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SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
přichází jaro a s ním další vydání zpravodaje. Dovolte mi, abych Vás informovala o
tom, co se událo, děje a bude dít v naší obci.
V prosinci 2020 bylo vydané stavební povolení na stavbu „Garáž hasičské a obecní
techniky“. Důvodem výstavby garáže je především umístění hasičské historické
techniky a to vozu značky Škoda z roku 1929 a koňské stříkačky. Tato technika je
historicky spjata s obcí a do obce patří. V současné době je veterán vozu umístěn
v hospodářské budově OÚ a koňská stříkačka je zapůjčena v Muzeu zemědělských
strojů Hoštice-Heroltice po dobu 5 roků. Tato zápůjční doba skončí v roce 2024.
Vzhledem k havarijnímu stavu kotelny bylo přistoupeno k její demolici a na jejím
místě má být vystavena budova nová. Hospodářská budova na OÚ není k těmto
účelům uzpůsobena.

Vzhledem ke stále trvajícímu výskytu Covid-19 a nařízení vlády ČR o povinném
nošení ochrany dýchacích cest byla v únoru doručena do každého rodinného domu
s občanem ve věku 60+ obálka s 10 kusy respirátorů. Respirátory obec zajistila a
pořídila na své náklady.
Od 1. 1. 2021 vstoupil v platnost nový zákon o odpadech a v souladu s ním dochází
k navýšení poplatků za ukládání odpadů na skládku. Nový zákon o odpadech zavede
postupné zvyšování poplatku za ukládání odpadů na skládky, a to ze současných 500
Kč za tunu uloženého komunálního odpadu na 800 Kč v roce 2021, v roce 2023 na
1000 Kč, v roce 2025 na 1500 Kč, v roce 2029 až na 1850 Kč. Cílem zvyšování
poplatku je motivace pro odklonění využitelných a recyklovatelných materiálů ze
skládek a nastartování recyklačního průmyslu. Za 5 let musí Česká republika
recyklovat veškerý svůj komunální odpad z 55 %, nyní se jí to daří pouze ze 41 %,
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v roce 2030 to má být 60%. Důrazně žádám občany, aby třídili odpad a do popelnic
vkládali pouze komunální odpad určený na skládku. Do popelnic určitě nepatří
stavební materiál. V novele zákona byla stanovena výjimka pro výpočet dílčího
základu poplatku za ukládání komunálního odpadu na skládku a to množství 200 kg
na obyvatele za kalendářní rok. Využijte k třídění odpadu kontejnery umístěné na
sběrných místech v obci a pro větší množství odpadu sběrné dvory společnosti
Respono a.s. ve Vyškově nebo v Ivanovicích na Hané. Pokud dojde k překročení
zákonem stanoveného limitu pro uplatnění třídící slevy (pro rok 2021 se jedná o 200
kg/obyvatele) bude obec nucena výrazně zvýšit místní poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
Dovoluji si upozornit občany, že i nadále platí možnost uložení kovového odpadu a
elektroodpadu ve dvoře za školou po předchozí domluvě se starostkou obce nebo
pracovníkem OÚ. Toto místo není volně přístupné!
Ve zpravodaji číslo 3/2020 jste byli informováni o výběrovém řízení na zhotovitele
stavby „Topolany – Oprava severní zdi hřbitovní“. Na tuto akci jsme chtěli požádat o
spolufinancování z dotačního zdroje MMR ČR, z programu Podpora obnovy a
rozvoje venkova, z podprogramu – Obnova drobných sakrálních staveb a hřbitovů.
Bohužel ministerstvo nevypsalo dotační titul. Požádali jsme tedy o spolufinancování
akce z dotačního zdroje Ministerstva kultury ČR, z programu: Havarijní program.
Během minulého týdne nám bylo sděleno, že vzhledem k velkému počtu žádostí o
dotaci a malé finanční alokaci nebylo naší žádosti vyhověno. Vzhledem k finanční
náročnosti akce je pro obec důležité spolufinancování této opravy z jiných zdrojů, ne
pouze z rozpočtu obce. Budeme vyčkávat na zveřejnění vhodného dotačního
programu a požádáme o dotace znovu v letošním roce.
V červnu minulého roku došlo při prudké bouři k zatopení suchého poldru a zanešení
vodního koryta hlínou splavenou z okolních polí. Vzhledem k častému výskytu
dešťových srážek jsme byli nuceni vyčkávat několik měsíců na vhodné klimatické
podmínky, abychom mohli poldr uvést do původního stavu. Toto místo se 10 let
