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SLOVO STAROSTY
Milí spoluobčané.
Ani se tomu nechce věřit, že pomalu vstupujeme do posledního a
nejmalebnějšího čtvrtletí roku, kdy nás opouští horké letní dny a začneme žehrat na
podzimní plískanice a nevlídné počasí.
Doufejme, že i přes přicházející chladná rána dny budou slunečné a teplé.
V uplynulých měsících jsme byli svědky různých politických hrátek
souvisejících s rozpuštěním nebo vypuštěním Poslanecké sněmovny, určením termínu
voleb a dalších nezbytných kroků a opatření. Nyní, když jsou dány termíny, nezbývá
než si prostudovat programy jednotlivých uskupení a stran, které se ucházejí o naši
podporu a mít na paměti, jak to dopadlo s novými stranami a jejich působením ve
sněmovně po volbách v roce 2010.
V obci během prázdnin proběhlo několik zdařilých akcí, na nichž se velkou
měrou podíleli členové místního sboru dobrovolných hasičů. Za zmínku stojí další
ročník soutěže “O pohár starosty obce“, která je součástí “Velké ceny okresu Vyškov
v požárním útoku“. Hlavní akcí léta byly oslavy 120. výročí vzniku Sboru
dobrovolných hasičů. Slavnostního zasedání se zúčastnili: ing. Ivo Bárek – senátor,
Bc. Roman Celý – náměstek hejtmana jihomoravského kraje a další pozvaní hosté. O
tom, že vedení kraje si váží práce dobrovolných hasičů svědčí i udělení Čestného
uznání, celému sboru za záslužnou činnost a starosta sboru byl oceněn bronzovou
medailí za dlouholetou činnost ve sboru. Odpoledne na hřišti byli oceněni další
členové sboru a nebylo zapomenuto ani na mladé hasiče. O zábavu se starala dechová
hudba Sebranka z Letonic.
Udělené ocenění působilo na sbor jako dopink a v závěru soutěže “ Velké ceny
okresu Vyškov “ soutěžní družstva sbírala body ve všech kolech a kategoriích. Po
roce se družstvo A vrátilo na první místo v této soutěži. Jsou první, kteří v průběhu
pěti let 2009 – 2013, třikrát po sobě zvítězili, jednou byli druzí a letos obhájili
prvenství z let 2009 – 2011. Svoji spanilou jízdu zakončili na noční soutěži v
Šaraticích, odkud si přivezli putovní pohár starosty SDH Šaratice. Na to, že jsme tak
malá obec, můžeme být na jejich výsledky hrdi.
Zaměstnanci obce pečovali o úklid zeleně, nejen v obci, ale i v blízkém okolí.
Díky deštivému jaru tráva rostla jak zběsilá a sečení bylo až až.
Učni oboru dlaždič, opravili další část chodníků a nyní v této činnosti
pokračují. Vím, že nejen mne, ale i mnohé z vás trápí nedodělaný sokl na budově
školy, ale na stavebním učilišti nemají v dané době volnou kapacitu, aby se akce
dokončila. Firmy, které byly osloveny to odmítly, neboť to pro ně není lukrativní
zakázka. Nezbývá než se obrnit trpělivostí a počkat.
Začalo se budovat veřejné osvětlení a rozhlas do Hliníku a směrem na
Pavlinku. Dokončení závisí na zahájení rekonstrukce vedení nízkého napětí od státní
silnice směrem k Hliníku. Termín je přislíben na konec října.
Do konce roku bychom chtěli prodloužit vodovodní řád a vedení plynu až po
poslední stavební parcelu v Hliníku. V současné době probíhá výběrové řízení na
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dodavatele. Zrovna tak firma E- On, bude prodlužovat vedení do dané lokality a
současně s tím bychom chtěli zrealizovat veřejné osvětlení a rozhlas. Na tuto akci se
zpracovává projektová dokumentace.
V tomto čtvrtletí si připomeneme: 1. 10. - Den seniorů, 28. 10. Den vzniku
samostatného československého státu, 11. 11. Den válečných veteránů, 17. 11. Den
boje za svobodu a demokracii.
Děkuji všem, kteří se podíleli na zabezpečení výše uvedených akcí. Soutěžním
družstvům SDH blahopřeji k dosaženým výsledkům a děkuji za reprezentaci obce.
Školákům přeji v začínajícím školním roce samé jedničky. Voličům přeji šťastnou
ruku, při výběru výběru kandidátů a nám všem příjemné prožití podzimu a babího
léta.
Vladimír Kudlička
starosta obce
********************************************************************************

