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SLOVO STAROSTKY
Vážení a milí občané,
v předešlém vydání zpravodaje jsem Vás informovala o podaných žádostech o
dotace. Bohužel jsme byli úspěšní pouze jednou schválenou dotací. Získali jsme
částku 70 000,- z rozpočtu JMK v rámci dotačního programu Podpora provozu
venkovských prodejen v Jihomoravském kraji pro rok 2020 na realizaci akce:
Zabezpečení provozu prodejny. Částku ve stejné výši poskytne obec ze svého
rozpočtu. Ostatní žádosti o dotace nám nebyly schváleny z důvodu vyčerpání
finanční alokace dotačního programu. Objem peněžních prostředků na poskytnutí
dotací byl výrazně snížen v souvislosti s výskytem pandemie COVID-19.
Do konce července bude vyměněno zbývající veřejné osvětlení v obci za úsporná
LED svítidla. Původně se měla tato akce uskutečnit v dubnu, ale s výskytem
pandemie se vše posunulo. Na minulém zasedání byla schválena smlouva na výměnu
okapů na budově bývalé školy. Tyto práce budou zahájeny během letních prázdnin.
V květnu se uskutečnila oprava místní komunikace parc.č. 1486/1 v části obce
"Hliník". SDH Topolany provedl sběr elektroodpadu a kovového odpadu v obci.
Mladí hasiči provedli sběr papíru. Bylo posbíráno 800 kg novin. Děkujeme občanům
za přichystání sběru.
4. července se konal na místním hřišti 18. ročník soutěže hasičských družstev v
požárním útoku. Počasí nám přálo a štěstí také, naše družstva stanula na stupních
vítězů. Svou premiéru mělo Topolanské družstvo žen a zvládlo ji bravurně. Děvčata
se umístila na druhém místě. Děkuji všem za příkladnou reprezentaci naší obce.
V posledních týdnech nás zlobí sekací traktor. Postupně se objevují závažné závady
a musíme čekat i několik dnů na dodání náhradního dílu. Stroj je starý 8 roků a
zřejmě již dosluhuje. V současné době, kdy jsou dešťové srážky intenzivní a tráva
roste doslova před očima, je to nepříjemné pro nás pro všechny. Z toho důvodu jsme
se rozhodli ke koupi nového sekacího traktůrku, na který bude zajištěn i servis.
Plánujeme postupnou opravu chodníků podél hlavní komunikace od domu č.p. 47
po dům s č.p. 63 a protější stranu chodníků až na „Valy“. Termín realizace je závislý
na finanční náročnosti akce. Čekáme na vypsání vhodného dotačního titulu a zkusíme
zažádat o dotace. Případně by se oprava rozdělila na více etap. Chodníky budou ve
stejné šíři a pouze se vymění stávající dlažba za novou s odpovídajícím podložím.
Plánované akce v nadcházejícím období:
1. srpna - VEČERNÍ POSEZENÍ (SDH Topolany)
29. srpna - TURNAJ V NOHEJBALE ( TJ Sokol Topolany)
12. září - XXVIII. Rally Vyškov
19. září – UKLIĎME ČESKO (Obec Topolany)
26. září - ODPOLEDNE S CIMBÁLOVKOU ( Obec Topolany)
Přeji Vám krásné a pohodové léto, dětem krásné prázdniny plné zážitků
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 ze 14. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Topolany konaného dne 6.
5. 2020:
Zastupitelstvo obce schvaluje:
* Smlouvu o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb ORP Vyškov 30,Kč na obyvatele
* Řád veřejného pohřebiště obce Topolany
* žádost XXVIII. Rally Vyškov ze dne 15.3.2020 v předloženém znění
* deleguje starostku obce jako zmocněnce pro jednání Valné hromady společnosti
Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. a společnosti Respono, a.s. v souladu
s ustanovením § 84 odstavce 2 Zák. č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, ve znění jeho
pozdějších změn a doplňků do konce kalendářního roku 2020
* Smlouvu o dílo č.: SOD VO 107/2020 s firmou EMPESORT s.r.o. na výměnu
veřejného osvětlení v obci
* Smlouvy o nájmu hrobového místa a kolumbária dle přiloženého seznamu
* účetní závěrku obce Topolany za rok 2019
* vyřazení dle karty majetku inventární číslo 313
* Spisový řád obce Topolany
* Smlouvu o dílo s firmou V.H.P. Ivanovice na Hané
* Žádost o spolupráci s Linkou bezpečí a finanční příspěvek 2000,- Kč
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
* rozpočtové opatření č. 2/2020 a č. 3/2020
Výpis z 15. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Topolany konaného dne 22.
