělích ji vzalo útokem a ji svým vojskem obsadilo.
V Africe v osadách německých (němec. Východní Africe, němec. Západní Africe,
Kamerunu, Togo) válčili Angličané pomocí domorodců australských a indijských se
střídavým štěstím až se jim podařilo německé kolonie přemoci a vojensky obsaditi r.
1914 a 1915.
Hned při mobilizaci odevzdali zdejší hospodáři koně odvodní a to: Jakub Suchánek
čís. 15 a Antonín Suchomel čís. 25 oba do R... Tuším po 700 kov.
Později odevzdány erám vozy s příslušenstvím s koňmi a to i Jan Losmann čís.18 do
Slavkova, peníze dlouho neobdržel, a Tomáš Sedláček čís.10...
Vypuknutím války nastal nedostatek peněz drobných. Vláda dala tisknouti papír.
2koruny.
Soupis obilí konal se na podzim téhož roku. Obyvatelstvo hojně zásobené ukládalo
různé potraviny ke starostovi, který je odvážel do Vyškova na nádraží, aby jimi
podělováni byli projíždějící vojíni. Když pak důstojníci nám nepřátelští obdrželi
maso, vajíčka, uzeninu, vojíni suchý chléb. Když některé dámy Vyškovské samy so
ponechávaly máslo, tvaroh a poživatiny, přestal venkov voziti potraviny do Vyškova
šetře na budoucí časy.
První raněný z obce byl Dobýšek Josef střelený ruském bojišti do pravé nohy. Druhý
Letoš František, který v listopadu omrzl na nohy, pak dostal úplavici a v Olomouci se
léčil.
Přepis z kroniky obce Topolany
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VÝSLEDKY KOMUNÁLNÍCH VOLEB KONANÉ DNE 5. A 6.
ŘÍJNA 2018

NÁHRADNÍCI

K 30.11. 2018 podali 2 členové Zastupitelstva obce Topolany rezignaci na svůj
mandát. Na jejich místo nastoupil náhradník, který dne 19. 12. 2018 složil slib a stal
se tak členem Zastupitelstva obce Topolany. Nynější Zastupitelstvo je 6 ti členné.
Členové Zastupitelstva obce Topolany:
Pavlincová Renata
Kabele Renata
Ševčík Miroslav
Hýzl David
Karlík Martin
Pantůčková Kamila
Zpravodaj 4/18
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ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU
ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN PRO VEŘEJNOST
Obecní úřad Topolany oznamuje občanům změnu úředních hodin pro veřejnost s
platností od 1. 12. 2018.
Starostka:

Pondělí a středa 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00

Účetní:
Pondělí a středa 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
********************************************************************
ZMĚNA VÝPŮJČNÍ DOBY MÍSTNÍ KNIHOVNY
Místní knihovna je otevřena:
Pondělí:

16:00 - 18:00 hod

Středa:
16:00 - 18:00 hod
********************************************************************

Harmonogram vývozu směsného komunálního odpadu a tříděného
odpadu v době vánočních svátků a v novém roce:
Sobota 29. 12. 2018 - budou probíhat vývozy odpadu z 28. 12. 2018
Pátek 11. 1. 2019 proběhne obvyklý svoz odpadu a dále po 14ti dnech, vždy v sudém
týdnu v pátek
Sběrné dvory budou 24. 12., 25. 12., 26. 12., 31. 12. 2018 a 1. 1. 2019 pro veřejnost
uzavřeny. Odpady bude možné na sběrné dvory odevzdat v následujících dnech:
Sběrné dvory budou otevřeny 22. 12., 27. 12., 28. 12. a 29. 12. 2018

VÁNOČNÍ KONCERT
Obecní úřad Topolany Vás srdečně zve na VÁNOČNÍ KONCERT, který se koná 29.
12. 2018 v 17 hodin v místním kostele sv. Mikuláše. O krásný hudební zážitek se
postará HANAČKA z Břestu

SILVESTROVSKÝ OHŇOSTROJ
Obecní úřad ve spolupráci s SDH Topolany připravili SILVESTROVSKÝ
OHŇOSTROJ. Přijměte, prosím pozvání a přijďte 31.12.2018 v 17.00 hodin na
místní hřiště.
Zpravodaj 4/18
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Všem oslavencům, kteří oslavili své životní
jubileum 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.

