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ZELENÉ
PIVO
NA
ZELENÝ
ČTVRTEK
Společenské centrum
Topolany

KOMU SE NELENÍ
TOMU SE ZELENÍ

Zelené pivo vzniká spojením kvalitní vody, toho nejlepšího
moravského ječmene a žateckého poloraného červeňáku. Pivo je vařeno
tradičním způsobem na 2 rmuty. Do mladinové pánve se spolu s chmelem b ěhem varu
přidává i bylinný výluh, který vzniká louhováním n ěkolika druh ů bylin v četn ě kop řivy
v horké vodě. Díky tomuto způsobu vaření má pivo plnou chu ť a příjemnou hořkost.
Svou sílu pak Zelené pivo získává spodním kvašením trvajícím osm dn ů. Dlouhým
zráním při teplotě 1 °C se pivo chuťově zakulacuje a získává svůj typický buket a říz.
Množství zeleného piva omezeno. Dále bude nabídnuto pivo Holba
11°.

SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané a čtenáři obecního zpravodaje,
máme za sebou zimní měsíce, dobu vánočních svátků. Blíží se
začátek 2. čtvrtletí a s ním vychází další číslo obecního zpravodaje.
Dovolte mi krátké shrnutí událostí, které se v naší obci udály nebo nás teprve čekají.
Premiérou byl Silvestrovský ohňostroj, který se konal u nás v obci poprvé a
troufám si říci, že se vydařil. Soudím dle hojné účasti občanů, která nás mile
překvapila. Ohňostroj plánujeme každoročně. Někdo z Vás může říct, že to jsou
vyhozené peníze, ale pro nás zastupitele a doufám, že i pro většinu z Vás je to
příjemná chvíle, kdy se sejde na jednom místě spousta občanů, pozdraví se,
povykládají a popřejí si navzájem vše nejlepší do Nového roku.
Začátkem roku se změnilo vedení spolku PRORADOST Topolany. Předsedkyní
spolku se stala Kamila Pantůčková, místopředsedkyní Lenka Kozáková, dalšími
členy spolku jsou Pavla Ševčíková, Katka Hýzlová, Katka Vrbová a Josef Ševčík.
Tito lidé připravili v únoru dětský karneval a spoustu dalších akcí mají
naplánovaných. Zastupitelstvo obce jim přeje mnoho úspěchů, hlavu plnou nápadů a
hojnou účast na pořádaných akcích.
1. února proběhla kolaudace místního společenského Centra. Místní společenské
centrum se nachází v areálu Obecního úřadu a těsně sousedí s víceúčelovým hřištěm,
hřištěm pro děti a pergolou. Nyní může plně sloužit pro pořádání rodinných oslav,
kulturních akcí a podobně. Provozní řád Centra a ceník za pronájem je zveřejněn na
webových stránkách obce. Zastupitelstvo obce odsouhlasilo na svém 1. veřejném
zasedání následující půjčovné:
* občan s trvalým pobytem v obci
- centrum 1 200,- Kč
- víceúčelové hřiště 800,- Kč
- pohřební hostina ( zemřelý/á má trvalý pobyt v obci) půjčovné zdarma
* pro ostatní zájemce
- centrum 1 800,- Kč
- víceúčelové hřiště 1 200,- Kč
V případě zájmu pronájmu společenského centra kontaktujte Obecní úřad Topolany
(telefon 725 111 495 a 517 362 508).
V únoru byla vydlážděna plocha sběrného místa u obchodu potravin. Byl zde
umístěn další kontejner na plast. Posíleno o kontejner na papír bylo sběrné místo u
sokolovny. Prosím občany, aby na sběrných místech a nejen na nich udržovali
pořádek.
Do konce května bude zhotoveno rozšíření vodovodního řadu ke zbývajícím
rodinným domům. Smlouva o dílo je již uzavřena. Tuto akci hradí obec ze svého
rozpočtu a částka na ni činí 7……..,- Kč.
Do konce června by se měla uskutečnit demolice kotelny ( přístavby u bývalé
školy). Nyní se čeká na vypracování projektu na přeložku plynu a odpojení od
