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SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané, čtenáři obecního zpravodaje,
nikomu z nás neuniklo, že se v měsíci září konaly ve všech obcích a městech volby
do zastupitelstev obcí. Již dříve zastupitelstvo obce stanovilo pro volební období
2022 – 2026 počet členů ZO 7. Bylo tomu tak i v minulém období. Jelikož někteří
členové odstoupili a nastoupil náhradník pracovalo zastupitelstvo obce pouze
v pětičlenném složení. Všichni se rozhodli ve své práci pro obec pokračovat i v
dalším volebním období. Právě z těchto členů byla sestavena jediná kandidátka pro
podzimní komunální volby v naší obci doplněná o další 4 kandidáty. O tom, kdo bude
zastupovat obec v nadcházejícím volebním období jste rozhodli Vy občané, voliči. O
výsledku voleb a novém složení zastupitelstva obce se dočtete níže. Jaké funkce
budou jednotliví kandidáti zastávat se rozhodne na ustavujícím zasedání
zastupitelstva obce, které se uskuteční v pondělí 17. října v 18 hodin v zasedací
místnosti obecního úřadu. Na toto zasedání jste srdečně zváni.
V roce 2021 jsme chtěli vybudovat v obci bezdrátový rozhlas v rámci realizace
akce „Protipovodňová opatření obce Topolany“. Náš projekt byl předschválen, ale z
důvodu nedostatku finančních prostředků byl bohužel zařazen do zásobníku. Na
konci července 2022 jsme získali informaci, že byl zásobník na projekty
Protipovodňová opatření opětovně otevřen. Rozhodli jsme se tedy pokračovat dále v
rozpracovaném projektu. Naše žádost splnila stanovené podmínky a dotace ve výši
642 100,-Kč z Operačního programu Životního prostředí nám byla v srpnu schválena.
Celkové výdaje projektu jsou 917 286,-Kč.
V souvislosti s rozhodnutím zastupitelstva obce, vybudovat vlastní kanalizaci a
ČOV, musel být podán návrh na Změnu PRVK JMK (Plán rozvoje vodovodů a
kanalizací Jihomoravského kraje). Rada Jihomoravského kraje projednala tento návrh
na změnu PRVK JMK pro obce Hoštice - Heroltice, Rybníček, Křižanovice u
Vyškova a Topolany a doporučila Zastupitelstvu JMK tuto změnu schválit.
Zastupitelstvo JMK bude tento návrh projednávat dne 3.11.2022. Poté budeme moci
dokončit Změnu č. 1 ÚP Topolany. Snad vše stihneme do konce roku.
Během měsíce října bude odeslána na Městský úřad Vyškov, odbor životního
prostředí, žádost o povolení vypouštění odpadních vod do vod povrchových. Stávající
povolení nám končí v lednu 2023.
Z důvodu nedostatku finančních prostředků na realizaci stavby“ Garáž
hasičské a obecní techniky“ a oznámení společnosti EG.D. a.s. o prodloužení termínu
připojení stavby k distribuční soustavě do 31. 12. 2023 bylo požádáno o prodloužení
platnosti stavebního povolení o 2 roky. Bohužel se tím prodlouží i realizace stavby
„Topolany, přemístění 1xVO – TJ Sokol. Předmětem stavby je vybudování nového
sloupu veřejného osvětlení u budovy bývalé školy a budovy TJ Sokol a vybudování
nového rozvaděče na pozemku ve vlastnictví obce. Tato stavba bude realizována
současně se stavbou E.G.D. a.s. „Topolany, kabel NN připojení obec“.
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V sobotu 2. července se konal v naší obci jubilejní 20. ročník soutěže
hasičských družstev v požárním útoku O pohár starostky obce. Soutěžní družstvo
„Topolany A“ s výsledným časem 17,12 na domácí půdě zvítězilo.
Dne 3. září probíhal katastrem naší obce
závod XXX. Rally Vyškov. Pro všechny
fanoušky Rally zajistil Sbor dobrovolných hasičů
stánek s občerstvením u dálničního mostu za
obcí Topolany. Návštěvníci si pochutnali na
výborném guláši, cigáru či masu z udírny.

O týden později se konala ve víceúčelovém
areálu Slavnost obcí Topolany a HošticeHeroltice.
Byla
připravena
výstava
fotografií a kronik. Využit byl i oblíbený
fotokoutek, kde se mohli zájemci vyfotit a
fotografii si ihned odnést na památku.
Během září byly ořezány túje kolem hřbitovní zdi. Jelikož značně znečišťují
náhrobky umístěné v blízkosti, narušují svými kořeny základy ohradní zdi bylo
rozhodnuto o úplném odstranění. Tyto práce by měly proběhnout do konce roku.
Byly zahájeny práce spojené se stavbou „Jez Hoštice - oprava stavební a
technologické části jezu“. Důvodem zahájení stavby je havarijní stav. Do konce
letošního roku proběhne jen zlomek plánovaných prací. Na jaře 2023 propuknou
práce naplno. Přístup ke stavbě je veden po polní cestě kolem hřbitova směrem na
Hoštice-Heroltice. Dbejte prosím zvýšené opatrnosti při pohybu v bezprostřední
blízkosti hřbitova. Jiný přístup ke stavbě nebyl možný. Dojde sice k menšímu
omezení, ale jez bude opraven a dál bude plnit svůj účel.
Společně s místními organizacemi pro Vás připravujeme společenské akce
např. Vánoční jarmark, ohňostroj. O konání těchto akcí budete včas informováni.

