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SLOVO STAROSTKY
Vážení občané, čtenáři obecního zpravodaje,
dovolte mi Vás informovat o tom, co se událo, děje a bude dít v naší obci.
Prostřednictvím Sdružení místních samospráv jsme se zapojili do projektu
finanční pomoci obcím, které v loňském roce zasáhlo ničivé tornádo. Naše obec
poskytla ze svého rozpočtu částku v celkové výši 50. 000,-Kč.
V Hruškách finance použili na opravu střechy, výměnu oken ZŠ a opravu střechy
tělocvičny. V roce 2022 bude obec pokračovat opravou fasády, výměnou podlah ve
škole. Původní parkety poničené vodou, byly jen lokálně vyspraveny, aby mohla
škola nadále fungovat. Opravena byla též střecha kostela sv. Bartoloměje, jehož
vlastníkem je obec.
V Týnci použili prostředky na opravu zdravotního střediska a služebny městské
policie. Část peněz, které obec obdržela, rozdělila dále mezi postiženější obce
(Hrušky, Mikulčice, Lužice, Hodonín, Moravská Nová Ves – tam má Týnec matriční
úřad. V Nové Vsi byla zničena základní škola, kterou děti z Týnce navštěvují).
V lednu se v naší obci realizovala oprava střechy nad vchodem do místní
knihovny. V tomto místě byla střešní krytina značně poškozená vlivem stáří a
povětrnostních podmínek. Střešní krytina byla kompletně vyměněna. Obec za tuto
opravu uhradila 34 890,-Kč.
V polovině února byly podány žádosti o dotace z těchto dotačních titulů:
Dotace obcím na zpracování územních plánů 2022, Podpora památek místního
významu v Jihomoravském kraji v roce 2022, Podpora rodinné a seniorské politiky
na úrovni obcí pro rok 2022, Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí
Jihomoravského kraje pro rok 2022, Podpora provozu venkovských prodejen v
Jihomoravském kraji pro rok 2022.
V únoru letošního roku jsme bohužel byli nuceni ukončit spolupráci s firmou
VRV a.s. Jde o projekční kancelář, která pro obec měla zpracovat technickou
projektovou dokumentaci na výstavbu kanalizace a ČOV v obci. Na přelomu roku
nás firma informovala, že z hydraulických důvodů považuje za nejoptimálnější
vedení hlavní sběrné stoky přes soukromý pozemek parc. č. 33/3 s tím, že v takovém
případě by nebylo třeba na stoku v centrální části obce umisťovat čerpací stanici a
tlakové potrubí. Jednání s vlastníky předmětného pozemku však nebylo úspěšné.
Proto zhotovitel projektové dokumentace předložil alternativní způsob vedení hlavní
sběrné stoky na ČOV pod vodním tokem Haná po jejím levém břehu (tj. 2x
protlakem pod řekou). Tento návrh zde zároveň předpokládal umístění alespoň dvou
čerpacích stanic (z důvodu umístění protlaku pod Hanou). Vzhledem k tomu, že
alternativní návrh řešení by podstatným způsobem měnil podmínky uvedené v
Zadávací dokumentaci a došlo by k významnému rozšíření rozsahu plnění dle ust. §
222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, smluvní strany se dohodly
na ukončení dalších činností realizovaných v rámci této Smlouvy o dílo a předmětu
jejího plnění. Tento zákon nám v případě významného rozšíření rozsahu plnění ani
jinou možnost nedává.
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A co se tedy vlastně přihodilo? Tím, že vlastník soukromého pozemku neumožní obci
umístit a vést stoku na ČOV přes okrajovou část jeho pozemku přiléhající k řece
Haná, výrazně se tato skutečnost promítne do předpokládaných nákladů, tj. do
celkové ceny stavby. Již nyní víme, že stavba se prodraží minimálně o 5 000 000 Kč,
což vzhledem k velikosti obce nelze považovat za zanedbatelné. Také proto jsme se
usilovně snažili opakovaně komunikovat s vlastníkem shora uvedeného pozemku a
přesvědčit ho (a to i finančně), aby nám vedení stoky přes okrajovou část jeho
