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Program rozvoje města Tovačov na období 2016 – 2020
Vážení spoluobčané,
naše město začalo v současné době
zpracovávat svůj program rozvoje, ve kterém chceme vyjasnit priority rozvoje města a rozvrhnout jednotlivé rozvojové činnosti na nejbližší roky. Program rozvoje
nám umožní lépe využít našich finančních
prostředků, je i důležitým podkladem při
získávání různých dotací na uskutečnění
vybraných rozvojových záměrů. Považujeme za velmi důležité zjistit vaše názory
na to, jaké by naše město mělo být a co pro
to můžeme všichni udělat.

Obracím se na vás proto s žádostí o
vyjádření názoru na otázky uvedené v
dotazníku, který vám bude v nejbližších
dnech doručen do poštovní schránky
a ke stažení bude rovněž na webových
stránkách našeho města www.tovacov.
cz. Výsledky průzkumu poslouží výlučně
jako podklad pro zpracování programu
rozvoje města a poskytnuté údaje budou
pečlivě vyhodnoceny. Hotový dokument
by mělo schválit zastupitelstvo na svém
prosincovém zasedání. Vyplněný dotazníky prosím odevzdejte nejpozději do 30.

8. 2015 do označené schránky v průjezdu budovy radnice nebo do označených
schránek v kostele sv. Václava, na zdravotním středisku a v obchodě Potraviny
Rous.
Vyplněný dotazník je možné zaslat
rovněž elektronicky na e-mailovou adresu
mu@tovacov.cz.
Děkuji vám za spolupráci a projevený
zájem.
Mgr. Bc. Leon Bouchal,
starosta města

MŠ Tovačov
Střípky z naší MŠ
Konečně dorazilo jaro i do naší školky. Vyhnali jsme zimu vhozením Moreny
do Mlýnského náhonu, obarvili vajíčka a
pěkné počasí nás vylákalo ke hrám nejen
na zahradě a pískovišti, ale také na vycházky a výlety do přírody. Děti ze třídy Berušek a Medvídků se vydaly 9. dubna na
svůj první jarní výlet za zvířátky na farmu
firmy Salix Moravia ve Vlkoši, kde se specializují na chov skotu a produkci mléka.
Měli jsme možnost nahlédnout do dojírny
řízené počítačem, prohlédnout si celý areál, pohladit si narozená telátka a dokonce
se svézt v traktoru, což byl pro některé děti
opravdový zážitek. Velký dík patří mamince Marice Uhlířové, která pro nás tuto
exkurzi zprostředkovala, a panu Petrovi,
který měl s dětmi trpělivost a po celou
dobu jim odpovídal na veškeré otázky.
A protože je duben měsíc bezpečnosti, proběhla v naší školce jízda zručnosti
a beseda s policisty. Děti předvedly své
znalosti při jízdě na kole, koloběžce nebo
odrážedle po vyznačené trase s dopravními značkami a za odměnu získaly di-
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plom. Policisté dětem pověděli
zajímavosti, které se týkají jejich
náročného povolání. Děti měly
možnost prohlédnout si policejní vůz a posedět si v něm. Ale
ani hasiči se nenechali zahanbit a
přijali pozvání k nám do školky,
aby nám i oni ukázali, jak moc je
jejich práce důležitá. Děkujeme
tatínkovi Petru Majarovi, který děti zaujal svým povídáním
o této profesi. Děti měly možnost si prohlédnout a vyzkoušet
spoustu zajímavých věcí - oblečení, kleště, hadice, hasicí přístroj, nejvíce
však byly nadšené ze stříkání z hadice.
V naší školce si hrajeme, ale také
se učíme spoustu věcí. Například děti
ze třídy Berušek se učily třídit odpad.
Toto téma je zaujalo natolik, že s dětmi
z kroužku Hanáček nacvičily vystoupení
s názvem „Popeláři“, za které sklidily veliký úspěch.
U nás se prostě pořád něco děje. Ať už
jsou to besídky pro maminky a babičky,

koncerty, divadla, výlety, soutěže, atletická
olympiáda, všechny paní učitelky se snaží,
aby byl program pro děti co nejpestřejší.
Prázdniny se pomalu blíží, ale nás čeká
ještě spousta akcí, například výlet do Zoo
Lešná, kouzelník, zahradní slavnost s Jiřím
Hadašem a slavnostní loučení předškoláků v prostorách našeho krásného zámku.
A co říct závěrem? Ať je léto nebo
zima, v naší školce je vždy prima!
Lenka Šálková, učitelka MŠ
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ZŠ Tovačov
Zpráva z Malé chemické olympiády 2.6.2015
Dne 2. června se konalo již 14. kolo Malé chemické olympiády. Tato soutěž je podporovaná podnikem Precheza v Přerově
a žáci o ni mají velký zájem. Letos soutěžilo 39 žáků z 11 ZŠ a 3
gymnázií. Za naši školu soutěžily dvě žákyně, a to Anna Netopilová z IX. A a Tereza Fildánová z IX. B. Obě děvčata využila
přípravu po vyučování a také pracovala na opakování doma a vše
se jim zúročilo ve výsledku, kterého dosáhla. Úkoly nebyly lehké
a byly z průřezu učiva těchto tematických celků: Částicové složení
látek a směsi,
Halogenidy, oxidy a sulfidy,
Kyselost a zásaditost,
Práce s textem a zápisy rovnic a výpočty.
Aby byli žáci zařazeni mezi úspěšné řešitele, museli získat
nadpoloviční většinu bodů z úloh. Oběma se to podařilo a Anička Netopilová skončila na krásném třetím místě. Oběma děvčatům gratulujeme za výbornou reprezentaci školy.
Vladimíra Vránová, učitelka chemie

Malá chemická olympiáda
Dne 2. 6. 2015 jsme se já a Terka Fildánová zúčastnily s doprovodem naší paní učitelky z chemie (paní učitelky Vránové)
Malé chemické olympiády v Přerově, která se konala v prostorách podniku Precheza. Úkoly byly velice záludné (stejné zadání
měli i studenti z víceletých gymnázií), ale i tak si myslím, že jsme
si s nimi poradily velmi dobře! No, posuďte sami - Terka byla

úspěšnou řešitelkou a já se umístila na 3. místě. Myslím, že i paní
učitelka byla spokojená, za odměnu nám koupila zmrzlinu a my
se vracely s dobrými pocity domů. Určitě jsme rády, že jsme si zde
mohly otestovat své znalosti z chemie a zároveň děkujeme paní
učitelce, že nás tak dobře připravila. 
Anna Netopilová, 9. A

Výlet do Světa techniky v Ostravě
V úterý 26. 5. 2015 se naše třída 9. A vydala na výlet do Ostravy do Světa techniky.
Autobusem, vlakem, tramvají a následně
pěšky jsme došli před tuto ostravskou budovu. Tam jsme byli všichni celí nadšení
z tabule, která se při doteku „promáčkla“.
Vyťukali jsme do ní „TOVAČOV“ a jako
správní borci z Tovačova jsme se u ní vyfotili. Ve Světě techniky jsme jako první
zavítali do 3D kina, kde jsme se podívali
na film o době ledové. Pak jsme měli volnou prohlídku v prostorech Světa techniky,
který byl rozdělen na tři „světy“- na svět
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vědy a objevů, svět civilizace a svět přírody. Bylo zde mnoho různých zajímavých a
zábavných věcí, na všechno jsme si mohli
sáhnout a všechno si sami vyzkoušet, což
si myslím, že je veliká výhoda, protože je
to tím pádem i pro nás zajímavější, když si
to vše můžeme na vlastní pěst vyzkoušet.
Také jsme se podívali na tyto přírodní vědy
zase z jiné stránky - z té zábavné, všechny
exponáty byly formou hry, ale zároveň naučné. Poté jsme měli rozchod v obchodním
centru Karolína, kde si už každý svůj volný
čas využil po svém. Odpoledne jsme zase
naopak tramvají, vlakem a následně autobusem, plni zážitků z výletu, dojeli do svých
domovů. Výlet se nám určitě všem moc líbil, ale počasí nám bohužel opět nevyšlo,
protože jak se říká: „lilo jako z konve“ a byla
bohužel i docela zima. Jediná malá výtka za
mě na tomto výletě je ta, že jsme zde mohli
být déle, protože jsem se na všechno nestihla podívat, a také to, že jsem u některých exponátů nevěděla, co to je nebo na co vlastně
je, i když vypadaly velice zajímavě a určitě

by mě velice zajímaly. Určitě všem doporučuji, aby si sem zajeli, i já už mám od
prarodičů slíbeno, že si sem o prázdninách
s nimi opět zajedu. Byl to tedy velice zajímavý a dobrý výlet, který pan učitel Jehlář
a paní učitelka Vránová zařídili, za což jim
moc děkujeme, přece jenom my deváťáci
bohužel těch výletů tady na „základce“ už
moc nezažijeme, tak doufejme, že to nebyl
náš poslední výlet a ještě někam si společně
zajedeme!!! (vzkaz pro pana učitele Jehláře
)
Anna Netopilová, 9. A
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Exkurze v Předmostí u Přerova
Dne 21. 5. 2015 se naše třída 9. A zúčastnila exkurze v rámci dějepisu a přírodopisu v Předmostí u Přerova spolu s paní
učitelkou Vránovou a naším panem třídním učitelem Jehlářem.
V Předmostí jsme zavítali na Základní
školu Jana Ámose Komenského, kde si nás
vzala na starost naše průvodkyně - zdejší
paní učitelka, kterou doplňovali žáci této
školy. Zavedli nás do speciální „pravěké“
místnosti, kde byly vystaveny práce žáků,
model Předmostí, pravěké obrazy nebo
zmenšenina mamuta. Zde jsme si vyslechli vyprávění o pravěku - o mladší době kamenné. Paní průvodkyně nám vyprávěla
například o tom, jak se v této době žilo, co
měli za úkol muži a co ženy, nebo o tom,
jak pralidé lovili mamuta a další zajímavé
informace. Věděli jste například, že ženy
byly v pravěku velmi ceněné a vážené?
Bez nich by zanikl rod a neměl by se kdo
starat o potomky, muži totiž měli za úkol
lovit zvěř. Prý byly například vyměňovány
za pazourek, který byl v té době asi hodně cenný a bylo těžké ho vyrobit. Také nás
seznámila s různými archeology, kteří zde
bádali, a malíři, kteří se pravěkem nechali

inspirovat ve svých dílech. Dozvěděli jsme
se, že Předmostí je jedno z nejvýznamnějších nalezišť archeologických nálezů spolu
s Dolními Věstonicemi v České republice i
ve světě, bohužel však mnohá původní naleziště i neprobádané lokality byly zničeny
těžbou a následnou intenzivní výstavbou
panelových sídlišť. V pravěku zde stály
vápencové vrchy Hradisko a Skalka, které
však zničila průmyslová těžba vápence.
Dále jsme se přemístili do druhé „pravěké“místnosti, kde byla chýše pravěké rodiny a pravěké nálezy, které byly většinou
ohořelé, protože byly ukryty před nacisty
při druhé světové válce na zámku v Mikulově, který po válce zapálili. V této místnosti se také například nacházela proslulá
vyřezaná postava ženy v mamutím klu.
Na závěr nás paní průvodkyně pochválila,
jak jsme byli hodní, ale podle jejích slov
někdy „tak hodní až němí“. Dále jsme se
už byli jenom podívat venku s žáky z této
školy na pár zdejších míst spojených s pračlověkem. V poledne jsme se vydali opět
domů.
Z této exkurze jsme se dověděli, že
pralidé nebyli vůbec hloupí, jak si někte-

ří z nás mylně mohou myslet, dokázali
toho hodně vymyslet a ne jako dnes my,
kteří mají vše „naservírované na zlatém
podnose“. A kdyby člověk takto nevhodně nezasáhl do této krajiny, mohlo by se
zde najít ještě mnoho archeologických
nálezů. Také mě po tomto výletě napadla otázka, co bychom dělali, kdybychom
se najednou ocitli v pravěku? Přežili bychom to vůbec, když jsme všichni zvyklí
na tento přetechnizovaný svět? Ale určitě buďme všichni rádi, že už v pravěku
nejsme! Žili zde pro nás v nepředstavitelně špatných podmínkách, a když si
například někdo v této době jenom zlomil nohu nebo dostal chřipku, většinou
nepřežil. A proto já jsem určitě ráda za
dobu, ve které žijeme, i když většina z nás
bere vše kolem nás jako samozřejmost a
neváží si toho, co máme.
Myslím, že se nám výlet vydařil, akorát
nás trošku zklamalo „uplakané“ a chladné
počasí, které ale bohužel nemůže nikdo
ovlivnit. Určitě ale všechny z nás potěšilo,
že jsme se nemuseli učit a že jsme se dozvěděli zase něco nového.
Anna Netopilová, 9. A

