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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
krátce po odchodu Paní Zimy, která se chovala velmi
zvláštně, a po prvním jarním úplňku, jsme oslavili
Velikonoční svátky. Na mnoha místech se obnovují tradice
vázající se k těmto svátkům a bylo by snad dobré a moudré
pokusit se o obnovu i v naší obci.
Během zimních měsíců si zaměstnanci obce připravili techniku na letní období,
provedli ořez a prostříhání stromů a keřů na návsi. Při vzniku náledí udržovali
schůdnost chodníků v obci. Do této činnosti se zapojili i členové SDH, za což jim
patří poděkování.
Většina občanů sleduje, jak se v obecní zahradě začíná rýsovat dlouho
slibovaný víceúčelový sportovně společenský areál. Pokud vše půjde podle plánu, tak
koncem dubna by mohlo být hotovo. Záležet bude na počasí. Avizovaný přístřešek by
měl být hotov během května.
Z parčíku na návsi byly odstraněny vzrostlé smrky, umístěn kámen a po
odstranění pařezů začne obnova parčíku. Na kámen bude umístěna deska, se jmény
významných rodáků obce. Pomník padlých se dočká též nového kabátu a v obci
vznikne pietní a důstojné místo.
V současnosti se zpracovává projektová dokumentace na propojení
cyklostezky s místní komunikací v Uličce. Můžete namítnout, že to trvá velmi
dlouho, ale úřední šiml má svá pravidla.
V místní části Hliník byly prodány stavební pozemky a noví majitelé mohou
začít s výstavbou domků. Chtěli bychom zachovat typ již stávající výstavby /
bungalov, případně něco podobného/.
V minulosti bylo vydáno několik souhlasů na vybudování parkovacího stání
pro osobní automobily na pozemcích obce. Ovšem ne vždy tyto práce byly
provedeny, tak aby úprava ladila s okolním terénem. Doufali jsme, že nebudeme
muset stanovovat podrobnosti, ale opak je pravdou.
V poslední době je možné vidět některé občany jak chodí po návsi se svými
čtyřnohými miláčky na procházku, ale též je vidět spoustu hromádek, které po těchto
miláčcích zůstávají a majitelé nejsou schopni, nebo ochotni toto uklidit. Pokud se toto
nezlepší, zřejmě přistoupíme k tomu, že sečení trávy před nemovitostmi obec nebude
provádět a sekat trávu si bude každý sám. Pracovníkům tak vznikne prostor na jiné
činnosti.
Obec se již tradičně zapojila do akce “Hodina Země“ a v sobotu 19. 3. bylo na
hodinu vypnuto veřejné osvětlení.
V před velikonočním týdnu zavítal do naší obce Ing. Klaška – poslanec
parlamentu ČR za KDU -ČSL. Byl jsem osloven jeho asistentem, zda by se návštěva
mohla uskutečnit. Pan poslanec si prohlédl, sice z auta, celou obec a její
pamětihodnosti a potom setrval v hodinové debatě na obecním úřadě.
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Tato akce byla avizována, ale účast občanů byla mizivá. Je to škoda.
Koncem dubna proběhne pietní akt u příležitosti 71. výročí osvobození naší
obce. O přesném termínu budete včas informováni.
V nadcházejícím období si připomínáme:
 29. dubna – osvobození obce
 1. května – Svátek práce
 8. května – Den vítězství a Den matek
 15. května – Den rodin
 1. června – Mezinárodní den dětí
 10. června – Vyhlazení Lidic
 27. června – Den památky obětí komunistického režimu
Milí spoluobčané,
do nadcházejících měsíců Vám přeji dobrou náladu a hodně zajímavých pohledů na
probouzející se přírodu.
Vladimír Kudlička
starosta obce
Oznámení:
Dne 16. dubna proběhne další ročník akce „“Ukliďme Česko“. V minulém
roce byla účast minimální, předpokládám, že letos dojde ke zlepšení.
Sraz účastníků bude v 8°° hodin ráno na dvoře obecního úřadu. Pracovní
nářadí /hrábě, lopaty, vidle/ a rukavice si každý přinese.
V případě nepříznivého počasí se akce o týden odkládá.
********************************************************************

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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Vykácené smrky v parčíku