S přáním krásných podzimních dnů
Renata Pavlincová
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
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 32. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Topolany konaného dne 27.
07. 2022:
Zastupitelstvo obce schvaluje:
* přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje z dotačního programu „Dotace
obcím na zpracování územních plánů 2022“ ve výši 135.000,- Kč na realizaci
projektu „Změna č. 1 ÚP Topolany“
* Smlouvy o nájmu hrobového místa a kolumbária dle přiloženého seznamu
* Dodatek č. 4 ke smlouvě č. 17030186 Respono a.s.
* Dodatek č. 5 o zajištění nakládání s odpady ke smlouvě č. 17030054
* Výpověď Pachtovní smlouvy mezi obcí Topolany a ZOD Haná Švábenice.
Důvodem je 5-ti letá výpovědní lhůta pozemků ve smlouvě. Tato lhůta nás omezuje
v realizaci některých projektů
* Smlouvu o zřízení služebnosti Povodí Moravy,s.p.
* Darovací smlouvu na zabezpečení provozu místní prodejny. Obec Topolany
poskytne ze svého rozpočtu firmě TOPLAJK s.r.o. částku ve výši 130 000,-Kč.
Zastupitelstvo obce neschvaluje:
* Připomínku obce Křižanovice u Vyškova k návrhu Změny č. 1 ÚP Topolany
z důvodu:
1) Dle ustanovení § 52 odst. 3) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a
stavebním řádu, v platném znění, musí osoba podávající připomínku uvést
odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokládající dotčená práva a
vymezit území dotčené podanou námitkou (či připomínkou).
a)
Ve své připomínce obec Křižanovice u Vyškova uvádí, že obec
Topolany připravovanou úpravou textu kap. 4.2.5 Odkanalizování v návrh
Změny č. 1 ÚP Topolany nerespektuje připravovanou změnu PRVK JmK
obce Křižanovice u Vyškova, nicméně tuto připomínku nelze považovat za
dostatečně odůvodněnou. Jak již bylo uvedeno, starosta obce Křižanovice
se osobně dostavil dne 1. 6. 2022 v 17:00 hodin na veřejné projednání
návrhu Změny č. 1 ÚP Topolany, kde projevil nesouhlas s úpravou textu
kap. 4.2.5 Odkanalizování, neboť dle názoru obce Křižanovice u Vyškova
tato úprava nerespektuje připravovanou změnu PRVK JmK, kdy obec
Křižanovice u Vyškova nebude realizovat samostatnou ČOV pro likvidaci
splaškových vod v obci, ale že ji bude řešit přečerpáváním výtlačným
potrubím, které povede přes k. ú. Topolany, na ČOV Vyškov.
Ve stejný den, tedy 1. 6. 2022 se od 18:30 hodin, v obci Křižanovice u
Vyškova konalo zasedání zastupitelstva obce. Na programu jednání –
konkrétně v bodu 7 – byla schvalována Zpráva o uplatňování Územního
plánu Křižanovice u Vyškova zpracovaná v únoru 2022, v kapitole A.2,
v části Plán rozvoje vodovodů a kanalizací JmK (PRVK), str. 8 se uvádí
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následující:

Podaná připomínka je tedy v přímém rozporu se Zprávou o uplatňování ÚP
Křižanovice u Vyškova, kterou se zastupitelé obce zabývali ještě týž den. Není
tedy zcela zřejmé, zda připomínka obce Křižanovice u Vyškova je stále
v platnosti, nebo zda hodlá obec postupovat v souladu se Zprávou o
uplatňování ÚP Křižanovice u Vyškova.
V této souvislosti zároveň upozorňujeme, že k problematice případného
alternativního vedení (resp. dvou variant řešení) vydalo dne 28. 3. 2022
své stanovisko Ministerstvo zemědělství, které se vyjadřovalo k žádosti
o změnu PRVK JmK pro obce Hoštice-Heroltice, Křižanovice u
Vyškova, Rybníček a Topolany. V závěru stanoviska Ing. Jiří Duda,
ředitel odboru vodovodů a kanalizací upozorňuje: „…všechny
předložené navrhované aktualizace technického řešení odkanalizování a
čištění odpadních vod jsou posuzovány a hodnoceny z hlediska zda jsou
vhodnější (optimálnější) než řešení v platném PRVKÚK, nikoliv jako
další variantní řešení k již schváleným, neboť PRVKÚK nepřipouští
variantní řešení.“
b) Podaná připomínka dále přesně nevymezuje dotčené území. V textu

