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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané
Před několika málo dny se s námi rozloučila Paní zima, která snad
ani zimou nebyla. Sněhu bylo málo, mrazů též, teploty kolem nuly.
Díky výkyvům teplot, se nemohlo udělat ani kluziště pro děti jako
vloni.
Nezbývá než doufat, že nadcházející jarní měsíce budou příjemnější
a všichni si budeme užívat teplého počasí.
Během zimního období byla provedena údržba a oprava obecní mechanizace. V nutných
případech byly udržovány ve schůdném a sjízdném stavu místní chodníky a komunikace.
Započaly práce na rozšíření vodovodu v Uličce a Trpínkách. Na obci byl několikrát i
projektant, který zájemcům o vodovodní přípojky vyřídí veškeré písemnosti a náležitosti.
Nezbývá než doufat, že zájemců bude dost a snad vzroste i počet odběratelů.
Také v bývalé hospodářské budově na dvoře obecního úřadu pokračují započaté práce
zdárným tempem. Pokud půjde vše bez problémů, koncem prázdnin by mohlo být hotovo a
obec by měla víceúčelový sál pro pořádání různých akcí, /narozeniny, setkání seniorů,
případně školení aj/.
S očekávaným nástupem teplejšího počasí a tím i s růstem trávy, se množí dotazy ohledně
kompostérů. Dle informací by se měla jejich dodávka uskutečnit v průběhu května a června.
Kompostéry budou v rozloženém stavu a každý si je doma složí. O předávce budete včas
informováni.
Mnozí občané právem poukazují na parkování před domy na zelených plochách.
V minulosti bylo vydáno několik povolení na zbudování parkovacích stání s určitými
podmínkami. Bohužel, v mnoha případech podmínky nebyly dodrženy a hříšníkům je to
jedno.
Zrovna tak je poukazováno na další nešvar v obci a to je venčení domácích mazlíčků a úklid
jejich exkrementů. Smutné je, že to dělají stále stejní občané. Domluvy nepomáhají a při
tom je v okolí obce spousta zpevněných cest, kam se dá zajít a mazlíček si udělá svoji
potřebu, pohnojí pole a bude klid. Ovšem při běhání po poli se pes umaže, doma by ho
majitelé museli umýt a to je zřejmě problém.
První dubnovou sobotu proběhne další ročník akce “Ukliďme Česko.“ Při té příležitosti
bychom chtěli posbírat smetí okolo obslužných komunikací, případně vyčistit část
Lukového potoka, kde je nános hlíny a kamení po pročištění kanalizace v Trpínkách. Vše
bude záležet na tom, kolik se sejde ochotných rukou.
Ve Vánočním zpravodaji se zapomnělo poděkovat ochotným občanům, kteří roznášeli
Mikulášskou nadílku. Omlouvám se za opomenutí a děkuji jim nyní. Snad se nebudou
zlobit.
Milí spoluobčané,
Přeji Vám příjemné prožití velikonočních svátků a v dalších měsících
z probouzející se přírody.