6. 2020:
Zastupitelstvo obce schvaluje:
* Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK o schválení dotace ve výši 70 000
Kč v rámci dotačního programu Podpora provozu venkovských prodejen
v Jihomoravském kraji pro rok 2020 na realizaci akce: Zabezpečení provozu
prodejny.
* Veřejnoprávní smlouvu o vymezení společného školského obvodu spádové
mateřské školy Vážany na školní rok 2021/2022 a 2022/2023. Pověřuje starostku
obce k jejímu podpisu
* Návrh závěrečného účtu za rok 2019 bez výhrad
* uzavření Smlouvy č. 6/2020 o nájmu na hrobové místo
* pověřuje ke sběru druhotných surovin za obec Topolany neziskovou organizaci
SDH Topolany
* žádost o vydláždění sjezdu u RD č. 93 s odtokem dešťové vody do odvodňovacího
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žlabu s mřížkou a následně do kanalizace pro dešťovou vodu za těchto podmínek:
velikost sjezdu 3,7 m x 10m, provedení zámkovou dlažbou
Náklady spojené s realizací si hradí žadatel. Veškerou údržbu sjezdu provádí žadatel
o sjezd.
* Smlouvou o dílo mezi obcí Topolany a panem Zlámalem na výměnu okapů na
budově školy
* zmocňuje – dává tímto plnou moc, starostku obce na mimořádnou Valnou hromadu
společnosti Respono, a.s.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
* rozpočtové opatření č. 4/2020 a č. 5/2020
********************************************************************
INFORMACE OBČANŮM

Změna úředních hodin v období letních prázdnin od 1.7.2020 do 31.8.2020 a to:
v pondělí 8:00- 12:00 13:00- 16:00
ve středu 8:00- 12:00 13:00- 16:00

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.

Volby do Senátu Parlamentu České republiky
Volby do Senátu Parlamentu České republiky - 2. a 3. října 2020 (volby byly vyhlášeny
rozhodnutím prezidenta republiky č. 169/2020 Sb.). Případné druhé kolo senátních voleb se koná o
týden později, tj. v pátek 9. října a sobotu 10. října 2020.

Místní knihovna
Od 1. července má místní knihovna novou paní knihovnici, je jí paní Aneta Šmídová. Výpůjční
doba je nadále pondělí a středa od 16 do 18 hodin.
Zastupitelstvo obce děkuje knihovnici paní Jaroslavě Sedláčkové za dlouholeté vedení knihovny.

Nové knižní tituly:
Good Beth
Keleová-Vasilková Táňa
Cartland Barbara
Madeleine Laura
Beran Ladislav
Jakoubková Alena
Niedl František
Kovářová Daniela

Zima bez tebe
Slib
Bezcitný hrabě
Kde rostou divoké třešně
Zločin v abštajku
Zmizení perníkové princezny
Já, rytíř
Matkovražedkyně
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Do akce Ukliďme Česko se naše obec zapojuje již několik roků. Těšíme se na
Vaši účast. Občerstvení zajištěno.
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Z KRONIKY NAŠÍ OBCE
Mimo to vstali ještě u mlynáře a M. Dostálové č. 44 (hledali u M.
Provazníkové – obilí u ní). Nenalezli ničeho. Jak si ho M.
Provazník uschoval a kde – jest jeho věcí. Rekvírovali zde jen 12
dní. Za odevzdání obilí platilo se: 1q pšenice = 35 k, 1q žita = 20
k, 1q ječmene = 32 k, 1q ovsa = 26 k, 1q zemáků = 9 k. Dále
nařízeno až budou míti hospodáři z jara seti – budou seti řídčeji na míru 35 Kg čili
odevzdají 10 % seťového obilí do družstva, což činilo 521 kg ovsa a 1260 kg
ječmene . Dosavadní dávka ovsa 1 kg pro koně snížena po rekvizici na ½ kg druhá
polovina musela se rovněž odevzdáti pro erár sebralo se opět 660 kg. Tím se stalo, že
v mnohých rolnických rodinách žilo se do nových žní dosti bídně při nedostatku,
rovněž drůbeže vzhledem k nedostatku v mnohém statku nechovali. Ve městech pak
vypukly hladové bouře (v Prostějově – kde je chtěli nasytiti nábojovými kulkami, pak
v Mor. Ostravě. Jinde dělníci byli příčinou výbuchů ve Škodových závodech u Plzně,
kde zahynulo přes dělníků a kde se tajně mluvilo o výbuchu následkem rány
z dohodového aeropla…
Žně začaly kol 10. července – vyhlídky jsou bídné – byl to rok celkem velmi suchý,
takže jařiny byly nízké a málo …. V horách se vůbec nevy… . Za to si pochvalovali
tento rok včelky a včelaři. Bylo tolik medu jako dávno před tím a také slušně za něj
platili: z počátku 8-10k později 14-22 k za kg. Bylo to výnosnější než toho roku
veliký grunt.
