Ročník XIV

Číslo 1

ZPRAVODAJ OBCE
TOPOLANY

jaro v Topolanech

vydává obec Topolany

leden-únor-březen 2017

www.obectopolany.cz

OBSAH:
SLOVO STAROSTY…………………………………………………….3,4
ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU………………………………………5
PODPORA OBNOVY VENKOVA………………………………………6,7,8,9,10
POZVÁNKA……………………………………………………………...11
DĚTI ZAPOJTE SE DO PROGRAMU NAŠÍ OBCE……………………12
VZPOMÍNKY Z DOB DÁVNO MINULÝCH…………………………..13,14
CHARITA VYŠKOV…………………………………………………......15
SPOLEČENSKÁ KRONIKA………………………………………….....16
FARNÍ LISTY…………………………………………………………….17
BOHOSLUŽBY…………………………………………………………..18
SPOLEK PRORADOST TOPOLANY…………………………………...19
NĚCO Z MYSLIVOSTI…………………………………………………..20
RECEPTY…………………………………...…………………………….21,22
PAPRSEK……………………………………………...…………………..23

Zpravodaj 1/17

2

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
před několika málo dny začalo astronomické jaro a nám nezbývá než doufat, že
zima, která nás poměrně dlouho trápila definitivně skončila. Sice mnozí na budeme
namítat, že byla dlouhá, studená, bylo hodně, nebo málo sněhu, možná se najdou i
tací, kteří se z mrazů radovali, protože měli možnost si vyzkoušet a zdokonalit své
bruslařské umění na místním kluzišti. Ovšem kluziště by nebylo bez ochoty a aktivity
nadšenců z řad místních hasičů, kteří po celé mrazivé období převážně v nočních
hodinách ledovou plochu připravovali. Za jejich úsilí jim děkuji.
Nyní již máme jaro a s ním nastoupil i letní čas, o jehož výhodách i
nevýhodách se vedou učené a zasvěcené debaty na nejrůznějších úrovních, ale zatím
není vůle jej zrušit. Nezbývá než doufat, že věci příští a budoucí snad přinesou
změnu.
Během zimy zaměstnanci obce provedli údržbu a nutné opravy mechanizace,
udržovali schůdnost chodníků, odvozili starou trávu a listí, provedli ořez stromů
okolo cyklostezky a svodnice u hřiště. V této činnosti budou pokračovat i v
nadcházejícím období.
Zcela jistě jste si všimli, že obchod skončil svoji činnost. Byly různé návrhy
jak obchod zachovat, ale ze všech sešlo. Hledá se řešení ohledně zásobování, ale v
dané situaci je to běh na dlouhou trať. Starší a nemohoucí spoluobčané se musí
ohledně nákupů spoléhat na ochotu a soucit sousedů. Obchod v naší obci především
plnil funkci zásobovací, ale byl i místem setkání občanů ke sdílení informací a
novinek o dění v obci, starší občané měli možnost si mezi sebou postěžovat i na své
zdravotní, případně rodinné problémy.
V letošním roce bychom chtěli dokončit rozšíření vodovodu tam, kde doposud
není. Proběhl první a snad nejdůležitější stupeň stavebního řízení a další jednání by
neměla být tak zdlouhavá.
Také letos proběhne další ročník akce “Ukliďme Česko,“ hlavní úklidový den
je sobota 8. dubna. V minulých letech se této akce účastnili převážně členové
zastupitelstva a SDH spolu s rodinnými příslušníky. Letos snad bude účast větší.
Bohužel, mrzí nejen mě, že v obci se rozšířil mezi spoluobčany neduh,
parkovat svými vozidly na zelených obecních plochách, které jsou ve většině případů
znehodnoceny. V minulosti se vydalo několik souhlasů na vybudování parkovacích
stání na zelených plochách s tím, že bude dodržena výška terénu a použity
zatravňovací dlaždice. Ovšem ne vždy toto bylo splněno. To samé platí i pro
vybudované vodovodní přípojky, kde je podmínkou řádné zasypání a zhutnění, aby
nedocházelo k propadání zeminy. Snad se dočkáme náprav.
V nadcházejícím období si připomínáme:
 6. dubna - úmrtí Františka Vymazala – topolanského rodáka 1917
 1. května – Svátek práce
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8. května – Den vítězství
14. května – Den matek
15. května – Den rodin
1. června – Den dětí
10. června – Vyhlazení obce Lidice 1942
27. června – Den památky obětí komunismu

S přáním pěkných jarních dnů a příjemného prožití Velikonočních svátků, se
sluníčkem nejen na nebi, ale i v duši
Vladimír Kudlička
starosta obce
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Věčný spor občané versus zastupitelé
Jako všude i u nás v obci žijí různí lidé. Žijí tu matky s dětmi, co se hlásí o
zajištění prostor k vyžití, děti, co využívají obecní majetek i ty, co jej ničí. Žijí tu
pracující, co se nezajímají o chod obce. Důchodci, co nemohou pomoci ani sobě,
natož obci, lidé, co mohou pomáhat, ale nechtějí. Žije tu spousta lidí věčně
reptajících.
Tito občané si ale zvolili své zastupitele, kterým věřili, že je budou zastupovat a
snažit se pomoci, kde to půjde, v případě problému hledat třeba i společné řešení.
A ti zastupitelé, mladí, zdraví a vzdělaní, musí brát vážně jak pochvaly, tak i
stížnosti těch ostatních, včetně starších, nemocných a nevzdělaných. A tady by mělo
zafungovat to, co nenaučí žádná sebevyšší škola: úcta ke stáří, ohleduplnost k jiným a
slušné chování. A hlavně vůle chtít. Nezbývá než doufat, že tuto vůli v sobě všichni
nalezneme.
Eva Hudečková
Jiřina Pospíšilová st.

