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SLOVO STAROSTKY
Vážení občané, čtenáři obecního zpravodaje,
čtvrtletí uteklo jako voda a s tím přichází další vydání zpravodaje. Opět se pokusím krátce
shrnout co se za toto období v naší obci událo nebo bude dít.
V prosinci 2021 jsme podali žádost o dotaci z podprogramu MMR - Podpora obnovy
a rozvoje venkova, dotační titul: Rekonstrukce a přestavba veřejných budov, a to na
realizaci projektu „Stavební úpravy Obecní úřad Topolany, Topolany č. p. 51". Cílem
realizace této akce je oprava obecního úřadu v Topolanech. Jmenovitě jde o sanaci vlhkého
zdiva, výměnu dožilých vnitřních rozvodů (voda, elektřina, plyn) vč. nového kotle pro
vytápění objektu, výměna zdravotechniky, výměna podlah, výměna vchodových a vnitřních
dveří, oprava omítek a ostatní drobné stavební práce. Bohužel jsme nebyli úspěšní. Mnoho
podaných žádostí a málo finančních prostředků. V současné chvíli čekáme na vypsání
vhodného dotačního programu z IROP a podáme žádost o dotaci opětovně.
V polovině února byly podány žádosti o dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje z
těchto dotačních titulů na rok 2022:
Dotace obcím na zpracování územních plánů, Podpora památek místního významu, Podpora
rodinné a seniorské politiky na úrovni obcí, Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů,
Podpora provozu venkovských prodejen. Všechny žádosti byly vyhodnoceny kladně. Z
rozpočtu Jihomoravského kraje nám byly poskytnuty finanční prostředky na realizaci akcí v
celkové výši 352 000,- Kč.
Již několik roků probíhá v jarních měsících akce „Ukliďme Česko“-Ukliďme obec
Topolany. I v letošním roce se jí účastnilo kolem 20 dobrovolníků a odvedl se kus práce.
Posbíraly se odpadky v obci a jejím okolí, očistily se obrubníky podél místních komunikací
od plevele a také byl proveden ořez náletových dřevin podél obslužné komunikace na
Hoštice. Pro všechny zúčastněné bylo na závěr akce přichystané občerstvení v místním
společenském centru. Děkuji taktéž všem spoluobčanům, kteří se starají a udržují nejen své
pozemky, ale i na ně navazující obecní pozemky. Velmi si této pomoci vážím.
V neděli 26. června se v obci konal 9. ročník soutěže hasičských družstev mladých
hasičů v požárním útoku O pohár starostky obce a přebor 60m jednotlivců. Další víkend
následovalo konání 20. ročníku soutěže hasičských družstev v požárním útoku O pohár
starostky obce. Oba víkendy se „domácím“ družstvům dařilo. Patří jim velké poděkování za
dobře odvedenou práci a příkladnou reprezentaci obce.
Během letních prázdnin dojde k výměně stávajících oken na budově bývalé školy za
plastová. Vyměněna budou prozatím pouze okna v patře směrem do ulice. Postupně dojde k
výměně všech stávajících oken za nová, plastová. K tomuto kroku nás vedl špatný stav
oken, které jsou vlivem stáří a povětrnostních podmínek naprosto nevyhovující.
V sobotu 10. září se bude konat ve víceúčelovém areálu meziobecní sousedská
slavnost obcí Topolany a Hoštice-Heroltice. Všichni jste srdečně zváni. Bližší informace
včas zveřejníme.
Žhavým tématem je poslední dobou odkanalizování obce. V březnu 2021
zastupitelstvo obce jednomyslně schválilo projekt výstavby splaškové kanalizace a
vybudování vlastní čistírny odpadních vod, kterou budou užívat výhradně obyvatelé obce
Topolany. Věřte, že se této problematice i nadále usilovně věnujeme.
Na konci měsíce června byla podepsána smlouva o dílo se zhotovitelem technické
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projektové dokumentace na vybudování kanalizace a ČOV v obci. V následujících dnech
bude probíhat mapování tras splaškových vod s umístěním stávajících septiků a žump u
všech občanů, kteří vlastní nemovitost v obci. Bližší informace jsou na informačních
letácích, které Vám byly doručeny do poštovních schránek. Tento informační leták je
zveřejněn i na stránkách níže. Velice Vás prosím o součinnost. Čím více informací z vaší
strany budeme mít k dispozici, tím lépe dokážeme předejít možným problémům a
komplikacím jak v přípravě projektu, tak i během výstavby. Všichni přece chceme ušetřit