neudržovalo a bylo značně zarostlé trávou i náletovými dřevinami. V lednu konečně
klesly teploty pod bod mrazu a ZOD Haná provedlo posečení celé plochy poldru a
odstranění nánosu hlíny z vodního koryta. V průběhu března Jednotka sboru
dobrovolných hasičů obce provedla kácení náletových dřevin. Ještě jsou potřeba
provést nějaké menší práce a poldr bude dál plnit svůj účel pro který byl zbudován.
Chceme ho minimálně jednou ročně posekat, abychom zabránili výskytu náletových
dřevin.
V jednom z minulých vydání zpravodaje jsme Vás informovali o záměru oprav
chodníků v obci. Tato akce je finančně velmi náročná a při spolufinancování oprav z
dotačních titulů je udržitelnost projektu 5 roků. To znamená, že po tuto dobu
udržitelnosti bychom nemohli do opravených chodníků jakkoliv zasahovat. Větší
šanci na získání dotací mají obce, které mají již zbudovanou kanalizaci. Když se
zamyslíme, je to logické. Vybuduje se kanalizace, opraví chodníky a místní
komunikace. Z toho důvodu se zastupitelstvo obce rozhodlo začít s přípravou
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dokumentů spojených s výstavbou kanalizace. V letošním roce je v rozpočtu obce
vyhrazena částka ve výši 800 000,-Kč na zpracování projektové dokumentace na
výstavbu kanalizace a čistírny odpadních vod (dále jen ČOV) v naší obci.
V současné době je nutné zabývat se komplexním řešením likvidace odpadních vod
v obci. Povolení o vypouštění odpadních vod do řeky Hané máme platné do ledna
2023. Toto povolení nám může být prodlouženo, ale v žádném případě ne na dobu 5
let, jak tomu bylo dříve. Maximálně na 2 roky a obec musí doložit, že podniká nějaké
kroky vedoucí k odkanalizování obce. Nyní máme vypracovanou „Studii
odkanalizování obce Topolany“. Původně bylo plánováno společné odkanalizování
obcí Topolany, Křižanovice, Hoštice-Heroltice a Rybníček a to na ČOV ve Vyškově
nebo na ČOV v obci Hoštice-Heroltice. Během jednání se však ukázalo, že
zastupitelstva dotčených obcí se nedokáží domluvit na realizaci takto velké výstavby,
ať z pohledu finanční i administrativní stránky. Během dalších jednání a zjišťování
informací ohledně výstavby, provozu kanalizace, splnění podmínek dotačního titulu a
dalších náležitostí s tím spojených se ukázalo jako nejpřínosnější řešení vybudování
kanalizace a vlastní ČOV v katastru dané obce. V blízké době proběhne
hydrogeologický průzkum a geodetické zaměření obce. Je nutné si uvědomit, že
několik let je zakázána stavba septiků s přepadem do kanalizace. Nová výstavba
rodinných domů má vyřešenou likvidaci odpadních vod vlastní ČOV nebo jímkou na
vyvážení. Podotýkám, že na vyvážení ne s přepadem do stávající kanalizace! O
dalším dění spojeném s odkanalizováním obce budete informováni na webových
stránkách obce i na společných jednání s občany, která plánujeme.
V únoru jsem za obec podala 5 žádostí o dotaci z JMK. Žádali jsme z dotačních
programů Podpora památek místního významu v Jihomoravském kraji v roce 2021,
Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje pro rok
2021, Podpora rozvoje venkova v Jihomoravském kraji pro rok 2021, Podpora
provozu venkovských prodejen v Jihomoravském kraji pro rok 2021 a Podpora boje
proti suchu, zadržení vody v krajině a následné péče o zeleň na území
Jihomoravského kraje v roce 2021. Dle dostupných informací nám rada JMK
schválila dotaci na výsadbu stromů podél cyklostezky na Vyškov. O jejich
definitivním schválení rozhodnou jihomoravští zastupitelé na svém dubnovém
zasedání. Pokud dotace získáme budou osázeny prázdná místa podél cyklostezky
listnatými stromy a keři. Nyní čekáme, zda nám rada JMK schválí i další žádost o
dotaci.
Blíží se svátky jara a vzhledem k vládním nařízením a nouzovému stavu je bohužel
ani v letošním roce neoslavíme tak, jak jsme byli zvyklí v minulých letech. Přesto
bych Vám ráda popřála krásné velikonoce, dětem bohatou pomlázku, dny plné
sluníčka a klidnou mysl.
Renata Pavlincová
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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. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů.
