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SLOVO STAROSTKY
Vážení a milí spoluobčané,
v neděli již zapálíme čtvrtou svíčku na adventním věnci. Blíží se vánoční svátky a
příchod nového roku. Spoustu dnů jste strávili ve shonu, zabývali se přípravou
vánočního cukroví, nákupem dárků pro své nejbližší. Dovolte mi tedy popřát Vám
krásné, klidné a požehnané vánoce, dětem pod stromeček ten nejkrásnější dárek o
kterém snily a do nového roku 2020 hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. Někdo může
namítnout, že nejdůležitější je zdraví, ale i štěstí je velice důležité. Vzpomínám si na
jednoho pána, který mi kdysi řekl „ kolik lidí bylo na Titanicu zdravých, ale neměli to
štěstí, aby přežili“. Tento pán byl moudrý člověk a již bohužel není mezi námi. V
tento čas vzpomínáme se smutkem na ty, kteří již nemohou být s námi, ale mi je
máme napořád v našich srdcích a vzpomínkách.
S blížícím se koncem roku většina z nás hodnotí, jaký ten rok byl a dává si
předsevzetí do roku nového. Dovolím si tedy krátké shrnutí. Byl zbudován vodovodní
řad k domům č. p. 109 a 135. Na tuto akci jsme dostali dotaci z Jihomoravského
kraje. Žádali jsme také o dotaci „Podpora provozu venkovských prodejen
v Jihomoravském kraji pro rok 2019“ a „ Podpora jednotek sborů dobrovolných
hasičů obcí Jihomoravského kraje na období 2017 – 2020“ , byli jsme úspěšní a
Jihomoravský kraj nás finančně podpořil. Vyměnilo se veřejné osvětlení v části obce,
proběhla demolice kotelny. Byla započata stavba optické sítě, tyto práce budou
pokračovat v jarních měsících. Během roku proběhla výstavba několika rodinných
domů. Pro naše nejmenší byl zakoupen kolotoč, který je umístěn ve víceúčelovém
areálu. Děti ze ZŠ v Pustiměři nám darovaly postavy do betlému a tak se pan Rapant
pustil do práce a zhotovil nám přístřešek pod který jsme postavy umístili a vytváří
nám vánoční atmosféru na prostranství před obecním úřadem. Od prosince je
umístěna u prodejny potravin popelnice na potravinářský olej a tuky z domácností.
Uskutečnilo se mnoho kulturních akcí např. Setkání seniorů, oslavy 670. výročí
obce, hasičské soutěže, spousta akcí pro děti a já bych ráda poděkovala všem, kteří se
na přípravě těchto společenských událostí podíleli. Velké díky patří všem, kteří nás
přišli podpořit svou účastí.
V příštím roce plánujeme opravu komunikace v části obce „Hliník“, vymění se
okapy na budově školy. V 1. čtvrtletí roku 2020 se v celé obci vymění veřejné
osvětlení za úsporné LED, cenová nabídka je již vypracovaná. Pořídí se nové vitríny úřední desky. Na podzim bychom chtěli začít s postupnou opravou chodníků. Od
ledna 2020 je navýšena četnost svozu papíru, bude probíhat jednou týdně. Dále bude
v obci probíhat výstavba několika rodinných domů. Nyní má naše obec 357 obyvatel.
Budeme pokračovat v pořádání společenských akcí a doufáme, že nám zachováte
svou přízeň a přijdete nás podpořit svou účastí.
S přáním krásných a požehnaných vánoc