inženýrských sítí.
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31. 5. a 1. 6. se uskuteční v naší obci XXVII Rally Vyškov. Trasa přes obec
povede jako v minulých ročnících, jen opačným směrem.
Během letošního roku by se mělo začít s realizací stavby optické kabelové trasy
v obci.
Vážení občané, rozhodování ve věcech veřejných není pro nás zastupitele
jednoduché. V naší obci je mnoho věcí a témat důležitých, ale za důležité a
podstatné považuje každý z nás něco jiného, což je dle mě přirozené. Nemůžeme a
ani nejde se zavděčit všem. Máme v plánu zlepšit webové stránky obce, vkládat více
informací, hlášení rozhlasu atd. Chtěli bychom postupně začít s opravou chodníků,
výměnou veřejného osvětlení za úsporné LED lampy, opravit místní rozhlas,
zbudovat místní komunikaci v části obce „Hliník“. Bohužel vše letos určitě
nestihneme.
Dne 21. 3. jsem našla v poštovní schránce dopis “ anonym“ s následujícím
textem: „ Vážená paní starostko, protože se blíží další vydání obecního zpravodaje a
Vy jste stále jeho redaktorka, tedy i zpracovatelka příspěvků, velmi bychom ocenili,
kdyby zpravodaj obce byl opravdu Zpravodajem obce Topolany, kde se třeba dovíme
o tom, co se v obci událo, co obec udělala v uplynulém období pro její rozkvět a
zlepšení života svých obyvatel a co samozřejmě má v plánu udělat a ne jak tomu
bylo v posledním čísle zpravodaje, kdy jsme nevěděli, jestli je to zpravodaj obce
nebo Zpravodaj SDH Topolany. Děkujeme za pochopení. Vaši topolanští čtenáři
Vážení čtenáři, Vy máte pocit, že v minulém čísle obecního zpravodaje se
vyskytuje velký počet stránek věnovaných SDH Topolany? Bylo to poslední vydání
zpravodaje v roce 2018 a tudíž shrnutí činnosti vykonané v tom roce. Pokud
sledujete dění v obci, tak si odpovězte na otázky sami. Kdo provádí v obci sběr
papíru, kovového odpadu, elektroodpadu? Kdo reprezentuje naši obec v soutěžích
VC okresu Vyškov a v soutěžích i mimo ČR a úspěšně? Kdo se podílí svou činností
na přípravách různých kulturních a sportovních akcí? Kdo pomáhá obecnímu úřadu
při úklidu obce, ořezu stromů a podobně? Má odpověď: SDH Topolany
V naší obci vykonává činnost i spolek PRORADOST. TJ Sokol Topolany také
pořádá různé akce např. Košt slivovice, Fechtlcup, cvičení jógy a další. Všichni mají
možnost prezentovat svou činnost ve Zpravodaji obce. Jestli tak činí nebo ne, je
jejich rozhodnutí. Když článek pošlou, velice ráda jej zveřejním.
Někteří občané se zapojují do přípravy kulturních a sportovních akcí a někteří
tráví čas jen psaním dopisů, které ani nemají odvahu podepsat.
V dubnu nás čekají Velikonoční svátky. Přeji Vám, krásné jarní dny plné
sluníčka. Ženám a dívkám hodně koledníků, dětem bohatou pomlázku a chlapům
plnou sklenku.
Renata Pavlincová
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Z KRONIKY NAŠÍ OBCE
Rok 1915 byl celý ve znamení války. Válka zuřila na východě. Našemu vojsku
podařilo se pomocí těžkých děl zatlačit rusy od Krakova a Věličky na řeku Nidu
k Farnovu a Gorlici. Když dopravením veliké spousty děl německých a rakouských
do Haliče podařilo se prolomiti ruskou frontu u Gorlice, ustupovali Rusové nemající
dostatek zbraní a nábojů stále na východ odevzdavše téměř celou Halič zpět vojsku
rakousko-německému i s pevností Přemyšlem nedávno 2 2/3 teprve dobytou i
s Lvovem 22/6 . Rozkaz zněl: vyvěsiti prapory, slavnostní bohoslužby za vítězství.
