Obecní zpravodaj

Ročník IX.

Číslo 3

Cena 5 Kč

3. září 2007 byli na obecním úřadě starostkou
obce přivítáni žáci 1. třídy

Společenská komise obecního úřadu děkuje všem, kteří reprezentovali obec na Slavnostech vína a otevřených památek v Uherském Hradišti: DH Topolanka, CM Včelaran, Topolská chasa a členům SDH.
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USNESENÍ 3/07
ze zasedání Zastupitelstva obce Topolná, konaného dne 14. 9. 2007
A. Zastupitelstvo obce schvaluje:
- rozpočtovou změnu č. 3
- přijetí kontokorentu ve výši 1 milion Kč od České
spořitelny
- zrušení účtu č. 196194475/0300 vedeného u ČSOB
- zahrnutí pozemku v části Trávník a parc.č. 1031/99
a 1031/100 do Územního plánu obce Topolná
- zadání Územního plánu pro obec Topolná
- prodej části pozemku parc.č. 3264/2 o výměře 36 m2
Radku Bakusovi, Topolná 452, za 1. 800,- Kč
- prodej části pozemku parc.č. 3264/2 o výměře 69 m2
manželům Burešovým, Topolná 516, za 3. 450,- Kč
- prodej budovy bývalé školní jídelny ve dvoře ZŠ,
Kostelní radě zastoupené Římsko katolickou farností Bílovice za symbolickou cenu 100,- Kč
- směnu pozemku parc.č. 3285/40 za pozemek
parc. č. 3462/2 manželům Vrtělovým, Uh.Hradiště
Jarošov, Markov 409, bez finančního vyrovnání
- dodavatele prací na opravy chodníku od ZŠ firmu
Správa a údržba silnic Uherské Hradiště

- částku 40. 000,- Kč Ing. Cahelovi za zpracování
urb. – arch. Studie – úpravy víceúčelového
areálu Topolná - Bůrovce
- odměnu 1000,- Kč členkám Společenské komise
L. Mikulkové, V. Ptáčkové, L. Gajdošíkové, M. Mlýnkové, B. Poláškové za přípravu oslav a reprezentací obce na Slavnostech vína v Uherském Hradišti
B. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- rozpracovanou studii na úpravy víceúčelové areálu Topolná - Bůrovce
C. Zastupitelstvo obce neschvaluje:
- zahrnutí požadavků firem Topagra spol. s r.o., Bohemia transport CZ s.r.o. a pozemků parc. č.
2024/58 a 2024/59 (u vodárny) do Územního
plánu obce
- prodej pozemku parc. č. 43 o výměře 172 m2,
manželům Máškovým, Topolná č.p.138