Kámen pro umístění pamětní desky
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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 4. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 16.
12. 2015
Zastupitelstvo obce schvaluje:
* Záměr obce na prodej stavebního pozemku p.č. 2182/1 za 750,-Kč za m2 s
podmínkou, že kupující uhradí veškeré náklady včetně 4% daně z prodeje pozemku
* prodej pozemku p.č. 499/1 o výměře 552m2 za cenu 68,-Kč/m2 dle předložené
smlouvy
* prodej pozemku p.č. 81/5 o výměře 780m2 dle předložené kupní smlouvy
* kupní smlouvu na prodej pozemku p.č. 81/3, 917m2, mezi obcí Topolany a MUDr.
…... s podmínkou, že MUDr. …..uhradí plnou výši daně z prodeje, tj. 4% z kupní
ceny pozemku
* příspěvek na činnost svazku obcí Ivanovická brána na rok 2016 ve výši 8 850,-Kč
* poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5 000,-Kč na nákup knih pro místní
knihovnu
* finanční příspěvek Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR,
Klubu Paprsek ve výši 2 600,- Kč a to: 2 000,-Kč na činnost, a 600,-Kč pro
půjčovnu rehabilitačních a kompenzačních pomůcek
* příspěvek ČSV, o. s. Základní organizaci ve Vyškově ve výši 1 500,-Kč
* složení inventarizačních komisí dle přiložené přílohy č. 12, a termín inventur
* rozpočtové opatření č. 1 dle přílohy č. 13
* Obecně závaznou vyhlášku obce Topolany č. 1/2015 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
* firmu Antee jako správce webových stránek obce Topolany a její základní
variantu výroby stránek za 12 000,-Kč jednorázově a poplatek 200,-Kč měsíčně za
provoz stránek
* pravomoc starosty provést poslední rozpočtové opatření roku 2015 jak v
paragrafové tak i v položkové části a závazných ukazatelích , bez omezení
* vyřazení nehmotného majetku obce z účtu 041/100 v částce 14 400,-Kč
* pravidla rozpočtového provizoria pro rozpočtové hospodaření obce Topolany od
1. ledna 2016 do doby schválení rozpočtu obce na rok 2016
* finanční příspěvek ve výší 3 000,-Kč na slavnostní program a oslavu 250 let od
dokončení stavby chrámu sv. Mikuláše a jeho vysvěcení v Topolanech
* zřízení odběrného místa NN na pozemku 3014
Zastupitelstvo obce neschvaluje:
* dohodu mezi Obcí Topolany a MUDr. …...
* Směrnice pro poskytování dotací z rozpočtu obce Topolany v roce 2016
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VZPOMÍNKY Z DOB DÁVNO MINULÝCH
Když jsem se jich ptal, zdali blázní, dostal jsem v odpověď, že ani ne, ale pan
Cajtnant. Šel jsem tedy za ním a ptal se, zdali to snad není mýlka, zakopávat se
frontou obráceně. On mi odvětil, to pan major se zbláznil. Tak teď jsem nevěděl kdo
vlastně je ten pravý blázen, zda já s mými hochy neb pan major. Myslil jsem však,
že mi po tom nic není a že takový pán, jako je náš pan major přeci se zbláznit
nemohl a docela klidně připravoval jsem své lože v díře hochy vyhrabané. Byl jsem
brzy hotov.
Potom rozhlédl jsem se kolem. U vesnice uviděl jsem v jedné zahrádce tlupu
vojáků, kteří přistupovali k jakémusi předmětu a zase rychle utíkali od toho pryč. Jsa
zvědav a nemaje více nic na práci, zamířil jsem k oné záhadné skupině. Směšné
pohyby, které jsem viděl a jež jsem si nedovedl z větší vzdálenosti vysvětlit, mě
rozesmály. Když však jsem přišel blíže uviděl jsem, že jsou tam včely. Rázem jsem
poznal, co se tam děje. Z počátku jsem se tomu zasmál, ale když jsem přišel až na
místo a viděl jsem jakým barbarským způsobem byly včeličky ničeny, zahromoval
jsem na bandu úly obklopující a vše se rozprchlo. Nebyl jsem snad proti tomu, aby
nevzali si tam medu, ale nemohl jsem vidět jakou surovostí bylo tak činěno. Byli
totiž u toho samí neodborníci, kteří tomu za mák nerozuměli a nevěděli, jak si mají
při vybírání medu počínat. Když dostali tam za vyučenou, tedy aspoň pomstili se tím
způsobem, že dlouhou tyčí píchali do úlu, který byl otevřen, do rámků a tak
zbytečně v zaslepenosti a touze po pomstě za obdržená žihadla ničili vandalským
způsobem. Počkal jsem, až se včely uklidnily a potom zapáliv dýmku přistoupil k
dílu. Poškozené rámečky jsem vyňal, prohlédl zásoby, které včeličky měly
naschráněny a vida, že jim odejmutí nějakého rámku neuškodí, vzal jsem
nejpoškozenější z rámků, čisté kousky z nich vyřezal, vložil do méně poškozených,
které pak jsem zasunul zpět do úlu.
Z odřezků vytlačil jsem pak asi dvě polní láhve medu, což úplně k ukojení
mlsnoty postačilo a včeličkám neublížilo. Při celé práci bodla mě pouze jedna
včelička do ruky a to hned na počátku, však jistě v domnění, že má před sebou
nějakého loupežníka. Když odcházel jsem, létaly už včely spokojeně dále,