finanční prostředky, které můžeme následně využít na jinou akci.
Pro rozvoj obce je nová kanalizace opravdu velmi důležitá. Stojí na ni prakticky další
rozvoj a výstavba infrastruktury, ať už se jedná o nové chodníky, komunikace či výstavby
nových rodinných domů a úprava veřejné zeleně. Jsme si vědomi, že výstavbou kanalizace
dojde k mnoha omezením a také velkým finančním nákladům. Co nejvíce finančních
prostředků se pokusíme získat z dotačních titulů. Nově ministerstvo životního prostředí
chystá dotační tituly pro obce do 1000 obyvatel, které chce podporovat vyšší mírou dotační
podpory na výstavbu či obnovu kanalizace. Další procenta dotace je možné získat též z
dotací od Jihomoravského kraje.
Vážení spoluobčané, nyní pročítáte poslední vydání Zpravodaje obce v tomto
volebním období. Jistě Vám neuniklo, že na podzim nás čekají komunální volby do
zastupitelstev obcí a to ve dnech 23. a 24. září 2022.
Dovolte mi, abych touto cestou poděkovala za výbornou spolupráci zastupitelům.
Vždy jsem se na jejich pomoc mohla spolehnout. Děkuji pracovníkům obecního úřadu za
odvedenou práci. Představitelům složek a spolků a všem občanům, kteří se podíleli na
přípravách nejen společenských a sportovních akcí.
Vám občanům děkuji jménem svým i jménem zastupitelstva obce za důvěru, kterou
jste nám dali při komunálních volbách v roce 2018. Věřte, že začátky pro nás byly velmi
těžké. Věděli jsme velmi málo o chodu obecního úřadu. Se vším jsme se seznamovali sami a
postupně. Nikdo z bývalého vedení nám nepodal pomocnou ruku, ba naopak. S odstupem
času můžu říct, že jsem za to ráda. Donutilo nás to spolehnout se sami na sebe, vše si udělat
„nově, po svém“. Velmi mi v té době pomohl starosta obce Prusy – Boškůvky pan Lubomír
Šebesta.
Bohužel se nám v tomto volebním období nepodařilo zrealizovat všechny akce, které
jsme měli naplánované např. oprava severní zdi hřbitovní, protipovodňová opatření obce
Topolany-digitální rozhlas. Začínali jsme prakticky od nuly. „Šuplík“4 zel prázdnotou,
nebyly v něm žádné přichystané projekty, které bychom mohli oprášit a postupně realizovat.
Přichystat projekt včetně s ním spojené administrace je běh na dlouhou trať. Navíc možnosti
jak se dostat k penězům jsou omezené. Dva roky výskyt covidu a nyní válka na Ukrajině.
Přesto doufám, že jsme Vás nezklamali. Věřte, že jsme vše činili s nejlepším
svědomím a vědomím. Každý děláme chyby, ale chybami se člověk učí. Ty čtyři roky utekly
jako voda. Toto období mi přineslo spoustu nových zkušeností, informací, příležitostí setkat
se s úžasnými lidmi. Bohužel také starostí a bezesných nocí, ale to k této funkci patří.
Přeji Vám krásné prožití letních dnů plných sluníčka, odpočinku a radosti.
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 30. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Topolany konaného dne 20. 04.
2022:
Zastupitelstvo obce schvaluje:
* Záměr směny pozemku parc. č. 619/9 ve vlastnictví obce Topolany o výměře 46 m2 za
pozemek parc. č. 594/13 o výměře 29 m2 ve vlastnictví žadatele a pověřuje starostku obce k
vyvěšení záměru směny pozemků. Žadatel hradí veškeré náklady spojené se směnou
pozemku – správní poplatek na zahájení řízení o povolení vkladu vlastnického práva do
katastru nemovitostí, vyhotovení smlouvy případné další náklady spojené se směnou
pozemku.
* Žádost o prodloužení IS pro KN 2159/1 a 2159/2. Po řádném zkolaudování a provedení
tlakových zkoušek bude vodovod převeden bezúplatně do vlastnictví obce.
* Smlouvu o zřízení služebnosti mezi oprávněným obcí Topolany a povinným
* Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s firmou GasNet, s.r.o.
* Smlouvu o budoucí smlouvě kupní. Touto smlouvou nabude budoucí kupující stavební
objekt – vodovodní řád a přebere dokumentaci stavby do svého vlastnictví bezúplatně.
* Ceník zbytkového materiálu takto:
Kameny – zdarma jako celek za odvoz včetně úklidu prostranství nádvoří OÚ
Překlady na strop 150 cm (celkem 3 ks) 150,- Kč/ks
PZD stropní deska 180 cm (celkem 12 ks) 300,- Kč/ks
Duté cihly dvouděrové 3,- Kč/ks