Výpis z 19. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Topolany konaného dne 21.
12. 2020:
Zastupitelstvo obce schvaluje:
* účelový finanční příspěvek ve výši 4000,- Kč, a pověřuje starostku obce vyhotovit
darovací smlouvu a podepsat pro MŠ Moravské Prusy
* účelový finanční příspěvek ve výši 2000,- Kč, a pověřuje starostku obce vyhotovit
darovací smlouvu a podepsat pro MŠ Vážany
* žádost o poskytnutí finančního daru ve výši 3000,- Kč, na podporu činnosti
Českého svazu včelařů a pověřuje starostku obce vyhotovit a podepsat darovací
smlouvu.
* Smlouvu o nájmu hrobového místa
* přílohu č. 1 ke Smlouvě o poskytování odborných knihovnických služeb/ nákup
knih a pověřuje starostku obce k jejímu podpisu. KKD Vyškov v roce 2021 bude
poskytnuta z rozpočtu obce Topolany částka 7000,- Kč na nákup knih
* plán inventur za rok 2020
* složení inventarizačních komisí, tak jak bylo navrženo s oprávněními jednotlivých
inventarizačních komisí
* Návrh rozpočtu obce Topolany dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. b) ve třídění dle
rozpočtové skladby:
- na straně příjmů v položkách a paragrafech ve výši 5.104.200,- Kč
- financování příjmy 1.000.000,- Kč
- na straně výdajů v paragrafech ve výši 6.104.200,- Kč
* návrh Střednědobého výhledu rozpočtu na období 2022-2024.
* žádost o terénní úpravy pozemku. Veškeré úpravy a finanční náklady s realizací
úprav budou předem konzultovány se starostkou a odsouhlaseny starostkou obce
*záměr prodeje části pozemku s parc. č. 1496/1 v katastrálním území Topolany u
Vyškova o výměře 1m2 za cenu 2000,- Kč. Kupující hradí veškeré náklady spojené s
prodejem majetku
* dodatek č. 3 ke smlouvě č. 17030054
* dodatek č. 1 ke smlouvě 17030186
Zastupitelstvo obce neschvaluje:
* žádost o finanční podporu činnosti Klubu PAPRSEK a poradny a půjčovny
PAPRSEK.
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Zastupitelstvo obce, tak rozhodlo z důvodu uzavření Smlouvy o příspěvku na
spolufinancování sítě sociálních služeb ORP Vyškov. Obec Topolany se v roce 2021
bude podílet částkou 37 200,- Kč na zajištění spolufinancování základní sítě
sociálních služeb.
* příspěvek na asistenční vozidlo pro Paprsek
Diskuse:
Pan Ševčík vznesl připomínku, že byl upozorněn občanem obce na skutečnost, že je
vchod do kostela značně znečištěn od holubů. Starostka obce bere na vědomí a zjistí
možnosti instalace zábrany proti holubům a finanční náročnost akce.
Výpis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Topolany konaného dne 2. 3.
2021:
Zastupitelstvo obce schvaluje:
* Darovací smlouvu ve výši 30.000.- Kč pro TJ Sokol Topolany
* Darovací smlouvu ve výši 20.000,-Kč pro spolek PRORADOST
* Darovací smlouvu ve výši 60.000,-Kč pro SDH Topolany
* Smlouvy o nájmu hrobových míst
* Smlouvu o dílo s firmou Jiří Pařez
* podání žádosti o změnu v PRVK Jihomoravského kraje s tím, že zastupitelstvo obce
se rozhodlo, že nebude realizovat vedení kanalizace na ČOV Vyškov ani na ČOV
Hoštice-Heroltice. Zastupitelstvo obce předpokládá vybudování vlastní balené ČOV
v katastru obce pravděpodobně na parc.č. 196/6, 33/5 nebo 2755/1, 2760/2. Počítá se
s kapacitou ČOV 450 EO
* Hlavní zprávu o provedení inventarizace majetku obce Topolany ke dni 31.12.2020
* prodej části „a“ pozemku parc. č. 1496/1 o výměře 1 m2 v kat. území Topolany u
Vyškova a znění kupní smlouvy na prodej pozemku a pověřuje starostku obce k
podpisu smlouvy
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
* Zprávu o činnosti kontrolního výboru za rok 2020
* Zprávu o činnosti finančního výboru za rok 2020
* rozpočtové opatření č. 11/2020
Diskuze:
Starostka informovala, že oslovila firmu na instalaci hrotových zábran proti ptactvu
na kostele a ty byly začátkem února instalovány. Vzhledem ke špatné přístupnosti
místa musel být použit při montáži jeřáb s plošinou. Celá akce stála 30 000,-Kč a byla
plně hrazena z rozpočtu obce Topolany.
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INFORMACE PRO OBČANY