připomínky je uvedena pouze obecná charakteristika „k. ú. Topolany“.
Z předložené připomínky není proto dostatečně zřejmé kde přesně –
v jaké části katastrálního území obce Topolany - se má nacházet zájmové
území obce Křižanovice u Vyškova. Zájmové území nelze přesně
identifikovat, a to je v rozporu s ust. § 52 odst. 3) zákona č. 183/2006 Sb.
1) Obec Křižanovice u Vyškova poukazuje na to, že návrh Změny č. 1 ÚP Topolany

nerespektuje připravovanou změnu PRVK JmK. A zároveň uvádí, že ve stávajícím
a dosud platném PRVK JmK se předpokládá, že tato varianta – tedy čerpání a
likvidace splaškových vod v ČOV Vyškov – byla platná rovněž pro obce HošticeHeroltice a Topolany. Tento argument se však nezakládá zcela na pravdě. Ve
stávajícím PRVK JmK dosud pro obec Křižanovice u Vyškova, stejně jako
ostatní tři obce, platí následující:
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V platném znění PRVK JmK se uvádí, že splaškové odpadní vody budou
odváděny k likvidaci na novou ČOV Hoštice-Heroltice, nikoliv na ČOV Vyškov.
Alternativně sice byla zvažována možnost čerpání na ČOV Vyškov, pouze však za
předpokladu intenzifikace ČOV Vyškov! Nešlo tedy o žádnou platnou variantu, ale
pouze o jakousi doplňkovou.
Připravovaná Změna PRVK JmK č. 3/2022, a tedy i návrh Změny č. 1 ÚP
Topolany vychází z dohody učiněné na jednání, které proběhlo dne 6. 4. 2021 na
Krajském úřadu v Brně, kterého se zúčastnili starostové všech čtyř zainteresovaných
obcí (Hoštice-Heroltice, Křižanovice u Vyškova, Rybníček a Topolany) a zástupci
Odboru životního prostředí JMK. Zde bylo vedeno jednání o návrhu změny PRVK
JMK ve smyslu způsobu odkanalizování splaškových odpadních vod v jednotlivých
obcích. A na výsledek tohoto jednání se odkazuje i Zpráva o uplatňování ÚP
Křižanovice u Vyškova v kapitole 2.1. na str. 8! Starostové všech čtyř obcí se zde
vyjádřili, že každá z obcí bude likvidovat splaškové vody ve svých vlastních
ČOV, které budou umístěny v katastrálních územích jednotlivých obcí. Zástupci
obcí doložili přímo na tomto jednání své záměry (resp. způsob likvidace splaškových
vod) usneseními zastupitelstev obcí (kromě Rybníčku, který doložil usnesení
zastupitelstva dodatečně).
Na základě učiněné dohody začala obec Topolany připravovat návrh Změny č. 1 ÚP
Topolany, návrh změny PRVK JmK a zároveň zahájila přípravu projektu zpracování
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technické projektové dokumentace stavby kanalizace a ČOV v obci Topolany.
Vzhledem k tomu, že obec Křižanovice u Vyškova informovala obec Topolany
o svém novém záměru – likvidovat odpadní vody na ČOV Vyškov – až formou
podané připomínky k návrhu Změny č. 1 ÚP Topolany na veřejném projednání
změny územního plánu konaném dne 1. 6. 2022, nemůže obec Topolany
připomínce obce Křižanovice u Vyškova vyhovět. Důvodem jsou technické a
technologické podmínky v intravilánu a extravilánu obce Topolany.
Jelikož obec nemá k dispozici investiční záměr obce Křižanovice u Vyškova,
předpokládané vedení trasy se pouze usuzuje. Nicméně, ze zjištěných poznatků
vyplývá, že v obci Topolany, z důvodu její geografické polohy, nejsou optimální
podmínky pro umístění gravitačního trubního vedení. Proto bude nutné v části
obce instalovat čerpací stanici a výtlačné potrubí. Již nyní je zřejmé, že
v intravilánu obce není dostatek místa k tomu, aby zde mohlo být umístěno
trubní vedení ze dvou obcí a k tomu ještě dodržet ochranná pásma stávajících
inženýrských sítí (vodovod, plynovod, elektřina). Případnou čerpací stanici obce
Křižanovice u Vyškova však není možné umístit ani v extravilánu obce Topolany
– důvodem je stavební výluka (územní rezerva) pro UR VRT
Vysokorychlostní trať. Na tyto pozemky nelze umístit žádnou trvalou stavbu,
tedy ani čerpací stanici.

