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SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
v neděli již zapálíme čtvrtou svíci na adventním věnci. Blíží se vánoční svátky,
které jsou pro většinu z nás nejkrásnějším obdobím roku. Přeji Vám, abyste je strávili
v klidu a pohodě, v kruhu svých nejbližších. S přicházejícím koncem roku většina z
nás hodnotí jak jsme uplynulý rok prožili, co se nám podařilo a co je naopak třeba
změnit v roce 2021. Mnoho z nás si již připravuje plány a předsevzetí do roku
nového.
Letošní rok byl prapodivný, v souvislosti s výskytem koronaviru. Byl plný situací,
které jsme nikdy nezažili a mnohdy na ně ani nebyli připraveni. Zastavil se
společenský, kulturní i sportovní život. Bohužel, tento nouzový stav má negativní
dopad i na obecní rozpočet. Přesto se nám podařilo některé plánované akce
uskutečnit.
V listopadu byla provedena výměna okapů a příslušenství na budově školy.
Původní okapy byly vzhledem ke svému stáří již značně dožilé a bylo nutné je
nahradit novými. Na tuto akci byla uzavřena smlouva o dílo s firmou STŘECHY
Trnavský. Cena díla byla 214 659 Kč. Na budově místního společenského Centra
byly vyměněna okna na půdě za nová plastová.
V prosinci byly plánované kulturní akce jako Zpívání u smrku, Vánoční koncert
v kostele sv. Mikuláše, Silvestrovský ohňostroj. Vzhledem k výskytu koronaviru a
neustále se měnícím vládním opatřením jsme byli nuceni tyto akce zrušit.
Uskutečnění těchto slavnostních akcí zabere spoustu času příprav a stojí nemalé
finanční prostředky. Vládní nařízení platící dnes jsou třeba za pár dnů opět změněny a
není v našich silách zorganizovat takovou akci prakticky ze dne na den. Vánoční
koncert chceme pro Vás zorganizovat v prosinci 2021.
Naštěstí máme v obci nápadité a kreativní maminky a tak díky nim z telefonní
budky vznikla budka adventní. Pro rodiče s dětmi připravily také Pohádkovou a
Světýlkovou stezku. A naše šikovné děti se společně s rodiči zapojily do výroby
vánočních svícnů, ať už z jehličí nebo perníku, aby potěšily a zpříjemnily adventní
čas seniorům naší obce. Tyto dárky od dětí byly rozneseny první adventní neděli.
Doufám, že splnily svůj účel a potěšily obdarované. Všem dětem a rodičům
podílejícím se na přípravě a výrobě dárků moc děkuji. I v letošním roce navštívil děti
Mikuláš se svými pomocníky a ty hodné obdaroval sladkostmi.
Bohužel jsou mezi námi i nenechaví občané, je to velice smutné a mrzí mě jejich
chování. V parčíku naproti hasičské zbrojnice někdo ořezal větve smrku, tak, že
strom je jako oškubaný. Minulý rok si dokonce někdo uřízl strom celý. Z Pohádkové
stezky nám byly pouhé dva dny po zprovoznění ukradeny věci ze stanovišť. Tomu,
kdo znehodnotil nehorázným způsobem smrk přeji, aby si tu „libou vůni“ opravdu
užil. Lidé důchodového věku pečují o stromy v parčíku a byť jim sil ubývá, není jim
lhostejné prostředí, ve kterém žijí. Pak někdo během několika minut jejich práci
zničí. Nechápu, proč někdo krade věci, které mají dětem zpříjemnit čekání na Ježíška.
Věřím, že se těmto občanům jejich konání vrátí i s úroky.
Pokud nám to dovolí vládní opatření, tak v sobotu 22. února 2021 se v naší obci
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uskuteční po delší odmlce OSTATKY. Průvod masek projde vesnicí za hudebního
doprovodu kapely PODBORANKA. O dalších připravovaných akcích budete včas
informováni místním rozhlasem, vyvěšenými plakáty a zveřejněním akcí na
webových stránkách obce.
Ráda bych Vám popřála jménem svým i jménem zastupitelstva obce, aby pro Vás
byl rok 2021 úspěšný, aby starostí, které život přináší bylo co nejméně a abyste
přicházející rok prožili ve zdraví a spokojenosti.
S přáním krásných a požehnaných vánoc
Renata Pavlincová
********************************************************************