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 18. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne
13. 12. 2017
Zastupitelstvo obce schvaluje :
* návrh Smlouvy č. 048335/17/OŽP o poskytnutí dotace z rozpočtu JMKZvláštního účtu pro vodní hospodářství na realizaci akce „Vodovod Topolany
rozšíření“ tuto dotaci přijímá
* návrh Smlouvy č. 049025/17/OKH o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na
realizaci akce „Úpravy bývalé hospodářské budovy na víceúčelové společenské
centrum“ tuto dotaci přijímá
* žádost o finanční podporu Asociaci Paprsek Vyškov pro rok 2018 ve výši 3000,Kč
* návrh rozpočtu SDH Topolany pro jejich činnost na rok 2018 ve výši 137 500,- Kč
* žádost o finanční příspěvek na oslavy 125. výročí založení SDH Topolany ve výši
20 000,- Kč
* žádost o finanční dar od TJ Sokol Topolany pro rok 2018 a poskytne ze svého
rozpočtu 20 000,-Kč
* příspěvek na činnost svazku obcí Ivanovická brána na rok 2018 ve výši 9 960,-Kč
* 7 000,-Kč na nákup nových knih v roce 2018 pro MK Topolany a tím i přílohu č. 1
ke Smlouvě o poskytování odborných knihovnických služeb mezi obcí Topolany a
knihovnou KD ve Vyškově
* pravidla rozpočtového provizoria pro hospodaření obce Topolany od 1. 1. 2018 do
doby schválení rozpočtu obce na rok 2018
* pravomoc starosty schvalovat a provádět rozpočtová opatření roku 2018 jak v
položkové tak i paragrafové části a v závazných ukazatelích bez omezení výše
částky
* Dohodu o provedení práce mezi Obcí Topolany a pí. Pavlincovou na vydávání
Zpravodaje obce Topolany
* složení inventarizačních komisí pro rok 2017
* Obecně závaznou vyhlášku obce Topolany č. 1/2017 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů. Poplatek činí 420,-Kč na fyzickou osobu, osoby starší 80 let a
děti do 1 roku jsou od poplatku osvobozeny
* finanční dar spolku Proradost Topolany na rok 2018 ve výši 20 000,-Kč
Zastupitelstvo obce neschvaluje :
* navýšení odměn zastupitelům obce Topolany od 1. 1. 2018 dle nařízení vlády
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Výpis usnesení z 19. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne
7. 2. 2018
Zastupitelstvo obce schvaluje :
* dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. b) zákona o obcích účetní závěrku roku 2017
včetně výsledku hospodaření za rok 2017 viz. příloha č. 2 Protokol o schválení
účetní závěrky
* výsledky inventarizace majetku a závazků za rok 2017, odkládá projednání
návrhu majetku na vyřazení na příští zasedání ZO
* zapojení finančních prostředků z roku 2017 ve výši 6 000 000,-Kč
vyrovnaný rozpočet obce dle přílohy zápisu č. 5 s tím, že:
rozpočet příjmů činí
4 542 400,-Kč
rozpočet výdajů činí
10 542 400,-Kč
rozpočet financování činí 6 000 000,-Kč
rozpočet na rok 2018 se schvaluje v části příjmové na položky a v části výdajové
na paragrafy. Poskytnutí finančních darů – Paprsek Vyškov 3 000,-Kč, Proradost
Topolany 20 000,-Kč, TJ Sokol 20 000,-Kč, Svaz včelařů Vyškov 1 500,-Kč
* střednědobý výhled rozpočtu obce Topolany na roky 2019 – 2020.
* Smlouvu o dílo mezi Obcí Topolany a firmou Pařez
* žádost Hanáckého Rally klubu v AČR a souhlasí s návrhem trasy rychlostní
zkoušky a průjezdem na katastru obce Topolany, uzavírkou komunikace během
soutěže a s přechodnou úpravou provozu – umístění dočasného dopravního značení
na pozemcích obce Topolany
* žádost o spolupráci od firmy TextilEco a.s. Boskovice , a uděluje souhlas
s umístěním sběrného kontejneru na obecním pozemku za podmínky, že se obec
nebude nijak finančně podílet na jeho provozu
* Smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb mezi společností VerMed
Praktik s.r.o. zastoupenou MUDr. Vernerem a Obcí Topolany
Zastupitelstvo obce neschvaluje :
* žádost o připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“, a k této akci se
nepřipojí vyvěšením tibetské vlajky na obecním úřadě
Zastupitelstvo obce revokuje :
* usnesení č. 14 ze dne 28. 6. 2017, kterým obec vydala nařízení č. 1/2017 a
schvaluje nově opravené nařízení č. 1/2018, kterým se vydává Tržní řád obce
Topolany podle požadavků KÚJMK dle přílohy zápisu č. 13
********************************************************************
Tříkrálová sbírka je akce organizovaná Charitou Česká republika a v ní sdruženými
lokálními charitami. Akce navazuje na tradici koledování na Tři krále (tj. 6. ledna) a
má charakter celonárodní sbírky, jejímž hlavním účelem je především pomoc
nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším sociálně
potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá. V naší obci
se při této sbírce vybralo 6 200, -Kč. Děkujeme
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5

Z KRONIKY NAŠÍ OBCE
D) OBCE TOPOLANSKÉ Původ osady není znám. V listinách připomíná se
poprvé v roce 1107. Roku 1416 připomíná se zde „dvorství Topolanské“, nablízku
něho byl městský kamenný lom vyškovský z něhož město Vyškov veškeren kámen na
hradební zdi dováželo. Dosud ještě v „Hujdech“ vyorávají se kameny. Roku 1643
když Švédové od Brna se vraceli a Vyškov obléhali, přišli též do zdejší osady a velmi
ji zpustošili. Také roku 1778 pochováno bylo více vojáků polských na louce u boží
muky.