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Asociace „PAPRSEK“
a partner VZP
Vás srdečně zvou na akci

„Den otevřených dveří“
Poradny a půjčovny rehabilitačních
a kompenzačních pomůcek „PAPRSEK“
do provozovny – Lípová 364/2 Vyškov
v středa 9. října 2013
od 9,00 – 12,00 12,30 –16,00 hodin
Zároveň Vás srdečně zveme na prohlídku provozovny
a rehabilitačních a kompenzačních …
Pracovnice
Poradny a půjčovny „PAPRSEK
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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. 101/200 Sb., o ochraně
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
Výpis usnesení
z 19. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 17. 7. 2013
Zastupitelstvo obce schvaluje:
* Návrh trati RZ na XXI. RALLY VYŠKOV / od Zouvalky do Prus, po státní silnici
na Mikulášek a po hraniční cestě znovu na Zouvalku
* Výběr tří uvedených firem Elmatmont Hoštice, ELEKTROSŘEDISKO
Vracov a RODEMAT – Blansko
Zastupitelstvo obce revokuje:
* Usnesení č. 7/2013 z 18. zasedání ZO ze dne 26. 6. 2013
Výpis usnesení
z 20. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 21.8.2013
Zastupitelstvo obce schvaluje:
* Po posouzení nabídek a předložených referencích nejvhodnější nabídku na
veřejnou zakázku malého rozsahu ,, Topolany – veřejné osvětlení, rozhlas“
firmu ELEKTROSTŘEDISKO spol. s r.o. , náměstí Míru 15, 696 42 Vracov
Odůvodnění: nejnižší nabídnutá cena, která je 265 023,- Kč bez DPH
* Smlouvu 1030014399/001 o budoucí smlouvě o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu mezi E.ON Distribuce, a.s. a Obcí Topolany
* Smlouvu o spolupráci mezi OSI,o.p.s. Brno a Obcí Topolany
* Cenovou nabídku ing. Jaroslava Majetiče na zpracování Průkazu energetické
náročnosti budov
* Provedené rozpočtové opatření č.3, dle přílohy č. 12 zápisu
* Koupi pozemků p.č. 2182 o výměře 1054 m2 a p.č. 1301/6 o výměře 13 m2 v
k.ú. Topolany za 100,-Kč/m2, celková cena 106 700,- Kč
* Rozpočtové opatření č.4, dle přílohy č. 14 zápisu
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
* Zprávu o činnosti kontrolního výboru za 1. pololetí 2013
* Zprávu o činnosti finančního výboru Topolany za 1.pololetí 2013
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
* Informaci o vývoji rozpočtu obce Topolany za 1.pololetí 2013, dle přílohy č. 9
zápisu
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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VZPOMÍNKY Z DOB DÁVNO MINULÝCH
Moji hoši přinesli hned odtamtud pár polen a za chvíli již hořela u mě ohromná
hranice dřeva. Sundal jsem ze sebe stan i plášť a konečně i bluzu a kus po kusu u
ohně řádně vysušil.Při tom otáčel jsem se na všechny strany, aby i ostatní části
oděvu na mně uschly. Konečně zuk jsem si i boty, vodu vylil a dle možnosti sušil i
ty. Při té příležitosti osušil jsem je tak, že jsem později seznal, že jsou spáleny.
Bylo mi to však jedno, jen když jsem byl v suchu. Mezitím již přestalo pršet a
začalo svítat. Jakmile jsem byl osušen a trochu dokonce i zahřát, složil jsem zase vše
a věnoval pozornost žaludku. Neměl jsem však nic jiného než kousek okoralého
kukuřičného chleba, na který jsem zapoměl v poboční tašce. Když však jsem jej
chtěl vytáhnout, zbyla z něho jen kaše, deštěm se byl promočil a úplně rozpadl. To
však nic nevadilo, vzal jsem šálku, dal do ní onen chléb, polil jsem to vše medem,
který jsem měl ještě v polní láhvi a postavil na oheň, aby se vše zahřálo. Jaká
míchanina to byla, může si každý snadno představit, avšak nemaje nic jiného, musil
jsem vzít za vděk tím co bylo. Teprve když jsem se najedl, zpozoroval jsem, že celý
byl jsem poškrábán na rukou, tak i na obličeji.
Tomu však nevěnoval jsem zásadní pozornost. Pojednou bylo slyšet hrčení vozů,
myslil jsem, že jsou to naše kuchyně avšak mýlil jsem se. Kuchyně to sice byly, ale
ne od naší setniny. Proto však při rozdávání kávy podařilo se mi jednu porci dostat, a
tak jsem zahřál i žaludek.
Potom jsme dostali rozkaz, abychom se zas připravili na cestu. To bylo ovšem v
blesku hotovo, poněvadž nám řekli, že jdeme do vsi asi půl hodiny vzdálené. Po
krátké době jsme vyšli z lesa a před sebou v údolí jsme již viděli vesnici. Asi po
půlhodinovém pochodu byli jsme na místě.
Tam skutečně byl náš train, s jehož komandantem Fiedlerem, redaktorem
jakéhosi českého časopisu dostal jsem se do řeči. Stěžoval jsem si na hlad i zimu.
Řekl mi za kým mám jít a potom se u něj přihlásil. Odešel jsem tedy a když