* Účetní závěrku obce Topolany za rok 2021.
* Žádost o spolupráci s Linkou bezpečí a finanční dar ve výši 2000,- Kč a pověřuje
starostku obce k vypracování a podpisu darovací smlouvy.
* Smlouvu o dílo mezi obcí Topolany a firmou Paměť krajiny, s. r. o. Předmětem smlouvy o
dílo je zhotovení projektové dokumentace „Výsadba stromořadí Topolany“ a podání žádosti
o dotaci POPFK. Vymezená lokalita parc. č. 2715 a 2726. Cena za provedené dílo je
stanovena dohodou smluvních stran a činí 28.000,- Kč + 21% DPH.
* Žádost XXX. Rally Vyškov, která se bude konat 2. a 3. září 2022 a souhlasí s návrhem
trati rychlostní zkoušky „IVANOVICKÁ BRÁNA“ dle přiložené mapky.
* v souladu s ust. § 67 zákon o obcích, že ve dnech 23. -24.09.2022 bude do zastupitelstva
obce voleno celkem 7 členů
Zastupitelstvo obce neschvaluje:
* Žádost o finanční dar Klub RADOST
* Žádost o finanční dar Zdravotní klaun o.p.s.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
* Rozpočtové opatření č. 1, 2, 3/2022
* Zprávu o bezpečnostní situaci v obci Topolany za rok 2021.
* Rozpočet DSO Ivanovická brána na rok 2022.
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Zastupitelstvo obce deleguje:
* v souladu s ustanovením § 84 odstavce 2 písm. f) Zák. 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 valných hromadách společnosti Vodovody a kanalizace
Vyškov, a.s. a společnosti Respono, a.s. konaných v průběhu roku 2022.
Výpis z 31. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Topolany konaného dne 22. 06.
2022:
Zastupitelstvo obce schvaluje:
* Smlouvu o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb ORP Vyškov ve výši
17.900,-Kč a pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy.
* přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje z dotačního programu „Podpora rodinné a
seniorské politiky na úrovni obcí“ pro rok 2022 ve výši 32.000,- Kč na realizaci akce
Meziobecní sousedská slavnost.
* Směnnou smlouvu a pověřuje starostku k podpisu
* Žádost o vykácení dřevin, následné srovnání terénu a zatravnění části pozemku parc.č.
1516/1 v k.ú. Topolany u Vyškova před RD č.p. 29. Jelikož se jedná o okrasné dřeviny
malého vzrůstu o velikosti obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí,
lze kácet dřevinu bez vydání rozhodnutí o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les.
Dřeviny budou odstraněny v době vegetačního klidu, tj. od 1. 11. do 31. 3. příslušného
kalendářního roku. Po odstranění dřevin bude pozemek srovnán a zatravněn. Tyto práce
provede žadatel na své náklady.
* Veřejnoprávní smlouvu o spádovosti pro mateřskou školu ve Vážanech na školní rok
2023/2024 a 2024/2025 a pověřuje starostku k podpisu.
* Přílohu č. 9 k pachtovní smlouvě č. 1756/2014 s platností od 1.10.2022.
* Návrh závěrečného účtu za rok 2021 bez výhrad.
* Přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje z dotačního programu „Podpora památek
místního významu v Jihomoravském kraji v roce 2022“ ve výši 20.000,- Kč na realizaci
akce Oprava střechy Boží muka u Lukového potoka.
* Přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje v rámci dotačního programu „Podpora
provozu venkovských prodejen v Jihomoravském kraji pro rok 2022“ ve výši 65.000,-Kč na
akci Podpora provozu místní prodejny potravin.
* Zhotovitele technické projektové dokumentace na stavební akci „Vybudování kanalizace a
ČOV v obci Topolany“ společnost TRASKO Projekce, s.r.o., s nabídkovou cenou 660
055,00 Kč včetně DPH. Zastupitelstvo Obce Topolany pověřuje starostku obce podpisem
smlouvy o dílo s vybraným zhotovitelem.
* Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací v obci Topolany.
* Vnitřní předpis o platových poměrech zaměstnanců v obci na VPP.
* Aktualizaci dopravně-provozního řádu SDH Topolany a JSDH
* Přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje z dotačního programu Podpora jednotek
sborů dobrovolných hasičů obcí JMK pro rok 2022 na „Pořízení věcných prostředků požární
ochrany“ ve výši 100.000,- Kč. Pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
* Rozpočtové opatření č. 4/2022
6