Roku 1804 a 1805 utrpěla obec od vojáků francouzských i ruských. Francouzi
dokonce obrali kostel všeho zlatého a stříbrného nádobí. Následkem průtrže mračen
1814 vylila se voda z Hané, tekla do osady a mnoho domů rozbořila, kromě farní
budovy a školy. Také roku 1825 byla veliká povodeň a sesula mnoho stavení. Proto
přikročilo se konečně na regulování řeky Hané na útraty zemské a vykázáno ji
nynější řečiště. Dřívější Haná tekla řečištěm nyní „Stará Haná“ zvaným a při větší
vodě valily se obyčejně proudy vod přes Trávníky k mlatům a kol fary do osady.
Zaznamenáno je dále, že roku 1828 vyhořel celý dolní konec po číslo 19. Roku 1834
vyhořel vrchní konec a roku 1855 opět dolní konec. Také kolera (cholera) pokud
zaznamenáno řádila v obci a to roku 1831, 1836, 1851, 1855, 1866 – 29 osob. Toho
roku bylo v obci asi 3000 vojska pruského. O dvě léta později začala se stavěti dráha
Ferdinandova kol obce. Osada patřívala klášteru Pustiměřskému a potom
Olomouckým biskupům do roku 1849, kdy robota zrušena.
Nynější osada rozložená je na ploše 438 ha, 28 árů, 87 m2, má 95 domů v nichž bydlí
podle posledního sčítání z roku 1910 447 lidí , přibylo za posledních 10 let 12 lidí.
Všichni obyvatelé jsou Češi, náboženství katolického.
Osada rozložena je
- na straně západní podél okresní silnice průčelí domů směřují k východu
- na straně východní podél silnice průčelí obráceno je k západu
- na valech, část dolní u Hané
- v Trpínkách, domky za potokem Topolanským podél silnice k Moravským Prusím
- v ulici, také horní konec podél obecní cesty k Vyškovu směřující
Domy nynější jsou většinou přízemní, však vkusné a výstavbu na poschodí mají číslo
1 (fara), čís. 88 (škola) čís. 49 (Letoš Frant.), čís. 44 (Dostál Petr) a čís. 45 (Kvapil).
V obci není žádný celolán. ¾ lány jsou dosud na číslech 10,11,12,18,51,62,63, ½ v
čísle 24, ¼ lány v číslech 2,14,15,16,17,23,25,26,49,50,52.53,58. Dřívějších ¾ lánů
bylo 14, ½ lán byl 1 a ¾ lánů bylo 22. Při každém místě zajistil si dosud odstupující
hospodář výměnu, výměna pozůstává při ¼ lánu ze 3 mír pole 2 sáhů dřeva a bytu. ¾
lánu z 10 mír pole, 6 sáhů dřeva a bytu.
Nynější výměna při ¼ lánu je 4 míry pole, 6m dřeva a byt, při ¾ lánu je 10 mír pole,
12 m dřeva a byt.
