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SLOVO STAROSTKY
Vážení občané, čtenáři obecního zpravodaje,
opět se nám přiblížil ten nejhezčí čas tohoto roku. Vánoce jsou časem radosti,
veselosti a vzájemného porozumění. Tento krásný čas milují nejen naši nejmenší, ale
i my dospělí.
Dovolte mi, Vás krátce informovat o tom, co se v obci v uplynulých měsících
dělo a co se bude dít.
Byly dokončeny restaurátorské práce na Boží muce u Lukového potoka.
Bohužel jsme nepředvídali, že střecha bude tak rozsáhle poničena. Z toho důvodu
nebyla provedena její oprava, jak bylo původně naplánováno. V příštím roce zhotoví
pokrývač střechu novou, tak aby byl vzhled této památky zachován. I přes vzniklé
komplikace byl odveden kus poctivé práce a na vzhledu Boží muky je to znát už
nyní. Budou provedeny i úpravy okolí památky, aby se zabránilo vzlínání vlhkosti.

Intenzivně řešíme vybudování kanalizace a ČOV v obci Topolany. ČOV bude
umístěna na pozemku parc. č. 196/6 ve vlastnictví obce. Slíbila jsem Vám informační
letáky s podrobnými informacemi týkající se připojení jednotlivých nemovitostí do
kanalizační sítě. V současné chvíli nemáme dořešenou trasu kanalizační stoky. Jako
nejjednodušší a nejekonomičtější řešení bylo vést část kanalizace přes pozemek v
soukromém vlastnictví. Majitelé bohužel nesouhlasili a my musíme najít jiné vhodné
řešení. Již nyní je jisté, že výdaje na vybudování kanalizace se kvůli tomu výrazně
zvýší. V lednu se uskuteční schůzka s projektantem a pevně doufám, že již najdeme
vhodné řešení, které povede k úspěšnému zpracování projektu a poté k vybudování
kanalizace.
Již dříve jsem Vás informovala, že 1. 1. 2021 nabyl účinnosti zákon č.
541/2020 Sb., o odpadech. Důvodem zavedení nového zákona je zajistit ochranu
životního prostředí a zajistit předcházení vzniku odpadů. Od 1. 1. 2022 dojde k
navýšení cen svozové společnosti Respono a.s. a to : Komunální odpad +7% a
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biologicky rozložitelný odpad +7%. Druhotné suroviny papír, plasty a sklo zůstávají
na cenách roku 2021. Cena za tunu ukládaného odpadu na skládku se bude stále
navyšovat a to v roce 2023 na 1000 Kč, v roce 2025 na 1500 Kč, v roce 2029 až na
1850 Kč. Cílem zvyšování poplatku je motivace pro odklonění využitelných a
recyklovatelných materiálů ze skládek a nastartování recyklačního průmyslu.
V novele zákona byla stanovena výjimka pro výpočet dílčího základu poplatku za
ukládání komunálního odpadu na skládku a to množství 200 kg na obyvatele za
kalendářní rok. Z naší obce bylo za období 1. 1. 2021 – 30. 11. 2021 svezeno 55,88
tun směsného komunálního odpadu. V přepočtu na 363 občanů nám vychází 154
kg/občan. Děkuji Vám, že třídíte odpad a není Vám lhostejné životní prostředí.
Doufám, že se budeme v tomto směru neustále zlepšovat.
I letos se naše šikovné děti společně s rodiči zapojily do výroby vánočních
svícnů, aby potěšily a zpříjemnily adventní čas seniorům naší obce.
V sobotu 18. prosince byla pro malé i velké připravena vánoční stezka obcí a
poté svařáček, koledy a pohodová nálada pod pergolou. Vydařené odpoledne