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 z 10. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Topolany konaného dne 4.
11. 2019:
Zastupitelstvo obce schvaluje:
* aktualizaci dopravně-provozního řádu SDH Topolany a JSDH Topolany
* Kupní smlouvu na prodej pozemku parc. č. 2556 o výměře 105 m 2 v kat. území
Topolany u Vyškova
* žádost o poskytnutí finančního daru TJ Sokol Topolany ve výši 30.000 Kč, tato
částka bude zahrnuta do rozpočtu obce na rok 2020 a pověřuje starostku obce
vyhotovit a podepsat darovací smlouvu
* žádost o poskytnutí finančního daru Spolku Proradost Topolany ve výši 20.000 Kč,
tato částka bude zahrnuta do rozpočtu obce na rok 2020 a pověřuje starostku obce
vyhotovit a podepsat darovací smlouvu
* žádost o poskytnutí finančního daru SDH Topolany ve výši 60.000,- Kč, tato částka
bude zahrnuta do rozpočtu obce na rok 2020 a pověřuje starostku obce vyhotovit a
podepsat darovací smlouvu
* žádost o poskytnutí finančního daru Honebnímu společenstvu Topolany ve výši
10.000,- Kč, tato částka bude zahrnuta do rozpočtu obce na rok 2020 a pověřuje
starostku obce vyhotovit a podepsat darovací smlouvu
* Smlouvu o spolupráci při likvidaci odpadů mezi obcí Topolany a firmou EKO-PF
s.r.o.
* cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace na výstavbu garáže pro
hasičskou techniku
* cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci obecního
úřadu.
* Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: VVN-014330054965/011
* paní Renatu Pavlincovou jako určeného zastupitele ke spolupráci s pořizovatelem
Městským úřadem Vyškov, odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám. 1,
682 01 Vyškov
* žádost o poskytnutí finančního daru ČSV ve výši 3000,- Kč, tato částka bude
zahrnuta do rozpočtu obce na rok 2020 a pověřuje starostku obce vyhotovit a
podepsat darovací smlouvu
* přílohu č.7 k pachtovní smlouvě č. 1756/2014 rozšířenou o pozemky parc. č. 2757,
2758 v katastrálním území Topolany
* Smlouvu o poskytování služeb mezi firmou Centropol a obcí Topolany
Zastupitelstvo obce neschvaluje:
* žádost na poskytnutí finančního daru na podporu provozovny Poradny a půjčovny
PAPRSEK ve výši 2000,- Kč
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* žádost na poskytnutí finančního daru ve výši 1500,- Kč na Podporu činnosti Klubu
PAPRSEK ( Jelikož budeme přispívat na sociální služby všeobecně, do kterých spadá
i Paprsek, nebudeme poskytovat finanční dar jednotlivým organizacím. Přispějeme
jednorázovou částkou.)
Výpis z 11. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Topolany konaného dne 15.
11. 2019:
Zastupitelstvo obce schvaluje:
* Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č.
JMK061357/19/OŽP na realizaci akce „Prodloužení vodovodu RD č.109 a 135
Topolany“ a pověřuje starostku obce k jejímu podpisu
* Smlouvu č. 1030055965/001 o Smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
* Smlouvu č. 1030056029/001 o Smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
Výpis z 12. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Topolany konaného dne 11.
12. 2019:
Zastupitelstvo obce schvaluje:
* 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 5.054.800,- Kč
 Financování příjmy 1.900.000,- Kč
 Na straně výdajů v paragrafech ve výši 6.954.800,- Kč
* návrh Střednědobého výhledu rozpočtu na období 2021-2023
* přílohu 1 ke Smlouvě o poskytování odborných knihovnických služeb/ nákup knih
a pověřuje starostku obce k jejímu podpisu. KKD Vyškov v roce 2020 bude
poskytnuta z rozpočtu obce Topolany na základě této přílohy 1 částku 7000,- Kč.
* plán inventur za rok 2019
* složení inventarizačních komisí, tak jak bylo navrženo s oprávněními jednotlivých
inventarizačních komisí
* Obecně závaznou vyhlášku obce Topolany č. 2/2019, o místním poplatku ze psů
* Obecně závaznou vyhlášku obce Topolany č. 3/2019, o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství
* odepsání pohledávky za neuhrazený pronájem nebytových prostor za období 20022005 ve výši 89.469,- Kč za firmu ALS Biology
* odpis pohledávky ve výši 500,- Kč, za rozbité sklo na autobusové zastávce
* poskytnutí účelového finančního daru ve výši 3000,-Kč pro MŠ Moravské Prusy
* dodatek č. 2 ke smlouvě č. 17030054 s firmou Respono a.s.
* po projednání Zprávu o uplatňování ÚP Topolany za uplynulé období 11/2015 –
10/2019 (I. uplatňované období). Zpráva neobsahuje pokyny pro pořízení změny
územního plánu.
Zastupitelstvo obce neschvaluje:
*navýšení odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce
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INFORMACE

Pořadatelem a organizátorem Tříkrálové sbírky je Charita Česká republika. První
ročník sbírky proběhl v roce 2000 v olomoucké arcidiecézi. Tehdy vyrazili do ulic na
základě staré lidové tradice první dobrovolníci v oblecích králů a koledovali pro
potřebné. O rok později se již koledovalo na mnoha místech republiky a postupem
času se Tříkrálová sbírka stala největší charitativní sbírkou v Česku. V roce 2020
oslaví sbírka 20. výročí.
Malé a mladé koledníky Tříkrálové sbírky potkáte v ulicích s pokladničkami vždy od
1. do 14. ledna, a to v doprovodu dospělé osoby, která musí mít u sebe legitimaci a na
vyžádání ji předložit. Všechny pokladničky jsou zapečetěny.
********************************************************************

