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SLOVO STAROSTKY
Vážení a milí spoluobčané,
čas letí jako voda. Adventní čas a rok 2019 jsou již za námi a nadešel rok nový.
Když jsme si navzájem přáli do Nového roku hodně zdraví, nikdo z nás si nedokázal
představit jak důležité toto přání bude. Ani ve zlém snu by mě nenapadlo, že se u nás
v ČR vyskytne koronavir COVID-19. A všichni se budeme potýkat s různými
omezeními a nařízeními. Školy, školky i kostely jsou uzavřené. Úřady mají zkrácené
úřední hodiny, společenské, kulturní i sportovní akce jsou zrušeny. Po veřejných
prostranstvích se pohybujeme v rouškách, trestá nás snad příroda? Možná ano.
Neuvědomili jsme si, jak krásný je obyčejně strávený den, kdy přijdeme z práce a
dětem položíme klasickou otázku „ jak bylo ve škole, máš hodně úkolů, co jsi měl(a)
k obědu“? Nyní většinu času trávíme ve svých domovech se svými blízkými. Dříve
jsme se určitě tolik svým dětem nevěnovali, nyní rodiče suplují práci učitelů a je to
opravdu náročné pro všechny. V tomto pro všechny těžkém období si musíme najít
pozitivní věci. Trávíme více času doma, věnujeme se více dětem, máme možnost si
udělat „velký“ úklid ve svých domácnostech. Když se na nás sluníčko usměje,
trávíme čas prací na zahrádkách a ty budou zcela jistě jako ze škatulky. Snažme se,
prosím myslet pozitivně, protože duševní zdraví je hodně důležité. Psychická pohoda
člověka se odráží i na zdravotním stavu. Myslete pozitivně, uvařte, upečte si něco
dobrého a pokud budete mít chuť, můžete se o své recepty podělit s námi. Své
recepty můžete poslat na email starostatopolany@seznam.cz nebo vhodit do schránky
OÚ. Recepty postupně zveřejníme v dalších vydáních zpravodaje.
Kdo z občanů je zručný, pusťte se do šití, vyšívání, vyřezávání a dalších ručních
prací. Uděláme společně z těchto výrobků výstavu ručních prací.
K dnešnímu dni jsme roznesli zhruba 200 ks textilních roušek. Velice děkuji
Anetě Šmídové a její mamince, Petře Vlčkové, Lence Kozákové, Katce Hýzlové,
Kamile Pantůčkové a paní Gregůrkové za ušité roušky.
Nyní Vás seznámím s událostmi, které se uskutečnily nebo uskuteční v naší obci.
Od poloviny února se otevírají výzvy k příjmu žádostí o dotace poskytované
Krajským úřadem JMK. I my jsme se zapotili u vyplňování údajů v žádostech o
dotace. Podali jsme celkem 5 žádostí a nyní budeme čekat, zda budeme aspoň v
některé úspěšní.
V březnu byla provedena údržba a ořez stromů a keřů podél cyklostezky směrem
na Vyškov. Odbornou péči těchto dřevin provedla firma Zahradnictví Zrník. V
podzimních měsících bude doplněna výsadba stromů a keřů v této lokalitě a provede
ji již zmiňované zahradnictví. Na péči o dřeviny i na provedení výsadby jsme žádali z
dotačních titulů JMK.
Obecní úřad ve spolupráci s Policií ČR pořádal 10. března přednášku na téma
„ JAK SE CHRÁNIT PŘED PODVODY, NEDÁVEJTE ŠANCI PODVODNÍKŮM“.
Přednášející por. Mgr. Alice Musilová, tisková mluvčí a preventistka pro územní
obvod Vyškov Policie ČR poskytla zúčastněným spoustu rad a informací. Na závěr
přednášky dostal každý malý dárek.
V dubnu má být provedena výměna stávajícího veřejného osvětlení za úsporné
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LED osvětlení. Má být provedena i výměna okapů na budově bývalé školy. Tyto
práce jsou zahrnuty v rozpočtu obce a s montáží se začne ihned, jak nám to dovolí
vývoj stávající situace.
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, vydal souhlas ke
změně č. 1 Řádu veřejného pohřebiště obce Topolany. Řád veřejného pohřebiště bude
předložen zastupitelstvu obce ke schválení na dalším zasedání zastupitelstva obce.
Poté bude vyvěšen na úřední desce obecního úřadu v Topolanech po dobu 15-ti dnů a
po celou dobu platnosti tohoto řádu bude vyvěšen na pohřebišti na místě obvyklém.
Na přelomu dubna a května bude provedeno ošetření umělého povrchu na
multifunkčním hřišti. Povrch byl ošetřen postřikem proti mechu a poté byl mech
fyzicky odstraněn. Nyní čekáme na firmu, která speciálním strojem vysaje písek z
umělého povrchu, pročistí jej a následně doplní. Jakmile nám bude umožněno
zpřístupnit hřiště veřejnosti, můžete s dětmi využít nově vzniklé pískoviště.
Akce „ Ukliďme Česko“, která se měla konat 4. dubna byla přesunuta na podzim.
Datum konání bude včas zveřejněn. Do této celorepublikové akce je zapojena spousta
dobrovolníků, kteří sbírají odpadky, které se v přírodě hromadí. Cílem úklidové akce
je ulehčit přírodě od odpadků a udělat prostředí kolem nás čisté a hezké. V minulém
roce se u nás v obci sešlo na tento úklid 17 dobrovolníků.
Dne 28. dubna si připomeneme 75. výročí osvobození obce. Při tomto pietním
aktu položíme kytice k pomníku padlých na návsi a na hrob neznámého vojína na
místním hřbitově. Zda se tento pietní akt bude moci uskutečnit i za přítomnosti
veřejnosti ukáže až vývoj nouzových nařízení a opatření vydaných vládou ČR.. Včas
Vás budeme informovat.
Obec odkoupila telefonní budku za účelem zhotovení tzv. „knihobudky“. Nynější
budka bude ošetřena novým nátěrem, vybavena policemi a poté připravena k využití.
Pokud máte doma knihy, které chcete věnovat dále, můžete je umístit do knihobudky.
Odtud si je může kdokoliv z občanů zapůjčit k přečtení, následně vrátit a zapůjčit si
jiný titul. O zprovoznění knihobudky Vás budeme včas informovat.
Blíží se velikonoční svátky a ty jsou pro křesťany nejvýznamnějším svátkem,
oslavou zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Tyto svátky jsou spojené se spoustou lidových
tradic a vítáním jara. Bohužel je v letošním roce neoslavíme jako v uplynulých letech.
Usnesení, kterým vláda ČR rozhodla o omezení zákazu volného pohybu osob na
území České republiky sice platí do 11. dubna, ale pravděpodobně bude prodlouženo.
Pokud tomu tak bude, kostely zůstanou nadále uzavřeny a nebudeme se moci
zúčastnit bohoslužeb a děti budou částečně ochuzeni o pomlázku. Zdraví nás všech je
důležitější. Chtěla bych apelovat na děti, pokud se na pomlázku po obci vydáte,
nenavštěvujte seniory. Jsou nejohroženější skupinou obyvatel v současné době
nákazy.
Druhou květnovou neděli oslaví svůj svátek maminky, babičky, prababičky. Patří
Vám velké poděkování za péči a lásku, kterou věnujete svým blízkým.
Na závěr Vám všem přeji pevné zdraví, klidnou mysl a krásné dny zalité sluncem.
S úctou