zakončily děti ze SDH Topolany divadelním představením. Děkuji všem, kteří se
podíleli na přípravě této akce a také těm co nás přišli podpořit svou účastí. Vzhledem
k vysokému počtu nakažených koronavirem v celé ČR a vládním opatřením jsme byli
nuceni zpívání u smrku, vánoční koncert i ohňostroj zrušit.
Pokud nám to dovolí vládní opatření, tak v sobotu 5. března 2022 se v naší
obci uskuteční po delší odmlce OSTATKY. Průvod masek projde vesnicí za
hudebního doprovodu kapely PODBORANKA.
Během příštího roku proběhne výstavba nového zemního kabelového vedení
nízkého napětí v rámci stavby „Topolany, kabel NN k RD Vlček“ na trase od č.p.
124 ( prodejna potravin) po č.p. 67 ( bývalé pohostinství). Stávající nadzemní vedení
a střešníky na dotčených parcelách bude demontováno. V souvislosti s výstavbou
proběhne v tomto úseku i přeložení veřejného osvětlení .
O dění v obci Vás budeme informovat i nadále zveřejněním ve zpravodaji
obce, webových stránkách, místním rozhlasem i prostřednictvím služby Mobilního
rozhlasu s automatickým propojením na web samosprávy. Tuto aplikaci si můžete
stáhnout zdarma do svých chytrých telefonů.
Na závěr mi dovolte Vážení spoluobčané, popřát Vám jménem svým i jménem
zastupitelstva obce, aby tyto vánoční svátky byly u Vás naplněny radostí, štěstím a
láskou v kruhu nejbližších. Taktéž mi dovolte, abych Vám popřála pevné zdraví,
hodně štěstí, osobních i pracovních úspěchů v nadcházejícím novém roce.
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 26. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Topolany konaného dne
15.11.2021:
Zastupitelstvo obce schvaluje:
* Smlouvu č. SPP/019/2021 o zajištění provozu a pachtu vodohospodářského zařízení
za hřištěm s firmou Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.
* Smlouvu č. SPP/020/2021 o zajištění provozu a pachtu vodohospodářského zařízení
za školou s firmou Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.
* aktualizaci Zásad pro poskytování finančních příspěvků a nákup věcných darů
z rozpočtu obce, a to finanční příspěvek k vítání občánků na částku 2000,- Kč a
věcný dar v hodnotě 600,- Kč, dále starostka obce může rozhodnout o poskytnutí
mimořádného jednorázového věcného daru pro jednotlivce do výše 1000,- Kč
* finanční dar TJ Sokol Topolany ve výši 35.000,- Kč, tato částka bude zahrnuta do
rozpočtu obce na rok 2022 a pověřuje starostku obce vyhotovit darovací smlouvu a
podepsat
* žádost o Změnu ÚP Topolany na pozemku parc. č. 2087 v k.ú. Topolany u Vyškova
* žádost o Změnu ÚP Topolany na pozemku parc. č. 209/1 v k.ú. Topolany u Vyškova
* a) v souladu s § 6 odst. 5 písmeno a) a dle § 55a odst. 2 stavebního zákona pořízení
Změny č. 1 ÚP Topolany, jejímž předmětem je obsah Změny č. 1 ÚP Topolany
b) Zastupitelstvo obce Topolany rozhodlo, že v souladu s § 55b odst. 1 stavebního
zákona bude Změna č. 1 ÚP Topolany pořízena zkráceným postupem
* Smlouvu o výpůjčce p.č. 1487/2 o výměře 25 m2 druh ostatní plocha, p.č. 1486/2 o
výměře 5 m2 druh ostatní plocha, p.č. 71/36 o výměře 53 m2 druh orná půda a
pověřuje starostku obce k jejímu podpisu
* finanční dar SDH Topolany ve výši 60. 000,- Kč, tato částka bude zahrnuta do