nevšímajíce si co se dělo kolem nich. Vrátil jsem se zpět do pozic a odpočíval.
Bylo nám oznámeno, že kuchyně nemohou pro les a špatné cesty za námi, že
tedy je dovoleno snísti jednu masovou konzervu a příslušnou porci kávy. Šel jsem
tedy se svojí konzervou do nedalekého stavení kde se kouřilo a tam prosil
obyvatelku, mladou ještě ženu, aby mi dovolila zahřát můj oběd a zároveň uvařit i
kávu. Učinila tak s ochotou. Stěžovala si, že má muže na vojně a je doma pouze s
dvěma dětmi a starou matkou, která byla nemocná. Vyprávěla mi svoje trpké
zkušenosti, ke kterým jsem nemohl více než pokývnout soustrastně hlavou.
Vyprávěla mezi jiným, jak vandalským způsobem počínali si Maďaři v tom kraji.
Sebrali jí dvě kravky a kozu o slepicích ani nemluvě. Mimo to jeden maďarský
voják, že ji znásilnil a že cítí se v jinším stavu. Obávala se až vrátí se muž domů, co
jí na to řekne a bude-li jí vůbec věřit. Pravda je, že ani Rusové takovým způsobem
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neřádili. Velké slzy tekly jí po tváři, cítil jsem s ní, upřímnou soustrast jí projevil a
těšil, že snad válka brzy skončí a že nastane i jí nový lepší život. Byl bych tehdy
plakal zároveň s ní.
Když jeden druhému jsme si postěžovali, byl jsem hotov s ohříváním konzervy
i káva byla již uvařena, proto jsem jí poděkoval a šel k své díře, kde jsem se najedl a
oddal se svým myšlenkám. Zdálo se mi, že jsme na místě tam trochu v bezpečí a tu
divné myšlenky rojily se mi v hlavě, jako vždy když jsem byl v nebezpečí.
Vzpomínal jsem na ty útrapy a nebezpečí posledních dní. Ne snad, že bych se byl
vzpíral přáti tomu abych padl, ovšem že jsem si toho nepřál také, bylo mi to
lhostejné, ale jen na to jsem myslil, abych nepadl rukou naší, poněvadž by to nebylo
nic divného, při těch důstojnících, kteří nás ovládali. Byli tak nezkušení a hloupí, že
nebylo jednoho většího boje, aby naši nepostříleli svoje lidi. Toť bylo vedení.
Myslel jsem si vždy, no s takovými důstojníky to jistě vyhrajeme. Obyčejně
jen hodně křičeli, když jsme byli někde hodně daleko za frontou. Ve frontě však
chraň Bůh, to bych byl musel hledat se svící v ruce jednoho a přeci by nikoho nikdy
nebyl nikdo našel. Seděl jsem tak na kraji vykopané jámy a přemýšlel naší práci.
Jak to jen je možno, že máme opačnou frontu, proti nepříteli zády. Mapu jsem
neměl, takže nemohl jsem se orientovat, proto bylo mi to divné tím více.
Konečně pomyslil jsem si, že mi po tom nic není, že já za to zodpovědným
nebudu, oddal jsem se nyní vzpomínkám na domov. Co pak asi dělají moji drazí
doma. Možná že právě v té chvíli vzpomínají na mě. Jakési teskné myšlenky
probíhaly mi hlavou. Těšil jsem se, že snad přeci se domů vrátím a uvidím ty svoje
drahé, že budu zase šťasten jednou v kruhu svých milých. Obíraje se takovými
myšlenkami usnul jsem a po celý čas mého spánku snil jsem o domově.
V noci jsem se probudil. Měsíček stál vysoko na obloze, nebe bylo čisté jako
sklo a nikde nic se nehýbalo. Zatřásl jsem se zimou a vstal, abych si upravil lože. Při
tom jsem pohlédl na řadu vojáků, kteří klidně oddychovali. Řada jich táhla se až k
nedohlednu. Nevýslovně teskně bylo v mojí duši. Ulehl jsem znovu a zakryl se
úplně, avšak nemohl jsem usnout, jednak pro velikou zimu, ale hlavně pro myšlenky,
které kolovaly mojí hlavou. Konečně jsem usnul.
Ráno probudili jsme se všichni zkřehlí. Hned začali rozdělávat oheň a vařit
kávu. Učinil jsem totéž a když jsem se trochu zahřál, šel se přesvědčit, zdali je vše v
pořádku a mezitím přišel rozkaz, že půjdeme zpět. Seřadil jsem tedy svoji četu a za
malou chvíli již jsme přišli do vesnice, kde na nás čekaly naše kuchyně. Tam dostali
jsme jíst, nebylo to však valné. Potom přišly i jakési jiné oddíly a konečně dostavil
se náš divisioner. Seřadili nás pěkně po pořádku a pak jsme defilovali ( pochodovali)
kolem něj. Když však jsme byli právě v nejlepším, přišel najednou neočekávaný
obrat. Zasvištěl nad námi šrapnel a nedaleko praskl. Divisioner nečekal až bude po
defilirce, sedl na koně a řka, že má ještě jakousi nutnou práci odjel pryč. Zatínal
jsem zlostí zuby. Defilierka byla přerušena a my se stáhli opodál doleva a odtamtud
jsme šli dále dozadu. Konečně jsme přišli k jakési dráze. Obsadili jsme ji. Já s mojí
četou byl jsem až na levém křídle. Proto jsem byl nucen vyslat stráže k zabezpečení
našeho levého křídla.
Přepis originálu občana z Topolan
pokračování v dalším vydání zpravodaje
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Své životní jubileum oslavili:
Leden: Věrný Vladislav
Únor:

Kupčíková Františka
Červeňáková Lenka
Kalová Anna
Pila Jaroslav

Březen: Zahradník Dušan
Železný Miloslav
Kolejka Jan
Kala Jaroslav
Kolmačka Karel
Všem oslavencům srdečně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti.

********************************************************
V 1. čtvrtletí 2016 se narodili:

Adéla Sedláčková
Jan Jenáček
Jakub Michalík

NEJKRÁSNĚJŠÍ ZE VŠECH DÁRKŮ,
VKLÁDÁ ŽIVOT DO KOČÁRKU.
V JEDNOM Z NICH TEĎ TIŠE DÝCHÁ
VAŠE ŠTĚSTÍ, VAŠE PÝCHA.
AŤ DĚŤÁTKU SUDIČKY
JEN VŠE DOBRÉ DAJÍ,
AŤ PRO NĚHO
HODNĚ LÁSKY, ZDRAVÍ,
ŠTĚSTÍ MAJÍ.
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RECEPTY
Jarní kedlubnový salát
INGREDIENCE:
1 plátek lososa
2 kedlubna
3 mladé cibulky i s natí
1 majonéza
pepř
POSTUP:
Kedlubny nastrouháme, do toho nakrájíme mladé cibulky a lososové plátky (můžeme
přidat i na jemno nastrouhanou mladou mrkev), zamícháme s majonézou, dle chuti
opepříme a necháme vychladit. Podáváme s čerstvý pečivem.

Žižkovští utopenci s hořčicí a česnekem
INGREDIENCE:
15 buřtů,
2 lžíce nastrouhané mrkve,
plnotučná nebo francouzská hořčice,
3-4 bobkové listy,
6-8 kuliček nového koření,
hrstka (kolem 40 kuliček) celého pepře,
2 nastrouhané (či na plátky nařezané) feferonky,
případně 3 lžičky koupených mletých feferonek ze skleničky,
4 sterilované, podélně nakrájené okurky,
6-8 (i více) stroužků česneku nakrájeného na plátky,
ocet, nálev z Deka udělaný podle návodu na sáčku, oslazený 3-5 kousky umělého
sladidla,
4 až 6 středních cibulí nakrájených a rozebraných na kolečka.
POSTUP:
Vuřty sloupneme a z jedné strany (podélně) asi do 2/3 nařízneme. Řez vytřeme
hořčicí a vložíme plátek okurky. Na druhé straně uděláme několik kratších a méně
hlubokých řezů a do nich vložíme po 1- 2 plátcích česneku. Řezy s náplní vždy
zamáčkneme. Do sklenice dáme vrstvu zeleniny, vrstvu vuřtů, cibule a koření a stále
pokračujeme v nakládání, až je sklenice plná (končíme cibulí).
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Do vychladlého nálevu z Deka přilijeme ještě 1-1,5 dl octa, promícháme a zalijeme
naložené vuřty. Zbytek nálevu schováme na příště. Zbylé plátky česneku přidáme do
nádoby k vuřtům.
Necháme 7-10 dní v chladu (dole v ledničce, lehce pokryjeme alobalem). Pokud se
lák vsákne, doléváme ze zbylého.