Rusové zastavili se u Farnovole a tam se zakopali přes zimu, vzdavše se celé
Ruskoviny. V ruském Polsku ztratili celé ruské Polsko s městy Lodží, Varšavou,
Bvest Litevském po močály, celou Litvu a Kuronsko po řeku Dvinn.
Na západě zakopána byla celý rok obě vojska v úkrytech, bojujíce místy „Krtčí prací“
vzájemně se škádlíce. Za to loďstvo anglo-francouzké blokovalo území naše i
německé. Německo hájí se ponornými čluny, které ničí loďstvo válečné, obchodní i
poštovní. Tak se přihodilo, že největší parník anglický Lusitanie torpédován byl
německým podmořským člunem potopil se, při čemž se utopilo přes 1000 lidí. Z toho
povstaly diplomatické zápletky německo- americké, které později po zaplacení
výkupného utichly.
Na jižní srbské frontě stahovalo Německo i Rakousko z Haliče válečný materiál
hlavně děla. Když se bylo německé diplomacii podařilo získati Bulharsko do svého
spolku. Tak bojují na jedné straně centrální mocnosti Německo, Rakousko, Turecko a
Bulharsko na druhé straně dohody Rusko, Srbsko, Černá Hora, Francie, Anglie,
Belgie, Japonsko. Srbsko bylo napadeno ze severu vojskem německo-rakouským,
z jihovýchodu Bulhary a Turky a nemaje kromě černohorců jiných pomocníku
ztratilo Bělehrad, Niš, veškeren materiál železniční, dobytek – zkrátka vše ustoupilo
do hor albánských a rozptýlilo se po bojištích dohodových. (zajatce rakouské vzali
sebou z naši obce tam byl Doupovec Josef č.69, Smutník, Müller č. 35, J.Jan č. 74)
Sněmovna sídlila na ostrově Korfu, Král ve Francii. Na bezbranném pozůstalém lidu
srbském kultura německo - maďarská zchladila si svoji žáhu bolno slyšeli
vypravovati očité svědky. Zničíce celou zemi srbskou táhne vojsko rakouské na
západ směrem k Černé Hoře, vojsko bulharsko - německé na jih s Soluni. Zde se byla
usadila vojska francouzsko-anglicko-srbská pod vůdcem Saraillem. Takový byl stav
do konce roku 1915.
Na frontě jihozápadní-italské. Věrný spojenec náš Itálie, chopila se příležitosti, aby
území své rozšířil na úkor Rakouska o země, kde bydlí Italové, proto žádal po
Rakousku. Jižní Tyroly, Terst s okolím Dalmácie zvláště města obyvatelstvem
italským, Rijeku, váleč. Přístav Polu. Když mu to Rakousko odmítlo, vyhlásilo 23/5
1915 válku a přešlo na stranu dohody. V té době měli jsme na frontě hodně Italů
z Rakouského území. Topolany a Křižanovice byly náhodou ušetřeny vystěhovalců.
Heroltice jich měli 20. Vojsko naše postavilo se Italům dělaje si zákopy tentokráte
velice trapné ve skalách – kaverny. Italové zabrali jižní cíp Tirol po Roverodo a část
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hrabství Gorického k řece Soči.
V únoru 1915 zabavila vláda veškeré obilí u všech rolníků, začátkem března vyslán
do naší obce geometr Skopal, Vyškovu, který měl za úkol napsati veškeré zásoby
obilí a mouky u zemědělců, přebytky vozily se do družstva do Vyškova. Nevím kolik
pšenice a žita obec dodala.
V dubnu spisovala se opět mouka po komorách, na jednotlivce ponecháno denně 320
gramů, přebytek odevzdal se družstvu do Vyškova. Platila se pšeničná 0 -78 hal.,
pšeničná 1 – 76 hal., pšeničná 2 – 70 hal., žitná – 54 hal., ječná – 54 hal. Na chléb
vydány byly “chlebenky“ lístky zavedené ve městech, které opravňovaly na koupi
chleba, na mouku zavedeny „moučenky“.
Přepis z kroniky obce Topolany