Tříkrálová sbírka 2021 se blíží, těšíme se na koledu a věříme, že ani vy si nenecháte
setkání s koledníky ujít. Slova „My tři králové jdeme k vám“ i známá melodie zazní v
ulicích měst po celé zemi a také na webu Tříkrálové sbírky. Budeme koledovat
ONLINE, ale i naživo všude tam, kde to epidemiologická situace umožní.
Respektujeme současnou situaci, ale tři králové jsou odhodlaní vás o koledu
nepřipravit. Tříkrálová sbírka bude!
Přípravy na ročník 2021 probíhají, charity, koordinátoři i koledníci se připravují na
to, aby mohli přinést radost a požehnání do vašich domovů a poprosit o dar na
Třikrálovou sbírku. S napětím přitom sledují neustále se proměňující situaci.
Nyní už je jisté, že koleda se uskuteční jinak, než jak ji známe. Věříme, že ve většině
měst a obcí vyrazí koledníci do ulic, za dodržení přísných hygienických opatření, s
rouškami a rozestupy, ale tradičně s dobrou náladou a poselstvím o lidské solidaritě a
soudržnosti, které je dnes potřeba více než kdy jindy. Kvůli zajištění bezpečnosti by
se nemělo koledovat ve vnitřních prostorách, budou zrušeny všechny hromadné akce
pro koledníky i dárce, fyzicky se neuskuteční tradiční žehnání koledníkům, zrušen je
například tradiční tříkrálový průvod v centru Prahy, televizní Tříkrálový koncert
odehrají interpreti bez diváků. Věříme ale, že si vše vynahradíme později.
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.
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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 18. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Topolany konaného dne 9.
11. 2020
Zastupitelstvo obce schvaluje:
* finanční příspěvek pro TJ Sokol Topolany ve výši 30.000,- Kč, tato částka bude
zahrnuta do rozpočtu obce na rok 2021 a pověřuje starostku obce vyhotovit darovací
smlouvu a podepsat
* Smlouvu o dílo mezi obcí Topolany a Envipartner s.r.o., jedná se o digitální rozhlas
a zmocňuje starostku k podpisu této smlouvy
* finanční příspěvek pro SDH Topolany ve výši 60.000,- Kč, tato částka bude
zahrnuta do rozpočtu obce na rok 2021 a pověřuje starostku obce vyhotovit darovací
smlouvu a podepsat.
* finanční příspěvek pro spolek PRORADOST ve výši 20.000,- Kč, tato částka bude
zahrnuta do rozpočtu obce na rok 2021 a pověřuje starostku obce vyhotovit a
podepsat darovací smlouvu
* Smlouvu o poskytnutí služeb mezi obcí Topolany a firmou Centropol, uzavřenou od
1.1.2021 do 31.12.2022
* Kupní smlouvu na prodej pozemku parc. č. 61/4 o výměře 28 m2 v kat. území
Topolany u Vyškova s panem….
*souhlasí s provedením výkopových prací na pozemku ve vlastnictví obce parc. č.
2090/1 k opravě hromosvodu, za těchto podmínek: římskokatolická farnost Topolany
oznámí termín zahájení výkopových prací starostce obce minimální 7 dní před
započetím prací, doloží harmonogram prací k odsouhlasení, po ukončení prací bude
vše uvedeno do původního stavu, v případě následného propadání terénu je farnost
povinna zajistit jeho nivelitu.
Zastupitelstvo obce neschvaluje:
* žádost o provozní příspěvek ve výši 15.000,- Kč pro organizaci Sociální služby
Pačlavice
* finanční příspěvek Římskokatolické farnosti Topolany
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
* rozpočtové opatření č. 9/2020
* bere na vědomí výsledky zadávacího řízení na zhotovitele stavby a zmocňuje
starostku obce Topolany k podpisu smlouvy o dílo se zhotovitelem Dobeš-stavby
s.r.o.
* rozpočtové opatření č. 10/2020
Zastupitelstvo obce revokuje:
* usnesení č. 17/14/2020 ze dne 1.10.2020 z důvodu finanční náročnosti plánované
akce
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INFORMACE PRO OBČANY
Společnost Vodovody a kanalizace Vyškov a.s. oznamují ceny vodného a
stočného platné od 1.1.2021:

Harmonogram vývozu odpadu v době vánočních svátků a v novém
roce: 52. týden – sudý týden
Pondělí 21. 12. 2020 – budou probíhat vývozy odpadu dle pravidelného svozového
plánu
Úterý 22. 12. 2020 – budou probíhat vývozy odpadu dle pravidelného svozového
plánu
Středa 23. 12. 2020 – budou probíhat vývozy odpadu dle pravidelného svozového
plánu
Čtvrtek 24. 12. 2020 – budou probíhat vývozy odpadu dle pravidelného svozového
plánu
Pátek 25. 12. 2020 – nebudou probíhat vývozy odpadu
Sobota 26. 12. 2020 – budou probíhat vývozy odpadu z 25. 12. 2020
Sběrné dvory budou 24. 12. 2020, 25. 12. 2020, 26. 12. 2020, 31. 12. 2020
a 1. 1. 2021 pro veřejnost uzavřeny.
Sběrné dvory budou otevřeny 21. 12. 2020, 22. 12. 2020, 23. 12. 2020, 28. 12. 2020,
29. 12. 2020 a 30. 12. 2020 (dle řádné otevírací doby sběrných dvorů – nejedná se
o náhradní termíny).
ÚŘEDNÍ HODINY
V souvislosti s aktuálními vládními opatřeními se od 22. 10. 2020 do odvolání
stanovují úřední hodiny následovně:
PONDĚLÍ:
8.00 – 10.00 14.00 – 17.00
STŘEDA:
8.00 – 10.00 14.00 – 17.00
Žádáme občany, pokud to bude možné, aby v období krizového opatření
upřednostňovali písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním.
Obecní úřad bude z důvodu čerpání dovolené od 28. 12. 2020 do 31.12. 2020
uzavřen! Děkujeme za pochopení
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POPLATKY NA ROK 2021
Během měsíce března se budou vybírat poplatky za svoz komunálního odpadu 500,Kč, stočné 120,- Kč, poplatek za psa (za jednoho 70,-Kč, za dalšího 120,-Kč, pokud
je držitelem psa osoba starší 65 let, za jednoho psa 60,-Kč a za dalšího 90,- Kč) a
zpravodaj obce 20,-Kč. Poplatky můžete uhradit v kanceláři OÚ v úředních hodinách:
Pondělí a středa 8:00-12:00 a 13:00-17:00 (nebo dle aktuálních vládních opatření)
nebo bezhotovostní úhradou poukázat příslušnou částku na č.ú. 1159688150277/0100 jako variabilní symbol je nutné uvést číslo popisné nemovitosti,
která je ve vašem vlastnictví a za kterou dle vyhlášky obce poplatek hradíte.
MÍSTNÍ KNIHOVNA
Upozorňujeme čtenáře, kteří chtějí i nadále navštěvovat místní knihovnu, že je nutné
si uhradit členský poplatek na rok 2021 do 31. 1. 2021. Roční členský poplatek (děti
do 15 let, studenti, důchodci) 20,- Kč (dospělí): 30,- Kč
Upozorňujeme čtenáře, že místní knihovna bude od 20. prosince 2020 do 3. ledna
2021 uzavřena. Provoz bude opět zahájen od pondělí 4. ledna(dle vládních opatření)
********************************************************************

Přehled plateb – RESPONO, a.s. za sběr a svoz odpadů k 30. 11. 2020
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
Sběr a svoz komunálních odpadů – plasty, papír, sklo,
bioodpad, běžný svoz
Sběr a svoz ostatních odpadů – sběrné dvory Vyškov,
Ivanovice na Hané (uložení odpadu od občanů na sběrných
dvorech)
CELKEM K 30. 11. 2020
Zajištění zpětného odběru a využívání odpadů – příjem
z EKO-KOM
Vybráno od občanů za svoz komunálního odpadu v roce 2020
Obec Topolany dotuje odpadové hospodářství částkou