Exkurze v Předmostí u Přerova
Dne 21. 5. 2015 jsme navštívili muzeum, které je součástí
školní stezky“ Po stopách lovců mamutů“.
Žáci IX. třídy se v hodinách přírodopisu a dějepisu seznamují
s historií vývoje člověka a jeho předků a muzeum v Předmostí jim
k učivu ukazuje hmatatelné důkazy o jejich životě, lovu, kultuře
atd…..
Ve školních sbírkách byla uložena část nálezů kostí a artefaktů z období mladšího paleolitu, a tak se stalo malé muzeum výchozím bodem naučné stezky.
Muzeum bylo otevřeno v roce 1999 pro veřejnost a v roce
2004 bylo přemístěno do nových prostor ve škole.
Na exkurzi jsme vyslechli velmi zajímavé povídání průvod-
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kyně o dávné historii světa zavátého spraší a slovem i návštěvou
malého muzea nám přiblížila představy o dávné minulosti lidí od
starší doby kamenné, poslední doby ledové.
Vybraní žáci školy paní průvodkyni doplnili v dalších místnostech malého muzea, kde třída zhlédla napodobeniny nástrojů
lovců mamutů, výtvory uměleckých předmětů - venuší a ozdob
a také zmenšený model mamuta 1: 10, chýši, ve které tito lidé žili
atd.
Na závěr bych chtěla dodat, že pokud občas posuzujeme svoji životní úroveň, zamysleme se, co bychom říkali tomu, kdybychom se narodili před 26000 tisíci lety?
V. Vránová
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Co doma dělám rád/ráda a co vážně „nemusím“
Naše třída 7. A dostala dne 11. května za úkol vytvořit si vlastního robota, podle našich představ pro úklid. Dále jsme si měli
vytvořit tabulku věcí, od nejoblíbenějších činností až po ty nejméně oblíbené činnosti, které děláme doma.
Děkujeme p. učitelce Zubaté, že nám dala tak skvělý úkol, u
kterého jsme se mohli i pobavit.
Výsledky naší práce jsou uvedeny níže.
Mattová Nalálie

Tabulka s výsledky
POŘADÍ Domácí činnosti dle obliby
1

Vysávání, praní

2

Sečení trávy

3

Nádobí (umývání, úklid)

4

Úklid podlahy

5

Zametání

6

Koš

7

Umývání oken

8

Úklid pokoje

9

Utírání prachu

10

Úklid ponožek

Anketa Strom roku 2015
Pan starosta Bouchal oslovil v polovině dubna naši školu, zda bychom se nechtěli podílet na přihlášení platanu, který
se nachází v blízkosti Tovačova, do ankety
Strom roku 2015. I když se termín odevzdání přihlášky neúprosně blížil a neměli
jsme moc času, rozhodli jsme se, že se do
toho pustíme. Do plnění zadaných úkolů
nezbytných pro podání přihlášky se zapojily celkem tři třídy (8.A, 9.A, 9.B) pod
vedením tří vyučujících – paní učitelky
Polzerové, Haraštové a Nemravové. Paní
učitelka Polzerová, která shromažďovala
veškeré informace a materiály a která byla
koordinátorem celé akce, provedla s žáky
9.B měření stromu v terénu a oslovila také
specialisty dendrology, aby nám pomohli
s určováním stáří stromu. Při zpovídání
místních pamětníků zjistila řadu zajímavostí o místě, kde se strom nachází. O stromu, jak si ho pamatuje v různých etapách
svého života, se poutavě rozpovídal i pan
Bohumil Venclík. Všem pamětníkům za
jejich postřehy velmi děkujeme.
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Žáci obou devátých tříd pod vedením
paní učitelky Haraštové vymýšleli v hodinách slohu pohádkové příběhy o platanu,
vypravování a úvahy, které „vkládali do úst
platanu“, v hodinách mluvnice vytvářeli
přívlastky k podstatnému jménu strom. K
tomu někteří z žáků ještě přidali vymyšlené básničky o platanu, komiks a také kreslený vtip.
Paní učitelka Nemravová s osmáky
platan ztvárnila výtvarně. Vznikly tak
krásné kresby a malby.
Všichni si dali nesmírně záležet a paní
učitelky vybraly ty nejvydařenější práce.
Paní učitelka Polzerová je spolu s přihláškou odeslala do ankety.
A už jsme jen všichni čekali, jestli náš
strom porotu zaujme a postoupí do hlasování.
Od týmu, který anketu pořádá, jsme
již obdrželi odpověď. Náš strom se sice ve
velmi silné konkurenci nedostal do finále
a nemůže o titul soutěžit, ale nesmírně nás
potěšila odpověď pořadatelů, kteří naše

úsilí velmi pochválili. Stejně tak nás potěšila pochvala od pana starosty, kterému
se naše výtvory moc líbily. My vám teď
nabídneme záznam průběhu celé akce.
Můžete si přečíst úryvek z přihlášky do
ankety, prohlédnout fotografie, začíst se
do literárních prací žáků, prohlédnout si
jejich výtvarné práce a přečíst si odpověď
pořadatelů ankety.
Poděkování patří všem, kteří se podíleli na vytvoření přihlášky a plnění úkolů.
A vy sami můžete posoudit, že se nám to
opravdu povedlo.
Anketa STROM ROKU - úryvek z
přihlášky
…Neodmyslitelnou součástí rovinaté
Hané je malebné město Tovačov, které se
rozkládá v blízkosti soutoku řek Moravy a
Bečvy a z jehož Spanilé věže, dominanty
tovačovského zámku, je možné shlédnout
na tento kraj z ptačí perspektivy. Město
bylo v minulosti obklopeno rybníky, z
nichž se na Tovačovsku do dnešních dnů
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zachovaly Hradecký, Křenovský a Kolečko, které jsou rájem pro pozorování ornitologů…
Vydáte-li se od tovačovského zámku
směrem k západnímu okraji města po polní cestě směrem k obci Ivaň, upoutá jistě
vaši pozornost solitérně rostoucí strom
se souměrnou rozložitou korunou, který
majestátně stojí na hrázi dávného rybníka,
nyní uprostřed úrodných lánů.
Jedná se o platan javorolistý (Platanus x acerifolia), který je křížencem platanu západního a platanu východního.
O jeho stáří nemáme přesné informace,
ale z údajů, námi naměřených, odhaduje
dendrolog stáří na více než 120 let. Určitě
si zasluhuje naši pozornost, a proto jsme
se rozhodli v naší škole zpracovat projekt
Platan a pokusit se literárně i výtvarně
tohoto velikána ztvárnit. Žáci napsali v
českém jazyce příběh stromu. Vznikly
nádherné výtvory, do kterých žáci vložili

spoustu emocí a z každého z nich dýchá
zvláštní atmosféra originálního pojetí.
V matematice se snažili strom změřit ve výšce 130 cm má obvod 460 cm, jeho
rovnoměrně rostoucí koruna je široká asi
25 m, což zhruba odpovídá i jeho výšce,
kterou jsme vypočítali. Devadesátiletý tovačovský pamětník pan Bohumil Venclík
vypráví, že jako malý chlapec jezdil s koňmi již kolem vzrostlého stromu.
Platan se nachází jen asi 300 metrů
od posledních domů, a proto si obyvatelé
Tovačova pamatují, jak si v jeho blízkosti
hráli, jak sem chodili se svými láskami, na
procházky se tímto směrem vydávají pejskaři i pěší turisté, často okolo projíždějí
cyklisté, znají ho i ti, kteří se věnují geocachingu (GPS souřadnice: 49.4269211N,
17.2766233E), zavítají sem milovníci historie – v blízkosti se nachází pomník, kde
byly pohřbeny oběti epidemie cholery v
Tovačově v 19. století. Možná se k němu

podívají i návštěvníci Tovačova, kteří přijedou historickým vláčkem vypraveným
několikrát do roka nadšenci železnice.
V září 2014 Komise pro rodinu Rady
města Tovačova uspořádala akci Zasaď si
svůj strom, při které rodiče se svými dětmi vysadili po obou stranách platanu 25
ořešáků, které mu dnes dělají společnost.
Rozhodli jsme se tento strom přihlásit
do ankety Strom roku 2015. Podporu pro
náš návrh bychom chtěli získat nejen od
místních, ale také od občanů v okolních
vesnicích i v celém mikroregionu Střední
Haná. Pokud bychom získali touto anketou peníze, určitě bychom je využili k další
výsadbě stromů a tím ke zkrášlení našeho
města. Samozřejmě bychom do výsadby
nových stromů zapojili i naše žáky, protože jsou to právě oni, kterým musíme už
odmala vštěpovat, že příroda je to nejcennější, co máme, a nesmíme být k jejímu
osudu lhostejní.

Literární práce žáků

Ničivá bouře
Bylo, nebylo, za dob lesních víl a zakletých princezen na
okraji pusté lesní cesty stál platan. Byl to velmi starý a moudrý
strom, odpradávna znám svou ochotou pomoci všem bytostem,
které k němu kdy došly.
Jednoho dne však přišla bouře. Byla to velmi krutá a silná
smršť hromů a blesků, větrných i vodních vírů. Nikdo však nepředpokládal, že bude trvat takhle dlouho. Sedm dní a sedm
nocí se blýskalo, mnoho stromů v platanově okolí bylo dávno
vyvráceno nebo zpopelněno a platan se začal obávat. "Kdy už
tahle bouře skončí?" říkal si. Platan byl přece jen starý, jeho kořeny zesláblé. Zlý vítr, který s platanovou korunou zběsile mával
ze strany na stranu, byl hrozivým nepřítelem.
Sedmou noc přišel okamžik, kterého se platan obával. Tančily kolem něj jasné, ohnivé blesky, jejich plameny ošlehávaly
platanovy větve. Udeřil blesk poslední. Nikde oheň, ani kouř,
jen hluboká díra v platanově kmeni. Noc se stala klidnou. Bouře
ustala. Platan se držel všemi silami, v přesvědčení, že jeho život
na této zemi je u konce.
S příchodem rána se celý kraj probouzel. Zvířata vylézala ze
svých úkrytů, trpaslíci z nor, čarodějky a čarodějové se vydávali
doplnit zásoby kouzelnických ingrediencí. Správkyně lesa, lesní
víly, se rozhodly podívat se po škodách, které bouře napáchala.
Obnovovaly poničené stromy a na místech starých vysazovaly
stromečky nové. Jedna z víl se vydala na okraj lesa a spatřila
umírající platan. Zavolala na své společnice, které spolu s ní přispěchaly ke stromu ve snaze o záchranu.
"Platane," řekla hlavní správkyně, "vypadá to, že tvůj kmen
našimi silami nelze napravit. Je tu však stále možnost. Můžeme
tě udržet naživu. To je vše, co naše síly právě dokáží." Víly se
shromáždily kolem platanu a vyslaly své síly na pomoc poškozenému stromu. Platan ožil, ale neustále v něm převládal pocit
zármutku a prázdnoty. Co teď bude dělat?
"Víš co, platane? V lese je nyní mnoho zvířat, kterým bouře
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zničila domov. Myslím, že jsem pro tebe našla perfektní uplatnění." Usmála se správkyně a víly kolem ní zajásaly.
I přes to, že domy zvířátek byly za pár dní nahrazeny a přestavěny, některá z nich se stále scházela v platanově dutém kmeni. Povídali si o novinkách v lese, anebo si spolu povídali jen tak
a platan byl šťastný, že může trávit čas se svými přáteli.
Tereza Fildánová, 9.B