pokračování v dalším vydání zpravodaje

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

FARNÍ LISTY - POZDRAVENÍ
V těchto dnech jsme svědky pozvolného probouzení přírody. Máme jistě oprávněnou
starost, aby to co bylo na polích zaseto a nebo se ještě zaseje vzklíčilo a rostlo
k užitku. Nenechává nás klidnými nedostatek vody, který je vážný problém. Prostě je
mnoho věcí a dějů, které neumíme ovlivnit. Z toho vyplývá, že je dobré být pokorný
a brát vše v životě spíše jako dar než právo na něco. Blížíme se k velikonočním
svátkům, nejsou to na prvním místě svátky jara i když je toto období umocňuje.
Velikonoce, nám připomínají události velkých nocí, kdy Pán Ježíš trpěl, zemřel a
třetího dne vstal z mrtvých. Velkou hodnotou života, jsou vazby a vztahy mezi lidmi.
Ty působí pokoj v rodině, mezi sousedy, ve farnosti a také v obci. Přeji pokojné a
radostné prožití velikonočních svátků, které nám sdělují, že život vítězí nad smrtí.
V úctě P. Michal Pořízek

Přehled bohoslužeb na Velikonoce v kostele sv. Mikuláše
Zelený čtvrtek 18.4. v 18.30 hod.
Velký pátek 19.4. v 18.30 hod.
Bílá sobota 20.4. nebude
Neděle Zmrtvýchvstání Páně 21.4. v 10.45 hod.
Velikonoční pondělí 22.4. v 10.45 hod
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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. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů.
Výpis usnesení z 1. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Topolany konaného
dne 19. 12. 2018
Zastupitelstvo obce schvaluje:
* Darovací smlouvu na zabezpečení provozu místní prodejny firmě TOPLAJK s.r.o.
v částce 126.000,- Kč
* pravomoci starostky schvalovat a provádět rozpočtová opatření po celou dobu
čtyřletého volebního období jak v paragrafové, tak i v položkové části a v závazných
ukazatelích bez omezení výše. Jedná se o pověření starostky obce k provádění a
schvalování rozpočtových opatření v plném rozsahu
* přílohu č. 1 ke Smlouvě o poskytování odborných knihovnických služeb/ nákup
knih. KKD Vyškov v roce 2019 bude poskytnuta z rozpočtu obce Topolany na
základě této přílohy č. 1 částka 7.000,- Kč
* Smlouvu o provedení hudební produkce s dodavatelem HANAČKA, z.s. v částce
17.000,- Kč
* Návrh rozpočtu SDH Topolany na rok 2019 a 152.500,- Kč vyčlení z rozpočtu
obce Topolany na provoz a činnost pro rok 2019
* na základě Žádosti Českého svazu včelařů na rok 2019 poskytnutí finančního daru
v částce 1.500,- Kč
* poskytnutí finančního daru spolku PRORADOST z rozpočtu obce v roce 2019
v částce 20.000,* poskytnutí finančního daru TJ Sokol Topolany na rok 2019 v částce 20.000,* poskytnutí finančního daru ve výši 3.000,- Kč Honebnímu společenstvu Topolany
* doplnění finančního výboru o členy Mgr. Jana Kozáka a Mgr. Pavla Soukupa
* doplnění Kontrolního výboru o členy Davida Ševčíka a Lenku Červeňákovou
* poskytnutí částky 1.500,- Kč Asociaci Paprsek na zajištění sociálních služeb,
poskytovaných klientům Asociace Paprsek, včetně úhrady provozních nákladů.
* poskytnutí částky 1.500,- Kč Asociaci Paprsek na zajištění akcí, pořádaných pro
zdravotně postižené děti- členy Asociace Paprsek a úhradu provozních nákladů klubu
* Provozní řád místního společenského Centra a ceník půjčovného s účinností od 19.
12. 2018
* Obecně závaznou vyhlášku obce Topolany č. 1/2018 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
* plán inventur za rok 2018
* složení inventarizačních komisí, tak jak bylo navrženo s oprávněními jednotlivých
inventarizačních komisí
* Smlouvu o zajištění nakládání s odpady č. 17030054 se společností RESPONO a.s.
* Směrnici pro vedení účetnictví č. 1/2019 s jejími přílohami; Vnitřní směrnicí obce
Topolany č. 1 Pro provedení inventarizace majetku a závazků obce účinné od 19.
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12. 2018; Vnitřní směrnicí obce Topolany č. 2 Pro tvorbu a používání opravných
položek účinné od 1.1.2019; Vnitřní směrnicí obce Topolany č. 3 K podrozvahovým
účtům účinné od 1.1.2019; Vnitřní směrnicí obce Topolany č. 4 Přeceňování
majetku určeného k prodeji reálnou hodnotou účinné od 1.1.2019; Vnitřní