Sypalo obilí: žito 7,30q za 1 ha, ječmen 6q z 1 ha, pšenice 10q z 1 ha, oves 5q z 1 ha.
Slámy bylo velmi málo, pícování sklidilo se je z prvního seku, sek druhý suchem a
sluncem úplně spálen. Za to však je ukázka jadrnatého ovoce, řepa prostřední jakosti
40q z míry po 6 k.
Tohoto roku pociťuje se nedostatek uhlí. Dostali jsme pro Topolany a Křižanovice 1
wagon uhlí. Kdo chtěl voziti dříví z lesa, musel ho napřed v lese nadělat, platilo se
pak 1 m3 = 15 k. Aby státu ani zrnko neuteklo, neřízen učitelstvu soupis veškerého
osiva a to tak, že se musilo choditi po polích od parcely k parcele a zapisovati si na
místě samém co je na každé parcele oseto a teprve doma to srovnávali s parcelním
protokolem a katastrální mapou – zdali jsme některou parceli nevynechali. Učitelé
nechali vyučování a běhali a potili se po polích. Tuto práci konal u nás berní oficiál
Otevřel z Vyškova – Tato práce byla podkladem pro odevzdání obilí v tomto roce.
Nařízeno sestavení žňové komise (Mat. Provazník č 62, Jan Suchánek č 15, Frant.
Bábek č. 11, Frant. Letoš č 49, a Fr. Smutný farář), která na mlatě při mlácení,
fukarování byla přítomna a zjišťovala tuto úrodu v obci:
pšenice dobrá 12,5 q z 1 ha, prostřední 6 q z 1 ha, špatná 4,3 q
žito
9q
7q
3q
ječmen
8q
6q
2q
oves
6q
6q
2,5 q
I letos vydány maximál. Ceny na obilí a to: pšenice, žito = 40 k z 1 q, ječmen = 37 k,
oves = 36 k z 1q. Prodává se však pod rukou až 300 k za 1q.
Ku mletí a šrotování je potřebí povolení, které prostřednictvím obecního úřadu
vydává okres. hejtmanství a to: 400 gr na těžce, 300 gr na lehce pracující osobu na
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den, 20 kg šrotu na 1 vepře. Každý si však pomůže, jak může. Také místo peněz
objevuje se mezi lidmi nový způsob placení: potravinami. Bohužel, že těch potravin
nebude letošního mnoho, proto objevují se v novinách články a výzvy: nevyvážet
obilí, zemáky, ovoce, dokud se nazásobí domácí lid. Velikým suchem nenarostlo
pícová … pro dobytek potřebné a proto lidé sami dobrovolně nabízejí státu dobytek
hovězí. Platí se za dobytek 3,2 k, za špatnější 2,80 k za 1 kg živé váhy, za telata 2,4
kov.
Hned po žních nařízeno odevzdat do družstva 140 q pšenice, 154 q rži, 420 q
ječmene, 54 q ovsa, 115 q zemáků, 90 q slámy. Toto množství rozděleno na
jednotlivce ku dodání. Ale plné sumy se nedodaly- není jich mnoho.
Také se objevuje nedostatek másla, tuku a pak uhlí. Na vše pořízeny lístky. Máme
tady máslenky, tučenky, uhlenky, chlebenky, cukřenky a všecky jiné …, ale zboží
nikde. Nejvíce postihne drahota stav úřednický – gažisty. Viděti měšťáky ….pohlaví
choditi po osadě s pytlíky (ruksaky) na zádech, konvice v rukou, košíky na rukou.