Místní knihovna
Upozorňujeme čtenáře, že místní knihovna bude od 23. prosince 2019 do 5. ledna
2020 uzavřena. Provoz bude opět zahájen od pondělí 6. ledna 2020.
Výpůjční doba zůstává nezměněna: Pondělí a středa od 16: 00 – 18:00 hod

Harmonogram vývozu odpadu v době vánočních svátků a v novém
roce
52. týden – sudý týden
Místo plánovaného vývozu odpadu v pátek 27. 12. 2019 proběhne tento vývoz v naší
obci v sobotu 28. 12. 2019. Sběrné dvory budou 24. 12. 2019, 25. 12. 2019, 26. 12.
2019, 31. 12. 2019 a 1. 1. 2020 pro veřejnost uzavřeny.
Sběrné dvory budou otevřeny 23. 12. 2019, 27. 12. 2019, 28. 12. 2019 a 30. 12. 2019
(dle řádné otevírací doby sběrných dvorů - nejedná se o náhradní termíny). Otevírací
doba sběrných dvorů zveřejněna na webu RESPONO: https://www.respono.cz/proobcany/sberne-dvory/
Popelnice se budou vyvážet na staré známky do konce března. Výše poplatku za
komunální odpad zůstává nezměněna a činí 500,- Kč na osobu. Od poplatku jsou
osvobozeni občané od 80-ti let výše a děti narozené v příslušném kalendářním roce,
za který se poplatek vybírá.
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Cenové oznámení VODOVODY A KANALIZACE VYŠKOV, a.s.
oznamují
CENY VODNÉHO A STOČNÉHO OD 1.1.2020

