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SLOVO STAROSTY
Vážení a milí spoluobčané,
na léto, které ani pořádně nezačalo, a nějž jsme se všichni
těšili, již začínáme žehrat.
Někomu se nelíbí současné tropické dny. Zemědělci,
zahrádkáři i lesníci toužebně vyhlížejí nějaký déšť, díky
němuž by nebyly velké ztráty na úrodě, neuschly by sazenice a
i nám ostatním by se lépe dýchalo.
Bohužel není v lidských silách poručit počasí, aby fungovalo podle našich
potřeb.
Na změnách počasí, máme vinu všichni a nechceme si uvědomit, že po nás přijdou
další generace a záleží jen na nás v jakém stavu Zemi zanecháme. Snad ještě není
pozdě.
Začátkem dubna proběhlo setkání občanů, kde měli možnost říci své názory,
jak by se měla obec rozvíjet v následujících letech. Podle počtu zúčastněných je
velmi málo občanů, kteří mají o vyjádření svých názorů zájem.
V dubnu též proběhl další ročník akce “Ukliďme Česko“. V naší obci se jí
zúčastnili pouze členové honebního společenstva, kteří provedli výsadbu stromků u
zmoly v Hujdech. Mám dojem, že pokud akci nezorganizuje obecní úřad, tak není
nikoho, kdo by se ujal organizace.
V dubnu jsme si rovněž připomněli výročí osvobození obce, i tam byla účast
minimální. Je to smutné.
V jarních měsících byl posouzen stav a proveden zdravotní řez vzrostlých lip
na katastru obce. Bylo doporučeno, prohlásit lípy v parčíku za chráněné a lípu v
Uličce u kapličky omladit a doplnit o další zajištění koruny. K tomu je nutné
vyjádření odborného dendrologa.
Zaměstnanci obce provádí dle možností sečení trávy, případně úklid divokých
skládek. Provedli průřez stromů na pozemku za hřištěm a zlikvidovali ořezané větve.
V červenci vyprší smlouva s Úřadem práce na jednoho pracovníka a zřejmě bude
nutno žádat o nového zaměstnance. Pravidla jsou stanovena tak, že nelze každoročně
obnovit smlouvu na konkrétního zaměstnance.
V minulém Zpravodaji byl představen “Projekt“ a v něm byly děti požádány,
aby se zapojily a formou obrázků, nebo textu vyjádřily svá přání a představy jak by
měla obec vypadat. Bohužel, zatím žádná odezva.
V současnosti probíhá dotazníkové šetření mezi obyvateli k výše uvedenému
Projektu a i zde je odezva minimální. Letáky byly doručeny do všech domácností a
další jsou k dispozici na OÚ.
Množí se dotazy ohledně rozšíření vodovodu do zbývajících částí obce. V
současné době se čeká na vydání stavebního povolení. Po jeho vydání proběhne
výběrové řízení na dodavatele a bude se moci začít. Zrovna tak se čeká na vydání
povolení na úpravu prostranství mezi parčíkem a sokolovnou.
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V nadcházejícím období si připomínáme:

5. července – Den slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje – státní
svátek
 6. července – mistr Jan Hus – upálení 1415 – státní svátek
 4. září – poprava topolanského rodáka Jana Sonnewenda - 1942
 28. září - Den české státnosti – sv. Václav – státní svátek
Dětem přeji pohodové prožití prázdnin a nám ostatní klidnou a pohodovou
dovolenou, protkanou spoustou pěkných zážitků.
Vladimír Kudlička
starosta obce

Poděkování:
Obec Topolany děkuje mladým hasičům a jejich vedoucím za dosažené
výsledky a reprezentaci obce ve svých soutěžních kategoriích. Zrovna tak
děkuje i jejich rodičům a příznivcům, za vytvoření podmínek pro zdárnou
reprezentaci.
Poděkování si zaslouží též i členové SDH, kteří připravili a zabezpečili
zdárný průběh soutěže, která proběhla 24. června na místním hřišti.
Velkou radost nám dělají též jednotliví dorostenci z řad hasičů, kteří se
probojovali na mistrovství republiky, které se koná 4. a 5. července ve
Zlíně. Přejeme jim co nejlepší výsledky a děkujeme za reprezentaci.

Připomínáme občanům, kteří mají zaplacené známky za svoz odpadu
na 1. pololetí roku 2017, že jejich platnost končí 30. června. Poplatky
za svoz odpadu na 2. pololetí 2017 se vybírají na OÚ.
Odečty vodoměrů se budou provádět 4.7.2017. Prosíme občany o
odzimování šachet a ty co nebudou tento den doma a mají nepřístupný
vodoměr, aby napsali aktuální stav vodoměru a vylepili na viditelné
místo.
Děkujeme
Zpravodaj2/17

4

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 12. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne
22. 3. 2017
Zastupitelstvo obce schvaluje :
* výsledky inventarizace majetku a závazků za rok 2016
* dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. b) zákona o obcích účetní závěrku roku 2016,
včetně výsledku hospodaření za rok 2016 viz. příloha č. 4 protokol o schválení
účetní závěrky
* záměr na odprodej části pozemku p. č. 81/1 za 70,-Kč /m2 a část pozemku p.
č.1481/1 za 30,-Kč/m2, v majetku Obce Topolany, v k. ú. Topolany, dle návrhu
geodet. zaměření manželům Sochorovým, s tím, že kupující uhradí geometrické
zaměření a ostatní zákonné poplatky
* Záměr na odprodej části pozemku p.č. 81/1za 70,-Kč/m2 a část pozemku1484/1
za 30,-Kč/m2, v majetku Obce Topolany, v K. ú. Topolany, dle návrhu geodet.
zaměření pí. MUDr. Pavlasové, s tím, že kupující uhradí geometrické zaměření a
ostatní zákonné poplatky
* odprodej části pozemku p.č. 81/1 za 70,-Kč/m2, a části pozemků p. č. 1484/1, p.č.
2182, a p.č.2181 za 30,-Kč/m2, v majetku Obce Topolany, v k. ú. Topolany, dle
návrhu geodet. zaměření Ing. Bodnárové, s tím, že kupující uhradí geometrické
zaměření a ostatní zákonné poplatky
* odprodej vozidla Avie furgon a přívěsného vozíku za 9 500,-Kč
* žádost o finanční dar od Honebního společenstva Topolany a poskytuje
společenstvu dar ve výši 3 000,-Kč
* Smlouvu č. SPP/005/2017 o zajištění provozu a pachtu vodohospodářského
zařízení mezi Obcí Topolany a VAK Vyškov a.s.
* Smlouvu č. SPP/006/2017 o zajištění provozu a pachtu vodohospodářského
zařízení mezi Obcí Topolany a VAK Vyškov a.s.
* rozpočtový výhled na roky 2018 – 2019
* Smlouvu o zřízení věcného břemene č. PV- 014330041460/01 mezi Obcí
Topolany a firmou E.ON Distribuce
Zastupitelstvo obce revokuje usnesení č. 12 z 13. července 2015 a
schvaluje navýšení odměn dle nařízení vlády z 28. 11. 2016 o odměnách za výkon
funkce neuvolněným členům zastupitelstva obce Topolany s platností od 1. 4. 2017:
- panu starostovi bude příslušet odměna v maximální výši pro uvolněného starostu i
s příplatky na počet obyvatel násobena koeficientem 0,6, i ve znění pozdějších
předpisů tj. 30 406,- + 5 788,- x 0,6 = 21 716,- Kč
- paní místostarostce navýšit odměnu na 8 000,-Kč místo současných 7 000,-Kč
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- ostatním členům zastupitelstva:
předsedové výborů /Pavlincová, Ševčíková/ 976,- + 200,- za obyvatele tj. 1 176,Kč měsíčně
- člen výboru /Ševčík David a Miroslav, Ing. Zapletal/ 632,- + 200,- na obyvatele tj.
832,-Kč měsíčně.
Zastupitelstvo obce neschvaluje :
* žádost manželů Mazánkových o odkup části pozemku v majetku obce Topolany, v
k. ú. Topolany, p. č. 2146/1
* návrh rozpočtu obce na rok 2017