obdržené věci jako: chléb, slaninu, konzervy na patřičné díly mezi mužstvo svojí
čety rozdělil, svoje díly uschoval a oběd snědl, vyhledal jsem opět svého p.
poručíka. Od něho dostal jsem pak kus pořádné uzeniny, 2 konzervy a půl litru
rumu. Za vše jsem poděkoval a již zase jsem šel ke své četě, poněvadž prý ještě týž
den měli jsme napadnout nepřítele, který bojoval houževnatě s … hejtmana
Saudeckého.
Všechny jsem seřadil a vše připravil k odchodu. Nešli jsme však daleko. Pouze
asi 200 kroků, na druhým konec vsi, kde jsme měli prozatím zůstat v záloze. Tam
opatřili jsme se mohutnými zákopy. Potřebné dřevo bylo hojně po ruce. Rozebrali
jsme totiž nedalekou dřevěnou stodolu. Sotva však jsme byli hotovi, dostali jsme
rozkaz kupředu. Přešli jsme přes malé návrší a zase vcházeli do lesa. Panovalo
zlověstné, ničem nerušené ticho. Pojednou v dáli zaslechli jsme rachot palby
puškové. Jakési zvláštní napětí mých nervů přimělo mě k tomu, že jsem strašně
kouřil a vypil všechen rum. Mírná unavenost se mě zmocnilaa přestalo i ono nervové
napětí. Na místě jeho nastoupila klidná rozvaha. Přešli jsme přes mýtinu a po
několika krocích vysokým lesemoctli jsme se v hustém mlází. Před námi na 200
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kroků byly reservní zákopy předních linií.
Zůstali jsme stát a roztáhnuvše se do rojní čáry, počali jsme se zahrabávat. Věděl
jsem, že dlouho tam nezůstanem, proto s prací jsem nepospíchal, vyňal jsem jednu
konzervu, otevřel a na jejím obsahu labužnicky si pochutnával. Avšak pojednou byl
jsem z práce vyrušen. Totiž vlastně z jídla. Přihrčel kočár a v něm seděl jeden
neznámý nadporučík. Kočár zastavil, nadporučík vystoupil, zamířil přímo ke mně,
byl jsem na kraji a ptal se německy co dělám. Odpověděl jsem, že jím, což ostatně
sám viděl. Spustil na mě, že prý proč se nezakopávám. Pak přešel celou linii a
každého nějakou hodně sprostou nadávkou počastoval.
Zašel. Já jsem dojedl, chopil se lopatky a začal horlivě pracovat. Z dáli zaléhal k
mému sluchu hlas páně nadporučíkův. Vyhrabal jsem hodně pohodlnou jámu,
nahoře ji pokryl tenkými haluzemi, které jsem zbraní nasekal z křoví. Na halouzky
nakladl jsem drny a na to vše nasypal vrstvu hlíny asi 30 cm silnou. Ovšem, že
jsem se při tom dost zapotil. Byl jsem již hotov a upravoval jsem vše pouze a
upevňoval, aby se mi hlína nesypala dovnitř. Pojednou zasyčel vzduchem šrapnel a
praskl někam na druhém konci linie. Vzápětí na to jsem viděl pana nadporučíka,
kterak zrychleným krokem kráčí zase podél linie zpět.
Než netrvalo to dlouho a přišla nová zásilka ze strny ruské. Tentokráte byla
adresována přímo nad hlavu pana nadporučíka. Po ráně, která učinila na pana
nadporučíka mohutný dojem, ozval se výkřik jednoho nešťastníka, který
pravděpodobně byl poraněn. Panu nadporučíku nestalo se asi nic. Soudil jsem tak
dle jeho mohutných a závodních skoků mezi keři. Přišel až na místo, kde stál kočár,
avšak jeho pan kočí, patrně počítaje na delší pobyt svého pána, projížděl koně.
Rychlostí blesku byla ruka v kapse a v zápětí na to , ozvalo se pronikavé písknutí,
které asi pan kočí dobře znal, poněvadž hned obrátil a byl v té chvíli s kočárem u
pana nadporučíka.
Tento bez rozmýšlení skočil do kočáru a bičíkem v ruce poháněl kočího, asi však
hodně citelně, protože ten zas bil koně, že letěli jako jiskra. Vždy jakmile ozvalo se
prasknutí šrapnelu , hlava páně nadporučíka zmizela pod sedadlem. Avšak jak
nebezpečí minulo, vynořila se jeho trestající a pohánějící ruka, aby kladla pobídky
na záda pana kočího. Ten zase oplácel stejně koním. Salvy smíchu doprovázely p.
Nadporučíka, přejíce mu šťastnou cestu. Škoda že celý povoz brzy zajel do lesního
houští, mohli jsme se více potěšit pohledem a rozohnit více příkladem pana
nadporučíka k větší srdnatosti.
Než brzy ustal smích i nám. Pozdravy přicházely čím dál tím hustěji, až konečně
nebylo možno rozeznat již jednotlivých výstřelů. Každý zalezl do své díry a já
učinil rovněž podobně. Nemohl jsem však tam vydržet a musil ven. Celá země se
třásla, tak jako kdyby uvnitř byl ukryt nějaký vulkán. Padající střely rozsévaly
kolem sebe smrt a hrůzu. Granáty rvaly celé haluze ze stromů a tam kde nějaký
dopadl, zvedl se vír od tlaku vzduchového, který posrážené větvičky a listí točil ve
vzduchu jako peří. Padl-li pod strom, vyrval jej i s kořeny a odhodl daleko jak
hračku.
Přepis originálu občana z Topolan