Z KRONIKY NAŠÍ OBCE
26/11 o 9 hod. večer zemřel starý císař František Josef I.
V 86 roce. Nástupcem prohlásil se ihned dosavadní
následník Karel I., který vydal provolání k národům, přijal
přísahu od vojska i úřednictva a slíbil v Krvavé válce
pokračovati.
Opiti úspěchy válečnými a na vrcholi slávy se vidonce
nabídnuli ústřední moci 12/12 dohodě mír. V podmínkách
mělo se jednati, přistoupi-li dohoda k shodě: uzavřeti mír:
Leč ta po úrodách odkázala v lednu r. 1917 že si míru nepřeje, dokud nebudou
národové osvobozeni, dokud se neodčiní škoda původci války na zemi, majetku a
osobách páchaná a tak vstupujeme do hroznější války i v roce 1917.
Ohledně zásobování místního obyvatelstva zůstalo do žní vše jako r. 1915.
V červnu sestavován v každé obci dle katastrálního archu seznam zemědělců, jejich
celková plocha a druh obilí. U nás na ploše 391 ha oseto bylo: pšenicí 33´86 ha, žito
55´53 ha, ječmenem 74´98 ha, ovsem 38´20 ha, zemáky 35´46 ha, cukrovkou 69´13
ha, mákem 0´09 ha, zeleninou 0´09 ha, vikví 0´09 ha, jetelem 75´21 ha, míšeninou 8
´14 ha. Ve žně obilí opět zabaveno a ustanovena maximální cena pšenice 38 K, žito
31 K, ječmen 36 K, ovsa 30 K. Zemědělcům povoleno mlíti na lístky i na šrotování –
sešrotovati se smělo jen 25% veškeré úrody ječmene, po.adku při obilí mohlo býti jen
5 %. Zároveň muselo se určiti ve kterém mlýně bude zemědělec mlíti. Kdy tam
poveze – to vše muselo býti napsáno na mlecím povolení starostou vydaném. Když
bylo semleto a odvážel si mouku domů dostal od mlynáře mlecí povolení zpět
s datem kdy si to odváží a podpisem. Tím musil se vykázati na cestách četníkům. Pro
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chudinu přidělilo hejtmanství dle počtu osob mouku. Na žně připadlo na osobu 400
gr denně mouky, od 1 října již 300 gr., pro děti a lehce pracující jen 200 gr. Aby se
orgány úřední přesvědčily, zda se nařízení o mlecích lístkách zachovává, chodili
úředníci z hejtmanství po mlýnech. Při takové úřední revizi ve zdejším mlýně
shledáno, že je mnoho obilí mleto bez lístku povolovacích. Mlynář i dotyční
zemědělci pokutováni. Pro každého zemědělce po žních vyplněn byl výkaz do něhož
zapsáno: jméno, průměr toho druhu na 1 ha , celkový výnos toho druhu, mnoho-li
spotřebuje ročně pro svou domácnost (težce pracující 146 kg, lehce a děti 90kg
ročně). Kolik dá sešrotovati (25% ječmene) kolik spotřebuje ovsa pro krmení koní (1
kg na koně na den, kravám a pod. nesmí se oves dávati!) Kolik kg obilí vyseje na
podzim 1916 a jaro 1917(40 kg na 1 míru). Všechno ostatní přebytečné zapsáno do
rubriky – to přišlo k odvezení do hospodář. družstva ve Vyškově jako obilnímu
ústavu. Dále výkazu je tabulka o povolení na mletí a šrotování s rubrikami kdy dáno
povolení, pod kterým číslem, jaké množství, na jak dlouho vystačí. V jiné tabulce je
„úřední revise“ v jiné mnoho-li se odvedlo obilnímu ústavu, v jiné co se bude osívati
na rok příští.
V důsledku zabavení ječmene přikazuje se méně ječmene pivovarům, dosud
platíme 1l piva 64 h teď bude dražší. I mák zabaven pro ústřednu ve Vídni k výrobě
olejů. Jednotlivci ponechá se 5 kg. Nedostatkem cukru (asi vyvezen za hranice jako
platidlo) zavedeny lístky na cukr „cukřenky“. Osoba dostane na cukřenku na 4 týdny
1kg cukru. Cena = 1 K 4 hal. Lístků na cukr vydává starosta kol 490 každý měsíc.
Cukrovka surová stojí 4 Kov. Jiné lístky zavedeny na kávu - na 1 osobu 1/8 kg
měsíčně. 1 kg kávy stojí nyní 12 kov. O kávu tak příliš naši lidé nestojí – upraží si
mnozí žito na kávu.
Od 15/9 zavedeny lístky na tuky a oleje. Samé lístky – samé papíry a přijde s nimi
do obchodu, přihlásíte, stojíte na frontě 3 – 6 hodin a konec konců: Kterýsi šprýmař
v novinách: Kus snídani ráno uvař „mléčenky a kávenky k nimž přikusovati budeš
chlebenky. V poledne udělaje oheň „ uhlenkou“ uvaříš …. s moučenkou, omastíš
lučenkou, někdy můžeš posypat i cukřenkou, zapiješ znamenitý ten oběd kávovkou a
ulehnou si zapálí si vonnou tabačenkou. Na večer – máš-li hlad – dojdi si k uzenáři
pro masovku kup si chlebenku a žaludek máš v pořádku.
Z jara odevzdávali měděné kotle roku loňského sepsané Vyškov. Obchodníku Ed.
Dohnalovi pro erár na kanóny. Platil za 1 kg netto 5 K – obdržel celý měděný 15-18
K. za to si koupili u téhož obchodníka železný kotel za 35-50 Kov. To nebylo
křesťanství.
Přepis z kroniky obce Topolany

pokračování v dalším vydání zpravodaje
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Všem oslavencům, kteří oslavili ve 4. čtvrtletí roku
2019 své narozeniny srdečně blahopřejeme a přejeme
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let.
********************************************************************************

V neděli 17. listopadu proběhlo ve Společenském centru slavnostní Vítání
občánků. Mezi občánky jsme přivítali Michaelku a Františka.