směrnicí obce Topolany č. 5 Pracovní cesty a cestovní náhrady účinné od 1.1.2019;
Vnitřní směrnicí obce Topolany č. 6 Oceňování majetku účinné od 1.1.2019; Vnitřní
směrnice obce Topolany č. 7 Schvalování účetní závěrky účinné od 1.1.2019;
Vnitřní směrnice obce Topolany č. 8 Pro odpisování dlouhodobého majetku účinné
od 1.1.2019
* Zásady pro poskytování finančních příspěvků a nákup věcných darů z rozpočtu
obce Topolany s účinností od 1.1.2019
* Návrh rozpočtu obce Topolany dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. b) ve třídění dle
rozpočtové skladby:
na straně příjmů v položkách a paragrafech ve výši 4 976 400,- Kč
financování příjmy 1 000 000,- Kč
na straně výdajů v paragrafech ve výši 5 976 400,- Kč
* Smlouvu o dílo s firmou Jiří Pařez- zdravotně technické práce pro rok 2019
* Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, tak jak byla na veřejném
zasedání předložena
Zastupitelstvo obce neschvaluje:
* Žádost Rally Vyškov v současném znění
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
* bere na vědomí jmenování paní Bc. Petry Vítkové správcem rozpočtu od 1. 12.
2018
* problematiku s vjezdem k novostavbě rodinného domu.
Zastupitelstvo vydá stanovisko k problému až po vyjádření dopravního inspektorátu
Výpis usnesení z 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Topolany konaného
dne 13. 02. 2019
Zastupitelstvo obce schvaluje:
* Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 17030054 se společností Respono a.s.
* Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030047649/001
* Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi obcí
Topolany a Infos Leas, spol. s r.o.
* žádost XXVII. Rally Vyškov ze dne 15.1.2019 v předloženém znění
* Smlouvu o dílo č. 1/2019 na poradenství a technickou pomoc při zajištění provozu
kanalizace Topolany
* výši stočného 120,- Kč na osobu na základě výpočtu nákladů a stanovení směrného
čísla spotřeby vody pro bytový fond s jednou osobou v bytě ve snížené výši 32 m3 za
rok při ceně 3,75 Kč za 1 m3
* Smlouvu o dílo mezi obcí Topolany a firmou REAL SOFT
* Darovací smlouvu s MŠ Moravské Prusy na poskytnutí finančního daru ve výši
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3.000,- Kč na nákup hraček pro MŠ Moravské Prusy
* Kupní smlouvu na prodej pozemku p.č. 2642/2 o výměře 148 m2 v ceně 75,- Kč/
m2 a pozemku p.č. 2642/3 o výměře 69 m2 v ceně 75,- Kč/ m2
* návrh Střednědobého výhledu rozpočtu na období 2020-2022
* Záměr obce Topolany na provoz a pacht vodohospodářského zařízení uveřejněný
v souladu s ustanovením §39 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném
znění dne 29.1.2019
* poskytnutí členského finančního příspěvku Spolku pro obnovu venkova ČR za rok
2019 ve výši 2.000,- Kč
* Smlouvu o poskytování služeb elektrické energie č. SE 070069296 se společností
Centropol Energy, a.s. na dobu určitou do 31. 12. 2019
* Smlouvu o zřízení věcného břemene č. PV-014330052553/001
* povoluje změnu sídla spolku PRORADOST z původní adresy na adresu OÚ
Topolany, Topolany 51, 682 01 Vyškov
* Smlouvu o technické podpoře informačního systému MUNIS a dalších produktů
společnosti Triada a výběr varianty A poskytovaných služeb
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
* změnu rozpočtu na rok 2019 účinné od 1.1.2019, dle novely rozpočtové skladby č.
329/2018 uveřejněné ve Sbírce zákonů dne 28.12.2018
Výpis usnesení z 3. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Topolany konaného
dne 06. 03. 2019
Zastupitelstvo obce schvaluje:
*Smlouvu o dílo a poskytování služeb mezi GPlus s.r.o. a obcí Topolany
* žádost o vyjádření pro potřeby územního řízení od společnosti InfoTel, s.r.o.
* schvaluje Smlouvu o dílo mezi firmou TRASKO a.s. a obcí Topolany na dodávku a
montáž díla na akci Prodloužení vodovodu RD č.p. 109 a č.p.135 Topolany
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
* Zprávu o činnosti finančního výboru za rok 2018
* Zprávu o činnosti kontrolního výboru za rok 2018
* rozpočtové opatření č. 1/2019
********************************************************************

