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SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané a milí čtenáři,
léto je podle kalendáře za námi. Při procházce se na nás sluníčko ještě usměje, ale
vítr už je studený a listí se začíná krásně zbarvovat. Nadešel podzim a s ním i další
vydání zpravodaje, ve kterém Vám přinášíme informace z obecního úřadu a ze
společenského dění v obci.
V červenci se na místním hřišti konal 17.
ročník soutěže hasičských družstev v
požárním útoku O POHÁR STAROSTKY
OBCE. Počasí nám přálo a štěstí také, naše
družstvo Topolany A se umístilo na krásném
prvním místě s časem 17:31. Já tímto děkuji
klukům za příkladnou reprezentaci naší obce.
Od srpna probíhají v obci výkopové
práce spojené s výstavbou optické sítě. Tyto
práce jsou bohužel spojené s určitými
omezeními a tak Vás prosím o shovívavost a
trpělivost. Jelikož si v dnešní moderní době
mnozí z nás neumějí představit život bez
připojení k internetu, věřím, že spousta
občanů možnosti bezdrátového připojení
využije.
První týden v září byl zkolaudován
vodovod k rodinným domům č.p. 109 a 135.
Smlouva se společností VaK Vyškov byla uzavřena a nyní už se mohou domácnosti
připojit na vodovodní řad. Požádali jsme o dotaci ze Zvláštního účtu pro vodní
hospodářství JMK a byli jsme úspěšní. Jihomoravský kraj podpořil výstavbu
vodovodu částkou ve výši 70% což činí 557 500,- Kč.
Proběhla demolice kotelny. Na jejím místě se do budoucna plánuje výstavba garáže,
která bude sloužit pro „ustájení“ historické hasičské techniky a automobilu VW
Crafter. Projekt se již zpracovává. Mladí hasiči provedli sběr papíru v obci. Bylo
posbíráno 1130 kg novin a 230 kg kartonu. Děkujeme za nachystané balíčky sběru.
V sobotu 21. září jsme společně oslavili 670. výročí obce. K tanci a poslechu
nám zahrála kapela SEBRANKA. Děti si zaskotačily na trampolíně a skákacím hradě,
shlédly kouzelnické představení. Dospělí si prohlédli výstavu fotografií a společně
jsme shlédli ukázky hasičského sportu čtyř generací naších hasičů. Největším
potleskem diváků byli odměněni ti nejmenší. Jako večerní překvapení jsme
přichystali ohnivou show. Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě slavnostního dne.
Na žádost občanů proběhne výstava fotografií i některé sobotní odpoledne. Termín
včas zveřejníme.
Spolek PRORADOST připravil pro občany zájezd do Čejkovic. Autobus se zaplnil
velice rychle a kdo se na výlet přihlásil, určitě nelitoval. Zajímavá a voňavá exkurze
ve výrobně čajů a návštěva Templářských vinných sklepů. Děkuji za příjemně
strávené odpoledne.
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Byla oslovena firma, která pro nás vypracuje studii na odkanalizování naší obce.
Výstavba kanalizace je investice zhruba 40 000 000,-. Bude trvat ještě několik roků
než k výstavbě dojde. Někteří občané budou jistě namítat, že stávající jednotná
kanalizace funguje dlouhá léta a vyhovovalo to. Je potřeba si uvědomit jaké množství
chemie se v dnešní době používá, od čistících prostředků, pracích prášků atd. A to
vypouštíme do řeky Hané. Dříve se běžně vyvezla žumpa na pole. V dnešní době si to
nikdo z nás na pole nevyveze, protože by konzumoval zeleninu s přídavkem chemie.
S novelou zákona o pohřebnictví účinnou od 1.9.2017 vznikla obci povinnost
vypracovat nový Řád veřejného pohřebiště. Na jeho vytvoření již pracujeme.
Dle vyhlášky ministerstva č. 321/2014