Výpis usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne
6. 4. 2017
Zastupitelstvo obce bere na vědomí :
* zprávu o činnosti finančního výboru za rok 2016
* zprávu o činnosti místní knihovny za rok 2016
* zprávu o činnosti SDH Topolany za rok 2016
* zprávu o činnosti TJ Sokol Topolany za rok 2016
Chybějící zprávy budou přečteny na dalším zasedání ZO
Zastupitelstvo obce schvaluje:
* plán jednání kontrolního a finančního výboru v roce 2017
* žádost manželů Peškových o prodej obecního pozemku p.č. 2182/1
* členský příspěvek SMS ČR na rok 2017 ve výši 2 307,-Kč
* žádost Bc. Doleželové a Bc. Duráka o úpravu povrchu před RD na p.č. 52/7 za
podmínek:
- vydláždění vjezdu v šíři 3m zámkovou dlažbou až ke komunikaci
- z důvodu zachování obecní zeleně využívat k parkování vozidel garáž nebo vlastní
pozemek, případně vjezd z vedlejší ulice
* Smlouvu o dílo mezi Obcí Topolany a firmou Pařez
* licenční Smlouvu o veřejném provozování hudebních děl mezi Obcí Topolany a
OSA Praha
* Dohodu o spolupráci na projektu „Strategický plán obce“
* členský příspěvek SMO na rok 2017 ve výši 2 783,20Kč
* členský příspěvek SPOV na rok 2017 ve výši 2 000,-Kč
* zřízení kontejnerů na kompost pro občany typu Premium o obsahu 1 000 litrů
* rozpočet obce na rok 2017
- zapojení finančních prostředků z roku 2016 ve výši 4 003 400,-Kč
- vyrovnaný rozpočet obce dle přílohy č. 17 zápisu s tím, že :
rozpočet příjmů činí 4 712 200,-Kč
rozpočet výdajů činí 8 715 600,-Kč
rozpočet financování činí 4 003 400,-Kč
rozpočet na rok 2017 se schvaluje v části příjmové na položky a v části výdajové na
paragrafy
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* poskytnutí finančních darů ( Paprsek Vyškov 3000,-Kč, spolek Proradost Topolany
20 000,-Kč, Svaz včelařů Vyškov 2 000,-Kč, Honební společenstvo Topolany 3 000,Kč)
********************************************************************
INFORMACE PRO OBČANY
Neustále se v naší obci objevují v kontejnerech na bioodpad věci, které tam
nepatří! Například uhynulá zvířata nebo jejich vnitřnosti, bioodpad zabalený v
igelitovém sáčku...
Co jsou to bioodpady?
Biologicky rozložitelné odpady neboli bioodpady jsou organické
odpady, které jsou významně zastoupeny ve směsném
komunálním odpadu a tvoří až 40% jeho hmotnosti.
• odpady z domácností - zbytky jídel rostlinného původu, zbytky ovoce a zeleniny,

zbytky pečiva a obilnin, květiny, kávový odpad včetně filtrů a ubrousků, čajové sáčky
• odpady ze zahrad – tráva, plevel, košťály a celé rostliny, listí, seno, sláma.

Mezi bioodpad nepatří plasty, sklo, kovy, kameny, nebezpečný odpad (chemikálie, léky,
postřiky, barvy, baterky), směsný odpad, stavební odpad, textil, cigarety, popel, uhlí,
jednorázové pleny, uhynulá zvířata.

Bioodpad:
V dubnu byla dána občanům možnost objednat si kompostéry do svých
nemovitostí. Požadavky již byly odeslány, nyní se zpracovává žádost o
dotaci a pokud vše půjde dobře, tak kompostéry budou k dispozici
začátkem příštího roku.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Objemné odpady
Můžeme obecně říci, že se jedná o odpady, které se nevejdou do popelnice. Je to například
starý nábytek, sedací soupravy, koberce, linolea, matrace, podlahové krytiny , textil apod.
Objemné odpady je možné odevzdat přímo na sběrných dvorech nebo v rámci svozů při
jarních a podzimních úklidech.
Nebezpečné odpady
Tyto odpady vykazují nebezpečné vlastnosti, a proto se s nimi musí zacházet velmi
obezřetně tak, aby nepoškodily Vaše zdraví nebo okolní životní prostředí. Patří jednoznačně
na sběrný dvůr nebo je můžete odevzdat v rámci mobilního svozu ve vaší obci.
Zpravodaj 2/17
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Nebezpečným odpadem jsou například léky, které můžete rovněž odevzdat v lékárně, dále
barvy, lepidla, rozpouštědla, chladicí kapaliny, akumulátory, kyseliny, pesticidy, motorové
oleje atd.

Elektrozařízení
Sběrné dvory provozované společností RESPONO jsou místy zpětného odběru – zde je
možné kompletní elektrozařízení zdarma odevzdat. Můžete zde nechat např. nefunkční
televizi, rádio, DVD přehrávač, počítač, tiskárnu, pračku, ledničku, mrazničku, mikrovlnnou
troubu, fritézu, zářivky, výbojky, úsporky, monočlánky apod.

