Ročník XVI

Číslo 2

ZPRAVODAJ OBCE
TOPOLANY

VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ NAŠICH DĚTÍ

vydává obec Topolany

duben – květen- červen 2019

www.obectopolany.cz

OBSAH:
SLOVO STAROSTKY ……………………………………………….

3.

VÝSLEDKY VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU ………

5.

ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU

…………………………………

6.

………………………………………..

8.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA ………………………………………..

10.

POZVÁNKA NA SOUTĚŽ SDH TOPOLANY

……………………

11.

…………………………..

12.

Z KRONIKY NAŠÍ OBCE

Z ČINNOSTI SPOLKU PRORADOST

PREVENTIVNÍ OČNÍ VYŠETŘENÍ PRO SENIORY ZDARMA

14.

RECEPTY ……………………………………………………………

15.

Včelařská výstava
2.

SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
I. pololetí roku 2019 uteklo jako voda, tak mi dovolte krátké shrnutí uskutečněných
akcí v naší obci během 2. čtvrtletí.
Dne 6. dubna proběhla již tradiční akce „Ukliďme Česko“. Sbíraly se odpadky,
vyčistila svodnice v Uličce, odstraňoval se plevel podél obrubníků. Občané, kteří nás
přišli podpořit odvedli pořádný kus práce a já jim touto cestou moc děkuji a těším se
na naše společné shledání u dalšího ročníku „Ukliďme Česko“.

V dubnu jsme oslavili Velikonoční svátky a komu se nelenilo, mohl na Zelený čtvrtek
přijmout pozvání do místního společenského Centra a do místní Sokolovny na zelené
pivo.
30. duben patřil čarodějnicím, a tak na místním hřišti proběhl již XII. slet čarodějnic.
Jeden místní občan mě upozornil, že jsem zapomněla na výročí osvobození obce.
Za minulého vedení bylo zvykem dělat průvod k pomníku a tím uctít památku padlých.
Ano, zapomněla jsem a omlouvám se všem občanům, kterých se to dotklo. V příštím
roce se průvod a pietní akt uskuteční, neboť bude „kulaté“ výročí osvobození obce.
V dalších letech uctíme památku padlých položením kytice a zapálením svíčky u
pomníku, již bez účasti veřejnosti a organizování průvodu.
V sobotu 18. května se v místním společenském Centru uskutečnila prodejní
včelařská výstava. Shlédnout jste mohli různé pomůcky potřebné k chovu včelstev,
stáčení medu a podobně. Tato výstava byla velice zajímavá a doplněná o krásné
exponáty.
V polovině května započaly stavební práce na prodloužení vodovodu k č.p. 109 a
135. Termín zhotovení byl stanoven do konce května a firma jej dodržela. Nyní se čeká
pouze na kolaudaci stavby.
3.