7

INFORMACE PRO OBČANY
Obecní úřad Topolany
Úřední hodiny v období letních prázdnin od 1. 7. 2022 do 31. 8. 2022:
pondělí 8:00 - 12:00 13:00 - 16:00
středa 8:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Místní knihovna
Výpůjční doba v období letních prázdnin 1. 7. 2022 - 31. 8. 2022: středa 16:00 - 18:00 hod.
Místní prodejna potravin
Prodejní doba v období letních prázdnin od 1. 7. 2022 – 31. 8. 2022:
Pondělí – pátek 7:30 – 9:00 14:30 – 17:00
Sobota
7:30 – 9:00

********************************************************************************
Z KRONIKY NAŠÍ OBCE
V prosinci byla zde vojenská rekvizice, která nutila nedbalé
k lepším dodávkám u nás byla 1 den – výsledek neznám.
Po žních mlelo a šrotovalo se opět na vydané lístky, pro chudinu
byl 1 ¼ kg příděl mouky na 1 osobu na týden, později se dávka
menšila.
Politická část: Mírové jednání započalo 13. ledna ve Versaill
v onom zámku, kde Německo v roce 1871 upevnilo svoji moc,
v té síni uvidí i svůj pád, uslyší zdrcující slova pokoření!
Na mírovém sjezdu zastupuje naši republiku Kramář a zahraniční ministr Beneš. Němci na
tu konferenci nejsou zatím připuštěni. Dohoda prodlužuje jim v 1 měsíc příměří.
V Německu zatím jsou boje mezi tamějšími bolševiky a socialisty – bolševismus potlačen.
Také chtěli rozmítiti bolševický plamen v naší republice – leč i u nás se jim plán nezdařil a
ojedinělá povstání Němců v Liberci, Litoměřicích, Kadani, byla našimi vojáky potlačena.
Dohoda neutralizuje Labe ku dopravování potravin do Čech a lodě dunajské jezditi budou
od Bratislavy po Galac, čímž se nám dostane přímého spojení s mořem a Bratislava stane se
důležitým přístavem.
V Uhrách odstupuje dosavadní republikánská vláda a nastupuje dle ruského vzoru
bolševická vláda Bély Kúra. Tito bolševici uherští napadli Slovensko, poněvadž jsme tam
nebyli připraveni a ukořistili v krátce téměř 1/3 Slovenska. Proč jsme nebyli připraveni?
Poněvadž sociál. Demokraté byli proti jakémukoliv zbrojení a válčení na Slovensku, tak na
Slovensku krom našich legionářů ital. Nedopravovalo se žádné vojsko, továrny na zbraně a
náboje nesměly pracovati, mezitím se tajně pracoivali čeští bolševici. Houser dal v Liberci
tisknouti 30 tisíc letáků velezrádných proti republice. Šméral štval proti všem stranám
občanským v republice a bolševik Muňa - z Ruska uprchlý, poněvadž rusk. Legionáři byl
tam k smrti odsouzen pro zradu věci národní – ten agituje a štve dělníky ku rozvratu, přijímá
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z Maďarska peníze ku agitacím. Maďaři chtějí nás zaplavit spoustou falešných kolků na
penězích, chtějí avižiství naši valutu a ohromiti náš mladý hospodářský život. Ale díky
národu ostražitému, který je dalek, myšlenky rozvratné. Strany politické semknuly se
v jediný celek ku hájení mladé republiky. Vláda vydala nařízení omezující práva státních
občanů, zavedla vyminečný stav a stanné právo na celou republiku. Muňa byl chycen na
Kladně se židem Steinem a redaktor. Zápotocký a postaveni nejdříve před válečný, potom
později před civilní soud a posléze asi za ½ roku propuštěni na svobodu!! Sokolstvo
vypisovalo odvody od svých členů. Dobrovolníci hlásí se ku obraně Slovenska, jehož hájení
svěřeno nyní francouzským důstojníkům. Dělníci nabízejí služeb ku vyrábění střeliva a
zbraní. Ministr národní obrany Klofáč podává demisi. Na Slovensku se udatně bojuje,
dobýváme ztracené půdy kus po kusu. Maďaři chtěli též rozmítí bolševismus ve Vídni 15/6
toho dne mělo město svůj Krvavý den. Komunisté vystoupili proti straně vládnoucí a chtěli
zříditi vládu dle pěstského vzoru.
Nepořídili však ani tu ničeho. 17 lidských životů padlo – pořádek byl obnoven. O míru
versaillském 13/1 jak podotknuto sjeli se delegáti všech. Dohodě spřátelených státůrozdělili se na jednotlivé sekce a dali se do práce. Tuto práci kontrolovali a rozhodující
slovo pronášeti měla rada čtyř v níž zasedli předseda ministerstva francouzského
Clemenceau, americký president Wilson, americký premiér Loyd George a italský premiér
Sonino. Tato rada schválila předběžný mír a dala si zavolati delegáty německé, aby Němci
vyslechli svůj rozsudek. A tak se octli Němci v tom historickém sále. Kde 1871 Bismark
diktoval mír Francii – tam Dohoda čte podmínky Německu: Hranice Němec s naší
republikou zůstanou nedotčeny, jediné Hlubčicko připadá nám. Polsko udrží celé
Poznaňsko, část Horního Slezska v než se hlasováním lidu rozhodne, Gdansko stane se
svobodným přístavem. Hranice mezi Německem a Dánskem bdrží náhradu za utrpěné
škody, v Lucembursku musí se vzdáti veškerých výhod. Elsas-Lotrinsko připadne Francii,
mimo to dostává tato uhelnou pánev saarskou sahající od Lotrinska po město Hamburk.
Zříká se ve prospěch Dohody všech zámořských osad a výsad v Číně a Maroku. Jakož i
všech zámořských kabelů. Vojenská služba Německa bude zrušena a tato bude míti jen 70
tisíc mužů pěchoty (samé dobrovolníky) 30 tisíc jízdy a 4 tisíce důstojníků, smí míti jen 6
bitevních válečných lodí, ostatní loďstvo promění se v parníky obchodní. Na Rýně nejméně
ve vzdálenosti 50 km nesmí míti pevností. Všechny škody všem válčícím státům způsobené
nahradí ve výši, kterou později zvláštní soud rozhodový ustanový ( u únoru 1921 ustanovila
konference londýnská v obnosu 240 miliard ve zlatě) Zavazuje se ku okamžitému splacení
první splátky 20 miliard ve zlatě nebo v lodích. Pokud by nezaplatilo, zůstane po 15 let
západní břeh Rýna okupován. Smlouvu brest-litevskou s Ruskem uzná neplatnou a uzná též
nové hranice Evropy. Nesmí býti spojeno pod žádnou formou s německým Rakouskem. VII.
Článek té smlouvy žádá za vydání viníka světové války – Viléma Krvavého od Holandska a
postavení před zvláštní dohodový soud.
Přepis z kroniky obce Topolany