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 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 č. 1 ke Smlouvě o poskytování odborných knihovnických služeb/ nákup
knih 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 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 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 odkládá:
* Projednání Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb ORP
Vyškov
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
* Rozpočtové opatření č. 10/2019
* Rozpočtové opatření č. 11/2019
Zastupitelstvo obce neschvaluje:
* Navýšení odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce
Výpis z 13. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Topolany konaného dne 10.
2. 2020:
Zastupitelstvo obce schvaluje:
* Smlouvu č. 17030186 mezi obcí Topolany a firmou Respono a.s.
* Darovací smlouvu ve výši 30.000.- Kč pro TJ Sokol Topolany
* Darovací smlouvu ve výši 60.000,-Kč pro SDH Topolany
* Cenu ocelového profilu I 220 - 450,- Kč/m, ocelového profilu I 160 – 300,- Kč/m
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* Smlouvu o provádění prací ve smyslu § 18 odst. 2 zákona č. 256/2001 Sb., o
pohřebnictví mezi obcí Topolany a panem Markem Klvačem
* Dodatek č. 1/2020 ke směrnici č. 5 pracovní cesty a cestovní náhrady
* Žádost o povolení realizace dlážděného nájezdu k RD
* Smlouvu o dílo s firmou Jiří Pařez
* Hlavní zprávu o provedení inventarizace majetku obce Topolany ke dni 31.12.2019
* Přílohu č. 8 k pachtovní smlouvě č.1756/2014
* Smlouvu o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb ORP Vyškov 30,Kč na obyvatele
* Smlouvu o zřízení věcného břemene - prodloužení vodovodu k RD č.p. 109
* Smlouvu o zřízení věcného břemene - prodloužení vodovodu k RD č.p. 135
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
* Rozpočtové opatření č. 12,13/2019
* Rozpočtové opatření č. 1/2020
* Zprávu o činnosti kontrolního výboru za rok 2019
* Zprávu o činnosti finančního výboru za rok 2019
********************************************************************

Během tradiční Tříkrálové sbírky, která se v naší obci konala 4. a 5. ledna byla
vybrána částka ve výši 9 612,- Kč. Děkujeme koledníkům a především občanům za
štědrost.
********************************************************************
Místní prodejna potravin firma TOPLAJK oznamuje občanům změnu otevírací
doby s platností od 2. 3. 2020:
Pondělí – pátek
Sobota

7:00 – 10:00 hod.
7:00 – 10:00 hod.