pozemku umožnil. Neúspěšně.
V současné chvíli máme připravené 2 varianty řešení odkanalizování obce, které
považujeme, vzhledem k dané situaci, za optimální. Zároveň hledáme ekonomicky
nejvýhodnější řešení tak, abychom minimalizovali náklady stavby. Obecně ale platí,
že čím vyšší jsou náklady stavby, tím vyšší budou i náklady na zpracování technické
projektové dokumentace. Oproti původnímu předpokladu se tak náklady na přípravu
stavby mohou prodražit až o 1 000 000 Kč. Proto i zde podnikáme takové kroky,
abychom se co nejméně odchýlili od původní částky určené na zpracování projektové
dokumentace.
Naší prioritou je v obci vybudovat nový, oddílný systém kanalizace. Poté bude
možné začít s rekonstrukcí chodníků, místních komunikací a výsadbou veřejné
zeleně.
Dne 5. března se po několikaleté odmlce konal Ostatkový průvod masek po vsi
za hudebního doprovodu kapely Podboranka. Minulý rok se tato akce
kvůli pandemickým opatřením konat nemohla a jsem velice ráda, že letos jsme měli
příležitost ji uskutečnit. Upřímně jsem měla obavy, aby v průvodu nebylo více
muzikantů než masek. Naštěstí je v obci spousta skvělých lidí, kteří nás přišli
podpořit svou účastí. Nad mé očekávání se sešlo dokonce 30 masek. Děkujeme
občanům za milé přijetí a přichystané občerstvení. Od většiny z Vás máme kladné
ohlasy. Doufám, že se podaří tuto tradici obnovit a každý rok se průvod masek podaří
zrealizovat. Všem, kteří se zúčastnili ostatkového průvodu patří mé poděkování.
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Dále se zabýváme výsadbou stromořadí a vznikem mokřadu na pozemcích ve
vlastnictví obce. Obnoví se polní cesta a zpřístupní lesní pozemek. Parcela 2726 se
oseje trávním semenem a vznikne nová cesta/pěšina . Parcela 2715 vedená jako zeleň
bude osázena stromy a keři s průjezdy pro zemědělskou techniku. Tyto práce jsou
plánovány na podzim letošního roku a budou hrazeny z dotace a rozpočtu obce.
Druhou etapou by byla realizace obnovy remízku. Odstraní se stromy ve špatném
stavu a polomy. Části ploch se srovnají lesnickou frézou. Následně se vysadí několik
nových stromů. Stávající tůň bude prohloubena a pokusíme se vytvořit i nějaké další,
menší tůňky. Tato etapa bude finančně náročnější, proto vyčkáme na vhodný dotační
titul. Uskutečnění plánujeme na rok 2023.
Postupné uvolňování pandemických opatření nám umožnilo pořádání
společenských akcí. Spolek PRORADOST nezahálel a začal s přípravami dětského
karnevalu. Účast dětí a rodičů byla hojná a společně jsme strávili krásné sobotní
odpoledne. V sobotu 2. dubna se v odpoledních hodinách konal v areálu
víceúčelového hřiště Velikonoční jarmark. Počasí nám sice nepřálo, ale návštěvnost
byla vysoká. Možnosti nakoupit si sýry, koření a spousty dalších výrobků využili
především občané ze sousedních obcí. Děkuji tímto děvčatům za jejich kreativitu a
snahu. Jejich přičiněním se v naší obci konají společenské akce velice dobré úrovně,
na které slýchávám kladnou odezvu hlavně od občanů sousedních obcí. Děvčatům ze
spolku PRORADOST přeji spoustu nápadů a hlavně hojnou účast občanů na těchto
společných setkáních. Je smutné, že většinu akcí zaměřených napříč všemi věkovými
kategoriemi navštěvují převážně přespolní a naši občané se zúčastňují minimálně,
byť je mají na dosah a zdarma.
Dále bych Vás ráda informovala o konání společenských akcí, které pro Vás
připravujeme a na které jste srdečně zváni. Plakáty budou zveřejněny na webových
stránkách obce, vývěsce obecního úřadu, v prodejně potravin a vyhlášeny místním
rozhlasem.
9. 4. UKLIĎME TOPOLANY (sraz v 8:30 na nádvoří OÚ)
14. 4. ZELENÉ PIVO (centrum od 16:00)