rozpočtu obce na rok 2022 a pověřuje starostku obce vyhotovit darovací smlouvu a
podepsat.
* aktualizaci strategického rozvojového dokumentu „Program rozvoje obce Topolany
na období 2018-2024“
* podání žádosti o dotaci z podprogramu MMR - 117D8210 - Podpora obnovy a
rozvoje venkova, dotační titul: DT 117d8210E – Rekonstrukce a přestavba veřejných
budov, a to na realizaci projektu „Stavební úpravy Obecní úřad Topolany, Topolany č.
p. 51".
Zastupitelstvo obce Topolany schvaluje výši předpokládaných celkových nákladů
projektu a předpokládaný podíl obce na jeho spolufinancování.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
* Rozpočtové opatření č. 8/2021
Zastupitelstvo obce neschvaluje:
* žádost o Změnu ÚP Topolany na pozemku parc. č. 2088/1 v k.ú. Topolany u
Vyškova z důvodu, že o změnu ÚP Topolany musí požádat všichni vlastníci
pozemku.
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* žádné kandidáty na přísedící u okresního soudu ve Vyškově
* členství obce Topolany v Euroregionu Pomoraví
Výpis z 27. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Topolany konaného dne
20.12.2021:
Zastupitelstvo obce schvaluje:
* Obecně závaznou vyhlášku obce Topolany č. 1/2021 o místním poplatku za obecní
systém odpadového hospodářství – poplatek ve výši 600,- Kč
* Obecně závaznou vyhlášku obce Topolany č. 2/2021 o stanovení obecního systému
odpadového hospodářství
* peněžní dar pro Český svaz včelařů ve výši 3000,- Kč
* účelový finanční dar pro MŠ Moravské Prusy ve výši 4000,- Kč
* účelový finanční dar pro MŠ Vážany ve výši 2000,- Kč
* narovnání majetkoprávních vztahů pozemků parc č. 71/37, 1487/3 a 71/33
*výši stočného 200,- Kč na osobu/rok na základě výpočtu nákladů a stanovení
směrného čísla spotřeby vody pro bytový fond s jednou osobou v bytě ve snížené
výši 32 m3 za rok při ceně 6,25 Kč/m3
*Smlouvu o dílo (Atelier URBI) předmětem této smlouvy je zpracování změny č.1
Územního plánu Topolany a Úplného znění ÚP Topolany po změně č.1
* rozpočet obce Topolany na rok 2022 dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. b) ve třídění
dle rozpočtové skladby:
- na straně příjmů v položkách a paragrafech ve výši 5.420.000,- Kč
- financování příjmy 2.000.000,- Kč
- na straně výdajů v paragrafech ve výši 7.420.000,- Kč
*Střednědobéhý výhled rozpočtu na období 2023-2024
* Plán inventur za rok 2021
*Složení inventarizačních komisí, tak jak bylo navrženo s oprávněními jednotlivých
inventarizačních komisí
* Přílohu 1 ke Smlouvě o poskytování odborných knihovnických služeb/ nákup knih
v částce 8000,- Kč
* finanční dar pro spolek PRORADOST ve výši 20.000,- Kč
* Dodatek č. 4 o zajištění nakládání s odpady ke smlouvě č. 17030054
* finanční dar pro Asociaci Paprsek v celkové výši 3500,-Kč (Poradna a půjčovna
PAPRSEK ve výši 2000,-Kč a Podpora činnosti Klubu PAPRSEK ve výši 1500,-Kč
* Smlouvu o dílo s firmou Jiří Pařez
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
*Závěrečný účet DSO Ivanovická brána za rok 2020
*Rozpočtové opatření č. 9/2021
*Rozpočtové opatření č. 10/2021
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Akce uskutečněné v letošním roce za finanční podpory JMK

