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SLOVO STAROSTY
Milí spoluobčané,
podle kalendáře již léto skončilo, ale skutečnost, je
trochu jiná. Na změnách klimatu se podílíme více či méně
všichni. Začíná to tím čím doma topíme a přesvědčit se o tom
budeme moci za pár týdnů. Připravuje se zákon, který
umožňuje úředníkům vstupovat do domů a kontrolovat čím
kdo topí, ale jaký bude výsledek tohoto nařízení ukáže čas.
Začátkem prázdnin byl zprovozněn víceúčelový sportovně společenský areál, o
kterém se mluvilo více než deset let. Jsem si vědom toho, že je nutné dodělat ještě
spoustu věcí, hlavně v budově po firmě ALS, aby všichni byli spokojeni /WC,
rozvody vody a odpadů, revize a oprava elektrických rozvodů, topení, možná výměna
oken a vyřešení dalších problémů o kterých není nic známo/.
V současné době se buduje dešťová kanalizace v Hliníku a prodlužuje se
vodovodní řad do míst, kde zatím vodovod není. Připravuje se projektová
dokumentace na rozšíření vodovodu do zbývajících částí obce. Je nutné vyřešit
nějaké majetkové vztahy, proto tyto práce mají mírné zpoždění. Zrovna tak se
zpracovává návrh na opravu místní komunikace v Hliníku a úpravu prostranství u
parčíku na návsi.
V minulosti byly vydány některým občanům souhlasy na vybudování
parkovacího stání, nebo rozšíření vjezdu do domů. Ovšem ne všichni při této úpravě
zpevnili podloží a dodrželi rovinu se stávajícím terénem, jak jsme předpokládali.
Vím, že bylo dost kritických připomínek na vzhled obce v minulých měsících.
Stálý zaměstnanec byl dlouhodobě nemocen, pracovníkovi z Úřadu práce skončila
smlouva a již nemohl být u nás zaměstnán. Bylo k nám posláno asi 10 uchazečů o
práci, ale jejich odpovědi na otázku o zdravotním stavu svědčily o tom, že jim práce
moc nevoní. V srpnu byli posláni další uchazeči, z nichž jeden měl nastupovat v září
do školy a ten druhý byl přijat. Byl to vyučený zahradník, byla tedy naděje, že bude
platným pracovníkem. Ovšem skutečnost byla jiná, jak jste se mohli přesvědčit. Asi
po 10 dnech dal výpověď. Po dalším jednání a přesvědčování na Úřadu práce se k
nám vrátil dřívější pracovník a je to znát.
V nadcházejících měsících si připomeneme:
 28. října – Den vzniku samostatného československého státu
 6. listopadu – 175. výročí narození Františka Vymazala – topolanský rodák
 11. listopadu – Den válečných veteránů
 17. listopadu – Den boje za svobodu a demokracii
K výročí narození Fr. Vymazala se připravuje vzpomínková akce. Přesné
datum bude včas oznámeno.
Nejmenším školákům přeji samé jedničky a těm odrostlejším hodně studijních
úspěchů. Nám ostatním spoustu pěkných pohledů na podzimní přírodu a mír v duši.
Vladimír Kudlička
starosta obce
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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 8. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne
29. 6. 2016
Zastupitelstvo obce schvaluje:
* Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK z dotačního programu Program rozvoje
venkova Jihomoravského kraje pro rok 2016 na rok 2016 ve výši 200 000,-Kč
* Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK v oblasti Požární ochrany na vnitřní
úpravu vozidla, nákup ostatních věcných prostředků ve výši 40 000,-Kč
* Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK z Dotačního programu „Podpora rodinné
politiky na úrovni obcí“ ve výši 20 000,-Kč
* Smlouvu o sdružených dodávkách službách dodávky elektřiny
* Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene za jednorázové úplatné 1 000,Kč
* zprávu o výsledku konečného přezkoumání hospodaření obce Topolany za rok 2015
* závěrečný účet obce za rok 2015 s výhradou a přijímá opatření potřebná k nápravě
zjištěných chyb a nedostatků při přezkoumání hospodaření
* jako zhotovitele na prodloužení vodovodu řad 4 a 4 -2 firmu Trasko Vyškov za 641 591,Kč s DPH
* jako zhotovitele na na vybudování dešťové kanalizace v lokalitě Hliník firmu Trasko
Vyškov za 480 415,-Kč s DPH
* pronájem hrobového místa řad VI., čísla hrobů 8 -11, t. j. třímístné hrobky paní …..
* Smlouvu o Budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Obcí Topolany a JMK
Brno
* - nákup stolní lampy do kanceláře pí. účetní
- nákup nové tiskárny v Toner marketu – černobílý tisk, laserová A4, oboustranný tisk
scanner, pořadač na skenování více dokumentů
* - provozní řády víceúčelového i dětského hřiště dle příloh zápisu č. 21,22,23
- jako správce hřiště pí, J. Pospíšilovou a p. L. Koudelku
* Smlouvu o zřízení věcného břemene č. PV – 014330038794/001 mezi E.ON Distribuce
a Obcí Topolany