Sb. Dochází od 1. 1. 2020 k povinnosti
všech obcí zajistit pro občany sběr a třídění
jedlých potravinářských olejů a tuků.
Oslovili jsme firmu, která se tímto zabývá a
pro občany bude tento sběr zajištěn od
prosince. Speciálně upravená nádoba o
objemu 240 L bude umístěna na sběrném
místě u prodejny potravin. Vhazovat se
bude POUZE potravinářský olej a tuk v
uzavřených plastových obalech a PET
lahvích!
Neustále se potýkáme s nepořádkem
kolem kontejnerů na sběrných místech. V
obci máme k dispozici kontejnery na plast,
papír, sklo, textil a bio. Přesto je složité
odnést tabuli skla na sběrné místo u
prodejny potravin a jednodušší řešení je
ponechat jej na zemi na sběrném místě u
Sokolovny. Opravdu jsou mezi námi, tak
pohodlní občané? Bohužel ano. Uvědomte si, že čas, který stráví pracovník obce
uklízením nepořádku, tříděním odpadu z kontejnerů, když tam vhodíte co tam nepatří
atd. může věnovat péči o veřejnou zeleň.
Na listopad připravujeme vítání občánků, setkání seniorů. V prosinci navštíví
děti Mikuláš se svým doprovodem. Čtvrtou adventní neděli si společně zazpíváme
koledy u vánočního smrku a 31. 12. se uskuteční silvestrovský ohňostroj. Těšíme se
na Vaši účast.
Přeji Vám všem krásné podzimní dny
Renata Pavlincová
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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 7. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Topolany konaného
dne 26. 06. 2019
Zastupitelstvo obce schvaluje:
* vydání vyhlášky č. 1/2019, kterou ruší vyhlášku č. 13/2000
* ceník služeb obce Topolany s platností ode dne 15.7.2019
* Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrských sítí. Služebnost
bude zřízena za jednorázovou náhradu v úhrnné výši 50,- Kč bez DPH za běžný metr
podzemního komunikačního vedení
* účetní závěrku obce Topolany za rok 2018
* návrh závěrečného účtu s výhradou, a v následujícím bodě programu bude
seznámeno s nápravným opatřením zjištěných chyb a nedostatků
* a přijímá návrh nápravných opatření zjištěných chyb a nedostatků
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
* rozpočtové opatření č. 4/2019.
Výpis usnesení z 8. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Topolany konaného
dne 11. 09. 2019:
Zastupitelstvo obce schvaluje:
* Darovací smlouvu na zabezpečení provozu místní prodejny firmě TOPLAJK s.r.o.
v částce 140.000,- Kč a pověřuje starostku obce k jejímu podpisu.
* a souhlasí se zřízením parkovacího místa před rodinným domem č. p. 112, žadatel
je povinen na svoje náklady vjezd udržovat (odplevelovat), veškeré náklady spojené s
vybudováním parkovacího místa hradí žadatel
* Kupní smlouvu č. 20/2019 mezi obcí Topolany a Bártek rozhlasy s.r.o.
* smlouvy o nájmu hrobového místa a kolumbária dle přiloženého seznamu.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
* rozpočtové opatření č. 5, 6, 7/2019
* závěrečný účet DSO Ivanovické brány za rok 2018
* Střednědobý výhled DSO Ivanovické brány 2019 – 2022
Výpis usnesení z 9. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Topolany konaného
dne 25. 09. 2019:
Zastupitelstvo obce schvaluje:
* Smlouvu č. SPP/028/2019 o zajištění provozu a pachtu vodohospodářského zařízení
mezi společností Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. a obcí Topolany a pověřuje
starostku k jejímu podpisu
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
* rozpočtové opatření č. 8/2019.
6.