30. 4. PÁLENÍ ČARODĚJNIC ( hřiště + víceúčelový areál v 16:00)
20. 5. SETKÁNÍ SENIORŮ( centrum v 17:00)
21. 5. DĚTSKÉ ODPOLEDNE (víceúčelový areál)
Vážení spoluobčané, přeji Vám krásné prožití svátků jara. Dětem bohatou
pomlázku a všem život v míru. Těším se na setkání s Vámi při společenských akcích.
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 28. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Topolany konaného dne
14.01.2022:
Zastupitelstvo obce schvaluje:
* znění kupní smlouvy na pozemek parc. číslo stavební 17, cena za m2 je 250,- Kč.
Celková výše kupní ceny je 44.500,- Kč. Veškeré náklady spojené s odkupem budou
hrazeny z rozpočtu obce Topolany. Cena bude vyplacena v hotovosti při podpisu
smlouvy.
Výpis z 29. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Topolany konaného dne
16.02.2022
Zastupitelstvo obce schvaluje:
* Darovací smlouvu ve výši 35.000.- Kč pro TJ Sokol Topolany.
* Darovací smlouvu ve výši 60. 000,-Kč pro SDH Topolany.
* Dodatek č. 3 ke smlouvě č. 17030186 mezi obcí Topolany a firmou Respono a.s.
* Smlouvy o nájmu hrobového místa a kolumbária dle přiloženého seznamu.
* Hlavní zprávu o provedení inventarizace majetku a závazků za rok 2021.
* Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 6.9.2021 ukončení spolupráce mezi obcí
Topolany a firmou Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. a pověřuje starostku obce
k podpisu. Částka 50 000,- Kč bude vyplacena firmě Vodohospodářský rozvoj a
výstavba a.s. po navrácení zapůjčených dokumentů od obce Topolany.
* Smlouvu o výpůjčce pozemku p.č. 1487/3 o výměře 34 m2 ostatní plocha, p.č.
71/37 o výměře 16 m2 orná půda, p.č. 71/33 o výměře 43 m2 ostatní plocha
* souhlasí s navýšením úvazků pro osobní asistenci Asociace rodičů a přátel
zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. Klub PAPRSEK (+0,5 úvazku) a pečovatelské
služby Charity Vyškov (+0,5 úvazku).
*Seznam vyřazených knih z místní knihovny. Vyřazené knihy budou nabídnuty
občanům zdarma ve výpůjčních dnech knihovny od 21.2. - 2.3.2022. Zbylé knihy
budou odevzdány do sběru.
Zastupitelstvo obce neschvaluje:
* Žádost o povolení úprav obecního pozemku pro zvláštní užívání místní komunikace
za účelem zřízení parkovacího stání. Zastupitelstvo obce navrhuje jako řešení
rozšíření stávajícího vjezdu k rodinnému domu. O rozšíření vjezdu rozhoduje
zastupitelstvo obce na základě podané žádosti, ve které bude uvedeno parc.č.
pozemku, šířka vjezdu, z jakého materiálu bude vjezd zhotoven. Přílohou žádosti
bude i zákres v katastrální mapě.
* Žádost v rámci změn Územního plánu obce na pozemku parc. č. 1474/7. A to
z důvodu, že neplánuje v této lokalitě výstavbu RD. Dle Územního plánu je míst
v obci určených k zástavbě RD dostatek a doposud nejsou využity.
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Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
* Záznam o změně rozpočtu na rok 2022.
* Zprávu o činnosti kontrolního výboru za rok 2021.
* Zprávu o činnosti finančního výboru za rok 2021.
Zastupitelstvo obce odkládá:
* Projednání žádosti o prodloužení IS pro KN 2159/1 a KN 2159/2 na další zasedání
z důvodu nedořešených majetkoprávních vztahů týkajících se výše zmíněných
pozemků.
Zastupitelstvo obce deleguje:
*v souladu s ustanovením §84, odst. 2, písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů, paní Renatu Pavlincovou jako zástupce a paní Renatu
Kabele jako náhradníka tohoto zástupce pro případ jeho nemoci nebo pracovního
zaneprázdnění, k zastupování obce Topolany na valné hromadě Honebního
společenstva Topolany IČ: 47411660, která se bude konat dne 1.3.2022.