Pohádka O stromu Platanu
Byl jednou jeden strom. Ten strom se jmenoval Platan a své
kořeny měl v Tovačově. Každý rok měly všechny stromy krásně
zelené listí, jen on ne. Měl po celý rok zašedlé listy a byl chudák
celý suchý a slabý, a proto to byl nejošklivější strom v Tovačově a
okolí. Každý den musel poslouchat posměšky od okolních stromů, žádný ptáček si na něm nechtěl postavit své hnízdo a navíc
ho chtěl pokácet dřevorubec Jarek, protože prý kazí vzhled krajiny. Ale všichni věděli, že Jarek jenom nemá doma čím topit a
na vzhledu krajiny mu vůbec nezáleží. Platan z toho byl velice
smutný, vždyť i on měl kdysi krásně zelené listy a zdravý kmen,
ale byl zakletý od zlé čarodějnice, která při letu na koštěti zavadila o jeho větvičku a spadla. Byla proto velice rozčílená, a tak
ho takto zaklela.
Všichni z Tovačova chtěli nebohému Platanovi pomoct, a
tak vyslali nejsilnějšího chlapce z města Honzu, aby zabil zlou
čarodějnici, která dělala ve městě jen samou neplechu, a zbavil
tak Platana zakletí. Jenže síla není všechno, Honza sice zabil čarodějnici dřív, než se zmohla na nějaké kouzlo, jenže byl trochu
hloupý. Nedokončil ani základní školu (třikrát v ní propadl),
hlavně neuměl moc číst. Jak mu doma řekli, šel si pro knihu
kouzel, kterou měla čarodějnice u sebe doma. Jenže přečetl špatně zaklínadlo, které mělo vrátit Platanovi opět jeho zelené listí
a zdravý vzhled. Mimochodem od té doby se také říká „hloupý
Honza“, ale dnes už jen málo lidí ví, že právě kvůli tomuto.
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No, ale vraťme se k příběhu. Když si tedy Honza spletl písmenka, která stejně ani nikdy neuměl, vrátil se sice Platanovi
jeho zdravý vzhled, ale listí se zbarvilo do nejrůznějších barev
- do světle a tmavě zelena, červena, žluta, oranžova, hněda a
mnoha dalších barev. Ale toto menší nedorozumění vůbec nevadilo. Strom vypadal nádherně, úplně vyčníval svou krásou
mezi ostatními stromy. Stal se chráněným a zároveň nejkrásnějším stromem Tovačova a okolí a raritou nejen našeho kraje.
Jezdívali se na něho dívat lidé až z dalekých měst, ptáčci si na
něm opět s radostí stavěli svá hnízda a ostatní stromy, které
se mu předtím posmívaly, mu mohly jen závidět. A také že
záviděly!
Honza dostal od města tučnou odměnu a rodiče mu zaplatili doučování. Dokončil školu a sehnal si slušnou práci. Dřevorubec Jarek změnil povolání, protože už nechtěl „zabíjet“
nevinné stromy.
A tak nakonec vše dobře dopadlo! Ale možná se teď ptáte,
proč jsou dnes na podzim všechny stromy barevné a nejen Platan? To už je ale zase bohužel jiná pohádka…
Anna Netopilová, 9.A

Proč nekácet platany?
Jsem už přece jenom starý strom, ale co jsem jim udělal, že
mě chtějí pokácet? No, na druhou stranu si říkám, co by asi tak
dělali se starým platanem? Takhle se mnou aspoň zatopí.
Už jednou mě chtěli pokácet a udělat ze mě krásný stůl, ale
to bylo zrovna období hippies, neboli květinových dětí, a ti se ke

mně přivázali a zachránili mě. Zažil jsem toho už hodně, vlastně…jak tak počítám, tak jsem zažil snad všechno, co se zatím
zažít dalo. Dokonce i rozpad Rakousko-Uherska a vznik Československa v roce 1918. No jo, jsem moc a moc starý.
Kdybyste jen věděli, kolik dobrodružství zažijete jako strom.
Třeba když kolem mě procházeli vojáci, kteří šli do světové války. Ale zatím jen do té první. Ano, samozřejmě, tu druhou jsem
taky zažil, a řekl bych, že ta ve mně zanechala ještě větší dojmy.
Když se lidé loučili se svými blízkými, kteří museli do koncentračního tábora. Brr, tohle bylo moje nejméně oblíbené období.
No ale já toho zažil mnohem víc, třeba spousty epidemií,
když lidé umírali na choleru. Bylo to náročné období. No, ale asi
vás po tragédiích zajímá něco pěkného. Asi nejvíc se mi líbilo
období první republiky, bylo to krásné, každý se měl dobře a
většina lidí byla spokojena, všechno fungovalo, jak mělo.
No jo, všechno krásné jednou končí. A stejně tak skončím
i já, já, starý strom plný emocí a vzpomínek. Ale to už nikoho
nezajímá. Dnešní doba je moc uspěchaná, nikdo si nevšímá starých opuštěných stromů, nikoho nezajímáme ani my stromy,
ani zvířata. V dnešní době si už ani nikdo nehraje venku, jenom
sedí u počítače, telefonu a bůh ví, u čeho ještě.
Ale počkat, snad, možná, vidím partu dětí? Jdou ke mně.
Co to? Oni mě měří? Oni mě chtějí zachránit? Tak to vidíte, i
starý platan se může mýlit, i v dnešní uspěchané době, plné počítačů a elektroniky, se najdou milí mladí lidé, kteří mě nechtějí
ničit a kácet, ale chtějí mi pomoct. A za to jsem rád, že lidé, kteří
mají dobré úmysly, ještě ze světa úplně nevymizeli.
Michaela Křepelková, 9.B

Matěj Vaniš, 8.A

Lukáš Prachař, 7.A
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slova žáci 9. tříd
obrázek Matyáš Skopal, 8.A
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Odpověď od pořadatelů ankety - úryvek
Dobrý den paní Polzerová a děti,
chtěla bych Vám poděkovat za moc milý návrh vašeho Platanu do ankety Strom roku. Pěkné příběhy a obrázky vašich
žáků! Vaše přihláška byla velmi kvalitní. Je skvělé, že vedete děti
k úctě k přírodě a aktivnímu občanskému životu.
Do ankety Strom roku bylo letos přihlášeno 70 stromů z
celé České republiky. Všechny návrhy byly úžasné, některé až

dojemné, jako právě ten váš. Nevím, kdy se naposledy v anketě Strom roku sešla tak silná konkurence. Desetičlenná porota
měla velice těžkou práci: vybrat pouze 12 finalistů. Váš Platan se
bohužel do finále nedostal. Důvodem byla opravdu velká konkurence.
Hodně radosti a úspěchů nejen se stromy přeje
Andrea Krůpová a Adéla Mráčková

Výtvarné práce žáků

Tomáš Dostál, 8.A

Kristýna Tomášková, 9.A

Jan Mraček, 8.A

Matěj Vaniš, 8.A

Další fotografie k článku naleznete na zadní straně tohoto čísla.
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Různé
Chovatelská přehlídka trofejí z okresu Přerov
Tovačovský zámek se stal ve dnech 11.
a 12. dubna 2015 místem setkání myslivců
nejen z přerovského okresu. V těchto dnech
se v prostorách renesančního zámku se
štíhlou 92m vysokou věží konala v přízemních místnostech chovatelská přehlídka
trofejí zvěře ulovené v sezoně roku 2014 v
honitbách okresu Přerov. V neděli 12. dubna se konal zároveň s přehlídkou svod loveckých psů.
Přehlídku pořádala ČMMJ – Okresní
myslivecký spolek Přerov ve spolupráci s
MS Haná Tovačov z pověření Magistrátu
města Přerova, Městského úřadu Lipník
nad Bečvou a Městského úřadu Hranice
na Moravě. Všechny předložené trofeje
byly zhodnoceny hodnotitelskou komisí
ve složení: Ing. Milan Vinkler – předseda
komise, Ing. Jan Jeniš – delegovaný člen
Ústřední hodnotitelské komise, Jaroslav
Daněk – tajemník hodnotitelské komise
a Drahoslav Krejčí, Ing. Vladimír Zavadil,
Zbyněk Kamas, Ing. Stanislav Hejnik – členové komise.
Komisi bylo předloženo 659 trofejí srnců, z nichž bylo 240 ročních špičáků a paličkářů, kteří byli zhodnoceni již při přejímce
a uživatelům honiteb vráceny. Dále bylo
předloženo 37 trofejí jelenů, 58 trofejí daňků, 10 trofejí kňourů, 9 lišek a 1 jezevec.
Jelení trofeje byly hodnoceny dle kritérií průběrného odlovu u Vojenských lesů a
statků, divize Lipník nad Bečvou, protože se
předpokládá, že jelení zvěř ulovená v honitbách navazujících na tuto oblast pochází ze
stejné populace. Srnčí trofeje byly hodnoceny dle obvyklých kritérií v okrese Přerov
s označením jako „průběrný“ a „chovný“.
Šesteráci pětiletí a starší byli v katalogu
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označeni jako „lovní“.
Na základě výsledků
hodnocení
bylo konstatováno, že
celková kvalita srnčí zvěře v okrese je
velmi dobrá. Svědčí
o tom i vysoký počet – 16 medailových
trofejí. Z nich byly 4
trofeje ohodnoceny
zlatou medailí a jedna z nich označena
jako trofej „význačná“- 155,63 body
CIC, z honitby MS
Želatovice. Ostatní
zlaté trofeje byly uloveny v honitbách MS
Hradisko Kokory – 134,00 bodů CIC, dále
v honitbě Polkovice 133,95 bodů CIC a
MS Želatovice 133,88 bodů CIC. Z předložených 58 trofejí daňků byla ohodnocena
jedna trofej zlatou medailí – 186,75 bodů
CIC a jedna trofej bronzovou medailí – 169
bodů CIC. Obě trofeje byly uloveny v honitbě HS Hubertus Paršovice.
Z 37 trofejí jelenů byly ohodnoceny
bronzovou medailí 3 trofeje, a to z MS
Loučka – Bohuslávky 181, 79 bodů CIC,
MS Mezihoří Jezernice 180, 84 bodů CIC
z honitby Olšovec – 184,15 bodů CIC.
Uhynulý jelen v honitbě MS Loučka –
Bohuslávky byl ohodnocen stříbrnou medailí – 201, 15 bodů CIC.
Ze 3 předložených trofejí muflonů
byl jeden ohodnocen zlatou medailí –
211, 15 bodů CIC z honitby MS Loučka
– Bohuslávky a jeden stříbrnou medailí –
202, 85 bodů CIC z honitby MS Potštát –

Statky Potštát, a.s.
Z deseti předložených kňourů byly
ohodnoceny dvě trofeje stříbrnou medailí, a to z MS Loučka – Bohuslávky 119, 95
bodů CIC a MS Střítež nad Ludinou 118,98
bodů CIC. Bronzovou medailí byla ohodnocena trofej kňoura, rovněž z honitby MS
Loučka – 113, 55 bodů CIC. Z předložených 6 trofejí lišek byly ohodnoceny zlatou
medailí 4 trofeje, a to z MS Henčlov – 25,96
bodů CIC, MS Osek na d Bečvou – 25,13
CIC, honitby Nejdek – Bělotín – 25,12 CIC.
Bronzovou medailí byla ohodnocena trofej
z MS Podhájí – Buk 24,13 bodů CIC a z MS
Mezihoří Jezernice 24,28 bodů CIC.
Trofej jezevce lesního z honitby Nejdek
Bělotín byla ohodnocena zlatou medailí –
25,12 bodů CIC.
Chovatelskou přehlídku organizoval
a řídil m.j. Ing. Milan Vinkler – předseda
myslivecké komise OMS Přerov, a Jaroslav
Daněk, jednatel OMS Přerov, za spolupráce
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se Zbyňkem Kamasem.
Přehlídky se rovněž zúčastnil Ing.
Miroslav Kvapil – zástupce Krajského
úřadu Olomouckého kraje – z odboru životního prostředí a zemědělství – úseku
státní správy myslivosti. Dále Mgr. Marek
Herman z Magistrátu města Přerova – odboru stavebního úřadu a životního prostředí – úseku státní správy myslivosti.
Pátek – den před oficiálním zahájením
výstavy byl vyhrazen pro žáky tovačovské
základní školy, které výstavou provázeli
Ing. Milan Vinkler a Ing. Vladimír Velický
z MS Tovačov je seznámil s historií a současností myslivosti na Tovačovsku. Při
přípravě a instalaci přehlídky trofejí aktivně spolupracovali členové místního MS
Tovačov, včetně zajištění přípravy a prodeje
jídel a občerstvení.
Součástí chovatelské přehlídky trofejí
12. dubna 2015 byl i svod loveckých psů
od stáří 6 měsíců, pořádaný OMS Přerov.
Konal se v nádherném prostředí zámeckého parku v Tovačově v sousedství přehlídky

trofejí. Předvedené psy posuzovali – ohaře Oldřich Nehyba z OMS Vsetín, ostatní
plemena MVDr. Miroslav Kalich, rovněž z
OMS Vsetín.
Z celkového počtu přihlášených psů
byla zastoupena tato plemena:
• Německý ohař krátkosrstý 12
• Český fousek 5
• Pointer 5
• Výmarský ohař krátkosrstý 1
• Výmarský ohař dlouhosrstý 1
• Maďarský ohař krátkosrstý 3
• Bretaňský ohař 1
• Avergnonský ohař 1
• Malý Münsterlandský ohař 1
• Velký Münsterlandský ohař 1
• Jezevčík standartní drsnosrstý 5
•
dlouhosrstý trpasličí 5
• Teriéři – Borderteriér 1
•
– Foxteriée hladkosrstý 5
•
– Jagteriér 2
•
– Parson Russell Teriér 1
•
– Velšteriér 1
• Slídiči – německý křepelák 1