Opustili nás:

Žižka Jan
Kudličková Emilie

Vyjadřujeme upřímnou soustrast rodině a všem pozůstalým.
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Vážení spoluobčané a čtenáři obecního zpravodaje, pomalu se blíží konec
roku, takže Vám opět přinášíme nové číslo zpravodaje a s ním
informace o tom, co se v naší obci dělo v uplynulém čtvrtletí či bude
dít v tom období následujícím. Bohužel informace jsou pouze všeobecné.
Jak jistě víte z médií, 25. května 2018 začalo platit evropské nařízení
General Data Protection Regulation známé pod zkratkou GDPR, které
podstatně omezuje zveřejňování informací, které mají status osobního
údaje. V České republice nahradilo GDPR současnou právní úpravu ochrany
osobních údajů v podobě směrnice 95/46/ES a související zákon č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Práva a povinnosti v zákoně o
ochraně osobních údajů byla nahrazena právy a povinnostmi vyplývajícími
z obecného nařízení GDPR, které je dosud nejvíce uceleným souborem
pravidel na ochranu dat na světě. GDPR se dotkne v podstatě každého, kdo
shromažďuje nebo zpracovává osobní údaje Evropanů. Nařízení je cíleno na
firmy, instituce i jednotlivce, kteří zacházejí s osobními údaji –
zaměstnanců, zákazníků, klientů či dodavatelů, a to napříč segmenty a
odvětvími. Zasáhlo i ty, kteří sledují či analyzují chování uživatelů na
webu, při používání aplikací nebo chytrých technologií. Cílem GDPR je
chránit digitální práva občanů Evropské unie. Ať už jde o bankovní
instituce,
zdravotnictví,
veřejnou
správu,
nebo
e-shopy,
všichni
se
potýkají s nutností upravit způsob zpracovávání osobních údajů. V
případě závažného porušení pak firmám hrozí vysoké pokuty. Z toho důvodu
nemůžeme bez souhlasu zveřejňovat jména jubilantů, nových občanů apod.
Děkujeme za pochopení.

CENOVÉ OZNÁMENÍ
VODOVODY A KANALIZACE VYŠKOV, a.s., oznamují

Ceny vodného a stočného od 1. 1. 2019

Vodné
Stočné
Celkem vodné a stočné

bez DPH (Kč/m3 včetně 15 % DPH (Kč/m3)
41,72
47,98
37,28
42,87
79,00

90,85

Dne 3.1. a 4. 1. 2019 se budou v naší obci provádět odečty vodoměrů. Prosíme
občany, kteří mají nepřístupný vodoměr a nebudou v tyto dny doma, aby opsaly
aktuální stav vodoměru a vylepili na viditelné místo.
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SDH TOPOLANY činnost v roce 2018

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 2018.
Na začátku roku proběhla Výroční Valná Hromada. Na samotné výroční schůzi jsme
zhodnotili předcházející rok a stanovili si cíle pro rok následující.
V únoru až březnu jsme provedli několik členských a výborových schůzí. Již v této
době jsme se připravovali na větší akce, které nás v tomto roce čekali. Byly to
zejména oslavy 125. výročí založení SDH Topolany. Dále jsme se organizovali
přípravu občerstvení na rallye Vyškov, která se opět konala poblíž naší obce. Pomalu
jsme se také začali zajímat o naše dvě hlavní soutěže, které každoročně pořádáme a to
soutěž Velké ceny O pohár starosty obce v požárním útoku a soutěž mladých hasičů v
požárním sportu.
V dubnu se naše zásahová
jednotka
zúčastnila
na
námětovém
cvičení
v
Hošticích-Herolticích.
Na
tomto cvičení jsme si
prakticky ukázali jak se
máme správně zajistit na
žebřících nebo na jiných
konstrukcích, na kterých se
můžeme při zásahu ocitnout.