Zastupitelstvo obce neschvaluje:
* Žádost o výjimku s umístěním novostavby – dřevostavby RD na p.č. 71mimo stávající
stavební čáru
* Smlouvu o Budoucí smlouvě mezi Obcí Topolany a firmou RWE GasNet s.r.o.
* Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti mezi Obcí Topolany a
firmou Daval
* Žádost o oplocení předzahrádky dřevěným plotem na parcele č.150
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Výpis usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne
29. 8. 2016
Zastupitelstvo obce schvaluje:
* Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Obcí Topolany a firmou
RWE gas-net
* Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Obcí Topolany a E.ON Distribuce za
jednorázovou náhradu 500,-Kč
* Smlouvu o spolupráci mezi Obcí Topolany a společností Organizačně správní institut
* nově předloženou studii rodinného domu – dřevostavby manželů ... za podmínky, že
bude dodržena stavební linie
* Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi ŘSD ČR a Obcí Topolany
* Žádost o zřízení urnového hrobu
* Dodatek ke smlouvě o provedení dešťové kanalizace – zřízení přípojek v lokalitě obce
zv. „Hliník“ mezi Obcí Topolany a firmou Trasko
* Příspěvek na financování dopravního systému IDS JMK na rok 2016 ve výši 16 200.-Kč

Zastupitelstvo obce neschvaluje:
* Žádost p. ….. o povolení položení dlažby na obecní pozemek před RD č.p.134
Zastupitelstvo obce neschvaluje a odkládá:
* rozhodnutí o žádosti o odkup části pozemku p. č. 81/1 a p. č. 1484/1

PŘIPOMÍNKA KE SLOVU STAROSTY
Nechci být osočována za průchod obcí se svým psím „miláčkem“. Poctivě chodím s
pytlíkem, protože i mně by se nelíbilo mít před domem takové hromady, co nadělají
zvláště ti velcí psi.
Stačí zapojit zdravý selský rozum a uvědomit si, že když jdu dvakrát denně venčit
psa, který koná potřebu pravidelně, bude to za rok 730 hoven, které můj pes po sobě
zanechá před domy spoluobčanů.
Kdo si tohle neuvědomuje, ať se vrátí do středověku, kde mohli konat potřebu na
ulici i lidé.