•
•
•

– anglický kokršpaněl 1
Barváři – bavorský 2
Retrívři – 3

Celou přehlídku loveckých psů zahájil
a řídil předseda kynologické komise OMS
Přerov Aleš Suchánek. Slavnostní zahájení provedli trubači OMS Přerov z ochozu
na budově zámku. Na organizaci svodu
loveckých psů se podílel rovněž i Jan Bija
z Tovačova, rozhodčí z výkonu loveckých
psů, který je členem výboru Klubu chovatelů českých fousků SM kraje.
Mysliveckou kuchyni a občerstvení zajišťovali po oba dny členové MS Tovačov.
O tom, že účastníkům chutnalo, svědčí 450
prodaných mysliveckých specialit. Byl to
jelení guláš, pečeně z divočáka s knedlíkem
a zelím, svíčková na smetaně a vepřové řízky po myslivecku. Nádherné jarní počasí
po oba dny rovněž přispělo ke zdárnému
průběhu obou akcí v areálu tovačovského
zámku.
Text a foto Ing. Vladimír Velický

Výsadba stromků
V sobotu 18. dubna 2015 členové mysliveckého sdružení HANÁ Tovačov provedli výsadbu 650 kusů stromků - olše, habr, topol, javor, dub a lípa. Po dohodě s městem Tovačov se výsadba provedla na pozemcích města, v lokalitě Viklice. Teď již jen aby se mladé stromky
dobře uchytily, zakořenily a nezaschly.
za MS HANÁ Tovačov Libor Pasz
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Regionální kroje v Senátu
- tradice je paměť národa, paměť regionu
V nádherném prostředí Valdštejnské zahrady se konal 1. ročník
krojovaných slavností, které pořádala Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova. Náš region na slavnostech reprezentoval jeden z nejznámějších folklorních souborů v zemi – Mánes. Prostřednictvím
svého pásma Hanácké písničky a tance představil veřejnosti svébytnou hanáckou kulturu. Všem návštěvníkům i účinkujícím tak
umožnil seznámení s národními zvyky našeho regionu a umožnil
všem zúčastněným nádherné zážitky.
„Každá rodina i každá obec či město mají svůj charakter, své
tradice a svá specifika. Tato se odrážejí v lidových písních, tancích, v místních zvycích i krojích. A naše Haná se opravdu má čím

pochlubit. Bohatství lidové kultury je historickým odrazem úrodnosti našeho kraje i pracovitosti jeho obyvatel. Jsem velmi ráda,
že se Senát dokáže vracet ke kořenům, které spoluutvářejí každého z nás, a od politiky přejít k obyčejné lidskosti. Poznávejme
tedy lépe sami sebe, své sousedy, ale i tradice z opačného konce
republiky. Možná přijdeme na to, že máme spoustu společného a
že ostatní spory jsou doslova malicherné,“ říká senátorka Božena
Sekaninová.

Moji učitelé
ze vzpomínek Bohumila Venclíka na učitele, kteří jej učili v letech 1930 – 1939
Jako vášnivý čtenář jsem rád četl články
o minulosti i přítomnosti Tovačova. Napsalo
se toho hodně, ale méně o význačných osobnostech města. Mezi ně patří i ti, kteří spolu
s rodiči vytvářeli mou povahu a připravovali pro život. Byli to moji učitelé v období let
1930 – 1939. V tehdejší době patřil učitel k
váženým občanům Tovačova, tak jako pan
starosta nebo pan farář. Mimo školu zastávali
různé veřejné funkce, byli členy zastupitelstva
města, kronikáři, knihovníky a také se věnovali mládeži. Byli cvičiteli žactva v Sokole,
vedli také hudební a pěveckou výchovu. Co
jsme jim za tuto jejich výchovnou práci mohli
dát? Jen se snažit, aby jejich výchova nebyla
zbytečná, aby jejich žáci našli uplatnění v životě a mohli prohlásit: „To je zásluha mých
učitelů“. V té době měla tovačovská škola široko daleko dobrý zvuk.
Moje první seznámení s učiteli se uskutečnilo v Sokole, kde jako cvičitelé malých
žáků a žaček obětovali svůj volný čas. Když
mne jako čtyřletého zavedl tatínek do cvičení,
byl mým cvičitelem pan učitel Viktor Hybner
a žačky vedla paní učitelka Olga Polášková.
Pan učitel Hybner přivedl s sebou manželku,
velmi hodnou paní a výbornou kuchařku. Od
něj jsem se dověděl, že mne bude učit v první
třídě. Neměl jsem proto ze školy strach.
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Tak se stalo, že 1. září jsem do školy nastupoval bez obav. Jelikož nás bylo 57, byli
jsme rozděleni do dvou tříd. Mne učila p. učitelka Olga Polášková a druhou třídu p. učitel
Viktor Hybner. P. učitelka Olga Polášková
nás učila jen první čtvrtletí, zůstala doma,
tak byly obě třídy spojeny v jednu a všech 57
žáků měl na starost p. učitel Hybner. Byl na
nás velmi hodný, většinu žáků znal křestními jmény a těmito nás vyvolával. Mně říkal
„Božiku“ a já se na všechny školní práce podepisoval „Božik“. Přestože nás bylo ve třídě
tolik, velmi dobře nás připravil pro druhou
třídu, kde nás přešlo 49.
Druhou třídu učil pan řídící učitel
Teodor Palla. Starý pán před penzí, který
nás měl rád a také nás mnoho naučil. Do
Tovačova se přiženil, jeho manželka byla za
svobodna Nopová, měli jednoho syna, který
sloužil vojnu u letců. Když letělo nějaké letadlo přes Tovačov, tak se říkalo, mladý Palla
veze prádlo.
Pan řídící Palla nás učil ve třetí třídě jen
do pololetí, neb odcházel do penze. To se
těšil, že si v klidu zachytá ryby. Byl vášnivý
rybář, ale většinu ryb prý pouštěl nazpět
do vody, jsou prý malé. Byl také dobrý psycholog, když jsem musel nosit brýle, předal
mně je před třídou a požádal mé spolužá-

ky, aby se mně nesmáli, že je nosit musím.
Ve třetí třídě byla již povinná němčina a tu
nás učil pan učitel Věkoslav Hrbáček, ruský
legionář v hodnosti kapitán, snad Zborovák.
Druhou polovinu třetí třídy nás přišla učit sl.
Drahomíra Šandlová, absolventka učitelského ústavu v Olomouci a doposud bez místa.
Proto přijala ten záskok v Tovačově. Byla
blondýnka, velmi hezká a všichni učitelé se
kolem ní točili. Po prázdninách nastoupila
učitelské místo někde na Přerovsku. Řídícím
učitelem se po panu Pallovi stal pan učitel
Hrbáček.
4. a 5. třídu nás učil pan učitel Josef Vrbík.
Kluci, kteří k němu již chodili, nás strašili, jak
je přísný. Ano, byl přísný, ale spravedlivý. Pan
učitel Vrbík v obou třídách učil celkem 11
předmětů a přesto, že nás bylo 45 žáků, zvládl výuku na výbornou a dobře nás připravil
pro nástup do první třídy měšťanské školy
chlapecké. Nebyl tovačovským rodákem, za
manželku si vzal sestru p. učitele Hybnera.
Byl také dlouholetým vzdělavatelem Sokola.
V roce 1935 nastupuji další cestu za vzděláním do první třídy měšťanské školy chlapecké v Tovačově a čeká mě více přípravy do
dalších předmětů.
Od 1. záři 1935 jsem postoupil do I. třídy
měšťanské školy chlapecké. Od tohoto roku
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jsme byli rozděleni na měšťanskou školu dívčí a chlapeckou. Nástup do třídy byl stresový, neb lavice byly staré dřevěné pro tři žáky
a pamatovaly asi Komenského. Během roku
však byly vyměněny za nové a moderní. Z
obecné školy nás postoupilo 26 chlapců a
přibylo 7 žáků z Troubek, 6 z Lobodic, 4 z
Oplocan, 4 z Ivaně, z Klopotovic 5, z Věrovan
čtyři a celkem nás bylo 56 žáků.
Pan učitel Eugen Polášek se stal naším
třídním a byl ním po celé tři roky. Učil nás:
český jazyk a písemnictví, dějepis, zeměpis a
krasopis.
Pan učitel Josef Straka učil matematiku,
zpěv, ruční práce, kreslení a tělocvik.
Pan profesor Jan Novák učil přírodopis a
přírodozpyt.
Pan učitel Ladislav Vilímek učil měřictví
a rýsování.
Pan ředitel Rudolf Vanýsek učil občanskou nauku.
Paní učitelka Marie Bláhová učila němčinu.
V tomto složení jsem absolvoval tři třídy měšťanské školy chlapecké. Kdo chtěl,
mohl pokračovat dále v jednoročním učebním kurzu (JUK). Učitelé byli jako ve třech
třídách povinných, jen místo p. uč. Marie
Bláhové nás učil p. uč. Eugen Polášek.
Začátek prvního ročníku poznamenala smrt spolužáka a mého přítele Otakara
Vémoly. Zemřel na následky neléčeného
zranění zad 6.10.1935. S Otíkem jsem seděl
v jedné lavici celých pět let obecné školy. V
měšťance to již odmítl. Úraz si způsobil při
cvičení v Sokole a nepomohl mu ani strýc
MUDr. Navara z Prahy.
Jak jsem poznal v osobním životě
Pan učitel Eugen Polášek nebyl tovačovským rodákem, přiženil se do Tovačova sňatkem s Marií Pechovou, krasavicí z Podvalí.
Měli dvě děti: dceru Libuši a syna Eugena.
Byl náruživým cyklistou, na kole projel snad
celou Evropu. O jeden zážitek se podělil s
námi, o cestě po Německu. Jel až k Baltu, podél Labe a po cestě jej zastihla noc. Tak si vybral pěkný palouček k přenocování a ke své
hrůze brzy ráno zjistil, že nocoval na vojenském území, kde nad ním byla cedule „Zákaz
vstupu, vojenský prostor“. Tak rychle zmizel
a byl rád, že jej nikdo neviděl, kdoví, jak by
dopadl. Nazpět se vracel podle Rýna a viděl
ty obrovské Kruppovy závody. Své předměty,
hlavně dějepis, přednášel takovým způsobem, že kdyby spadl špendlík, byla by to velká
rána. Do Brna si zajel na kole na otočku. Byl
velký vlastenec, což se projevilo po okupaci,
kdy jsme si zazpívali naši hymnu15.3.1939
ve třídě a v červnu na konec školního roku
u pomníku padlých v I. světové válce. Našim
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třídním byl i v JUKu, kde nás učil německý
předmět místo p. uč. Bláhové. Penzi částečně
prožíval na chatě syna v Rožnově – Dolních
Pasekách. Jelikož mám v Rožnově rodinu,
tak jsme jej navštívili s manželkou. Byl tomu
velmi rád, přichystal nám občerstvení a zavzpomínali jsme na minulé časy. Také si nám
postěžoval, že v Ostravě potkal svého žáka,
kterého za války připravil do Brna na vyšší
průmyslovku a on se před ním provokativně
otočil. Byl to SŠ z Tovačova. To prý jej hodně
dlouho mrzelo. Po válce působil v Hlučíně,
nejprve jako učitel a později jako školní inspektor.
Pan učitel Josef Straka nebyl také tovačovským rodákem, ale bydlel v Tovačově do
penze. Výborný matematik, vyznamenán
na ministerstvu školství. Na jeho hodiny do
Tovačova jezdili studenti Filozofické fakulty
Palackého univerzity Olomouc. Měl zvláštní povahu, rád se mstil. Patřil mezi učitele
vlastence, neb za okupace odmítl podepsat
rezoluci – spolupráci s Němci. To jej stálo
místo na pokračovací škole živnostenské.
Měli dva syny, jeden výborný klavírista,
hrál s TOROHEM a druhý, profesor, učil na
gymnáziu v Hranicích. V Kojetíně učil na
zemědělském učilišti, kde dělal ředitele nejhloupější žák tovačovské školy a on mu musel říkat soudruhu řediteli. To prý jej uráželo.
Pan učitel Straka byl zapálený turista, jako tělocvikář chodil s námi často v době tělocviku
na vycházky. Když byl nucen přestěhovat se z
Tovačova do Kojetína (výměna bytu), založil
tam turistický oddíl. Vyznačkoval turistickou
trasu z Kojetína přes Tovačov až do Dubu.
Štětečkem maloval na stromy značky a ty
znamenaly Kojetín – Tovačov 20 kilometrů a
ta delší měla kolem 50 kilometrů. Zúčastnil
se našich srazů a ten „padesátníků“ označil
za nejlepší, jaký absolvoval. Naposled jsem jej
potkal na silnici mezi Kojetínem a Chropyní,
kde, jak mi říkal, zjišťuje pro Výzkumný ústav
Brno stav obilovin. Na stáří nedopadl dobře.
Byl trochu pomaten, jel prý s kyblíkem a
smetákem uklízet do Přerova.
Pan profesor Jan Novák, jako takový
nedostal místo profesora a tak vzal za vděk
místo v tovačovské škole. Nakonec se dočkal
a místo dostal na holešovském gymnáziu. V
Tovačově založil spolek „Masarykova letecká
liga“, který razil heslo „Tisíc nových pilotů“.
Ve škole založil dorost MLL a vedl modelářský kroužek. Scházeli jsme se v místnosti, kde
je dnes knihovna. Jeho odchodem a světovými událostmi tento zanikl.
Ladislav Vilímek byl velmi dobrý na měřictví a pro mne na rýsování. Měl jen jednu
nehezkou vlastnost, že toužil po místě ředitele měšťanských škol a svým jednáním vyštval
z Tovačova Rudolfa Vanýska. Ředitelské mís-