pokračování v dalším vydání zpravodaje
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Informace k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se v souladu s rozhodnutím
prezidenta republiky uskuteční ve dnech 25. a 26. října 2013.
V první den volby – v pátek 25. 10. 2013 proběhne hlasování od 14:00 do
22:00 hodin,
v druhý den volby – v sobotu 26.10.2013 se bude hlasovat od 8:00 do 14:00
hodin.
Vyzýváme všechny občany, aby si překontrolovali údaj o místě trvalého
pobytu a platnost občanského průkazu. Voliči mají právo ověřit si, zda jsou
zapsáni ve stálém seznamu voličů, případně požadovat doplnění nebo
provedení oprav. Ověření se provádí v kanceláři obecního úřadu
v Topolanech.
Při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR může volič požádat o
vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, tj. od 28. 8. 2013, a to
osobně u příslušného úřadu, do okamžiku uzavření stálého seznamu, tj. do 23.
10. 2013 do 16:00 hodin, nebo písemným podáním v listinné podobě,
opatřeným úředně ověřeným podpisem voliče, doručeným nejpozději 7 dnů
přede dnem voleb, tj. do 18. 10. 2013 do 16:00 hodin, příslušnému úřadu
(obecní úřad v místě trvalého pobytu, v jehož stálém seznamu voličů je
zapsán). Obecní úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj.
od 10. 10. 2013, předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí
s ověřeným podpisem voliče žádajícího, anebo jej voliči zašle.