UPOZORNĚNÍ
I přes prezentaci, co patří, do jakého kontejneru, se stále setkáváme
s igelitovými taškami se slupkami od brambor a vnitřnostmi z králíka
v kontejneru na bio, plast ve skle, a co je tedy už opravdu nepochopitelné, tak
plný kontejner sádrokartonových odřezků v kontejneru na papír. Vážení
spoluobčané, uvědomte si, že jak se chováme k přírodě, tak nám to příroda pak
oplácí. Mysleme i na naše děti, ať žijí v čistotě a v souladu s přírodou. Proto
prosíme, třiďte odpad.

NOVĚ SCHVÁLENA NOVELA VETERINÁRNÍHO ZÁKONA
POZOR S ÚČINNOSTÍ OD 1.1.2020 POVINNOST ČIPU U PSŮ
Byla schválena novela veterinárního zákona, která říká, že s účinností od 1. ledna
roku 2020 bude na každého nenačipovaného či nenatetovaného (pokud bylo
provedeno před 3. 7. 2011) psa nahlíženo jako na psa nenaočkovaného proti vzteklině,
a to i v případě, když má tento pes v očkovacím průkaze záznam o provedeném
očkování proti vzteklině. Znamená to tedy, že od tohoto data nebude očkování proti
vzteklině u neočipovaných či nenatetovaných (před 3. 7. 2011) psů úředně platné, to
může činit chovatelům zvířat problémy v případě poranění člověka jejich psem.