2) Obec Křižanovice u Vyškova dále poukazuje na to, že z hlediska vynaložených

nákladů je likvidace splaškových vod přečerpáním na ČOV Vyškov
nejefektivnějším řešením. Jednoduchým výpočtem lze snadno prokázat, že
likvidace splaškových vod je naopak velmi drahé, neefektivní – zejména co se
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týká vynaložených investičních nákladů stavby.
Odhad přímých investičních nákladů dle ceníku stavebních prací „Průměrné
ceny dopravní a technické infrastruktury obcí:
A) Vybudování splaškové kanalizace v obci a vedení na ČOV Vyškov
= délka kanalizace v obci = cca 1 260 m x 15 000 Kč/bm = 18 900 000 Kč
= výtlačné potrubí - ČOV Vyškov = cca 1 700 m x 10 000 Kč/bm = 17 000 000
Kč
= ČS na trase (2x), protlaky (silnice I. třídy, železnice, vodní toky 2x) =
6 000 000 Kč
CELKEM: 41 900 000 Kč (bez DPH)

50 699 900 Kč (vč. DPH)

B) Vybudování splaškové kanalizace v obci likvidace splašků ve vlastní ČOV
= délka kanalizace v obci = cca 1 260 m x 15 000 Kč/bm = 18 900 000 Kč
= vybudování ČOV (stavba, monolit, technologie) = 8 000 000 Kč
CELKEM: 26 900 000 Kč (bez DPH)

32 549 000 Kč (vč. DPH)

Z uvedeného (základního) výpočtu je zřejmé, že varianta B) je levnější o cca
18 150 900 Kč (vč. DPH). Argumentace obce Křižanovice u Vyškova ve smyslu
efektivity a úspory nákladů není opodstatněná. Naopak, investiční náklady na
vybudování kanalizace a čerpání splaškových vod čerpáním do ČOV Vyškov je
z pohledu vynaložených investičních nákladů dražší o téměř 40 %. A to obec
Topolany považuje za nehospodárné, neefektivní a neúčelné plýtvání veřejnými
financemi.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
* Rozpočtové opatření č. 5/2022
* Závěrečný účet DSO Ivanovická brána za rok 2021
Výpis z 33. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Topolany konaného dne 19.
09. 2022:
Zastupitelstvo obce schvaluje:
* Projektový záměr na akci: Protipovodňová opatření obce Topolany a předpokládané
náklady ve výši 938.576,- Kč vč. DPH.
* Smlouvu o dílo na digitální povodňový plán - aktualizace digitálního povodňového
plánu.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
* Rozpočtové opatření č. 6/2022
* Rozpočtové opatření č. 7/2022
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Zastupitelstvo obce neschvaluje:
* Stanovisko Městského úřadu Vyškov, odboru životního prostředí ze dne 6.6.2022
(č.j. MV 46160/2022) k návrhu Změny č. 1 ÚP Topolany z tohoto důvodu:
Dle připravované změny Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
(PRVK JmK) - změna č. 03/2022 - je v obci Křižanovice u Vyškova uvažováno s
výstavbou cca 1,26 km nové gravitační splaškové kanalizace, kterou budou splaškové
odpadní vody odváděny na čerpací stanici pod obcí a výtlačným potrubím dl. cca
1,70 km přečerpávány k likvidaci na stávající mech.-biologickou ČOV Vyškov
provozovanou VaK Vyškov, a.s. - viz přiložený situační výkres způsobu
odkanalizování a vedení kanalizačních stok na ČOV v jednotlivých obcích v rámci
změny 03/2022 PRVK Jmk .
Jelikož navržená změna nepředpokládá vedení výtlačného potrubí či umístění čerpací
stanice v katastrálním území obce Topolany u Vyškova, Změna č. 1 Územního plánu
Topolany tuto novou situaci bere na vědomí s tím, že ji do této změny zapracovala. A
případný požadavek na dodržení stavu uvedeného v původním Územním plánu obce
Topolany (tedy před Změnou č. 1 ÚP Topolany) považuje za bezpředmětný.
Výpis z 34. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Topolany konaného dne 24.
08. 2022:
Zastupitelstvo obce schvaluje:
* Aktualizaci Přílohy č. 2 Provozního řádu společenského centra. V topné sezoně
bude účtován příplatek 1500,-Kč. Pronájem společenské centrum 1500,- Kč pro
občany s trvalým pobytem v obci Topolany. Pronájem pergola 1000,- Kč pro občany
s trvalým pobytem v obci Topolany. S účinností od 1.11.2022.
* Změnu provozního řádu veřejně přístupného dětského hřiště s herními prvky.
* Změnu provozního řádu venkovního multifunkčního hřiště s umělým povrchem s
křemičitým vsypem s účinností od 20. 9. 2022.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
* Výsledky zadávacího řízení na zhotovitele akce „Protipovodňová opatření obce
Topolany“ a schvaluje výběr zhotovitele firmu Empemont s.r.o. s cenovou nabídkou
ve výši 652 435,- Kč, a pověřuje starostku obce Topolany k podpisu smlouvy
* Rozpočtové opatření č. 8/2022
* Rozpočtové opatření č. 9/2022