V sobotu 1. června se konal XXVII. ročník Rally Vyškov. Obvodem naší obce
projely soutěžní automobily za hojné účasti přihlížejících fanoušků tohoto sportu.
O zajištění občerstvení na této akci se postaral SDH Topolany.
8. června zorganizoval pro děti spolek PRORADOST ve spolupráci s obcí a SDH
sportovní odpoledne na místním hřišti. Této akce se zúčastnilo přes 70 dětí.
Dne 22. června se na místním hřišti konala soutěž hasičských družstev mladých
hasičů v požárním útoku „O pohár starostky obce“ a přebor 60 m jednotlivců. Této
soutěže se zúčastnilo 48 družstev.
Děkuji jménem svým i zastupitelstva obce všem, kteří se podílí na přípravě a
organizaci těchto akcí. Přeji Vám plno síly, dobré nálady a bohatou účast na dalších
akcích.
První červencový týden se uskutečnila výměna veřejného osvětlení v části obce
„Ulička“. Nynější osvětlení nahradí LED svítidla, která mají menší spotřebu a větší
výkon osvětlení. Firma nám nabídla 8 svítidel k zapůjčení na dobu 1,5 měsíce pro
získání zpětné vazby od občanů. Pokud budeme s osvětlením spokojeni, necháme si jej
a následně zaplatíme. Umístění v Uličce jsem zvolila z toho důvodu, že 8 svítidel
pokryje celou ulici a bude možné rozpoznat rozdíl mezi novým a nynějším osvětlením
lépe, než kdybychom umístili 8 svítidel podél hlavní komunikace. Pokud budou občané
spokojeni, plánujeme postupnou výměnu veřejného osvětlení za výkonnější a
úspornější LED svítidla.
Během prázdnin se uskuteční demolice kotelny. Dříve to bohužel nestihneme
z důvodu pracovního vytížení firmy, která bude demolici provádět. V budoucnu
chceme na stávajícím místě postavit garáž, kde bude uschována hasičská technika.
Nyní je část umístěna v hospodářské budově OÚ a koňská stříkačka našla své místo
v Muzeu zemědělských strojů v Hošticích.
Na podzim by se měla uskutečnit v intravilánu naší obce výstavba optické sítě
Infos Leas.
Vydatné deště zapříčinily rychlý růst trávy a jelikož má obec pouze jednoho
zaměstnance, který se stará o údržbu zeleně, prosím občany o trpělivost a shovívavost.
Zároveň děkuji všem občanům, kteří se vzorně starají o prostranství před svým domem,
byť není v jejich majetku. Matka příroda si s námi zahrává v podobě přívalových dešťů
a krupobití. Ve čtvrtek 13. června naši obec zasáhla silná bouřka doprovázená
krupobitím a přívalovým deštěm, naštěstí naši obec nepostihla povodeň. Přesto
nějakou škodu bouře způsobila a JSDH byla povolána k vytopeným sklepům
v rodinném domě. Obyvatelka domu požádala o zveřejnění poděkování:
„Dobrý den, chtěla bych moc poděkovat paní starostce a SDH Topolany za pomoc při
vytopení sklepů, které se zatopily při bouřce dne 13.června. Děkujeme za ochotu a
rychlou pomoc. Ještě jednou moc děkuji Renata Z. Já se modlím, aby naši obec žádné
povodně nepotkaly.
První písemná zmínka o obci Topolany pochází z roku 1349. Naše obec tedy letos
oslaví 670. výročí. Zastupitelstvo obce pro Vás při této slavnostní příležitosti
připravuje „menší“ oslavu, která je naplánována na sobotu 21. září od 14 hodin. Bližší
informace Vám včas sdělíme. Budeme velice rádi, když si toto datum poznamenáte do
svých kalendářů a přijdete oslavit toto výročí společně s námi.
4.

Nyní už Vám jen popřeji krásné letní měsíce, plné pohody strávené se svými
nejbližšími. Dětem nádherné prázdniny plné nezapomenutelných zážitků a budu se
těšit na setkání s Vámi při různých společenských akcích.
Renata Pavlincová

VÝSLEDKY VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU V OBCI
TOPOLANY
konaných 24. 5. - 25. 5. 2019
Volební okrsek č. 1 Topolany
Zapsaných voličů celkem: 271
Voleb se zúčastnilo: 82 voličů
Účast v procentech: 30%
Počet platných hlasů: 82
Číslo

Politická strana, hnutí nebo koalice

28

Svoboda a přímá demokracie- Tomio Okamura
(SPD)
ANO 2011
Komunistická strana Čech a Moravy
Česká pirátská strana
Moravské zemské hnutí
STAROSTOVÉ (STAN) s regionálními partnery
a TOP 09
Občanská demokratická strana
Křesťanská a demokratická unie- Českoslov.
strana lidová
Česká strana sociálně demokratická
Strana soukromníků ČR a NEZ s podporou ODA
a profes. spol.
Rozumní a národní demokracie
Moravané
Klub angažovaných nestraníků
Strana nezávislosti České republiky
ANO, vytrollíme europarlament