Králík s domácí nádivkou
INGREDIENCE:
1 králík
150 g špeku
300 g cibule
50 g česneku
5 PL plnotučné hořčice
400 ml bílého vína
pepř
sůl

NÁDIVKA:
6 rohlíků
200 g vařeného uzeného masa
200 ml vývaru z uzeného masa
6 vajec
50 g másla
50 g čerstvě nastrouhaného křenu
3 mladé cibulky
svazek bylinek (libeček, petrželka)
muškátový oříšek, pepř, sůl

POSTUP:
Očištěného králíka prošpikujeme slaninou, osolíme a opepříme. Česnek prolisujeme a
smícháme s hořčicí a touto směsí potřeme králíka z vrchu i zevnitř. Králíka naplníme
nádivkou, kůži na břišní části spojíme špejlí, vložíme do pekáče s cibulí pokrájenou
na měsíčky, podlijeme vínem a pečeme při 180°C 1-1,5 hodiny dozlatova. Během
pečení přeléváme šťávou.
NÁDIVKA:
Rohlíky nebo žemle nakrájíme na kostičky, navlhčíme vývarem z uzeného, přidáme
žloutky, pokrájené uzené maso, jemně posekanou cibuli, bylinky, nastrouhaný křen,
rozpuštěné máslo, dochutíme solí, pepřem a muškátovým oříškem a dobře
promícháme. Z bílků vyšleháme sníh, který lehce vmícháme do těsta. Nádivkou
plníme králíka, zbytek vkládáme do vymazaných a strouhankou vysypaných
zapékacích misek, ve kterých nádivku pečeme při 180°C cca 20 minut.
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700. výročí narození Karla IV.
V roce 2016 oslavíme výročí jedné z nejdůležitějších událostí v dějinách českých
zemí. Připomeneme si 700 let od narození „Otce vlasti“, krále českého a císaře
Svaté říše římské Karla IV., jehož považuje český národ za nejvýznamnější osobnost
své historie. Do oslav se zapojí české kulturní,
akademické i vědecké instituce, mezi nejvýznamnější
akce bude patřit mezinárodní výstava, kterou
připravuje Národní galerie v Praze.
Karel IV. je oceňován především pro svou moudrost,
vzdělanost a diplomatickou obratnost. Za jeho vlády
dosáhly české země nebývalého hospodářského i
kulturního rozkvětu. Dlouho opomíjená Praha se stala,
založením Nového města pražského, skutečnou metropolí
Svaté říše římské. A ani jeho další zakladatelské činy
neztratily nic ze své důležitosti a dodnes se jimi můžeme
těšit. Ať už je to při obdivování monumentální krásy chrámu sv. Víta, během
procházek po Karlově mostě či při rozjímání v chodbách Karlštejna.
Karlova vláda nevratně zasáhla i do dalších oblastí společnosti. Vzdělání bylo
podpořeno založením proslulé Karlovy univerzity, která byla první univerzitou na
sever od Alp. Význačným činem v oblasti církevní pak bylo založení pražského
arcibiskupství, které ukončilo podřízenost arcibiskupství německému. V neposlední
řadě je potřeba zmínit výjimečné postavení v rámci Svaté říše římské, které Země
koruny české získaly vydáním Zlaté buly Karla IV., a které zastávaly až do zániku
říše v roce 1806.