V pondělí 17. října v 18 hodin se bude konat ustavující zasedání Zastupitelstva obce
Topolany. Srdečně zveme občany.
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INFORMACE PRO OBČANY
Místní hasiči již nebudou provádět sběr elektrozařízení pouze sběr kovového
odpadu. Vysloužilé elektrospotřebiče můžete odvézt do sběrných dvorů společnosti
Respono a.s. nebo je odevzdat při mobilním svozu, který zajišťuje společnost
Respono a.s. ve spolupráci s obcí 2x ročně. Neodkládejte již vysloužilé
elektrospotřebiče do dvora bývalé školy!
V sobotu 15. října 2022 proběhne mobilní sběr a odvoz nebezpečného odpadu
a elektrozařízení. Kontejnery budou přistaveny před budovou obecního úřadu v čase
od 13:15 – 13:45 hod.
V pátek 21. října v odpoledních hodinách provedou mladí hasiči sběr papíru.
Sbírat se budou pouze letáky, noviny, časopisy. Prosíme, občany, aby do sběru
nevkládali kartony, krabice od bot, sýrů a podobně. Nachystané balíčky sběru dejte
před dům. Děkujeme
UPOZORNĚNÍ
Z důvodu neustálého porušování Řádu veřejného pohřebiště v naší obci, upozorňujeme
občany na povinnost jeho dodržování!
Provádění prací směřujících ke zhotovení, údržbě, opravám, nebo odstranění věcí na
pronajatém hrobovém místě je vždy třeba nahlásit na obecním úřadě Topolany č.p. 51.
Výkopové práce spojené s otevřením hrobu, ukládání lidských pozůstatků,
zpopelněných lidských ostatků a exhumací je možné provádět pouze se souhlasem
provozovatele pohřebiště tj. obcí Topolany, Topolany č.p. 51
Porušení Řádu veřejného pohřebiště bude postihováno podle § 5 odst. 1 písm. i) zákona č.
251/2016 Sb., o některých přestupcích, jako přestupek proti veřejnému pořádku, zvláště
pokud fyzická osoba poruší podmínky uložené v tomto Řádu při konání pohřbu nebo
pietního aktu. Za tyto přestupky lze uložit pokutu až do výše 10 000,- Kč ve smyslu § 5
odst. 3 zákona o některých přestupcích. Je-li přestupek spáchán opakovaně, může být
uložena pokuta až do výše 15 000,- Kč. Přestupku se dopouští také ten, kdo dle zákona o
pohřebnictví neoprávněně otevře na pohřebišti hrob nebo hrobku nebo neoprávněně provádí
exhumaci. Za tyto přestupky lze uložit pokutu až do výše 100 000,- Kč ve smyslu § 26
zákona o pohřebnictví.
Řád veřejného pohřebiště je zveřejněn na webových stránkách obce Topolany
https://www.obectopolany.cz/vyhlasky-a-dokumenty a fyzicky na vývěsce na místním
hřbitově.
Obec Topolany jako provozovatel veřejného pohřebiště je povinna vést evidenci nájemních
smluv, údajích o zemřelých a jiné. Bohužel toto nejsme schopni splnit, protože nám občané
neoznamují otevření hrobu nebo provádění prací na pronajatém hrobovém místě a podobně.
Při tom jsou povinni toto oznámit na OÚ. Z toho důvodu jsme se rozhodli, že bez
písemného souhlasu provozovatele pohřebiště - obce Topolany nebudou provedeny
výkopové práce spojené s otevřením hrobu.
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Výsledky voleb do zastupitelstev obcí v obci Topolany konaných ve
dnech 23. a 24. září 2022
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Z KRONIKY NAŠÍ OBCE
Německo bude zprvu dáno pod dozor Svazu Národů, jehož sídlo
bude v Ženevě. Na tuto mírovou notu vyžádalo si Německo 8denní lhůtu. Mezitím zapsala německá delegace svoje protinávrhy
nepřijatelnosti podmínek Dohody. Když pak dohoda trvala
bezpodmínečně na všech bodech a pohrozila obsaditi Německo.
Svolali tito do Výmaru sněm, kde se uradili většinou mír podepsati. 23/6 mezitím
oznámeno vládě rakouské, aby i ona přijela do Paříže pro mírové podmínky. Tyto
jsou: Uznati historické hranice naší republiky (nám dostává se ještě ostrov
poštorenský a emuntský) Dluhy válečné i předválečné rozdělí se na ony státy, jež ze
starého Rakouska povstaly (na nás připadá 6 ½ miliardy) Veškeren státní majetek
zůstává těm zemím, kde se nachází. Jižní Tyrolsko po Brenner obdrží Itálie. Ve 40
letech zaplatí válečnou náhradu. Z Uher obdrží německý ostrov Šoproňský – naše
republika pak předností na pravém břehu Dunaje pod Bratislaví a 2 volné dráhy
z Bratislavy k moři. Mír ten delegace rakouská přijala v St. Germainu.
Letos poprvé oslavován byl 1. máj všeobecným požádáním táborů všech
politických stran, pořádek a klid všude byl zachován. Za to však následkem drahoty a
lichvy s potravinami a zbožím bylo drancování obchodů a skladů v Praze, Brně,
Přerově. Vojsko zakročilo a mezi luzou zjednán pořádek – vláda vydala maximální
ceny i na zboží průmyslové. Dohoda posílá prostřednictvím generála Pellé vzkaz, aby
válečný stav mezi republikou a Maďary přestal, aby tito do 28/6 stáhli veškeré vojsko
za svoje hranice do Bratislavy, aby byl vyslán maďarský parlamentář ku bližší
domluvě. Stalo se. Dohodnutí bylo: u hranic ponechati 5 km široký neutrální pruh po
obou stranách, nahraditi veškeré škody republice naší učiněné. A tou po 5-ti nedělích
4/7 obsazujeme opět naše Slovensko. Máme teď mír.
15. června volilo se letos poprvé dle nového volebního řádu. Právo voliti mají
mužové i ženy od 21 roku počínaje – voleni býti mohou mužové i ženy od 26 roků.
Každá strana politická vydá svoji kandidátní listinu a do výboru přijde počet
zvolených dle poměrného zastoupení politických stran. V obcích, kde je toliko jedna
kandidátní listina volí se dle relativní většiny z této kandidátky, a to se může státi bez
volební účasti – pouhým prohlášením volební komise. Tak to bylo u nás. Kandidovala
jediná strana agrární – rekurs nebyl žádný a volební komise prohlásila 15/6
zvolenými na 3 roky následujíc:
1.Bábek František, rolník č. 11 v Topolanech
2. Šrámek František, zedník č. 70
3. Dobyšek Vincenc, rolník č. 57
4. Kramář Karel, hostinský č. 67
5. Suchomel Antonín, rolník č. 25
6. Benák Emanuel, domkař č. 80
7. Provazník Josef ml. č. 63
8. Losman Jan star., rolník č.18
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Náhradníky:

9. Palík Alois, domkař č. 60
10. Horáček Jan, domkař, zedník č.40
11. Slezák Konstantin, rolník č. 58
12. Kaláb Antonín, rolník č. 58
13. Sedláček Tomáš, č.10
14. Doupovec Jan,
15. Dobyšek Bartoloměj, malorolník č. 59

Přípisem okres. hejtmanství 29/6 svoláno nově zvolené zastupitelstvo, aby vykonalo
slib republice do roku delegovaného okres. hejtmanstvím řídícího Ad. Smolíka a pak
se vykonala volba obecní rady lístky. Ze 12 hlasů pro starostu obdržel 9 hlasů
František Bábek, rolník č. 11. Je tudíž zvolen Náměstek nemaje nadpoloviční většiny
dostal se do užší volby Dobyšek a Suchomel Ant. Při užší volbě zvolen Dobyšek
Vincenc č. 57. Radním zvolen 7 hl. Benák Emanuel a Šrámek František. Veškeré
práce písařské obstarává obecní sekretář Ad. Smolík ze starostou, náměstek rozděluje
aprovizační mouku, píše lístky mlecí, obecní pokladnu má radní Benák, obecní cesty
a jmění obce má na starosti radní Šrámek. Platy obecním výborem povolené má
starosta ročně 500 K, náměstek 200 K, radní Benák 200 K, radní Šrámek 100 K, písař
500 K.
Celkový výsledek obecních voleb v republice vypadl ve prospěch stran demokratické,
na druhém místě pro republikány stranu agrární, 3. místo českoslovenští socialisté,
čtvrté místo národní demokraté (pokrokovci) páté místo lidovci (klerikálové).
Dne 13. dubna vzal na sebe místní Sokol sázení lip Svobody na památku osvobození
politického od jha habsburského. Lípy vsazeny na náves proti Losmanovému č. 18.
Pořadí slavnosti: Průvod mládeže a všech spolků v krojích od školy osadou, ověnčené
lípy nesli dorosti Sokolů: Smolík Ctibor, Hanák Josef, Dobýšek Jakub, Kramář
Bořivoj, Šedý Jan, Nikodým Bohumil. U místa sázení měl promluvu o významu
těchto stromků řídící Ad. Smolík, po té sázení lip- zahrnovali všichni. U lip zapěli
jsme Lípo naše- lípo zelená… Kde domov můj, načež se šlo průvodem do
Křižanovic, kde byl týž program jako u nás. Bohužel mnoho bláta bylo a o 3 hod.
uprostřed slavnosti pršelo jako z konve. Dne 6. července „Sokol“ poprvé pořádal
oslavu M. J. Husa za účasti hasičů a hojného obecenstva. Sokol vzal za starost sebrati
otýpky proutí, které darovali občané z Topolan a Křižanovic které před večerem byly
odvezeny na vrch nad Příčkami za Héky. Tam složeny byly v hranici. Tam také došel
o 9 hod. průvod. O významu J. Husa pro nás a o pálení hranice přednesl řídící Ad.
Smolík. Stručnou řeč, načež hymna národní. Po té hranice zapálena za zpěvu:
Hranice vzplála… a jiných vlasteneckých řečí.
Přepis z kroniky obce Topolany