V dubnu jsme se začali připravovat na sportovní sezónu. Provedli jsme nezbytné
úpravy hřiště po zimě, rozmístili jsme překážky a věci spojené s požárním sportem.
Byla také odzimována nezásahová technika.
V květnu proběhla poblíž naší vesnice soutěž Rally Vyškov 2018. 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 4/18
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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. Zúčastnili jsme se
všech soutěží v hasičském sportu Velké
ceny okresu Vyškov.
V červnu a červenci jsme
uspořádali v Topolanech také soutěž
mužů a žen v požárním útoku a soutěž
mladých hasičů.
Je třeba se zmínit i o tom, že v
letošním roce se naše družstvo mužů
SDH Topolany „A“ umístilo na
druhém místě VC okresu Vyškov
v požárním útoku. Družstvo „B“ se umístilo na 10 místě. Družstvo veteránů nad 35
let se ve VC Vyškov umístilo na prvním místě.
Den 8. září 2018 byl pro náš sbor velkou a významnou událostí. Oslavili jsme 125.
výročí založení SDH Topolany. Akce byla celkem náročná na organizaci a přípravu,
ale myslíme si , že jsme vše zvládli a všichni kdo na oslavy dorazili jako diváci nebo
účinkující byly spokojení. Fotky a video z oslav naleznete na našich internetových
stránkách.

V listopadu jsme provedli sběr kovového odpadu a elektrozařízení. Za kovový odpad
a elektroodpad ještě jednou děkujeme občanům obce.
Zpravodaj 4/18
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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
reprezentantech Lucii Macháňové a Dominiku Ševčíkovi, kteří se pohybují na úrovni
reprezentování naší země na různých světových závodech a mistrovství.
Požádali jsme oba závodníky aby nám napsali o jejich letošní sezóně 2018.
Sezóna 2018 Lucie Macháňové
Letošní sezóna pro mě nebyla jednoduchá kvůli mým zdravotním potížím. Zimní
přípravu jsem proležela nemocná doma a na jaře pro mě bylo velice obtížné najet na
normální tréninky, proto jsem sezónu 2018 neviděla moc nadějně a nic jsem od ní
neočekávala.
I přes to jsem se kvalifikovala na Mistrovství České
republiky dorostu ve výstupu na cvičnou věž, kde jsem
obsadila 3. místo, což pro mě moc znamenalo.Také jsem
se účastnila MČR žen s SDH Žernovník, kde jsme se s
holkama umístily na 7. místě a na 100 m překážek jsem si
splnila svůj sezónní rekord, na hranici 17 vteřin, za který
jsem byla opravdu ráda.
Třetí příčku za výstup na cvičnou věž jsem získala na
Višegradském poháru. V průběhu sezóny jsem objela 3
závody Českého poháru a po součtu výsledků jsem
celkově obsadila 5. místo za starší dorostenky.
Za svůj největší úspěch považuji účast na mezinárodních závodech v Lotyšsku s
českou dorosteneckou reprezentací, kde jsem na disciplíně 100 m překážek obsadila
2. místo.
Celá sezóna pro mě nakonec byla velice příjemným překvapením a jsem ráda, že
jsem to po zimě nevzdala, poprala se s tím a běhala dál.
Lucie Macháňová
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Sezóna 2018 Dominik Ševčík
V letošním roce jsem se soustředil na činnost v České reprezentaci, tudíž i více
závodů a tréninku na věži, protože to považuji za moji slabší stránku.
Zúčastnil jsem se 3.závodů ve stovkách mužů
a 6.závodů ve věžích starších dorostenců.
Všechny tyto závody byly součástí kvalifikace
na MČR jednotlivců. Na MČR mužů a žen
v Liberci mně byl umožněn start na základě
výsledku v tabulce v obou disciplínách.
Moje umístění na věži skončilo bramborovou
medailí a ve stovkách 6. místem a zároveň první zkušenosti s dopingovou kontrolou
sportovců (samozřejmě můj test byl negativní).
Startoval jsem i na MČR dorostu v Plzni za tým SDH Brada-Rybníček. Z Plzně jsme
odjížděli s titulem mistrů České republiky ve štafetě 4x100m a v celkovém hodnocení
týmů a já k tomu s medailí vícemistra České republiky 100m SDH dorostenců.
Vzhledem k mojí celosezónní činnosti jsem se účastnil soustředění s dorosteneckou
reprezentací. Veškerá tato činnost směřovala ke startu na Mistrovství světa dorostu
v Bulharsku ve Varně. S klukama jsme vybojovali celkové 3. místo ve stovkách a
věžích a 2. místo v požárním útoku a štafetě.
Podtrženo, sečteno celkové 3. místo na světě. Sezónu bych označil za velice
úspěšnou, bez zranění a se splněným snem.
Dominik Ševčík
Chtěli bychom na tomto místě poděkovat všem členům hasičského sdružení za jejich
práci a jejich výkony, které v roce 2018 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. Velký dík patří také našim
sponzorům.
Přejeme Vám také příjemné prožití svátků vánočních,
plno radostných a úspěšných dnů v nadcházejícím roce 2019.