23 737,- Kč
272 919,- Kč
40 064,- Kč
336 720,- Kč
69 248,- Kč
167 248,- Kč
100 224,- Kč

********************************************************************
FARNOST TOPOLANY - BOHOSLUŽBY O VÁNOCÍCH 2020
24. 12. Štědrý den
25. 12. Narození Páně
26.12. sv. Štěpána

20:00 hod.
10:45 hod.
10:45 hod.
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Z KRONIKY NAŠÍ OBCE
Rekvizice byla 26, 27, 28. dubna vykonal ji Fr. Machař z Hoštic.
Výsledky byly chabé. Není – není – není. Nedostatek pociťovali
jak domkaři, tak i rolníci, zvláště však v městech. Dávka
chlebové zvýšena na ½ leč i to nebylo dodržováno nedostávalo
se. Hlad! Aby aspoň dorost byl zachráněn, tvořily se lidumilné
spolky „České srdce“ mající za účel jednak penězi, jednak
sbírkou potravin podporovati chudinu ( v městech) vypravili
hladovící děti na venkov na prázdninovou zotavenou. U nás byli 2 hosté (hoši) v čísle
62. a 63.
Žně začaly 13/7 a pokračovaly za sucha, takže již 28/7 bylo zde úřední nařízení:
dodati 50q tvrdého a 20 q měk. Obilí během 8 dní. Také nové třídění jatečného
dobytka nařízeno na srpen, září, říjen. Sena měla odevzdati obec naše 80q, slámy
200q. Zřízena lidová ústředna pro …, z níž dáno nejpotřebnějším laciné obuvi a 42
K místo 300-700 K, dále látky na obleky, niti. Obce byly méně podíleny než Vyškov.
Pokoutní obchod vše zdražuje. Tak 1 párek selat 1800 K, pár housátek 80K, 1 kg
mouky bílé 25 K. Zavedeny lístky na tabák. Z naší obce dostávají jednak u
hostinského K. Kramáře do písmene S, jednak chodí do Vyškova fasovat maso na
lístky dostaneme 7 z Herotic od Zapletala – ovšem má-li!! Za 12 K 1 kg, že to bývá
za uherský měsíc – je na bílé dni. V tyto žně vyreklamováno na delší dovolenou
1. Ant. Balcárek čís.2
2.Tomáš Sedláček vyreklamovaný úplně čís.10
3. František Bábek č. 11
4. Jakub Suchánek č.15
5. Provazník Karel č. 16
6. Losman Jan – syn č.18
7. Dostálek Hynek strojník č. 21
8. Provazník Ant. Rolník č. 23 vyreklamován úplně
9. Kolejka Jan a František … synové č. 24
10. Suchánek Antonín otec a syn č. 25 ze zajetí z Ruska
11. Doležal Sigmund rolník č. 26
12. Horáček Jan zedník č. 40, přišel ze zajetí z Ruska
13. Doupovec Jan č. 14 (invalida)
14. Letoš František č. 49 rolník
15. Sommer Ludvík rolník č. 53
16. Dobýšek Vincenc rolník č. 57
17. Antonín Kaláb rolník č. 58
18. Dobýšek Bartoloměj rolník č. 59
19. Provazník Josef a František synové rolničtí č. 63
20. Dobýšek Konrád mlynář č. 64
21. Ševčík Jan tesař č. 79
22. Benák Emanuel krejčí č. 80
23. Sedláček Josef krejčí č. 81
24. Smolík Adolf řídící učitel vyreklamován úplně
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25. Dostálek Jan topič č. 89(nemocen tuberkulózou plic)
26. Balcárek Antonín tesař č. 95
27. Unger Ondřej obuvník č. 96
Přede žněmi usiloval starosta Matouš Provazník o zavedení proudu Elektrického
z Ivanovické elektrárny k nám. Upsalo se 29 podílníků. Leč výmluvou a nevraživost
jednotlivců – jména napisovati nebudu – se celá akce rozbila. To je již po druhé.
Udáním vypátrali četníci 14 kotlů měděných v 17. roce neodevzdaných. Všichni
udáni a pokutováni. Také na udání nalezen u Ant. Balcárka č. 95 mosazný hmoždíř,
který měl býti odevzdán eráru – byl proto pokutován 20 K.
V srpnu zabaveno ve mlýně 30 q obilí – pokutováni byli jak jednotlivci, tak i mlynář.