pokračování v dalším vydání zpravodaje
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Milostivé léto II
Stejně jako v loňském roce, i letos je možné využít akce nazvané „Milostivé léto“,
která bude trvat od 1. září do 30. listopadu 2022. Platbu je nezbytné provést v daném
časovém rozmezí, jedinou výjimkou je situace, kdy exekutor neodpoví ve
stanoveném termínu. Díky Milostivému létu je tak možné se zbavit příslušenství
dluhů vůči veřejným institucím či státním firmám a znatelně snížit částku, kterou je
potřeba zaplatit. Při využití této možnosti bude možné v uvedené době zaplatit pouze
původní dlužnou částku (jistinu) zvýšenou o částku ve výši 1 815 Kč na náhradu
nákladů exekutorovi. Dojde tak k odpuštění všech úroků, penále a dalších poplatků.
Dluh může být odpuštěn:
 fyzické osobě, která není v insolvenčním řízení a jejíž exekuce je vedena
soudním exekutorem.
Milostivé léto se vztahuje na exekuce zahájené před 28. říjnem 2021 kvůli
dluhům u…
 Státu, samospráv, měst, úřadů
 Státních fondů a příspěvkových organizací, veřejných škol
 Městských, státních a polostátních firem (např. ČEZ, České dráhy či dopravní
podniky)
 Zdravotních pojišťoven, státních nemocnic
 Českého rozhlasu či České televize
Jak máte postupovat?
 Doporučeným dopisem nebo datovou schránkou sdělte exekutorovi, že
Milostivého léta II využijete. Pokud neznáte stávající výši dluhu, můžete jej
zároveň požádat o tuto informaci.
 Do 30. listopadu 2022 doplaťte svůj původní dluh zvýšený o částku 1 815 Kč
na účet exekutora. Do poznámky uveďte např. „Úhrada jistiny – Milostivé léto,
Jméno Příjmení“.
 Pro jistotu informujte exekutora o zaplacení Vašeho dluhu ještě jinými
prostředky.
 Exekutor následně vydá rozhodnutí, kterým potvrdí splacení Vašich dluhů.
Co když exekutor nekomunikuje?
 Když požádáte exekutora o sdělení výše zbývajícího dluhu do 15. listopadu
2022 a on do 15 dnů neodpoví, tak se lhůta k úhradě dluhu prodlužuje o počet
dnů, o který soudní exekutor lhůtu 15 dnů překročil, a neskončí dříve než 5 dnů
ode dne, kdy jste odpověď obdrželi.
Příklad: Pan Malý informoval exekutora o svém záměru využit Milostivé léto a
poprosil o údaj o výši dluhu. Exekutorovi byl dopis doručen dne 13. listopadu
a panu Malému odpověděl až 30. listopadu. Odpovědět trvalo 17 dnů. Pan
Malý má však čas zaplatit svůj dluh do 5. prosince, protože exekutorovi trvalo
dlouho, než odpověděl.
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 Když exekutor vůbec neodpoví: je možné podat podnět či stížnost u
Exekutorské komory České republiky.
Exekuce jen na příslušenství?
Exekuce vedené jen pro vymožení příslušenství dluhu se budou od 1. září 2022
považovat za uhrazené, a to i bez požádání.
Info: Do milostivého léta se nejspíše dobrovolně zapojí i některé banky – Moneta
Money Bank, Komerční banka, Česká spořitelna či ČSOB. Na detaily je potřeba se
zeptat u konkrétní banky, podmínky výše uvedené se na toto vztahovat nebudou.
Autor projektu Milostivého léta uvedl: „Jsem rád, že se podařilo prosadit
opakování Milostivého léta, které pomohlo desetitisícům lidí navrátit se do běžného
života. Mnoho dlužníků se na tuto akci nestihlo připravit i z důvodu dramatického
nárůstu cen energií, případně čelili obstrukcím ze strany některých exekutorů. Proto
je třeba ji zopakovat. Důležité je zdůraznit, že Milostivé léto bude poslední šancí
k ukončení exekucí na dluzích vůči státu. Je zde i velký prostor pro solidaritu v rámci
rodin i v oblasti dluhového poradenství, kdy bude možné zodpovědným dlužníkům
pomoci z dluhových pastí. Zároveň upozorňujeme, že pokud dlužníci zaplatí větší část
ze své exekuce již nyní, nejsou ještě součástí Milostivého léta. Je důležité ještě
připomenout, že Milostivé léto se uskuteční až od 1. září a bude trvat do 30.
listopadu,“ řekl Marek Výborný (KDU-ČSL).