pokračování v dalším vydání zpravodaje
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INFORMACE EKO-KOM, a.s.
Dovolujeme si Vás informovat o množství odpadu, který naše obec v roce 2021 vytřídila a předala
k využití. V přehledu je uveden také objem finančních prostředků, které Vaše obec Vyfakturovala a
obdržela od Autorizované společnosti EKO-KOM, a.s.
Vytříděné odpady
Částka
(t)
(Kč)
Rok 2021 celkem
26,072
79 965,00
1. čtvrtletí 2021
4,121
17 947,00
2. čtvrtletí 2021
4,582
20 669,50
3. čtvrtletí 2021
4,879
21 128,00
4. čtvrtletí 2021
12,490
20 220,50

Osvědčení o úspoře emisí V roce 2021 bylo díky recyklaci a využití papíru, plastů, skla,
kovů, nápojových kartonů a dalších komodit v rámci tříděného sběru a využití odpadů v
systému EKO-KOM uspořeno 23,9 mil. GJ energie, tedy zhruba tolik, kolik v průměru
spotřebuje za rok více než 367 tisíc domácností. V případě tolik diskutovaného globálního
oteplování přispěl systém tříděného sběru a využití odpadů EKO-KOM ke snížení emisí o
987 597 tun CO2 ekvivalentu. Na přiloženém Osvědčení jsou uvedeny výsledky za rok
2021, kterých jste dosáhli ve Vaší obci, a tím přispěli ke zlepšení životního prostředí a
snížení uhlíkové stopy.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Štěstíčko a zdravíčko,
v životě jen sluníčko,
v srdci jenom lásku měj,
života si užívej.
Všem oslavencům, kteří oslavili ve 2. čtvrtletí roku 2022 své narozeniny
srdečně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do
dalších let.
V neděli 24. dubna 2022 proběhlo ve Společenském centru slavnostní Vítání
občánků. Mezi občánky jsme přivítali Kubíčka.

Ať Vám Vaše děťátko přinese hodně lásky, smíchu
a něhy, ať prozáří každý den štěstím a radostí.

V pátek 20. května se konalo ve Společenském centru tradiční setkání seniorů.

V minulých letech se toto setkání seniorů konalo vždy v podzimních měsících.
Z důvodu opakovaného výskytu koronaviru jsme se rozhodli, že setkání budeme
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dělat v průběhu měsíce května či června. V těchto měsících se každoročně
rozvolňují vládní opatření a nehrozí tak vysoké riziko nákazy, jako v době
podzimních plískanic.
Krásné odpoledne zpestřily paní učitelky a děti z MŠ Moravské Prusy svým
vystoupením. O skvělou hudbu se postarali manželé Frankovi.
Během
večera
čekalo
přítomné
malé
překvapení, které nás stálo velké úsilí. Módní
přehlídka šatů a doplňků ve stylu 20. let
včetně odborného výkladu. Přehlídka byla
zakončena krátkým tanečním vystoupením, za
které jste nás odměnili bouřlivým potleskem.
Děkuji všem účinkujícím dámám za podporu.
Je obdivuhodné, že v dnešní nelehké době se
najdou lidé, kteří jsou ochotni udělat si ze
sebe legraci, aby potěšili ostatní.