Po žních soupisný komisař řídící Jan Jeřábek z Tišlovic oznamuje rolníkům, mnoholi má každý jednotlivec odevzdat eráru. Žádá však, aby obec v prvé řadě pamatovala
na místní chudé. Z hejtmanství nadiktováno odevzdáti 80q slámy, 40 q sena, 60q
ovsa, ale vše zůstalo zatím na papíře. Tolik 100q zemáků a 30 K prodáno městu
Vyškov – ale již za naši samostatnosti.
Podzimní setí děje se letos později kvůli hrbáči osevnímu. V říjnu měli špatné počasí
na řepu: často pršelo. 30/11 byla v obci přednáška p. řídícího Rozsypala z Vyškova: o
zásobování měst venkovským obyvatelstvem, prakticky nebralo se – dobrovolně 35q
obilí a 50q zemáků – jež odevzdáno Vyškovu.
V listopadu nařízen soupis vepřového dobytka, dále hlášení každé porážky za účelem
odevzdání tuku: do 60 kg váhy- 1 kg, do 80 kg – 2 kg, do 100 kg -3 kg za cenu 8´50
K. Koncem roku 1918 je v osadě 153 krav a jalovic z nichž 24 kusů je zapsáno pro
erár (měsíčně 3 kusy do dubna a 126 kusů vepřového dobytka). Koncem roku klesají
ceny másla ¼ kg – 10 K, sádlo ¼ kg – 10 K. maso hovězí 1kg – 10K, telecí 1 kg –
10K, vepřového 1 kg – 20K, 1l mléka – 60h. Pro aprovizaci města Vyškova přestali
zdejší občané dodávati mléko nuceně, dobrovolně však obchodník Lang na
Novosadech – Tyršova ul. Posílá mlékařku s vozíkem každodenně do osady pro
mléko. Cena obuvi poklesla – stojí 1 pár místo 300K pouze 150Kč, látky i plátno
prozatím ještě je drahé, cena koně 8000K, krávy 5000K. Koncem roku vyzváni
rolníci, aby z Odrůska vozili dříví pro Vyškov: cena 20 K od 1m.
Politické záležitosti: Hned začátkem roku 1918schází se Čechové v Praze 6/1 a
vydávají k národu deklaraci, která však propadla konfiskaci. Když však poslanci říšští
podali říšské radě pilní návrh , aby se zahájila debata o vládním zamítnutí české
deklarace a vládním vystoupení proti deklaraci a tím šířen proti národu couvla vláda a
slibuje deklaraci propustiti – ovšem jen v říši. Obsah deklarace: Právo sebeurčení
českého národa, dovolávání samostatnosti české. Vojsko bylo prohlíženo zda-li nemá
u sebe českou deklaraci! Nedostatkem potravin stávkuje dělnictvo ve Vídni, kteréž
stávka se rozšiřuje po celém Rakousku. Vláda vyjednává s vůdci stávky. Podmínky –
Rychlé uzavření všeobecného míru, zmilitarizované dělnictvo budiž volné – buď
přikázána větší zásoba potravin. Vláda dělnictvu přislíbí toto se utišilo a počalo
pracovati. Druhý týden začala stávka v Německu nabyla obrovských rozměrů
v Berlíně, Hamburku. Stávkovalo asi 80 … Vláda však s nimi zatočila po
„Vilémovsku“ Dělnictvo ať se ihned vrátí do práce – jinak bude povoláno na frontu.
A dělníci poslechli.
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Rusko: Zmínil jsem, že bolševická vláda nabízí příměří v Brestu Litevském. Státníci
německo- ruští sjeli se do toho města a radí se o podmínkách míru. Veliké Rusko
drobí se na samostatnou republiku Finskou, Ukrajinskou, Sibiřskou. 9/2 uzavřelo
Německo s Ukrajinou mír – bolševická vláda nechtěla samostatnou republiku
ukrajinskou uznati – Podmínky míru: Ukrajina odevzdá veškeré zásoby obilí
Německu a Rakousku dle klíče 6:2 za to jim dovezeme hospodářské stroje a zboží
železné, váleční zajatci z obou stran budou vyměněni.
Přepis z kroniky obce Topolany
pokračování v dalším vydání zpravodaje
********************************************************************************