Slovo starostky
Milí spoluobčané,
zdravím vás po čtvrt roce, po horkém létě a době
dovolených. Věřím, že jste si odpočinuli, a plni
prázdninových zážitků zase vklouzli do zajetých
pracovních kolejí.
Obci prázdniny přinesly opravenou cestu z Bílovic. Tolik obávaná uzávěra proběhla vcelku bez
komplikací, za což vám všem patří dík. Prázdniny
ale také přinesly větší ruch co se týká hudebních
produkcí, párty v zahradách a dvorech, posezení
v předzahrádkách místních hospůdek.Vím, že se
to některým z vás nelíbí, ale zkusme být tolerantní, jedná se o sezónní záležitost. Jablkem sváru je
také provoz v Bůrovcích, ale tomu věnuji samostatný článek.
V březnových novinách jste si přečetli souhrn
dluhů, které obec má a je potřeba je řešit. Proto
jsem ráda, že mohu sdělit potěšitelnější soupis dluhů a to dluhů splacených: obec je konečně majitelkou pozemků fotbalového hřiště, zaplatili jsme platební výměr finančnímu úřadu (který byl po mnoha
žádostech a vyřizování snížen), u Státního fondu
životního prostředí už nefiguruje dluh obce Topolná
za čističku odpadních vod. Děkuji všem, kteří se
na vyřizování těchto finančních záležitostí podíleli.
V obci proběhly také drobné opravy, které byly
provedeny v rámci možností, ale nechám si to až
na konec roku. Jen bych ráda zmínila opravu cesty
v Chalúpkách. Oprava sice plánovaná byla, ovšem
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v daleko větší míře i s kanalizací. Na to samozřejmě finance nebyly. Nechat ale chodit obyvatele
Chalúpek po tom, čemu se říkalo cesta, byl opravdu výsměch. Proto se Rada obce rozhodla opravu
provést alespoň na přechodnou dobu. Z této akce
mám radost.
Teď na podzim chystáme ještě práce, které jistě
budou diskutované, a už předem děkuji všem diskutérům na internetu, kteří mě budou tepat. Jedná
se o kácení stromů v obci. Proč kácení? Jistě máte
v čerstvé paměti červnovou bouřku, při které se
vyvrátil jírovec (kaštan), u hlavní silnice. Občané
sami začali upozorňovat na stav stromů, které ohrožují okolí. Odbor životního prostředí MěÚ Uherské
Hradiště mě odkázal na Prof. Ing. Aloise Černého,
DrSc., aby stav stromů v obci posoudil. Podle znaleckého posudku je nutné některé stromy zmýtit.
Jedná se o dva jírovce u staré školy – můžete si
všimnout, že už se stejně povážlivě naklání, protože jsou zasaženy dřevokaznou houbou. Dále lípy
před vraty základní školy (nadzvedávají chodník
a zídku, ohrožují vedení el. energie), topoly u hřiště – sportovci stále upozorňují na padající větve,
stromy jsou staré a poškozené. Není mým životním
posláním zlikvidovat zeleň v naší vesnici, ale je potřeba ji obnovit. Pomoc nám slíbili i myslivci. Věřím,
že tuhle čistku většina z vás pochopí.
Mgr. Hana Marášková

Život v Topolné
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Osud jedné z nemovitostí obce
Jednou z projednávaných věcí na nedávném zasedání Zastupitelstva obce v pátek 14.září 2007,
byla i záležitost týkající se prodeje budovy bývalé Školní jídelny ( předtím dílen) na dvorku Základní školy. Počátkem tohoto roku totiž o tuto budovu
projevila zájem Kostelní rada, která obec požádala
o odprodej pro potřeby kostela a věřících.
Již delší dobu jsou hledány prostory, které by
sloužily místním farníkům jako společenská místnost, např. - pro konání přednášek, setkání dětí,
mládeže, zkoušek chrámového sboru a podobným
akcím. Také chybí nezbytné technické zázemí pro
úklid kostela, WC a několik let je diskutován problém
rozšíření sakristie, jejíž velikost je opravdu nedostačující.
Protože panují dohady a mnohdy i dezinformace u obou subjektů - vlastníka i kupujícího ohledně
stavebně technického stavu tohoto objektu jeho kladů a záporů, pokusím se toto objasnit a současně
přiblížit i historii objektu, proč a za jakých podmínek
byl postaven, a jakému účelu v nedávné minulosti
sloužil.
Budova byla postavena v r. 1962 z iniciativy učitelského sboru v Topolné, aby dle učebních osnov
sloužila jako polytechnická dílna pro žáky II. stupně.
Toto přízemní stavení se sedlovou střechou stojí
z části nad požární nádrží (zbudována v r. 1936),
a na stávající kostelní zídce, která odděluje pozemek
církevní od školního. Bylo tak učiněno pravděpodobně s úsporných důvodů (nedostatek materiálu),
a to na stavbu jedné obvodové zdi, která byla ještě
nadstavena asi o 1m. Kdo to tehdy povolil ... se neví!
V obecním a farním archivu nebyla nalezena žádná
zmínka nebo vyjádření k této věci – ani smlouva či
nějaká dohoda mezi bílovskou farou a MNV Topolná. Ale to už dále nekomentujme.
Ostatní části stavby byly doslova „slátány“ z nejrůznějších materiálů, které byly v té době k sehnání.
Cihly z bouraček, střešní konstrukce z deštěných
jednoduchých „A“ profilů, krytina z plech. šablon,
strop ze zahradních rohoží, jednoduchá okna atd.