Vzpomínka
Neuvěřitelná zpráva se začala šířit v obci v neděli 12. srpna
2007. Toho dne zemřel náhle starosta obce pan Vladimír
Hudeček. Večer v klidu a pohodě ulehl, ráno však už nevstal.
Dožil se věku 61 let. Během svého života pracoval na řadě
míst – UP závody Rousínov, Vyškovský pivovar, Vojenské lesy
a v obci Topolany jako pracovník údržby veřejného
prostranství. V roce 1998 byl zvolen do obecního
zastupitelstva, později i do funkce zástupce starosty. V
komunálních volbách konaných v roce 2002 byl zvolen
starostou obce. Tuto funkci vykonával i po volbách v roce 2006. Byl dlouholetým
členem a funkcionářem Sboru dobrovolných hasičů i okrskovým velitelem.
Během svého působení v zastupitelstvu obce a ve spolupráci se všemi členy
zastupitelstva řešil mnoho nápadů a návrhů – oprava místní komunikace podél
Lukového potoka, oprava hřbitovní zdi, pořízení vybavení dětského hřiště,
prodloužení vodovodu a řadu dalších. Poslední rozloučení se konalo v obřadní síni
ve Vyškově – Dědicích dne 17. srpna 2007 za velké účasti občanů i z okolních
obcí a řady jeho kolegů – starostů.
V pátek 12. srpna 2022 uplyne dlouhých 15 roků co nás opustil tiše, bez slůvka
rozloučení pan Vladimír Hudeček. Věnujme mu tichou vzpomínku.
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Soutěžní sezóna 2021-2022 mladých hasičů,
která se konečně po dvouleté pauze rozběhla. Neznali jsme své soupeře,
jen jsme tušili, že určitě dost vyrostli 😊. O to víc jsme však trénovali a
stroj bylo slyšet i několikrát do týdne. Však již máme také čtyři družstvadvě přípravky (ti jediní asi věřili v dobré výsledky), mladší a starší.
První závody se pořádali v Ivanovicích na Hané. Kromě útoků se
běžela i štafeta 4x 60m. Starší družstvo přípravky s časem 29,83 zvítězilo a mladší družstvo
přípravky bylo na 2. místě. Tyto výsledky se s drobnými změnami, kdy se mezi
topolanskými družstvy objevil i nějaký jiný sbor (často jen ten pořádající, aby měl také
radost), se opakovaly na tabuli po všech soutěžích. Pouze v Topolanech a Kroužku ti mladší
byli rychlejší a své starší kamarády porazili.
Starší si ještě přidávali medaile za vedlejší
disciplíny a po této sezóně je jejich medailový
věšák pořádně prohnutý.
Zpět do Ivanovic - mladší s těsným časem pod
20s si vezou z prvních závodů stříbro. Na
řadu jdou starší. Holky by se nejraději otočily
a utekly, to jim vedoucí ale nedovolila.
Naštěstí. Všechno krásně zapojeno, voda na
stroji, přes rozdělovač a časomíra se zastavuje
na luxusním čase 17,01. Jsme zlatí!!! A když jsme přidali i zlato na štafetách, gratulovali
nám i ostřílení borci. Takové výsledky jsme rozhodně nečekali.
První vyhrání z kapsy vyhání se tentokrát bohužel vyplnilo do nejmenšího detailu. Další
závody v Kroužku a v Lulči naše sebevědomí srazily
velmi rychle. Ani okresní kolo nebylo podle našich
představ. Mladší ještě v Kroužku 2. místo na útocích,
ale v Lulči NP za začátečnický přešlap sestřikové čáry.
U starších při obou závodech pády na základně a místa
na pomyslném ocase.

V Pustiměři se začalo trochu

blýskat na lepší časy, alespoň 5. místo z obou disciplín.
V Dražovicích se nám nikdy moc nedařilo, a tak se nám
tam ani nechtělo. Mladší si však na štafetách vyběhali
2. místo, tak jsme začali věřit v prolomení ledů. Starší
na štafetách ještě nic moc, ale stále jsme před sebou
měli útoky. Na řadě jsme byli téměř poslední, a tak už
jsme znali výsledky ostatních sborů.
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Proto jsme okamžitě po zastavení časomíry na 15,97 mohli propuknout v obrovský jásottohle opět nikdo nečekal. 1. místo s takovým luxusním časem.
Nejrychlejší čas nám potom vzali u nás Hlubočany (15,10), ale to nevadí.
V Hlubočanech obě družstva na 3. místě a mladší již ze stupňů vítězů neslezli. Moravské
Málkovice 2. místo, Křižanovice 2. a 3. místo a
konečně u nás v Topolanech předvedli, jak
bezvadně byli připraveni.

První útok Topolan

mladších a výsledková tabule se až do konce
soutěže nemusela měnit. S krásným časem 17,82 si
vybojovali své 1. místo.
Starší se těšili, jak se po 2. a 3. místě
v Křižanovicích
předvedou
před
domácím
publikem, které bylo opravdu obrovské. Bohužel
zaváhání na proudu je poslalo až na 16. místo. Snad to příští rok vyjde lépe.
Celkově ve Vyškovském
Soptíku mladší získali
medaile za 2. místo a starší
ve
veliké
konkurenci
dostali bronzové.
Přípravka
starší
po
bezvadné sezóně přidala
s obrovským náskokem i
pohár za 1. místo a
přípravka
mladší
se
radovala
z bronzových
medailí.