14:30 – 17:00 hod.

Rozvážka potravin
Místní prodejna potravin nabízí občanům, hlavně seniorům BEZPLATNOU
ROZVÁŽKU POTRAVIN. Objednávky posílejte na tel.č.: 722 926 200 nebo tel.č.:
777 711 986. Objednávku můžete také zaslat na e-mail: toplajk1@seznam.cz
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INFORMACE PRO OBČANY
Veřejné pohřebiště Topolany
Upozorňujeme občany, že při provádění prací směřujících ke zhotovení, údržbě,
opravám nebo odstranění náhrobku na pronajatém hrobovém místě je vždy třeba tyto
práce předem nahlásit Obecnímu úřadu v Topolanech.
********************************************************************************

Ministerstvo průmyslu a obchodu dočasně přeruší přechod na vysílací standard
DVB-T2 a prodlouží stávající vysílání ve standardu DVB-T.
„Ve spolupráci s Českým telekomunikačním úřadem, Českou televizí a s podnikateli,
kteří zajišťují šíření celoplošného zemského digitálního televizního vysílání,
analyzujeme situaci a dopady vyhlášeného stavu nouze a přijatých opatření na
probíhající proces přechodu na nový vysílací standard DVB-T2,“ říká vicepremiér a
ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček a dodává: „Abychom v této
nelehké době udrželi informovanost obyvatel, která je klíčová, tak jsme se rozhodli
dočasně pozastavit přechod na DVB-T2 a prodloužit vysílání ve standardu DVB-T.“
Vznikne tím časový prostor, aby se obyvatelé, kteří ještě nepřešli na nový vysílací
standard DVB-T2, nemuseli nyní tímto procesem zabývat a zároveň zůstala
zachována jejich informovanost o přijímaných opatřeních.
„Podle vývoje situace Ministerstvo průmyslu a obchodu předloží další novelu
nařízení, která bude obsahovat aktualizovaný harmonogram procesu přechodu
zemského digitálního televizního vysílání ze standardu DVB-T na DVB-T2,“ dodává
náměstek ministra pro digitalizaci a inovace Petr Očko.
Přerušení procesu přechodu se netýká jednoho konkrétního vysílače (tj. dojde k
vypnutí DVB-T do konce května 2020), a to vysílače Jihlava – Javořice na 30.
kanálu, z důvodu mezinárodních koordinačních dohod.

Změna úředních hodin
V souvislosti s usnesením Vlády ČR, která rozhodla o prodloužení omezení zákazu
volného pohybu osob na území České republiky s výjimkou cest do zaměstnání, do
zdravotnických zařízení, za rodinou a dalších nezbytných cest, tedy do 11. dubna
2020, platí stále úřední hodiny obecního úřadu: pondělí a středa od 13:00 - 16:00
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Obecní úřad navštěvujte fyzicky pouze v naléhavých případech. Využívejte formu
telefonické a emailové komunikace. Přejeme Všem hodně sil a klidnou mysl
********************************************************************
ZÁKLADNÍ HYGIENICKÁ PRAVIDLA
Doporučujeme stejné preventivní kroky, jako v rámci prevence proti jiným
respiračním onemocněním, což je třeba například chřipka. Jde o tato opatření:
• vyhýbat se těm, kdo jsou zjevně nemocní
• dodržovat základní hygienická pravidla
• používat například i dezinfekci, pokud jsme v kontaktu s lidmi, kteří
akutními respiračními potížemi trpí
• nezdržovat se v místech s vyšším počtem lidí
• jedinci, kteří trpí respiračním onemocněním, by měli dodržovat pravidla
respirační hygieny – tedy při kýchání a kašlání řádně užívat kapesníky
(nejlépe jednorázové), při kašlání a kýchání si zakrývat ústa
paží/rukávem, nikoliv rukou
********************************************************************