Elektrozařízení označená tímto symbolem nepatří do směsného
odpadu, ale na sběrný dvůr!
Sběrný dvůr Kozlany:

tel.: 517 358 278

Provozní doba:
Pondělí - Pátek 6,00 - 15,30

Sběrný dvůr Ivanovice na Hané

tel.: 739 969 545

Provozní doba:
Pondělí
Středa
Sobota

13,00 - 18,00
13,00 - 18,00
8,00 - 12,00

Sběrný dvůr Vyškov

tel.: 517 810 030

Provozní doba:
Úterý
Čtvrtek
Sobota

8,00 - 17,00
8,00 - 17,00
• 8,00 –
12,00
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------------------------------------------------------------------------------------------------

Program rozvoje obce Topolany na období 2018–2024

Zápis ze setkání s občany 10. 4. 2017
Setkání probíhalo od 17:30 do 18:50. Jednání se zúčastnilo 11 obyvatel obce (včetně vedení
obce).
1) Průběh jednání
V úvodu účastníky přivítal starosta obce Vladimír Kudlička. Následně zpracovatel
programu rozvoje obce Jan Binek ze Spolku pro obnovu venkova ČR vysvětlil přístup ke
zpracování programu a jeho obsah. Program rozvoje je nástroj ke koordinaci investic a
dalších činností obce a je v řadě případů i podmínkou pro získání dotací. Obec Topolany se
zapojila do projektu Podpora obnovy venkova pomocí zavedení strategického řízení, jehož
nositelem je Spolek pro obnovu venkova ČR (SPOV). V rámci projektu experti SPOV
pomohou 20 vybraným obcím zpracovat programy rozvoje.
Hlavní část setkání tvořila diskuze k problémům rozvoje obce. Záznam podnětů je uveden
níže.
V průběhu jednání Jan Binek zmínil základní fakta o obci.
V obci žilo na počátku roku 2016 celkem 324 obyvatel. Počet obyvatel se
dlouhodobě příliš nemění (v okolí se zvyšuje počet obyvatel v Hošticích-Herolticích
a v Prusích-Boškůvkách, snižuje se v Křižanovicích, Rybníčku i ve Vyškově).
Průměrný věk obyvatel se mezi léty 2005 a 2015 snížil ze 42,2 let na 41,3 let. Počet
obyvatel ve věku do 15 let vzrostl ze 42 na 55.
Dle sčítání lidu, domů a bytů z roku 2011 je v obci 125 domů, z nichž 24 je
neobydlených (19,52 %). V období 2011–2015 bylo v obci dokončeno 5 bytů.
V obci je registrováno 28 ekonomických subjektů: 22 z nich jsou podniky fyzických
osob, obchodní společnosti v obci sídlí pouze dvě. V obci bylo na konci roku 2015
dle údajů Ministerstva financí zaměstnáno 13 osob. Počet uchazečů o zaměstnání
v březnu 2017 činil pouze 5 a podíl nezaměstnaných patří mezi nejnižší v okolí.
2) Záznam podnětů od občanů
Podněty jsou roztříděny podle témat. Podněty týkající se jedné věci jsou uvedeny v rámci
jednoho bodu. Kurzívou jsou označeny doplňující komentáře.
Doprava, technická infrastruktura
 Vybudovat zpevněnou komunikaci do Hliníku. Nejprve musí být namyšleny vjezdy
k domům. Reálné to je v roce 2018. Zřídit zde zónu 30. Zřídit zónu 30 u hřiště.
 Dořešit dopravní značení a omezení na komunikaci podél Hané. „Cyklostezka“
podél Hané není oficiálně cyklostezkou, ale jde o obslužnou komunikaci. Proto zde
mohou jezdit i auta.
Zpravodaj 2/17
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 Vybudovat chodník na Křižanovice. Majitelé potřebných pozemků je nechtějí prodat,

ani strpět věcné břemeno.
 Bylo by krásné, kdyby se narovnaly zatáčky silnic kolem kostela. Takovéto plány již
v minulosti byly.
 Přes Zouvalku je velký provoz aut.
 Ve špatném stavu jsou chodníky za sokolovnou až k Hané.
 Zpevnit spojovací cestu mezi parčíkem a sokolovnou. Promyslet řešení (třeba udělat
z ní i slepou ulici, nebo vydláždit vjezd do dvora sokolovny a zbytek zatravnit).
 Počty autobusových spojů vyhovují.
 Dobudovat vodovodní řad. V plánu je začít s výstavbou na konci roku 2017.
 Osadit veřejné osvětlení LED žárovkami. LED žárovky jsou již směrem do Hliníku a
na druhé straně u potoka.
Životní prostředí, vzhled obce
 O Hujdy se nikdo nestará. Jsou tam torza stromů, hromady suché trávy (riziko
požárů).
 Biokoridor „Maner“ je ve špatném stavu, nikdo se o něj nestará (jde o obecní
pozemky, které si spolek Maner pronajal od obce a provedl zde výsadbu).
 Na konci Maneru byla studánka. Hodilo by se ji obnovit.
 Na pozemku před dálnicí u odbočky na obslužnou komunikaci podél dálnice je
materiál a nepořádek. Mohla by tam být výsadba ovocných stromů.
 Vysázet malý les (park).
 Zakrýt potok (v úseku, kde protéká za domy podél silnice na Prusy; část je obce, část
Povodí Moravy) – potok smrdí, splavuje se tam hlína.
 Vybudovat suchý poldr, resp. rybník částečně zavodněný prameny z Hujdů.
 Vybudovat rybník u Hané. Není reálné vzhledem k nízké hladině Hané.
 Po posílení svozu odpadů kapacity kontejnerů stačí. Problémy s disciplínou u
kontejnerů na biodopad. Lidé tam dávají i větve. Obec v rámci projektu nabídne
občanům kompostéry.
 Obec nemá štěpkovač. Může si ho ale půjčit od Dobrovolného svazku obcí
Ivanovická brána, jehož je členem.
Kultura, památky
 Hřbitovní zeď je u vstupu na hřbitov a na severu směrem ke Křižanovicím ve
špatném stavu. Dohodnout se s památkáři na finančně přijatelném způsobu opravy
(mají náročné požadavky).
 V obci není moc akcí. Hody (pouť) připadají na zimu.
 Otázkou je využití topolanské fary. Mluví se o tom, že by ji využila Charita.
V případě prodeje obci by zde mohl být sociální byt.
Volný čas, sport
 Neexistence místa, kde by se dalo scházet. Chybí prostor pro scházení dětí a
Zpravodaj 2/17
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maminek (hlavně v zimě). Sokolovna je moc malá.
 U hřiště chybí sociální zařízení. Mělo by se začít budovat během roku 2017.
Hřiště za školou je ve špatném stavu. Je pronajaté Sokolům.
 Mohlo by se zvážit zřízení školky. V Prusích jsou ale volné kapacity.
Ostatní podněty
 Opravit strop v budově ve dvoře za obecním úřadem.
 Problém s různými „tábory“ obyvatel.
 Bylo by třeba, aby se udržel obchod s potravinami.
Zpracoval Jan Binek
Spolek pro obnovu venkova ČR
11. 5. 2017