Oznámení ČSÚ o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021
v České republice
V letošním roce proběhne v ČR po deseti letech sčítání lidu. Sčítání začíná
rozhodným okamžikem o půlnoci z pátku 26. na 27. 3. 2021. Do 9. 4. 2021 má každý
možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu
www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci. Kdo se nesečte online, má zákonnou
povinnost od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat listinný formulář. Jeho
distribuci zajišťují sčítací komisaři. Další podrobnosti naleznete v na úřední desce
obce.
Hlavním partnerem ČSÚ pro všechny, kdo se nesečtou online, je Česká pošta jako
přirozený partner státu. „Máme zkušenosti a znalosti, pracují u nás odborníci,
disponujeme rozsáhlou sítí provozoven, máme místní znalosti a u občanů přirozenou
autoritu. Nikdo asi nechce, aby sčítací formuláře s citlivými údaji sbíral kde kdo. Od
toho je tady Česká pošta,“ říká generální ředitel České pošty Roman Knap a dodává:
„Oproti minulému sčítání zajišťujeme pro Český statistický úřad větší portfolio
jednotlivých úkonů. Od geografických prací a tisku formulářů až po jejich distribuci,
sběr a digitalizaci a následnou skartaci.“

Poplatky pro rok 2021
Vážení spoluobčané, z důvodu trvání nouzového stavu a vývoje epidemiologické
situace Vás žádáme o úhradu poplatků na rok 2021 přednostně na bankovní účet
obce. Po úhradě bankovním převodem Vám bude známka doručena na číslo popisné,
které uvedete jako variabilní symbol. Poplatek v hotovosti budete moci hradit v
úředních hodinách v kanceláři obecního úřadu v termínu od 12. 4. 2021 do 30. 4.
2021. Současné známky, které máte nalepeny na popelnicích, budou platit až do 30.
6. 2021.
Poplatky zůstávají jako v loňském roce a to:
 za svoz komunálního odpadu 500,- Kč/ za osobu, vlastník nemovitosti, kde
není přihlášená žádná osoba k trvalému pobytu (chalupáři) 500,- Kč
 Stočné 120,- Kč/za osobu
 Pes 70,- Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 120,- Kč. Pokud
je držitelem psa osoba starší 65 let platí 60,- Kč, za druhého a každého dalšího
psa 90,- Kč
 Zpravodaj 20,- Kč
Bankovní účet obce Topolany: 115-9688150277/0100
Variabilní symbol: použijte číslo popisné nemovitosti
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
V naší obci bylo celkem vybráno 5 700,-Kč. Děkujeme všem občanům za poskytnuté
dary.
HODINA ZEMĚ 2021
Obce v České republice tradičně při Hodině Země dávají symbolickým zhasnutím
najevo, že jim ochrana klimatu není lhostejná. Zhasínají veřejné osvětlení, nasvícení
památek a veřejných budov. Naše obec se připojila ke kampani i v letošním roce a v
sobotu 27. března 2021 od 20:30 do 21:30 hod. bylo zhasnuto veřejné osvětlení.
HARMONOGRAM VÝVOZU ODPADU BĚHEM VELIKONOČNÍCH
SVÁTKŮ
13. týden
2. 4. 2021 (Velký pátek) – budou probíhat vývozy směsného komunálního odpadu
v naší obci
14. týden
5. 4. 2021 (Velikonoční pondělí) – nebudou probíhat vývozy odpadu
6. 4. 2021 úterý – budou probíhat vývozy odpadu z 5. 4. 2021
7. 4. 2021 středa – budou probíhat vývozy odpadu z 6. 4. 2021
8. 4. 2021 čtvrtek – budou probíhat vývozy odpadu z 7. 4. 2021
9. 4. 2021 pátek – budou probíhat vývozy odpadu z 8. 4. 2021
10. 4. 2021 sobota – budou probíhat vývozy odpadu z 9. 4. 2021
Otevírací doba sběrných dvorů:
3. 4. 2021 (Bílá sobota) - sběrné dvory otevřeny
5. 4. 2021 (Velikonoční pondělí) – sběrné dvory uzavřeny

BIOODPAD
Vážení občané, žádáme Vás, abyste do hnědých popelnic na bioodpad vkládali pouze
biologicky rozložitelný odpad. Tento odpad pochází z domácností nebo zahrádek.
Kontejnerů je v obci celkem 5 a jsou k dispozici pro všechny občany, proto prosíme,
vkládejte odpad tak, abyste kontejner nezaplnili sami a mohli tuto možnost využít i
ostatní. Na bioodpad dále můžete použít kompostéry, o které měl možnost každý
zažádat a dostal je zdarma.
Do bioodpadu patří: Zbytky jídel rostlinného původu, zbytky ovoce a zeleniny, staré
pečivo, slupky a zbytky rostlin, čajové sáčky, kávová sedlina, piliny, odpad ze zahrad
(posekaná tráva, nadrcené větve, spadané ovoce, listí) a jiné.
Do bioodpadu nepatří: Uhelný popel, olej, plasty, sáčky z vysavače, pleny, odpad,
který není biologicky rozložitelný, fritovací olej, uhynulá zvířata, exkrementy apod.
Přesto řada občanů vhazuje do kontejnerů psí exkrementy, uhynulá zvířata, piliny s
kůrou, popel atd. Psí exkrementy si dejte do popelnice na komunální odpad a piliny s
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kůrou můžete spálit v kotli, když zpracováváte dřevo na vytápění nemovitosti. Pokud
toto nebudeme respektovat, může se stát, že kontejner nebude vyvezen.

Občané mohou od konce měsíce února odevzdat na sběrné dvory provozované
RESPONO, a.s. použité pneumatiky(pneumatiky pro motocykly, tříkolky a čtyřkolky,
osobní pneumatiky, pneumatiky pro terénní vozidla a lehká užitková vozidla) a
autobaterie zdarma v rámci zpětného odběru. Množství odevzdaných pneumatik a
autobaterií je omezeno na obvyklé množství dle kapacity daného sběrného dvora.
********************************************************************************

Z KRONIKY NAŠÍ OBCE
9/2 oznámil Trocký – bolševický zahraniční ministr ruský, že Rusko
vzdává s stavu válečného a že demobilizuje. Byl to mír – bez míru, s
kterýmž Německo nesouhlasilo, považovalo příměří za došlé,
chopilo se zbraně a pod záminkou, že Němci v Estonsku, Kuronsku, Livonsku jsou
utiskováni, táhlo vojsky do Ruska. Rusko vida se ohroženo, nabízí Němcům mír.
Němci určují si předem podmínky, které Rusko musí příjmouti. Rusko kapituluje
před Němci a zradí tak prvé ze všech dříve společných států Dohodu.
3/3 podepisuje v Brestu Litevském mír za podmínek: Válečný stav mezi oběma
zeměmi se zrušuje veškeré agitace politická přestává Provincie baltické nebudou
podrobeny Rusku – nýbrž Německo určí je osud. Turecko obdrží 3 Kavkazské
gubernie, které v roce 1878 Rusko dobylo a které mu také byly přiřknuty. Rusko musí
ihned demobilizovat uzavřití s Ukrajinou mír a vyměniti válečné zajatce německé za
ruské náhradu válečnou nedá žádná strana.
10