SDH Topolany
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RECEPTY
GRILÁŽKY
Suroviny:
300 g nahrubo nasekaných vlašských ořechů
3 ks vejce
300 g cukru
250 g másla
2 ks oplatky

Karamel:
300 g cukru

Postup přípravy
1. Vajíčka, cukr a máslo dáme do hrnce, přidáme nasekané ořechy a vaříme na
mírném ohni za stálého míchání, dokud hmota nezhoustne.
2. Na pánvi cukr zkaramelizujeme, dáváme pozor, aby se nepřipálil. Pokud
děláme najednou krém a karamel, časově vám to vyjde stejně. Nádivka i
karamel se spraví časově nastejno.
3. Nádivku odstraníme z tepla a vmícháme ji do karamelu. Hmotu ještě horkou
nalijeme na oplatky a zakryjeme druhou oplatkou. Zatížíme na několik hodin,
nebo dokud nádivka nevychladne. Vrch můžeme pocákat čokoládou.

ČOKOLÁDOVÉ VÁNOČNÍ HVĚZDY
Těsto:
150 g hladká mouka
100 g kukuřičný škrob
60 g moučkový cukr
30 g kakao
125 g máslo
1 ks vejce
2 lžíce smetana nebo mléko

Nádivka:
100 g bílá čokoláda
50 ml smetana ke šlehání
3 lžíce kokosový nebo jiný likér
Glazura:
100 g tmavá čokoláda
3 lžíce olej

Postup přípravy:
Mouku, škrob, moučkový cukr a kakao prosejeme přes jemné síto minimálně 2x.
Přidáme na kostičky nakrájené máslo, vajíčko a smetanu nebo mléko a zpracujeme
hladké těsto, které odložíme do lednice na půl hodiny až hodinu. Těsto rozválíme na
tenčí plát, ze kterého vykrojíme hvězdičky a ukládáme je na papírem vyložený plech
na pečení. Nezapomeňte do každé druhé hvězdičky udělat
malou dírku.
Pečeme v předem vyhřáté troubě při teplotě 190 stupňů cca 7 minut, ale záleží na
tloušťce těsta. Bílou čokoládu rozpustíme ve vodní lázni, přidáme smetanu a
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mícháním všechno spojíme. Necháme vychladnout a přidáme likér. Ve vodní lázni
rozpustíme i tmavou čokoládu, přidáme olej a promícháme. Nejdříve hvězdičku s
dírkou namočíme do čokolády a necháme ztuhnout, pak je lepíme krémem.