Jako žáku šesté třídy mně tehdy utkvělo v hlavě postesknutí třídního učitele p. Jaroslava Hyánka,
že na brigády chodí málo rodičů. A tak na stavbě
pracovali většinou učitelé sami – pp. Hyánek, Škára,
Barouš, Křižka a ostatní – několik málo občanů, kteří
uposlechli proseb ředitelství školy.
Tento počin měl však pro obec velký význam,
že zrušení devítiletky v Topolné se oddálilo až do
28. srpna 1975. Po tomto datu totiž následovalo
striktní nařízení Okr. nár. výboru v Uh. Hradišti o převedení výuky z Topolné (II. stupně) do Bílovic.
Dílny, (tehdy vžitý název) zůstaly prázdné a nebyly nijak využívány až do r. 1977. To začala rekonstrukce objektů na Vysilači a vojenská posádka byla
přemístěna do Staré školy. Odtud se zase musela
vystěhovat Mateřská škola do přízemí Nové školy,
a v důsledku této změny se dílny upravily na jídelnu
s menší vývařovnou a soc. zařízením.
Potom v r. 1980 po kolaudaci nové Mateřské školy s novou kuchyní, se v „dílnách“ přestalo vyvařovat. Prostory sloužily již jen jako výdejna s jídelnou
zhruba asi 20 let. Jídlo se denně dováželo z Mat.
školy na ručním dvoukoláku a samotný průběh výdeje obědů byl na hranici hyg. předpisů o závodním
stravování. Toto vše však bylo ukončeno otevřením
nové Školní jídelny v Mat. škole v r. 2001 rekonstrukcí jedné ze tříd.
Nyní je objekt bývalé jídelny po krátkém pronájmu
v současné době nevyužitý, a tak pomalu chátrá. Situace se však zhoršila, když bylo nedávno zjištěno
prasklé vodovodní potrubí ve stěně stavení, a z jara
2006 dlouhodobé zatékání střešními vikýři.
V tuto dobu (po jednání zast obce) je už asi zřejmé, zda je stavení prodáno nebo ne, protože tento
článek byl dán redakční radě s předstihem. Uzávěrka příspěvků byla stanovena do 14. září.To ale už
nic nezmění na faktu, jakým užíváním a stavebními
úpravami tento objekt v minulosti prošel. Nezbývá
než se těšit nebo doufat, že bude konečně nějak využit a přestane dále chátrat.
Samsounek Fr. – člen ZO

Bůrovce
Provoz v kulturním středisku v Bůrovcích se
o prázdninách opět stal jablkem sváru v obci. Jedni
si stěžují na hlučnost akcí a nepořádek po nich, druzí chválí, že se mohou projekcí účastnit a že se něco
děje. Kde je ten střed? Jak uspokojit jedny i druhé?
Já bych se přimlouvala za kompromis. Pochopitelně mě netěší, když hudba ruší noční klid, nemluvě
o tom, že naši dělníci obce musí neustále rovnat dopravní značky, popřípadě tabuli s označením obce
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při vjezdu do Topolné. (Ovšem tabule byla vyvrácená i po pouťové zábavě v Bílovicích, když v Bůrovcích akce nebyla). Ptáte se možná co jsem pro klid
v obci udělala. S provozovateli Bůrovců (Chabičovskými) jsme se dohodli na režimu ztlumování hudby
v pozdních hodinách. To začalo fungovat od srpna,
nehledě na to, že produkce byly většinou v sále, aby
se hluk omezil. V červenci jsem požádala Krajskou
hygienickou správu o měření hladiny hluku.Bohužel
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žádostí je hodně a na naši obec přišla řada až na
konci srpna. Občané, kteří si stěžovali, měření nechtěli uskutečnit s tím, že už to nemá smysl (zábava
byla uvnitř).
Myslím si, že je jednoduché něco odsoudit
a zavrhnout. Spousta lidí využilo prostředí Bůrovců
k uspořádání oslavy či svatební hostiny a byli spokojeni. Hodně diváků (rodičů i dětí) přilákal koncert,
kde zpívala Ewa Farna. Jiné obce nám areál závidí
a my bychom ho chtěli zavřít? Ano, slyším jak říkáte, že jsou rádi, že mládež chodí „řádit“ k nám. Na
druhé straně- nejste vy, rodiče …náctiletých rádi, že
jsou na domácí půdě?
Máme téměř rok na to, abychom se o problému
pobavili a hledali společně řešení. Uvítáme nápady
a názory, o kterých bychom mohli diskutovat. Ať už
v novinách, osobně nebo písemně. Nelíbí se mi disku-

se na našich internetových stránkách, kde může každý
anonymně naplivat na cokoliv. Požádala jsem zastánce
i odpůrce provozu v Bůrovcích, aby se v tomto vydání
novin vyjádřili k problému jak to vidí oni ze své pozice.
H. Marášková, starostka