Při míru Německo-Ukrajinském byly Ukrajině dány 2 gubernie Cholurská a
Volodyjevská převážně polské. Z toho důsledku: Poláci rakouští vstupují do opozice,
konají tábory smuteční bohoslužby. Vláda Varšavská vydává ostrý protest proti tomu,
za to je Německem gubernátorem zabaven, roznašeči potrestáni a město pokutováno
¼ milion marek. Také nepokoje v Lodži Pěnstochové aj. rozvířily klidnou mysl
polskou, takže Němci prohlašují, že připojení oněch 2 guberií není ještě definitivní,
leč Poláci rakouští trvají na říšské radě dále v opozici, následkem čehož vláda
rakouská nemá v parlamentě většinu a nastává v rozpočtu státním stav mimo zákon.
Noviny ruské protestují proti míru litevskému (zabrání 3 gubernií odtržení krajin
pobaltických – leč marně. Vojsko německé táhne hlouběji do Ukrajiny. Tam se mu
postaví u Bachmače poprvé na odpor formované legie česko- slovenské a zahrží
rozhořčeným bojem ústup ostatního vojska česko-slovenského přičiněním
Masarykovým ze utvořivšího/ Draug nach Osten.
Také s Rumunskem osamoceným bez Ruska uzavírají ústřední moci mír: hranice
Rumunské posunou se o 10 km hlouběji do Rumunska, uhelné doly a všechna
strategická místa připadnou Uhrám, válečných náhrad nepožadují, ale obilí rumunské
i petrolej musí do Německa i Rakouska – tedy všechno hospodářské výhody.
Rumunsko závislo je na Německu a Rakousku. Německo má tedy mír se dvěma
zeměmi, aby mělo krytá záda. Z obou zemí hledí vykořistit pro sebe co nejvíce,
odváží prsť černou na vagonech, hnůj! drahocenosti a vše, co se dá.
Na západě ve Francii zuří kruté boje. Němcům podařilo se pomocí našeho
dělostřelectva zatlačiti poněkud na západ Francouze a Angličany směrem k … v
Belgii směrem k Yprům, aby se mohli dostati k moři. Mezi tím v dubnu v téže asi
době shromažďuje se v Praze v Obecním domě delegace z celého národa československého, aby přísahala jménem celého národa na uznání a nárok na samostatný
československý stát 16/401918. Přísahu vypracovala přečetl spisovatel Alois Jirásek.
Ministr zahraničí hr. Czernín měl ve Vídni řeč, v níž nazval Čechy velezrádci. Z toho
bouře politická – ministr musil odstoupiti. Květen: Veliká ofenziva ve Francii, dobytí
Loistonu a ku Paříži. Vrchní generalissimus dohodový Foch zarazil postup německý
na Morně strašným zeslabením vojsk německým. Leč tito s napětím všech sil hledí se
dostati na jižní břeh Morny, jsou však zálohami francouzko-americkými zatlačeni
zpět- z důvodů strategických, zkrátili frontu. Nyní začíná se karta obraceti: Foch
pomocí (Žižkových) obraných válečných vozů „tango“ tlačící Němce zpět za
Hindenburgovy linie, ale v míru nechtějí páni v Berlíně ani slyšeti. Když boj – tedy
boj! Německo stává se osamoceným jak se později zmíním -ani nejvěrnější Rakousko
nestojí mu ku pomoci-zhro… se do dějin zapomenuti. A zvláštním řízením osudu je,
že Sedau z r. 1870 opakuje se v historii francouz-německé po druhé v r. 1918 v
listopadu 8. Vojsko americké dokončilo u Sedonu vnem krvavý světový děj německé
rozpínavosti u téhož Sedaun, který dle Bismarka měl býti hrobem zemi francouzké,
stává se této zemi a celé dohodě vítězstvím. Následky dostavili se brzy 10/11 vzdává
se Vilém německý přezdívaný Krvavý trůnu pro celý rod vlastně musil se vzdáti pod
tlakem lidu i dohodu a odjíždí do Holandska vyčkávaje dalších smutných konců
života.
Přepis z kroniky obce Topolany
pokračování v dalším vydání zpravodaje
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Všem oslavencům, kteří oslavili v 1. čtvrtletí roku 2021
své narozeniny srdečně blahopřejeme a přejeme hodně
zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let.

****************************************************************
Neplačte drazí, že odcházím spát,
jak pokynul mi Osud.
Ve věčné noci bude se mi zdát,
že žiji s Vámi dosud.
Opustila nás: Marie Provazníková
Vyjadřujeme upřímnou soustrast rodině a všem pozůstalým.
****************************************************************
Přehled bohoslužeb na Velikonoce v kostele sv. Mikuláše