ŽIVOTOPIS
Český a německý král, římský císař Karel IV. se narodil 14.5.1316 v Praze, jako
nejstarší syn Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny. Dostal jméno běžné u
Přemyslovců – Václav. Pocházel z dynastie Lucemburků. Jako malý čelil Karel
rozporům svých rodičů, které zapříčinily, že byl malý princ odloučen od matky a
ukrýván na hradě Loket a poté na Křivoklátě.
V roce 1323 ho otec předal na vychování francouzskému dvoru. Ve Francii na
pařížské univerzitě studoval Karel svobodná umění a učil se vladaření. Uměl číst a
psát, to nebylo v té době u panovníků běžné. Ovládal latinu, francouzštinu, italštinu a
němčinu. Po francouzském králi Karlu IV Sličném, který byl jeho kmotrem, přijal
jméno Karel.
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Ještě jako hodně mladý se Karel oženil se stejně mladou Blankou z Valois. Jejich
sňatek byl předem domluven. Ve Francii a v Lucembursku strávil Karel sedm let.
Poté spravoval severoitalské državy svého otce.
Česká šlechta požadovala v roce 1333 po Janu Lucemburském, aby se Karel ujal
vlády v zemi. Král jim vyhověl a synovi udělil titul moravského markraběte. Svého
syna příliš v lásce neměl, bál se jeho silné konkurence.
Po svém příchodu do Čech se Karel setkal se zuboženým královstvím. Pražský hrad
se nedal obývat. Těšil se na setkání s matkou, kterou od dětství neviděl. Ta však
zemřela před Karlovým návratem do Čech.
Díky funkci správce byl Karel dobře připraven vládnout zemi. V červenci 1346 byl
zvolen za německého krále a 26. listopadu v Bonnu korunován. V roce 1346 padl
jeho otec v bitvě u Kresčan a on se ujal vlády. O rok později byl arcibiskupem
Arnoštem z Pardubic korunován na krále. Jeho hlavu zdobila nová svatováclavská
koruna, kterou nechal pro tento účel zhotovit. Při korunovační jízdě do Říma byl zde
5. dubna Karel korunován na římského císaře ve Svatopetrské bazilice.
Karlovi se podařilo najít kompromis mezi panovnickou mocí a politickými nároky
šlechty, posílil tím centralizovanou monarchii. V roce 1344 založil arcibiskupství
pražské. Tím českou církev osvobodil od německého diktátu. Praha se za jeho vlády
stala sídelním městem a centrem českého království. Přítel Karla IV. Arnošt z
Pardubic se stal prvním pražským arcibiskupem. Řídil olomouckou a litomyšlskou
diecézi.
Rok 1348 byl, co se týče Karlovi aktivity, velice plodným. Vydal důležité listiny,
založil mnoho institucí a dal postavit významné stavby. 7.4.1348 založil Pražské
vysoké učení. Tím se Praha stala evropským centrem vzdělanosti. Tato univerzita
byla první ve střední Evropě a předlohou se jí staly univerzity italské a francouzské.
8. března 1348 začal Karel IV. zakládat Nové Město pražské, jehož centrem se stalo
dnešní Karlovo náměstí. Na Pražském hradě došlo jeho zásluhou k obnovení
královského paláce a k dalším stavebním pracem na Svatovítské katedrále a kapli sv.
Václava. Vedoucím staveb se stal po smrti Matyáše z Arrasu, slavný stavitel a sochař
Petr Parléř. Karel nechal postavit novou královskou hrobku a do ní převézt ostatky
českých králů a církevních hodnostářů. Starý Juditin most, která spojoval Staré a
menší město pražské, nahradil kamenný, na jehož obou koncích jsou věže.Protože v
době hladomoru nebyla pro lidi práce, nechal Karel IV. postavit tzv . hladovou zeď na
Petříně a tím zajistil nové pracovní příležitosti.
10. června 1348 založil panovník hrad Karlštejn. V kapli sv. Kříže, která je součástí
hradu, chtěl Karel uložit ostatky svatých a korunovační klenoty. V roce 1357 vzniklo
díky Karlovi IV. děkanství, které existuje dodnes.
Emauzský klášter na Novém Městě vznikl v roce 1348. Karel se snažil získat do
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osobního vlastnictví další území říše. V tom mu pomáhalo diplomatické jednání i
sňatky z rozumu. V roce 1348 mu zemřela manželka Blanka z Alois, kterou velmi
miloval. S ní měl dcery Markétu a Kateřinu. Jeho další žena Anna Falcká zemřela v
roce 1353. Ta Karlovi zanechala jejich prvorozeného syna Václava, ten ale po roce
života zemřel. Třetí Karlova žena Anna Svídnická zemřela také velmi mladá. S ní měl
král syna Václava IV, který se měl stát Karlovým nástupcem. Ten se mu proto plně
věnoval. Od mala se Václav účastnil otcových jednání a vladaření. Ale i přes
veškerou péči se Karlovi nepodařilo vychovat syna k obrazu svému.
V roce 1363 uzavřel Karel svůj poslední sňatek s o třicet let mladší Alžbětou