Moravská vlajka na počest příchodu Cyrila a Metoděje
Příchod patronů Moravy sv. Cyrila a Metoděje k nám na Moravu byla událost obrovského
kulturního a duchovního významu nejen pro naši zem, ale pro značnou část Evropy. Na
počest této události bude na naší radnici vyvěšena moravská vlajka. Moravská vlajka je
v současnosti také vnímána jako symbol sounáležitosti občanů k území Moravy, jejího
duchovního a společenského života.
Historie moravské vlajky
Dnešní hojně rozšířená podoba moravské vlajky vychází ze
zemských barev, zlaté a červené, kterých se od počátku
19. století používalo k výzdobě, později začaly být
vyvěšovány i jako prapory. Oficiálního stvrzení se dočkaly v
roce 1848, kdy poslanci Moravského zemského sněmu
schválili 5. článek nové moravské ústavy, ve kterém se
definuje zemský znak a zemské barvy: „Země moravská
podrží dosavadní svůj erb zemský, totiž orlici vpravo hledící,
v poli modrém a červenozlatě kostkovanou. Zemské barvy
jsou zlatá a červená.“ Od stanovených zemských barev byla
následně odvozena moravská vlajka, kterou tvoří dva
Zemské barvy a znak Moravy, vodorovné pruhy. Horní pruh je žlutý, spodní je červený.
1900
V druhé polovině 19. století a počátkem 20. století, v době
vzestupu nacionalismu, to byla právě moravská vlajka, která sjednocovala obyvatelstvo naší
země bez ohledu na národnost. Ačkoliv události dvacátého století nebyly pro její užívání
příliš příznivé, najdeme o ní doklady za první republiky, po roce 1945 i kolem roku 1968.
Nový impuls k rozšíření přišel po uvolnění poměrů po roce 1989. Tradiční žlutočervené
moravské vlajky začaly být opatřovány zemským znakem – šachovanou orlicí v modrém
poli, a to z důvodu odlišení od jiných podobných vlajek. Tato varianta si pro svoji
srozumitelnost i estetickou úroveň získala velmi rychle oblibu po celé Moravě a stala se
základní a všeobecně uznávanou podobou moravské vlajky současnosti.
Další použití moravské vlajky
Kromě tohoto nejvýznamnějšího svátku bývá moravská vlajka vyvěšována i v další dny
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spjaté s moravskou historií. 28. března si připomínáme výročí narození světoznámého
moravského učence Jana Ámose Komenského, 15. září význačného moravského politika a
diplomata, ochránce moravských zemských práv a svobod, Karla staršího ze Žerotína.
Zvolení moravského markraběte Jošta Lucemburského, zvaného též Moravský, římským
králem připadá na první říjen, 28. října si připomínáme si nejen vznik Československé
republiky, ale také svatořečení velkomoravského panovníka Rostislava. Další vhodnou
příležitostí jsou výročí a události spjatá s obcí (např. obecní slavnosti, hody), či některým z
významných rodáků.
Další informace
Historie moravských barev a symbolů

http://zamoravu.eu/mno-k-morave/moravske-barvy-a-symboly/

Kontakty na prodejce vlajky http://www.moravskypatriot.eu/morava-eu/eshop/1-1-Vlajky/1-2-Moravskevlajky
Občanská iniciativa „Za vyvěšování moravské vlajky“
http://zamoravu.eu/vyvesime/
Významné moravské dny
http://zamoravu.eu/dokumenty/vyznamne-moravske-dny-a-svatky.pdf
Zpracovala Moravská národní obec, z. s.
http://zamoravu.eu/