Název akce

Hrazeno
z rozpočtu obce

Hrazeno
z dotace JMK

Podpora provozu místní prodejny
potravin
Obnova úředních desek - vitrín

66 000,- Kč

66 000,- Kč

Celková
částka
projektu
132 000,- Kč

33 448,- Kč

33 000,- Kč

66 448,- Kč

Výsadba stromů a keřů v
extravilánu obce
Oprava památky místního
významu Boží muka u Lukového
potoka

26 675,- Kč

26 675,- Kč

53 350,- Kč

54 032,- Kč*

38 000,-Kč

95 832,- Kč

*z rozpočtu DSO Ivanovická brána byla poskytnuta dotace ve výši 3 800,- Kč
Obecní úřad bude z důvodu čerpání dovolené od 27. 12. do 31. 12. 2021 uzavřen.
Místní knihovna bude ve dnech 27. 12. až 31. 12. 2021 uzavřena.
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Z KRONIKY NAŠÍ OBCE
Jediní Němci v Čechách a na Moravě chtějí míti své samostatné
území německé, svůj sněm a svoji samosprávu – hrají si na
vítěze. Je potřebí pomocí vojska řadového i dobrovolníků
obsazovati města a území smíšená. Marné jsou jejich protesty.
Hájíme zásadu nedílnosti starého Království Českého a také
Dohoda přiřkla potvrdila naše staré práva. Větší práce však
vyžaduje okupace Slovenska, kde Maďaři a pomaďařilí Slováci a židé kladou tuhý
odpor proti vojsku našemu. Je potřebí řádného vojska, aby Slovensko Dohodou nám
přiřknuté bylo celé námi obsazeno. Tak KOŠICE obsazeny 26/12, Prešpurk – hlavní
město Slovenska – zvané nyní město Wilsonovo, kterýž název se však neujal, nýbrž
starodaná Bratislava – obsazeno na Nový rok 1919. Sem na Slovensko vracejí se
přímo z italského bojiště naši legionáři, mezi nimi je z naší osad. Nikodym Jan z čís.
17. Dostál Petr z čís. 44 bál se vstoupiti mezi legionáře, zůstal zajatcem v Itálii a jako
takový vrátil se až v r. 1919. Republika naše se ustavila. Národní výbor povolal dle
počtu a síly politických stran bývalé rakouské poslance do Prahy do Národního
shromáždění, aby tento sněm si zvolil vládu. Tato se skládá z presidenta – jímž
jednohlasně zvolen náš milovaný tatíček Tomáš G. Masaryk, který též 21. prosince
z Ameriky přes Francii, Londýn, Řím do vlasti naši jako osvoboditel za nadšeného
vítání lidu do Prahy se vrací (po 4 letech), aby z královského hradu pražského řídil
osudy země a národa jemu svěřeného.
Předsedou ministerstva zvolen výtečný politik – starým Rakouskem k smrti provázen
pro velezradu odsouzený. Karel Kramář, mimo něj ještě 16 ministrů, z nichž 6
sociálních. Národní shromáždění uzákonilo 8 hod. dobu pracovní, volební řád do
obcí, zákon o parcelaci velkostatkářské půdy malorolníkům, nemajetným, vypracuje
ústavu pro republiku. Začátkem ledna 1919 podnikl jakýsi Šťastný z Král. Vinohrad
útok revolverový na Kramáře – bezvýsledně. Nešťastník ten má zásady bolševické
z Ruska k nám přinesené M… - bývalým krejčím z Prostějova.
V zimě ustavila se obci strana agrární ve sdružení o 44 členech - předsedou je
Emanuel Knap z čís. 57. jednatelem Theodor Bábek čís. 12, pokladníkem Vincenc
Dobýšek čís. 57. Strana klerikalní/ farář a kostelník Hanák chodí po domech, aby se
lidé podpisovali proti rozluce manželské a proti vyloučení náboženství ze škol.
Sehnali dosti podpisů – leč … jim to pomůže. Novoroční kázání arcibiskupské týkalo
se těchto dvou bodů – bylo to kázání politické. Místní farář ohlašuje na nový rok, že
následkem nevyplácení úroků z rent kostelních nebudou až na další slouženy zádušní
mše a že kostelní vydání následkem neplacení úroků z kostelních peněz musí býti
hrazeno častými kostelními sbírkami – oděrami. (Znění kostelní před válkou obnášelo
52. ovo k mimo kostelní louky 5 mír velikou.
1. Správa obce – představenstvo – i výbor – byly tytéž jako roku minulého, mimo
onemocnělého starosty M. Provazníka byl okrs. Hejtmanstvím ustanoven František
Bábek rolník č. 11 v prosinci.
2./3. Obecní účty nekonaly se za rok 1918, ani za rok 1917, ani za rok 1916. Jinak
jmění nemovité nezkráceno, jmění movité uloženo ve válečných půjčkách v obnosu
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66. ovok.
4. Obecní cesty pokud nutná potřeba žádala opraveny zvláště u červeného kříže za
800
5. Domů v obci 96 číslo, číslo 94 schází v obci, stavby ani přestavby nebyly žádné.
6. Také v tomto roce nebylo ani pole, ani dům prodán.
7./8. Obec sama nepodnikla ničeho co by zasluhovalo pozornosti širší.
9. Dosavad spaly všechny místní spolky.
Přepis z kroniky obce Topolany
pokračování v dalším vydání zpravodaje
********************************************************************