Ať Vám Vaše děťátko přinese hodně lásky, smíchu a něhy, ať prozáří každý den
štěstím a radostí.
********************************************************************
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SDH TOPOLANY - PŘÍPRAVKA
Ani závěrem roku malí závodníci z Přípravky SDH
Topolany nezaháleli a věnovali se tréninku a
soutěžím. Premiérou pro ně byl Závod požární
všestrannosti v Bošovicích. Holčičí tým si na něm
neuřízl ostudu a naše šikulky obsadily páté místo v
konkurenci deseti týmů. Za štafetu dvojic braly holky
první místo a všichni byli spokojení.
Po Bošovicích už následoval tvrdý trénink na první
závod v uzlování. Ten se uskutečnil v nedalekých Drnovicích. Děti nevěděly do čeho
jdou a daly do toho vše. Odměnou jim byl pohár a medaile za třetí místo z celkových
17-ti týmů soutěžících za Přípravku. Uzlová open liga pokračovala závodem
v Hrušovanech u Brna. Sem přijelo jen osm týmů Přípravky a my jsme obsadili zase
třetí místo. Nyní se připravujeme na lednové závody v Dražovicích a Brně.
Činnost Přípravky se ale neodehrává jen na závodech a při
trénování. Pro děti jsme zorganizovali Branný závod u nás
v Topolanech jako takovou generálku na ostré závody. I ty
nejmenší děti si tak zkusily, jaké je to závodit a zdolávat
všechny překážky. Po úspěšném dokončení závodu jsme si
opekli špekáčky a užili si hezké odpoledne. Zapojili jsme se
také do celorepublikové akce „jsem laskavec“. Akce
spočívala v tom, že děti společnými silami udělají nějakou
laskavou věc a naučí se tak pomáhat. Rozhodli jsem se pro
úklid naší obce. I přes nepříznivé počasí jsme v mírném
dešti vyrazili do terénu, nasbírali tři pytle odpadků a pak zasadili podél cyklostezky
na Vyškov stromek. Bylo úžasné, s jakým
zápalem děti běhaly a sbíraly odpadky, které
někdo pohodil na zem. Snad si na to
v budoucnu vzpomenou a budou se
ohleduplně chovat ke svému okolí a přírodě
celkově. Své kreativní dovednosti jsme se
zase spolu s ostatními mladými hasiči
pokusili předvést při tvorbě vánočních
dekorací, které jsme následně prodávali na
jarmarku v sobotu 14. prosince ve
Společenském centru. Tímto moc děkujeme
všem, co si od našich sympatických
prodejkyň Natálky a Renatky tyto dekorace zakoupili a přispěli tak na naši další
činnost.
Dovolte nám popřát Vám kouzelné Vánoce plné pohody a držte nám pěsti na našich
dalších lednových závodech.
Děkujeme. Tým Přípravky SDH Topolany.
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Z činnosti spolku PRORADOST Topolany
Venku se citelně ochlazuje, tmy přibývá každou minutou a v nejedné rodině se line
vůně perníčků a cukroví. Přichází ten nejkrásnější čas v roce, budou Vánoce. Tvořivé
dětičky už tuší, že se letos nemohou obejít bez dekorací, kterými vyzdobí své
pokojíky. Je potřeba Ježíška překvapit, přivítat ho a pochlubit se, jak jsem šikovný.

Myslíme děti na Vás a společně s TJ Sokol Topolany jsme předposlední víkend
v listopadu uspořádali „Vánoční dílničky“. Vyráběli jsme sněhuláka z ponožek a
zjistili jsme, že rýže se nemusí jen jíst. Tvořili jsme andílky z juty, a i když to někdy
stálo hodně úsilí a nervů, tak výsledek stál za to. Malovali a lepili jsme mnoho
dalších vánočních ozdob, přání a dekorací. Doufáme, že nejedno papírové přání
potěší vaše blízké víc než smska v mobilu. Celou dobu byla k dispozici místní
hernička a děti ji využívaly naplno. Ozdobení stromečku před sokolovnou a zpívání
koled už byla jen ta třešnička na konec.
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Letos se poprvé otevřely dveře našeho společenského centra pro všechny
návštěvníky „Vánočního minijarmarku“. Mohly jste si zakoupit a ochutnat místní
pivo, výborné pečivo, veganské výrobky nebo sýry od farmáře. Šikovné maminky
prodávaly textil, módní doplňky nebo háčkované hračky a celým prostorem vonělo
jehličí z krásných dekorací, bylinky, svíčky či koupelová mýdla.