Jména polí – pole ve zdejším katastru se jmenují: Padělky, Nivy, Šeblinky, na Valše,
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za Humny, na Trávníku, Cabalka, Přední, Prostřední a Zadní Hujdy, Kopaniny, Grédy,
Příčky nad Hliníkem, Přední díl, Zadní díl, Kavěny, Padělek, za Héky, Příčky za
Héky, Díly od dědiny, Zahrádky, Díl pod hájkem, Obora, na Steškách
Nejvíce pěstují na polích ječmene a řepy cukrové. Pro domácí spotřebu seje se
pšenice, ryž, oves, mák, dále sázejí zemáky pro domácí potřebu, z pícnin pak sejí
jetel- listnačku, vojtěšku- říkají jí lucerka, vičenec- šparsetku, někdy i míšeninu,
občas je viděti vikev, čočku, hrách. Luk je v obci velmi málo- jen ve Staré Hané, u
splavu, u sv. Anny.
Polnostisvé obdělávají hospodáři většinou stroji hospodářskými bez nichž by se
nynější moderní rolník za nepříznivých okolností pracovní síly neobešel. Té doby je v
obci 51 koňů, 188 krav, 43 koz, také mnoho husí a kachen tu bývá každoročně.
ŘEMESLNÍCI A OBCHODNÍCI jsou v osadě tito:
1) kovář v čísle 44 Petr Dostál
2) krejčí v čísle 81 Benák a v čísle 80 Sedláček
3) kolář v čísle 30 Šedý
4) hostinský v čísle 67 Kramář Karel
5) obchod se smíšeným zbožím v čísle 47 Cyril Medek
6) obchod se smíšeným zbožím v čísle 60 Alžběta Kotová
7) pekař v čísle 47 Cyril Medek
8) mlynář v čísle 64 Konrád Dobyšek
9) bednář v čísle 92 Hanák Jan
10) obuvník v čísle 9? Unger Ondřej
VYNIKAJÍCÍ RODÁCI
Rodákem zdejším je František Vymazal – spisovatel. Sepsal 70 knih „Snadno a
rychle“ jazyků německého, latinského, francouzského, španělského, maďarského,
slovanských jazyků...Narodil se v čísle 14, kdež otec jeho býval rychtářem. Chodil
každoročně do rodné obce. Obec ho jmenovala čestným občanem, začež dostala
všechny jeho publikace uschované v obecní knihovně. Za války byl vězněn, že
nepovstal při hraní rakouské hymny v brněnském hostinci. Pak osvobozen a v roce
1916 zemřel v Brně 76 letý stařec, kdež pochován.
SPOLKY V OBCI
1) Dobrovolný spolek hasičů Topolansko-Křižanovických založen roku 1892. Prvým
starostou byl Matouš Provazník, prvým velitelem pan nadučitel Hel..V nynějším roce
1914 je starostou sboru Matouš Provazník, velitelem Karel Polách z Křižanovic.
Spolek má místnosti ve staré škole, 22 činných členů.
2) Čtenářsko-pěvecký spolek „Metoděj“ založen roku 1885. Prvým předsedou byl
František Šamárek. Nyní je předsedou Jakub Suchánek. Spolek má 43 členů a 562
knih, místnost v hostinci
3) Odbor Národní Jednoty v Topolanech založen roku 1908 ku podporování dětí v
území německém. Prvým předsedou byl nadučitel Smolík-nyní je Ad. Smolík. Spolek
čítá 31 členů a má 3 diplomy za odvedených ? Ústředí, místnosti v hostinci
4) Odbor Sokola vyškovského založen roku 1909 pro Topolany-Křižanovice. Prvým
starostou byl pan Matouš Provazník, náčelníkem Jan Losman z Křižanovic. Nyní je
starostou Matouš Provazník, náčelníkem Josef Provazník, syn. Spolek má 37 členů,
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pronajatou místnost ve staré budově školní a nářadí tělocvičné.