Blahopřejeme všem malým (i těm odrůstajícím) hasičům k výsledkům a děkujeme jak
soutěžícím, tak jejich vedoucím a rodičům za přípravu a reprezentaci sboru i obce.
Užívejte prázdnin a na shledanou 3. září v Pustiměři na noční soutěži.
Marie Kudličková
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Strouhaný malinový zákusek s pudinkem
Těsto:

Náplň:

350g hladká mouka
5 ks žloutky
250g máslo
1 lžička prášek do pečiva
3 lžíce kr. cukr

5 ks bílku
2 bal. vanilkový pudink
240g moučkový cukr
2 bal. vanilkový cukr
50 ml rostlinný olej
500g čerstvé maliny
strouhanka na vysypání plechu
máslo na vymazání plechu
moučkový cukr na posypání

Připravíme si těsto. Mouku spolu s práškem do pečiva prosejeme přes sítko. Přidáme
žloutky, cukr a máslo, které jsme si nastrouhali na hrubém struhadle. Zpracujeme těsto,
které rozdělíme na 2 části a zabalíme do fólie. Odložíme do lednici na 1 hodinu. Připravíme
si plech na pečení (30 x 22 cm), který si vymažeme máslem a vysypeme strouhankou. Jedno
těsto si nastrouháme na hrubém struhadle a jemně ho přitlačíme dlaní. Pečeme v rozehřáté
troubě na 190 stupňů cca 20 minut. Po upečení ho necháme vychladnout. Připravíme si
nádivku. Bílky vyšleháme pomocí mixéru na tuhý sníh a postupně přidáváme moučkový
cukr smíchaný s vanilkovým cukrem. Přidáme vanilkový pudink(prášek) a znovu šleháme.
Postupně přiléváme olej za stálého míchání. Připravený krém rozetřeme na upečené a
vychladlé těsto. Maliny si umyjeme a necháme okapat. Rovnoměrně je navrstvíme na
rozetřenou nádivku a na vrch nastrouháme druhé těsto. Dáme zapéct do trouby na 190
stupňů cca 40 minut - (po uplynutí 10 minut pečeme pouze funkcí - pečení shora).
Posypeme moučkovým cukrem a nakrájíme na řezy

Cuketová roláda
Suroviny:
2 ks cuketa
6 ks vejce
250g ricotta
3 stroužky česnek
dle chuti sůl, pepř
Jednu cuketu nastrouháme na jemném struhadle. Přidáme 6 rozšlehaných vajec, osolíme,
opepříme a promícháme. Druhou cuketu nakrájíme na tenké plátky. Na plech vyložený
pečícím papírem vlijeme směs vajec a cukety. Na tuto směs naskládáme plátky cukety.
Osolíme a opepříme. Pečeme v troubě vyhřáté na 170°C asi 20 minut. Po upečení
překlopíme na čistý pečící papír, tak aby plátky cukety byly vespod a necháme vychladnout.
Ricottu smícháme se solí, pepřem a česnekem. Pomažeme roládu a svineme. Dáme na 1
hodinu do lednice vychladit.
www.nejrecepty.cz
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Cuketová pomazánka s anglickou slaninou
Suroviny:
1 větší cuketa
1 kapie
1 cibule
plátek másla
2 stroužky česneku
sůl, pepř
200 g anglické slaniny
3 vejce
Na másle zpěníme cibuli, přidáme česnek, nakrájenou anglickou slaninu a orestujeme. Dále
přidáme nakrájenou cuketu i se slupkou a nakrájenou kapii. Osolíme a opepříme a dusíme
doměkka. Nakonec vmícháme vejce a podle chuti ještě dosolíme. Vše projedeme tyčovým
mixérem a vychladlou pomazánku podáváme s čerstvým pečivem nebo s topinkami.
Pečená uzená žebra na medu, pivu a sweet chilli
Suroviny:
2-2,5 kg uzených vepřových žeber
2 kg brambor
med
olej
pivo
sweet chilli omáčka
kremžská hořčice
adžika

pepř
mletá sladká paprika
sójová omáčka
kmín
sůl
majoránka
libeček
máslo

Nejprve
vytvoříme
marinádu,
kterou
poté
rozetřeme
na
žebírka.
Na marinádu použijeme olej, sójovou omáčku, med, sweet chilli omáčku, pivo, adžiku,
kremžskou hořčici, pepř, mletou papriku a vše pořádně zamícháme. Poté nakrájíme žebírka
na menší kusy a vložíme je do pekáče. Vezmeme směs a žebírka potřeme z obou stran.
Rozehřejeme troubu na 220 st. Jakmile má trouba požadovanou teplotu, vložíme pekáč s
žebírky do trouby a necháme zatáhnout 15 min. Poté vyndáme pekáč z trouby, znovu
potřeme marinádou a žebírka přikryjeme alobalem. Snížíme teplotu na 180 st. a pečeme 2
hodiny. Poté vyndáme, sundáme alobal, znovu potřeme marinádou, zvýšíme teplotu zpět na
220 st. a 15 min dopečeme bez alobalu. Mezitím uvaříme brambory s kmínem, libečkem,
solí a majoránkou. Jakmile budou měkké, vyndáme, scedíme a přidáme máslo. Poté
necháme dojít pod pokličkou. Připravíme oblohu a servírujeme.
www.toprecepty.cz
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Zábavné odpoledne aneb „ČÍM BUDU AŽ VYROSTU“
V sobotu 21.5. se u nás na hřišti uskutečnilo zábavné odpoledne pro děti i dospělé. Tentokrát
jsme si vybrali téma „Čím budu až vyrostu“. Za krásného počasí se nám sešlo cca 80 dětí,
které si na 10 stanovištích mohly zábavnou formou vyzkoušet různá povoláni.
Hned na prvním museli soutěžící projevit svoji šikovnost a trpělivost se stavěním zdi, která
musela být opravdu rovná. Vyřádit se mohly na stanovišti s fotbalistou, hasičem a
policistou. Zaměstnala je také nejukecanější účetní na okrese. U servírky a kuchařky jsme si
užili spoustu legrace. Ono, obracet palačinky ve vzduchu, když fouká vítr, není nic
jednoduchého, ale o to větší zábava to byla. Zjistili jsme, že vyprat špinavé oblečení na
valše je sice sranda, ale ruce bolí. A trochu napětí jsme zažili u archeoložky, kde jsme
nevěděli, co v písku najdeme za poklad nebo pradávného tvora.