Pro každého byly otevřeny i tvořivé vánoční dílničky. Zdobily se, ale také jedly
perníčky nebo jste si mohly „umotat“ svíčku z pravého včelího vosku.
Venku pod nazdobenou pergolou se podávaly pochoutky
pro děti i dospělé. Největší úspěch měly zelné bramboráky
nebo palačinky. Vůně punče a svařáku se linula až
k Vyškovu.
Velmi mile nás překvapil zájem místních babiček, maminek
a žen, které si mohly zasoutěžit v pečení vánočky. Sešlo se
nám sedm soutěžních vzorků a Vy jste svými hlasy
rozhodly o nejlepší z nich. Po setmění už měly hlavní slovo
děti, které svými koledami probudily vánoční stromeček a
rozsvítili ho.
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Akce trvala jen jedno odpoledne, ale přesto za ní stojí spousta hodin práce všech,
kteří se na její přípravě podíleli. Jim všem patří velké poděkování. Ať už se jednalo o
samotné prodejce, obsluhu nebo perfektní propagaci. A samozřejmě i všem
návštěvníkům, bez kterých by celá akce neměla smysl.
Věříme, že se první vánoční minijarmark všem líbil, aspoň trochu jste nasáli
vánoční atmosféru, a příští rok se opět uvidíme.
Poslední akci v tomto kalendářním roce jsme věnovali opět dětem. Tma je brzy,
večery dlouhé, a proto jsme rádi, že jste využili nabídku
zaskotačit si v zábavném centru Šmoulíkov v Prostějově.
Červené tváře dětí během půl hodiny ujistily snad každou
maminku, že dnes se bude dobře spát. Centrum nabídlo
dětem labyrint se skluzavkami, trampolíny, molitanové
království, ale také hernu s dřevěnými stavebnicemi.
Všude bylo rušno a děti si pohyb opravdu užívaly. Těm
starším
neunikla
možnost
navštívit
Laser arénu. První hru
ovládly
holky
a
v druhé se proti sobě
postavili tatínci a děti.
Nejen dětské oči zářili štěstím a o to nám jde
především.
Děkujeme všem, kteří nás po celý rok podporovali, povzbuzovali a spolupracovali
s námi. V neposlední řadě děkujeme i našim rodinám, protože někdy toho času bylo
potřeba opravdu hodně. Všem přejeme krásné Vánoční svátky a do nového roku je to
dobré.
Za spolek PRORADOST
Lenka Kozáková a Kamila Pantůčková
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SDH TOPOLANY
činnost v roce 2019
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 2019. Naší činnosti v uplynulém roce bylo mnoho a tak Vás
seznámíme jen s nejdůležitějšími akcemi. Podrobnou zprávu o naší činnosti představíme na naší
valné hromadě v lednu.
Na začátku roku proběhla valná hromada SDH. Na schůzi jsme zhodnotili předcházející rok a
stanovili si cíle pro rok následující.
V lednu jsme se fotili na tabla, která jsou vystavena v hasičské zbrojnici a můžete je také vidět na
našich internetových stránkách. Byli vyfoceni všichni členové, kteří byli ochotni se vyfotit a
samozřejmě i mladí hasiči.
V únoru a v březnu jsme uspořádali výborové schůze. Provedli jsme úklid kovového odpadu z
místního obchodu. S obecním úřadem jsme se
podíleli na přípravě a organizaci Josefské zábavy v
místním kulturním centru. Naše zásahová jednotka
provedla výjezd k požáru trávy k poldru u dálnice. Na
žádost obecního úřadu jsme provedli ořez stromů,
které v obci již značně zasahovali do komunikací a
bránili tak bezpečnému průjezdu vozidel a pohybu
osob. Naše zásahová jednotka se v Hošticích
zúčastnila zajímavého školení první pomoci. Na
konci března jsme se začali připravovat na novou
sezónu. Provedli jsme odzimování hřiště a sportovní
techniky, úklid hasičské zbrojnice a jejího okolí.
V dubnu jsme se aktivně zapojili do akce Ukliďme Česko. Potom jsme provedli sběr kovového
odpadu a elektrozařízení. Za kovový odpad a elektro odpad ještě jednou děkujeme občanům obce.
Nachystali jsme vatru na akci pálení čarodějnic, kterou pořádal místní spolek PRORADOST
Topolany. Akci jsme zajistili i z pohledu požární bezpečnosti.
V květnu jsme uspořádali okrskovou soutěž v požárním útoku na místním hřišti.
V červnu proběhla poblíž naší vesnice soutěž Rallye Vyškov 2019. 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.
Zásahová jednotka v červnu čerpala
vodu ze sklepa rodinného domu v
Topolanech po bouři, která se obcí
prohnala ve večerních hodinách.
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Uspořádali jsme organizačně náročnou soutěž mladých hasičů, která je zařazena do seriálu
soutěží Vyškovského Soptíka.
V červenci jsme uspořádali v Topolanech také soutěž mužů a žen v požárním útoku
zařazenou do Velké ceny okresu
Vyškov.
V letošním roce se naše družstvo
mužů SDH Topolany „A“ umístilo
na 6. místě VC okresu Vyškov
v požárním útoku. Družstvo „B“ se
umístilo na 14. místě. Družstvo
veteránů nad 35 let se ve VC
Vyškov umístilo na 2. místě.
Bohužel se letos nedařilo jako v
minulých letech a je to pro nás
výzva pro nadcházející sezónu
2020.
V srpnu jsme asistovali JSDH Vyškov při pokácení smrků u hasičské zbrojnice, které
napadl kůrovec. A smrky musely být odstraněny.
V letních měsících vzniklo družstvo
žen. Toto družstvo začalo trénovat a v
příští soutěžní sezóně bude chtít
absolvovat závody ve Velké ceně
okresu Vyškov.
V září jsme se podíleli společně s obcí
Topolany na přípravách oslav 670. let
založení obce Topolany. Zajistili jsme
dobrovolné
hasiče
z
ostatních
zásahových jednotek, které nám
předvedli různé situace z hašení požárů
či vyprošťování osob z vozidel.
Samotná zásahová jednotka obce
Topolany předvedla požární útok s
původní hasičskou technikou.
Na přání obecního úřadu jsme provedli úklid kovového odpadu po zbourané garáži u místní
školy.
V tomto měsíci jsme také uspořádali pro všechny členy a příznivce našeho sboru oslavu na
ukončení soutěžní sezóny. Připravili jsme jim již tradičně opékané sele.
V říjnu jsme provedli úklid hasičské zbrojnice a jejího okolí. Provedli jsme likvidaci klestí
z přilehlého parčíku u řeky Hané.
Ve všech měsících jsme dle potřeby svolávali členské nebo výborové schůze. Na podzim
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také proběhly oslavy některých členů našeho sboru, kteří oslavili své životní jubileum.
V prosinci jsme se rozhodli přivítat svátky vánoční světelnou výzdobou na hasičské
zbrojnici.