Ohlédnutí za letošním rokem v místní knihovně
Tento rok byl na úkor covidové situace náročnější pro chod knihovny. I přes to se
přihlásilo několik nových čtenářů. Je velmi důležité, aby se i mladší generace nebála
vstoupit do dveří knihovny s úmyslem zapůjčit si knihu či zde jen strávit příjemný
čas. V knihovně vznikl malý hrací koutek pro děti. Na stole mají děti připraveny
pastelky a v regále několik deskových her. Děti se zabaví a rodiče si tak mohou v
klidu vybrat knížku či časopis k zapůjčení.
V tomto roce se uskutečnily hrátky s pamětí s lektorkou, paní Adlerovou. I přes to, že
účast byla nižší, jak v loňském roce, tak hrátky byly opravdu zajímavé a poučné.
Plánujeme je i v příštím roce a budu doufat, ve větší počet zájemců. Na konci
listopadu se uskutečnil za spolupráce SDH Topolany lampiónový pochod. Byla jsem
velmi mile překvapená, kolik mladých rodin přišlo na halloweenské dílničky a
účastnilo se společného průvodu naší vesnicí. Ráda bych i v nadcházejícím roce tuto
akci zopakovala.
Naše knihovna spolupracuje s knihovnou Karla Dvořáčka ve Vyškově, která nám
velmi ochotně zapůjčuje knihy z výměnného fondu. Díky tomu se v naší knihovně
obměňují knihy a vyberou si zde všechny věkové kategorie čtenářů. V příštím roce
proběhne v místní knihovně ve spolupráci zaměstnankyň Vyškovské knihovny revize
knih. Protřídí se a vyřadí staré knihy. Každý rok se nakupují nové knihy různých
žánrů a obohacuje se tak nabídka knižních titulů. Pro nejmenší je možné zapůjčit
interaktivní tužku a knihy k ní vhodné. V knihovně můžete najít periodika : Vlasta,
Epocha a Zahrádkář. Od ledna 2022 bude možné zapůjčit i nynější novinku a
hitovku: Pověsti a příběhy z Vyškovska od autora Josefa Špidly. Pověsti z oblasti
Malé Hané patří vůbec mezi nejkrásnější ve svém žánru. Jsou spojeny s místy,
událostmi a postavami.
Budu se těšit v příštím roce a přeji Vám všem, krásné a pohodové svátky.
Knihovnice, Aneta Šmídová
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Všem oslavencům, kteří oslavili ve 4. čtvrtletí roku
2021 své narozeniny srdečně blahopřejeme a přejeme
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let.

Opustili nás:
Utichlo srdce znavené,
nebylo z ocele, nebylo z kamene.
Utichlo a šlo spát,
budeme na něj věčně vzpomínat.