Po splnění všech úkolů děti dostaly dárkové balíčky různými dobrotami a také zlatou

medajli za perfektně odvedenou práci.

Velkým překvapením byl příjezd PČR z Vyškova. Děti si mohly kompletně prozkoumat
policejní auto, prohlédnout si pravou policejní výbavu a popovídat si s policisty. Odnesly si
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také drobné dárečky. Mimo „práce“ na stanovištích jsme se mohli nechat zkrášlit v našem
“kosmetickém a vlasovém” salónu. Děti se měnily v různé pohádkové postavy, superhrdiny
a zvířátka. Takže odpoledne už nám po hřišti běhalo spoustu Spidermanů, Hulků, draků,
dinosaurů, kočiček a zajíčků. Zasoutěžili jsme si u skládání obrovského modelu kudlanky,
který potrápil nejeden mozkový závit. Zatěžkávací zkouškou také prošel náš oblíbený
skákací hrad a samozřejmě nechybělo ani dobré jídlo a pití.

Za celé odpoledne patří obrovské poděkování našim pomocníkům a sponzorům:
Obci Topolany za dárkové balíčky pro děti a skákací hrad
Instalatérské a topenářské práce Milan Vlček – za finanční příspěvek
Ing. Petru Halákovi, Liborovi Hasalovi a SOŠ a SOU Vyškov za krásné medajle a zapůjčení
modelů kudlanek
SDH TOPOLANY za zapůjčení vybavení a pomoc
PČR Vyškov – za jejich čas, ukázku auta, vybavení a dárky
a všem holkám, klukům, maminkám a tatínkům, kteří nám pomáhali na stanovištích u
občerstvení a s přípravou celého dne. Bez Vás všech bychom neviděli tolik úsměvů a
rozzářených očí jako v dnešní den.
Za spolek PRORADOST
Kamča, Leňa, Kačka, Kačka a Pája
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Informace - VOLBY do zastupitelstev obcí 2022 konané ve dnech
23.9.2022 a 24.9.2022.
Prezident republiky vyhlásil volby do zastupitelstev obcí rozhodnutím publikovaným
ve Sbírce zákonů pod č. 81/2022 Sb.
Dny konání voleb: 23. a 24. září 2022
Volby do zastupitelstev obcí se konají na území České republiky ve 2 dnech, kterými
jsou pátek a sobota. První den voleb začíná hlasování ve 14.00 hodin a končí ve
22.00 hodin. Druhý den voleb začíná hlasování v 8.00 hodin a končí ve 14.00 hodin.
Zastupitelstvo obce Topolany na svém 30. zasedání konaném dne 20. 4. 2022,
usnesením č. 30/17/2022 s t a n o v i l o v souladu s ust. § 67 zákona o
obcích, že ve dnech 23.- 24. 09. 2022 bude do výše uvedeného zastupitelstva
obce voleno c e l k e m ......7...... členů zastupitelstva
Počet volebních okrsků: 1
Sídlo volebního okrsku: zasedací místnost obecního úřadu Topolany 51, 682 01
Vyškov
Hlasování na voličský průkaz ve volbách do zastupitelstev obcí není možné.
Hlasovací lístek obdrží všichni voliči na adresu svého trvalého pobytu nejpozději 3
dny přede dnem voleb. Případně budou k dispozici ve volební místnosti.
Právo volit do zastupitelstva obce má občan Topolan za předpokladu, že jde
o státního občana České republiky, který alespoň druhý den voleb, tj. 24. 9. 2022,
dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu,
a státní občan jiného státu (EU), který alespoň druhý den voleb, tj. 24. 9. 2022,
dosáhl věku 18 let, je v den voleb v této obci přihlášen k pobytu a jemuž právo volit
přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána a která byla
vyhlášena ve Sbírce mezinárodních úmluv.
Tuto skutečnost prokáže každý volič ve volební místnosti předložením platného
dokladu totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas, cizinci předloží průkaz
o povolení pobytu).

19

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 2022
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