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.

Chtěli bychom na tomto místě poděkovat všem členům hasičského sdružení za
jejich práci a jejich výkony, které v roce 2019 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 2020.
Za SDH Topolany, David Ševčík
16

RECEPTY
Nepečená kokosová roláda
1 hrnek moučkového cukr
3 lžíce kakaa
hrnek kokosu
4 lžíce moučkového cukru
3 balení dětských piškotů
3 lžíce rumu
200 g másla
mléko
Postup
Krok 1: Na krém kokos dobře prohněťte s máslem a cukrem. Piškoty rozemelte nebo
rozdrťte válečkem, přidejte prosátý moučkový cukr a kakao, zakápněte rumem a
přidejte tolik mléka, abychom získali vláčnou hmotu.
Krok 2: Zabalte ji do fólie a nechte v chladu ztuhnout. Pak ji vyválejte přes folii na
obdélník nebo ji rozdělte na dvě poloviny a stejně vyválejte, získáte tak 2 menší
rolády. Potřete krémem, zaviňte, obalte povrch v kokosu, zabalte do folie a nechte
ztuhnout.
Krok 3: Ztuhlou roládu krájejte na tenká kolečka. Recept se hodí použít jako vánoční
cukroví i jako pamlsek kdykoliv během roku.
Vánoční pavlova: Luxusní pusinky se smetanovým krémem
Na pusinky potřebujete:
337 g bílků
337 g cukru krupice
252 g cukru moučka

Na zdobení potřebujete:
maliny
čokoládové hvězdičky

Na krém potřebujete:
6 g želatiny
30 g vody
96 g cukru krupice
96 g smetany
288 g mascarpone
480 g smetany
2 vanilkové lusky
Postup
Krok 1: Na přípravu si vyhraďte dva dny – výroba začíná krémem. Želatinu namočte
do vody. Mezitím zahřejte 96 g smetany s cukrem a připravte si infuzi s vanilkou.
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Horkou směs nalijte na želatinu a mascarpone. Promíchejte. Přidejte 480 g smetany a
dejte do druhého dne odležet.
Krok 2: Druhý den si připravte pusinky. Bílky a krupicový cukr zahřejte na 70
stupňů. Přendejte do mixéru a vyšlehejte do studena. Poté do směsi zlehka zašlehejte
prosátý moučkový cukr. Směs nastříkejte na plech s formičkami (běžně se prodávají v
obchodech s kuchyňskými potřebami) a sušte při teplotě 70 stupňů asi dvě a půl
hodiny.
Krok 3: Směs na krém, která přes noc odpočívala, vyšlehejte.
Krok 4: Pusinky můžete naplnit malinami. Pak na ně nastříkejte krém a ozdobte
čokoládovými hvězdičkami a malinami.