Konstantin (Cyril) a Metoděj
Dvě jména nerozlučně spjatá s dějinami Moravy i slovanstva jako celku. Pokusím se
nyní čtenáři poodkrýt jejich osudy. Epizoda v naší zemi byla totiž jen jednou ze
součástí pestrých životů těchto výjimečných osobností. Pro prvně jmenovaného navíc
epizodou velmi krátkou.
Oba bratři se narodili v Soluni (severní břeh Egejského moře, dnešní Řecko) v rodině
císařského důstojníka Leontiuse a jeho ženy Marie, jenž byla zřejmě slovanského
původu. Soluň byla tehdy významným obchodním i politickým střediskem Byzantské
říše. I z toho důvodu stála mnohokrát na zteči dobyvatelským národům, které tehdy
táhly na Evropu. Paradox dějin tomu chtěl, že právě otec slovanských věrozvěstů
vedl proti Slovanům mnoho vojenských výprav. Zejména pro uklidnění vzpour, které
vznikaly v okolí Soluně ze strany slovanského obyvatelstva, vzpírajícího se řecké
nadvládě. Při jedné z mnoha potyček se Slovany nalezl císařský důstojník Leontius
svoji smrt. V tu dobu ale ještě nikdo netušil, že právě jeho dva synové se zapíší
nesmazatelným písmem do srdcí Moravanů i ostatních Slovanů. Sourozence dělilo od
sebe 11 let života. Starší Metoděj se narodil roku 815 a Konstantin pak roku 826.
Metoděj byl dle životopisu „mohutné a vznosné postavy“ a šel ve stopách svého otce,
tedy vojenské a politické kariéry. Po studiu filozofie v Konstantinopoli (ve
slovanském světě známé jako Cařihrad - dnešní Istanbul), se na nějakou dobu stal defacto místodržitelem soluňské provincie, což lze s trochou nadsázky charakterizovat
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jako kníže makedonských Slovanů. Úřad stratéga (oficiální název funkce) zastával
Metoděj po mnoho let. Cítil však rozpor jeho přesvědčení s praktikami, které jej
nutila činit vláda. Ta chtěla veškeré nepokoje v oblasti řešit jen silou. Metoděj si
uvědomoval, že tímto způsobem bude napětí mezi Řeky a Slovany jen narůstat a tím i
zasévat zrno nekonečné nenávisti mezi oběma etniky. Unaven se rozhodl složit funkci
a odešel do kláštera Olymp v Malé Asii. V tu chvíli byl snad přesvědčen, že život
dokončí v ústraní a modlitbách.
Mladší Konstantin vystudoval stejně jako Metoděj filozofii v hlavním městě
Byzantské říše, tedy v Cařihradu. Od mládí inklinoval více k duchovnímu než k
materiálnímu světu. Zamiloval si obzvlášť filozofii a teologii. Jeho učitelem byl
Fotios, pozoruhodná osobnost své doby, která později výrazně zasáhla nejen do
života soluňských bratrů, ale i celkově do církevních dějin. Ambiciózní Fotios
vypozoroval Konstantinovy neobvyklé schopnosti a uvědomil si, že jeho brilantní a
neústupnou rétoriku lze nejlépe využít v diplomacii. Je až neuvěřitelné, že mladý
Konstantin absolvoval ve dvacátých a třicátých letech svého života spoustu vyslání
do nepřátelských území. Tam vedl složitá jednání, často i teologické disputace a to
zpravidla s úspěchem!
Při jedné ze svých mnohých cest Konstantin nalezl u břehů Černého moře údajné
ostatky svatého Klimenta (Svatý Kliment – dle církevní tradice po svatém Petrovi 3.
papež s pontifikátem mezi lety 90 – 97.), které později přinesl na Moravu. Konstantin
byl velice horlivý a absolutně pevný ve svých názorech, jeho aktivitu však sráželo
nepříliš pevné zdraví. Roku 862 dorazilo do Cařihradu poselstvo od moravského
knížete Rastislava. Ten žádal byzantského monarchu o učitele a biskupa. Sluší se
poznamenat, že moravský vládce měl na mysli zejména biskupa! Rastislav tehdy
dosáhl úplné politické samostatnosti a usiloval i o úplnou samostatnost církevní.
Pokud by mu vyhověl papež, ke kterému vyslal své diplomaty dříve než do
Cařihradu, nikdo z Moravy by do Byzance žádat nešel. Papež ale ignoroval jeho
výzvu, aby si nerozhněval východofranského(Východofranská říše zaujímala
přibližně území dnešního Německa a často si nárokovala vládu i nad západními
Slovany) panovníka a zejména mohučského arcibiskupa, v jehož jurisdikci Morava
ležela.
Michal III.(Michal III. – byzantský císař. Vládl mezi lety 840 – 867) a cařihradský
patriarcha Fotios byli mnohem prozíravější. Uvědomili si, že v konfliktu s
Bulharskem mohou mít na své straně mocného spojence a stejnou roli by pak Morava
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mohla hrát ve sporech s Římem. Fotios, jako vrchní diplomat byzantské říše, se
rozhodl Rastislavově žádosti vyhovět. Potřeboval jen osobnost, která v napůl
barbarském prostředí dokáže stabilně prosadit křesťanství a současně zaváže Moravu
k partnerství. Snad nikdo se pro daný úkol v danou dobu nehodil lépe než Konstantin.
Jako pomocníka si Konstantin vybral staršího bratra Metoděje. Oba vyrostli ve
slovanském prostředí, znali mentalitu Slovanů a oba měli s tímto etnikem bohaté
zkušenosti. Spojení Konstantinova intelektu a Metodějových organizačních a
diplomatických dispozic pak dávaly misii reálnou vidinu úspěchu. Ještě než se
vypravili věrozvěstové na cestu, vypracoval Konstantin s vypětím všech sil písmo
(tzv. hlaholici), které mělo výstižně vyjadřovat specifika slovanského jazyka a stát se
tak písmem slovanských národů. Svěřený úkol zvládl dokonale.
Roku 863 nebo 864 (Rok příchodu věrozvěstů není přesně doložitelný. Na základě
pramenů se předpokládá, že to bylo buď na podzim roku 863, nebo na jaře o rok
později. ) dorazili soluňští bratři na Moravu. Byli okázale přivítáni. Aristokracie naší
země byla v tu dobu již křesťanská, i na jistém kultivačním stupni. Mezi ní a prostým
lidem byl ale propastný rozdíl. Těžko říci jaké pocity měli Konstantin a Metoděj z
našeho tehdejšího prostředí.
Překvapilo je množství kamenných kostelů, když byli připravováni takřka na
pohanský svět? Snad.
Na druhou stranu zřejmě postrádali přísnější řád a křesťanské mravy museli
zdůrazňovat i urozeným. Morava při příchodu Konstantina a Metoděje sice nebyla
pohanská ( Nálezy v Mikulčicích, Starém Městě u Uherského Hradiště i jinde
dokládají existenci kamenných kostelů ještě před příchodem Konstantina a
Metoděje.), ale křesťanství se však dotýkalo převážně velmožů. Nevzdělané masy
obyvatelstva zůstávaly věrni pohanským bohům, protože nebyla vůle ani možnost,
jak jim vyložit křesťanství. Kněží, kteří zde do příchodu slovanských věrozvěstů
působili, byli převážně „latiníci“ ( mám na mysli duchovenstvo při bohoslužbě
užívající latinu) a byli neznalí prostředí i jazyka. Plnili spíše úřednickou a politickou
funkci bez vyššího zájmu. Konstantin a Metoděj tento přístup změnili způsobem, že
se křesťanství začalo dotýkat i obyčejných lidí. Kázali totiž jako první na Moravě ve
srozumitelné řeči a sami žili příkladným životem. Konstantin pilně překládal církevní
a bohoslužebné texty. Snaha obou bratrů byla vřele podporována velmoži, ponejvíc
samozřejmě samotným Rastislavem. Záměr moravského knížete byl ve vytvoření
svébytné moravské církve, která se obejde bez latinských duchovních.
Zpravodaj 2/17