Množství vyprodukovaného odpadu v obci za rok 2019
Směsný komunální odpad

63,72 tuny

Bio odpad

37,17 tuny

Plasty

8, 86 tuny

Sklo

3,25 tuny

Papír

2, 27 tuny

Textil

1,07 tuny

Nebezpečný odpad

1,11 tuny
10,62 tuny

Objemný odpad

V průměru vyprodukoval v roce 2019 každý občan 358 kg odpadu. Z toho 180
kg vytřídil.
Sběr železa, kovového odpadu a elektroodpadu zajišťuje v naší obci Sbor
dobrovolných hasičů. Koná se 2 x ročně, většinou v jarních a podzimních měsících.
Sběr papíru si vzaly pod patronát děti ( mladí hasiči). O termínech konání Vás
budeme včas informovat.
Během roku mají občané obce možnost zdarma uskladnit elektroodpad ve školním
dvoře. Po předchozí domluvě s pracovníkem OÚ nebo starostkou obce.
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Z KRONIKY NAŠÍ OBCE
V červnu pak došlo nařízení odevzdávati veškeré měděné,
olověné, mosazné, cínové zboží. Já jsem byl určen soupisným
komisařem pro sebrání tohoto zboží u nás, Křižanovicích,
Heroticích, Hošticích – ovšem zadarmo. Tento farář odevzdal i 2
kotle kostelní pro hudbu, 12 svícnů cínových - vše za 176 Kov. 20
h. Vše sebrané musil starosta dovésti na stanici Vyškov a zaslati centrále do Vídně.
V červnu nařízena též sbírka vlny a kaučuku, sbírka hader a papíru (ku dělání látek a
papíru) sbírka kopřiv, listí jahodového a ostružinového vojínům na přípravu čaje.
V Brně zřizuje se nákupna i prodejna jatečního dobytka, pro okres ustanoven
komisionář (Plhal z Dědic), který dobytek za maximál. cenu kupoval od rolníků a
ústředně prodává. Ceny volů 380K, krav 350K, býci a jalovice 340 K, telata 300 K,
za 1 q živé váhy. Vepřový 780K mrtvé váhy za 1q.
Na 50 kusů hověz. dobytka připadl 1 kus ku odevzdání měsíčně. Bezmasé dny
zavedeny opět v úterý a pátek. Nedostatek kůže - stoupání cen obuvi, nedostatek látek
oděvních pociťujeme všichni, zvláště úředníci na stálý plat odkázáni. Lidé chodí ve
dřevácích nebo plíšcích obitých. Ceny kůží a látek oděvních – ovšem surovina ještě
předválečná - jsou desateronásobně zvýšeny: obuv 75 Kov, vysokých holenic přes
100Kov, látky = 25 – 30 K za 1 metr. Bavlněných nedostatek, 1kg mýdla 12 Kov.
Mléka je v tomto roce nedostatek ve městech. Za tím účelem nařídilo hejtmanství
zásobovati Vyškov z naší osady 40l mléka denně. 3 kg tvarohu, 1 kopou vajec týdně.
Poněvadž podílníci dodávají mléko mlékárně v Heroticích rozvrženo onech 40l na
nepodílníky, ti museli dodati též mléko místním ½ l na osobu na den) potřebným.
Počet l se pro Vyškov nesehnal. Přicházel často profesor Bittner z Vyškova pozdě
večer do domů, aby se přesvědčil v množství nadojeného mléka , prohledal sklepy,
police a mnohdy za … některé hospodyně odcházel provázen radním Knapem na
ulici. Pro neodevzdání mléka, másla, vajec a jiných potřeb životních hejtmanství
dávalo pokuty, o čemž svědčí jména v chudinské knize zapsaná.
V říjnu nařízen byl místodržitelstvím soupis veškerého dobytka. 20% z celku dobytka
započítalo se k účelům aprovizačním na 9 měsíců od října 1916 začínaje. Naše obec
má zrekvírovány 42 kusů na celou tu dobu. Volné prodávání dobytka i telat se nesmí
díti, povolání k odprodání telete udílí hejtmanství. Hospodář v sobotu tele doveze do
Vyškova a tam komisionář za maxim. Cenu ho prodá potřevným řezníkům.
Z každého odprodaného telete zaplatí se na hejtmanství taxa 15 kov.
Hned po žních dostala obec nařízení odevzdati 150q k účelům aprovizačním. Za tím
účelem byl jsem vyzván starostou Mat. Provazníkem, abych s ním chodil po
komorách a zabavoval. Nasbírali jsme a do družstva odevzdali 138q obilí.
Dále měla obec uloženo odevzdati 700q zemáků, 87q zavezli občané do Vyškova,
600q pak odvezli na zastávku v Hošticích. Toto množství rozdělil jsem na jednotlivce
dle osázené plochy zemákové (30´5 ha) takže vypadlo na 1 míru 3´78q po g
k odevzdání. Přitom byla tato nepříjemnost při úředním převažování ve Vyškově
chybělo 16 q množství to musí celek vrátiti.
Odevzdání zemáků neměli někteří opravdu čím krmiti, jiní báli se při soupisu vepřu,
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že budou rekvírováni a tuky z nich odevzdány o dobytek a tak nastalo překotné
zabíjení ve dne v noci, jak kdo mohl, dobytek, který by nejlépe na sebe byl brat,
zabili nemajíce ani dosti tuků ani masa. Správa obce – představenstvo zůstalo v tomto
roce též jako v předešlém (M. Provazník č.62 starostou, Knap č.16 druhým radním. 1.