Každý chce se jakž takž zásobit. Seje se toho roku do půdy suché a hroudnaté –
sekerami hroudy roztloukají! Však tak zrno v zemi celý měsíc klidně v suchu
odpočívalo. V srpnu zvýšeny dosavadní výživové příspěvky na dvojnásobnou. Tak je
u nás mnoho rodin jež dostávají měsíčně 375 k! obnos to nevídaný. Velká sháňka po
obuvi, která se zdražila 120 - 150 k za pár. Děti nosí dřeváky v nichž velmi tíže
chodí!?
Ještě něco! Zmínil jsem, že následkem sucha obilí zaseté na podzim nevzcházelo.
Pršeti začalo až v říjnu koncem měsíce a v listopadu. Na oziminách vzešlých pak
objevil se červ-hrbáč osenní - druh střevlíku, který velmi mnoho žita zničil hned na
podzim, ostatek ponechal si na příští rok. Zničené pole někteří hospodáři zaorávali.
V listopadu vyslány byly vojenské rekvizice ku zjištění množství obilí, zemáků,
luštěnin, sena a slámy. Tentokrát skládala se z naduči. Jeřábka z Pistovic, odhadce
Kauflera z Vyškova a 2 vojínů a 2 vojínů a velmi mírně si počínala – našla celkově
11q obilí přebytku. Všimněme si údálostí politicko-válečných. Jaký byl stav na jinu
Evropy. Na jihu kol města Soluně stála dohodová vojska francouzko-anglická
rozmnožená rozprášenými čekáními Srbů a Černohorců pod vůdcem Sarailem.
Naléhali na Řecko, aby se přidalo k dohodě. To se však zdráhá – Nedovím se: Je
královna řecká sestrou německého Viléma! Dohoda žádá odzbrojení severní části
Řecka a odvezení zbraní na Pelopones, aby … zjednala úctu, blokuje pobřeží řecké.
Řecko povolilo. Nemaje Sarail v zadu čeho se obávati, pouští se v boj proti
spojenému vojsku rakousko-německo.-bulharskému v ohbí řeky Šerné a po mnohých
krutých bojích dobyla města Bitolje (Monartýru), kamž se odstěhovala z ostrova
Korfu vláda Srbska s králem Petrem. Černohorský král se svojí vládou bydleli hodně
daleko od své vlasti – na půdě francouzké v městě Bordeaux. Takový byl stav na jihu
po celý rok 1917 s menšími potyčkami. Fronta východní ruská, jižní italská: Italové
činili toho roku několik ofenzif., chtějíce se dostati blíže k Terstu, ale všechny byly
marné. Naopak Němcům podařilo se u Tolmirra proraziti frontu a zatlačiti Italy do
nížiny Benátské k řece Piavě v říjnu. Spojená vojska rakousko-německá vyčistila
Sedmihrady od Rumunů, vtrhla do Rumunska od severu, zatlačila Rumuny do
Multauska, kde v Jasech sídlil král i vláda. Slíbená ruská pomoc Rumunův nepřišla.
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Taková situace po celý rok. Němci vyváželi petrolej, dříví a hlavně obilí!
Fronta východní ruská: Začátek toho roku byl takový jako konec roku minulého,
když náhle v březnu měsíci přišla zpráva již dávno přetřásaná. V Petrohradě vypukla
v březnu 17. revoluce. Ta smetla carismus a odstranila vše s tím spojené. V čele
postavila se vláda schválená výborem duny (říšské rady) a výborem dělnické
vojenské rady. Carská rodina zajata. Vojsko i lid přijalo tuto vládu s jásotem - neboť
měla vypracovati novou ústavu a přistoupiti na rozdělení půdy mužíkům proti
náhradě. Tato vlna demokratická rozšířila se rychle po ostatních národech. Heslem
stalo se: Sebeurčení národů. V Berlíně vypukly koncem dubna veliké stávky.
Národové počali se hlásiti ku svému právu. Poprvé ve válečné době svolán rakouský
parlament. Pro nás nejdůležitější je projev českého svazu na říšské radě: Sloučení
všech větví československého národa v demokratický český stát, přičemž nelze
vzpomenouti ani větve československé stejně žijící v souvislosti s historickou vlastí
českou. Toto prohlášení učinilo rozruch mezi Němci a Maďary. Krátce poté vydal
císař Karel rozkaz, aby brány žalářů byly otevřeny pro osoby politicky vinné. A tak
ponejvíce Čechové-předáci a vůdcové stran (Fr, kramář odsouzen k smrti projevem
pro velezradu, rovněž Fr. Rašín, Klofáč, Choc, Masaryk hned v 1919 vyjel za
hranice) ubírají se na svobodu jsouce v Praze bouřlivě vítáni a studenstvem vezeni.