--------------------------------------------------------------------------------
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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 11. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne
28. 12. 2016
Zastupitelstvo obce schvaluje :
* složení inventarizačních komisí pro rok 2016 ve složení dle přílohy zápisu
* 7 000,-Kč na nákup knih pro místní knihovnu na rok 2017
* odprodej vozidla Avie a přívěsného vozíku
* odprodej štěrku „kačírku“ cca. 10 tun za cenu 350,-Kč/t, nakládku a zvážení si
zajistí odběratel sám, v případě zájmu o menší množství = stavební kolečka za 50,-Kč
* Smlouvu o spolupráci mezi Obcí Křižanovice a Obcí Topolany za těchto
podmínek rozdělení nákladů zakomponovaných do smlouvy:
- geometrické zaměření
– každá strana 50%
- kompletní projektová dokumentace/celý chodník i osvětlení/ - každá strana 50%
- vybudování chodníku tzn. vlastní výstavba, terénní úpravy – Obec Topolany 70%
- Obec Křižanovice 30%
- vybudování osvětlení v celé délce tzn. vlastní výstavba, terénní úpravy, montážní
práce
- Obec Topolany – 70%
- Obec Křižanovice – 30%
-náklady na energii nového odběrního místa
- Obec Topolany – 70%
- Obec Křižanovice – 30%
- údržba a opravy VO
– každá zúčastněná strana 50%
* Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017 za provoz systému shromažďování,
sběru,přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, kdy:
- poplatek za odstraňování komunálního odpadu v roce 2017 bude činit na jednoho
občana 420,-Kč, který je tvořen z částky 366,- podle skutečných nákladů na
likvidaci a z částky 54,-Kč ze zákona
- senioři nad 80 let budou platit polovinu tj. 210,-Kč
- ostatní úlevy od poplatků zůstávají nezměněny podle stávající vyhlášky
* přílohu č. 1 ke Smlouvě č. 32 o nakládání s biologicky rozložitelným odpadem
* žádost spolku Proradost Topolany o finanční dar 20 000,-Kč na rok 2017, který
bude použit na zaplacení dopravy zájezdů tímto spolkem pořádané
Zastupitelstvo obce bere na vědomí :
* předložené zápisy do kroniky za rok 2014
* zápis z jednání na obnovu hřbitovní zdi
* informaci o provedených rozpočtových opatřeních č.20, č.21, č.22, č.23, č.24.,
č.25, č. 26 a č. 27
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Podpora obnovy venkova pomocí zavedení strategického řízení
Projekt CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0003008

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU
Projekt se zaměřuje na posílení strategického řízení venkovských obcí. Při řešení
projektu bude kladen důraz na participaci obyvatel, na prohloubení duchovního a
společenského života na venkově a na podporu hodnot a dědictví venkova. V obcích
zapojených do projektu budou zpracovány programy rozvoje obce (PRO). PRO
budou zpracovány dle metodiky MMR vzniklé v minulém plánovacím období EU.
Proces tvorby i struktura PRO budou inovovány, aby lépe reflektovaly specifická
témata rozvoje venkova.
Začátek realizace projektu: 1. 12. 2016
Ukončení projektu: 30. 11. 2018
Doba realizace projektu: 24 měsíců
POPIS PROJEKTU

Projekt řeší strategické řízení obcí, neboť u značné části obcí strategické řízení zcela
chybí nebo je nízká jeho kvalita. Projekt svým řešením má za cíl přispět k zavedení
efektivního strategického řízení ve venkovských obcích.
Díky neexistenci strategického řízení nebo špatně či nevhodně uplatňované strategii
řízení, jsou jednotlivé procesy a postupy zavedené v obcích mnohdy zdlouhavé,
neefektivní a nesouvislé. Tímto dochází ke zvyšujícím se nákladům obcí na
využívání nejen finančních zdrojů, ale také lidských. Potenciál obce není plně
využíván a dochází k řadě rozvojových aktivit, které díky nedostatečnému
strategickému řízení, jsou realizovány „ad hoc“.
Ministerstvo pro místní rozvoj, v minulém plánovacím období EU, zpracovalo na
základě projektů „Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů
obcí“ (CZ.1.04/4.1.00/62.00008) a projektu „Podpora strategického řízení rozvoje
obcí“ (CZ.1.04/4.1.00/B6.00018) metodiku a podpůrnou elektronickou aplikaci pro
zpracování programů rozvoje obcí (§ 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích). Při řešení projektu bude metodika MMR včetně elektronického nástroje
plně využita.
CÍL PROJEKTU

Cílem projektu je posílit a zkvalitnit proces strategického řízení rozvoje obcí do 3000
obyvatel (velikostní hranice je nastavena shodně s národním programem Podpora
obnovy a rozvoje venkova, vycházejícím z usnesení vlády ČR ze dne 11. listopadu
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1998 č. 730, o Programu obnovy venkova) s důrazem na vyvážený rozvoj jejich
místních částí a uchování jejich urbanistického charakteru (např. historická jádra
nebo části s památkovou ochranou) a tím zefektivnit nakládání s finančními a
lidskými zdroji ve venkovských obcích, podpořit prohloubení společenského a
duchovního života na venkově a posílit hospodářskou stabilitu a prosperitu venkova.
Dílčími cíli jsou:
 Zhodnocení dosavadních rozvojových koncepcí (pokud v obci existují).
 Zpracování programů rozvoje vybraných venkovských obcí s případným
důrazem klíčové oblasti obnovy venkova a prohloubení duchovního a
společenského života na venkově.
 Vytvoření systému strategického řízení venkovských obcí, tj. průběžné práce s
programy rozvoje, tak aby byly oporou vedení obce a zastupitelstva a aby byly
udržovány aktuální.
 Uplatnění participačních metod aktivizace obyvatel venkova a posílení
komunitního plánování na venkově (zvýšení zapojení místních a regionálních
sdružení a spolků ustavených k obnově a rozvoji venkova a podpora motivace
venkovských občanů k dobrovolné aktivitě v podílení se na rozhodování
o rozvoji a zdárném vývoji obce.
 Zapojení odborníků do procesu utváření a aktualizací programů rozvoje.
PŘÍNOS PROJEKTU

Zkvalitnění řízení venkovských obcí včetně participace obyvatelstva a zvýšení
úspěšnosti žádostí o dotační podporu, zpřehlednění cílů a aktivit jednotlivých obcí
jako východiska pro hledání efektivní spolupráce obcí, posílení efektivnosti obnovy
venkova.
Další změny jsou očekávány ve větším a efektivnějším zapojeni různých odborníků
při tvorbě programů rozvoje obce, tak aby tento dokument poskytl větší nadhled,
inspirace, vize apod. Bez nezávislého, odborného a zkušenostmi podloženého
přístupu hrozí riziko, že „domácí“ aktéři nepřekročí „svůj práh“ a program rozvoje se
nestane prorůstovou rozvojovou koncepcí. Projektem bude rovněž posílena myšlenka
propojování odborníků se samotnými starosty.
AKTIVITY PROJEKTU