SPRÁVA OBCE: Obec spravuje obecní výbor 12ti členný posledně v roce 1911 v
červnu zvolený. Členové tohoto výboru jsou
1) Matouš Provazník čís. 62 jako starosta obce
2) František Vlček čís. 54 jako radní
3) Jan Losman čís. 18 jako radní
4) Josef Provazník čís. 63 jako výborník
5) Tomáš Sedláček čís. 10 jako výborník
6) František Bábek čís. 11 jako výborník
7) Jakub Suchánek čís. 15 jako výborník
8) Antonín Provazník čís. 23 jako výborník
9) Jan Kolejka čís. 24 jako výborník
10) Bartoloměj Dobyšek čís. 59 jako výborník
11) Emanuel Knap čís. 16 jako výborník
12) František Šrámek čís. 70 jako výborník
Sekretářem obecním je pan učitel Al. Bureš. Tento výbor schází se dle potřeby v
radnici-místnosti hostinské a vede v jednání záznamy čí protokoly. Veškeré záležitosti
obecní poznačeny jsou v obecním protokolu.
OBECNÍ MAJETEK spravuje obecní výbor pod vrchním dozorem zemského
výboru. Pozůstává majetek onen z polí ve výměře
14ha 78a 85m2
luk ve výměře
1ha 45a 24m2
zahrad ve výměře
1ha 15a 07m2
pastvin ve výměře
5ha 10a 47m2
močálů a vod ve výměře 5ha 40a 29m2
neplodné půdy ve výměře - 87a --------------------úhrn
27ha 77a 83m2
Ku majetku obecnímu patří domek číslo 42 zvaný „domeček“ určený za obecní
nemocnici a pro chudé příslušníky obce. Je v posledních letech řádně opraven, dům
čís. 60 (stará škola) patří Topolanům i Křižanovicům. Dříve byl i hostinec majetkem
obce, byl však prodán Karlu Kramářovi. Peněz užito ku placení nové školní budovy
11500Kč.
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Řešíte volbu nebo změnu povolání? V Centru vzdělávání všem zdarma
poradí
Stejně tak, jako se v průběhu života mění naše potřeby v jakékoli oblasti, může se vyvíjet
také náš zájem o konkrétní profesní či vzdělávací směr. Pro někoho je daný obor
celoživotním posláním, pro jiného zastávkou po určitý čas.
Jak to máte aktuálně vy? Jste v práci/ve škole spokojení, nebo přemýšlíte o změně? Kde a
jak se ale realizovat? Dnešní doba nám dává na výběr z mnoha možností. O to těžší může
být rozhodování. Co je pro nás v pracovním životě „to pravé“? Na nalezení odpovědi
nemusíte být sami.
Centrum vzdělávání všem (CVV) se kariérovým poradenstvím zabývá dlouhodobě. Za
dosavadních pět let fungování této jedinečné služby prošlo bezplatnými osobními
konzultacemi téměř tisíc klientů při více než dvou tisících konzultacích.
Co dělá kariérový poradce?
Kariérový poradce je odborník, který umí pracovat s dětmi, dospívajícími i dospělými
napříč profesemi či vzděláním formou individuálních či skupinových aktivit. Kariérový
poradce vám podá pomocnou ruku, pokud tápete, kam dál ve svém profesním životě. Bude
vaším průvodcem na cestě k lepšímu uplatnění. Většina zájemců o kariérové poradenství v
CVV absolvuje tři až čtyři konzultace. Záleží ale pouze na vás a vašem tématu, kolik
konzultací budete chtít využít. Poradce je k dispozici zdarma všem zájemcům od 14 let.
Tedy i žákům a studentům, kteří zrovna řeší výběr vhodné školy.
Individuálních konzultací můžete využít přímo na pobočkách v regionu. „Po předchozí
domluvě termínu jsme k dispozici na čtyřech pobočkách v Jihomoravském kraji – v Brně,
Boskovicích, Hodoníně a ve Znojmě. Stále častěji odpovídáme zájemcům o profesní rozvoj
také online. Na live chatu při databázi dalšího vzdělávání pomáháme s výběrem vhodného
kurzu. E-mailová poradna řeší dotazy týkající se profesního uplatnění,“ popsala další služby
vedoucí centra Hana Rozprýmová.