Přepis z kroniky obce Topolany
pokračování v dalším vydání zpravodaje

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Všem oslavencům, kteří oslavili ve 2. čtvrtletí roku
2020 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.
Opustila nás: Marie Slezáková
Vyjadřujeme upřímnou soustrast rodině a všem pozůstalým.
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DIAMANTOVÁ SVATBA
V neděli 5. července oslavili manželé Jaroslava a Bohumil Kudličkovi v
místním společenském centru diamantovou svatbu. Jejich manželský slib
jim vydržel úctyhodných 60 let. Obnovení manželského slibu se konalo za
účasti rodiny. Manželský pár přišli podpořit dvě dcery, dva synové, 6
vnuček, 3 vnuci, ale už i 4 pravnučky a 4 pravnuci. S životní moudrostí,
spoustou životních zkušeností, po mnoha bitvách, ale i mnoha šťastných
okamžicích, které společně prožili manželé Kudličkovi pronesli společné
ANO.
V tento den také oslavil pan Bohumil své krásné životní jubileum 80 roků.
Mezi gratulanty byli i zástupci Sboru dobrovolných hasičů Topolany.
Manželé Kudličkovi jsou dlouhodobými členy a příznivci hasičů. Paní
Jaroslava byla dlouhé roky zastupitelkou obce a pracovala ve sboru pro
občanské záležitosti. Patří Vám velké poděkování.
Přejeme Vám hodně štěstí a zdraví do dalšího společného života, který
jak všichni doufáme, bude ještě velmi dlouhý. Bylo mi velkou ctí účastnit
se této slavnostní chvíle.
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RECEPTY
Mrkvový dort
Na korpus:
Na krém:
•4 vejce
•400 ml smetany ke šlehání
•1/2 hrnku oleje
•400 g bílého jogurtu
•1 hrnek cukru krupice
•1/2 hrnku moučkového cukru
•2 lžíce vanilkového cukru
•štávu z jednoho citronu
•2 hrnky polohrubé mouky
•2 lžíce másla
•2 lžičky sody
•2 lžičky prášku do pečiva
•1/2 lžičky soli
•2 lžičky skořice
•2-3 hrnky nastrouhané mrkve
•1/2 hrnku vlašských ořechů
Postup:
Nejlépe den předem si vyrobím základ krému. Smetanu a jogurt smíchám a dám na
plátýnko přes cedník, aby přebytečná syrovátka mohla odkapat a vznikl hustý krém.
Směs dám do lednice přes noc.
Druhý den si upeču korpus. Celá vejce s cukrem a vanilkovým cukrem vyšlehám do
pěny. Za stálého šlehání přidám olej a mouku smíchanou se sodou, solí a práškem do
pečiva. Do vzniklého těsta zamíchám na hrubo nastrouhanou mrkev a nasekané
vlašské ořechy. Nakonec dochutím skořicí. Dortovou formu o průměru 20 cm si
vyložím pečícím papírem. Pečící papír si dám na dno odnímatelné formy a bok formy
stáhnu. Těsto naliji do formy a uhladím. Naplněnou formu vložím do trouby
předehřáté na 170 °C a peču 3/4 hodiny. Upečený korpus nechám vychladnout a
připravím si krém.
Do vzniklého základu na krém dám moučkový cukr, šťávu z citrónu a rozpuštěné
máslo. To vše vyšlehám, aby se vše dobře spojilo. Když přidávám cukr a citron
ochutnávám a podle chutí přidám víc cukru nebo citrónu. Máslo dávám proto, aby
krém nepopraskal. Vychladlý korpus si podélně rozříznu a potřu polovinou krému.
Přiklopím horním dílem korpusu a vrch potřu zbylým krémem. Dozdobím
nasekanými vlašskými ořechy a dám do lednice vychladit. Nejlépe chutná druhý den,
kdy se chutě prolnou.

Kuře paní lesní
1 menší kuře
500 g těstovin - nudle
lesní houby podle chuti a možností
80 g slaniny
125 g másla
čerstvá bazalka
sůl
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Postup přípravy receptu:
Kuře vložíme do pekáčku, osolíme, posypeme slaninou pokrájenou na jemné
kostičky, poklademe plátky másla ( cca 50g si dáme stranou ) a v předehřáté troubě
upečeme doměkka. Houby očistíme, pokrájíme, osolíme a podusíme na zbylém
másle. Těstoviny uvaříme podle návodu. Upečené kuře vykostíme, odstraníme kůži, (
kdo má rád, může ji ponechat ) a nakrájíme na malé kousky. Kuřecí kousky i s
výpekem, nudle a podušené houby jemně promícháme, případně přisolíme a
posypeme bazalkou.