Jak to vidí mládež
Klady:
Zviditelnění obce Topolná
Pořádání svateb, oslav a srazů
Možnost brigády
Aspoň to nechátrá…
Dobrá spolupráce na hody
Zápory:
Rušení nočního klidu
Chybějící osvětlení

Připomínky občanům
Prosíme občany, aby:
• Ve větší míře využívali i kontejnery na PET lahve a sklo na horním konci a u Topolské hospody. Kontejnery u OÚ bývají brzy přeplněné.
• Malé plochy před svými domy udržovali. Není v silách pracovníků obce všechny ošetřit.
• Umístili u svých domů schránky na dopisy.
Oznamujeme:
• Občané mohou v roce 2008 opět čerpat půjčky MMR na opravy domů a bytů. Žádosti o půjčku si můžete
vyzvednout v kanceláři OÚ.
• Od října budou v prodeji na OÚ stolní kalendáře s motivy našeho regionu „Za Moravú“.
• V místní knihovně si můžete půjčit knihu topolské rodačky Boženy Augustínové-Rochovanské. Kniha je
průřezem autorčina života a výtvarného díla.
• Upozorňujeme občany, kteří v naší obci nemají trvalé bydliště, ale žijí zde nebo jezdí na chalupu, že
k 1.7.2007 vstoupila v platnost upravená obecně závazná vyhláška, podle které „fyzická osoba, která má
ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu“ , což činí 350 Kč.
• Úřední hodiny místostarosty jsou vždy ve středu 14 – 16.30h.
• Pro občany středního věku a seniory je po dobu zimních měsíců připraven kurz práce s počítačem. Zájemci se mohou přihlásit v kanceláři OÚ.
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Významná výročí obce
1582 (425 let) obec prodána olomouckým bisku
pem pánům napajedelským, kterým patřila až
do roku 1848
1872 (135 let) velký požár při kterém vyhořelo Pořádí až po uličku Cypriánovu
1897 (110 let) narodila se v Topolné MUDr Josefa
Dohnalová, jedna z prvních absolventek uherskohradišťského gymnázia a lékařské fakulty
Karlovy univerzity. Pracovala na II. dermatovenerologické klinice profesora Šambergra
v Praze a rodnou obec často navštěvovala.
1937 (70 let) byla po schválení Památkového úřadu
v Brně zbořena kaplička na návsi. Byla posta-

1947
1957
1967
1972
1977

vena před rokem 1800 a zasvěcena Svaté rodině.
(60 let) na návsi byl postaven pomník padlým
v obou světových válkách
(50 let) začala výstavba zemědělských objektů na Předbůrovčí stavbou vepřína
(40 let) dobudována budova nové hasičské
zbrojnice
(35 let) dokončena kanalizace obce
(30 let) vybudováno dětské hřiště na Horním
konci
Augustin Knot

Některá data z budování Bůrovců
1953 postavena drůbežárna a zaveden chov slepic
v JZD
1965 vybudována ČZS za 3 měsíce nová pálenice,
na které bylo odpracováno 4100 brigádnických hodin
1965 zahájena stavba koupaliště – dobudováno v
roce 1971
1966 zlikvidován chov slepic – zůstal jeden pavilon,
ten po úpravách sloužil pro kulturní akce do dokončení výstavby sklepů
1969 oslavou 70 let Topolanky otevřeno kulturní
středisko Bůrovce. Bylo vybudováno betonové taneční kolo, lavičky, úprava terénu. Návštěvnost 2000 lidí
1969 byly založeny vinice - 16 podílníků po 7 arech
1970 v Bůrovcích bylo 6 velkých letních společenských akcí
1970 prováděna regulace potoka v Bůrovcích
1971 - dobudováno a otevřeno koupaliště
- rozšířeno taneční kolo