Udělejte první krok
Objednejte se na nejbližší pobočku CVV. Poradce se vám ozve a v nejbližším možném
termínu proběhne osobní schůzka.
Martina Milotová
Kariérová poradkyně – Brno
milotova@vzdelavanivsem.cz
+420 702 157 701
www.vzdelavanivsem.cz

Miluše Těthalová
Kariérová poradkyně – Hodonín
hodonin@vzdelavanivsem.cz
+420 702 165 343
www.vzdelavanivsem.cz
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Radka Kučerová
Kariérová poradkyně – Znojmo
znojmo@vzdelavanivsem.cz
+420 727 969 592

www.vzdelavanivsem.cz

Pavla Frňková
Kariérová poradkyně – Boskovice
frnkova@vzdelavanivsem.cz
+420 727 965 847

www.vzdelavanivsem.cz
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Své životní jubileum oslavili:
Leden:
Únor

Březen:

Slezáková Marie
:

Kupčíková Františka
Kalová Anna
Červeňák Vratislav
Kolejka Jan
Kala Jaroslav

Všem oslavencům srdečně blahopřejeme a přejeme hodně
zdraví, štěstí a spokojenosti.
****************************************************
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ proběhlo v zasedací místnosti obecního úřadu. Do
naší obce jsme přivítali Jasmínku, Jakoubka, Nelinku, Emmičku, Elišku
a Štěpánka. Rodičům blahopřejeme k narození děťátka. A našim
malým občánkům přejeme,ať životem je provází radost, štěstí, zdraví
a plná náruč lásky.
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VELIKONOCE
Tradiční velikonoční svátky se vyznačovaly kromě barvení vajíček, jarní
výzdoby a pomlázky také vybranými pokrmy. Počítáno od Popeleční
neboli Škaredé středy do Velikonočního pondělí se naši předkové jedli
nejprve velmi postně, až po gurmánské hodování, které vrcholilo v neděli
na Boží hod a v pondělí Velikonoční.
Co dobrého si máme který den podle velikonočních tradic uvařit?
Škaredá Popeleční středa
Tento den je ještě ve znamení úklidu, někde se také říkalo Sazometná středa, neboť
se čistila kamna a vymetaly komíny. Název škaredá se údajně odvozuje od toho, že
se Jidáš škaredil na Krista. Nemáme se tento den mračit ani hádat, aby nám to
nezůstalo. V rámci velkého úklidu se jedlo skromně a jídlo podle tradic sice mělo být
dobré, ale na pohled nehezké.
Tradiční pokrmy: Luštěninová polévka s bramborovými plackami, anebo
bramborák, případně chlupaté knedlíky s cibulkou. Placky musely být nevzhledně
roztrhané.
Recept na bramborové placky: Uvařené brambory smícháme s polohrubou moukou,
vejcem a špetkou soli a vypracujeme těsto, které nakrájíme na kousky. Podsypáváme
je moukou a vyválíme na tenko. Pečeme nasucho na tálu, což málokdo ještě má, tak
trochu omastíme pánev a pečeme na pánvi.
Zelený čtvrtek
Den, kdy Kristus naposledy povečeřel s učedníky. Poté ho Jidáš zradil (pečeme
jidáše). Přestože k našemu názvu Zelený čtvrtek došlo kvůli chybnému překladu,
stalo se již tradicí, že tento den máme pojíst něco zeleného, nejlépe byliny z přírody.
Špenát, brokolici nebo zelenou petrželku v nejhorším případě koupíme i v
supermarketech.
Tradiční pokrmy: jarní bylinková polévka, špenátová polévka, kopřivový špenát nebo
omelety s kopřivami, pampeliškový salát, chléb s máslem posypaný čerstvou řeřichou
nebo pažitkou.