V projektu budou realizovány 4 aktivity, které povedou k vytvoření 20 programů
rozvoje obce ve venkovských obcích:
1. Návrh metodického přístupu k posílení obnovy venkova pomocí strategického
řízení a výběr zapojených obcí. Výstupem aktivity bude zpráva stanovící přístupy k
podpoře strategického řízení ve venkovských obcích a obsahující seznam obcí
zapojených do projektu.
2. Zhodnocení minulého rozvoje. Výstupem aktivity bude zpráva o realizaci rozvoje
zapojených obcí. Zpráva bude podkladem pro navržení reálného způsobu
strategického řízení v obcích a pro tvorbu návrhové části programů rozvoje obce.
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1. Vytvoření programů rozvoje venkovských obcí a nastavení systému
strategického řízení. Výstupem aktivity bude 20 kompletních programů rozvoje
obce.
2. Formulace závěrů a postupů pro posílení strategického řízení na venkově.
Výstupem aktivit budou metodická publikace a metodická příručka.
ŠÍŘENÍ VÝSTUPŮ PROJEKTU

Výstupy projektu budou zveřejněny na webových stránkách zapojených obcí.
Průběžně budou publikovány články v tištěných periodicích zapojených obcí. Budou
probíhat setkání občanů a dalších subjektů působících na území obcí. Informace
budou rovněž zveřejňovány na webových stránkách SPOV (www.spov.org). Dále
budou výstupy projektu šířeny přes SPOV a jeho aktivity ve vztahu k venkovským
obcím.
CÍLOVÉ SKUPINY

Obce a jejich zaměstnanci
Do projektu bude zapojeno 20 venkovských obcí. Půjde zejména o malé obce, které
nemají kapacity a zkušenosti s tvorbou programů rozvoje obce a se strategickým
řízením. Realizací projektu obce získají nástroje pro lepší řízení rozvoje pro zlepšení
kvality života.
Veřejnost
Realizace projektu umožní občanům v rámci procesu tvorby programů rozvoje obcí
vyjádřit se k problémům obce a k jejich řešení. Důležitým aspektem tvorby je i
domluva jednotlivých subjektů z obcí, tedy i obyvatel, na zapojení se do realizace
vybraných aktivit. Důležitým efektem je tedy dlouhodobé zvýšení participace
obyvatel obce.
Volení zástupci územních samosprávných celků
Bez existence koncepčních dokumentů je značné riziko neefektivního rozhodování a
vnímání především krátkodobých aspektů. Na jednání zastupitelstva je omezený
prostor vyřešit problematická témata se zohledněním celkového kontextu. Proto se
velmi často problém nedořeší a periodicky se opakuje. Proces tvorby programů
rozvoje obcí je příležitostí k intenzivní a komplexní diskuzi nad rozvojem a sladění
představ o budoucnosti obce. Zpracované programy rozvoje umožní efektivnější
činnost orgánů obce a snadnější rozhodování o dílčích rozvojových záležitostech.
ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBNOSTI

V problematice strategického řízení obcí se často objevuje určitý bludný kruh
plánování. Obce vnímají přínosy rozvojových koncepcí pouze v omezené míře (tudíž
je nepovažují za nezbytné). Se zpracováním nemají příliš velké zkušenosti (resp. ne
vždy vhodně zadají zpracování externímu subjektu) a výsledný dokument často ani
nemůže přinést všechny potencionálně možné efekty. Nedokonalý dokument, resp.
dokument, který obec nepřijala za svůj, neplní očekávání. Obec ztrácí důvěru
v tvorbu koncepčních dokumentů, nebo je zpracovává pouze formálně pod vlivem
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vnějších okolností (zejména ustanovení, že koncepce je podmínkou žádosti o dotaci).
Projekt na tuto situaci reaguje v několika ohledech. Klade důraz na poznání způsobu
řízení rozvoje jednotlivých obcí,obsahuje osvětu v oblasti využívání programu
rozvoje obce, intenzivně zapojuje klíčové aktéry z obcí a učí je strategickému řízení a
pomáhá nastavit realizační procesy.
Role kvalitně zpracovaného programu rozvoje obce jsou následující:
 Základní nástroj koncepčního řízení, který slaďuje představy o rozvoji.
 Nástroj pro identifikace problémů a možných řešení, formulaci konkrétních
rozvojových záměrů a projektů.
 Nástroj pro rozvržení realizace aktivit a subjektů se na nich podílejících.
 Rámec pro aktivizaci a spolupráci různorodých subjektů.
 Podklad pro zlepšení využití vlastních finančních prostředků.
 Východisko pro rozhodování zastupitelstva městyse (eliminuje opakující se
diskuze k neuralgickým tématům, aniž by bylo dosaženo řešení).
 Podklad pro efektivní získávání dotačních prostředků (evropských, národních,
krajských).
 Východisko pro průmět do územního plánu.
 Informační a marketingový nástroj (pro subjekty mimo obec).
Projekt reaguje na plošnou absenci koncepčních rozvojových dokumentů obcí, časté
jsou také omezené zkušenosti a kapacity obcí zapojených do projektu.
Obec Topolany začala pracovat na programu rozvoje obce
Plánování je součástí života každého z nás. Řešíme, co a kdy si pořídíme z našich
příjmů, kam pojedeme na dovolenou, co bude třeba opravit na domě apod. U obce
jsou obdobné úvahy ještě důležitější, a to z několika důvodů: obec je společenstvím
občanů žijících v obci, mezi nimiž logicky existují různé názory na rozvoj obce, které
je třeba sladit; rozpočet obce je omezený vzhledem k množství potřebných běžných a
zejména investičních výdajů a je nutné stanovit priority; rozvoj obce je dlouhodobou
záležitostí a je třeba rozvrhnout jednotlivé kroky.
Obec Topolany se zapojila do projektu Spolku pro obnovu venkova ČR s názvem
Podpora obnovy venkova pomocí zavedení strategického řízení. V rámci tohoto
projektu pomůže odborník ze Spolku obci zpracovat program rozvoje na období
2018–2024. V programu chce obec vyjasnit dlouhodobé priority rozvoje a rozvrhnout
jednotlivé rozvojové činnosti na nejbližší roky. Program umožní lépe využít
finančních prostředků a je i důležitým podkladem při získávání různých dotací.
Klíčovým východiskem pro zpracování programu jsou podněty od občanů a
organizací působících v obci. V pondělí 10. dubna 2017 v 17:30 hodin se na
obecním úřadě uskuteční úvodní diskuzní setkání občanů obce. Na setkání naváže
dotazníkové šetření, v němž budou prověřeny a doplněny podněty, které zazněly na
setkání.
Zpravodaj 1/17
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Podpora obnovy venkova pomocí zavedení strategického
řízení
Projekt CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0003008
POSTUP TVORBY PROGRAMU ROZVOJE OBCE TOPOLANY
3. 3. 2017
Program rozvoje obce (PRO) bude ve spolupráci se zástupci obce zpracovávat Ing.
Jan Binek, Ph.D. ze Spolku pro obnovu venkova ČR. Rámec spolupráce je zakotven
v Dohodě o spolupráci na projektu uzavřené mezi Spolkem pro obnovu venkova ČR
a obcí Topolany.
PRO bude zpracováván v následujících postupových krocích:
1. Úvodní jednání zpracovatele se starostou a místostarostkou obce: Proběhlo
23. 2. Byl prodiskutován postup a stanoveny nejbližší termíny. PRO bude
zpracováván na období 2018–2024. Zpracovatel získal základní informace o
obci.
2. Úvodní setkání obyvatel (případně dalších významných subjektů) – Diskuze
nad problémy a možnostmi rozvoje obce: pondělí 10. 4. v 17:30 (pozvánka
vyjde v březnovém zpravodaji).
3. Realizace dotazníkových šetření: Šetření obyvatel proběhne na přelomu
dubna/května (dotazník bude roznesen speciálně), neziskové organizace
budou požádány o uvedení základních informací a svých potřeb. O podněty
budou požádání i zastupitelé.
4. Zapojení dětí – kreslení obrázku na téma „co se mi líbí v Topolanech“,
libovolný slohový útvar na téma „Jak by měly Topolany vypadat“: Plošná
výzva (zpravodaj, plakát), předpokládá se aktivní role Mladých hasičů (děti
mohou doručit na obec): duben – květen.
5. Zpracování analytické části: květen – červen.
6. Zpracování konceptu návrhové části – návrh vize, cílů, opatření a možných
aktivit, návrh způsobu práce s PRO po jeho schválení: červenec
7. Druhé setkání obyvatel – diskuze nad vizí, cíli, opatřeními a konkrétními
aktivitami, vyjádření k podpoře realizace: srpen.
8. Doplnění a specifikace aktivit (projektů nebo činností) – specifikace
konkrétních projektů nebo činností, stanovení nákladů, zodpovědných
subjektů, období realizace: září
9. Diskuze a připomínkování kompletního programu rozvoje – vyjádření a
podněty zastupitelů obce, občanů: říjen
10. Zapracování připomínek a finalizace programu rozvoje: říjen/listopad.