to dostal, nastěhoval se do školního bytu, kde
také zemřel. Jeden čas byl starostou Sokola,
později místostarostou.
Rudolf Vanýsek, dosavadní ředitel měšťanských škol, starý pán, velmi vzdělaný. Byl
velmi dobrý malíř, zabýval se historií lidstva,
hlavně pravěku, a toto bádání přenášel na
svá plátna. Nevydržel podrazy L.V. a vyřešil
to odchodem do Přerova, kde také zemřel.
Vzácný to člověk.
Marie Bláhová – němčinářka. Pocházela
odněkud z Vysočiny, manžel učil v
Troubkách, kde také bydleli. Její hodiny němčiny byly naplněny životem a díly německých
básníků, nás učila jejich poezii, ale německy
jsme si neuměli koupit ani rohlík. Po převzetí
výuky německého jazyka p. uč. Poláškem se
situace změnila. Ten nás učil praktickou mluvu, ale to již bylo pozdě, neb p. učitelka odešla
na mateřskou v druhé polovině JUKu. S p. už
Bláhovou si dlouho dopisovala jedna dcera
Jakuba Haupta.
Jako učeň u svého otce jsem musel navštěvovat Všeobecnou živnostenskou pokračovací školu v Tovačově. Tam nás učil p. uč.
Josef Straka, Josef Bednář, František Veliký
a p.uč. Riesner. Byla dvouletá a chodili tam
učni různých řemesel. Výjimkou byla Jarmila
Procházková z Biskupic, která se učila prodavačkou. Končil jsem v roce 1941, byla dvouletá.
Za první republiky se učitelé a učitelky
snažili, aby z nás opravdu něco bylo, aby nás
něco naučili. Učitelská profese nebylo zaměstnání, ale povolání. Všechno bylo opravdové, nikdo nic nenařizoval. Většina rodičů
se svým dětem věnovala. Každému žáku, bez
rozdílu majetnosti, byla věnována stejná péče
a záleželo jen na něm, jak své vědomosti v
životě zúrodní. Z mých spolužáků toho využili někteří, stali se vedoucími pracovníky
různých profesí a jiní pracovali ve veřejné
správě. Zvláště jeden z nich V.K. toho využil,
ač z 8 dětí prostých rodičů, se svou pílí stal
inženýrem, pracoval v hutích a dokonce za
svůj přínos k urychlení tavby kovů získal titul
kandidát scs věd. Ten tímto činem proslavil
tovačovskou školu v první polovině minulého století.
Tím nechci snižovat dnešní školní výuku,
je jiná doba. Za našich školních let měl žák z
učitele respekt a nedovolil si to, aby své lotroviny prováděl s vědomím rodičů. Sami sobě
tím uškodí. Kdo za to může? Škola ne, ale
snad zaměstnanost rodičů, kdy své dítě vedou do družiny po 6. hodině ranní a večer v
17 hodin pro ně jdou. Dejme rodičům takové
podmínky, aby se svým dětem mohli věnovat
alespoň půl dne. Prospělo by to nejen rodině,
ale celému státu.
Bohumil Venclík
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Sport
REBELKY 2015
KLEOPATRA V RÁŽI – tak se jmenuje naše letošní skladba,
ve které vystupuje 22 cvičenců nebo tanečníků. Letos jsme pro
zpestření a správné vyznění tématu starověkého Egypta přizvali
našeho kamaráda Františka Hoška, který se s velkým přehledem
ujal důležité role vládce Cesara, a pomocníky z řad našich sourozenců - dva statečné strážce královny Kleopatry Martínka Lehkého a Pavlíčka Cetkovského a posla „dobrých zpráv“ Viktorku
Smolkovou. Bez nich by naše skladba jen těžko mohla vyniknout.
Velký dík patří také náhradníkovi našeho „domácího“ Cesara, a
to Radkovi Klemešovi z Troubek, který nás dvakrát zachránil
před zrušením vystoupení. DĚKUJEME!
Letošní taneční sezonu jsme prožili velmi aktivně. Kromě již
známých tanečních soutěží jsme reprezentovali TJ Sokol Tovačov
na některých nových soutěžích a rozšířili si tak taneční obzory.
Jako každým rokem se účastníme Pohybových skladeb SPV. V
tomto seriálu se nám podařilo postoupit až do republikového
kola soutěže, které se letos konalo v Hradci Králové. Panovala zde
velmi přátelská atmosféra a pořadatelé odměnili za pěkné pohybové výkony všechny cvičence zlatou medailí. Již třetím rokem
jsme se účastnili taneční soutěže Lipenská hvězda v Lipníku a
přivezli si opět zlaté medaile za 1. místo v kategorii show dance.
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Nově jsme letos navštívili taneční soutěže O Popelčin střevíček v
Šumvaldě a soutěž O erb města Litovle, ze kterých jsme si ve stejné kategorii přivezli poháry za třetí místo. V závěru sezony jsme
navštívili soutěž Motion Emotion v Uničově. Nenechali jsme si
ujít již tradiční taneční vystoupení na Sportovním plese TJ Sokol
Tovačov, dětských šibřinkách v Tovačově, Pálení čarodějnic v Tovačově a Troubkách, na hodech v Ivani, valné hromadě TJ Sokol
Tovačov a kácení máje v Domově důchodců v Tovačově.
Při absolvování tanečních soutěží se nám podařilo sehnat
kontakt na paní Glorii Hanusovou, trenérku taneční techniky, se
kterou jsme absolvovali dvě taneční lekce. V závěru hodiny nám
povídala o jejím působení na prknech Moravského divadla Olomouc a přivezla nám ukázat plnou tašku baletních špiček, které
jsme si dokonce mohli vyzkoušet.
Nyní již máme taneční sezonu za sebou a můžeme si jen přát,
aby ta následující byla stejně úspěšná jako ta letošní. Čeká nás
již jen soustředění Plaváček na loděnici na „Chalupě“ a hurá na
prázdniny! Děkujeme TJ Sokol Tovačov za zázemí, naší paní
správcové Elence za vstřícnost a ochotu, všem našim fanouškům
za potlesk a rodičům za podporu!
Ivana Smolková a Hana Cetkovská
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Mladší žačky I. aneb s míčem roztančíme celý svět
Přehlídka pódiových skladeb v Olomouci se konala letos v dubnu. Mladší
žákyně TJ Sokol Tovačov se jí zúčastnily se skladbou „S míčem roztančíme
celý svět“. Podařilo se jim uspět a postoupit do celorepublikového kola, které
se konalo v Hradci Králové. Radost děvčat byla neutuchající, proto je jejich
cvičitelky (Olga Pečenková a Jaroslava Hajduková) poprosily, aby o svém zážitku napsaly. Práce se sešly jen dvě, ale i tak vypovídají mnohé. Jsou psané
nejen dětskou rukou, ale hlavně dětskou upřímností, takže snad i hrubé chyby
zastíní ty radostné pocity. Obě autorky letos ukončí třetí třídu ZŠ v Tovačově.
Kvetazaj
Naše cvičení, které vede Jaroslava Hajduková a Olga Pečenková, začalo
v říjnu. Bylo vlastně i minulý rok. To jsme byly „Mažoretky“. Ale tento rok
tančí s míčem. Tančíme na dvě písně od Shakiri, což jsou : „Waka waka“ a
„La la“. Trénovaly jsme to půl roku. Srazy byly v pondělí a ve čtvrtek, jen
dvakrát i v pátek. Naše první vystoupení bylo v hale na dospěláckém plese,
asi v deset hodin … další vystoupení bylo na šibřinkách. Pak jsme hodně
trénovaly na soutěž. V Tovačově jsme bohužel nepostoupily, protože nás
bylo málo, většina onemocněla. Pak nás Olinka přihlásila do Olomouce.
Tam soutěž pokračovala. Bylo to něco jako druhá šance. Sraz byl v 9 hodin.
Jela jsem autem s Olinkou, Moňou Zajícovou, Aďou Vymětalovou a Aňou
Pečenkovou. V autě nám Olinka říkala, že nemusíme postoupit, stačí jen
ukázat, co umíme. Sraz byl v Čajkaréně, jakmile jsme si to přečetly, začaly
jsme se smát, že je to pojmenované po čaji. Špatné bylo, že Jaroslava Hajduková s námi nebyla. V Čajkaréně jsme počkaly na ostatní a pak jsme šly
do šatny. Tam jsme se oblékly a učesaly. Potom jsme si to šly zkusit, byly
jsme myslím šesté. Potkaly jsme tam takovou paní, která nás „neměla v oku“.
Řekli nám, že je nástup, my se nachystaly a potom nastoupily. Pak to začalo.
Napřed rozhlásili, že zatančí Broučci a pavouci, pak další a další. A najednou
: Teď se Vám představí skladba, kterou vymyslela Olga Pečenková a to „S
míčem roztančíme celý svět“ !!! Všechny jsme měly hroznou trému. Začala
hudba, my vyběhly a začaly tancovat. Všichni nás potom chválili a říkali, že
se jim moc líbily „rybičky“. To je, že si všichni lehnou na břicho, jednu nohu
dají nahoru a druhou si ji podpírají. Jen dvě holky, což jsem já a Aďa, udělají
hvězdici, pak jedna stojku a druhá ji drží, pak zpátky hvězdice. Po našem
vystoupení jsme sledovaly ostatní a to neuvěříte, co se stalo těm posledním
tancujícím. Vypnula se jim hudba a tancovali bez ní. Byli to borci a ostatní
je podporovali a tleskali. Pak porota odešla. Nakonec jsme všichni opět nastoupili. Řekli nám, že postoupí jen tři z nás a ti dostanou ocenění. První
vyhlásili Broučky, druhé Holky z Paříže a my si řekly, že máme jen jednu
šanci. Pak řekli: „S míčem roztančíme celý svět !!!“ Mámy měly slzy v očích.
My šly šťastné do šatny. Tam jsme vlezly do koupelny a zavolaly Jarušce. Ta
to zvedla, my zakřičely: „JÓÓÓ!!!“. Jaruška měla taky slzy na krajíčku. Jako
odměnu jsme dostaly Méďu Půa, oplatek, diplom a mufina. Odjížděly jsme
moc šťastné.
Tereza Hajduková
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Blíží se léto, tolik očekávaná dovolená a prázdniny, na které se
všichni nesmírně těšíme. Ale pro naše deváťáky budou tyto prázdniny
těmi posledními během jejich povinné školní docházky. Těší se na ně
stejně jako ostatní naši žáci, ale také si dobře uvědomují, že po jejich
uplynutí se rozprchnou do různých stran a začne pro něco nového,
budou muset být samostatnější a zodpovědnější. A protože by rádi po
sobě něco zanechali, velice uvítali návrh paní učitelky Lehké, která jim
nabídla, jestli by nechtěli připravit pro čtenáře Tovačovského kamelotu