MÍSTNÍ KNIHOVNA
Od 1. září 2022 je výpůjční doba místní knihovny pouze ve středu vždy od 16:00 –
18:00 hod.
Přijďte nás navštívit a vybrat si tu správnou knihu. Knihovní fond
naší knihovny je pravidelně doplňován novými knihami z KKD Vyškov a během
roku doplněný o nové tituly hrazené z rozpočtu obce.
Na setkání s Vámi se těší nová knihovnice paní Lenka Červeňáková.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Hodně zdraví, protože je vzácné.
Mnoho štěstí, jelikož je krásné.
Moře lásky, neboťje jí málo.
Spoustu radosti, aby žít za to stálo.

Všem oslavencům, kteří oslavili ve 3. čtvrtletí roku 2022 své narozeniny
srdečně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do
dalších let.
VZPOMÍNKA
Jan Sonnewend
* 25.12.1880 Topolany (okres Vyškov) – † 4.9.1942 Praha, Kobylisy
Dne 4. září 2022 uplynulo 80 roků od úmrtí Jana Sonnewenda – rodáka z
Topolan č.p. 14. Působil jako místopředseda Sboru starších pravoslavné církve v
Brně,revizor
účtů
Ústřední
Masarykovy
ligy
proti
tuberkulóze,
předseda pražské pravoslavné církevní obce v nově vysvěceném chrámu sv.
Cyrila a Metoděje v Resslově ulici (od ledna 1939).
Zapojen na začátku května 1942 do pomoci parašutistů. Zatčen 18. 6. 1942 v
den dobývání chrámu v Resslově ulici, podroben krutým výslechům. Souzen
stanným soudem v Praze ve „veřejném“ procesu 3. 9. 1942.
V matrice narození se uvádí „Dle rozsudku stanného soudu zastřelen v Praze 4.
9. 1942 o 14. hod.“
Jeho jméno je uvedeno na pamětní desce v sídle Ústředního výboru Masarykovy
ligy proti tuberkulose v Praze 5, náměstí Kinských 2, na pomníku v Národním
památníku obětí heydrichiády v Praze 2, Resslova 9a, na pomníku obětí
světových válek v obci Topolany, okr. Vyškov. V roce 2017 mu byla v Topolanech
odhalena pamětní deska.
Dne 8. 2. 2020 v pravoslavném katedrálním chrámu sv. Cyrila a Metoděje v
Resslově ulici v Praze byl Jan Sonnevend spolu s kněžími Vladimírem Petřekem,
Václavem Čiklem a laiky Václavem Ornestem a Karlem Loudou svatořečen mezi
„svatými novomučedníky českými“.
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RECEPTY
Makové řezy Čumnadrát
Ingredience:
5 vajec
100 g cukru
100 g polohrubé mouky

100 g mletého máku
125 g rozpuštěného másla
5 dl mléka, špetka soli

Příprava:
Oddělte vejce. Vyšleháme žloutky s cukrem, poté přidáme rozpuštěné, ale ne
rozehřáté máslo. Do směsi přidejte mouku, mák a mléko a poté míchejte, dokud
nebudou žádné hrudky. Bílky se solí vyšleháme do tuhé pěny, kterou opatrně
vmícháme do mléčné směsi. Těsto nalijeme na plech o rozměrech 20x30 cm
vyložený pečicím papírem a pečeme v troubě vyhřáté na 160 stupňů (pečení zdola)
cca. Pečeme za 60 minut. Krájejte až po úplném vychladnutí!
Švestkový koláč se skořicovou drobenkou
Na těsto:

Na dohotovení:

250g hladké mouky
5 lžic mletého máku
3 vejce
2 lžičky kypřicího prášku do pečiva
50 ml oleje
130g cukru
100 ml mléka

1 žloutek
2 lžíce másla
4 lžíce cukru krupice
4 lžíce hrubé mouky
500g vypeckovaných švestek
1 lžička mleté skořice

Postup:
Do mísy vyklepněte vejce, přidejte cukr a ušlehejte světlou a nadýchanou pěnu.
Vsypejte mouku smíchanou s práškem do pečiva. Přilijte olej, mléko a ušlehejte
hladké těsto. Nakonec vmíchejte mák. Do těsta můžete také přidat lžičku nastrouhané
citronové kůry. Na drobenku propracujte pomocí prstů v misce žloutek, máslo,
mouku, cukr a skořici. Měla by vzniknout drobivá směs. Těsto nalijte do formy o
průměru 24 cm vyložené pečicím papírem. Navrch dejte vypeckované švestky, které
můžete pokrájet na menší kousky. Koláč nakonec posypte drobenkou. Vložte do
trouby předehřáté na 180 stupňů. Pečte ho 30 až 35 minut. Po upečení ho můžete
podávat s kopečkem zakysané smetany nebo mascarpone. Ovoce můžete použít i jiné,
podle chuti a sezony. Výborně bude chutnat například s jablky.
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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

Příspěvky do Zpravodaje číslo 4 můžete nechat na OÚ do 10. prosince 2022
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