Bohumil Sedláček
Evžena Marischlerová
Vyjadřujeme upřímnou soustrast rodině a všem pozůstalým.
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST TOPOLANY
Vážení spoluobčané,
už zakrátko se ponoříme do hlubokého tajemství
vánočních svátků.
Jejich poselství je navždy spjato s judským
Betlémem,
kde se nám narodil Spasitel, Kristus Pán.
Symbolem spojení s místem Ježíšova narození je
Betlémské světlo,
které každoročně putuje z města Davidova do celého světa.
Letos je mladí křesťané přinesou ve čtvrtek, 23. prosince 2021 dopoledne
až na práh vašich domovů.
Mějte prosím připraveny svíce, aby předání mohlo proběhnout bez prodlení.
Přijměte rovněž pozvání na Eucharistii o slavnosti Narození Ježíše Krista kterou budeme slavit v sobotu, 25. prosince v 17 hodin
v kostele sv. Mikuláše v Topolanech.
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Pozvání pro rodiče s dětmi i ostatní občany
V sobotu 25. prosince 2021, ve svátek Božího narození v době od 15. do 16. hodin
bude otevřen kostel svatého Mikuláše v Topolanech s Betlémem a jesličkami.
Vážení spoluobčané,
Římskokatolická farnost přeje každé a každému z Vás milostiplné svátky vánoční a
hojnost Božího požehnání v novém roce 2022.
Dr. Josef Beníček
exc. adm. farnosti Topolany
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INFORMACE PRO OBČANY
Tříkrálová sbírka 2022
Sbírka má za sebou dvacáté narozeniny. Tři králové vyrazili do ulic poprvé v roce
2000 v olomoucké arcidiecézi a obnovili tak starodávnou lidovou
tradici. Koledníci dnes, stejně jako kdysi, šíří mezi lidmi boží požehnání a poselství
milosrdné lásky a prosí přitom o příspěvek pro lidi v nouzi. Tříkrálová sbírka je též
svátkem solidarity. Zprostředkovává mezigenerační setkávání a soudržnost. I
během krátké chvíle umožňuje zažít pocit radosti a vzájemnosti, a právě to je jejím
největším posláním a nejsilnějším poselstvím. Pro koledníky i dárce představuje
unikátní příležitost k tomu začít nový rok dobrým skutkem.
Malé, mladé i starší koledníky Tříkrálové sbírky potkáte v ulicích s pokladničkami
většinou 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 a jejich
čísla souhlasí s číslem kolednické průkazky.
Cenové oznámení
Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., oznamují, v souladu s ustanovením zákona č.
526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 274/2001 Sb., o
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou spotřebu, ve znění pozdějších předpisů, a
vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, Ceny
vodného a stočného s účinností od 1. 1. 2022
Cenové oznámení
Ceny platné od 1. 1.
2022

bez DPH (Kč/
m3)

včetně 10 % DPH (Kč/
m3)

Vodné

48,52

53,37

Stočné

42,38

46,62

Celkem vodné a stočné

90,90

99,99

Dovolujeme si Vás informovat, že od pondělí 1. 11. 2021 se mění otevírací doba
sběrného dvora společnosti RESPONO ve Vyškově a to následovně:
úterý
čtvrtek
pátek
sobota

8,00 – 17,00 hod.
8,00 – 17,00 hod.
8,00 – 15,00 hod.
7,00 – 13,00 hod.
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SDH TOPOLANY V ROCE 2021
S pohledem na poslední stránky kalendáře pro tento rok nám možná proběhne hlavou
myšlenka, jaký ten končící rok byl a co pro nás znamenal. Bohužel se neobešel opět
bez různých nařízení, která ovlivňovala život celé společnosti a přinesla mnoho
negativní energie.
V rámci zásahové jednotky jsme letos asistovali při požáru pole a při odklízení
následků prudké bouřky, která prošla koncem června obcí. Členové SDH se účastnili
brigád spojených s úklidem obce, čištěním svodnice nebo suchého poldru. Zajistili
jsem také zázemí při rallye, která se konala v katastru naší obce.
Letošní rok byl pro nás plný práce a příprav spojených s úpravou hřiště, které svým
povrchem nebylo příliš komfortní pro sportovní činnost jak dospělých, tak našich
mladých hasičů. Povrch se kompletně srovnal, zvětšila se asfaltová plocha pro
rozběh, zasadila nová tráva, která díky pravidelné a pečlivé údržbě vytvořila krásný
zelený koberec. Také jsme vyrobili novou základnu a terče včetně připojení na
časomíru. Hodin strávených na brigádách bylo dost a tímto děkuji všem, co se
jakkoliv zapojili a pomohli. Když už mluvím o dobrovolné pomoci musím na tomto
místě poděkovat za SDH Topolany i Vám všem, kteří jste se v létě zapojili do sbírky
pomoci pro obce na Hodonínsku zasažené tornádem. Bylo až dojemné sledovat, jak s
pomocí přispěchali nejen místní, ale i známí z okolních obcí. Díky patří také všem,
kteří sbírku koordinovali a zajistili, že se pomoc dostala až na místo katastrofy. Jde
vidět, že pokud je to důležité, tak se lidé umí spojit a pomoct tam, kde je potřeba.
Z akcí, které se nám podařilo zorganizovat bych zmínil zábavné odpoledne s hasiči,
které jsme uspořádali v červenci. Bylo moc hezké sledovat, jak se děti zabavily při
plnění úkolů, jakou radost měly z odměny a jak si všichni užívali možnosti potkat se
po dlouhém období zákazů a různých nařízení. V září se pak po novém povrchu hřiště
proběhla sportovní družstva z celého okresu Vyškov při pořádání tradiční soutěže o
pohár starostky obce Topolany. Těší nás, že se našim sportovní družstvům podařilo
ukázat hezké výkony a užít si krásný pocit při přebírání medailí včetně té za první
místo. Každý závod je důležitý, ale na ten domácí se vždy těšíme a chceme předvést
to nejlepší. Kvůli vládním opatřením jsme nemohli uspořádat dětskou soutěž, což
nejvíc mrzí naše mladé hasiče, kteří bohužel i tento rok neměli moc možností se
ukázat. Přesto ale při závodech na Letním Poli nebo v Křižanovicích u Bučovic
dokázali zazářit. Chvála za krásné výkony patří nejen dětem, ale všem, kteří s dětmi
trénují, učí je hasičskému sportu a rozvíjejí například i jejich herecké dovednosti.
Na tomto místě bych Vám všem rád popřál kouzelné Vánoce prožité v kruhu rodiny a
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mnoho zdraví, lásky a spokojenosti v následujícím roce 2022. Všem členům SDH
Topolany děkuji za jejich práci během celého tohoto roku a těším se na další společné
akce, na kterých se potkáme.
Jaromír Slezák
starosta SDH Topolany