Eva Hudečková
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VZPOMÍNKY Z DOB DÁVNO MINULÝCH
Vaříval jsem často čaj, večer lehl pod deku, vypotil se dobře a bývalo lépe. Každou neděli
jsme chodívali do kostela. Jednou zůstali jsme s kolegou déle na hrubou mši. Když jsme přišli
zpět z kostela, byla po nás již sháňka. „Dienstfuhreuder“ sotva nás uviděl hned nás vzal k
rapportu. Výsledek byl, že jsme dostali každý 14 dní kasárníka.
Mezitím udeřili citelné mrazy a my neměli čím topit. Naše ubikace byla v rajonu druhé
erskomp. A nedaleko od nás byla kuchyň, poslal jsem našeho ordonance , aby tam sebral
dřeva k topení. Ten však se vrátil s pláčem zpět, že prý jej kapral zlapal a dal mu po mordě.
Musil jsem se tedy sám poohlédnout po nějakém palivu. Viděl jsem, že u čtvrté kampanie
vozili dřevo do sklepa. Tam jsme se večer vypravili s kolegou Životským a s ordonancem. Já
šel do sklepa a oknem jsem jim podal každému pořádný trám, jeden postavil k oknu pro sebe,
vyšel, vše jsme odnesli a tak jsme měli na několik dní pokoj.
Uplynul ale jeden měsíc od doby, kdy jsem byl naposled u marodvisity. Kašel se stále
stupňoval, takže jsem uznal za dobré znovu jít k marodvisitě. Navečer jsem se tedy zapsal u
„Tagcharge“. Ráno však pěkně vyšlo sluníčko a byla naděje na teplý den. K visitě jsem tedy
nešel a vyrukoval na cvičiště. Dienstfuhreuder však měl již od dřívějška na mě spadeno, proto
mě zase vzal k rapportu. Abych byl jistě zavřen, namluvil hejtmanovi o mně, že prý stále jen
chodím k marodvisite a že nechci rukovat atd. U rapportu jsem nebyl připuštěn vůbec k slovu
a ani slovem mi nebylo dovoleno se obhájit. Dostal jsem od hejtmana „6Tage verschaften
arrest wegen falsche marodierung“. Tehdy jsem zahořel hučnem spravedlivým, avšak byl
jsem bezmocným proti „Zupácké sebrance“. Myslil jsem si však svoje a čekal až mi bude
popřáno osudem se odměnit panu Dienstfuhreuderovi za jeho dobrotu. Příležitost naskytla se
brzy. Odseděl jsem 4 dny a začal pokašlávat krev. Viděl jsem, že nemohu dále s mojí nemocí
žertovat. Znovu jsem se zapsal k marodvisite, přesto že mi bylo pohroženo, že budu zase
zavřen. Ráno mě doktor prohlédl a poslal do nemocnice. Od kolegy Životského jsem dostal
balíček tabáku a porci chleba na cestu. Dienstfuhreuder se zlobil a vztekal, jenže mu to nic
nepomáhalo. Na rozloučenou jsem mu řekl, že mám teprve 4 dny odsezené a o těch dvou že
se ještě dohodneme u rapportu po mém návratu.
Odjel jsem vlakem do Přemyšlu do nemocnice. Tam jsem pozbyl svoje pěkné vlasy pod
rukou jednoho nemilosrdného holiče a byl přidělen na čtvrtý oddíl, kdež byl Dufek – čech. Na
večer jsem dostal silnou horečku, která mnou putovala několik dní. Dostával jsem jakési
prášky, které mi utišily trochu kašel a rovněž jsem přestal kašlat krev.
Když jsem pozbyl i horečku, byl jsem předvolán k prohlídce. Po prohlídce, která trvala
asi půl hodiny jsem šel zase do svého pokoje. Asi za hodinu tam přišel jeden „ordinations
schreiber“ který mi nabízel opis nálezu za 50 korun. Samo sebou, že jsem jej hnal ven, až
nevěděl kde má honem nalézt dveře.
Z nemocnice jsem byl propuštěn a přišel zase ke kampagnii. Druhého dne ráno jsem se
dal zapsat k rapportu. Dienstfuhreuder viděl, že myslím to docela vážně a proč chci k
rapportu ho zajisté také napadlo, proto si mě před rapportem zavolal a přemlouval mě abych
si to rozmyslil. Se mnou však nebylo řeči, protože již jsem toho měl právě dost. U rapportu
jsem vše hejtmanovi pověděl, ten si pana Df zavolal a můj trest byl zrušen a zupák dostal 14
dní kasárníka za svoje nepravé tvrzení. Tím se pře mezi námi skončena. Ovšem že pan Df
moc potěšen nebyl výsledkem, který nikdy neočekával a já zase jsem měl radost z gratulací
mých kolegů.
Konečně přišel můj lékařský nález z nemocnice. Měl jsem jít k páté kampagnii kam byli
transferováni všichni ti, kteří měli jít k supravitě. Dienstfuhreuder měl z toho radost, že se