radní na vojně Vin. Dobyšek č. 57) Jmění obecní nezměněno jako v předešlém roce.
Účty obecní se toho roku nedělaly žádné. Cesty pokud bylo třeba se navezly, příkopy
vyhazovaly. Počet domů v obci = 96 (číslo 94 u nás schází, stavby, přestavby=0
nebylo řemeslníků vše spočívalo).Také žádných změn držebnostních ani domů ani
polí nebylo. Obecní podniky? Ničeho nevykonáno leda že se upisovalo na válečnou
půjčku. Rovněž všechny místní spolky spaly toho roku-funkcionáři i členové potili se
pod císařským pláštěm Karlovým.
1917
Hospodářský stav v obci: V březnu nařízeno místodržitelstvím: Všichni kdo zabíjeli
vepřový dobytek od 1/11 – 15/3 musí odevzdati z každého kusu 2,92 kg sádla do
sběrny (mlékárny v Heroticích) dále každý kdo chce zabíjeti musí oznámiti
starostovi, jenž musí přijíti na zabíjačku a zjistiti mrtvou váhu dobytka. Z dobytka do
60 kg mrtvé váhy odevzdá se 1,06 kg sádla rozpuštěného nebo 2 kg nerozpuštěného,
od 60-100 kg jest 3 kg sádla, od 100-150 kg jest 4 kg sádla.
Následkem dosti povážlivé situace aprovizační nařízeny po celé Moravě
místodržitelstvím od 26/2 -8/3 první vojenské rekvizice. V naší obci vykonala tuto
„příjemnou práci“ komise sestávající z předsedy, jímž byl blahé paměti profesor
vyškovského gymnázia mládenec Bittner Jaroslav, z odhadce Jindřicha Vrtílka
obchodníka moukou ve Vyškově, ze starosty obce jako zástupce obilního ústavu,
z rolníků místních Jana Losmana č. 18 jako důvěrníka hospodářů a ze Knopa Emana
jako zástupce starosty obce. Přítomno bylo též 6 vojínů úplných Němců. Komise
stravovala u Mat. Provazníka, vojíni noclehovali ve staré škole. Komise vypočítala na
1 osobu těžce pracující 3,66 gr denně na lehce pracující pak 3,00 gr počítáno od toho
dne do 15/8. Každé domácnosti vypočítáno tedy množství buď obilí nebo mouky
(tato musela býti na 80% vymleta) a veškeren zbytek odvážen byl do staré školy.
Kdež bylo v sokolovně skladiště obilí. I bylo tam 14 q pšenice, 23 q žita, 37q
ječmene, 15 q ovsa, 2q mouky, 6q zemáků a 11/2 q šrotu. Mouka ponechána byla
všechna obci pro zásobení místních nemajetných, obilí asi za týden odvezeno do
družstva, Zda-li všechno nevím. Vím, že byly křiky a hádky s pytly: Každý si chtěl
nejlepší pytel ukořistit – k roztrhaným nechtěl se však nikdo znáti. To byly rekvizice
při nichž se předpokládalo, že všechno obilí a mouka je komisi přístupna. Ale že
mnozí udavači bohužel již před rekvizicí posílali anonymní dopisy na hejtmanství,
nařízeno bylo přísné hledání v každé domácnosti, kde by se snad našlo něco
uschováno – to propadá, za to nedostane majitel vyplaceno. A divím se, že okresní
úřady v jehož čele byl na hejtmanství rodák vyškovský koncipient Slezáček na
špiclovské udání daly do domů komisi nebo vojáky vysílali a hledali. Tak se stalo:
V pondělí po 8 hod. přijela do obce komise (vojáci zde byli již od předešlého večera)
a ta šla jako na jisto do udaného domu čís. 51 kde nalezeno uschovaného ovsa 2 ½ q,
pšeničné mouky 40 kg a … obilí 80 kg – zabavil to Bittner – musilo se ihned do
družstva odvézti a na hejtmanství hlásiti, také v čís. 10 zabaveno bylo 2q ovsa. Ale na
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tom nebylo dosti: Přijel nebo přišel to nevím poněvadž sám jsem byl na přísných
rekvizicích až v Otnicích, úředník z hejtmanství – Němec Meister s četníkem ke
starostovi a od něho ihned do školy. Představili se a žádali klíče od půdy. Byl jim dán
a tam oni hledali obilí – když nenašli … do bytu nadučitelova (skříní, postelí,
spižírny do bytu učitelky Ma.alky (pod postel) do sklepa – do uhlí – náhodou tam
byla voda: Proč prý je tam voda? Táže se četník mojí manželky. Protože tam je!
odpovídá jemu. Pak šli do letní tělocvičny kde bylo složeno dříví – tedy do dříví, do
včelína, na dvůr, do chléva, na hůrku – zkrátka všude a když odcházeli ven říká jim
manželka: To jste toho páni chytli – co? Odpověď zůstali dlužni a odešli přímo na
faru , kde hledaní a ..tání nebylo, ale vyžádali si klíče od kostela, že prý se podívají na věž! Šli ovšem s nepořízenou. A co vlastně hledali tito dva špicli? Měli udání, že
prý má Matouš Provazník č. 62 schované obilí ve škole na půdě J. Suchánek č. 15 že
má schované obilí na věži kostelní.
Přepis z kroniky obce Topolany
pokračování v dalším vydání zpravodaje
********************************************************************