INFORMACE PRO OBČANY
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Ve dnech 6. a 7. ledna v naší obci proběhla tradiční Tříkrálová sbírka. Celkem bylo
vybráno 12 351,- Kč. Je to nejvíce za celé období konání Tříkrálových sbírek. Velice
děkujeme koledníkům a všem dárcům za jejich dary.

Údaje k 1. 1. 2022
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Harmonogram vývozu odpadů v době velikonočních svátků:
15. týden
15. 4. 2022 (Velký pátek) – budou probíhat pravidelné vývozy všech odpadů
16. týden
18. 4. 2022 (Velikonoční pondělí) – nebudou probíhat pravidelné vývozy odpadů
19. 4. 2022 úterý – budou probíhat pravidelné vývozy všech odpadů z 18. 4. 2022
20. 4. 2022 středa – budou probíhat pravidelné vývozy všech odpadů z 19. 4. 2022
21. 4. 2022 čtvrtek – budou probíhat pravidelné vývozy všech odpadů z 20. 4. 2022
22. 4. 2022 pátek – budou probíhat pravidelné vývozy všech odpadů z 21. 4. 2022
23. 4. 2022 sobota – budou probíhat pravidelné vývozy všech odpadů z 22. 4. 2022
Otevírací doba sběrných dvorů:
16. 4. 2022 sobota – sběrné dvory otevřeny
18. 4. 2022 (Velikonoční pondělí) – sběrné dvory zavřeny
Více informací naleznete na webových stránkách RESPONO, a.s.
V sobotu 9. dubna 2022 proběhne sběr kovového odpadu a elektrozařízení. Prosíme
občany, aby kovový odpad a vyřazené elektrospotřebiče přichystali v sobotu ráno před
své domy. S těžkými věcmi vyčkejte na příjezd místních hasičů.
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Oznámení společnosti Infos Art, s.r.o. o změně cen
Změny cen něco málo nahoru, ale i hodně dolů
Vážení zákazníci,
od počátku, kdy jsme začali poskytovat Internet veřejnosti, tj. od konce roku
1995, jsme vždy zvyšovali rychlosti a snižovali ceny. V roce 1996 bylo připojení
vytáčenou linkou za měsíční paušál 950,- Kč, maximální rychlost 28kbps, k tomu
ovšem zákazník platil ještě Telekomu tarif cca. 1,5 Kčs / min.
V roce 2006 jsme začali poskytovat sdílené neomezené bezdrátové připojení s
rychlostí 0,5 Mbps za 330,- Kč se slevou 10 procent na roční předplatné a 5 procent
na půlroční předplatné. Cenu tohoto základního tarifu a předplatného jsme neměnili
až do 01.4.2022, to znamená více než 15 roků, a zároveň jsme postupně navyšovali
rychlost až na dnešních 100 Mbps na optické síti. Bohužel současná vysoká inflace a
zvýšené náklady nás donutilo se zpronevěřit pravidlu, které jsme dodržovali více než
26 roků, nezvyšovat ceny a naopak zvyšovat rychlost a kvalitu.
Od 01.04.2022
Navyšujeme cenu základní tarif Optik 100 Mbps za 330,- Kč/měsíčně o 15,- Kč na
částku 345,- Kč. Zároveň snižujeme slevu na předplatném z 10 procent na 6 procent
za rok, tj. 310,- Kč měsíčně a z 5 procent na 3 procenta za 6 měsíců, tj. 320,- Kč
měsíčně. Stejně tak se o 15,- Kč zdražují všechny balíčky, které obsahují tarif Optik
100 Mbps, tj. Optik 100 + Kuki malý a Optik 100 + Kuki velký.
Jinými slovy, pokud máte optiku 100 Mbps bud´ samostatně nebo v kombinaci s TV,
zvýší se Vám od 01.03.2022 měsíční platby o 15,- Kč.
Snižujeme ceny u tarifů
Optik 300 Mbps z původních 490,- Kč na 399,- Kč.
Optik 500 Mbps z původních 690,- Kč na 540,- Kč.
Stejně tak se snižují ceny balíčku televize a tarifů Optik 300 nebo Optik 500.
PRO NOVÉ ZÁKAZNÍKY OD 01.04.2022 PLATÍ NOVÉ CENÍKY
Ceny bezdrátových tarifů se nemění.
Kompletní ceníky můžete najít na našich stránkách www.infos.cz.
Pokud nesouhlasíte s touto změnou cen, máte právo do 10 dnů od počátku platnosti
nových cen odstoupit od smlouvy.
Jiří Novotný st. jednatel, Infos Art, s.r.o.
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Z KRONIKY NAŠÍ OBCE
V lednu teprve svolává po 3 letech předseda čtenářského
spolku Jakub Suchánek valnou hromadu, prodebatována
dosavadní nečinnost, zvolen předsedou opět týž pán, jednatelkou
slečna Milada Smolíková, četlo se, zpívalo se, hrála se tři divadla,
tančilo se u Kramáře při gramofonu.
V listopadu, kdy jednak vojíni se vrátili, jednak začalo se volněji dýchat,
probudil se též Sokol zvolil ve valné hromadě za účasti mládeže v počtu 120 členů,
starostou Adolfa Smolíka, jednatelem Jana Provazníka z čís. 62, náčelníkem Josefa
Provazníka z čís. 63 vše na běžící rok 1919. Národní jednota nejevila žádné
nečinnosti. Také hasičský spolek odpočíval. Školní děti sehrály 2. prosince ve škole
na divadelním jevišti 4 scény a o Vánocích divadelní kus Sen vánoční.
1919
Události hospodářské: od 1. dubna je volný prodej mléka (1.20 k) másla, tvarohu
(8K) ovoce i zeleniny. Nedostatkem potravin a tím i častými stávkami mezi
městským dělnictvem nařízeny vojenské rekvizice. U nás byly po dvakrát. Po prvé
upsáno a sebráno 44 q obilí a 88 q zemáků, při dodatečné rekvizici upsáno ještě 4 q