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Recept na lívanečky z kopřiv (špenátu):
500 g kopřiv, 50 g másla, 2 žloutky. 30 g
hladké mouky, sůl, pepř, na špičku nože
prášku do pečiva, sníh ze 2 bílků a olej na
smažení. Listy mladých kopřiv spaříme a
posekáme nebo umeleme. Máslo utřeme se
solí a žloutky do pěny. Přidáme koření,
kopřivy, mouku s práškem do pečiva a
nakonec vmícháme tuhý sníh z bílků.
Lívanečník vymastíme a zelené těstíčko naléváme do důlků. Po obou stranách
opečeme dozlatova.
Velký pátek
Na Velký pátek Kristus byl na vrchu Golgota ukřižován. Na památku se ten den peče
mazanec, který se uprostřed nařízne do kříže. Vracejí se ptáčci z teplých krajin. Země
má magickou sílu a nesmí se s ní hýbat.
Tradiční pokrmy: Tento den se držel půst. Pro hladovce bylo pečivo z kynutého
těsta zvané ptáčci – z vyválených pramínků těsta se udělal uzel, a ten na jednom
konci zploštil a nastříhal a na druhém zešpičatěl a vmáčkla se jako oko rozinka.
Dalším povoleným pokrmem na Velký pátek byly ryby, neboť i ty jsou postním
jídlem.
Recept Rybí filé s bylinkovou krustou: rybí
filé, sůl, olej, strouhanka, citrónová šťáva,
drcené barevné pepře, hrst alespoň tří druhů
nasekaných zelených bylinek. Strouhanku
smícháme s kořením, solí, olejem a
citrónovou šťávu. Rybí filé pokapeme
citronem, osolíme a klademe těsně vedle
sebe do pekáčku. Potřeme bylinkovou
hmotou a upečeme.
Bílá sobota
Končí postní období Název bílá pochází zřejmě kvůli velkému úklidu, který
předcházel svátku Zmrtvýchvstání.
Tradiční pokrmy: Začínají hody. Připravují se různé hlavičky, nádivky a sekané
Zpravodaj 1/18
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plněné vařenými vejci. Do všeho se dávají čerstvé
byliny – kopřivy, popenec, libeček, petrželka. Také
vejce a nakrájené uzené maso. K večeři na Bílou
sobotu se podávala nádivka s kopřivami.
Recept Velikonoční nádivka s kopřivami: 10
rohlíků, 300-400 g uzeného masa, asi 250 ml
mléka, 3 vejce, 2-3 stroužky česneku, 2-3 velké
hrsti mladých kopřiv, sůl, pepř, případně i
muškátový květ, omastek a strouhanku. Kopřivy
opláchneme a spaříme v horké vodě. Scedíme a
nadrobno nasekáme. Pečivo nakrájíme na kostičky a pokropíme ho mlékem tak, aby
se zcela provlhčilo. Nakrájíme uzené, utřeme česnek a přidáme i s vejci a ostatními
přísadami do žemlí (případně vejce rozdělíme a ušleháme sníh) a lehce promícháme.
Upečeme ve vymaštěném pekáči.
Nedělní Boží hod Velikonoční
Tento den se světily některá jídla – beránek, mazanec, malovaná vejce, chléb,
pecynek plněný uzeným masem a víno. Z obřadních jídel pak každý dostal, aby byl
po celý rok zdravý. Posvěcený pokrm se musel jíst vestoje.
Tradiční pokrmy: Nejcennější bylo maso skopové, nejlépe jehněčí, ale mohlo být i
kůzle, případně králík. Tradičním velikonočním pokrmem byla hlavička, která se
připravovala k několika druhů masa. Někde se nádivkou plnila špička bůčku nebo
telecí hrudí.
Recept na Jehněčí na šalvěji a rozmarýnu: 1 – 1,5 kg jehněčího masa, tymián,
rozmarýn, šalvěj, sůl, pepř, lžíce hořčice, olej (olivový), kousek másla, sklenka
červeného vína. Hořčici smícháme s oleje,
solí a kořením, vetřeme ji do masa a
necháme nejlépe přes noc marinovat. Druhý
den v zaklopeném pekáči pečeme asi půl
hodiny na 170 °C, pak teplotu snížíme na
150 °C a upečeme za občasného podlévání
vodou a vínem doměkka. Nakonec
odklopíme a dopečeme dozlatova. Omáčku
zjemníme kouskem másla a jehněčí ozdobíme čerstvými bylinami.