SDH TOPOLANY
SDH Topolany - ženy
V červenci loňského léta, jsme s dívkami z Topolan zkusily založit tým pro požární
útok. Sešlo se nás nadšeně hned několik, tak jsme se domluvily a začalo se konat.
Dostala se nám podpora od mužů v SDH, kteří nám půjčili hadice a my si mohly
zkusit svůj první "mokrý" útok.
Náš tým tvoří dívky studentky, učitelka, manuálně pracující, či maminka na RD.
Začaly jsme se scházet pravidelně na
tréninky. A po pár týdnech jsme se rozhodly,
že zkusíme příští rok soutěž. Obešly jsme s
holkama vesnici a získaly jsme sponzory na
dresy, vybavení a i pro cvičení v zimní
přípravě.
Nezahálely jsme ani v chladných měsících a
připravujeme se v místní sokolovně. V
dubnu již začneme tréninky venku a těšíme
se podpory rodin a spoluobčanů, kteří se
můžou na nás jít podívat, jak na trénink, tak
i na náš první závod v soutěži, který bude na
začátku června.
Tímto chceme poděkovat SDH Topolany, že
nám umožnili se reprezentovat. Obci
Topolany, za veškerou podporu. Pivovaru
Lišák za dresy. Infos a MB nábytek Bastl za
finanční dary. A zejména naším trenérům, že s námi mají trpělivost 😁
Vedoucí žen, A. Šmídová
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Tým přípravky SDH Topolany vítězem finále uzlové Open ligy 2020!
Náš rok 2020 začal v pořadí již třetí soutěží v rámci uzlové Open ligy, na kterou jsme
vyrazili 11.1. do Dražovic. Konkurence 15-ti družstev zaručovala zajímavý boj o
cenné body. Nám se úplně nepodařilo ukázat vše, co jsme natrénovali a brali jsme
zde celkově 8. místo pro tým Topolany 1 a 12.místo pro tým Topolany 2. Na další
soutěž v Brně dne 25.1. vyrazilo už jen
družstvo Topolany 1. Tady se nám
podařilo dostat mezi 8 nejlepších a ve
finálových bojích jsme se prouzlovali až
k prvnímu místu. Před námi pak už byla
poslední soutěž konaná 8.2.2020 v
Bosonohách. Odtud jsem přivezli
medaile za třetí místo.
Celkově tedy družstvo složené z
šikovných holek Izabelky, Lidušky a
obou Klárek získalo 74 bodů a v
hodnocení jsme skončili na druhém
místě. Díky umístění mezi prvními osmi
týmy jsem dostali pozvánku na finále UOL do Starého Lískovce. Do tréninků jsme
dali vše, protože finále se skládalo ze tří samostatných disciplín, ve kterých jsme
museli zabodovat. V neděli 8.3. ráno jsme tedy vyrazili a těšili se na setkání s těmi
nejlepšími. Soupeření s dosavadními vítězi Dražovicemi A bylo hodně vyrovnané.
Každý tým bral jednou první a jednou druhé místo. Rozhodla až třetí disciplína, kdy
všichni museli v co nejkratším čase zvládnout tesařský uzel. Tady jsme byli nejlepší a
získali díky tomu první místo v celkovém hodnocení finále pro tento rok. První místo
je třešnička na dortu, která je sice sladká, ale stojí za ní hodně práce. Díky patří všem
závodníkům, trenérům a taky skvělým rodičům, co své děti podporují.
Zahálet teď na jaře určitě nebudeme a v nejbližší době začneme trénovat i jiné věci
než uzly. Kdyby se k nám chtěl někdo z dětí ve věku 3-6 let přidat, rádi Vás mezi
námi přivítáme.
V závěru chceme moc poděkovat za podporu, které se nám dostává od našich
fanoušků, členů SDH i Obecního Úřadu Topolany. Závodit a vyhrávat je super, ale
cítit podporu a držet za jeden provaz je ještě lepší.
Tým přípravky SDH Topolany

12

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Dne 6. února 2020 oslavila naše občanka paní Františka K. krásné 93. narozeniny.
Bylo mi velkou ctí, popřát oslavenkyni hodně zdraví do dalších let a předat jí
jménem zastupitelstva obce malý dárek.
Dne 26. března oslavila kulaté životní jubileum 80 roků
paní Anna K. a 26. března oslavil své 91. narozeniny pan
Jaroslav K. Těmto občanům dárek předáme dodatečně.
Všem oslavencům, kteří oslavili v 1. čtvrtletí roku 2020 Své narozeniny srdečně
blahopřejeme a přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let.