obilí a 4 q zemáků.
Od 15. ledna zavedena všude v republice 8 hod. pracovní doba, čímž přirozeně
stoupají požadavky dělnictva. Cukru přiděleno 1 ¼ kg na lístek, petroleje je málo-na
leden = 204 kg na únor jen 36 kg, uhlí nedochází žádné-pardon-hejtmanství přikázalo
v únoru 100 q dubňanského dřevěného uhlí – z toho škola obdržela 16 q, dříví
přikázáno 100 m pro potřebné.
Poněvadž se za rakouské vlády prodávala selata á 40-50 K za kg, bylo mnoho udání u
soudu., rolníci odsuzováni ku pokutě a vrácení polovičního obnosu. Ministerstvo
však rozhodlo v březnu, že ceny nebyly přemrštěné výhledem ku všeobecné drahotě
s vyznáním: kdo se o vrácení peněz nedožadoval, není majitel povinen ničeho mu
vraceti. Současně upraveny nejvyšší ceny selat: 30 K á kg, u dospělých prasat 25K.
Letošním rokem založeny v každé obci agrární spolky, smluvilo se rolnictvo s vládou
a cukrovary o podmínkách řepaření. Za každou obec vyjednává důvěrník. U nás je
důvěrníkem Theodor Bábek čís. 12 a Karel Luska čís. 32. Smluvní cena je 15 K za 1
q a 50% řízků. Poněvadž cena našich peněz – valuta – za hranicemi státu je velmi
nízká (cena 1 kov.- platí za hranicemi 6 hal. Nařídil finanční ministr Rašín od 1/3 –
10/3 okolkování všech rakouských válečných půjček. Okolkování všech peněz
papírových vyjma korun a dvoukorun od 1/3 – 10/3 s příkazem, aby ½ obnosu byla
každému zadržena (obec naše nesla 79 000 K k okolkování kromě některých
jednotlivců, kteří chtěli svoje jmění ponechat v tajemství. Okolkování všech
vkladních knih spořitelních a záložních jakož i knížek podílenských od 10/3-16/3.
Dne 27/3 obdrželi druhou část okolkovaných peněz zpět (obnosem do výše 500K) se
srážkou 1%.
Republika vypisuje od 1/4-20/4 prvou půjčku svobody. Upisují se kovové peníze a
cenné papíry zahraniční i domácí. Úrokují se 3 ½ na 3 léta. Po 20. dubnu nehlášené
kovové peníze jsou neplatné. Kovu užije stát ku ražení nových českých peněz, aby se
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valuta zlepšila. Stříbrných peněz vylézá z některých domů hojně na boží světlo.
Okolkování veškerých pojistek osob.30/3 odevzdání všech pušek vojenských
nalézajících se u civilních osob-u nás všem střelcům ponechány. Nařízen na červen a
červenec soupis majetku movitého a pohledávek, soupisu podléhá veškerý
dobytek(cena za 1 kg vepřový 30k, hovězí 35 k živé váhy, kůň 10000-18000k, slepice
20k, husa 100k, dále všechny hospodářské stroje a motory, mlátičky předválečné jsou
vyjmuty, všechno zboží luxusní, zlaté, stříbrné, vzácné koberce, hudební nástroje, vše
za války koupené).
Nařízeno po zasetí a zasázení zemáků vykoupiti všechno zbylé obilí a zemáky ve
prospěch státu. U nás v obci ani zrnka. Americká mouka, která se v cizině kupuje á 5
K za kg, prodává se u nás za 3 K. Rozdíl 2K hradí stát ze státních prostředků. Tato
diference činí asi 300 000 000 K. Maličkosť! Též americké tuky a slanina octly se u
nás na veřejném trhu. A fronty všude u každého krámu jako za Rakouska. V květnu
nařídilo ministerstvo zásobování soupis všech ..ploch v každé obci. U nás je 396.96
ha orné půdy, z toho 38.20 ha pšenice zimní, 0.520 ha jarní, 56.89 ha žita, 0,35 ha
zimního ječmene, 82,88 ha ječmene letního, 37,97 ha ovsa, 0,18 ha prosa, 0,40 ha
směsi obilí, 0,03 ha máku, 0,13 ha konopí, 35,05 ha zemáků, 64.37 ha cukrovky, 0,47
ha polní zeleniny, 4,56 ha míšenin, 74,84 ha jetelin. Dobytek hovězí rekviruje nyní
místní hospodářská rada potvrzená hejtmanstvím (předseda Ant. Suchomel č. 25,
členové: Theodor Bábek rol. Č.12, Frant. Šrámek domu č. 70, Doupovec Jan č. 94 a
Ant. Smolíková choť řídícího učitele) Jí přísluší starati se o výživu a zásobování
obyvatelstva, rozdělovati mýdlo, cukr, petrolej, uhlí, dříví.
Úroda slibuje býti dobrá-nepříjde-li nějaká zvláštní pohroma. Však by si bylo přáli!
Následkem studeného jara se celá příroda o 14 dnů zpozdila, takže hlavní žně jsou
koncem července. Veškerá sklizeň letošní zabavena, maximální ceny obilí tvrdého 88
K za 1q, ječmen a oves 75 K, brambory 28 K.4/7 byli občané zdejší udávati svůj
movitý majetek, do konce srpna má se provésti v každé obci soupis majetku
nemovitého. Místní rada hospodářská nařizuje: Každé nalíhlé tele hlásiti a také je
odstaviti.
Předepsaný kontingent pro naši obec jest 280q pšenice, 360q žita, 520q ječmene a
88q ovsa, občané pilně odváželi po žních do družstva. Jak nepohodlné bylo léto –
celkem bylo velmi bouřlivé, tak neočekávaně překvapila zima 1. listopadu s celým
průvodem, sněhu, mrazu, ledu a vichru, mnoho zemáků a řepy zůstalo v poli, mnoho
polí zůstalo neoseto škoda veliká. V naši obci nebylo to nejhorší, poněvadž zdejší
hospodáři jsou zvyklí napřed.
Přepis z kroniky obce Topolany