SDH Topolany v roce 2020
Konec každého roku nás nutí k zamyšlení, jaký vlastně ten uplynulý čas byl, jak jsme
ho prožili, co nám přinesl a naopak co v tomto roce definitivně skončilo. Jednoznačně
lze říct, že rok 2020 změnil naše chování a zvyky, ovlivnil společenský i sportovní
život napříč celou společností. To, co pro nás bylo několik let samozřejmé najednou
neplatilo a v platnost vešlo mnoho nových nařízení, zákazů a doporučení. Jako by
toho nebylo málo, tak i počasí si s námi v letošním roce pohrávalo. V letních
měsících přineslo nejednou vydatné deště a můžeme být rádi za suchý poldr, který
ochránil vesnici před většími škodami. I přesto bylo nutné v jednom případě povolat
zásahovou jednotku, jejíž členové odstranili naplaveniny z vozovky a provedli úklid
popadaných větví.
Pro nás jako aktivní členy Vyškovské ligy jsou stěžejní letní měsíce, kdy probíhají
soutěže v požárním sportu. Do poslední chvíle nebylo jasné, za jakých podmínek
nebo zda vůbec budou moct soutěže letos proběhnout. Nakonec se však
epidemiologická situace zdála být lepší a došlo k rozvolnění díky kterému jsme mohli
první soutěž uspořádat právě u nás v Topolanech. Díky práci členů celého sboru a
podpory Obecního Úřadu se podařilo zorganizovat krásné sportovní odpoledne, které
ještě podtrhlo medailové umístění našeho týmu Topolany B. V následujících měsících
jsme reprezentovali naši obec na dalších 14 soutěžích včetně extraligové soutěže
v Olšovci a 6 pohárových soutěží mimo naši ligu. Nejlépe vzpomínáme asi na první
pohárovou soutěž ve Vřesovicích, kde bral tým Topolany B první místo a Topolany A
místo druhé. Další úspěšnou soutěží byla ta v Habrovanech a Kučerově, kde jsme
brali třetí a druhé místo. Všeobecně se nám ale tuto sezonu nedařilo úplně podle
našich představ. Nadělali jsme spoustu chyb, ze kterých si bereme ponaučení a
párkrát nás i zradila technika. Všechno zlé je ale k něčemu dobré a my už pomalu
začínáme s tréninkem na novou sezónu. Pokud budou povoleny sportovní tréninky,
budeme se připravovat a pracovat na sobě, aby ten příští rok byl lepší ve všech
směrech.
Letošní rok nám přinesl také novinku a na soutěži v Topolanech jste měli poprvé
možnost sledovat výkon družstva topolanských žen. Holky se do tréninku, přípravy a
soutěžení pustily s velkou vůlí a odhodláním. Celou sezónu jezdily po ligových
soutěžích a sbíraly body. Výsledkem je krásné páté místo v celkovém hodnocení
Vyškovské ligy.
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Nutno zmínit, že jsou také aktivními účastnicemi různých brigád a akcí, kterých
máme ročně několik.
Větší omezení zasáhla naše mladé hasiče, kterým byla zcela zrušena jarní část
sezóny. Následně nám deštivé počasí nedovolilo uspořádat ani přátelské klání
družstev mladých hasičů a akce se přesunula až na konec prázdnin. Přesto všechno
ale ani tato součást našeho sboru a budoucnost hasičského sportu nezahálela a poctivě
trénovali. Závěr prázdnin tedy patřil jim, protože na soutěži u nás v Topolanech
předvedli, že se s nimi musí počítat mezi těmi nejlepšími. To potvrdili i na zářijové
soutěži v Křižanovicích u Bučovic a pak i na okresní soutěži na Letním poli ve
Vyškově. Tímto děkuji všem vedoucím a obětavým trenérům, kteří dětem věnují svůj
čas a dokazují, že poctivá příprava se vyplatí. Dětem patří velká pochvala a vzornou
reprezentaci a skvělé výkony.
Rád bych Vám jménem celého našeho sboru popřál krásné a poklidné Vánoce, které
prožijete s Vašimi milovanými. Všem členům našeho sboru mimo to děkuji za jejich
obětavou a dobrovolnou práci. Bez vaší podpory a času by nebylo možné organizovat
veškeré brigády, úklidy, modernizaci techniky, zajišťovat akce jako jsou hasičské
soutěže, občerstvení při rally nebo uspořádat promítání letního kina v kulturním
centru. Všem přeji do nového roku hlavně pevné zdraví a doufám, že se zase brzy
setkáme na akcích, které letos nebylo možné uspořádat.
Za SDH Topolany
Jaromír Slezák
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Všem oslavencům, kteří oslavili ve 4. čtvrtletí roku 2020 své
narozeniny srdečně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti do dalších let.
*********************************************************