30
9
27
21
26
5
39
7
36
12
32
1
2
6
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Počet
hlasů
14
11
10
10
6
6
5
5
4
4
2
2
1
1
1

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 4. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Topolany konaného
dne 10. 04. 2019
Zastupitelstvo obce schvaluje:
* Smlouvu o zabezpečení služeb v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany se
společností HASKO, spol. s r.o.
*Zastupitelstvo obce Topolany souhlasí s provedením zatravňovací dlažby před RD
Topolany č.p. 2, parc. č. 1516/1 pro možnost parkování automobilů na základě
předložené žádosti a Návrhu uvažovaného zatravnění
* Změnu bankovního účtu a pověřuje starostku k jednání s Komerční bankou a.s., k
převodu finančních prostředků a ke zrušení účtu u České spořitelny
* Smlouvu o dílo č.: 9-BVT-012-0-2019 se společností TRASKO BVT, s.r.o. na akci
„Realizace vodovodní přípojky Topolany č.p. 51“
* Provozní řád venkovního multifunkčního hřiště s umělým povrchem s křemičitým
vsypem a veřejně přístupného dětského hřiště s herními prvky
* novou Zřizovací listinu Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Topolany a
jmenovací dekret s účinností od 11. 4. 2019.
* Smlouvu o dílo č. 7/19 týkající se pravidelného provádění každoročních OTK, oprav
tělocvičného nářadí a zařízení v tělocvičnách, sportovištích, fitcentrech, a na
venkovních dětských hřištích na dobu neurčitou.
Zastupitelstvo neschvaluje:
* Pořízení knihy leteckých fotografii „Vyškovsko z nebe“
Výpis usnesení z 5. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Topolany konaného
dne 15. 05. 2019
Zastupitelstvo obce schvaluje:
* Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030049864/001 mezi
obcí Topolany a E.ON Distribuce a.s.
* Nájemní smlouvu
*uděluje souhlas k Žádosti o vydláždění příjezdové cesty k RD č.p. 98, za těchto
podmínek:
- příjezdová cesta bude zhotovena v šíři 6 m hloubka 6 m
- součástí vydlážděné plochy v šíři 6 m bude i současný „zpevněný“ vjezd k vratům
rodinného domu
- příjezdová cesta bude zhotovena ze zámkové dlažby tloušťky min. 6 cm
- veškeré náklady spojené s vybudováním příjezdové cesty k RD hradí žadatel
* Vyřazení dřevěného dětského hřiště z majetku obce
* Smlouvu na provoz a pacht vodohospodářského zařízení mezi VaK Vyškov a.s. a obcí
Topolany
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* Uzavření kupní smlouvu s kupujícím ….. na prodej pozemku parc. č. 2556 o výměře
105 m2, cena 75,- Kč za m2
* Uzavření dohody o narovnání s ….. ve věci vypořádání vzájemných práv a povinností
v souvislosti s prováděním akce Demolice a nové sociální zázemí dle smlouvy o dílo
ze dne 23.11. 2017 ve znění dodatku č. 1 ze dne 15.6.2018, a to ve znění dle návrhu.
ZO přijímá nápravná opatření - úkládá vedení obce:
1.
Při zadávání zakázek malého rozsahu důsledně dodržovat zásady dle §6 zákona
č. 134/2016 Sb., a to zásadu transparentnosti, zásadu rovného zacházení, zásadu zákazu
diskriminace a zásadu přiměřenosti – o dodržení těchto zásad je nutné vést
dokumentaci, která při zpětné kontrole dodržení zásad hodnověrně doloží.
2.
Nejen při zadávání veřejných zakázek respektovat ustanovení § 214 a násl.
zákona č. 134/2016 Sb., a na profilu zadavatele řádně zveřejňovat veškeré povinně
zveřejňované údaje
3.
Dodržovat uzavřené smlouvy a kontrolovat jejich plnění.
* Žádost o spolupráci s Linkou bezpečí a finanční příspěvek 1000,- Kč
* sdílené služby Provozu hostingového centra Města Vyškova cena 827,-bez DPH za
rok a Administraci a podporu v ceně 1700,-Kč bez DPH za rok
Zastupitelstvo obce neschvaluje:
* Žádost o provozní příspěvek pro Sociální služby Pačlavice
* Žádost o finanční dar pro Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR
Výpis usnesení z 6. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Topolany konaného
dne 5. 06. 2019
Zastupitelstvo obce schvaluje:
* Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK č. JMK058200/19/ORR - „Podpora