Zajímalo nás…
Že jste nikdy nepřemýšleli o tom, jaké
zákusky se nejvíc kupují v Tovačově, o tom
kolik dětí během roku pokřtí zdejší pan farář,
o tom jaký lék se nejvíc prodává ve zdejší lékárně, nebo jestli se ve Vietnamu slaví Vánoce? Ani o tom přemýšlet nemusíte. Můžete si
zkusit tipnout, než se začtete do našich zvídavých otázek. Paní učitelka Lehká se vydala s
deváťáky do ulic a společně oslovili některé ze
zdejších občanů. Jste zvědaví, kolik a v jakých
barvách se prodá za rok svatebních kytic, jaké
knížky se nejvíc půjčují v tovačovské knihovně a jaké pivo se nejvíc v Tovačově prodává?
Nebudeme vás napínat! Tady máte odpovědi.
Mgr. Pavel Odehnal,
ředitel ZŠ a MŠ Tovačov:

Letní přílohu. Zadání znělo jasně: zpříjemnit čtenářům léto a pobavit
je. A tak se společně dali do tvoření. Jeden nápad střídal druhý a vám se
teď, milí čtenáři, dostává do rukou několik stran zábavy a možná i trochu poučení. Můžete se dozvědět řadu zajímavostí z Tovačova, dostanete několik tipů na letní dovolenou, můžete si „oprášit“ své vědomosti
ze základní školy, vyluštit si osmisměrku anebo si přečíst, čeho by chtěli
naši deváťáci v životě dosáhnout.Přejeme vám příjemné počtení.
Jitka Lehká a Marcela Haraštová

velmi žádaný erotický román Padesát
odstínů šedi, muži si teď nejvíce půjčují
historický román od P. Vondrušky nazvaný Husitský král.“
Mgr. Bc. Leon Bouchal,
starosta Města Tovačova:
• „Co Vás napadlo jako první, když jste se
dozvěděl, že se stanete starostou?“
Odpověď: „Jednak mně bylo líto, že musím
odejít ze školy a jednak to, že to bude
velmi těžké. A taky bylo, zejména první
dva roky.“
Tereza Zonová,
vedoucí cukrárny na Náměstí:
• „Který zákusek si tovačovští občané kupují nejčastěji?“
Odpověď: „Nejvíce je žádaný věneček se
šlehačkou, hned v těsném závěsu pak
špička, laskonka a větrník.“
Mgr. Petr Vrána, ředitel ZŠ a MŠ Troubky:
• „Jsou tovačovští deváťáci hodnější než
troubečtí deváťáci?“
Odpověď: „Nevidím mezi nimi a vámi
rozdíl, jsou to žáci se stejnými zájmy a s
podobným přístupem k výuce, daným
jejich věkem.“

•

„Které povolání by Vás lákalo, kdybyste
nebyl ředitelem školy?“
Odpověď: „Lékař. Přál jsem si toto povolání dělat, protože mě vždycky lákalo
pomáhat druhým s problémy…“
Lenka Pazderová,
vedoucí Městské knihovny Tovačov:

•

„Která knížka se v současné době v Tovačově půjčuje nejvíc?“
Odpověď: „Je jich víc. Mezi čtenářkami,
kterých chodí do knihovny více, je

Páter František Urban, farář v Tovačově:
• „Kolik dětí se v průměru křtí ročně v
Tovačově?“
Odpověď: „Je to různé, letos ještě žádné
dítě pokřtěno nebylo, ale za loňský rok
bylo pokřtěno 18 dětí, z toho víc jak
jedna třetina byla z cizích farností.“
Květa Zajícová,
kastelánka zámku Tovačov:
• „Zažila jste někdy nějakou záhadu spojenou s tovačovským zámkem?“
Odpověď: „Při opravě věže vyplynula záhada jedné uzavřené prostory. Není
úplně jasné, k čemu sloužila…“
Mgr. Jana Pospíšilová,
vedoucí lékárny Tovačov:
• „Který lék prodáváte nejčastěji?“
Odpověď: „Nejprodávanějším lékem je Paralen.“

Michaela Hrubá, Studio MIX:

•

„Kupují tovačovští muži často kytky
svým ženám?“
Odpověď: „V Tovačově muži kupují kytice
často, dokonce je objednávají i telefonicky několik dnů dopředu!“
Renata Večeřová,
vedoucí obchůdku s květinami, Tovačov:
• „Kolik svatebních kytic vážete v průměru za rok a která barva kytice je nejžádanější?“
Odpověď: „V průměru vážu tak 5-6 kytic
za rok a nejžádanější barva svatební kytice je bílá a krémová.“
Loan, prodavačka potravin na Náměstí:
• „Slavíte ve Vietnamu Vánoce?“
Odpověď: „Vánoce ve Vietnamu nemáme. U nás lidé věří v budhismus a ten
Vánoce neuznává. Na přelomu ledna a
února slavíme Nový rok podobně jako
křesťané, lidé jedí speciální jídlo, modlí
se doma, je ohňostroj…“
Dobromila Šilhová, kadeřnice v Tovačově:
• „Jaký nejšílenější účes jste česala?“
Odpověď: „Jednomu chlapovi jsem česala
číro na hlavě a po boku hlavy chtěl šachovnici.“
Ivana Navrátilová,
vedoucí obchodu Bylinky:
• „Který bylinkový čaj byste doporučila
na pocuchané nervy?“
Odpověď: „Tak to rozhodně zabírá bylinkový čaj Flegmatik od firmy Natural.“
Jana Halířová, matrikářka Města Tovačova:
• „V kterém roce bylo nejvíce svateb?“
Odpověď: „Nejvíce svateb bylo v roce 2008
– 88 svateb.“
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MUDr. Dagmar Bouchalová,
dětská lékařka:

• „Který lék předepisujete nejčastěji?“
Odpověď: „Nevíce předepisuji antibiotikové kapky Pamycon na rýmu.“

Dana Zpěváková,
číšnice v pohostinství U Tří králů:

• „Které pivo se v Tovačově nejvíce pije?“
Odpověď: „V Tovačově a celkově na Přerovsku se nejvíce pije Zubr 11.“

Ladislav Kosek,
obchod s textilem TOMI, Tovačov:
• „Jaký nejkurióznější výrobek máte v
obchodě?“
Odpověď: „Za velmi kuriózní považuji
prodej lupy v obchodu s textilem, nebo
třeba joggingovou kouli pro křečka.
Souvisí to s rozšířenou nabídkou sortimentu v našem obchodě.“
Mgr. Ivana Galetová,
ředitelka ZUŠ Tovačov:
• „Kterou písničku máte nejraději?
Odpověď: „Jednoznačně Tovačovský hatě.
Mám ráda i písničky moderních autorů
jako třeba Aneta Langerová nebo skupina Čechomor.“

„Můžeme mít jednu otázku:
Kde budete trávit letošní dovolenou?“
Každý z nás má jinou představu o tom, jak stráví svou dovolenou.
Někdo je pracovně vytížený a je rád, že si „urve“ čas na krátký výlet,
někdo se rozhodne vyjet k moři, jiný dává přednost výšlapům do hor.
Zkrátka každý má to své. A my jsme vyzpovídali některé z místních –
od žáků až po seniory, kam se letos chystají oni.
MUDr. Dagmar Bouchalová:
„Letos se velmi těším na cyklistickou dovolenou v okolí Vranovské
přehrady.“
Miroslava Šebelová:
„V létě mě čeká dámská jízda spojená
s poznáváním Tovačovska a Kroměřížska.“

Ludmila Honzáková:
„Dovolenou budu trávit doma, zajdeme na Donbas a mým snem je podívat
se i s dětmi do nějaké zoo.“

Pavla Krajčová:
„ Dovolenou mít nebudu, hodně
času budu trávit v práci, ale ráda
bych se jela podívat k moři. Moc se
nám i s rodinou líbilo v Chorvatsku.“
Jana Kiššová:
„Těším se, že dovolenou strávím doma,
na zahrádce, s vnoučátky.“
Mgr. Pavel Odehnal:
„Většinu prázdnin strávím na chalupě
v Koválovicích, ale rád bych se podíval
do Itálie, do Říma.“
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Petr Štýbnar, Marek Zavadil:
„Dovolenou strávíme každý zvlášť,
ale na stejném místě – s rodiči na
ostrově Korfu v Řecku.“
Dana Zpěváková:
„Dovolenou strávím s manželem
a s přáteli v Tunisu.“
Kateřina Kyasová:
„Na dovolenou se chystám s rodiči
do Bulharska.“
Zora Konupková:
„O prázdninách pojedu s rodiči
k moři do Chorvatska.“
Michaela Hrubá:
„Dovolená mě čeká velmi brzy, jedu do Turecka na 11 dní, velmi se
těším.“
Marek Svoboda:
„Čeká mě Olympská riviéra v Řecku. Jede s
námi „půlka“ Tovačova, přesněji 90% členů
Klubu seniorů.“
Lenka Pazderová:
„Dovolenou zatím neplánuji, neboť mě čeká
dvouměsíční inventura v knihovně, takže pak to
bude nějaký jednorázový výlet po památkách.“
Zdenka Dopitová:
„Část dovolené strávím v Řecku, pak se
chystám na jednodenní výlety s Klubem
seniorů Olomouckého kraje a určitě se
moc těším na podzimní pobyt na Karlově spojeným se sbíráním hub.“

příloha Tovačovského kamelotu

Tipy na letní dovolenou…
Pokud ještě nemáte jasno, jak a kde strávíte vaši letošní dovolenou,
možná pro vás bylo přečtení předcházejících odpovědí inspirací. A my
máme pro vás inspiraci další. Deváťáci v hodině češtiny s paní učitelkou Haraštovou napsali krásné dopisy místům, která navštívili, která
se jim líbila, zanechala v nich hezké dojmy a na která rádi vzpomínají.
Prostřednictvím těchto dopisů vás zveme do uváděných destinací a
možná, pokud naší nabídky využijete, se z těchto míst budete vracet
stejně okouzleně a spokojeně jako oni.

to byl jen pouhý den. Vzpomínám si na tvé rušné ulice, na proudy aut
na silnicích, proudy lidí na chodnících. Samozřejmě nesmím zapomenout na krásné památky a budovy, které máš, na tvé obyvatele, kterým
jsem tehdy nerozuměla ani slovo. Někdy si to zopakujeme, nemyslíš?
Tentokrát už bych se s tvými obyvateli dorozuměla. A vzala bych si s
sebou jak deštník, tak sluneční brýle (poučila jsem se). Moc se těším,
až se opět uvidíme.
Tereza Fildánová