Tříkrálová sbírka
V sobotu 5. ledna proběhla v naší obci Tříkrálová sbírka 2019, při které bylo celkem
vybráno 7.890,- Kč. Děkujeme všem občanům, kteří do kasiček přispěli a
koledníkům, kteří sbírku v naší obci zajišťovali.

Víceúčelové hřiště
Na víceúčelovém hřišti je možné provozovat tenis, badminton, odbíjenou, košíkovou
a nohejbal…Další informace jsou uvedeny v Provozním řádu hřiště.
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Zájemci, o pronájem víceúčelového hřiště, můžou kontaktovat správce hřiště na
telefonu 731 583 384.

Volby 2019 do Evropského parlamentu
Volby do Evropského parlamentu se uskuteční v pátek 24. a sobotu 25. května 2019.
Místem konání voleb je volební místnost na Obecním úřadě v Topolanech č. p. 51
pro voliče s trvalým pobytem v obci Topolany.
Bližší informace budou uveřejněny na webových stránkách obce a úřední desce.
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.

Blánatka lipová
Někteří občané upozorňovaly na drobný hmyz vyskytující se na kmenech lip. Získala
jsem na internetu následující informace.
Jedná se o ploštici druhu blánatka lipová (latinsky Oxycarenus lavaterae), která při
svých zimních koloniích vytváří silné šedostříbrné povlaky na větvích a kmenech lip.
Tato ploštice pochází ze Středomoří, areálem jejího výskytu je západní Středomoří od Kanárských ostrovů, Maroka, Alžírska, Tuniska a Malty na jihu po Itálii, jižní
Francii a jižní Švýcarsko na severu
V České republice je druh asociován s lípou srdčitou (Tilia cordata), na ostatních
druzích lip zatím nebyl pozorován. Vyskytuje se na osluněných solitérně stojících
stromech, převážně ve městech, vesnicích nebo v alejích, málokdy ve volné krajině.
Dospělci i larvy se živí sáním na různých částech lípy, přičemž preferují rozvíjející se
listy a nezralá semena. Dospělci a odrostlé larvy přezimují na kmenech lip ve
shlucích, které mohou čítat několik stovek až tisíců jedinců. Na jaře pak dochází ke
kladení vajíček do štěrbin v kůře. Během pár dní se líhnou nymfy, které se zdržují ve
shlucích společně s dospělci. Shluky mizí až na přelomu jara a léta, kdy se všichni
jedinci přesunou do korun. Během léta se mohou vystřídat dvě pohlavní generace.
Od konce srpna dochází opět k masovému shlukování na kmenech lip. Pokud jde
o škodlivost blánatek, nebylo ve střední Evropě pozorováno významné poškozování
pěstovaných rostlin. Teoreticky je sice možné snížení vitality dřeviny způsobené
sáním na rozvíjejících se listech v případě velmi silného napadení v kombinaci