provozu venkovských prodejen v Jihomoravském kraji pro rok 2019“
* Smlouva o zřízení věcného břemene mezi obcí Topolany a firmou GasNet, s.r.o.
* Přílohu č. 6 k pachtovní smlouvě č. 1756/2014
*Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK č. JMK058922/19/OKH z dotačního
programu „ Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje
na období 2017 – 2020“
* Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. SPP/010/2018
* Smlouvu č. SPP/008/2019 o zajištění provozu a pachtu vodohospodářského zařízení
s platností od 1.7.2019
* Hlavní inventarizační zprávu za rok 2018
Zastupitelstvo obce neschvaluje:
* nesouhlasí s projektovou dokumentaci ke stavbě „Topolany kabel NN pro RD č.p. 98
- rozšíření distribuční sítě a neschvaluje umístění stavby "Topolany, kabel NN pro RD"
do pozemků v k.ú. Topolany u Vyškova ve vlastnictví obce
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Z KRONIKY NAŠÍ OBCE
Mouka byla nemajícím přikázána a sice okres.
Hejtmanství přikázalo obcím, ale množství
spotřebovatelů jak starostové každý měsíc předem
musili na hejtmanství oznámiti. Veškerá polní úroda
byla ihned na poli zabavena, no obilí ustanoveny
jednotné maximální ceny a to: pšenice 34 Kov, žito 30 Kov, ječmen 28 Kov, oves 26
Kov, zemáky 13 Kov. Ve mlýně mohl si dáti hospodář semleti jen když měl lístek
z hejtmanství – povolení -na určité obilí a určité množství toho obilí. Šrotovati se
mohlo libovolně. Šrotovali tedy lidé libovolné množství pšenice a žita, aby měli jako
výrobci dostatek zásob pro sebe. Čas od času přicházel do mlýnů revident zjistiti, zdali
se nemele bez povolení. Nešikovný mlynář míval někdy dlouhou řadu vykázaných bez
lístků. Ti bývali udáni na hejtmanství a pokutováni dle majetku od 2 K – 20 K. Mlynář
to odnesl zároveň s nimi 320 gr. Ponecháno i po žních. Starostové byli zmocněni
hejtmanstvím nakoupiti obolí pro místní chudinu, uschovati a čas od času dáti semlíti.
Že mleli mnozí hospodáři bez lístků s chudinským mletím – nepotřebuji obšírněji
vypisovati. Veškeren veřejný obchod obilí byl zakázán. Za to vyváželo se v překot
množství všeho obilí našemu „věrnému“ spojenci do Německa.
Poněvadž vláda Rakouská nedostatkem vlastního materiálu válečního nevěděla odkud
by tento sehnala, sáhla k mimořádným opatřením a vydala jednak prohlášení ku
sbírkám kovů z předmětů měděných, mosazných, cínových. Práci tu konali povětšině
školní dívky. U nás sebrali 17 Kg různých starších předmětů, jež starosta odvedl na
hejtmanství. V květnu téhož roku četnické orgány sepisovaly v každé domácnosti
měděné kotly a mosazné hmoždíře a cihličky, také mosazné kliky byly sepisovány. Kdo
byl šikovný pomohl si pojednom téměř v celé obci nebylo cihliček, nebylo
hmoždířů,… scházely i kotle.
Následkem zásobování vojska masem byl v roce 1915 nařízen soupis hovězího
dobytka. Každé odprodání ať telete, ať většího kusu mělo býti hlášeno u starosty, který
s odůvodněnou zprávou zaslal žádost za odprodání na hejtmanství, které v prodeji
rozhodovalo. Volný prodej i trhy dobytčí se konaly. Úbytkem masa zavedeny u nás 2
bezmasé dny počátkem měs.září a to v úterý a v pátek.
Jestliže v r. 1914 byla selata velmi laciná vypuknutím války (16 Kov jedna pára)
stoupla v tomto roce cena i 60 Kov na za 1 kg.
Vajec v tomto roce začal se jeviti nedostatek ve Vyškově. Tak měla obec dodávati na
radnici vejce. Když starosta na hejtmanství oznámil, že zdejší hospodáři mají jen pro
sebe na zimu uschováno, přišlo z hejtmanství úřední prohlídka na komory, která vejce
nalezená u všech hospodářů zabavila a nařízeno obci dodávati týdně 3 kg tvarohu á 2
kov. A 1 kopu vajec á 16 hal kus.
Správa obecní a obecní výbor zůstaly nezměněny jako v r. 1914 začátkem války.
Obecní výbor spravoval obecní jmění. Které záleží jak dříve již napsáno pod …. .
Obecní majetek je nemovitostí. Jmění zůstalo neztenčeno. Obecní účty za tento rok
nezhotovil starosta odkládaje, že nemá stanoveny účty za r. 1914 proti nimi podán
8.