Chasníkovy řízečky
4 plátky vepřové kýty
1 cibule
5 stroužků česneku (může být i víc)
4 plátky slaniny
sůl
pepř mletý
mletá červená paprika sladká
1 vejce
0,2 l piva
hladká mouka
strouhanka
olej na smažení
Postup přípravy receptu
Vepřové maso naklepeme, osolíme, opepříme, potřeme prolisovaným česnekem a
posypeme mletou paprikou.
Na každý plátek dáme kolečko cibule a přeložíme plátkem slaniny.
Vejce rozkvedláme s pivem. Plátky masa opatrně obalíme v mouce, vejci a
strouhance. Smažíme v rozpáleném oleji.
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POZEMNÍ TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ, které je jako jediné zdarma, přechází na
nový standard DVB-T2 Už jste určitě slyšeli o připravovaných změnách v pozemním
televizním vysílání. V souvislosti s plánovaným přechodem na novou technologickou
platformu DVB-T2 Vás chceme informovat o aktuálních a chystaných krocích. Přechod na
DVB-T2 je vynucenou změnou, která se týká 60 % domácností v ČR přijímajících televizní
vysílání prostřednictvím pozemních digitálních televizních sítí DVB-T. Důvodem je
uvolnění frekvenčního pásma 700 MHz, na kterém dosud vysílají pozemní televizní
vysílače, pro potřeby mobilních operátorů. Je to společné celosvětové rozhodnutí více než
190 států, ke kterému se připojila i Evropská unie. Pozemní televizní příjem poskytuje
širokou programovou nabídku nejsledovanějších televizních stanic a je jediný bezplatný.
Všechny ostatní způsoby televizního příjmu (satelitní, kabelové, IPTV) jsou zpoplatněny.
Aby nedošlo k omezení pokrytí nebo snížení počtu vysílaných televizních programů, je
nutné přejít na kmitočtově úspornější druhou generaci digitálního vysílání – standard DVBT2. Programy České televize (ČT) a komerčních stanic je možné v DVB-T2 přijímat již
nyní, a to v rámci tzv. přechodových DVB-T2 sítí. Ty pokrývají 99 % obyvatel ČR. Součástí
pozemního vysílání jsou také služby poskytované prostřednictvím HbbTV – červeného
tlačítka, které umožňuje televizním divákům přístup k moderním televizním službám, jako
například přístup do televizních archivů, videa na přání nebo odloženého televizního
sledování. Přechod na DVB-T2 se uskuteční v období listopad 2019 – červen 2020. Vysílání
celoplošných DVB-T sítí bude v České republice definitivně ukončeno 30. června 2020.
Co je třeba pro to udělat?
1. Pořídit si set top box (cena startuje na 550 Kč, i nejlevnější boxy umožňují příjem v HD
kvalitě a lze je připojit i nejstarším televizorům) nebo televizor, které nový signál umí
přijmout. Podívejte se, které přijímače již byly na příjem DVB-T2 a kodek HEVC
certifikovány www.dvbt2overeno.cz. V obchodech poznátecertifikované přijímače podle
nálepky DVB-T2ověřeno.
2. Naladit si DVB-T2 vysílání již dnes. V případě individuálních antén není obvykle potřeba
činit žádné změny. U společných antén v bytových domech je nutné povolat
specializovanou servisní firmu. Specializovaných servisních firem je omezený počet,
doporučujeme proto tento krok učinit co nejdříve. Jejich seznam také najdete na webu
www.dvbt2overeno.cz. reno.cz Pokud budete mít dotazy, obraťte se na naši zákaznickou
linku: +420 800 929 929 (Po – Pa, 8:00 – 20:00), můžete nás kontaktovat prostřednictvím
webových stránek www.dvbt2overeno.cz a informace jsou dostupné také prostřednictvím
informačního TV kanálu Nalaďte se na DVB-T2.
Co nám nový standard DVB-T2 přináší? Pozemní televizní vysílání "přes anténu" je
bezplatné - nezáleží na počtu ani umístění televizoru. Poplatky za příjem pozemního
televizního vysílání jsou pro vás stále 0. Dostanete téměř veškeré české programy ve vyšší
kvalitě - Česká televize vysílá v DVB-T2 v té nejvyšší HD kvalitě, i řada soukromých TV
stanic bude mít možnost vysílat v HD. Kmitočty pro pozemní televizní vysílání v DVB-T2
jsou státem garantovány nejméně do roku 2030. Nový vysílací standard DVB-T2 umožní
ještě aktivnější propojení televizního vysílání s internetem a interaktivní služby
prostřednictvím HbbTV – červeného tlačítka, které je součástí většiny nových DVB-T2
televizorů. Vysílání DVB-T2 je dostupné v celé ČR.
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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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