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mne již konečně zbaví a také se o to všemožně staral.
Mně se však od čtvrté kampagnie pryč nechtělo, poněvadž jsem měl tam již svoje
kamarády, měli jsme svoji světničku vše pěkně zařízeno a dle doslechu u páté kampagnie bylo
mnoho vší. Proto jsem vyhledal pana Ludviga, kterého jsem prosil, abych směl zůstat nadále u
čtvrté kampagnie až se rozhodne můj osud u supravity.
Ten druhého dne dal napsat do kampagnie rozkaz, že jsem komandován až do odvolání u
kampanie, abych dohlížel na pořádek zevně ubikací. Tím ovšem nebyl feldvebl mnoho
potěšen, za to tím více já. Hned vložil jsem se do nového úřadu. K ruce jsem měl každý den
marody, kteří u marodvisity dostali službu v kasárně. Ti musili posbírat papíry, odhazovat
sníh, který neustále padal a když se začal rozpouštět, škrabali bláto. To však nic nepomáhalo
a proto jsem dal udělat nové chodníky z cihel.
To ovšem se Ludvigovi velice zamlouvalo, a proto nedal na mne dopustit. Často přicházel
Dienstfuhreuder žalovat na mě, avšak nic nesvedl. Konečně nastalo jaro, všechno pěkně
vyschlo, dal jsem ještě nově proházet příkopy, které byly zanešeny a měl jsem po práci.
Každý den jsem ležel až do poledne. Skoro den co den přišel Dienstf budit, hrozil mi
rapportem, ale nic to nepomáhalo. Vše bylo v nejlepším pořádku, všude čisto, takže při
nejlepší vůli mi nemohl přijít na kobylku.
Nejvíce jej zlobilo, že jsem se vždy po jeho nezdařeném pokusu mně uškodit, se mu
vysmál. Konečně přišlo v rozkaze, kterého dne budu představen k supravitě komisi.
Nyní musil jsem již k páté kampanii, ale již jsem se nezdráhal, poněvadž se tam dostal
nový kommandant ing. Hrdlička – čech. Těšil jsem se, že od něj dostanu dovolenou na žádost,
která mi přišla z domu. Avšak z původu ministerských nařízení , jako jednoroční dobrovolník
nemohl jsem dovolenou dostat. Nechtěl jsem tedy déle zůstat v té 5té kampanii a ohlížel jsem
se po nějaké kommandýrce. Brzy naskytla se mi příležitost. U druhé kampanie v kanceláři
bylo jedno písařské místo uprázdněno, přijal jsem je tedy. Byl jsem tam úplně spokojen. Práce
bylo sice dost, ale spal jsem v kanceláři, menage byla znamenitá, vždy bylo něco zvlášť pro
kancelář vařeno, ačkoliv já sám jsem toho nikdy nežádal.
Toužil jsem jen po dovolené, poněvadž jsem již 5 měsíců nebyl doma. Konečně i tu jsem
měl dostat. Byla mi slíbena od účetního poddůstojníka, šéfa kanceláře účetní. Slíbil mi, že až
bude po práci, sám poprosí pana hejtmana, aby mi dovolenou dal. Tím více jsem tedy
pracoval v kanceláři, jen abych si získal u všech pověst dobrého pracovníka. Můj
spolupracovník byl Korunka, který v civilu byl učitelem na obecných školách. Národnosti byl
ukrajinské. Byl výtečným pracovníkem a vydržel při práci kolikrát až do noci. Poznali jsme se
na první pohled a žili velice svorně.
Účetní poddůstojník byl také Ukrajinec. Málo kdy co promluvil, byl to takový podivín,
ale zacházel s námi velice solidně, takže ani v nejmenším nemohl jsem si na něj zastesknout.
Měli jsme jej oba rádi, poněvadž sám pracoval v kanceláři a pracovat uměl. Život kancelářský
tam se mi zalíbil a těšil mě, poněvadž jsem viděl, že jsou sami svědomití lidé kolem mne, že
nejen umějí poroučet, ale také sami do práce se pořádně vložit, což u vojáka jest zvláštností
velice zřídka viditelnou.
Musím nyní od vypravování trochu vybočit a vrátit se k době kdy jsem narukoval. Když
jsem se loučil o naší matiritní zábavě se slečnou Lidkou Beránkovou, slíbil jsem jí, že budu
často psát. Měl jsem ji již tehdy rád. Líbila se mi velice její povaha, tichá a mírná. V
následujících několika chvílích, které jsem strávil doma na krátkých dovolených, zašel jsem
vždy do Bučovic, abych se sní mohl uvidět. Uvítala mě vždy s velkou radostí a viděl jsem s
potěšením a přesvědčil se o tom, že i ona mě má velmi ráda.
Přepis originálu občana z Topolan
pokračování v dalším vydání zpravodaje
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Své životní jubileum oslavili:
Červenec:

Koudelka Eduard
Koudelka Jan
Hrozová Anna

Srpen:

Příborská Anna
Drmolová Ludmila
Marischlerová Evžena
Slezák Bronislav

Září:

Hanáková Věra
Zapletal Jan
Suchomel František
Michalík Jiří

Všem oslavencům srdečně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti.

************************************************
Ve 2. čtvrtletí 2016 se narodil:
Labuda Matyáš
Blahopřejeme Vám k narození Vašeho děťátka. Ať
životem ho provází radost, štěstí, zdraví a plná náruč
lásky.

************************************************************
Přestalo tlouci srdce tvé znavené,
nebylo z ocele, nebylo z kamene.
Bolestí znaveno přestalo bíti,
nebylo léku, jímž mohlo žíti.

Opustili nás:

Tomášková Marie

Vyjadřujeme upřímnou soustrast rodině a všem
pozůstalým.
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PODZIMNÍ RECEPTY
Koláč s cuketou a mákem
4 vejce
200 g krupicového cukru
500 g polohrubé mouky
300 g najemno nastrouhané cukety
50 g celého máku
200 ml oleje
100 ml mléka
1 prášek do pečiva
1 vanilkový cukr
Strouhaná citrónová kůra
Vejce s cukrem šleháme do pěny. Pak přidáme ostatní suroviny (kromě cukety) a vyšleháme.
Pak vmícháme očištěnou, bez jader, najemno nastrouhanou cuketu. Nalijeme na vyšší plech,
který vymažeme tukem a vysypeme moukou nebo vyložíme pečícím papírem.
Pečeme asi 40 min při 180°C
Vychlazený koláč můžeme polít polevou: 200 g moučkového cukru + 2 lžíce citrónové šťávy +
2 lžíce vroucí vody = šlehat (dle potřeby přidáme šťávu nebo vodu)