Velikonoční neděle 4. 4. v 10:45 hod.
Velikonoční pondělí 5. 4. v 10:45 hod
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VELIKONOČNÍ ZVYKY A TRADICE
Svatý týden
Velikonoce nejsou jen pondělí, kdy je pomlázka. Věřící se soustředí na Svatý týden,
který pondělku předchází. Je posledním časem Ježíšova pozemského života.
Připomeňme si zvyky jednotlivých dní tohoto týdne i s datem, kdy se slaví právě
letos. Velikonoce jsou totiž pohyblivým svátkem.
Květná neděle (28. března)
Květná neděle je poslední neděle čtyřiceti denního půstu. Křesťané si připomínají
příjezd Ježíše Krista do Jeruzaléma, kterého lidé vítali palmovými ratolestmi. V
chrámech se začínají zpívat pašije, lidé tam nosí větvičky kočiček k požehnání.
Zvyky velí začít s úklidem – dům se vymetal zelenými ratolestmi, aby se vyhnaly
neřesti a nemravnosti. Zapovězeno bylo cokoli péct, protože by se tím přivolala
neúroda.
Modré pondělí (29. března)
V tento den by se nemělo pracovat, to ovšem neplatí pro hospodyně. Ty mohou
pokračovat v pořádném úklidu domácnosti. A proč Modré? Zřejmě jde o překlad z
německého „blau“, to ale kromě „modrý“ znamená také „neschopný práce“ nebo i
„podnapilý“.
Šedivé úterý (30. března)
Kromě pokračování v úklidu a vymetání pavučin nebylo na programu nic zásadního.
Úterý má někde označení Šedivé a někde Žluté – v obou případech se název
odůvodňuje počasím typickým pro tuto dobu.
Sazometná nebo Škaredá středa (31. března)
Podle historie je středa dnem, kdy Jidáš zradil Ježíše. Prý není dobré se tento den
mračit, protože by vám to mohlo vydržet celý rok, odtud název Škaredá. Všechny
stesky a splíny šlo zaplašit třeba tradičním vymetáním komína po zimním vytápění,
odtud zase plyne označení Sazometná. Podávalo se „škaredé jídlo“ – často to byl
bramborák, který se ale natrhal na kusy, aby nevypadal dobře, i když dobře chutnal.
Pozor, nejedná se o Popeleční středu, tou začíná čtyřiceti denní půst před
Velikonocemi.
Zelený čtvrtek (1. dubna)
Poslední den, kdy se rozeznějí zvony a varhany, pak je nahradí zvuk řehtaček. Zvony
prý odlétají do Říma pro požehnání a vracejí se až v sobotu večer, aby stihly
zvěstovat zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Pro křesťany je to den odpuštění. Večerní mší
začíná nejdůležitější část liturgického roku, velikonoční třídení. Při mši svaté se
připomíná Poslední večeře Páně, před kterou myl Ježíš učedníkům nohy. Uprostřed
bohoslužby tedy kněz symbolicky umývá nohy dvanácti lidem.
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„Zelený“ čtvrtek vznikl také zřejmě z německého „Grűndonnerstag“, staré sloveso
„greinen“ znamená „plakat“. Podle jiných pramenů pochází označení od zelených
rouch, která se tento den nosí pří bohoslužbě. Každopádně jídelníček má být tento
den hlavně zelený. Zkuste salát z pampelišek, špenát, zelí. Barevně odpovídají i
hráškové karbanátky. Po zimě skvělá příležitost doplnit vitamíny. Hospodyňky pekly
jidáše a pokračovala úklidová šichta – ještě před východem slunce musely zamést
dům a vynést smetí. Bylo zvykem namazat krajíc chleba medem. Snězený před
východem slunce chránil na rok před uštknutím hadem i bodnutím vosou, hozený do
studny měl zajistit dostatek vody. Pokud byste chtěli být při penězích, měli byste si
počkat na poslední zvuk zvonů a přitom zacinkat mincemi.
Velký pátek (2. dubna)
Den ukřižování a smrti Ježíše Krista je dnem rozjímání a ticha. Bohoslužba na Velký
pátek má tři části: bohoslužbu slova, uctívání kříže a přijímání. Tento den se ovšem
nese i ve znamení tajemna – země měla podle pověr vydávat poklady, vodníci se
proháněli na souši na koních a čarodějnice vás mohly uhranout. Bylo zvykem vstát
brzy a omýt se v potoce, aby se vás drželo zdraví. Nebylo dobré nic půjčovat ani si
půjčovat. Půjčená věc mohla být očarovaná. Bylo zakázáno hýbat se zemí a pracovat
na poli nebo v sadech. Také se nesmělo prát, protože by se prádlo nenamáčelo do
vody, ale do krve Krista.
Bílá sobota (3. dubna)
Bílá sobota znamenala konec půstu. Opět se uklízelo, ale také bílilo (asi aby po
celotýdenním úklidu bylo zas co cídit). Od toho prý název Bílá sobota. Druhé
vysvětlení je, že to je podle roucha nově pokřtěných. Napilno bylo v kuchyni, vařilo a
peklo se na Boží hod velikonoční a Velikonoční pondělí. Na pole se nosily křížky z
ohořelých dřívek, aby přivolaly úrodu. Dívky a ženy zdobily vajíčka, chlapci a muži
pletli pomlázky z čerstvého proutí.
Velikonoční neděle čili Boží hod velikonoční (4. dubna)