pokračování v dalším vydání zpravodaje
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EKOKOM – jak správně třídit odpad
ANO
Do kontejnerů na plasty patří
fólie, sáčky, plastové tašky,
sešlápnuté PET láhve, obaly
od pracích, čistících a
kosmetických přípravků,
kelímky od jogurtů,
mléčných výrobků, balící
fólie od spotřebního zboží,
obaly od CD disků a další
výrobky z plastů. Pěnový
polystyren sem vhazujeme v
menších kusech.

NE
Naopak sem nepatří mastné
obaly se zbytky potravin
nebo čistících přípravků,
obaly od žíravin, barev a
jiných nebezpečných látek,
podlahové krytiny či
novodurové trubky

Hodit sem můžeme například
časopisy, noviny, sešity,
krabice, papírové obaly,
cokoliv z lepenky, nebo
knihy. Obálky s fóliovými
okýnky sem můžete také
vhazovat, zpracovatelé si s
tím umí poradit. Bublinkové
obálky vhazujeme pouze bez
plastového vnitřku! Nevadí
ani papír s kancelářskými
sponkami. Ty se během
zpracování samy oddělí.

Do modrého kontejneru
nepatří uhlový, mastný,
promáčený nebo jakkoliv
znečištěný papír. Tyto
materiály nelze už nadále
recyklovat. Pozor, použité
dětské pleny opravdu nepatří
do kontejneru na papír, ale do
popelnice

Do zeleného kontejneru
můžeme vhazovat jakékoliv
sklo, například lahve od vína,
alkoholických
i nealkoholických nápojů,
sklenice od kečupů,
marmelád či zavařenin. Patří
sem také tabulové sklo
z oken a ze dveří. Vytříděné
sklo není nutné rozbíjet,
bude se dále třídit! Pokud
jsou vedle sebe zelený a bílý
kontejner, vhazujeme
do bílého čiré sklo a do
zeleného sklo barevné.

Do těchto nádob nepatří
keramika a porcelán. Nepatří
sem ani autosklo, zrcadla
nebo třeba drátované sklo,
zlacená a pokovovaná skla.
Vratné zálohované sklo patří
zpět do obchodu. Základní
informace pro správné třídění
odpadu
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Dne 6. února oslavila krásné životní jubileum paní Františka
Kupčíková. Při této příležitosti zástupci obce poblahopřáli
oslavenkyni k 95. narozeninám a předali jí dárkový balíček.
Děkujeme paní Kupčíkové za milé přijetí a krásně strávený čas
při povídání.

Všem oslavencům, kteří oslavili v 1. čtvrtletí roku 2022 své narozeniny
srdečně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do
dalších let.

Opustili nás:
Michalík Jiří
Palíková Marie
Anna Kolmačková
Přestalo tlouci srdce tvé znavené,
nebylo z ocele, nebylo z kamene.
Bolestí znaveno přestalo bíti,
nebylo léku, jímž mohlo žíti.

Vyjadřujeme upřímnou soustrast rodině a všem pozůstalým.

Přehled bohoslužeb na Velikonoce v kostele sv. Mikuláše

V kostele sv. Mikuláše v Topolanech bude mše svatá
o slavnosti Zmrtvýchvstání Páně, v neděli 17. dubna 2022
v 18.00.
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RECEPTY
Mini bábovky
Ingredience
Krém Mascarpone
60 mini bábovek
250 g mascarpone
200 g hladké mouky
250 ml šlehačky
75 g cukru krystal
200 g práškového cukru
1 velké vejce
Citrónová kůra
1 sáček prášku na pečení
200 ml kyselého podmáslí (lze nahradit mlékem)
100 ml slunečnicového oleje (lze nahradit máslem)
1/2 lžičky soli
Příprava
Začneme tím, že si do jedné misky dáme vejce, cukr krystal,
zamícháme až se nám cukr rozpustí, přidáme hladkou mouku, olej, mléko nebo podmáslí a
sůl. Připravíme si silikonovou formu, kterou si vymažeme olejem a plníme silikonovou
formu do půlky, protože bábovičky ještě vyskočí. Dáme péci na 190 stupňů na cca 13 minut.
Po upečení necháme vychladnout.
Krém si připravíme tak, že si v misce ušleháme mascarpone, cukr a citrónovou kůru.
Šlehačku si ušleháme ručním šlehačem a přidáme k ostatním ingrediencím a máme hotový
krém. Krémem naplníme plnící sáček a můžeme plnit mini bábovičky, ty si rozřízneme na
půlku. Zdobíme jakýmkoliv ovocem podle chuti.