Zpracoval: Jan Binek
Zpravodaj 1/17
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PŘIJĎTE NÁM SDĚLIT VAŠI PŘEDSTAVU
O BUDOUCNOSTI TOPOLAN!

Obec Topolany zve všechny občany na

PRVNÍ DISKUZNÍ SETKÁNÍ
K PROGRAMU ROZVOJE OBCE NA OBDOBÍ 2018–2024
KDY?
V pondělí 10. dubna 2017 od 17:30 hodin
KDE?
Na obecním úřadě
CÍL?
● Seznámit občany s postupem zpracování a obsahem programu rozvoje
● Získat názory a podněty občanů
Informace o zpracování programu rozvoje obce budou průběžně dostupné na
webových stránkách a na úřední desce obce.
Na setkání s vámi se těší Zastupitelstvo obce Topolany

Zpravodaj 1/17
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Děti zapojte se do tvorby programu naší obce!
Obec Topolany započala zpracování programu rozvoje obce na
následujících 7 let. Jeho součástí mohou být i vaše díla.
NAMALUJTE OBRÁZEK NA
TÉMA „CO SE MI LÍBÍ V
TOPOLANECH“.
Obrázky budou vystaveny na
setkání občanů k rozvoji
obce.
Vybrané obrázky budou
využity k ilustrování
analytické části programu
rozvoje obce.
Doporučený formát obrázku je A4. Pro účely výstavky, či ilustrování je
vhodné, aby v rohu obrázku byl podpis, případně lze napsat i krátký
komentář k obrázku (buď na okraj obrázku, nebo na druhou stranu, pokud
by komentář byl delší než několik slov).

NAPIŠTE LIBOVOLNÝ TEXT, ČI BÁSNIČKU NA
TÉMA „JAK BY MĚLY TOPOLANY VYPADAT“.
Obrázky a texty zaneste do konce května 2017 na
obecní úřad, nebo zašlete e-mailem na
starostatopolany@seznam.cz.