14

Proto byla i založena „akademie“ na výuku místních obyvatel, aby se zaručila
kontinuita přínosu v oblasti vzdělání a slovanského duchovenstva. Zástupci
latinského kléru se tím dostávali stále více do stínu a postupně ztráceli jakoukoli
podporu ve vládnoucích kruzích. Tato podpora však pro ně byla existenčně důležitá a
proto do Říma k papeži mířily stížnosti na „kacířské“ nauky, které prý mezi
Moravany šíří Konstantin s Metodějem.
Papež Mikuláš I. povolal oba bratry, aby se osobně přišli do Říma hájit. Cařihrad se v
tu dobu ocital ve víru palácových převratů a o dění daleko od hranic byzantského
impéria se nikdo nestaral. Jinými slovy podporu z východu nemohli soluňští bratři
očekávat. Rozhodli se tedy vyhovět papežské žádosti a vydali se do Říma, kde
dorazili v zimě roku 867. Nesli s sebou i církevně nepřekonatelnou zbraň: ostatky
svatého Klimenta. Kosti, které Konstantin nalezl na Krymu, daly našemu poselstvu
nadpozemskou váhu a Římané je přivítali s nebývalými poctami. Papež Mikuláš I. se
jejich příchodu nedočkal. Zemřel nedlouho předtím a uvítací ceremonie i celkového
přijetí se ujal jeho následovník Hadrián II. Úspěch této cesty byl obrovský. Papež
posvětil Konstantinovi překlady a vysvětil několik slovanských kněží, kteří přišli s
oběma bratry z Moravy. Samotný vrchol pak byl ve schválení slovanského jazyka v
bohoslužbě, čímž se řeč Slovanů dostala po hebrejštině, řečtině a latině na 4. místo
tohoto privilegia (Prakticky však na třetí, protože hebrejština se v církevních
bohoslužbách nepoužívala). Zcela vysílený Konstantin však v Římě onemocněl a
pochopil, že jeho pozemské dny se chýlí ke konci. Vstoupil do kláštera, přijal řeholní
jméno Cyril a s přáním, aby Morava nezůstala bez vůdce stáda, vydechl naposledy.
Bylo mu jen 42 let.
Tím vůdcem se měl stát Metoděj. Navzdory nezpochybnitelnému diplomatickému
úspěchu, nebyla Metodějova pozice snadná. Podstata rozhodnutí papeže byla sice ve
schválení slovanských bohoslužebných textů i veškerého učení Konstantina a
Metoděje, současně ale nařizovala navrácení latinských kněží. Právě tento bod si
latiníci vysvětlili po svém a politické vítězství soluňských bratrů pojali jako vítězství
své. Metoděj byl při návratu na Moravu dokonce přepaden a zajat. Iniciátorem tohoto
skutku byl právě latinský klérus, který se odmítal dělit o církevní sféru vlivu. Pod
taktovkou východofranského krále Ludvíka II. Němce byl pak Metoděj souzen,
odsouzen na doživotí a uvězněn. Na Moravě mezitím došlo k převratu. Napětí mezi
Rastislavem a jeho synovcem Svatoplukem, jenž se již nějakou dobu podílel na
vládě, překročilo únosnou mez. Jeden druhého se snažil odstranit. Úspěšnější byl
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Svatopluk, který knížete Rastislava zajal a vydal do nepřátelských rukou
východofranského krále Ludvíka II. Němce.
Roku 874 byl na příkaz papeže Metoděj propuštěn a vrátil se na Moravu. Ani po
návratu však neměl na růžích ustláno. Stál sice v čele moravské církve, ale jeho
autorita byla latinským klérem zpochybňována. Svatopluk se navíc snažil vojenskopoliticky angažovat na západ od Moravy a pro svoji aktivitu potřeboval podporu
latiníků. Krom toho Metodějova apelace na Svatopluka, že panovník má být
morálním vzorem pro lid, moravského vládce popuzovala. Je zřejmé, že Svatopluk
sympatizoval spíš s Wichingem ( Wiching – původně švábský duchovní, který se
postupně dostával do čela latinského kléru na Moravě) a Janem z Benátek
(Svatoplukův diplomat, latinský kněz), kteří se čím dál otevřeněji stavěli proti
Metodějovi a zasílali na něj stížnosti papeži do Říma. Roku 880 se nic méně dovršilo
Rastislavovo a Svatoplukovo diplomatické úsilí. Papež Jan VIII. potvrdil bulou:
Industriae Tuae (Horlivosti Tvé) existenci samostatné moravské církve a Metoděje
jmenoval prvním arcibiskupem tzv. Panonsko-moravské arcidiecéze. Wiching měl
být dle příkazů z Říma ve všem poslušný Metodějovi. Útoky Metodějových soků pak
sice neustávaly, ale moravský metropolita si postupně vybudoval síť přátel a žáků,
kteří se za něj v kritických chvílích postavili. Slovanské písmo a vzdělanost, tak
mohly dostat stabilní základy.
Svůj nadmíru složitý a pestrý život Metoděj dovršil v dubnu roku 885. Za svého
nástupce určil Gorazda, který se v zemi těšil velké vážnosti a předpokládá se, že byl z
mojmírovské tedy vládnoucí dynastie. Politické intriky Wichinga a jiných společně s
apatickým Svatoplukem zapříčinily, že na úsilí Konstantina a Metoděje nebylo
kontinuálně navázáno. Učení soluňských bratrů bylo zpochybňováno a latinský klér
psal falzifikující dopisy „z Říma“, označující Metoděje dokonce za heretika (Toto
obvinění se objevovalo i ve středověku, kdykoli se latinští kněží cítili ve slovanských
zemích ohroženi.). Metodějovi žáci houfně opouštěli Moravu. Tělo prvního
moravského metropolity, ze strachu před znesvěcením od jeho nepřátel, pochovali na
tajném místě. Moravský stát později ztrácel sféru vlivu a nebyla diplomatická vůle
udržet slovanskou bohoslužbu, ani slovanské písemnictví při životě. Západní církev
později slovanské církevní texty zavrhla a český přemyslovský stát se této doktríně
jednoznačně podřídil. Metodějovi žáci však dědictví obou bratrů předali dál, hlavně
mezi jižní a východní Slovany( Tady je vhodné poznamenat, že Východní církev byla
k slovanské liturgii mnohem vstřícnější – díky ní mohli Metodějovi žáci šířit své
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poselství). Většina slovanských národů se k odkazu soluňských bratrů hlásí a jsou za
něj vděčni. Konstantin s Metodějem jsou pevným bodem spojujícím Slovany jak
mezi sebou, tak i s Evropou. V christianizaci naší země sice sehráli významnou roli,
ale jejich hlavní přínos byl v povznesení slovanské kultury a vzdělanosti. My
Moravané pak můžeme být právem hrdi, že prvotní impuls k jejich nesmrtelnému
dílu vzešel z naší země.
Použitá literatura:
Magnae Moraviae fontes historici, Prameny I, Brno 2008.
Pitha, P., Svatí Cyril a Metoděj, Olomouc 2010.
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Pro Moravskou národní obec vypracoval Jaroslav Svozil

V Postřelmově 31. 5. 2012
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Své životní jubileum oslavili:
Duben:

Brunclík Karel
Kudličková Emílie
Provazníková Marie
Tomášek Jiří
Konečná Anna
Ševčíková Emília
Tomášková Dana
Květen: Suchomelová Bohuslava
Zemanová Drahomíra
Červeňák Stanislav
Slezáková Marie
Červen: Kalábová Marta
Hasala Drahomír
Přecechtělová Věra
Rašková Ludmila
Kouřilová Bohuslava
Všem oslavencům srdečně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti.
****************************************************************
Narodila se:
Hudečková Karolína
Blahopřejeme Vám k narození Vašeho děťátka. Ať životem ho provází
radost, štěstí, zdraví a plná náruč lásky.
****************************************************************
Od života pro sebe nic jsi nežádal,
vše jen pro své děti a rodinu,
své zlaté srdce celé jsi nám dal,
věčný klid dejž Bůh Ti v odměnu.