V noci ze soboty na neděli vstal Ježíš Kristus z mrtvých, a proto je pro věřící
nejvýznamnějším dnem celých svátků právě neděle, tedy Boží hod velikonoční.
Dříve to byla příležitost vzít si nové oblečení. Beránek, mazanec, vejce a další
velikonoční dobroty se nechávaly světit a každý, kdo přišel na návštěvu, z nich kus
dostal. V některých krajích jedli svěcené jídlo vestoje v kostele, jindy jím hospodář z
části podělil i zahradu a studni, aby byla úroda a voda.
Velikonoční pondělí (5. dubna)
V našich zemích je tento den zhruba od 14. století ve znamení tradiční pomlázky.
Cílem vyšlehání má být omlazení, krása a zdraví dívek a žen. Za odměnu za výprask
dostávali muži barevné pentle na pomlázku, zdobená vejce a alkohol, chlapci třeba i
sladkosti. V některých oblastech chlapci polévali děvčata vodou, jinde to bylo
naopak. Mezi zvyky Velikonočního pondělí bylo i objímání stromů, což mělo člověku
dodat sílu. Součástí tradic byl i bohatý oběd.
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4 tradiční velikonoční symboly
1. Velikonoční vajíčko – kraslice
Vejce je nejdůležitější symbol Velikonoc, a to v pojetí křesťanském i pohanském.
Symbolizuje zrození, znovuzrození, nový život, koloběh života a smrti a také
uzavřený hrob, ve kterém došlo ke zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Se zdobením vajec
se začalo už ve starověku, a to nejčastěji červenou barvou, která symbolizovala
Kristovu krev. A k vajíčkům neodmyslitelně patří i kuřátka, která značí nový život i
jarní svěžest.
Kraslice je zdobené vajíčko. Když je vyfouknuté, slouží především jako velikonoční
dekorace. Koledníkům se dávají většinou vejce vařená (aby víc vydržela) a pěkně
nazdobená. Vajíčka byla vítanou výživnou součástí jídelníčku, protože Velikonocům
předcházelo období půstu. Barvením se pak lépe rozeznávala vajíčka již uvařená od
syrových.
2. Velikonoční zajíček
Další symbol – velikonoční zajíček – k nám doputoval z Německa. V bibli najdete
zajíčka jako symbol skromnosti, pokory a chudoby, tedy křesťanství a Ježíše. Na
mnoha obrazech mívá Panna Maria u nohou bílého zajíčka. Byl také symbolem
zmrtvýchvstání, plodnosti a štěstí. Úkol schovávat dětem na zahradě velikonoční
vajíčka dostal zřejmě proto, že i v přírodě se zajíci na jaře často zatoulali až do
blízkosti lidí ve snaze najít kolem jejich příbytků potravu.
3. Velikonoční beránek
Beránek byl klasickou obětí izraelitů, kteří tím o Pesachu uctívali památku
vysvobození z egyptského otroctví. Jako beránek Boží byl označován i Ježíš Kristus,
který prolil svou krev a obětoval se pro spásu světa a vysvobození z hříchu. A při
poslední večeři s apoštoly si prý dával jehněčí. Beránek je symbol čistoty, nevinnosti
a poslušnosti a jako obřadní pokrm je znám už od středověku, i když se neví, jestli šlo
o beránčí maso, nebo moučník. A ten by rozhodně neměl chybět na žádném
velikonočním stole.
4. Pomlázka
Tradice vyšlehání dívek a žen pomlázkou je známá asi od 14. století. Vyšlehaným má
zajistit zdraví a krásu, dodat jim sílu a pružnost mladých proutků, omladit je: odtud
zřejmě pochází sloveso pomladit a z toho pomlázka. Pomlázkou se označuje jak
nástroj, tak i samotný akt vyšlehání či koleda. Pomlázka se plete ze svazku mladých
proutků, který se na konci zdobí barevnými pentlemi.
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RECEPTY
Velikonoční muffiny na slano
Suroviny:
300 g anglické slaniny nakrájené na nudličky
200 g mladého špenátu nebo otrhaných
mladých kopřiv
250 g hladké mouky
1 lžičku soli
2 lžičky kypřícího prášku
1/2 lžičky jedlé sody
80 g zralého čedaru (nastrouhaného na hrubo)
2 vejce
75g másla rozpuštěného a zchladlého
250ml podmáslí
pažitka – malý svazek nasekaný
Postup:
V míse smícháme mouku, sůl, kypřící prášek, jedlou sodu a většinu sýra. V druhé
misce si prošleháme vejce, rozpuštěné máslo a podmáslí. Přilijeme k suchým
přísadám a krátce promícháme, jen aby se těsto smísilo. Přimícháme zchladnou
opečenou slaninu, spařený (vymačkaný) špenát nakrájený na hrubo a pažitku na
jemno. Těsto vkládáme do formy na muffiny (jednu velkou lžíci) vyloženou
čtverečkem pečícího papíru. Posypeme zbylým sýrem a pečeme ve vyhřáté troubě na
180-200°C 20 minut dozlatova, až špejli zapíchnutou do středu vytáhnete čistou. Po
upečení muffiny potřu olejem, aby se krásně leskly, není to nutné.
Zdroj a foto: archiv R. Pálky
Velikonoční muffiny
Těsto:
80 g máslo
2 vejce
120 g moučkový cukr
80 g lískové oříšky
280 g hladká mouka
200 ml smetana
1/2 kypřící prášek do pečiva
2 lžičky skořice