Dne 30. listopadu by oslavil 90té narozeniny pan Mgr. Vladimír Kudlička.
Dlouholetý starosta a kronikář naší obce.
Dne 23. prosince uplynulo již 15 let od tragického úmrtí pana Miloše Marischlera,
dlouholetého člena SDH Topolany.
VZPOMÍNKA JAN SONNEVEND
Dne 25. prosince si připomeneme 140. výročí narození rodáka obce
Jana Sonnevenda
Z kroniky obce 1942
Tehdy jsme se dovídali, že 18. června 1942 v pozdních hodinách byli
vrazi Heydricha zadrženi v jednom pražském kostele. A byla to
pravda. V hrobce pod kostelem sv. Cyrila a Metoděje (Karla
Boromejského) v Praze v Resslově ulici ukrylo se sedm národních mstitelů. Tam je
uvedl pravoslavný farář dr. Petřek a cestu k němu jim ukázal náš rodák, světský
funkcionář pravoslavné církve Jan Sonnevend . Narodil se 25. 12. 1880 v Topolanech
v čísle 14. V občanském zaměstnání byl ředitelem okresní nemocenské pojišťovny.
V Praze žil na odpočinku. Ve svém bytě byl zatčen 22. 6. 1942 a odešel na
nebezpečnou cestu, cestu plnou utrpení. Provázely ho na ni věrná manželka Marie a
krásná dcera Ludmila i se svým manželem Josefem Ryšavým. Z celé rodiny nikdo
nezůstal naživu. Soud nad 4 vedoucími pravoslavné církve, mezi nimi nad
Sonnevendem byl vykonán dne 3. září. Obžalovaní byli odsouzeni k trestu smrti
zastřelením a jejich jmění zabaveno. Rozsudek byl vykonán v pátek dne 4. Září 1942.
Zatím manželka a dcera mezi 260 obětmi shromážděny byly v Terezínské Malé
pevnosti , aby byly přepraveny do Mauthausenu , kde od časných hodin v sobotu dne
24. října 1942 do prvních hodin odpoledních byli všichni, ženy, děti a muži
popraveni.
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PRORADOST – STEZKAMI ZA VYSVOBOZENÍM POHÁDEK A
SKŘÍTKŮ
Na konci listopadu se nám tu objevily zelené šipky, červené fáborky, skákací panák
na cestě.… Určitě si spousta z Vás řekla, co se to tu asi děje? A ono ejhle, z knihovny
se rozutekly pohádkové postavičky, aby pro děti připravily stezku plnou úkolů, která
začíná u staleté lípy a potrvá celý měsíc prosinec. Po cestě musí děti splnit 13 úkolů
(zahnat loupežníky, uvařit lektvar, pomoct Popelce, vysvobodit Zlatou rybku,…) a
pokud je zvládnou, dojdou až ke sladkému pokladu.
Pro ty odvážné vede, černou tmou, stezka za vysvobozením skřítka Topolníčka. U
ořechu na starém hřišti nechal první vzkaz. Kdo má dobrou baterku a bystý zrak určitě najde pomocí barevných světýlek našeho strážce pokladu. A komu by byla po cestě
trošku zima, může si splnit pár úkolů na zahřátí a protáhnout tělo.
Všem, kteří jste už na stezkách byli, děkujeme za krásné odezvy a fotky. Je pro nás
opravdu nejlepší odměna vidět, že se děti baví a usmívají.
A protože konec roku se blíží. Přejeme Vám všem krásné a klidné prožití vánočních
svátku, dětem Ježíška bohatého na dárky i zážitky a nastávající rok plný RADOSTI.
Kamča🌲Lenka🌲Kačka🌲 Pája🌲Kačka🌲Pepa
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Adventní budka
Všimli jste si proměny naší telefonní budky v období
adventu? Budka u Obecního Úřadu se v tomto slavnostním
čase proměnila v adventní budku. Děti si v ní každý den
mohou otevřít okénko a v něm najdou různé úkoly a aktivity,
aby si tak společně s rodiči zpestřili čekání na Ježíška. Od
1.12. až do Štědrého dne se tedy mohou zabavit učením
básniček, vyráběním ozdob, přání, svícnu, zpíváním koled
nebo přípravou jednoduchého receptu se svými rodiči. Budka
je všem přístupná až do 24.12.2020, kdy na děti bude čekat poslední úkol a završí tak
předvánoční čas všech malých šikulů, kteří si okénko chodí pravidelně otvírat
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RECEPTY
Vánoční řezy
Potřebné přísady
Těslo: 24 dkg másla, 24 dkg mletých vlašských ořechů,15 dkg
hladké mouky,15 dkg cukr pudr,6 bílků-ušlehat.
Poleva: 6 žloutků,24 dkg cukr moučka,1 vanilkový cukr.
Postup přípravy
Máslo+cukr utřeme do pěny, přidáme umleté ořechy, mouku a sníh. Rozetřeme na
vymazaný a vysypaný plech a pečeme v předehřáté troubě na 170°C asi 30 min. Po upečení
vyklopíme a ještě teplé potíráme polevou.
Poleva: žloutky a cukr ušlehat do pěny. Dáme do chladna a vychladlé můžeme krájet