s dalšími faktory (již narušená vitalita dřeviny, nevhodné pěstební podmínky apod.),
ale jedná se zatím pouze o teoretickou možnost. Vzhledem k tomu, že blánatka
přezimuje na povrchu stromu a vzhledem k jejímu původnímu areálu výskytu,
dochází v průběhu zimy k vysokému úhynu přezimujících jedinců. Chemická
likvidace přezimujících populací na stromech se tudíž neprovádí.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
12. ledna proběhlo v místním společenském Centru slavnostní Vítání občánků. Mezi
naše občánky jsme přivítali Matyáška, Maximka a Štěpánka.

Nejkrásnější ze všech dárků
dává život do kočárků,
a i když bude zlobit maličko,
pamatujte, že je to vaše štěstíčko.
Blahopřejeme k narození děťátka.
********************************************************************
Všem oslavencům, kteří oslavili v 1. čtvrtletí roku 2019 Své
narozeniny srdečně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví, štěstí a
spokojenosti do dalších let.

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

Josef Pospíšil
Bohuslava Kouřilová
Červeňák Stanislav

Vyjadřujeme upřímnou soustrast rodině a všem pozůstalým.
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11

Z činnosti spolku PRORADOST
Konec zimy se nese v duchu plesové sezóny a konečně přišla řada i na ty úplně
nejmenší. V sobotu 23.2.2019 se v sále společenského centra v Topolanech konal
tradiční Dětský karneval. Byla to naše první akce v novém složení spolku, tudíž jsme
si nechtěli „střihnout ostudu“ a důkladně se na ni připravovali. Vaše milé ohlasy nás
přesvědčily o tom, že jdeme tím správným směrem a úsměvy a radost dětí nás nabíjí
do pořádání dalších akcí.
Již od 15. hodiny odpolední se hlavní dveře sálu doslova „netrhly“. Bavit se a
užít si zábavné odpoledne plné her a tance přišlo v doprovodu svých rodičů či
prarodičů bezmála 50 dětí. Každé dítko dorazilo v originální masce – v sále se tak
pohybovala různá zvířátka, víly, princezny, filmoví hrdinové i pohádkové postavičky.
Rodiče dětí také nepřišli zkrátka a zasoutěžili si ve hře MUMIE nebo MÓDNÍ
PŘEHLÍDKA. Bohatá tombola doufáme obdarovala všechny děti a její nová
prezentace snad nikoho nezarmoutila. Věříme, že se dětem i rodičům program líbil a
že se setkáme zase u další akce. V nejbližší době se můžete těšit na Jarní dílničky,
Tradiční pálení čarodějnic nebo Dětský den.
Závěrem bychom chtěli moc poděkovat paní starostce za skvělou spolupráci a
ostatním sponzorům za velmi štědré dary.
Za spolek PRORADOST
Lenka Kozáková
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VELIKONOČNÍ RECEPTY
Jarní masová roláda