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Velikonoční pondělí Na Velikonočním pondělí hrála prim vejce – jsou symbolem
Velikonoc a značí zrození nového života. Za pomlázku dostávali malovaná vejce
chlapci, ale vejce byla i součástí mnoha velikonočních jídel.
Tradiční pokrmy: Ráno se podávala
vejce k snídani – vařená, smažená, na
slanině, vaječné pomazánky, plněná
vejce… Před podáním se hojně sypala
mladými spařenými kopřivami, pažitkou,
mladou cibulovou natí i petrželkou.
Nechyběla také pálenka pro zdraví, kterou
dostal každý dospělý. K jídlu bylo spousta
sladkostí, tradičně boží milosti, mazanec,
beránek, bábovka, mrkvové koláče…
Obědval se masový vývar, smažené kůzle,
skopové v různých úpravách, ale i hovězí pečeně.
Recept na Veselá volská oka: Čerstvé barevné papriky (např. trikolora), anglická
nebo jiná slanina, vejce, sůl, pepř, zelené koření. Z barevných paprik nakrájíme
kroužky vysoké asi centimetr. Klademe je na zahřátou pánev. Do jejich středu
vložíme na nudličky nakrájenou slaninu a když se rozškvaří, do každého kruhu
papriky opatrně rozklepneme vejce, osolíme, opepříme a necháte je dělat na mírném
plameni buď do tuha nebo do poloměkka, jak kdo má rád. Ozdobíme zeleným
kořením.
www.kouzelnebydleni.cz

VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBY L. P. 2018
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Z činnosti spolku PRORADOST Topolany
Dětský karneval
V sobotu 10. února 2018 se v místní sokolovně konal tradiční karneval pro naše
nejmenší. Každý, kdo mezi nás přišel, se cítil jako v pohádce. Potkat zde mohl jak
klasické pohádkové postavy například princeznu, šaška, víly nebo rytíře, tak
modernější postavy jako spiderman, Marge Simpson, ovečka Shaun nebo malá
Minnie a spousta dalších krásných masek.
Celým karnevalem nás provázela známá dvojice Mickey Mouse a jeho Minnie.
Program byl plný her a soutěží, za něž děti získávaly sladké odměny.
Během celého karnevalu hrála skvělá hudba, při niž jsme mohli vidět krásné taneční
kreace našich nejmenších. Na závěr krásného odpoledne čekala pro děti oblíbená
tombola, kde mohly vyhrát například dva krásné dorty, vstupenky do Dinoparku a
spoustu dalších odměn.
Velký dík patří sponzorům za krásné dárky, dále těm kteří se podíleli na organizaci a
přípravě tohoto krásného dne, neboť bez nich by se akce nemohla uskutečnit a také
děkujeme všem zúčastněným za skvělou atmosféru.
Za spolek PRORADOST Topolany
Kateřina Ševčíková
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Mickey Mouse a jeho Minnie
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INFORMACE:
UKLIĎME ČESKO
V SOBOTU 7. DUBNA 2018 PROBĚHNE DALŠÍ ROČNÍK AKCE POD
NÁZVEM "UKLIĎME ČESKO". SRAZ OCHOTNÝCH ÚČASTNÍKŮ V 8.30
HOD. NA DVOŘE OBECNÍHO ÚŘADU.
PRACOVNÍ NÁŘADÍ A RUKAVICE S SEBOU /MOTYKY, LOPATY, HRÁBĚ ŽELEZNÉ/

SBĚR PAPÍRU
Mladí hasiči provedou v naší obci v sobotu 14.
dubna 2018 sběr papíru. Prosíme občany, aby
balíčky s papírem svázaly a umístily před dům.
Předem moc děkujeme

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 2018
***************************************************************************************
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