Manželský svazek se uzavírá s cílem zůstat spolu
po celý život a své pozemské bytí prožívat
společně v dobrých i zlých časech. Ale zdaleka ne
všem párům je dovolené oslavit diamantovou
svatbu. Manželé Bohumil a Jaroslava Kudličkovi
v dubnu oslaví úctyhodných 60 roků společného
života. Přejeme Vám hodně zdraví a životního
optimismu do dalších let.

VZPOMÍNKA
Dne 6. dubna 2020 si připomeneme 10. výročí od
úmrtí
pana
Mgr.
Vladimíra
Kudličky.
Dlouholetého starosty a kronikáře naší obce.
Zemřel po Velikonocích roku 2010. Funkci
starosty obce vykonával od roku 1990 do roku
2002.
Zasloužil se o rozvoj obce jako např. plynofikace
v roce 1999 i farnosti, kde působil mimo jiné i
jako varhaník.
Poslední rozloučení se konalo v kostele sv.
Mikuláše a rozloučit se s panem Mgr. Kudličkou
přišlo velké množství lidí.
Pan Mgr. Kudlička při vkládání dokumentů 12. 12. 2003
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Stolní tenis na TJ Sokol Topolany
Rádi bychom touto cestou seznámili občany Topolan s tréninkovou aktivitou
stolního tenisu v místní sokolovně. Tréningy se konají za normálních okolností
každou středu od 18:00. K dispozici je moderní vybavení dvou pingpongových stolů,
z nichž jeden je profesionální stůl JOOLA Rollomat určený i pro mistrovství ČR.
Tréningy probíhají v příjemné atmosféře s možností občerstvení a pod trenérským
dohledem dlouholetého ligového hráče a nestora pana Jana Hanáka. V sestavě více
než deseti hráčů se scházíme od podzimu 2019.
První větší akcí byl turnaj neregistrovaných hráčů ve stolním tenise pořádaný
22. února 2020. Ve velmi příjemné atmosféře sobotního odpoledne svedlo lité boje 13
hráčů za vydatného fandění příchozích hostů. Pořadí na bedně: Josef Zapletal, Mira
Pacák a na prvním místě Honza Hanák.

A plány do budoucna? Pokud situace kolem COVID-19 dovolí, rádi uvítáme na
obnovených trénincích nové zájemce o hru jakékoliv věkové skupiny. A také bychom
chtěli podat na podzim přihlášku do soutěže okresního přeboru stolního tenisu.
S přáním pevného zdraví