Polévka z máslové dýně
1 větší máslová dýně
1 pórek
1 cibule
3 mrkve
2 lžíce másla
vývar a nebo bujón
smetana
sůl, pepř, muškátový oříšek
semínka podle vašeho výběru (slunečnicové, dýňové)
Ve větším hrnci na másle zpěníme cibulku a pórek a po chvilce přidáme na kostičky očištěnou,
oloupanou a nakrájenou máslovou dýní a mrkev. Podlijeme vývarem a necháme vařit, až vše
bude měkké. Ponorným mixérem rozmixujeme, okořeníme solí,
pepřem, muškátovým oříškem a zjemníme smetanou. Na talíři ozdobíme semínky.
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Dušičky
Vzpomínka na všechny věrné zesnulé, Památka všech věrných zemřelých, Svátek
zesnulých, Památka zesnulých či lidově Dušičky, která připadá na 2. listopadu, je v
římskokatolické církvi dnem liturgického roku, kdy se církev modlí za zemřelé.
Liturgické obřady slouží v tento čas i Církev československá husitská, která vzešla z
prostředí katolického modernismu po první světové válce.
Anglikánská církev slavení Dušiček zrušila, avšak někde byla památka obnovena v rámci
anglokatolického hnutí. Protestantská reformace nebyla ve zrušení takto důsledná:
Martinu Lutherovi se její slavení v Sasku za jeho života nepodařilo potlačit.
Historie
Oslava Dušiček se odvíjí od svátku Všech svatých. Svátek Všech svatých se slaví v
dnech, kdy Keltové oslavovali konec roku, svátek Samhain, v noci z 31. října na 1.
listopadu. Samhain byl Kelty vnímán také jako doba, kdy se stírá hranice mezi světem
živých a mrtvých. Věřilo se, že se duše zesnulých v tento čas vracejí na zemský povrch,
a živí mohou navštívit podsvětí. Může dojít k setkávání živých a mrtvých, světlem živí
ukazují cestu mrtvým. Tradice v tento den zapalovat ohně a svíčky pochází od Keltů i
Slovanů, kteří věřili, že oheň očišťuje a světlo pomáhá chránit před zlými a potměšilými
duchy. Tradici svátku Samhaim je svou podstatou a znaky nejvíce věrná oslava
halloween.
S ohledem na fakt, že Keltové a poté Slované osídlili Střední Evropu a jejich kultury se
zde prolínaly, je předpokládáno, že se svátek Samhaim slavil i na území ČR a byl s
nástupem křesťanství nahrazen svátkem Všech svatých v termínu a Dušičkami ve
smyslu oslavy, jako svátek, kdy se vzpomíná na zesnulé.
Svátek Všech svatých je přesto někdy považován za oslavu, která počíná vysvěcením
původně antického chrámu Pantheonu v Římě v roce 609 jako vzpomínka na zemřelé,
kteří dosáhli věčné blaženosti.
Dušičky se slaví od 10. století. Památku věrných zemřelých zavedl roku 998 clunyjský
opat Odilo († 1048), který se takto snažil čelit přetrvávajícím pohanským obřadům. Podle
dostupných zdrojů je katolickým svátkem slaveným 2. listopadu od 12. století jako
vzpomínka na mrtvé, svátek Dušičky (vzpomínka na duše v očistci), Vzpomínka na
všechny věrné zesnulé. Ve 13. století se tento zvyk rozšířil po celé západní církvi. V
Aragonii začali kněží slavit v ten den tři mše za zemřelé; tento zvyk potvrdil papež
Benedikt XIV. (1748) a rozšířil pro všechny kněze ve Španělsku, Portugalsku a Latinské
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Americe. V roce 1915 Benedikt XV. toto dovolení rozšířil pro celou církev od první
světové války, kdy zahynulo velké množství lidí. V této době se na svátek Dušiček byly
uspořádávány průvody na hřbitovy, zdobily se hroby a konaly podobné zvyky.
Zvyky spojené s oslavou
V zemích s křesťanskou tradicí je zvykem během tohoto dne či období navštívit hřbitov
a rodinný hrob a rozsvítit na něm svíčku či položit živé květiny, což má symbolizovat
víru ve věčný život a demonstrovat přesvědčení, že život hrobem nekončí.
Mezi řadu lidových pověr a zvyků rozšířených v Česku patřila víra, že prý duše jednou
za rok, v předvečer Dušiček vystupují z Očistce, aby si odpočinuly od útrap. Blízcí
hříšníků proto podle dostupných informací naplnili lampu na olej máslem, aby si duše
mohly potřít spáleniny. Večer se příbuzní nebo přátelé napili studeného mléka (nebo se
jím postříkali), aby se duše tak ochladily.
Na svátky se také pekly takzvané „dušičky“ nebo „kosti svatých“, pečivo (bochánky,
rohlíky) ve tvaru kostí.Těmi se obdarovávali pocestní, žebráci u kostela, chudí lidé v