1972
1975
1976
1977
1980
1980

1983
1984
1985

- vybudovány provizorní dřevěné šatny pro koupaliště
vybudovány prodejní stánky
zahájena stavba sklepů (MNV společně
s ČZS)
Postaven hudební pavilon, pokračovala výstavba sklepů ( MNV a organizace NF)
přivedena voda pro koupaliště ze štěrkoviště
dokončena výstavba sklepů a přízemí budovy
KS Bůrovce
(7.9.) uzavřena hospodářská smlouva MNV
s ČZS o spoluvlastnictví budovy a oprávnění
ČZS trvale užívat sklepy a zapůjčovat ostatním organizacím
smlouva bez náhrady jednostranně vypovězena
vybudován chodník do Bůrovců
otevřen velký sál v Bůrovcích
Z kronik a zápisů vybral: Augustin Knot

19501957 1968 1999 1972 1985
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Společenská kronika
Červenec - září
Jubileum

v červenci:
50 let
60 let
80 let
v září:
60 let
70 let
80 let

Hlavačka Pavel
Blahová Zdenka
Přikryl Ladislav
Křenová Anna
Ševčíková Františka
Dohnalová Anna
Rozsypálek Rudolf

v srpnu:
50 let
60 let
80 let

Mališ Jiří
Pekař Stanislav
Gajdošíková Růžena
Dohnalová Bohuslava

Foltýnová Marie
Koželuha Bohumil
Dovrtělová Zdenka

Setkání rodáků 60. let:

Přivítání občánků v naší obci:
Natálie Gajdošíková,
Radim Podlas,
Eliška Ptáčková,
Matěj Marášek,
Josef Bureš
David Suchánek
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Za P. Jaroslavem Huslíkem
V pondělí 10. září v dopoledních hodinách nás
všechny překvapilo, že „náš“ p. farář už není mezi
námi. Jeho odchod z tohoto světa byl vpravdě nenadálý.
Rodák z Veselí nad Moravou se zapsal do našich
myslí a srdcí nejen délkou svého působení u nás
(27 let), ale hlavně ochotou a lidským přístupem i při
našich někdy neskromných požadavcích a přáních.
Jako bývalý „pétépák“ (PTP- pomocné technické prapory) při vyprávění o této mnohdy nedůstojné
voj. službě hovořil vždy beze zloby nebo zášti k tehdejšímu režimu a i těžké situace se snažil humorným způsobem podat. Zajímavé bylo jeho povídání
o fotbale, protože aktivně hrával a to velmi dobře.
V předlistopadových dobách se snažil zmírnit dopady tehdejších směrnic a nařízení tím, že hledal prostor pro dialog, což se pokaždé nepovedlo. Řádně
vedl pastorační službu v naší farnosti s jemu vlastním pořádkem a nadhledem.
Po dobu jeho působení v Bílovicích se u něho vystřídalo bezmála 20 kaplanů, kteří se jistě mnoho
dobrého z pastorace naučili, aby to potom využili ve
svých nových působištích.
Jeho působení v obcích bílovské farnosti jsou téměř hmatatelná – což můžeme vidět i u nás.
Po r. 1989 inicioval stavbu kostela v Nedachlebicích, rozšíření kaple v Kněžpoli, opravu kaple
v Mistřicích , kapliček a podobných staveb. Zvláštní zásluhy má na probuzení stavebního „ruchu“
v Topolné. Tady nelze zapomenout na jeho snahu
a pochopení, kterou nám věnoval, když jsme se zprvu báli rozhodovat kdy - a co budeme opravovat.

A bylo opravdu načase, aby se začalo.
Hned v r. 1990 to začalo výměnou svodů, okapů a krytiny na věži, potom fasádou. V dalším roce
byl vymalován kostel, následovala výměna krytiny
na lodi kostela za šindel a vydlážděn prostor v jeho
okolí. Při každé z těchto akcí jsme chodili za ním na
poradu, protože peněz nebylo nikdy nazbyt a každá
dobrá rada měla cenu zlata. A s ním se vždycky našlo schůdné řešení.
V té době, kdy to ve farnosti stavebně vrcholí, začíná mít potíže se zrakem. Ale operace se z nedostatku času stále oddaluje, na později. To v r. 1999,
rok po první operaci se problémy prohloubily, a proto
odchází na Velehrad do kněžského domova. Absolvuje několik odborných zákroků spojených s léčením. Často ho navštěvují známí, farníci z obcí naší
farnosti, a pokaždé můžeme konstatovat, že nežehrá na svůj osud, ale živě se zajímá co nového v obci
a jak se nám daří.
A tak to trvalo až do dnešních dnů, kdy ještě nedávno vypomáhal ve velehradské bazilice místnímu
p. faráři při zpovídání.
Opravdu nevím jak bych co nejlépe shrnul tento
krátký a nedostatečný výčet jeho obětování se, za
nás všechny, kdy s pomocí našeho Pána toho tolik
vykonal v bílovské farnosti a také pro naši obec!
Proto, pane faráři, přijměte naše velké Díky za
vaše starosti, snahy, oběti a v neposlední řadě
i hmotné dary, které jste poskytl pro „své“ topolany
– jak jste říkával!
Nechť Vám to odplatí sám náš Pán!
Farníci z Topolné.