Zpravodaj 1/17
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VZPOMÍNKY Z DOB DÁVNO MINULÝCH
Později chodili jsme k jednomu sedlákovi, kde kupovali jsme chléb a mléko. Byli
to velmi hodní lidé. Měli též 2 dcery, jedna z nich později provdala se za jednoho
šikanatele. Než i tam přestali jsme brzy chodit, poněvadž lidé nadělali klepů, že prý
tam chodíme za děvčaty a zvláště prý pan profesor, jak totiž učitele ukrajinci
nazývají. Nevěděli jsme nudou , co večer dělal. Začal jsem se tedy učit na citeře hrát.
Zabral jsem se do toho tak, že za měsíc již jsem dovedl dosti slušně hrát lehčí taneční
kousky.
Konečně to dlouhé sezení doma večer mě také omrzelo, a poněvadž stále z
„Kaczinky“ vzkazovali pro mě, abych jen přišel, tak jsem si dal říci a šel. Dověděl
jsem se, že mají včely, a to mě přitahovalo. V Haliči byla medová žeň o mnoho
později jako u nás, a zároveň i doba rození značně posunuta. Docházel jsem tedy na
„Kačubku“. Pan … byl velice rád, že jsem včely opatroval, jim med odebíral, a
veškerou péči vzal na sebe. Panna Maria mi vždy chtěla přisluhovat, ale stála
obyčejně jen za plotem a dívala se. Jednou v poledne, právě jsem měl po obědě,
přišel posel od brány, že prý tam na mě čeká nějaká slečna. Šel jsem hned tam,
poněvadž jsem věděl, kdo to asi může být. Byla tam panna Maria a říkala mi abych
byl tak dobrý, že se jim rojí včely, abych je šel sebrat. Šel jsem s velkou radostí.
Včely seděly na tenké větvičce, kterou jsem uřízl a šetrně celý hrozen sesypal do úlu.
Celá procedůra netrvala ani 2 minuty a včely byly v úle.
Pobyl jsem asi hodinku na besedě a pak zase šel domů. Bylo asi půl druhé hod,
když jsem již byl doma. Sotva jsem otevřel dveře od kanceláře, viděl jsem hromady
papírů a za nimi kolegu …. . Hledal jakýsi papír. Sotva mě uviděl, skočil jak smyslů
zbavený ke mně, chytil mě za ruku a táhl mě k papírům. Myslil jsem, že blázní a
smál se, avšak smích mě přešel, když mi řekl oč se jedná. Aby to bylo
srozumitelnější, tak musím podotknout, že včera jsem byl, (den před tím) v Bat
kanceláři pro rozkaz a při té příležitosti jsem vyzvedl tak zvané „ Dienst….“ . Mezi
jinými byla tam i „Reservatdienstgettel “ v služební obálce. Tuto právě hledal kolega.
Řekl mi, že účetní poddůstojník byl v kanceláři a tam prý adjutant urgoval onu
nešťastnou „Dienstzettli“. Ten myslil, že já jsem ji poslal k hejtmanovi s večerním
rozkazem a šel přímo k němu do Offiz. Menage a upomínal se o ni. Ten však řekl, že
nic nemá. Hledal ji tedy v kanceláři a mezi tím jsem přišel já. Když mi vše řekli, šel
jsem do Bat-kanceláře, kde se tiskne rozkaz. Tam totiž jsem položil včera všechny
listiny, když nebyl ještě rozkaz hotov a potom jsem je vzal a odešel domů. Nevšiml
jsem si, že ona nešťastná „Dienstzettle“ mi schází. Pravděpodobně mi spadla na zem,
proto jsem se hned ptal, zdali tam něco podobného neviděli. Říkali, že tam byla ráno
jakási obálka, ale že prý ji vhodili do kamen i s jinými papíry a odstřižky. No to je
pěkné nadělení jsem si pomyslil a šel zase smutně zpět do kanceláře. Dle mého
obličeje poznal hned kolega K... co je. Těšil mě, že již „Meldungstran“ té věci se
poslal, že prý to nebylo nic vážného, jen prý kdesi v Přemyšlu v lázních dostal jeden
důstojník po hubě a to prý byl tam dotaz, zdali to není snad náhodou někdo od nás.
Jen co prý se řekne hejtmanovi až se bude ptát, zdali jsme to našli. Již jsem myslil, že
Zpravodaj 1/17
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na celou záležitost se zapomělo, když až třetího dne ptal se hejtman úč. poddůstoj.
kdy prý půjdu k rapportu. Tak jsem musil jít. Dostal jsem 8 dní kasárníka za to, že
jsem z neopatrnosti ztratil kousek nešťastného papíru.
Myslil jsem, že to bude trochu horší. Poněvadž jsem měl mezi důstojníky mnoho
známých, tak jsem byl na signál „Kasárníci nastoupit“ jen asi 2 krát nucen se objevit.
Na Kačubce se divili, proč již celý týden jsem tam nebyl a vzkazovali, ale nadarmo.
Teprve když trest uplynul zase jsem docházel pravidelně, abych učil nejmladší
dcerku, která chodila do druhé měšťanky – máthematice. Tak nám plynuly večery
zase nerušeně dále.
U kompanie byl jeden žid, jménem Sperling. Ten „obstarával“ hejtmanovi různé
věci, často jezdil do Vídně na dovolenou a vždy nosil hejtmanovi balíky, prý s
prádlem, sebou. Ten měl klíče od magaz. a vydával věci pro kuchyň. Prodával různé
věci, jako: sýr, klobásy, marmeládu aj. mezi mužstvo. Že to bylo z magazninu věděl
každý. Konečně se to proneslo, když si na něj stěžovali 2 poddůstojníci. Hejtman jej
dal předvolat, avšak neučinil mu docela ničeho, jen mu dal napomenutí, aby podruhé
byl opatrnější.
Častým docházením k Felsenům, získal jsem si u nich takové lásky, že skoro to
byl můj druhý domov. Nebylo jednoho dne, abych nebyl večer tam aspoň na chvíli
přišel a povyrazil se trochu ze všednosti kancelářského života. Znenáhla začal jsem
pozorovat, že vyvíjí se v jejich rodině jakési drama. Než nebyl jsem zvědavým.
Soudil jsem tak pouze dle tváří všech domácích. Panna Maria často si mě stěžovala,
že mají „klopot“ s pannou Genkou . Starý chodíval zamračen, a často přicházel, když
jsem učil Adelku, sedl si nedaleko nás a pozorně poslouchával. Když byla hodina
ukončena, pokyvoval hlavou a říkal, že nejsou všechny děti stejný, jedny že působí
radost, druhé zase starosti. Po těch slovech obyčejně odcházel se smutně svěšenou
hlavou. Paní Felsenová často mívala s p. Marií jakési důvěrné hovory, které obyčejně
se ukončily v židovském dialektě, když já jsem vstoupil do pokoje. A panna …
bývala velmi uplakaná. Rozuměl jsem již tehdy trochu židovskému dialektu avšak
nepoznal jsem pravou situaci, věděl jsem jen, že se jedná o Genku a Sibina, který též
do hostince tam docházíval v průvodu druhého ještě, jehož jméno se mi z paměti
vytratilo. Až jednou konečně panna Maria sama mi pověděla, že prý Sibin, který měl
34 roky se uchází o ruku Genky, která čítala necelých ještě 17. Oba prý se mají rádi,
ale rodiče její a vůbec prý celá rodina o tom nechce slyšet. Došlo pak i k velkým
skandálům, které nechci zde šířiti, protože bych zbytečně vybočoval a nedospěl tak
cíli vlastního vypravování.
Krátce, byl jsem prošen od starého pána, abych prý učil i Genku a mezitím ji
vysvětloval ponenáhlu nemožnost a hloupost jejího počínání. Měl jsem totiž dosti
velký vliv na ni a nejednou mi uposlechla. Po delší práci jsem toho dosáhl, že na
Sibina zapoměla. Byla to pouze chvilková povaha, která měla potřebu stále být
zaměstnanou. Při tom všem byla velmi vášnivá. Mimochodem jsem ji obrátil tím
svým vypravováním statí země a dějepisných od Sibina úplně a viděl jsem, že byla
čím dále tím veselejší a přicházela do svých kolejí. Večer jednou jdu jak obvykle na
besedu. Venku v síni mě pojednou někdo chytil kolem krku a políbil. Velice jsem se
podivil, když jsem bleskurychle rozsvítil a uviděl Genku.
Zpravodaj 1/17
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Ředitelka MgA. Hana Regnerová
776 295 769
hana.regnerova@vyskov.charita.cz
www.vyskov.charita.cz
Centrum denních služeb
Ambulantní program pro aktivní trávení dne
určený pro seniory či osoby se zdravotním
postižením.
Vedoucí
Bc.
Michal
Novotný
michal.novotný@vyskov.charita.cz