MARCIPÁNOVÉ BROWNIES
Těsto:
160 g hořká čokoláda
80 g máslo
120 g kr. cukr
2 ks vejce
1 lžíce kakao
1 lžička vanilkové aroma
1 lžička mandlové aroma
100 g polohrubá mouka
1/2 lžičky sůl
50 g nasekané mandle
Dále budeme potřebovat:
1 lžička kr. cukr
1 lžička voda
200 g marcipán
70 g hořká čokoláda
1 lžička olej
Postup přípravy:
1. Připravíme si plech na pečení o velikosti 20 x 20 cm. Dno vyložíme papírem a
troubu předehřejeme na 180 stupňů.
2. Ve vodní lázni rozpustíme máslo spolu s čokoládou. Odstavíme a následně
vmícháme suroviny v tomto pořadí: cukr, vajíčka, aroma, kakao, sůl a mouku.
Nakonec přidáváme na kousky nasekané mandle a spojíme.
3. Připravené těsto navrstvíme na plech a pečeme cca 15-20 minut. Nepečeme
příliš dlouho - těsto by jsme vysušili. Upečené necháme vychladnout.
4. Vodu s cukrem ohřejeme. Když máme cukr rozpuštěný, odstavíme. Potřeme
touto sladkou vodou celý povrch těsta (bez cukrové vody se marcipán nepřilepí
na těsto).
5. Marcipán rozválíme do požadované velikosti a opatrně ho přemístíme na těsto.
Pěkně uhladíme a vrch polijeme rozpuštěnou čokoládou, do které jsme přidali
jednu lžičku oleje.
6. Když čokoláda ztuhne, nakrájíme úhledné řezy ostrým nožem a podáváme.
Dobrou chuť!
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Kolektiv mladých hasičů
Ke konci dalšího kalendářního roku bych vás ráda informovala o činnosti kolektivu
mladých hasičů.
Celou soutěžní sezónu jsme s úspěchem spolupracovali s SDH Pustiměř, kde nám nabídli
prostor pro zimní tréninky. Díky tomu měli natrénováno soutěžící na všech pozicích. Od
proudařek až po koš. Navzájem jsme si také půjčovali závodníky. Matěj s Tomem s nimi
běhali v družstvu dorostů a my si půjčovali strojníka, který nám již delší dobu chybí. Starší
družstvo tvoří spíše dívky, které mají ke stroji stále respekt. Také jsme potřebovali lehce
namotivovat, protože naše sebevědomí trochu utrpělo ne příliš úspěšnou předcházející
sezónou. Několik pomyslných výstupů na „bednu“ nám bylo velkou odměnou za naše
snažení. Mladší družstvo mělo také velmi stabilní výsledky. Když vezmeme v úvahu, že na
některých pozicích jsou stále děti z přípravky, je 6. nebo 7. příčka (v průměru z 18.
družstev) dobrý výsledek. I když medailí se děti dočkaly až na místních závodech, kde je
dostaly za výkony po celý rok. Většina si odběhla svůj první branný závod, na který se musí
naučit spoustu dovedností- od střelby ze vzduchovky, přelez lana, uzly, značky, zdravovědu
až po vytrvalostní běh. Velkým překvapením byl pak postup do dalšího kola na uzlovačce
v Hostěrádkách- Rešově i na podzim v Drnovicích.
Mezitím jsme stihli po obci posbírat starý papír. Ačkoliv jsme byli spíše pesimisty, vybrali
jsme ho tolik, že nám naše „Velryba“ (VW Crafter) do kopce ke sběrnému dvoru málem
vypustila duši. Děkujeme za vaše příspěvky.
Samozřejmostí byla aktivní účast při oslavách 125. výročí založení našeho sboru. Jelikož
nám chybí dobré (divadelní) ozvučení, vsadili jsme na oblíbené rytmické country tance.
Velký potlesk byl pro nás znamením, že jsme se je naučili dobře a troufám si říct i
k velkému překvapení některých rodičů .
O příjemnou zábavu se postaral
i Tom Kudlička se svou bicí soupravou.
Odměnou pro děti byla možnost provést
požární útok s profesionálními hasiči
z Vyškova, i když původně svou ukázku
měly natrénovanou trochu jinak.
Podzimní branný závod i uzlovačku starší
družstvo spíše protrpělo, ale všichni se
pobavili při noční návštěvě Dinoparku a
dinokola.
Do konce roku moc času nezbývá, ale
přesto si vás opět dovolíme pozvat na krátké
divadlo. Tentokrát zahrajeme O kocourovi
v botách.
Divadélko bude součástí
předvánočního večera ve společenském
centru 23. 12. od 17,00 hod.
Všem přejeme pohodové Vánoce a v novém roce hodně zdraví a alespoň nějaké
splněné přání.
Vedoucí mládeže Marie Kudličková
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Tříkrálovou sbírku pořádá každoročně Charita Česká republika.
Tříkrálová sbírka bude probíhat od 1. do 14. ledna 2019.
Výnos Tříkrálové sbírky z největší části tradičně putuje na podporu lidí v nouzi
žijících na území ČR. Jde o různé formy pomoci pro nemocné, osoby se zdravotním
postižením, seniory, matky s dětmi v tísni a další. Většina vykoledovaných prostředků
zůstává v regionu, kde byly vybrány.
********************************************************************

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 2019
***************************************************************************************
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