byl … k zemsk. Výboru a jež zem.revident revidoval a nedokončil vyžádaje si různé
pomůcky z obce. Také obecní účty nebyly skládány v r. 1916, ani v r.1917, a 1918.
Ad 4) Ohledně správy obecních cest a Hané nemám ničeho zvláštního co by zmínky
zasluhovalo
Ad 5) Počet domů je též jako v r. minulém, přístavby, přestavby nekonány nedostatkem
řemeslníků.
Ad 6) Stav majitelů domů a polí zůstal v tomto roce nezměněn
Ad 7)8) Ani obec ani jednotlivec nevykonali nic zvláštního důležitého pro celek- národ
– neb jednotlivce.
Ad 9) Veškery spolky ochromeny v činnosti nedělaly ničeho. Jednotlivci mající
smělejší myšlenky byli zavírání úřady, stavěny před válečné soudy, každý byl opatrný
ve svých řečech. Návěstné tabulky u obcí musily býti z nařízení hejtmanství označeny
německým nápisem, ze škol odstraněny čítanky a nahrazeny vlasteneckými články o
Habsburkách, Vilémovi a Německu. Školní děti komandováni na polní práce ku sbírání
listí jahodového, kopřiv, kaštanů a bukvic, aby pomáhaly státu z hospodářské tísně.
1916
Největší persekuci zkusil národ český na sobě tohoto roku. Přední mužové a politikové
zavírání pro nesmeknutí klobouku při hraní hymny“ Zachovej nám Hospodine vězněni.
Tak stalo se našemu rodáku a čestnému občanu zdejší obce Františku Vymazalovi,
známému filologu bydlícímu v Brně. Sedě večer ve svém oblíbeném hostinci horlivě
četl noviny a nepozoroval, že vukol něho stávají lidé při hraní rakouské hymny. Za to
byl udán, na Špilberku 8 neděl vězněn a konečně za nevinného domů propuštěn. Jiní
předáci Fr. Kramář, Fr. Rašin uvězněni a vojensk. soudem pro velezradu k smrti
oběšením odsouzeni. Ovšem k vykonání ortele nedošlo – tak daleko netroufala si
vojenská diktatura.
Poněvadž ku vedení války potřebovala vláda peněz a těch nebylo, v cizině úvěr nebyl,
sbírány peníze vnitřní válečnou půjčkou. Tak 1. válečná půjčka byla koncem r. 1915.
Zdejší obec upsala na ni 1000 K v hotovosti. Na 2. půjčku, která následovala ze 5 měs.
poprvé přispěla obec 5000 K pří 6 ½ % úrokování. Při vypsání válečných půjček
muselo učitelstvo pořádati přednášku o účelu půjček, liknavé nutiti - při pozdějších
pak půjčkách choditi dům od domu a lidi k upisování přemlouvati.(a dáti si různé
urážky od lidu ve tvář vmétnouti).
Začátkem r. vojska němec.rakouská ze Srbska hnula se do Černé Hory, takže tato malá
horská země musila 17/1 kapitulovati. Veliký jásot v Rakousku nad tím! Ve škole
musili jsme to oslavovati! Král Černohorců odjel přes Itálii do Francii. Od 15/4 - 23/5
vypsána byla 4. válečná půjčka. Občané zdejší upsali 10.900 K.
Přepis z kroniky obce Topolany