Ing. Josef Zapletal, Ph.D.
starosta TJ Sokol Topolany
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RECEPTY
Pikantní tuňáková pomazánka "Franz Josef"
Suroviny:
1 konzerva tuňáka s chilli, 1 kelímek Lučiny (Nadýchané s
bylinkami), 1/2 malé cibule, pár kapek citronové šťávy,
mořská sůl dle potřeby
Olej z tuňáka slijeme, cibulku nakrájíme na jemno a
všechno společně s Lučinou vidličkou promícháme. Podle potřeby dochutíme solí.
Kdo miluje tuňáka a pikantní věci, nebude litovat, když vyzkouší.
Sýrová roláda
Suroviny:
200 g plátkového sýra, 200 g šunky, 100 g másla,
2 ks taveného sýru, 180 g pomazánkového másla,
4 stroužky česneku, 1 ks cibule, kapie, sůl , pepř
Příprava:
Ze směsi másla, taveného sýra, pomazánkového
másla, soli, pepře a na jemno nakrájené kapie,
cibule a česneku utřeme pomazánku. Na jednotlivé
plátky sýra poklademe plátky šunky a potřeme malým množstvím pomazánky.
Pomazánku roztíráme pouze do střední části plochy, aby se nám sýr dobře balil a
pomazánka nevylézala ven.
Hotové roládky zabalíme do kuchyňské fólie nebo alobalu a necháme v chladničce
ztuhnout. Podáváme vcelku nebo nakrájené na dvou centimetrové jednohubky.
Obměnou může být větší sýrová rolka. Plátky sýru rozložíme v pekáčku na alobal či
silikonovou podložku do třech řad po třech plátcích, tak aby se plátky po okrajích
překrývaly.
Necháme pár minut změknout v troubě, tak aby se nám plátky spojily ale zároveň
neroztekly. Sýrový plát necháme vychladnout a postupujeme stejně jako u malých
ruliček.
Velikonoční brownies
Suroviny
185 g máslo
185 g hořká čokoláda 80%
3 ks vejce
150 g cukr krystal
85 g hladká mouka
40 g kakao
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čokoládové zdobení čokoládová vejce, mandle v čokoládě a jogurtu jedlé květy na
ozdobení
Troubu rozehřejte na 180 °C. Ve vodní lázni rozpusťte nakrájené máslo a nalámanou
čokoládu. Metličkou míchejte, aby se vše dobře spojilo. Odstavte. V míse vyšlehejte
vejce s cukrem. Vyšlehaná vejce zapracujte k rozpuštěnému máslu s čokoládou.
Prosejte ke směsi hladkou mouku, kakao a dobře promíchejte. Formu vyložte pečicím
papírem a naplňte těstem. Vložte do trouby a pečte 20 minut. Brownies nechte
vychladnout a ozdobte čokoládovými vajíčky různých velikostí, mandlemi v
čokoládě a jogurtu a jedlými květy.
Staročeský domácí chléb
Suroviny
1 lžička sůl
500 g hladká mouka
300 ml mléko vlažné, nebo voda
1 kostka droždí
1 lžička kmín
1 lžička cukr
Připravíme si kvásek ze lžičky cukru, vlažného mléka a jednoho droždí cca 42g.
Necháme chvilku odpočinout. V misce si smícháme sůl, kmín a hladkou mouku.
Potom přidáme kvásek a těsto dobře zpracujeme. V této fázi je možno přidat několik
dalších věcí, jakou jsou například olivy a další. Vyzkoušel jsem několik kombinací a
olivy nebo smažená cibulka jsou velmi dobré. Smíchané a dobře propracované těsto
necháme cca 1 hodinu odpočinout. Posypeme ho moukou. Po hodině těsto ještě
jednou řádně uhněteme, aby se dobře spojilo a vložíme buď do formy (používal jsem
na biskupský chléb) a nebo uválíme bochánek. Pečeme cca 1,5 hod při teplotě 180°C200°C v elektrické troubě.
Hrníčkový ovocný koláč
Suroviny
2 hrnek polohrubá mouka
1 hrnek moučkový cukr
1 balíček vanilkový cukr
1 kostka máslo
1 ks vejce
1 hrnek mléko
1 balíček prášek do pečiva
1 hrnek ovoce
30 g tuk na plech
V míse smícháme mouku, cukr, vanilkový cukr a rozpuštěné máslo. Odebereme 3/4
hrníčky vzniklé žmolenky, do mísy přidáme vejce mléko a prášek do pečiva.
Zamícháme a nalijeme na vymaštěný plech. Poklademe ovocem, posypeme
žmolenkou a v troubě upečeme dozlatova.
www.recepty.cz
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Z činnosti spolku PRORADOST Topolany
Ahoj děti a všichni, kteří se rádi bavíte. Je tu zase další rok a my už jsme se opět
těšili, jak si spolu zaskotačíme na karnevalu. Tentokrát byl pro Vás připraven
v sobotu 29.2.2020 ve společenském centru v Topolanech.
Všechny masky byly naprosto úžasné a nebylo jich málo – čarodějnice,
princezny, broučci, berušky, jednorožci, karkulky, fotbalisti, piráti, indiáni i hrdinové
z pohádek. Ti všichni se sešli, aby se vyřádili v různých fyzických či dovednostních
disciplínách. Ani letos jsme nevynechali dospěláky, kteří ukázali, jak jsou šikovní a
zdatní.
Proběhli jsme opičí dráhu, závodili s kruhy a plavili se na papírovém voru přes
parket. Z dospěláků se zase na chvilku staly mumie a z tatínků sličné modelky. Děti
za odměnu mlsaly a u baru jste mohli nově ochutnat lahůdky jako chlebíčky, muffiny
a sladké rohlíčky. V tomto roce se ještě můžete těšit na Tradiční pálení čarodějnic,
Dětské sportovní odpoledne, Dílničky, Výlet pro děti a dospělé a Vánoční
minijarmark.
Všem, kdo se zapojili do příprav i organizace během karnevalu velmi
děkujeme, stejně tak všem sponzorům za štědré dary.
Za spolek PRORADOST
Lenka Kozáková a Kamila Pantůčková
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Nabídka čištění a dezinfekce oděvů
Prádelna a čistírna Manela nabízí možnost objednání čištění a dezinfekce oděvů na
internetových stránkách www.manela.cz nebo na tel. čísle 774 330 184. Svoz oděvů
nabízí ZDARMA. Provozovna ve Vyškově je otevřena jen v pondělí a ve středu a to v
čase 9:00-11:00 a 13:00-15:00 hodin.
********************************************************************

Informace o dění v obci, pohled do historie i fotografie
z akcí můžete sledovat na pravidelně aktualizovaných stránkách obce
www.obectopolany.cz

Příspěvky do zpravodaje číslo 2 můžete nechat na OÚ do 15. června 2020.
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