Nepečený jogurtový řez s rybízem
Krém:
500 g jogurtu
1 šlehačka
2 vanilkové cukry
3 PL moučkového cukru
1 želatinový ztužovač
Dále potřeba:
1 velké balení piškotů
300 g rybízu (já dala černý a červený).
Postup přípravy receptu:
Šlehačku ušlehat s cukrem, přidat jogurt a krátce sešlehat. Poté připravit podle
návodu želatinový ztužovač, vmíchat do něj lžíci krému, důkladně promíchat a vlít do
zbytku krému a opět promíchat. Na dno nádoby položit pečicí papír nebo fólii (já
dávala do dortového ráfku), formu vyložit piškoty, teprve poté připravit krém. Ten
rozdělit na dvě poloviny, do jedné vmíchat rybíz, navrstvit na piškoty, zakrýt další
vrstvou piškotů a potřít druhou polovinou krému bez ovoce. Přikrýt alobalem nebo
fólií a nechat přes noc ztuhnout v lednici. Dozdobit libovolným ovocem.
Cuketová pomazánka na topinky
Suroviny:
6 cibulí
1,5 kg namleté cukety bez semínek
6 stroužků česneku
6 lžic sojové omáčky
1 lžíce zázvoru ( nemusí se)
1 lžíce sladké papriky, trochu pálivé papriky
6 ks na masovém strojku umletých zelených paprik
oloupaná rajčata
pár bobkových listů, mletý pepř
olej, kečup, sůl, trošku mletého nového koření
Cibulku zpěníme na oleji, pak přidáme cuketu, česnek a ostatní suroviny. Nakonec
kečup dle chuti. Dusíme asi 30 min, pak plníme skleničky a sterilujeme 20 min.
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Z činnosti spolku PRORADOST Topolany
Po dlouhé odmlce a velkém těšení proběhlo v pátek 26.6.2020 „Vítání léta“. Akci
jsme pořádali v areálu sportovního hřiště v Topolanech. Cílem této akce bylo nejen
děti pobavit a připravit jim hezké odpoledne plné hudby a sportu, ale také umožnit
nám všem strávit pospolu trochu času.
Děti skotačily na prolézačkách, houpačkách, jako opičky proskakovaly připravenou
dráhou a na kolotoči se málem vznesly do vesmíru. Menší děti zaujalo nové
pískoviště a ty větší využily míče k různým hrám. Všechny dostaly za odměnu
balíček dobrot.
K létu patří barvy, a proto jsme rádi, že jste si donesli trička, která jste si krásně
pomalovali. Holky zdobily většinou srdíčky a květinami, kluci zvolili auta a vlaky.
Zvládly to na výbornou i malé děti pod vedením rodičů nebo sourozenců. Budete mít
milou vzpomínku nebo pěkný dárek.
Ve večerních hodinách nám místní hasiči přichystali táborák, kde jsme si opekli
špekáčky. Ostatní drobné občerstvení jsme podávali pod záštitou pana Jana
Michalíka, kterému tímto velmi děkujeme.
Doufáme, že pořádání dalších akcí proběhne už ve velkém a bez omezení. Těšíme se
na Vás.
Za spolek PRORADOST
Lenka Kozáková a Kamila Pantůčková
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Objemný odpad je odpad z domácností, který kvůli nadměrným rozměrům a velké
hmotnosti nelze odkládat do běžných sběrných nádob, jako jsou kontejnery
nebo popelnice. Jedná se například o nábytek, sedací soupravy, koberce, linolea,
matrace, podlahové krytiny, textil apod. Objemné odpady je možné odevzdat
přímo na sběrných dvorech. Ukládání odpadů mimo kontejnery je považováno
za zakládání černé skládky.
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Nabídka pracovní příležitosti
Firma Fischer automotive systems - Ivanovice na Hané hledá operátory a brigádníky
do výroby. Brigádníci musí mít nejméně 15 roků a ukončenou povinnou školní
docházku. Nástup možný ihned. Tel.: 702 213 182

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 3 můžete nechat na OÚ do 15. září 2020
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