pokračování v dalším vydání zpravodaje
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Všem oslavencům, kteří oslavili ve 2. čtvrtletí roku
2019 své narozeniny, srdečně blahopřejeme a přejeme
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let.

2. června proběhlo ve Společenském centru slavnostní Vítání občánků. Mezi
občánky jsme přivítali Adélku a Kristiánka.

Ať Vám Vaše děťátko přinese hodně lásky, smíchu a něhy, ať prozáří
každý den štěstím a radostí.
************************************************************
Neplačte drazí, že odcházím spát,
jak pokynul mi Osud.
Ve věčné noci bude se mi zdát,
že žiji s Vámi dosud.

Opustil nás:

Kolejka Jan

Vyjadřujeme upřímnou soustrast rodině a všem pozůstalým.

10.
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Z ČINNOSTI SPOLKU PRORADOST
V naší obci je několik spolků a mě osobně vždy velmi potěší, pokud se lidé z nich dokáží mezi
sebou domluvit a uspořádat pro Vás občany něco společně. Myslím si, že právě komunikace a
společné zážitky jsou tou nejlepší cestou k pěkným vztahům.
Touto cestou jsme se rozhodli jít při pořádání akce „Jarní dílničky“ a velmi děkujeme členům
TJ Sokol Topolany za jejich vstřícný přístup. Akce se konala 12.dubna na Sokolovně a přinesla nám
velmi hezky strávené odpoledne a snad i trochu odpočinku maminkám. Děti si vyrobily spoustu
krásných velikonočních dekorací (velikonoční čelenky, přáníčka, zvířátka, zápichy do květináčů a
ozdobily si osení).
Zásluhou, právě aktivních maminek z TJ Sokol, je zde zbudována velmi pěkná hernička, kterou
mohly děti využít jak k odpočinku, tak k aktivní zábavě, a že v ní bylo rušno. Doufáme, že se sejdeme
opět u našeho „handmade“ tvoření a to třeba už před Vánoci.
Ani jsme Vám nedali oddechnout a už Vás zveme 30.dubna na tradiční „Pálení čarodějnic“.
Ráno jsme sice schovávaly košťata před deštěm, ale počasí se umoudřilo a pak už to byl LET.
Připravené byly čarodějné lektvary a dobroty v podobě dračích prstů, netopýřích placek, pavoučích
mincí.
Nové čarodějky nejdříve složily čarodějný slib, a pak už se mohly všichni oddávat čarodějným
hrám. Házeli jsme kočku do pece (samozřejmě papírové 😊), tančili slalom s koštětem a velký obdiv
patří malým čarodějům a čarodějkám, které strčily svoji ruku do divotvorné sklenice a vylovily z ní
afrického švába, myš nebo pěkně tučného červa – bléé.
Čarodějnice Eufrozína si pro děti připravila kouzelnickou školu, kde jim ukázala, že papír, který
hoří nemusí nutně shořet, balónek, do kterého píchnou nemusí nutně prasknout, nechala vybuchnout
sopku a předvedla spoustu dalších zajímavých libůstek. Děti si také mohly všechna kouzla vyzkoušet.
V podvečer vzplála vatra s čarodějnicí. A že se hasičům letos obzvlášť povedla.
Akce, na kterou jsme se velmi těšily, ale také jedna z nejnáročnějších, se konala 8.června na
hřišti. Počasí nám přálo a na „Sportovní odpoledne“ dorazilo kolem osmdesáti dětí. Takový zájem
jsme opravdu nečekaly.
Soutěžní stanoviště byla obměněna tak, aby si mohly zasoutěžit i nejmenší. Snad Vaše děti
potěšily nové „vodní“ hry, pavučina nebo rugby míče. Nemohla chybět ani střelba ze vzduchovky,
která zaujala nejen děti, ale také jejich rodiče. Po splnění všech úkolů byly děti odměněny balíčkem
sladkostí a krásnou zlatou medailí.
Během celého odpoledne si děti mohly nechat namalovat obrázek na obličej, prohlédnou si
hasičskou výzbroj i cisternu, zaskákat si v trampolíně nebo nafukovacím hradu a projet se na
koníkovi. Strhující tečkou na závěr byla pěna a následná sprcha od SDH Vyškov, kterou jsme si užili
opravdu všichni.
Obrovské poděkování patří SDH Topolany, Obci Topolany a ostatním dobrovolníkům za
výbornou spolupráci. A Vám všem za to, že se Vám chce přijít.