OČKOVÁNÍ PROTI VZTEKLINĚ A ČIPOVÁNÍ PSŮ

Kdy: úterý 22. 10. od 15 – 17hodin
Kde: ve dvoře obecního úřadu
Čipování: 500,Očkování: 300,- ( platnost očkování je 3 roky)
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Z KRONIKY NAŠÍ OBCE
Po zničení Černé Hory tlačí se vojko naše na jih,
dobude ….., kde se v březnu zastaví, zesílí a tíhne
zuřivěji Albánii až několik km před Valo…. Italským
vojskem silně zpevněnou a chráněnou se definitiv.
Zastaví. Mezitím stojí menší část vojska
dohodového u Soluně, kde si vynutili na Řecku
Soluňský přístav a krajinu se železnicí kol Soluně.
Na frontě východní byl ze začátku klid – nemělo ruské vojsko dosti zbraní a nábojů –
Teprve v červnu začal se nepřítel hýbati, uchvátil opět celou Rusovinu až na nejnižší
cíp země, dobyl východní část Italiče po město Italič, část ruského Polska mezi
Luekem a Vladiměř-Volyňským. Tyto prudké boje neměly nijaký účinek ve frontě
severní-německo-ruskou výtečně od Němců hájenou. Fronta tato zůstala neztenčena
po celý voj…
V tomto roce těžce zraněni byli u Lueku Vladiměře- Volyňského Kolejka František
(do hlavy) Šrámek František syn do pravé ruky, čemž se stal invalidou – neschopným
ke každé práci.
Na frontě západní posíleni Němci dělostřelectvem těžkým – i rakouským začali
v únoru ofenzivu proti pevnosti Verdunské – klíčí to k Paříži. Leč opatrní Francouzi
statečně odrážejí útoky nepřátelské. NA obou stranách se houževnatě bojuje, užívá se
všech moderních vymožeností techniky válečné (aeroplánů, reflektorů, vrhačů min,
kulometů, dusivých plynů a ochranných masek proti nim, vrhačů plamenů, obrněných
vlaků, obrněných automobilů, vrtacích strojů elektriku, ku snadnějším prokopání
zákopů). Nepatrných úspěchů docílili Němci, přiblížili se asi 12 km k pevnosti leč za
obrovských ztrát svého vojska (podkopy a vyhozením do povětří). Když pak vojska
anglo-francouzká počala útočiti ba řece Lommě severně od Verdunu, zanechali
Němci Verdun, aby se na frontě s nepřítelem vypořádali, ale nepodařilo se jim.
Angličané a Francouzi dobře se v dobytých pozicích zakopali a také je houževnatě
hájili.
Na bojišti italském byl začátkem roku klid zbraní. Vojsko rakouské připravilo se
k válce offenzivě, která vypukla v květnu u města Roveredo a rozšířila se na rovinu
italskou ku městem Assiago a Ischio. Leč Taliáni posíleni zahnali nás do původních
pozic v Tirolsku na planině Krasové za pomocí pobřežních děl dosáhl Ital levého
břehu Loče a v srpnu zmocnil se města Garice. Dále se však pro odpor rakouský
nedostal.
Bojiště rumunské. Následkem dohody strženo bylo Rumunsko do války, když tež
Anglie slíbila zemi financovati a Rusko slíbilo jí pomoci vojenskou. Stále se
ujišťovalo o neutralitě země, když z čista jasna příjde zpráva, že Rumunsko vypovídá
Rakousku válku 26/8 1916. V důsledku prohlášení … vojensky do Sedmihrad.
Obyvatelstvo narychlo zalarmováno k odjezdu do vnitrozemí, vlaky napěchovány
lidmi a dětmi nepřetržitě odvážejí hladovící obyvatelstvo. Mnoho dětí umačkáno,
mnozí dlouhou jízdou při hladu a žízni zemřeli. Rumuni zabrali téměř ½ Sedmihrad a
část Banátu. Za této situace udeřilo na Rumuny vojsko německo-bulharské v krajině
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Dobrudži, tlačilo je na sever, přešlo Dunaj a spojilo se s vojskem rakouským
přicházejícím od města Brašova. Dobyli jsme západ. Valašska, postupovali proti
dolům petrolejovým, jež Angličané zapálili. Konečně 6. prosince pod německým
vůdcem Makensenem dobyli hlav. Město Bukurešti. Z Rumunska odváželi Němci
houfně obilí a kukuřici domů. Mělo se děliti dle klíče jakou silou zastoupena byla
vojska rakouská, maďarská a německá – ale diplomatický Němec odvezl smetánku,
Rakušan dostal syrovátku a dobrácký Čech dostal 0. Tak vypravuje zdejší Konrád
Losman z čís. 18. Když jsme Rumunsko dobyli a táhli dále k horám na východ bylo
nám dovoleno naplniti si „ruksaky“ vším možným na co příjdeme. Tak se i stalo. Leč
druhého den příjde „befél“ zastavil - ruksaky sdělati dolů. Příjde německá prohlídka
– všechno nám z ruksaků vyberou a nás nechají o hladu.Na bojišti tureckém uhájili
Angličané průplav suezský. Když turecké lodi chtěly průplav pískem zatarasili a
lodím cestu znemožňovaly.
Rusové tlačili se přes Kavkaz do Arménie, aby Arménce osvobodili vojska tureckého.
Teprve nyní dovídá se svět, jak Turci bylo křesťany přepodávali násilně z osad
odváděli, ženy do tureckých harémů prodávali, dobytek a potraviny jim sbírali.
Rusové po mnohém zápolení dobyli v lednu město Erzurum a později v březnu
přístavní město Trapezunt.
Od 20/11 -25/12 vypsána byla Rakouskem 5. válečná půjčka. Tentokráte okresní
komisař z hejtmanství diktoval každé obci mnoholi mají sebrati. V každé obci
ustavena komise , která měla choditi po domech a nutiti lidi ku upisování. V té
komisi „ lidmi žehnané“ byl u nás farář Smutný, rolník Jan Suchánek, Frant. Bábek a
Frant. Letoš. Sebrali tuším 41. ovok.
Rozhodnutím Německa i Rakousko-uherska zřízen v listopadu samostatný stát polský
z území ruského polsko se svým vlastním vojskem vycvičeným od Němců, svými
penězi, soudnictvím, Správu země vede zatím národní výbor pod dozorem guvernéra
německého. Hlavní město – Varšava, za krále polského chtějí dosaditi habsburského
aravévodu. U Haliče jako části bývalého království polského zmiňuje se zpráva
rakouská, že zatím zůstává při mocnářství rakouském a že později dostane
samosprávu. O Poznaňsku -pruské části bývalého království polského oznamuje
zpráva německá, že zůstane nadále pod panstvím pruským.
Ejhle – spravedlnosť německá vůči říši slovanské!
V důsledcích osamostatnění Polska, samosprávy Haliče v Rakousku žádají všichni
národové Rakouska práva jazyková i kulturní.1/10 zastřelen v hotelu horlivý
stoupenec a představitel zpátečnictví a utlačování svobody předseda ministerský hr.
Šturgh social. demokratem dr. Bedř. Adlerem, začež uvězněn – trest smrti se asi báli
vyřknouti. Za další vlády rakouské hr. Clam – Martinic zrušeno staré již ministerstvo
krajanské pro Čechy, zůstal pouze 1 ministr Čech (Trnka) pro veřejné práce.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Všem oslavencům, kteří oslavili ve 3. 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:

Spáčil Rostislav
Zapletal Jan
Tomášek Jiří

Vyjadřujeme upřímnou soustrast rodině a všem pozůstalým.
********************************************************************

Pozvánka na Setkání seniorů

Obec Topolany
Vás srdečně zve na setkání, které se koná
v pátek 29. listopadu v 17 hodin
ve společenském centru.
Vystoupí děti z MŠ Moravské Prusy,
k tanci a poslechu zahraje JEN TAK BAND
Občerstvení je zajištěno.
Těšíme se na Vás.
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SDH TOPOLANY - PŘÍPRAVKA
Na jaře letošního roku vznikla myšlenka na
založení družstva přípravky, ve kterém můžou
trénovat a soutěžit děti od 3 do 8 let. Takových
dětí je v Topolanech v současné době dost a
proto by byla škoda je nezapojit do mladých
hasičů.
Děti se začaly scházet jednou týdně k tréninku
požárního útoku a později i běhu na 60m
s překážkami. Díky skvělé trenérce Marušce
Kudličkové si postupně všichni osvojili základy
hasičského sportu a připravovali se na své první závody. Práce s takto malými dětmi
je náročná a proto se do trenérské práce vložili i ochotní tatínci malých závodníků a
společně připravují dětem zábavné rozcvičky, učí se topografické značky, zdravovědu,
uzly a zvládli vypilovat i disciplínu štafeta dvojic. Na tomto místě se hodí napsat
velké DÍKY všem, co se zapojili do údržby a přípravy tratě, vymýšlení doprovodných
aktivit, rozcviček, organizace závodů,
dopravy dětí a také pořízení krásných
dresů pro naše nejmenší.
Na své první závody jely děti
26.5.2019 do Hlubočan. Zaběhly si
svůj první požární útok před velkým
obecenstvem a bylo z toho 3. místo
s časem 39,62s. Děti byly nadšené
z medaile a spokojené, že se vše
vydařilo. Další vystoupení je čekalo
1.6. v Dražovicích, kde se umístily na 5. příčce v požárním útoku. Potom už se
v sobotu 22.6. předvedly na domácí půdě v Topolanech. Na tuto soutěž už závodníci
poctivě trénovali i běh na 60m jednotlivců. Nakonec brali hezké 5. místo v požárním
útoku a v 60-tkách se podařilo Izabelce získat 4. místo mezi dívkami.
Celé léto pak děti poctivě chodily na tréninky a postupně se zlepšovaly. Výsledkem
tohoto úsilí je 1. místo ve štafetě dvojic ze soutěže konané 14.9.2019 ve Vyškově.
Dále pak skvělé umístění jednotlivců
na těchto závodech. Naše šikovné
holky získaly v konkurenci 32
závodnic 2. místo Klárka, 3. místo
Izabelka a 4. místo Julinka. Kluci
zaběhli také skvěle a Lukášek bral 9.
místo. Medaile si malí hasiči přivezli i
z Velešovic, kde obsadili 1. místo ve
štafetě dvojic a 2. místo v požárním
útoku. Nyní se společně připravujeme
na závody požární všestrannosti v Bošovicích, které proběhnou 12.10.
11.

Chtěla bych tímto ocenit děti za jejich snahu a nadšení, díky kterému začínají
dosahovat skvělých výsledků. Poděkování patří všem rodičům, kteří své děti
podporují a také všem trenérům, kteří dětem věnují svůj čas, vymýšlí aktivity a snaží
se naučit děti vše potřebné. Držte nám pěsti a na příští závody tady v Topolanech nás
přijďte podpořit.

RECEPTY
Citronová babeta
Suroviny:
250 g polohrubé mouky
1 prášek do pečiva
220 g moučkového cukru
1 vanilkový cukr
4 vejce1 dl vody
1 dl oleje
šťáva ze 2 citrónů
kůra z 1 citrónu
Postup přípravy :
Vyšleháme žloutky s cukrem + vanilkovým, přidáme olej a šleháme, až se cukr
rozpustí.
Přidáme mouku s práškem do pečiva, vodu, olej, šťávu a kůru z citrónu.
Z bílků ušleháme sníh a opatrně vmícháme do ušlehané hmoty.
Nalijeme do dortové či jiné formy a pečeme při 175°C cca 45 minut.

Pomazánka z hokkaido dýně s pažitkou a křenem
Suroviny :
250 g nahrubo nastrouhané dýně
200 g pomazánkového másla s křenovou příchutí
50 g másla
2 velké hrsti nakrájené pažitky
2 velké prolisované stroužky česneku
1 menší cibule nakrájené nadrobno
2 lžíce Křeníku nebo 1 lžíce čerstvého
nastrouhaného křenu
4 lžíce majonézy
sůl
mletý pepř podle potřeby
12.

Postup přípravy :
Do kastrolu na rozehřáté máslo dáme nastrouhanou dýni, osolíme, zakápneme 3
lžícemi vody a 8minut za stálého míchání restujeme. Poté dáme vychladit.
Pomazánkové máslo ušleháme s majonézou a společně s pažitkou, cibulí, česnekem a
křenem přidáme k dýni. Vše důkladně promícháme, podle potřeby dochutíme a dáme
alespoň na hodinu do lednice. Vychlazenou pomazánku podáváme s čerstvým
pečivem.