Milé moře v Tunisku,
ráda bych za tebou přijela, ale nemůžu. Jak se tam máš? Já se mám
dobře, ale stýská se mi. Zažili jsme spolu spoustu dobrých věcí. Třeba jak jsi mi ukradlo lehátko a já jsem pro něho musela plavat nebo
jak jsme spolu sbírali mušle a spousty jiných věcí. Ale bylo mi u tebe
strašné horko. Mrzí mě, že už se asi nikdy neuvidíme. Ale pokusím se!
Snad ti tenhle dopis přijde.
Tvoje kamarádka Kristýnka Tomková
P.S.: Letos pojedu někam jinak, tak nebreč!
Milé Dolomity,
víš starý příteli, já už ani nevím, co bych ti měl psát. Je to už skoro
dekáda, co jsem k tobě spolu se svou rodinou zavítal poprvé. Poprvé
jsem se tě i trochu bál, co na to říct, bylo mi teprve pět let a tvé srázy a
vrcholky tyčící se k nebi, pokryté sněhem a ledem, byly, jsou a budou
děsivé a krásné zároveň. Dnes už se nebojím a pocit ledového horského větru letícího kolem mě je neuvěřitelný a já doufám, že ho zažiji
znovu.
Jakub Hajduk
P.S.: A nepřijedu sám.
Milé Jeseníky,
moc se mi po vás stýská. Sice jsme se viděly minulý rok, ale připadá mi to jako věčnost. Moc se mi líbila ta vaše krajina, ten krásný výstup na Praděd okolo vodopádů, které byly nádherné. S rodinou jsem
si to náramně užila. A té zábavy! Ale co je zábava oproti tvé krásné
krajině, ty krásné lesy, hory, tak moc je mi líto, že jsem vás musela
opustit. Rvalo mi to srdce, ale musela jsem to udělat. Už se velmi těším,
jak v létě přijedu do Karlovy Studánky, do tak krásného města a budu
si moct vystoupit na Praděd, Petrovy kameny, protože okolní příroda
je úžasná.
S láskou Petra Zdráhalová
P.S.: Nebojte, už se dočkáme, za pár týdnů se znovu uvidíme a
doufám, že si to znovu užijeme. Tak neplačte, uteče to jako voda.
Milý Londýne,
už je to dlouho, co jsme se viděli naposled, nemyslíš? Ale neskutečně ráda vzpomínám na ten čas, co jsme spolu strávili, i přes to, že

Milý Český ráji,
už to bude téměř rok,
co jsme se neviděli. Vzpomínám si na dlouhou
cestu, než jsme k tobě se
strejdou dorazili. Byla nejen velmi zdlouhavá, ale i
nudná. Avšak stála za ten
pohled na krásnou přírodu, kterou vlastníš. Procházky v ní byly příjemné, ale návštěva skal nám moc nevyšla, protože
pršelo. Ostatní procházky, jak už jsem zmiňovala, byly příjemné, musím ti pochválit výborné borůvky, ty umíš vážně skvěle. Při procházkách jsem si jich pár posbírala. Snad se máš dobře.
S pozdravem Kristýna Tomášková
P.S.: Možná se zase někdy zastavím.
Milé Jadranské moře,
poprvé jsme se viděli, když mi bylo asi 9 let, však ty víš! Pamatuješ
si, jak jsme spolu ten týden dováděli? Nemůžu zapomenout na tvoji
krásně čistou vodu a na to jak jsi velké, ty se ani nemůžeš porovnávat
s místním panem Donbasem. Ale taky jsi mě párkrát dost naštvalo!
Třeba s tím, jak jsi dělalo vlny a já se kvůli tobě málem utopila anebo
ta tvá slaná chuť, když jsem se tě omylem napila – fuj! Moc jsem si to s
tebou užila a od té doby za tebou skoro každý rok jezdím. Doufám, že
se zase o prázdninách potkáme.
S pozdravem Anna Netopilová
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Při cestě do zahraničí se vám může hodit…
vás nebudeme zkoušet, jak ovládáte cizí jazyky, naopak vám chceme podat pomocnou ruku. V případě, že pojedete do zahraničí, kde
byste mohli uplatnit ruský a francouzský jazyk, a nebyli jste dostatečně jazykově vybaveni, nabízíme vám několik slovíček, bez kterých
se určitě neobejdete .
pár francouzských slovíček…
Bonjour
[bonžůr]
Bonsoir
[bonsuár]
Monsieur
[mesije]
Mademoiselle
[madmuazel]
le chat
[l ša]
le journal
[l žurnal]
la recréation
[la rekreasijon]
voila
[vuala]
Je t´aime
[žtém]
merci
[mersi]

dobrý den
dobrý večer
pán
slečna
kočka
noviny
přestávka
tamhle je
miluji tě
děkuji

pár ruských slovíček…
живот
[živót]
погреб
[pogréb]
пчелы
[pčely]
инопланетянин [inoplanětjanin]
фамилия
[famílija]
ужасный
[užásnyj]
родина
[ródina ]
страна
[straná ]
борода
[borodá]
собака
[sabáka]

břicho
sklep
včely
mimozemšťan
příjmení
strašný
vlast
země
bradka
pes

No řekněte sami, jak byste se chtěli v cizině obejít bez slov kočka, mimozemšťan a bradka? 

Co bych se měl
ěl naučit na zzákladní
k
škole…
škole……
škole…….
kole……
e
Zvládnete to také?
Někteří z vás mají základní školu
čerstvě za sebou, jiní si jen matně vzpomínají, s kým seděli v lavici v 8. třídě
a někteří už jsou ze školy pryč hezkou
řádku let. Pro vás všechny jsme si připravili malý test znalostí. Deváťáci sestavovali otázky z různých vyučovacích
předmětů. Znalosti, na které se v nich
ptají, považují za to nejdůležitější ze své
školní docházky. Ověřte si, co víte. Zapisujte si vaše odpovědi a na konci testu
si zkontrolujte jejich správnost. Za každou správnou odpověď si připište jeden
bod. Za řešením testu najdete zhodnocení vašich znalostí. Kolik bodů získáte
z možných třiceti šesti? Držíme vám
palce! Snažte se, ale hlavně nezapomeňte: Smích je kořením života, a proto se u
výběru správných odpovědí i u zhodnocení dobře pobavte!
Matematika:
1. Vypočítej, kolik je 5% ze 300?
A/ 15
B/ 30
C/ 3
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2. Jak se vypočítá obsah čtverce?
A/ S =a . a
B/ S = a + a
C/ S = 2. a

Dějepis:
7. Kdo byl upálen 6. 7. 1415?
A/ Václav III.
B/ Konstantin a Metoděj
C/ Jan Hus

3. Kolik je jedna polovina z jedné poloviny?
A/ 1
B/ jedna čtvrtina
C/ jedna pětina

8. Kdo se stal naším 1. československým prezidentem?
A/ Edvard Beneš
B/ Klement Gottwald
C/ Tomáš Garrique Masaryk
9. Kdy začala 2. světová válka?
A/ 15. 3. 1939
B/ 1. 9. 1939
C/ 8. 5. 1945

Český jazyk:
4. Kolik máme slovních druhů?
A/ 50
B/ 10
C/ 3
5. Která ze 3 variant je pravopisně
správně?
A/ viviklaný
B/ vyviklaný
C/ vyvyklaný
6. Který básník napsal Kytici?
A/ Karel Hynek Mácha
B/ Božena Němcová
C/ Karel Jaromír Erben

Občanská výchova:
10. K jaké hoře přivedl praotec Čech
svůj lid?
A/ Milešovka
B/ Sněžka
C/ Říp
11. Jaká zvířata jsou umístěna na velkém státním znaku?
A/ 2 psi, 2 kočky
B/ 2 orli, 2 lvi
C/ 2 pávi, 1 tygr, 1 lev

příloha Tovačovského kamelotu
12. Kdy vznikla samostatná Československá republika?
A/ 25. 2. 1948
B/ 28. 10. 1918
C/ 1. 1. 1993
Přírodopis:
13. Popiš vývojová stádia motýla.
A/ vajíčko, larva, kukla, dospělec
B/ vajíčko, motýl
C/ vajíčko, kukla, dospělec
14. Kolik párů žeber má člověk?
A/ 8
B/ 28
C/ 12
15. Kdo je tvůrcem evoluční teorie o vývoji člověka?
A/ Albert Einstein
B/ Charles Darwin
C/ Jan Evangelista Purkyně
Zeměpis:
16. Která je naše nejdelší řeka?
A/ Labe
B/ Berounka
C/ Vltava
17. Kterým státem protéká řeka Nil?
A/ Francie
B/ Kuba
C/ Egypt
18. Která země je největší svou rozlohou na světě?
A/ Čína
B/ USA
C/ Rusko
Chemie:
19. Jakou značku má prvek sodík?
A/ Na
B/ Cl
C/ K
20. Chemický vzorec vody je:
A/ H2 SO4
B/ H2O
C/ NaCl

21. Jaká je první pomoc při poleptání
kyselinou?
A/ mytí proudem vody a citronovou
šťávou
B/ omývání proudem vody a roztokem sody
C/ omývání roztokem kuchyňské soli
a octu
Fyzika:
22. Kolik má 1 litr mililitrů?
A/ 10
B/ 100
C/ 1000
23. Kdo vymyslel gravitační zákon?
A/ Archimédes
B/ Otto Wichterle
C/ Isaac Newton
24. Jaká existují skupenství vody?
A/ tvrdé, měkké
B/ vlažné, teplé, studené
C/ pevné, kapalné, plynné
Anglický jazyk:
25. Jak se řekne anglicky: „Jak se jmenuješ?“
A/ How are you?
B/ What´s your name?
C/ How ´s your name?
26. Co znamená anglický výraz: I ´m not?
A/ já nemám
B/ já nejsem
C/ já neumím
27. Jak se odpoví na otázku Do you
speak english?
A/ Yes, i speak.
B/ Yes, i can.
C/ Yes, i do.
Hudební výchova:
28. Kdo složil hudbu k české hymně?
A/ Karel Jaromír Erben
B/ František Škroup
C/ Jaromír Nohavica

29. Kde vznikla opera?
A/ v Itálii
B/ na Kubě
C/ v Etiopii
30. Kdo složil hudební cyklus Má vlast?
A/ Bedřich Smetana
B/ Antonín Dvořák
C/ Leoš Janáček
Výtvarná výchova:
31. Kdo namaloval obraz Mona Lisa?
A/ Alfons Mucha
B/ Leonardo da Vinci
C/ Josef Lada
32. Co je to koláž?
A/ nedělní pečivo
B/ obrázek vytvořený nalepením z vystříhaných částí časopisu
C/ plakát na „kolu“
33. V jakém slohu byla postavena katedrála sv. Víta?
A/ secese
B/ románský sloh
C/ gotika
Pracovní činnosti:
34. Co udělám před podepsáním smlouvy?
A/ nabídnu tykání úředníkovi
B/ důkladně si smlouvu přečtu
C/ umyju si ruce
35. Kde sídlí Česká národní banka?
A/ Praha
B/ Monte Carlo
C/ Horní Lhotka
36. Co patří do životopisu?
A/ jméno domácího mazlíčka
B/ znalost jazyků
C/ rodné příjmení tchyně
Správné řešení: 1a, 2a, 3b, 4b, 5b, 6c, 7c,
8c, 9b, 10c, 11b, 12b, 13a, 14c, 15b, 16c, 17c,
18c, 19a, 20b, 21b, 22c, 23c, 24c, 25b, 26b, 27c,
28b, 29a, 30a, 31b, 32b, 33c, 34b, 35a, 36b.

Výsledky kvízu:
36 - 29 bodů: Výborně, jsi génius! Zvládl(a) jsi učivo základní školy na výbornou!!! Z tohoto výsledku bych
ch vyvodil(a) závěry
z
a vydal(a) se rovnou na Karlovu univerzitu!
28 – 20 bodů: Chvályhodné znalosti!!!! Na ředitele zeměkoule by to možná stačilo...
19-12 bodů:

Tak pěkný průměr. Z toho kouká troječka s odřenýma ušima!

11 – 6 bodů:

No tak, učivo základní školy dá někdy pořádně zabrat, ale tak když
yž zavřeme všechny oči, tak teda jo.