Margotková kolečka
Těsto:

Náplň:

300 g hladké mouky
200 g másla
100 g moučkového cukru
1 vejce
špetka citronové kůry

150 g čokolády Margot (nastrouhané)
200 g másla
2 PL moučkového cukru
3 PL rumu

Zdobení:
čokoládová poleva
nastrouhaná Margotka
Postup přípravy receptu: Ze surovin vypracujeme těsto, které necháme v lednici
odpočinout (klidně do druhého dne). Potom vyválíme plát o tloušťce 3 mm a vykrojíme
kolečka. Pečeme na 160 °C cca 10 min (každá trouba je jiná). Náplň: Máslo utřeme s
cukrem, přidáme rum a nastrouhanou Margotku.Vychladlá kolečka slepíme po dvou náplní,
namočíme do polevy a posypeme Margotkou.

Bramborová pomazánka
3 brambory (veliké)
150 g taveného sýru (Smetanito supercremo)
50 g pomazánkového másla
200 g zakysané smetany
1 lžíce hořčice
4 kyselé okurky, sůl dle potřeby
Brambory uvaříme ve slupce a necháme vychladnout. Studené oloupeme a nastrouháme
(najemno). Přidáme k nim sýr, pomazánkové máslo, smetanu, hořčici, nadrobno pokrájené
okurky a podle chuti osolíme. Dobře promícháme a pak namažeme na veku,chléb.
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Petr Banďouch
Hrobnické a kamenické práce
tel.: 736 187 992 www.bandouch.cz
kamenictvi@bandouch. cz

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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