Medové řezy se zakysanou smetanou
Těsto:
190 g másla
3 lžíce medu
3 ks vejce
250 g krystalu
2 lžičky jedlé sody
cca 650 g hladké mouky

Krém:
6 kelímků zakysané smetany
250 g krystalu
1 vanilkový nebo smetanový pudink bez vaření Olé
od dr. Oetkera

POSTUP PŘÍPRAVY
1. Máslo s medem nechat roztopit v kastrůlku. Nad párou vyšlehat metličkou celá vejce
s cukrem a tenkým pramínkem přišlehávat rozpuštěnou medovou směs.
2. Poté sejmout ze zdroje tepla, přidat sodu a po částech přidávat mouku, dokud není
těsto hladké. Vyklopit na pomoučenou pracovní plochu a nyní už jen rukama
zapracovat do těsta tolik mouky, aby bylo pevné, ale přitom tvárné.
3. Rozdělit na 4 stejně velké části, každou zvlášť dotenka vyválet a přenést pomocí
válečku na pečící papíry. Péct na obráceném plechu cca 5-7 minutek na 170 stupňů
dozlatova (pozor, nepřepéct, jinak budou placky tvrdé a budou se lámat).
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4. Hotové pláty oříznout všechny na jeden rozměr, odřezky nevyhazovat, rozdrolit do
misky (poslouží jako posyp navrch moučníku), promazat krémem a poskládat na
sebe. Vršek lehce pomazat a posypat drobečky.
5. Hotové necháme v lednici do druhého dne rozležet.
6. Krém:
Vše vyšlehat ručním elektrickým šlehačem dohladka.

Máslová kuřecí prsa na žampionech a bílém víně
SUROVINY
2 ks velké nebo 3 menší kuřecí prsa (prsní řízky)
250 g krémových žampionů
1 ks velká žlutá cibule
300 ml suchého bílého vína (např. Ryzlink vlašský)
150 g másla
čerstvě drcený pepř, sůl

POSTUP PŘÍPRAVY
1. Kuřecí prsa po umytí řádně osušíme, odstraníme případné kosti či blanky. Na
grilovací pánvi přetřené trochou másla nebo olivového oleje zprudka orestujeme z
obou stran. Z každé strany cca 5 minut. V této fázi NESOLÍME.
2. V rendlíku si přepustíme téměř celé množství másla (oříšek si necháme na závěr).
Cibuli nakrájíme na velmi drobno a vhodíme do přepuštěného másla, orestujeme do
sklovata.
3. Žampiony oloupeme a nakrájíme na velmi tenké plátky. Pokud jsou velké, přepůlíme
je. Vhodíme do rendlíku k cibuli, zarestujeme.
4. Přidáme maso, teď osolíme, opepříme a přidáme víno. Bez pokličky necháme víno
odpařit zhruba do poloviny původního množství. Přikryjeme pokličkou a dusíme cca
20-30 minut.
5. Ke konci přidáme oříšek másla a stáhneme z plotýnky.
6. Jako příloha se hodí jakkoliv upravené brambory, rýže, gnocchi...v podstatě cokoliv.

www.nejrecept.cz
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Z činnosti spolku PRORADOST Topolany
Je tu nový rok a konečně jsme se mohli, po delší odmlce, všichni sejít s našimi
nejmenšími na tradičním dětském karnevalu. V sobotu 26. března se v našem
společenském centru sešlo spoustu Superhrdinů, princezen, fotbalistů a dalších
pohádkových postaviček. Zahráli jsem si spoustu her, zatančili si a nechyběla ani
bohatá tombola, za kterou velmi děkujeme všem našim sponzorům.

Vůbec poprvé, během činnosti spolku se nám podařilo uspořádat velikonoční
jarmark. Původní plán, byl uspořádat takový malý „rodinný“ jarmark s pár prodejci
a užít si sobotní odpoledne pod pergolou. Ale podařilo se nám sehnat 20 prodejců
s různými rukodělnými výrobky, dekoracemi i občerstvením, tak jsme jej rozšířili i
do vnitřních prostor našeho společenského centra.