-8-

Kariérní poradenství bezplatně pomáhá občanům Jihomoravského kraje
Bezplatně se poradit o svém životě a profesním směřování - přesně takovou službu
nabízí JMK svým občanům v brněnském Centru vzdělávání všem. Jak takové kariérní
poradenství vypadá a k čemu je dobré, jsme se zeptali kariérní poradkyně Martiny
Ježkové.
Co kariérní poradenství je a komu je určeno?
Kariérní poradenství je určeno všem. Nechápeme kariéru jenom ve smyslu „ten ale udělal
kariéru“. Kariérou rozumíme profesní život a snahu každého z nás o dobré uplatnění, díky
kterému něco vytváříme a vyděláváme peníze. Někdy je ale člověk spíše ve vleku událostí,
necítíme se šťastni, práce nás nebaví nebo chceme změnu. V takovém je potřeba se zastavit
a zmapovat si, co vlastně chceme v životě dělat. A s tím vám mohou pomoci naši školení
konzultanti. Na rovinu - poradit si sám nebo mít k ruce odbornou pomoc je pořádný rozdíl...
Proč bych ho měl potřebovat zrovna já?
Radit se k nám chodí lidé různých oborů – od maminek po mateřské dovolené, přes
řemeslníky až po úředníky. Pocit, že se chci pracovně někam posunout může mít zkrátka
každý. Lidé k nám chodí konzultovat nejrůznější pracovní otázky – když nemohou dlouho
najít práci, když neví, zda práci změnit nebo raději zůstat. Stává se, že potřebují jenom
poradit, jak být lepší u pohovorů, nebo zvednout sebevědomí..
Jak kariérní poradenství probíhá?
Stačí nás jednoduše kontaktovat a domluvit si termín. Na první schůzce vlastně zmapujeme,
čeho chcete dosáhnout, jaká je vaše představa o profesním životě. Pak si stanovujeme
jednotlivé kroky, které se klient snaží s naší pomocí uskutečňovat – ať už během jednoho
setkání nebo dlouhodobého poradenství.
Dokážete lidem pomoci i s praktickou stránkou věci? Třeba hledáním
zaměstnání?
Databázi volných pracovních míst u nás v Centru vzdělávání všem nenajdete, nesuplujeme
práci Úřadu práce, i když s jednotlivými úřady spolupracujeme. S každým člověkem si ale
v klidu sedneme a pátráme, jaká oblast kariéry ho oslovuje a co je potřeba udělat, aby se
mohl profesně posunout. Můžeme samozřejmě pomoci se sepsáním životopisu, motivačním
dopisem nebo s praktickou přípravou na pohovor.
Co byste vzkázala lidem, kteří váhají, zda k vám do CVV přijít?
Není na co čekat! Za zkoušku nic nedáte, naše služby jsou zcela zdarma. Můžete u nás
získat jiný pohled na věc, mnoho podnětných myšlenek. Podpoříme vás v hledání nových
věcí v životě a pomůžeme tu změnu v praxi rozvinout. Zkrátka - nejenom o ní mluvit, ale
také ji uskutečnit.
Služby Centra vzdělávání všem (zdarma)
− Kariérní poradenství
− Informace o celoživotním vzdělávání v JMK
− Zprostředkování zahraničních stáží pro absolventy SOU
Centrum vzdělávání všem:
Pražská 38b, Brno-Bosonohy
www.vzdelavanivsem.cz
Telefon: 547 215 588
Email: info@vzdelavanivsem.cz
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Své životní jubileum oslavili:
Červenec: Palíková Olga
Marischlerová Marta
Srpen:

Příborská Anna
Drmolová Ludmila
Tomášková Marie
Slezák Bronislav st.