Opustil nás:

Stanislav Kouřil
Vyjadřujeme upřímnou soustrast rodině a všem pozůstalým.
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VZPOMÍNKY Z DOB DÁVNO MINULÝCH
Prosila mě na „milost Boha“ , abych nikomu nic neříkal a že mě má strašně ráda. No
teď jsem v bryndě jsem si myslil, teď bude zapotřebí nějakého druhého učitele.
Neřekl sem nikomu ničeho, a celý následující týden jsem se u Felsenů ani neukázal.
Konečně jednoho dni jsem dostal lístek od p. Felsena, proč se hněvám, jen prý abych
přišel. Byl jsem v šeredné situaci. Konečně jsem se, na opětovné vyzvání abych
přišel, dostavil. Vyhýbal jsem se jak mi jen možno bylo Gence a po skončené hodině
vyučování jsem rychle odcházíval domů. Vždy ale na chodbě mě čekávala Genka a
věšívala se mi kolem krku, že prý nemůže beze mě žít atd. Trnul jsem jen aby mě
někdo v takové situaci neuviděl a hleděl vždy utéci, jak nejrychleji jsem dovedl.
Konečně jednou jsem jí řekl, aby přestala s takovými hloupostmi, avšak víc to
nepomáhalo. Vzal to tedy z opačného konce, dával jsem ji najevo, že ji mám rád a i
několikráte ji políbil, to trvalo asi týden. Pak jsem mezitím si udělal známost s jednou
vesnickou dívčinou a v neděli jsem promenoval s ní kolem Felsenových. Účinek byl
znamenitý. Dosáhl jsem úplně, čeho jsem chtěl. Genka nás viděla a rozhněvala se na
mě úplně. Svoje docházení k Felsenům jsem omezoval pouze na nejnutnější případy,
kdy totiž jsem učil Genku. Tak jsem zase přicházel s klidným svědomím. Poněvadž
jsem si nedělal žádných poznámek za celý ten čas co jsem byl v kanceláři, nedovedu
již časově za sebou napsat tamější život. Jednou jsem byl na ukrajinské svatbě. Po
celodenní práci jsme se pěkně oblékli a šli s kolegou Kormentou na „veselé“ ženil se
kolega Kowalski a bral si jednu mladou vdovu z Buzkowiczek. Přišli jsme právě před
večeří. Po večeři jsme zpívali a prováděli různé zvyky tamější. Musil jsem se her
zúčastnit zároveň s jinými. Bylo vše veselé a líbilo se mi to. Vzpomínal jsem na
domov, jak by to tak asi vypadalo, kdybych byl doma. Asi za týden po svatbě měl pan
novomanžel odejít do pole, tak udělal doma malou slavnost na rozloučenou, které já
jsem se rovněž zúčastnil. Na svátek Petra a Pavla jsou v Buzkowiczkách hody.Šli
jsme na večer do hospody. Tam pojednou přišly děvčata a mezi nimi i ta bývalá, která
mi na jaře dělala návrh na ženění. Pozvali nás domů k nim a my koupili vína a šli.
Byli jsme tam skoro do 3hod. do rána. Jednou jsme v kanceláři hodně na večer
zatopili a pak šli spát. V komíně nějak spadla cihla, tak že zahradila otvor pro kouř.
Spali jsme. Naše štěstí bylo, že kolega přišel pozdě v noci s rozkazem a poněvadž
tam nebylo něco podepsáno od důstojníků, chtěl nám to ohlásit. Nemohl nás zbudit.
Zápach od uhlí byl ve světnici. Udělal světlo a otevřel okna. Vzali nás na chodbu, kde
nás probudili po dosti velké námaze. Kdyby nebyl přišel mohli jsme mět po válce -.
Když měl odcházet 26. dostali jsme do kanceláře .. Hellsteina, který byl velmi
dobrým „Kumpánem“ ve společnosti a i mimo ni dobrým kolegou. Krátce před
odchodem povýšen byl na účetního šikovatele. Spolu docházeli jsme na kačubku.
Jednou byla tam večer panna – neznámá, ale velice hezká. Jelikož panna Genka zase
začínala svoji hru na novo, použil jsem té příležitosti a začal i s Hellsteinem
přibližovat se oné neznámé. Brzy jsem poznal, že jsem učinil na ni dosti dobrý
dojem, a p. Genka se zase zlobila. Chtěl jsem jednou odejít ze Žuravice s dobrým
svědomím a nechtěl jsem, aby snad rodina Felsenova vzpomínala na mě s trpkostí.
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Byly mi sice činěny výčitky ze strany všech domácích, ale podstoupil jsem je kladně
a s lehkým srdcem, poněvadž jsem věděl že slečna Ewa, tak se totiž nazývala brzy
odejde a budu mít zase na neurčitý čas pokoj od Genky. Nechtěl jsem styky
s Felsenovými zrušiti, tak mi nic jiného nezbývalo. Na tváři veselost, a v srdci
nevýslovný smutek. Býval jsem vesel a žerty jen jen sršely. Měl jsem kolem sebe
společnost, ve které jsem býval velmi rád viděn a stalo-li se že jsem jednoho večera
nepřišel, druhý den již přišla deputace, co se mnou se stalo, že jsem nepřišel. Neměl
jsem ani chvilky pokojné, ačkoliv jsem klid potřeboval. Často jsem se usmíval na
svoje okolí a byl jsem rád, když vše kolem sebe jsem viděl veselé. Však v duši byl
strašný boj... Byl jsem považován za člověka veselého, pouze však dle tváře. Kdyby
byl někdo slyšel moji rozmluvu s kolegou Kornutou a viděl mě do tváře, když jsem
svoji veselou společnost opouštěl, byl by soudil jinak. Celý svět připadal mi tak
malým a ubohým ... Kde člověk štěstí hledá, tam ho nenalezne, ale kde o ně nestojí,
tam nabízí se samo. Dostal jsem asi 3 dopisy od Lidky, které nečtené jsem vrátil.
Čtvrtý dopis, který jsem dostal jsem otevřel. Prosila mě, abych odpustil a zapoměl.
Viděl jsem zcela jinou povahu v dopise, zcela jiný výraz, tak že jsem byl sám
v rozpacích; co učinit? Bojoval jsem sám se sebou. Na mysli plynuly mi celé ty čtyři
roky, které se mi zdály krásným snem. Proč mi psala a proč jsem otevřel dopis a
neposlal ho nepřečtený raději zpět! Seděl jsem sám v kanceláři. Potřeboval jsem
někoho, komu bych mohl svůj bol svěřit. Viděl jsem, že v celém okolí, které mě
obklopovalo a nabízelo svoje přátelství nenajdu člověka, který by mě mohl
porozumět. Ten, který by mě snad dobře poradil byl daleko ode mě, v domově, blízko
té, která mě prosila o odpuštění a zapomenutí. Nejprve jsem se rozhodl, že mu napíši,
vzal jsem papír a napsal dlouhý dopis Toníkovi, bratranci, jehož duše mi byla v té
chvíli nejbližší. Když jsem byl hotov a dopis jsem zalepil, oblékl jsem se a šel na
poštu. Venku však dostal jsem jiné myšlenky. Vrátil jsem se a dopis hodil do pece;
psal jsem nový – Lidce. Odpouštěl jsem. Cítil jsem, že nemohu snadno zapomenout
na ty šťastné chvíle které jsem kdysi prožil. Umínil jsem si, že teprve za 2 dny dopis
odešlu, abych snad se neunáhlil a neprovedl nepředloženě nějaký nesmysl. Cítil jsem
v té chvíli že cosi jako naděje vrací se ke mě a rychle dokončiv psaní, šel sem na
Kačubku. Byl jsem vesel a byl bych všechny objímal . Asi kolem 10hod. večer přišel
i kolega Kornutka. Bylo mu nápadno, že jsem až skoro přes míru vesel. Při
příležitosti ptal se mě co je příčinou mé veselosti. Na místo odpovědi jsem vyňal oba
dopisy. Dal nejprve přečísti ten, který jsem dostal, a potom ten, který jsem psal sám.
Pozoroval jsem dychtivě jaký dojem oba na něj učiní. Nejprve se usmíval, když však
četl moje řádky, tvář jeho se zasmutnila. Neřekl nic, než dvě slova. „Až doma“ Od
toho okamžiku změnil jsem svoji náladu. Nemohl jsem přijít do proudu zábavy. Asi
za půl hodiny jsme zaplatili , a rozloučivši se s udivenými kolegy a Felsenovými,
kterým byla napadnou moje změna, odešli jsme domů. Cestou nemluvili jsme ničeho.
Teprve doma řekl mi kolega: „Nechci Ti zadati, abys mi vinu později nadával, ale
říkám Ti, že na takové dopisy se neodpovídá hned, ale teprve, když všechno se
rozmyslí se zdravým rozumem a uváží se všechny okolnosti. Konečně myslím, že
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můžeš být rád, že jsi jednou zapoměl a že Ti bude milejší vzpomínat na svůj bol
přežitý, jak ještě jednou ho prožívat. Dělej jak chceš! Ale jen rozvážně.“
Neodpověděl jsem mu, ale svlékl se a šli jsme spát. Nemohl jsem dlouho usnout.
Myslil jsem.
Konec přepisu originálu občana z Topolan