Pomořanskou. Ta měla podle pověsti ohromnou sílu, lámala meče a ohýbala podkovy.
Porodila Karlovi další dva syny, Zikmunda , Jana a dceru Markétu.
I přes to, že Karel všechny své sňatky dobře naplánoval tak, aby vyhovovaly jeho
mocenským a dynastickým zájmům, byly tyto vztahy harmonické. Karel si jimi
pomohl k novým územím – Svídnicku a Javornicku, ke slezským knížectvím, k
panství v Bavorsku, Míšeňsku a Falci.
Karel se zajímal o historii, podporoval vznik kronik, které vyzdvihovaly jeho
panovnické úspěchy. Pokládal kroniky za důležitý zdroj informací pro nové generace.
Nejlépe napsanou kronikou té doby je Kronika Přibíka Pulkavy z Radenína a také
životopis Karla IV, který popisuje panovníkův život od jeho mládí ve Francii a v Itálii
a návratu do Čech, až po jeho zvolení za krále římského.
Zejména z maleb na hradě Karlštejně známe podobu Karla IV. Měřil asi 173 cm, byl
mírně nahrbený a hlavu držel k jedné straně. To bylo způsobeno jeho četnými
zraněními. Měl výrazný nos, velké oči, vlasy dlouhé po ramena a krátké vousy. Jeho
plnohodnotný život byl zmařen zlomeninou v krčku levé nohy. To ho upoutalo na
lůžko. Jelikož se prakticky nemohl hýbat, dostal zápal plic a 29.11.1378 zemřel. Byl
mu vystrojen honosný pohřeb. Při něm byl označen za „otce vlasti“ a tak je mu
říkáno dodnes. Jeho ostatky byly uloženy do královské hrobky u chrámu Sv. Víta na
Pražském hradě.
Zásluhy Karla IV.:
Ovlivnil osud české země i celé střední Evropy. Praha se díky němu stala politickým
centrem a sídlem vzdělanosti. Upravil vztah českého státu k říši zlatou bulou /1356/,
která mimo jiné stanovovala právo svobodné volby českého krále pro případ, že by
panovnický rod vymřel. Karel také založil novou státní instituci- země České Koruny.
Ta byla nadřazena českému králi i stavovské obci. Za svůj život dal Karel IV.
vybudovat nový královský palác, založil Nové Město v Praze, zařídil pokračovací
práce na chrámu Sv. Víta, nechal postavit Karlův most a hrad Karlštejn, založil řadu
klášterů. Jeho zásluhou vznikla v Praze první univerzita ve střední Evropě / Karlova
univerzita 1348/. Karel IV. dovedl svým vladařským uměním hospodářství českých
zemí k prosperitě.
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Hodina země
Co je to hodina Země?
Hodina Země je každoroční událost pořádaná WWF, v níž se lidé, města a firmy společně
hlásí k ochraně klimatu. Jedná se o hodinové zhasnutí světel, ať již veřejného osvětlení, štítu
firmy nebo ve vlastním obýváku.
Kdo Hodinu Země organizuje?
Hodinu Země pořádá největší světová ochranářská organizace - WWF. Ta v roce 2010
oslovila Český svaz ochránců přírody, aby akci koordinoval v Česku. Konkrétní organizační
práci má na starost základní organizace Českého svazu ochránců přírody Veronica, která se
rozhodla v organizaci akce pokračovat i v dalších letech.
Hodina Země symbolicky spojuje obyvatele napříč mnoha různými státy, kteří se
chtějí podílet na ochraně klimatu. Osvětlena nebyla například radniční věž na
Prokešově náměstí v Ostravě, brněnský Špilberk, chrám sv. Barbory v Kutné Hoře
nebo Národní dům v Prostějově.
„Symbolickým zhasnutím dáváme najevo, že o velkém problému, kterým je změna klimatu,
nejen víme, ale že se na jeho řešení chceme aktivně podílet,“ řekla Yvonna Gaillyová z
Ekologického institutu Veronica, který akci pořádá. Dodala, že se někteří účastníci
dobrovolně zavazují k dalším ekologickým opatřením například k používání biomasy nebo
využívání elektrokol.
Akce částečně reaguje na klimatickou konferenci v Paříži. Při ní se politici z celého světa
zavázali k ochraně klimatu. „Teď je čas, abychom začali i u nás. To znamená šetřit s
energiemi, více využívat obnovitelné zdroje a skončit s pálením fosilních paliv, které ke
změně klimatu přispívají nejvíce,“ řekl Hugo Charvát z Centra pro dopravu a energetiku.
Historicky první Hodina Země proběhla v roce 2007 v australském Sydney. V následujících
letech se k akci přidávala další města na světě. Česká republika se Hodiny Země účastnila
poprvé v roce 2010.
Za hodinu se prakticky nic neušetří, má to tedy smysl?
Neušetří se vskutku mnoho energie, přesto má Hodina Země značný smysl. Tato akce je v
prvé řadě symbolická – má dát politikům najevo, že desítky milionů lidí po celém světě
považují změnu klimatu za nejpalčivější problém dnešní doby. A že proto požadují, aby
politici celého světa okamžitě přijali opatření vedoucí k radikálnímu snížení emisí