728

729

997

Osobní asistence Asistenti jsou „pomocnou rukou“ seniorům se sníženou
soběstačností, osobám s chronickým onemocněním nebo zdravotním postižením v
jejich přirozeném prostředí – doma. Vedoucí Alena Paldusová 776 200 200
alena.paldusova@vyskov.charita.cz
Odlehčovací služby Zajištění celodenní péče v pobytovém zařízení na dobu až 3
měsíců seniorům nebo osobám se zdravotním postižením, čímž umožňujeme
odpočinek příbuzným, kteří o ně pečují. Vedoucí Lada Grmelová 774 874 819
lada.grmelova@vyskov.charita.cz
Pečovatelská služba Poskytuje pomoc a péči o seniory či osoby se zdravotním
postižením přímo u nich doma. Vedoucí Petra Novotná 733 742 058
petra.novotna@vyskov.charita.cz
Chráněné bydlení Pobytová služba pro osoby s mentálním či duševním
onemocněním. Klienti žijí v samostatných domácnostech. Vedoucí Martina Bártová
604 211 012 martina.bartova@vyskov.charita.cz
Ošetřovatelská služba Terénní zdravotnická péče poskytovaná na lékařský předpis
24 hodin 7 dní v týdnu dle potřeby. Vrchní sestra Andrea Zorková 774 874 824
andrea.zorkova@vyskov.charita.cz
Domácí hospicová péče Podpora a péče pro umírající i jejich blízké přímo u nich
doma 24 hodin 7 dní v týdnu dle potřeby a aktuálních možností OCH Vyškov.
Koordinátorka Alena Paldusová 776 200 200 alena.paldusova@vyskov.charita.cz
Půjčovna kompenzačních pomůcek Půjčujeme pomůcky užitečné a potřebné pro
osoby se zdravotním postižením, seniory, osoby po úrazech i rodinným příslušníkům
k usnadnění péče o své blízké. Vedoucí Mgr. Zbyněk Rumler 720 591 816
zbynek.rumler@vyskov.charita.cz
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Své životní jubileum oslavili:
Leden:

Únor

Březen:

Diasová Vlasta
Slezáková Marie
Hudečková Květoslava
Kuchařík Quido
:

Kupčíková Františka
Kalová Anna
Kolejka Jan
Kala Jaroslav

Všem oslavencům srdečně blahopřejeme a přejeme hodně
zdraví, štěstí a spokojenosti.
------------------------------------------------------------------------------V 1. čtvrtletí 2017 se narodila:
Kabele Elen
Bastlová Jasmína
Hasala Libor
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.

Opustil nás:

Věrný Vladislav

Vyjadřujeme upřímnou soustrast rodině a všem pozůstalým.
Zpravodaj 1/17
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FARNÍ LISTY
VELIKONOCE
I když se v naší společnosti tyto svátky často spojují s vítáním jara a naše příbytky
zdobí v mnohém obrázky kuřátek, zajíčků či kraslic, ne vždy to koresponduje se stále
častějšími teplotními extrémy, kdy nás nepřekvapí ani sněhová vánice na velikonoční
pondělí.
Co ale zůstává stejné, je křesťanské pojetí Velikonoc. Už etymologie slova dává
zřetelně najevo, že jde o záležitost Veliké noci, která je vrcholem křesťanského
slavení.
Počátek můžeme vidět už v obřadech Popeleční středy, při kterých si křesťané zvlášť
připomínají svoji pomíjivost při označování popelem z jívových ratolestí na čele.
Následuje 40tidenní doba postní, doba kajícnosti a usebranosti, která je paralelou
Ježíšova „pobytu“ na poušti.
Po prožité Květné neděli, která bývá označována také jako Pašijová (v tento den
čteme Pašije-vyprávění o Ježíšově utrpení), vstupujeme do Svatého týdne, jehož
druhá část je nazývána jako Velikonoční triduum (Třídenní). Jde o Zelený čtvrtek,
kdy si křesťané připomínají Poslední večeři Páně. Tak jako ji slavil Ježíš Kristus
s apoštoly a zanechal jim odkaz, aby tak konali na jeho památku, tak činí Církev
dodnes. Po těchto obřadech také věřící zůstávají na modlitbách, jako se i Kristus
odešel s učedníky modlit do Getsemanské zahrady, kde byl zatčen a spoután.
Následující martyrium, které Kristus podstoupil – soud, bičování, cesta na popraviště
i smrt – si připomínáme na Velký pátek, kdy znovu při liturgii čteme texty o Ježíšově
umučení a křesťané tento den prožívají v přísné zdrženlivosti od masa (stejně jako na
Popeleční středu). Na mnohých vesnicích se o tomto Velikonočním triduu můžeme
setkat s tím, že děti s klepači, řehtačkami a kolečky obcházejí vesnici v čase ranního,
poledního a večerního zvonění kostelních zvonů, které v těchto dnech nahrazují,
protože varhany, zvony a další nástroje (užívané zejména při liturgii) utichnou
v posvátné pietě ke Kristovu utrpení. To má podle tradice svůj vrchol na Velký pátek
ve tři hodiny odpoledne. Proto děti obcházejí vesnice i v tuto hodinu. V tichosti a
postu setrvávají věřící i následující den na Bílou sobotu a to až do liturgie Veliké
noci, kdy začínáme slavit Kristovo zmrtvýchvstání; znovu se rozeznějí zvony a toto
slavení přerůstá až do rána Velikonoční neděle a dalších padesáti dní trvání doby
velikonoční, kdy si stále připomínáme Kristovo vítězství nad Zlem a nad smrtí.
To, že je toto období nejvýznamnějším svátkem křesťanů dokazuje i přesah, jaký má
do celého roku. Vždyť každý týden v roce má svoji Velikou noc. Tím dnem, kdy si
připomínáme Ježíšovo oslavení, je neděle. Pro nás spojovaná s pracovním klidem
s nic-neděláním. Přesto se např. v ruštině označuje zcela běžně tento den jako
Воскресенье [vaskreseňje] – „VZKŘÍŠENÍ“.
Kaplan Jiří Luňák
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Z činnosti spolku PRORADOST Topolany
Dětský karneval
V sobotu 11. února 2017 jsme dětem uspořádali dětský karneval, kterého se
zúčastnila spousta krásných masek. Setkat jsme se mohli s princeznami, superhrdiny,
piráty, tanečnicemi nebo také zvířátky. Děti si mohli zasoutěžit a tak získat sladkou
odměnu. Velký úspěch zaznamenala židličkovaná, kterou děti zbožňují. Za
doprovodu své oblíbené hudby děti předvedly své taneční dovednosti, za které byly
odměněny velkým potleskem svých rodičů.
Bohatá tombola byla tou pomyslnou třešničkou na dortu, na kterou se děti vždy
nesmírně těší. Hlavními cenami byly poukazy na vstup do Dinoparku Vyškov od
ZOO Vyškov a bowling, který věnoval Selský dvůr. Nesmíme zapomenout na
sladkou odměnu – výtečný dort, který upekla Pavla Ševčíková.
Všem sponzorům děkujeme za poskytnuté věcné i finanční dary a za zapůjčení
prostor k pořádání této akce, bez kterých bychom tento karneval pro děti nemohli
uspořádat.
Nejbližší akce, na které se můžete těšit:
V dubnu: Slet čarodějnic
V červnu: Dětský den
Za spolek PRORADOST TOPOLANY Kateřina Ševčíková
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Něco z myslivosti
V předchozích letech nákup bažantí zvěře financovali dva členové Honebního
společenstva (dále jen HS), proto požádal ke konci roku 2016 starosta HS Topolany
Zastupitelstvo obce o finanční dar ve výši 2500,- Kč. Tento finanční dar bude sloužit
na nákup bažantí zvěře k osvěžení chovu v honitbě HS.
Žádost byla projednána ve středu 8. 3. 2017 a požadovaná částka byla dokonce
navýšena o 500,-Kč. Chtěli bychom touto cestou poděkovat zastupitelům obce za
kladné vyřízení žádosti. Již druhý den se nám doneslo, že na zastupitelstvu zazněl
výrok „napřed se trhli a teď chcou peníze“. Protože jsme přesvědčeni, že interpretka
této věty nemá ponětí jak to v r. 2013 bylo, uvedeme vše na pravou míru.
HS Topolany zastoupené starostou a místostarostou uzavřeli s Mysliveckým
sdružením (dále jen MS) zastoupené předsedou a mysliveckým hospodářem smlouvu
o pronájmu honitby. Pro úplnost uvádíme, že honitbou se rozumí souvislé pozemky
jednoho nebo více vlastníků sloužící k výkonu práva myslivosti. Smlouva byla
podepsána 21. 5. 2003 na dobu od 1. 6. 2003 do 31. 5. 2013. Honitba má výměru 508
ha a nájemné bylo stanoveno ve výši 3,-Kč /ha/1 rok tj. 1524,-Kč, splatné vždy k 1. 4.
následujícího roku, tedy za 10 let 15 240,-Kč. Po vypršení smlouvy byla svolána
Valná hromada HS, aby se rozhodlo o využití honitby na další období. Vzhledem
k tomu, že představitelé MS se nevyjádřili ani ústně ani písemně, mají-li zájem o
další pronájem honitby, bylo rozhodnuto provádět právo myslivosti ve vlastní režii.
MS hrubě porušilo smlouvu a HS nezaplatilo za 10 let ani korunu, proto byl 24. 3.
2014 zaslán starostou HS předsedovi MS doporučený dopis s žádostí o úhradu dlužné
částky. Dlouhou dobu se nic nedělo, proto členové honebního výboru (dále jen
HV)navštívili předsedu MS osobně a nestalo se opět nic. Po poradě s právníkem byl
5. 5. 2015 zaslán další doporučený dopis s tím, že celou věc předáme soudu. Po
dalších nechutných tahanicích bylo dne 8. 7. 2015 HS vyplaceno pouze 4572,- Kč.
MS hradilo při vyřizování HS v r. 2003 všechny náklady, které činily 6756,- Kč, je
nutno tyto náklady odečíst. Když tedy odečteme z celkového nájemného výše
uvedené částky zjistíme, že MS dluží HS 3912,- Kč. To je na vysvětlení vše.
Závěrem bychom chtěli doporučit všem všímavým občanům, aby si zametli před
vlastním prahem a nestrkali nos do věcí, o kterých nic neví a kterým nerozumí.
Za HV Topolany Mgr. Pospíšilová Jiřina a Jan Zapletal
PS: Záměrně jsme tento článek nenadepsali „vážení občané“, protože je převážně
určen těm několika málo občanům, kterých si nevážíme vůbec.
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JARNÍ RECEPTY PRO MLSNÉ JAZÝČKY
Velikonoční kuřátka
POTŘEBUJEME
• balíček dětských piškotů
• čokoládovou polevu
• kandované ovoce (nebo želé bonbony) na ozdobení
na náplň
• 2 lžíce másla
• 3 lžíce moučkového cukru
• citronovou šťávu
JAK NA TO
Změklé máslo utřeme s cukrem do
pěny a po troškách přikapáváme
citronovou šťávu. Krémem
slepujeme vždy dva piškoty.
Varianta: Hotová kuřátka máčíme v polevě, do které vtiskneme červený hřebínek a žlutý
zobáček. Ty předtím vyřízneme z kandovaného ovoce. Oči naznačíme bílou polevou, cukrovými
korálky apod.
Čokoládovou polevou označíme oči, z kandovaného ovoce vykrojíme zobáček a hřebínek a
přiložíme ke slepeným piškotům.
Hotová tělíčka kuřátek klademe na další piškot potřený krémem. Pro jistotu můžeme ještě kuřátko
ke spodnímu piškotu připevnit párátkem.
Blanka Snášelová, Prosenice