za Spolek PRORADOST
Lenka Kozáková a Kamila Pantůčková
12.
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PREVENTIVNÍ OČNÍ VYŠETŘENÍ PRO SENIORY ZDARMA
Zrak je náš nejdůležitější smysl. Očima přijímáme až 80% informací z našeho okolí.
Proto je dobré o oči pečovat a chodit na pravidelné preventivní prohlídky k očnímu
lékaři. Neléčená oční onemocnění mohou totiž vést až k úplné ztrátě zraku a sociální
izolaci.
Projekt medbus Nadačního fondu Josefa Hycla nabízí bezplatnou preventivní oční péči
seniorům starším 65 let, kteří nemají možnost pravidelně navštěvovat očního lékaře. Součástí
služeb medbusu je i bezplatná doprava k očnímu specialistovi a zpět. Důležité je, aby byl
senior pojištěn u kterékoli z českých zdravotních pojišťoven. Pak už stačí jen zavolat na
telefonní číslo 517 076 800.
Koordinátorky medbusu zajistí termín vyšetření. Řidič medbusu v den vyšetření objednané
seniory vyzvedne v blízkosti jejich bydliště a dopraví je k očnímu lékaři i zpět domů zcela
zdarma. Specializované preventivní vyšetření zraku je plně hrazeno z veřejného zdravotního
pojištění a zahrnuje komplexní oční vyšetření nejmodernějšími diagnostickými přístroji a
konzultaci s lékařem.
Pokud bude při preventivním vyšetření zjištěno oční onemocnění, které vyžaduje další léčbu,
v rámci projektu medbus bude pacientovi opět zajištěna doprava k lékaři a zpět tak, aby se
mu dostalo potřebné terapie.
Ve spolupráci s Oční klinikou NeoVize Brno, která poskytuje špičkovou oční péči tisícům
pacientů ročně, se projekt medbus zaměřuje především na prevenci a včasnou léčbu šedého a
zeleného zákalu a na diagnostiku a léčbu onemocnění sítnice a sklivce. Ukazuje se totiž, že
pokud tato oční onemocnění zůstanou neléčena, mohou vést až k úplné ztrátě zraku a tím
pádem k vyloučení nemocného ze společnosti. Se zhoršujícím se zrakem se lidé o sebe
nedokáží postarat, za svoji oční vadu či onemocnění se mnohdy stydí a třeba ani nemají tušení,
že právě jejich problém je možné léčit.
Cílem projektu medbus je tedy nabídnout seniorům starším 65 let bezplatnou oční péči včetně
dopravy a současně tak zvýšit povědomí seniorů o očních onemocněních a možnostech jejich
léčby. Projekt medus byl spuštěn v říjnu loňského roku a k dnešnímu dni má již desítky
spokojených klientů, kteří využili nabízených služeb. Pokud je vám tedy více než 65 let a
dlouho jste nebyli u očního, neváhejte se obrátit na Nadační fond Josefa Hycla – projekt
medbus.
Kontakty pro objednání:
Tel.: 517 076 800