Setkání ročníku 1937

Po dvaceti letech jsme si dali schůzku na návsi.
Po dojemném přivítání nám zahrál místní OÚ a popřál nám do dalších let štěstí, hlavně zdraví. Pak následovala slavnostní mše svatá. Potom jsme se odebrali do hospody u Dujíčka k slavnostnímu menu.
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Nejprve však se uvítacího slova ujal Ing. Lubor Lapčík, který býval starosta třídy. Jeho vzpomínání na
naše školní dětství bylo úsměvné, ale i dojemné.
Vzpomněli jsme minutou ticha na sedmnáct spolužáků, kterým osud nedopřál se s námi sejít. (jména
jsou na přiloženém parte).
Po smutném vzpomínání se ujal slova Libor Dujíček, který navodil veselejší atmosféru našeho setkání. Pak následovalo ŽIVIJÓ, ŽIVIJÓ………, aby
nám Pan Bůh zdraví dal a mohli se zase sejít aspoň
po dvou letech, jako chlapi zdatní junáci, a děvčice
žádné stařenky, ale šikovné holky.
R.M.

PODĚKOVÁNÍ
Od posledního výkopu vodovodu a plynu
uplynula doba, která se rovná jedné generaci.
Ve vedení naší obce se vystřídalo pět starostů
mužů a jediná žena a ta jediná prosadila opravu
cesty v Chalúpkách v daných možnostech a tím
nás také zařadila mezi řádné a spokojené občany Topolné. Jsme velmi spokojeni a děkujeme
paní starostce Hance Maráškové za opravu „tankodromu“ v Chalúpkách.
Poděkování patří i Okresní správě silnic v čele
s Ing. Buchtíkem.
Z.

Selská usedlost č.7
v Topolné

V roce 2002 byla Ministerstvem kultury prohlášena za národní kulturní památku. V letošním
roce Krajský úřad Zlínského kraje podpořil projekt na obnovu této památky dotací z fondu pro
obnovu lidové architektury částkou 70. 000,- Kč.
Záměrem je objekt rekonstruovat pro společenské účely, aby sloužil občanům Topolné. Spolu s
usedlostmi č. 90 a 93 budou tvořit celek reprezentující lidovou architekturu 19. století a přiblíží
Topolnou turistům v našem regionu.
JUDr. J.Mikoška