obci a zaměstnanci. V jižních Čechách ještě na počátku 20. století chodili koledníci na
Dušičky prosit o toto pečivo. V okolí Českého Krumlova tento zvyk, koledu, nazývali
"chodit po rohlíkách".
Pro snížení nákladů byly pro majitele pečivo pečeno ze světlé a pro zaměstnance z
tmavé mouky. Je zmiňováno, že na území jihočeského Doudlebska se pekly tzv.
všesvaté rohlíky nebo všesvaté dušičky, toto pečivo bylo větší než jinde.
Bývá zvykem, že se na hřbitovech konají v hřbitovních kaplích, kostelech či jen u
hlavního hřbitovního kříže bohoslužby slova či mše svaté. Na Dušičky má také kněz
povoleno stejně tak jako při pohřbech a zádušních mších nosit černé roucho (na
hřbitovech většinou pluviál), ve kterém kněz prochází spolu s věřícími hřbitov a kropí
svěcenou vodou hroby.
Památka zesnulých se slaví den po slavnosti Všech svatých 1. listopadu. Věřící
římskokatolického vyznání slaví Dušičky jako Svátek věrných zesnulých (Vzpomínka
na věrné zemřelé), tedy zesnulých, kteří zemřeli jako osoby římskokatolického vyznání
a byly pokřtěným (neexkomunikovaným) katolíkem, členem církve. Jde zde tedy o
společnou slavnost k oslavě osob, které již vstoupily do nebe.
V České republice je vzpomínka na všechny zesnulé vedle Vánoc největším svátkem,
který oslavují vzpomínkou, květinovým darem, zapálením svíčky, nejen křesťané, ale i
mnozí nevěřící . V anglosaských zemích je oslava památky zesnulých spojena s veselicí
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s názvem Halloween.
Modlitba a zapálení svíčky
Modlitba za zemřelé patří k nejstarší křesťanské tradici, vzpomínka na mrtvé je součástí
každého slavení eucharistie. Zapálení svíčky je symbolickým aktem vztaženým k
vzpomínce a věčnému životu. „Vzpomínáme na naše blízké a v duchu se ptáme, jaké
svědectví nám zanechali.“
Odpustky
Plnomocné odpustky pro duše zemřelých, které potřebují očištění (mrtvé, kteří páchali
hříchy) lze uplatnit o Dušičkách od 1. 11. do půlnoci 2. 11. Podmínkou je aby úkon
spojený s uplatněním získaných odpustků provedl pokřtěný (neexkomunikovaný)
katolík a pomodlil se (alespoň v duchu) za zesnulé v kostele v přesně danou dobu po
přijetí svátosti oltářní.
V souvislosti s prosbami za věřící hříšníky během Dušiček bývá zmiňována modlitba:
Na dušičky pamatujme, z očistce jim pomáhejme!
Budou na nás vzpomínat, až my budem umírat…
V dušičkový večer, rozžehneme svíčky,
modlíme se tiše, při nich za dušičky.
Poslední již svíce, zvolna dohořívá,
za duše, jichž nikdo, nikdo nevzpomíná.
Květinový dar
Pro mnoho věřících i nevěřících jsou Dušičky dobou k zamyšlení nejen nad smrtí: „…
věřící lidé chodí na hroby, že pokládají na hroby květiny, rozsvěcují svíci, ale vysvětlení,
zamyšlení nad tím „proč“, jsem tam bohužel nenašel. A lidé smysl těchto gest a znamení
často neznají. Jinak by hroby nezavalovali množstvím zbytečně
drahých umělých, papírových, voskových květin. Co tím
vyjadřují?
Je
snad
naše
víra
jen
„papírová“,
umělá? .“(kardinál Miloslav Vlk)
Při výzdobě hrobů a vzpomínkových míst v zemích s
křesťanskou tradicí bývají v tomto období použity umělé a
sušené květiny aranžované ve formě smuteční vazby.
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OZNÁMENÍ
vyplývajících ze zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),
a vyhlášky MV č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona
č. 130/2000 Sb., o volbě do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“)
Volby do zastupitelstev krajů se uskuteční:
v pátek 7. října 2016 od 14,00 do 22,00 hodin a
v sobotu 8. října 2016 od 8,00 do 14,00 hodin.
Místem konání voleb:
ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost na Obecním úřadě v
Topolanech č. p. 51 pro voliče s trvalým pobytem v Topolanech
UPOZORNĚNÍ
Voliči mají povinnost před hlasováním prokázat svou totožnost a státní
občanství České republiky (platným občanským průkazem nebo cestovním
pasem České republiky).
Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací
lístky. V den voleb na žádost voliče mu okrsková volební komise ve volební
místnosti daného okrsku vydá za chybějící nebo jinak označené hlasovací
lístky nové.