Září:

Suchomel František
Žižka Jan
Všem oslavencům srdečně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti.

Za 3. čtvrtletí se do naší obce přistěhovalo 7 osob.
Narodila se: Krčková Klára
Karlíková Karolína

Rodičům gratulujeme a miminkům přejeme do života
kupu zdraví, moře lásky a spokojenosti.

Úmrtí:
Zapletalová Anna
Zapletal Josef
Brunclíková Ludmila

Všem pozůstalým přejeme upřímnou soustrast.
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STANOVÁNÍ NA HŘIŠTI
Myšlenka stanovat s dětmi na hřišti se ukázala jako opravdu skvělý
nápad. Ve čtvrtek v podvečer 4. července jsme s obavou začali stavět
stany. Netušili jsme, kolik dětí tento nápad uvítá. Než se ale setmělo,
stálo na hřišti 6 stanů, ve kterých přespalo 12 dětí a 5 dospělých. Večer
jsme s dětmi a rodiči, kteří nás přišli podpořit, opekli špekáčky, zahráli
pár her a Míša Ševčíková nám krásně zazpívala a zahrála na kytaru. Ráno
jsme posnídali zbývající zásoby a rozešli se domů s krásný zážitkem a
slibem, že tuto akci musíme ještě zopakovat na konci prázdnin.
A to jsme také dodrželi, dokonce jsme stanování prodloužili na celý
víkend. Sešli jsme se opět v podvečer v pátek 23. srpna na hřišti. Tatínci
nám pomohli postavit stany a děti si v nich připravily své pelíšky na spaní.
Stálo tu již 9 stanů.
U táboráku jsme opět zpívali a opékali špekáčky. Děti byli unavené, ale
šťastné z dobrodružství, které je potkalo, a odcházely jeden po druhém
do svých stanů, kde usínaly u pohádky puštěné z cd Křemílek a
Vochomůrka. Ráno bylo sice chladněji, ale zahřál nás teplý čaj. Vojta
s Míšou připravili vynikající palačinky s marmeládou a nutelou. Výborný
nápad, jak bylo vidět na spokojených dětech. Odpoledne jsme s dětmi
soutěžili, hráli různé hry – někteří rodiče si tak zavzpomínali na své
dětství. Všichni jsme si to náramně užili. A to nás ještě čekala báječná
večeře. Langoše! Nejen děti, ale i my, rodiče, jsme si moc pochutnali.
Večer strávený u ohně nám opět dokázal, jak k sobě máme všichni blízko a
jak je důležité udržovat kolektiv pohromadě. Ráno jsme posnídali párky a
za dešťových kapek uklízeli naše provizorní víkendové pelíšky. S úsměvem
na rtech jsme si opět slíbili, že příští léto se tu zase sejdeme.
Děkujeme rodičům, kteří se s námi účastnili těchto stanování, a
především za úžasné připravené dobroty. Velký obdiv také patří našim
nejmenším a to Matyáškovi, Patričkovi, Ondráškovi a Nikolce, kteří bez
reptání a s nadšením spali poprvé ve stanech. Bylo úžasné vidět, jak tu
děti drží při sobě, starší pomáhají mladším, nehádají se – jsou prostě
kamarádi. Už proto stojí dělat něco takového pro děti. Vždyť usměvavé
tváře spokojených dětí jsou tou největší odměnou za to vše, co pro ně
děláme.
Těšíme se, že na příštím stanování bude zase o něco více stanů a také
spokojených dětských tváří.
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PRO MLSNÉ JAZÝČKY
VEPŘOVÁ PIKANTNÍ POMAZÁNKA:

250 g pečeného vepřového masa, 1 cibule, 2 rajčata, 2 papriky, česnek, 1
lžíce sójové omáčky, 1 lžíce ostrého kečupu, mletý pepř, sůl. Na oleji
osmahneme drobně nakrájenou cibuli, přidáme nakrájená rajčata a
papriky. Dusíme, až se všechna šťáva vydusí. Vmícháme utřený česnek,
pomleté pečené maso, sójovou omáčku a kečup. Osolíme, opepříme,
prohřejeme a mažeme na topinky nebo opečené plátky veky.
POMAZÁNKA Z ČERVENÉHO ZELÍ:

1/2 litrová sklenice nakládaného červeného zelí, 200 g měkkého salámu, 1
velká cibule 1 malá tatarská omáčka, sůl, cukr. Zelí necháme okapat,
drobně ho nakrájíme, přidáme na kostičky nakrájený salám a cibuli.
Spojíme tatarskou omáčkou, osolíme a podle chuti osladíme.
LAHŮDKOVÁ ČESNEKOVÁ POMAZÁNKA:
200 g tvrdého sýra, 1 tavený měkký sýr, 2 lžíce másla, 2 lžíce majonézy, 3
lžíce bílého jogurtu, 1 palice česneku, mletý pepř, sůl. Rozetřeme měkký
sýr s máslem, majonézou, jogurtem. Vmícháme nastrouhaný tvrdý sýr a
prolisovaný česnek.

Podle chuti osolíme a opepříme.

Super BUBLANINA, jemná, nadýchaná a tak
jednoduchá a rychlá......
POTŘEBNÉ PŘÍSADY
2 hrnky polohrubé mouky, 1 hrnek cukru moučka,1 hrnek mléka,1/2hrnku
oleje, 1 vejce, 1 vanilkový cukr, 3/4 prášku do pečiva, ovoce dle chuti a
sezóny ( já použila broskve s plechovky)
POSTUP PŘÍPRAVY
Vše spolu důkladně smíchat, nalít na menší plech posypat libovolným
ovocem a péci na 170°C 20 - 30 minut. Ovoce zůstane krásně vidět a
nepropadne až dolůůůů..
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28. září - Den české státnosti
Počínaje druhým tisíciletím si Česká republika v rámci Dne české státnosti připomíná
28. září smrt svatého Václava, jednoho z prvních Přemyslovců. Kníže Václav, který
žil na počátku 10. století, se zasadil o christianizaci raného českého státu, a přestože
vládl relativně krátce, obestřela jej po mučednické smrti aura ochránce a patrona
země.

Nejznámější socha sv. Václava se nachází v Praze pod Muzeem na Václavském náměstí.
FOTO: Profimedia.cz