Všichni návštěvníci si tak mohli zakoupit vynikající sýry, uzeniny, koření, teplý
trdelník, lahodná ovocná vína, sirupy, koláče a nechybělo ani zelené pivo . Pro
zahradníky byly připraveny stánky se semínky zeleniny, květin, trvalek i skalniček.
Pro krásu a zdraví si mohli návštěvníci pořídit výrobky z medu, bylinné čaje, textilní
výrobky a také přírodní kosmetiku. A samozřejmě nechyběly ani krásné, ručně
malované, kraslice a velikonoční dekorace.
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Součástí jarmarku byla také soutěž o nejchutnějšího velikonočního beránka. Sešlo se
nám 8 krásných a vynikajících beránků. Návštěvníci mohly všechny ochutnat, a pak
tomu, který nejvíce lahodil jejich jazýčkům, dát svůj hlas do připravené hlasovací
krabice. Nutno podotknout, že rozhodování nebylo vůbec jednoduché, což bylo vidět
i na vášnivých diskuzích našich návštěvníků. A dopadlo to takhle:
1. místo s počtem 24 hlasů si zasloužily sestry Zuzka Petrželová a Ilona Štěrbová
z Hoštic
2.-3. místo s počtem 15 hlasů si rozdělily dvě pekařky, paní Iva Slezáková a Nelinka
Vlčková s maminkou
Bonusovou cenu obdržela také paní Jitka Slezáková, která jako
jediná přinesla beránka naslano.
Recepty na vítězné beránky můžete najít na dalších
stránkách tohoto zpravodaje. Za ostatní beránky mockrát
děkujeme paní Věře Hanákové, Emílii Zapletalové, Jakubovi
Tomanovi a Patricii Pazallové.
I přesto, že nám počasí zrovna nepřálo a jarmark pod
občasnými sněhovými vločkami vypadal spíš jako vánoční, sešlo se
mnoho návštěvníků a vytvořili jste krásnou atmosféru. Za což Vám velmi děkujeme.
Obrovské poděkování také patří naší paní starostce a místostarostce, za to, že nás
vždy podpoří a pomůžou a také Vám všem, kteří jste nám pomáhali u občerstvení,
s prodejem, přípravou a úklidem celé akce. Moc si Vaší pomoci vážíme.
V nejbližší době nás čeká a nemine:
30.4. čarodějnický rej
21.5. dětský den
Za PRORADOST Topolany
Kamča, Kačka, Lenča, Kačka a Pája
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Vítězný beránek od paní Zuzky Petrželové a Ilony Štěrbové
1 hrnek hladké mouky
1 hrnek mletých ořechů
1x prdopeč
Nahrubo nasekaná hořká čokoláda (cca 1/3 tabulky)
Přiměřeně skořice, vanilky nebo vanilkového cukru
Přiměřeně rumu
0,5 hrnku třtinového cukru
3 vajíčka
0,5 hrnku oleje
0,5 hrnku mléka
Smícháme suché suroviny (mouka se prosívá), přidáme tekuté suroviny (vejce celá).
Zamícháme, nalejeme do vymazané a vysypané formy a pečeme cca 30 minut na
180°C – podle trouby.
2.-3. místo od paní Ivy Slezákové
3 velká vejce
200 g cukru krupice
125 g rostlinného oleje
1 lžička vanilkového extraktu
(případně část cukru krupice zaměnit za vanilkový cukr)
125 g bílého jogurtu
400 g polohrubé mouky
2 lžičky prášku do pečiva
1 lžičky sody
2 lžičky mleté skořice
250 g očištěné mrkve
80 g vlašských ořechů
Troubu rozpálíme na 180°C (horkovzduch na 160°C). Velkou formu na beránka
(objem 1200 ml) pečlivě vymažeme máslem a vysypeme hrubou moukou.
Vejce spolu s cukrem vyšleháme do světlé pěny (trvá to pár minut). Pak zašleháme
vanilkový extrakt. Slabým pramínkem za stálého šlehání přilijeme olej a nakonec
přidáme jogurt.
V druhé míse smícháme mouku, prášek do pečiva, sodu a skořici, přidáme k tekuté
části těsta a pečlivě promícháme. Mrkev nastrouháme najemno a společně s nahrubo
namletými ořechy přidáme do těsta a zapracujeme.
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Těsto nalijeme do formy na beránka (máte-li i záda jako já, nalijte formu až po okraj
a přiklopte, pokud máte jen přední část beránka, formu naplňte asi 2 cm pod okraj),
vložíme do rozpálené trouby a pečeme 50-70 minut (já peču asi 65
minut). Propečenost zkusíme špejlí.
Upečeného beránka necháme ještě asi 20 minut ve formě (s odklopeným víkem), pak
vyndáme z formy a necháme zcela zchladnout.

2.-3. místo od Nelinky Vlčkové a její maminky
Upečeme světlý piškot na plech, podle toho, kdo má jaký rád. Dle uvážení a formy
beránka, rozřežeme na několik plátů. Spodní plát
namažeme
červenou marmeládou (náš beránek měl višňovou).
Uděláme rozvar:
2 dcl vody, cukr, citronová šťáva a lžíce punče
(může být i aroma), necháme projít varem, aby byl
vhodný i pro děti. Jakmile rozvar trochu vychladne,
poléváme lžičkou 2. plát. Je lepší dát ještě suchý
plát na ten první, a pak polévat. Potřeme opět
marmeládou, dáme další plát, polijeme rozvarem,
potřeme marmeládou a tak pořád dokola, dokud
nenaplníme formu. Necháme přes noc zaležet a
druhý den potřeme punčovou polevou od Dr.
Oetker, kterou ředíme mlékem, ne vodou.
Ozdobíme dle vlastní kreativity.

Bonusový slaný beránek od paní Jitky Slezákové
8 rohlíků na kostičky
3 vejce + cca 250 ml. mléka - nalít na rohlíky a promíchat
Na sádle osmažíme slaninu a 1 velkou cibuli – přidáme k rohlíkům
Dochutíme solí, pepřem, česnekem
Přidáme něco zeleného - špenát, libeček cibulovou nať
Obě formy na beránka dobře vymažeme, nalijeme směs a pečeme cca 50 minut na
200°C. Odkryjeme vrchní část a pokud je potřeba ještě dopečeme podle barvy.
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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
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