skleníkových plynů, a tím k zamezení nejhorších katastrof plynoucích z probíhající změny
klimatu.
Předpokládá se, že ten, kdo se k celosvětové Hodině Země připojí, nešetří energii jen tu
jednu hodinu v roce, ale že se snaží snížit svou spotřebu trvale. Hodinou to jen začíná!
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Z ČINNOSTI SPOLKU PRORADOST TOPOLANY
Dětský karneval
V sobotu 6. února jsme pro děti připravili tradiční dětský karneval. Děti
se opět sešly v hojném počtu a překvapily nás nápaditými kostýmy.
Natěšeni a plni očekávání se pouštěly do nejrůznějších soutěží, které byly
v průběhu celého odpoledne připraveny. Své taneční umění předvedly při
odpolední diskotéce. Za své výkony dostaly děti sladkou odměnu a na
závěr je čekala bohatá tombola. Hlavními výhrami byly volné vstupenky do
Dinoparku a na bowling. Doufáme, že šťastní výherci si svou výhru
společně s rodiči patřičně užili. Moc děkujeme všem sponzorům a dárcům.
Maškarní zábava pro dospělé
Aby to dospělým nebylo líto, i pro ně jsme letos znovu připravili jejich
maškarní zábavu, kde mohli předvést svou kreativitu při vymýšlení masek.
O tom, že kostýmy byly opravdu nápadité, nemohlo být sebemenších
pochyb. Sešli jsme se sice v menším počtu než loni, ale i přesto jsme si
večer náležitě užili. Nechyběly soutěže - židličky a praskání balonků, při
kterých někteří účastníci předvedli svou bojovnost a mnohdy i taktiku:o)
Celým večerem nás provázel DJ Martin. Součástí večera bylo hlasování o
nejlepší kostým. Odměnou pro vítěze byl poukaz na wellness služby od
Selského dvora. Děkujeme všem zúčastněným a těšíme se zase za rok!
Více fotografií z pořádaných akcí naleznete na našich stránkách
http://www.proradosttopolany.cz/fotogalerie/
V nejbližší době pro vás připravujeme:
30. dubna se můžete těšit na tradiční PÁLENÍ ČARODĚJNIC,
4. června na DĚTSKÝ DEN,
V měsíci červnu pro Vás plánujeme uspořádat celodenní zájezd s exkurzí
vodní elektrárny Dlouhé Stráně.
O připravovaných akcích Vás budeme včas informovat.
Za spolek PRORADOST Topolany
Kateřina Ševčíková
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Floria JARO 2016
30. 4. 2016 - 8. 5. 2016
40. ročník celostátní prodejní výstavy pro zahradníky a zahrádkáře
Výstaviště se promění v místo provoněné okouzlujícími aranžmá z jarních
cibulovin, které nás vtáhnou do světa pohádek. Tak lze ve stručnosti popsat
hlavní květinovou expozici v pavilonu A, která bude od 30. dubna lákat
návštěvníky na květinovou výstavu Floria Kroměříž.
Hlavní expozice s název „Květinová pohádka“ nás okouzlí výjevy z večerníků.
Pohádkové příběhy budou vyzdobeny velkým množstvím aranží tisíců kusů narcisů,
tulipánů, hyacintů, ale také muškátů a petúnií. Nebude chybět přehlídka
rododendronů, okrasných stromů a keřů. Těšit se můžete například na Krakonoše,
Karafiátovy Broučky, Rákosníčka, Vílu Amálku. Perníková chaloupka se promění v
cukrárnu plnou dobrot. Celý prostor doslova rozkvete desítkami aranží řezaných
květin - lilií, call, anturií, či amarylisů.
K příležitosti zahájení jarní výstavy bude pokřtěna nová odrůda narcisu s názvem
Rákosníček. Již podle názvu usoudíte, že se jedná o zelenou barvu.
Kromě této nádhery si u nás můžete nakoupit přísady, květiny, okrasné stromy a keře,
zahradní techniku a další věci potřebné pro zahradu.
Hudební program:
Sobota 30. 4. 2016 11: 00 – 14:00 Michal Tučný revival band
Neděle 1. 5. 2016 11: 00 – 14:00 Kreyn
Pondělí 2. 5. 2016 11: 00 – 14:00 Stanley´s Dixie Street Band
Úterý 3. 5. 2016 11: 00 – 14:00 cimbálová muzika Réva
Středa 4. 5. 2016 11:00 Jožka Černý
Čtvrtek 5. 5. 2016 11: 00 – 14:00 Moravanka
Pátek 6. 5. 2016 11:00 Josef Zíma
13:00 Yvetta Simonová
Sobota 7. 5. 2016 11:00 Milan Drobný
Neděle 8. 5. 2016 11:00 Fleret
Základní informace:
Otevírací doba

9:00 -17:00

Základní vstupné- dospělí
Důchodci nad 65 let a děti 10-15 let

90 Kč
70 Kč
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Nová výstava v muzeu ve Švábenicích
V Obecním vlastivědném muzeu ve Švábenicích bude otevřena od 13.
března 2016 do 26. června 2016 nová výstava pod názvem
"VELIKONOČNÍ neboli PAŠIJOVÉ BETLÉMY".
************************************************************

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. 2 můžete nechat na obecním úřadě do 15. června 2016
***************************************************************************************
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