DĚTSKÝ DEN
Den DĚTÍ bez pořádné oslavy? To by přece nešlo. Proto jsme na sobotu 3.6.2017
proměnili hřiště v místo plné her, soutěží, tance a překvapení.
Dětí se sešlo kolem 40 a sluníčko nás opravdu nešetřilo. Nejprve se děti rozcvičily
připraveným tanečkem a pak už se pustily do plnění úkolů. Nechyběla opičí dráha,
různé skoky, slalom a spoustu legrace a napětí si užily u disciplíny „holení
nafukovacího balonku“. Během odpoledne si mohly děti nechat nakreslit obrázek na
obličej nebo ruku od velice šikovné paní malířky, prohlédnout si výzbroj a výstroj
hlídky Policie a Hasičů, zaskákat si na trampolíně nebo v nafukovacím hradu, projet
se na koních a nakonec si také užily vodní a následně pěnovou spršku od přítomných
hasičů. Po splnění všech disciplín dostaly děti zaslouženou odměnu a společně s nimi
a rodiči jsme si pořádně zatančili. Odvážní rodiče si pak mohli vyzkoušet požární
útok za asistence topolanských hasičů. Děti zdatně fandily a sestřelení terčů se za
hromadného jásotu zadařilo.
Potom co se děti občerstvily opečeným špekáčkem, pro ně byla připravena poslední
část jejich dne a to stezka odvahy plná strašidel a duchů. Všichni, kteří ji zdolali,
dostali na památku diplom a po náročném dni byl čas jít do postýlek.
To však neplatilo pro všechny, kteří se podíleli na přípravách a následném úklidu.
Předem patří velký dík jedné z maminek (nepřála si být jmenována, ale my všichni
víme ), která byla největším tahounem a hlavním organizátorem celé akce.
Všechnu „těžkou“ práci odvedli kluci z SDH Topolany, kteří zvládli dopolední
přípravu hřiště, soutěž v Radslavicích a rychlý návrat z ní, tak aby mohli pomáhat na
stanovištích, obsluhovat ve stánku s občerstvením a následně také pomoct s úklidem.
Děkuji také všem, kteří ochotně nabídli svou pomoc a pomáhali s přípravami,
úklidem, organizací na stanovištích, ve stánku s registrací, za DJ pultem, při
nafukování balonků. Odměnou nám všem byl smích a spokojenost dětí, kvůli kterým
se vyplatí spojit síly, energii, nápady a táhnout za jeden provaz.
V neposlední řadě děkujeme spolku PRORADOST za zapůjčení vybavení a finanční
podporu, OÚ Topolany za darované finance a panu starostovi za vyřízení zapůjčení
nafukovacího hradu.
Díky Vám všem, bez Vás by to nešlo a už se těšíme na další společné akce.
Petra Jičínská
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POZOR HLÁŠENÍ: V měsíci červenci plánujeme společné stanování pro děti a
rodiče. Doufáme, že připravíte stany a spacáky a zaplníme celé hřiště!! O termínu
akce budeme včas informovat.
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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. 3 můžete nechat na obecním úřadě do 15. září 2017
***************************************************************************************
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