120. výročí
Sboru dobrovolných hasičů
v Topolné
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Uherskohradišťská Diakonie
otevírá novou relaxační místnost
Rok se sešel s rokem a hradišťskou Diakonii
ČCE – středisko Cesta, čeká další krůček na cestě rozvoje a zkvalitnění sociálních služeb, určených
mentálně postiženým klientům. Připomeňme, že
13. října loňského roku byla do provozu oficiálně
uvedena vysokozdvižná plošina, která posílila bezbariérovost denního stacionáře, střediska Cesta. Rok na
to, v pátek 12. října, se uskuteční slavnostní otevření
nové relaxační místnosti zvané Snoezelen. Pomůže
klientům střediska Cesta a může pomoci i vašim blízkým. Proto jste všichni srdečně zváni!
Blíže nám problematiku osvětlila ředitelka střediska
Cesta Zuzana Hoffmannová.
Co si má člověk neznalý představit pod slovem
„Snoezelen“?
Jedná se o speciálně vybavenou místnost, určenou
pro relaxaci a navození klidu. Název Snoezelen je odvozen od slov Snuffelen, tj. čichat, Doezelen, tj. podřimovat. Metoda je zaměřena na smyslové vnímání a
prožitek pomocí světla, zvuku, doteku, chuti a čichu. K
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tomu je potřeba prostředí, ve kterém je možné se koncentrovat, vnímat své okolí. A právě takové prostředí
jsme v našem středisku vytvořili chystáme se je uvést
do života.
Na jakém principu Snoezelen funguje?
Metoda Snoezelen v sobě spojuje myšlenku dynamiky s relaxací. V klientovi probouzí smysly, jež jsou
oslovovány postupně, každý zvlášť. Klienti jsou tak vedeni k chápání reality, k chápání, co znamená slyšet,
vidět, cítit, ochutnat, dotknout se... Je jim umožněno
prožívat nejrůznější pocity jako je štěstí, podrážděnost,
uspokojení... Metoda vychází z předpokladu, že naše
smysly jsou snadno oslovitelné v ovzduší pohody.
Podobně to funguje asi také u lidí zdravých...
Zdravý člověk je bez větších problémů schopen najít sám místa, kde se cítí příjemně. Postiženým lidem
je nutné takováto místa vytvořit. Zesílením některých
podnětů s vyloučením podnětů rušivých je klient motivován k vnímání. Stimulace auditivních, vizuálních
a hmatových smyslů, ke které dochází během terapie,
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tak může významně ovlivnit jeho další vývoj.
Co všechno Snoezelen obsahuje? Čím na klienty působíte?
Metoda Snoezelen využívá kombinaci účinků světla a vodní postele k navození pocitu uvnitř dělohy,
a tím i psychické pohody, podporující rozvoj pohybových schopností tělesně postižených klientů. Využívají
se vonící předměty, zvukové nástroje, polštáře, deky,
bloky z pěnové hmoty, tlumené světlo, svíticí řetězce,
vodní válce s bublinkovým efektem, aromatické svíčky,
zrcadlové koule, meditační hudba...
Komu může Snoezelen pomoci?
Všem, kdo mají v domácí péči člověka s hlubším
mentálním či kombinovaným postižením. Těm všem
jsou dveře našeho střediska, a tím i Snoezelen, kdykoliv otevřeny. Kdykoliv znamená v provozní době denního stacionáře, tedy ve všední dny od 7.30 do 15.00.
Doporučuji navštívit v pátek 12. října uherskohradišťské středisko Cesta na adrese Na Stavidle 1266, případně se telefonicky domluvit na číslech 572 557 273,
737 507 915. Budeme se na vás těšit!
ADÉLA KOTKOVÁ

Prodám mládě OSMÁKA DEGU
(pamyš z Chille), nar. 27.7.2007,
cena 50,- Kč za mládě

tel. 604 621 576

Turnajové léto
V naší obci se uskutečnilo během fotbalových
prázdnin, několik turnajů v kopané.
Turnaje mužů nad 35 let se zúčastnilo 5.mužstev. Bílovice, Březolupy, Kněžpole, Nedachlebice
a domácí Topolná. Po velkém boji a mnoha sportovních okamžicích si trofej nejcennější odvezl Sokol Březolupy, místní mužstvo skončilo na 3.místě.
Zápasy sledovalo početné množství diváků, kteří
odměnili každý fotbalový kousek nestárnoucích
borců potleskem.
Další sportovním zážitkem byl turnaj „Topolský
tuplák“ v malé kopané,odehraný v areálu Bohemia
Transport. Již VI.ročník vyhráli fotbalisté FC Baff,
když ve finále porazili Bohemku„B“ 2:1. Jako od-
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měnu získali vítěznou trofej a bečku piva. Nejlepším hráčem byl vyhlášen Pavel Hoferek,brankářem
Zdeněk Hábl a střelcem Michal Berecka.
Nakonec se odehrál i „Turnaj ulic“,kterého se
zúčastnily výběry Řepáře,Záhumení,Braník a Hubert. Z vítězství se radovalo mužstvo Řepáře,které
prošlo turnajem bez porážky.Druhý skončil Braník
a třetí Hubert.
Tomuto turnaji předcházelo jako každoročně klání
starých pánů „Domácí-Přespolní“, šťastným vítězem
zápasu byli borci přistěhovaní, kteří zvítězili 2:1.
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Slavnosti vína
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