Život jedné z nejvýznamnějších postav dějin českého státu je pro nedostatek
informací zastřen hned několika spornými fakty. Protože hlavní zdroj poznatků o
Václavově životě představují dobové legendy, v mnohých ohledech se různí pohled
historiků na některé události.
Jejich nejednotnost se v roce 2000 přenesla i na politickou půdu, když se
rozhodovalo, zda prohlásit 28. září za Den české svátosti. Jedním z nejhlasitějších
odpůrců tohoto návrhu byl tehdejší premiér Miloš Zeman, jenž středověkému světci
přiřkl nálepku servilního kolaboranta. Některým politikům zase vadilo, že jde o
církevní svátek, nebo to, že datum odkazuje na tragickou událost.
Připomínali i fakt, že Václavovu památku zneužila protektorátní vláda kolaborující s
nacistickou okupační mocí. Komunisté naopak poukazovali na Václavovu slabost,
protože platil "výpalné" německému panovníkovi.
Většina veřejnosti se přesto shoduje na tom, že kníže Václav je významnou a zásadní
postavou české národní hrdosti. Pravdou je, že panovník, který v čele Českého
knížectví působil relativně krátkou dobu, sehrál daleko větší roli po své smrti než za
svého života.
Vzorný křesťanský panovník
Václav byl nejstarším synem knížete Vratislava a Drahomíry, jimž se narodil na
počátku 10. století, nejčastěji se udává rok 907. Zásadní roli ve výchově budoucího
knížete údajně sehrála jeho babička Ludmila, žena prvního historicky doloženého
přemyslovského knížete Bořivoje. Vštěpovala svému vnukovi křesťanské hodnoty a
naučila jej číst a psát. Později se Václav zdokonaloval na hradišti Budeč a údajně byl
velmi vzdělaný.
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SVATÝ VÁCLAV-ŽIVOTOPIS
Václav (907-929/935) byl světec, jeden z patronů českých zemí, přemyslovský kníže,
syn knížete Vratislava I. a kněžny Drahomíry. V dětství byl vychováván svou
babičkou, Ludmilou ze Pšova (sv. Ludmila), na hradě Tetín. Poté, co se Václavův
otec stává pražským (českým) knížetem, je Václav poslán do Budče, kde se učí latině.
V roce 921 umírá Vratislav I. a protože sv. Václav, jeho nástupce, je ještě nezletilý,
začíná se téhož roku v únoru krátká poručnická vláda jeho babičky Ludmily. Netrvá
však dlouho, Ludmila je v září roku 921 zavražděna (patrně na popud Drahomíry) a
poručnické vlády za Václava se ujímá její snacha, Václavova matka Drahomíra.
Sám Václav se ujímá moci patrně v roce 922, v roce 924 nechává převézt ostatky své
babičky Ludmily z Tetína na Pražský hrad.
Doba Václavovy vlády je již od počátku charakteristická jeho podporou křesťanské
církve a dalším upevňováním moci Přemyslovců nad českými zeměmi.
Václavův politicko-náboženský směr, jeho orientace na Sasko a odklon od vazeb na
Bavorsko, se znelíbí politické opozici, jejímž představitelem je Václavův vlastní
mladší bratr Boleslav (Boleslav I. Ukrutný), sídlící ve svém údělném knížectví v
(Staré) Boleslavi.
Vzniká bratrský konflikt (pozdější prameny líčí konflikt jako velmi osobní), který
vyvrcholí pozváním Václava na svěcení kostela do Boleslavi, kde je pak tento český
kníže ráno 28. září 935 (starší literatura uvádí rok 929) zavražděn.
Hned na to Boleslav obsazuje se svojí družinou Pražský hrad a stává se knížetem záhy dává převézt Václavovy ostatky do nového chrámu sv. Víta na Pražském hradě.
Pár zkazek o Václavovi:
* Od 10. století je kníže Václav uctíván jako světec, nejprve v Čechách, později i v
sousedních zemích. Jeho život a mučednická smrt jsou zpracovány v mnoha
legendách. Již v 10. století vznikají "První staroslověnská legenda", latinsky psané
"Crescende fide", "Gumpoldova legenda" a zřejmě i "legenda tzv. Kristiána"
* Od druhé poloviny 11. století má svatováclavský kult klíčové postavení v ideologii
české státnosti - svatý Václav je chápán jako nebeský vládce a ochránce českého
státu, čeští panovníci jsou jen jeho dočasní zástupci
* Od dob Karla IV. (viz Karel IV. Lucemburský) se symbolem českého státu stává
svatováclavská koruna, jíž jsou podřízeny jednotlivé země koruny české
* Ve středověku je píseň "Svatý Václave, vévodo české země" hymnou českých zemí
* Svatováclavský kult je pak velice silný ještě v dobách baroka a za národního
obrození - svatý Václav je řazen k hlavním patronům českých zemí
* Co se týče Václavova osobního života, byl pravděpodobně ženatý (jméno manželky
není dnes známo) a měl podle legendy syna Zbraslava
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INZERCE:

Pokud chcete otisknout Váš inzerát v obecním zpravodaji, můžete jej zanechat v
kanceláři OÚ. Tato služba je zdarma.
********************************************************************

Informace o dění v obci, pohled do historie i fotografie
z akcí můžete sledovat na pravidelně aktualizovaných
internetových stránkách obce
www.obectopolany.cz

Příspěvky do Zpravodaje č.4 můžete nechat na obecním úřadě do 15. prosince 2013
***************************************************************************************
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