Ostrá mletá směs s houbami na topinky
Suroviny:
300 g mletého masa mix
1-2 hrsti sušených hub
1 cibule
3 stroužky česneku
1-2 červené čerstvé chilli papričky (podle velikosti)
česnekem
lžička pálivé papriky
400 ml rajčatového pyré

malá konzerva kukuřice
2-3 lžíce oleje
sůl, pepř, špetka cukru
bazalka nebo oregano
topinky potřené

Postup přípravy:
Na oleji orestujeme nakrájenou cibuli, dva stroužky česneku a nenamočené houby. Po
chvíli přidáme maso a mícháme vařečkou, aby se rozdělilo na kousky. Když je maso
opečené, přidáme koření, pyré a nakrájenou feferonku zbavenou semínek. Dusíme
cca 15 minut s občasným promícháním. Podle potřeby lehce podlijeme vodou.
Když je maso téměř hotové a omáčka zhoustla, přidáme okapanou kukuřici a jeden
utřený stroužek česneku. Směs dochutíme bylinkami a podáváme teplou na
česnekových topinkách.
www.toprecepty.cz
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Zájezd do Čejkovic za vůní bylinek a lahodnou chutí vína
Dne 28. září jsme pro naše občany uspořádaly poznávací zájezd do Čejkovic. I když
se na nás počasí trochu mračilo, nenechali jsme se zastrašit a těšili jsme se na
příjemně strávené odpoledne.
Naší první zastávkou byla firma SONNENTOR, která je proslulá svojí bio výrobou
bylinkových čajů a koření. Hned při vjezdu do areálu nás omámila tak intenzivní
vůně, že jsme všichni věděli, že jsme správně. Strůjcem této vůně byla bylinková
zahrada, která sice není moc dlouhá, ale bylinek je v ní opravdu hodně. Nechyběly
ani popisky a různé herní (výukové) prvky u kterých jsme si mohli naše znalosti
otestovat. Na konci zahrady byla Vyhlídka na výsluní, kam jsme mohli vystoupat a
prohlédnou si tak celý areál a přilehlé okolí z výšky.
Exkurze na farmě začala prohlídkou skladu, kde jsme shlédli krátký film o vzniku a
filosofii firmy, pokračovali jsme do výrobny a míchárny čajů a poté dlouhým tunelem
do vedlejší budovy, kde se nacházela kompletace čajů od čajových sáčků až po balení
do krabiček s patřičnými názvy produktů.
Na konci prohlídky jsme navštívili kavárnu, kde jsme si v čajovém salonu mohli
udělat čaj dle vlastní chuti, ochutnat tři druhy pomazánek nebo si nechat připravit
např. řepové latté. Hned vedle kavárny byla podniková prodejna, kde naše srdce
zaplesaly, ale peněženky zaplakaly. Tolik lákadel (čaje, bylinky, koření, káva,
čokolády) nemohly zůstat bez povšimnutí a nejedna z nás odcházela s plným košíkem.
Plni dojmů jsme se pěšky vydali do, asi 3 minuty vzdálené, restaurace „Sklep U
Templářských rytířů“, kde jsme měli připravený „pozdní“ oběd. Ve stylovém
sklepním prostředí jsme si mohli v klidu odpočinout, popovídat a počkat na další část
programu.
Poslední tečkou našeho výletu byla návštěva Templářských sklepů, kde na nás dýchl
závan středověku. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí z historie Templářů
v Čejkovicích, kteří sem přišli v 30. letech 13. století a také o začátcích i současné
výrobě vinařské společnosti. Viděli jsme největší funkční sud na víno, který má
objem 20 250 litrů. Na závěr prohlídky jsme degustovali 4 druhy vína, která nejsou
běžně k dostání a můžete je ochutnat pouze u Templářů.
Závěr našeho výletu jsme chtěli zakončit romantickým přípitkem při západu slunce
na rozhledně v obci Kobylí. Ale sluníčko bylo bohužel rychlejší než my, tak jsme se
vydali zpátky k domovu a „romantický“ přípitek jsme zvládli v autobusu.
Velké poděkování patří obci Topolany, která nám poskytla finanční příspěvek na
zajištění dopravy. Děkujeme také všem zúčastněným a těšíme se na další společné
zážitky.
Za PRORADOST Topolany
Kamila Pantůčková
Do konce roku se můžete ještě těšit na:
Zájezd pro děti
Jarmark
Vánoční dílničku
14.

foto na rozhledně firmy SONNENTOR

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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