************************************************************
RECEPTY
Domácí ďábelská tatarka
Suroviny:
100 ml mléka
2 lžičky dijonské hořčice
1/2 lžičky cukru
chilli pasta dle chuti
1/2 lžičky mleté papriky
1 sterilovaná okurka

200 ml slunečnicového oleje
2 lžičky ajvaru
sůl a pepř dle chuti
1/2 lžičky mleté papriky
1 šalotka
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Do vyšší a úzké nádoby dáme mléko, olej, ajvar, hořčici, cukr, chilli a papriku.
Ponorný mixér dáme na dno a pomalým tahem mixujeme a taháme nahoru.
Mixujeme do požadované hustoty, trvá to pár vteřin. Šalotku nakrájíme nadrobno a
okurku nastrouháme najemno. Vše společně promícháme a dochutíme solí a pepřem.
Použití je všude tam, kde máme rádi tatarskou omáčku.
Pomazánka á la čajovka
Suroviny:
1 uzené kuřecí stehno

1 velký tavený sýr

1,5 lžíce plnotučné hořčice

2 lžičky kečupu pro barvu

5 dkg "uherákového" salámu

12-15 dkg Flory gold nebo másla

na špičku nože chilli sůl
Maso a salám nasekáme na hodně jemno. Přidáme ostatní suroviny a šleháme tak
dlouho, až vznikne hladká pomazánka. Nejchutnější zdobení je červená paprika a
rukola.
Čabajkovo-vaječná pomazánka s kapií
Suroviny:
6 vajec

1 malá šalotka

1 malá kapie

1 pomazánkové máslo

1 smetanový roztíratelný sýr

1 menší nožička čabajky

1 hrst petrželky

4-5 lžic manojézy Hellmann’s

sůl, bílý pepř
Šalotku nakrájíme na drobno, kapii, čabajku a oloupaná vajíčka na menší kostičky a
petrželku nasekáme. V misce umícháme pomazánkové máslo, majonézu, roztíratelný
sýr, šalotku, osolíme, opepříme a přidáme, čabajku, kapii a petrželku. Nakonec
zlehka vmícháme nakrájená vajíčka. Ochutnáme a je-li potřeba, dochutíme ještě
pepřem a solí. Servírujeme na plátcích bagety, které můžeme i osmažit.

www.toprecepty.cz
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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 1 můžete nechat na OÚ do 15. března 2022
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