Poděkování:
Obec Topolany děkuje Brunclíkové Monice,
Macháňové Lucii a Dominiku Ševčíkovi za reprezentaci obce na
mistrovství republiky a světa v požárních disciplinách. Poděkování patří
též soutěžním družstvům SDH, kdy družstvo “A“ po roční přestávce se
opět stalo vítězem Vyškovské ligy v požárním útoku a družstvo “B“
skončilo na pěkném 7. místě.
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Z činnosti spolku PRORADOST Topolany
Pirátské víkendové stanování
V pátek 15. července odpoledne jsme se všichni natěšeni sešli na každoročním
víkendovém stanování na hřišti. Během chvilky jsme postavili
naše příbytky, kde někteří z nás spali poprvé. Při večerním
opékání špekáčků jsme děti seznámili s připraveným
programem na téma „Piráti“. Během večera si děti vyrobily
svoji pirátskou vlajku, a každý dostal svůj pirátský deník. Do
něho si po celou dobu zapisovaly či zakreslovaly své poznatky
a dojmy. Natěšeni na sobotní program jsme všichni ulehli ke
spánku. Po ranní vydatné snídani, musely děti prokázat svou
zdatnost, sílu, bystrost a orientaci v přírodě, tak jako správní
piráti. Učily se vázat uzly, poznávat počasí podle mraků a
určovat směr cesty dle buzoly. Za odměnu získávaly pirátské
zlaťáky a zlaté kameny. Po výborném bramborovém guláši,
který nám uvařila naše vynikající kuchařka Pavla jsme se vydali
hledat pirátský poklad. Trasa k pokladu nebyla jednoduchá. Děti během cesty musely
hledat azimuty, které je dovedly až k pokladu. Spokojeni a šťastni si děti svou odměnu
donesly zpět na hřiště, kde si sladkosti rozdělily. Je škoda, že nám počasí nepřálo a
během odpoledne začalo vydatně pršet. Ač neradi museli jsme naše každoroční
víkendové stanování ukončit. Děkujeme všem za účast a doufáme, že příští rok se zde
opět sejdeme.

Letní noc ve stylu 90.let
V sobotu 6.srpna proběhla na hřišti v Topolanech letní noc, tentokrát ve stylu 90.let.
Byli jsme mile překvapeni hojnou účastí nejen místních obyvatel, ale i z okolních
vesnic. Večerem nás provázel DJ, který nám připomněl hity našeho mládí. Podle
neustále zaplněného parketu bylo znát, že se nám všem trefil do noty. Na své si přišli i
milovníci piva a jídla. Kdo chtěl, měl možnost ochutnat pivo topolanský Lišák, místního
pivovarníka Jana Michalíka a pochutnat si na výborném vařeném mase a ovaru. Jsme
rádi, že se pořádaná akce líbila a příští rok se na Vás zase těšíme.
Více fotografií naleznete na http://www.proradosttopolany.cz/
Za spolek PRORADOST Topolany

Kateřina Ševčíková
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Stanování na hřišti 2016

České Budějovice 2016
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**********************************************************************
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 2016
***************************************************************************************
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