E-mail: brno@medbus.cz

14.

Web: www.medbus.cz

RECEPTY
Letní kuře z jednoho pekáčku
Suroviny:
4 kuřecí čtvrtky nebo 8 horních stehen
800 g malých brambor
palice česneku, neloupaná, rozebraná na stroužky
4 lžíce olivového oleje
200 ml drůbežího vývaru

ml. paprika, sůl, pepř
citron
2 mladé cukety
chilli paprička
bazalka

Postup přípravy receptu:
Troubu předehřejeme na 200 st. Kuřecí maso osolíme, opepříme a poprášíme paprikou.
Brambory omyjeme, osušíme, větší překrojíme a osolíme.
Do většího pekáče dáme olivový olej, rozmístíme maso, brambory a neoloupané
stroužky česneku, které jen "popučíme" plochou stranou nože nebo dlaní.
Půlkou citronu pokapeme kuře i brambory, druhou půlku překrájíme a přidáme do
pekáče.
Pečeme cca půl hodiny, pak podlijeme vývarem a průběžně během dalšího pečení
podléváme. Můžeme přidat i trochu bílého suchého vína.
Cuketu nakrájíme na kosty, chilli papričku, zbavenou semínek, nadrobno.
Asi 15 minut před dopečením kuřete vhodíme cuketu a papričku do pekáče. Úplně na
závěr přidáme natrhané bazalkové listy.
Ovocné hrníčkové knedlíky
Suroviny:
100 g polohrubé mouky
špetka soli, špetka prášku do pečiva
1 vejce
125 ml mléka

150 g drobného ovoce
máslo na vymazání hrníčků
máslo na přelití, moučkový cukr na posypání
hrubá mouka na vysypání hrníčků

Postup přípravy receptu:
Nejdříve důkladně vymažeme máslem a vysypeme hrubou moukou větší hrníčky o
objemu cca 250 ml. Můžeme použít i zavařovací sklenice, ale ty musí být s rovnými
stěnami, bez zúžení nahoře. Tím, že nemají ucha, tak se jich do hrnce vejde více.
Drobné ovoce odstopkujeme, očistíme, propláchneme a necháme důkladně okapat.
Použila jsem červený rybíz, určitě bych použila i borůvky, kdybych měla.
Mouku smícháme se špetkou soli a prášku do pečiva. Přidáme mléko prošlehané se
žloutkem, promícháme a nakonec už lehce vmícháme pevný sníh z bílku. Vznikne nám
řidší těstíčko.
15.

Do hrníčků větší lžící nalijeme trochu těsta, přidáme trochu ovoce, zase trochu těsta...
vrstvíme, aby byl hrnek plný do tří čtvrtin. Poslední vrstva musí být těsto.
Do hrnce vložíme naplněné hrníčky, nalijeme horkou vodu zhruba do poloviny až dvou
třetin výšky hrníčků. Přikryjeme poklicí a mírným varem vaříme cca 30 minut. Hrnky
z vody vyjmeme, těsto by mělo zpevnit.
Po chvilce knedlíky po obvodu objedeme nožem, vyklopíme a nakrájíme. Jde to dobře
jemným pilkovým nožem. Na talíři pocukrujeme a přelijeme máslem.
toprecepty.cz
********************************************************************

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 2019
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