Náplň:

hovězí maso mleté1200 gramů

vejce 4 kusy

pepř černý ml.½ čajové lžičky

mrkev150 gramů

sůl 1 čajová lžička

špenátové listy čerstvé120 gramů

vejce1 ks

sýr tvrdý150 gramů

sádlo
těsto lístkové275 gramů
vejce na potření
Vajíčka uvaříme natvrdo (10 minut). Horkou vodu slijeme
a vajíčka zalijeme studenou vodou. Po vychladnutí je
oloupeme. Maso vložíme do mísy, přidáme pepř, sůl a vejce. Dobře promícháme. Na
pracovní desku položíme dvojmo alobal o velikosti cca 50 x 45 cm. Alobal nahrubo
natřeme sádlem. Na alobal rozložíme maso a vytvoříme plát o velikosti 45 x 30 cm.
Umyjeme a osušíme špenátové listy. Mrkev očistíme, umyjeme a nahrubo
nastrouháme. Na maso rozložíme špenát a posypeme mrkví.
Na mrkev položíme plátky sýra, nebo také můžeme použít
nahrubo strouhaný sýr. Na menší okraj uložíme vajíčka.
Pomocí alobalu začneme roládu stáčet. Roládu zabalenou do
alobalu položíme na pekáč vyložený alobalem a zabalíme
okraje rolády. Podlijeme trochou vody. Pečeme 60 min. při
teplotě 180 °C.
Po vychlazení položíme roládu na rozvinuté listové těsto, zabalíme a přendáme na
pekáč, i s pečicím papírem, ve kterém bylo listové těsto stočeno. Potřeme
rozšlehaným vejcem. Pečeme 25 min. při teplotě 180 °C.
Plněná vajíčka
vejce 6 ks
Základ náplně:
máslo 100 gramů
sýr tavený 100gramů
tatarská omáčka 80 gramů
sůl, pepř
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Šunková náplň:
šunka vepřová 100 gramů, sůl, pepř, citronová šťáva
Šunku umeleme, smícháme s částí náplně a ochutíme citronovou šťávou, špetkou soli
a pepře.
Křenová náplň:
křen sterilovaný 1 čajová lžička, česnek sušený ¼ čajové lžičky
Česnek smícháme se zbytkem náplně, kterou pak dochutíme křenem.
Vajíčka uvaříme natvrdo (cca 8-10 minut varu), necháme je vychladnout a oloupeme.
Rozkrojíme na půlky a žloutky vyjmeme. Změklé máslo smícháme s taveným sýrem,
tatarskou omáčkou, osolíme a opepříme. Pokud máme menší vajíčka stačí 120 g
másla. Náplň rozdělíme na dvě části.
Bílky naplníme náplněmi pomocí ozdobného cukrářského sáčku. Ozdobíme
petrželkou, pažitkou, kapií, šunkou, prostě podle fantazie.
Biskupský chlebíček s karamelovým likérem
Příprava těsta
máslo 120 gramů

2 žloutky

cukr moučka 60 gramů

čokoláda 50gramů

cukr vanilkový, sůl

mouka polohrubá 120 gramů

kypřící prášek do pečiva

likér karamelový 100ml

bílek 2 kusy

cukr krystalový 50 gramů

Máslo, cukr, vanilkový cukr a špetku soli utřeme do pěny. Po jednom přimícháváme
žloutky a na menší kousky nakrájenou čokoládu. Mouku smícháme s práškem do
pečiva. Střídavě přidáváme do máslové směsi mouku a karamelový likér. Všechno
spolu promícháme. Z bílků vyšleháme sníh. Do sněhu vmícháme cukr. Sníh s cukrem
přidáme do těsta. Vše spolu promícháme a vlijeme do vymazané a moukou vysypané
formy na srnčí hřbet. Pečeme na 150 °C 40 minut.
www.svetvemne.cz
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6.4.2019
UKLIĎME ČESKO
Ukliďme svět, ukliďme Česko je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na
území celé České republiky (a dokonce na pár místech mimo ni). Jejím cílem je
uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek.
I letos se naše obec Topolany opět připojí k tomuto projektu, přijďte i Vy a
podpořte prosím tuto akci.
Sraz účastníků v 8:00 hod u OÚ.
S sebou: hrábě, lopatu, koště a rukavice

Příspěvky do Zpravodaje č. 2 můžete nechat na obecním úřadě do 15. června 2019
***************************************************************************************
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