Krém:
125 g máslo
200 g moučkový cukr
200 g pomazánkové máslo
Dohotovení:
čokoládové hoblinky
cukrová vajíčka

Postup receptu
1. Změklé máslo utřeme s cukrem a vejci do pěny.
2. Pak vmícháme najemno nastrouhané oříšky, skořicí a polovinou prosáté
mouky. Poté vmícháme zakysanou smetanu s kypřícím práškem.
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3. Hotovým těstem naplníme papírové košíčky ve formě na muffiny a pečeme při
180°C asi 25 minut.
4. Po upečení necháme muffiny krátce vychladnout.
5. Změklé máslo utřeme s moučkovým cukrem a pomazánkovým máslem na
hladký krém.
6. Krémem naplníme cukrářský sáček a nastříkáme na povrch muffinů.
7. Nakonec dozdobíme čokoládovými hoblinkami a cukrovými vajíčky.
**************************************************************

Z MÍSTNÍ KNIHOVNY
V zimních měsících, kdy nám korona vše pozavírala, jsme nelenily a s holkami z
SDH Topolany jsme vyzdobily stěny v
knihovně. Sešel se na jednom místě krteček,
víla Amálka, motýl Emanuel, Bob a Bobek i s
kloboukem. Předkreslila nám vše Maruška
Kudličková se synem Matym. Nadcházející
dny jsme obrázky vymalovaly temperami.
Vytvořil se útulný koutek pro děti na hraní.
Zdobí jej koberec s dětským motivem a křeslo
na čtení. Až nám situace dovolí, doufám, že na
tomto křesle bude sedávat některá místní
babička a bude dětem předčítat a nebo se u
velkých stolů sejdeme s dětmi a budeme
vytvářet různé věci z papíru aj. Doufám, že i
letos bude " Trénování paměti" s paní
Adlerovou. Přihlášení již jsme. V letošním roce
se můžete těšit na nové časopisy, které
odebíráme pro místní knihovnu. A to Epocha,
Zahrádkář a Vlasta.
Přeji pevné zdraví knihovnice Aneta Šmídová
SBÍRKA PRO NEJMENŠÍ
Na začátku února jsem uspořádala s kamarádkou z Brna sbírku oblečení pro děti na
šestinedělí. Jelikož jsem slyšela od sester, když jsem byla po porodu na tomto
oddělení, že mají velký nedostatek. Zavolala jsem na sesternu a tam za nápad byly
vděčné, jelikož v minulosti si musely sestry kupovat z bazarů oblečení pro děti samy.
Lidé se začali ozývat i s otázkou, zda neupotřebíme větší oblečení. Jelikož v té době
byl v dětské nemocnici v Brně sběr pyžam, tak jsme vše spojili. Sběr měl velký
úspěch. Během dvou týdnů se jen za Vyškov a okolí sešlo přes deset menších krabic
pyžam, dupaček a overalů. Tři krabice malého oblečení pro šestinedělí, přes 30
zavinovaček, dek a i pár chobotniček do inkubátorů. Maminky, co neměly již
oblečení po dětech, tak přispěly finanční částkou na novou deku do inkubátoru.
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Nakonec se sesbíralo i přes 20 velkých pytlů oblečení pro děti v Klokánku. Několik
krabic hraček a pytel plyšáků.
Z Brna a okolí putovaly tři krabice malého oblečení na šestinedělí, několik
zavinovaček a plné velké tašky pyžámek. Dokázalo se tím zaskládat jedno osobní
auto, až po strop. Manžel od další maminky napekl 60 kusů koláčků pro personál.
Naše paní starostka a SDH Topolany nám poskytli černou hasičskou dodávku, kterou
jsme zvládli s přehledem zaplnit a odvést do Brna.
Poděkování je pro všechny maminky a tatínky za ochotu a za darované věci. Naší
starostce, paní Pavlincové, za darované věci i za poskytnutí dodávky. Manželům
Vlčkovým, majitelům květinářství Slunečnice za dárkovou tašku káv a čajů pro
personál. Naší babičce, za uháčkované chobotničky pro ty úplně nejmenší a taky
mému manželovi, který v tom byl nevinně. Nakonec svážel oblečení a zavezl nás
dodávkou do Brna. Darované věci byly odvezeny do : Bohunická nemocnice,
oddělení šestinedělí, Dětská nemocnice Brno, Klokánek Brno, nemocnice Kroměříž –
dětské oddělení, azylový dům pro maminky v nouzi.
Všem ještě jednou, moc děkuji.

Aneta Šmídová

Z činnosti spolku PRORADOST Topolany
Letošní rok jsme zahájili tak trochu romanticky. A to VALENTÝNSKOU
STEZKOU. Pro všechny z nás byla u starého hřiště připravena cesta, lemovaná svíčkami, které nás zavedly až k srdíčkovému stromu, kde na děti i dospělé čekalo malé
občerstvení v podobě domacích makronek, teplého čaje i něčeho na zahřatí. Přálo
nám i počasí, protože všude bylo bílo a křupající sníh pod nohama umocnil atmosféru.
V současné době je v parčíku také připraven velikonoční strom, na který můžete
stále nosit vaše velikonoční výtvory. Za sebe musím říct, že jste opravdu kreativní a
ozdůbky, které jste tam už donesli, jsou tak krásné, že nejeden kolemjdoucí se u nich
zastaví.
Od 26.3. až do konce dubna vede přes celé Topolany stezka za HLEDÁNÍM
JARA. Jde vidět, že děti, které už na stezce byly, to vzaly opravdu poctivě, protože i
počasí se nám hezky umoudřilo. A ty které to teprve čeká, se můžou těšit na spoustu
úkolů sportovních, vědomostních i zábavných. A jak to tak v Topolanech bývá, my
ani paní starostka bychom vás přece nenechaly bez zasloužené odměny, která se
ukrývá na konci v kouzelné truhlici.
Protože Velikonoce už jsou v nedohlednu, tak Vám všem přejeme krásné sváteční
dny plné sluníčka a dětem bohatou pomlázku.
za spolek PRORADOST

Kamila Pantůčková a Lenka Kozáková
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********************************************************************
Informace o dění v obci, pohled do historie i fotografie
z akcí můžete sledovat na pravidelně aktualizovaných stránkách obce
www.obectopolany.cz
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