„Karlínská“ plněná vejce
Pracovní postup
Uvařená vajíčka rozpůlíme, žloutky utřeme s máslem, sardelovou pastou, hořčicí,
sojovkou a citronem. Přidáme na drobno nakrájenou cibuli. Zdobičkou nebo lžičkou
naplníme do bílků. Zdobíme např. na drobno nakrájeným nějaký uzeným salámem
nebo petrželkou.
Tradiční recepty.cz
Zpravodaj 1/17
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Pikantní roládka
Pracovní postup
Lučinu utřeme s taveným sýrem a máslem. Ochutíme hořčicí,
promícháme a dáme do chladu ztuhnout. Eidam v mikrotenovém
sáčku vložíme do vroucí vody a vaříme až se roztaví. Pak jej
vyndáme ze sáčku na podložku (vál) a rozválíme na plát o síle asi
2mm. Na sýrovu placku rozetřeme vrstvu připravené pomazánky,
překryjeme kolečky salámu, potřeme zbytkem pomazánky, posypeme hráškem, krájenou
kapií, pevně svineme a zabalíme do alobalu. Dáme do chladničky ztuhnout alespoň na 4
hodiny, nejlépe však přes noc. Krájíme na plátky a podáváme s bagetou nebo jiným
pečivem.

Tradiční recepty.cz

Hovězí na česneku s veselým knedlíkem
Suroviny
4 plátky zadního hovězího masa
1 velká cibule
3-4 stroužky česneku
2 lžíce sádla nebo oleje
1 vanička hovězího bujonu Knorr
1 lžíce hl. mouky na jíšku (nebo instantní jíšku)
worcestrová omáčka
čerstvě umletý pepř
sůl dle potřeby

Na knedlíky:
4 střední brambory
1 lžíci sádla
1 vejce
půl lžičky soli
300 ml hrubé mouky
250-300 ml dětské krupičky
kousek zelené a kousek červené čerstvé papriky

Postup přípravy receptu
1. Plátky masa lehce naklepeme a opepříme. V pánvi rozpálíme sádlo nebo olej a maso z obou
stran opečeme. Maso vyndáme, dáme stranou a na pánvi osmažíme dozlatova cibuli.
Do pečící nádoby dáme nejdříve osmaženou cibuli, na ni položíme maso, které osolíme a
posypeme česnekem. Vše podlijeme teplým vývarem nebo vodou. Vložíme do trouby
předehřáté na 170°C a necháme pomalu péct, nejméně 90 minut.
2. Po této době nádobu vyndáme a maso dáme stranou. Omáčku přes síto propasírujeme.
Pokud je málo hustá, usmažíme na lžíci sádla nebo oleje mouku, uděláme tmavší jíšku,
kterou omáčku dle potřeby zahustíme (kdo používá instantní jíšku, zahustí omáčku 1-2
lžícemi tmavé jíšky). Omáčku promícháme, dochutíme worcestrem, případně dosolíme,
necháme chvíli provařit a plátky masa do ní vložíme, aby se prohřály.
3. Bramborové knedlíky udělejte jak jste zvyklí, jen do vypracovaného těsta vmíchejte na
kostičky nakrájené papriky pro barevnost.
Toprecepty.cz
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PAPRSEK Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR
Od přátel klubu ... pro zasmání ...
Pro velký zájem čtenářů uvádíme další perličky ze škol …
1. Svatojánská muška je elektrická blecha.
2. Během vyučování si hrál se sousedovým pytlíkem.
3. Imituje pana učitele, tím vylekává žáky, i kantory.
4. Předtím než mi odevzdal písemný trest, jej roztrhal a řekl, že mi ušetřil práci.
5. Experiment je třeba to, když maminka něco uvaří a my hádáme, co to je.
6. Snažil se odemknout zamčené dveře. Když byl přistižen, vymluvil se na to,
že ho zajímají tajné chodby!
7. Poznámka: Je drzá a neustále vyrušuje. Odpověď: To má po matce. Zmlátil
jsem je obě. Otec.
8. Anténa – tak se jmenovala řecká bohyně moudrosti.
9. Hvězda, kterou vidíme večer na obloze, se nazývá Večernice. Ta, která svítí
ještě za jitra, je Jitrnice.
10. Vědomosti vaší dcery se rovnají nule, pro postup do vyššího ročníku je třeba, aby
je minimálně zdvojnásobila.
11. Dal mi připínáček na židli a dodal, že mi chce udělat liposukci zdarma.
12. Dívá se na mě přes pravítko a pak se mi směje, že jsem zelená.
13. Kopal do dveří sborovny a křičel „Sezname, otevři se“.
14. Při hodině jedl. Na otázku: „Ty svačíš?“, řekl: „Ano, chceš kousnout?“
15. Svůj pozdní příchod na hodinu omluvil tím, že hvězdy chodí vždycky pozdě.
Žádám Vás, vysvětlete synovi, že je žákem základní školy, nikoliv hvězdné soustavy.
16. Žák vyskočil z okna se slovy: „Jsem superman“.
17. Vyhodil spolužákovi tužku z okna se slovy: „Jestli tě má ráda, vrátí se.“
18. Řekni tátovi, že se musí v matematice polepšit, nebo propadneš.
19. Vy jste strašně neukázněná třída. Za chvíli to tady bude jako ve sborovně.
20. Švestkové knedlíky dělíme na jídlo a pecky.
21. Děda povídal, že alkohol sice kazí zrak, ale že má radši brejle než žízeň.
22. Alkohol zkracuje život, protože se po něm pořád spí.
23. Česnek je zdravý pro lidi, ale společnost ho nesnáší.
24. Místo do divadla odešel Váš syn do divadelní kavárny a pak se vymlouval, že
divadlo nemohl najít.
25.Skákal mi do výkladu a chtěl vidět můj diplom.
Převzato ze zpravodaje Asociace Paprsek číslo 1/2017
www.paprsek-vyskov.cz
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PODĚKOVÁNÍ:
Chtěla bych poděkovat členům SDH Topolany, kteří se podíleli v měsíci lednu a
únoru na zaledování plochy místního hřiště. Počasí bylo mrazivé a přímo vybízelo k
vybudování kluziště. Stálo to nemalé úsilí, ale výsledek stál za to. Každý den se sešlo
na kluzišti spousta dětí i dospělých, zažili spoustu legrace, zahráli si hokej. Pevně
věřím, že pokud nám počasí bude přát, sejdeme se na kluzišti i příští zimu.
Renata Pavlincová

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 2017
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