5 bodů a méně: Hrůza !!!!! To je na propadnutí!!!! A bez omluvy.
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Luštíme a hádáme
Na své si určitě teď přijdou malí i
velcí milovníci luštění a hádání. Deváťaci s paní učitelkou Polzerovou sestavili osmisměrku, připravili hádanky a
přesmyčky a celé to završili obrázkovým
čtením (nejen) pro děti.

1. Osmisměrka
Najdi a vyškrtej
bok, cer, kur, nos, obr, roh, veš, vlk
bobr, kiwi, řasa, seno, stůl, zelí
banán, beton, bobek, botek, čolek,
kokos, krtek, lelek, mrkev, rajče,
tučňák, tuleň
ananas, citron, jablko, jahoda,
hruška, kačena, klokan, meloun,
paleta, pomelo
broskev, jiřička, brkoslav, mravenec, pomeranč
2. Hádanky
• Leze, leze po železe, nedá pokoj, až tam vleze
• Je to černé a skáče to přes rybník.
•
•
•

(klíč)
(jeptiška
na skútru)
Jednou dírou tam, dvěma dírama ven.
(kalhoty)
Kdo to dělá, nechce to, kdo to koupí, nepotřebuje to, a kdo
to potřebuje, neví o tom.
(rakev)
Obchází kolem potoka, nesekne do trávy, ani do stébla. Co
je to?
(měsíc)

3. Přesmyčky států a hlavních
vních měst
Skocemburlu
Skovatroch
kovatroch
Kocemně
Zachstánka
Rapah
Skozonizem
kozonizem
Kosponja
Sinkyhel
inkyhel
Kálev Bnietári
Ďarskoma
Stukoporgal
Rešťkubu
Comona
Kořec
4. Obrázkové čtení
Dědeček zasadil …….(řepu).
(řepu). Semínko rostlo a rostlo, až

A tady by klasická pohádka pro děti končila, ale ta naše má
ještě krátké pokračování pro dospělé.
Jelikož dědeček při tahání řepy zabral moc, ruplo mu v zádech a povzdechnul si:

To je teda paráda,
teď jsem chabrus na záda.
Dočista jsem z toho hin,
podejte mi ibalgin.
Fčil se ani nehnu,
tak si rači lehnu.
Babko, podé mazání,
co tu bolest vyhání.

vyrostla mohutná ………(řepa).
řepa). Dědeček ji šel vytáhnout, ale

Babka dědka namazala,

nepodařilo se mu to. Zavolal
lal si na pomoc ……….(babičku) ,

pak mu masáž udělala.

ale …….(řepu) spolu nevytáhli. Zavolali na pomoc …………
(vnoučka). Táhli, táhli, ale ………(řepu) nevytáhli. Zavolali

Dědeček je zase zdravý

na pomoc ………..(vnučku). Táhli, táhli, ale ………….(řepu)

a do latě všechny staví.

nevytáhli. Zavolali na pomoc …………..(pejska). Táhli, táhli,

Už můžu i do dřepu,

ale ……… (řepu) nevytáhli. Zavolali na pomoc ……….(kočičku). Táhli, táhli, ale ……(řepu) nevytáhli. Zavolali na pomoc
…..(myš). Táhli, táhli, až nakonec vytáhli!!!
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Pár slov deváťáků ...
“Čeho bych chtěl v životě dosáhnout?“
Vzpomínáte si ještě, jaké sny a životní cíle jste měli v patnácti? Někteří naši
letošní deváťáci mají o své budoucnosti naprosto jasné představy. Dokončení
školy, dobrá práce, cestování, rodina.
Jiní ještě netuší, kam budou jejich kroky
v životě po skončení střední školy směřovat. Přečtěte si jejich zpovědi o tom,
čeho by chtěli v životě dosáhnout.
…Tak začnu asi takhle. Určitě bych
chtěl vést nízkonákladový život, být šetrný k životnímu prostředí, pomáhat
lidem v nouzi (blízkým). Moje představa je taková, že budu žít s manželkou a
našimi 2 dětmi (chlapec, dívka). Někde
daleko od civilizace, klidně i uprostřed
lesa s rodinkou psů (husky). Chci vést
takový život, že se klidně půjdu koupat
v potoku, ohřívat na ohni, topit dřevem
atd. ……. Určitě bych chtěl cestovat po
světě. Celou Evropu bych chtěl určitě
procestovat. Ale nejvíc bych chtěl do
Jižní Ameriky. Chtěl bych podnikat a co
nejvíce rozvíjet zemědělství. Vymýšlet
např. nějaké nízkonákladové stroje atd.
Chtěl bych v dospělosti napsat knížku.
Chtěl bych být členem nějaké organizace. Chtěl bych…….. moc, já vím. Ale: „ I
sny se stávají skutečností.“
Lukáš Navrátil
…Můj momentální cíl je se co nejvíce naučit (hlavně v praxi) na mojí střední
škole. Abych byl v mém oboru nejlepší a
aby se lidem líbilo, co jsem udělal. Chtěl
bych, aby mně lidé, u kterých budu pracovat, řekli, že jsem udělal dobrou práci.
Jiří Borek
… V mém životě bych chtěla dosáhnout hlavně spokojenosti. Chtěla

bych se odstěhovat do Los Angeles a žít
svůj život. Druhá věc, které bych chtěla dosáhnout, je být inspirací. Chtěla
bych inspirovat lidi a pomáhat jim z
jejich těžkých časů, být pro ně přítelem
a hlavně roznášet radost a spokojenost
do jejich srdcí. Chtěla bych v lidech zanechat nějakou stopu a udělat je o něco
šťastnější.
Tereza Fildánová
…Chtěla bych dokončit střední školu a vysokou a potom se věnovat koním
a vydělávat si tak. Chtěla bych být známou trenérkou, všichni kdo mě vidí
jezdit, říkají, že mám talent, tak doufám, že mě to nepřestane bavit a uživí
mě to.
Michaela Sejkorová
… Nevím, co budu dělat po škole.
Najdu si práci, byt a budu sám! Možná si najdu ženskou, která mně vypere,
uvaří atd. Možná taky ne. Nevím, co
bude za dva dny, natož za tři roky. Nikdy nevíte, co se může stát.
Michal Bango
…Chtěla bych být kriminalistkou
nebo aspoň pracovat u policie. Mít
vysoké školy. Bydlet ve vesnici v Olomouckém kraji. Mít 2 děti, manžela,
dům. Mít krásnou silnou motorku a
auto. A hlavně zdraví.
Kristýna Tomková
…O životě přemýšlím v jednom
kuse a čím jsem starší, tím se ten „život“ blíží. Čeho bych chtěl dosáhnout?
To je prosté, chtěl bych odmaturovat
a jít na vysokou, najít si holku, kterou
budu mít rád a až udělám vysokou,

budu chodit do práce, abych si mohl
koupit, co budu chtít.
Miroslav Studnička
…Mým prvním cílem je dokončit
gymnázium, přitom udělat maturitu,
pak vystudovat vysokou školu, nejlépe někde v zahraničí, ale nevadilo by
mi, kdyby byla v ČR. Jelikož se nejvíce
zajímám o přírodní vědy, především o
fyziku, ale i chemii, matematiku a angličtinu. Největším snem, který mám,
je pracovat v organizaci NASA, ale
vím, že je to málo pravděpodobné, tak
bych ráda aspoň pracovala na různých
výzkumech, týkající se fyziky, chemie,
ale taky myšlení lidí. Rodinu moc neplánuji, radši se budu zabývat vědou a
kariérou.
Kristýna Tomášková
… O svém budoucím životě jsem
celkem přemýšlela, ale ne moc dopředu. Teď je pro mě takovou prioritní věcí
udržet se na střední a úspěšně odmaturovat. Ano, chtěla bych na vysokou,
najít si dobré místo, ale to je podle mě
ještě hodně daleko. Když se mi podaří
vystudovat vysokou, tak budu ráda, a
když ne, no tak se svět nezboří…
Michaela Křepelková
… Ve svém životě bych chtěla dokončit určitě střední školu, kterou jsem
si sama vybrala. Pokud by mě škola bavila, chtěla bych zkusit vysokou školu.
Po ukončení studia bych si ráda našla
nějaké zaměstnání, které by mě hlavně
hodně bavilo, a mohla se mu věnovat. Po
nějaké době určitě založit i rodinu. Doufám, že se mi alespoň něco z toho splní.
Michaela Ligačová

Doufáme, že jste nad řádky naší přílohy pobavili a že vám zpříjemnila vaše dny. A kdo všechno se podílel na její přípravě?
Žáci devátých tříd:
A jejich vyučující: koordinátor – Mgr. Jitka Lehká
Mgr. Marcela Haraštová
Mgr. Olga Polzerová
Mgr. Jana Ticháčková

Přejeme vám krásnou dovolenou, hodně sluníčka, příjemnou pohodu a spoustu nezapomenutelných zážitků!!!
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Stolní tenisté Tovačova mají za sebou
úspěšnou sezonu ověnčenou postupem!
Dokonáno jest! Stolní tenisté TJ Sokol
Tovačov zvládli poslední utkání a korunovali
tak své úspěšné počínání v mistrovských soutěžích sezony 2014-2015. Můžeme se tedy v
souhrnu podívat, jak si naše celky mezi konkurencí vedly.
A-tým bojoval v silně obsazeném krajském přeboru 1. třídy a nutno říct, že byl
zdatným soupeřem. Naši hráči sehráli s
favorizovanými soky řadu výborných a vyrovnaných zápasů, ale častokrát doplatili na
neúspěšné a hlavně smolné koncovky rozhodujících pátých setů, které pak ve výsledcích
hrály zlomovou roli. Jako při těsně prohraných utkáních s Mohelnicí, Albrechticemi,
Krnovem a Kolšovem či v remízovém s Prostějovem.
Ve druhé polovině sezony se k Tovačovským paní Štěstěna konečně trošku přiklonila a pomohla k dosažení několika klíčových
výsledků. Za zmínku stojí hlavně vítězství
10:7 nad druhým postoupivším týmem tabulky Bukem a cenné remízy s Jeseníkem C a
Neředínem B, které je v konečném zúčtování
vynesly na poklidné 8. místo tabulky s jednobodovou ztrátou na šestý Krnov.
Áčko reprezentovali Jaroslav Pazdera
starší, jenž je kapitánem družstva, Vlastimil
Otáhal, Zdeněk Palčík a Milan Horák. Za
tým nastoupili i talentovaní mladíci Adam
Soukup a Dalibor Skopal, jež klub získal v
průběhu sezony z Přerova formou střídavých
startů.
B-tým, který v loňské sezoně nešťastně
sestoupil, se po dlouhých letech setkal v jedné
soutěži s C-týmem. Zpočátku byly sice ambice béčka neurčité, ale při průběžně zdárných
výsledcích se snaha o postup stala jasnou prioritou. I proto se klub klíčově posílil o zkušeného Josefa Zavřela mladšího, jehož vedení
oddílu získalo na přestup z Přerova.
Od konce ledna, kdy B-tým smolně podlehl v Hustopečích, už neokusil hořkost pro-

hry a konkurenci přehrával víceméně jedno- uspořádal své vzpomínkové turnaje, kteznačným poměrem. Pomyslnou třešničkou ré připomínají dlouholeté a úspěšné hráče
byla odvetná konfrontace se suverénním Pře- Tovačova. Po prosincových Memoriálech
rovem D. V nádherném a do poslední chvíle Tomáše Hanečky a Františka Přecechtěla to
dramatickém klání tovačovský tým, který byl jarní 12. ročník memoriálu Ing. Bořivoje
nastoupil ve svém nejsilnějším složení, vybo- Otáhala. Prvenství na tomto turnaji obhájil
joval cennou remízu 9:9. Béčko si postup ze Zdeněk Daněk z Komořan. Druhé místo ob2. místa zajistilo už s předstihem a vítěznou sadil Jindřich Bluma ml. z Přerova, na třetím
šňůrou i zakončilo úspěšnou sezonu.
místě skončil Aleš Grmela z Ondratic a čtvrtý
Základní sestavu B-týmu tvořili: Martin byl Pavel Koutný z Buku.
Od zimních měsíců klub začal pracovat s
Ginter, Josef Zavřel mladší, Miroslav Vojtašek, Pavel Macháček, který byl kapitánem mládeží. Pod vedením Zdeňka Palčíka se pravidružstva, a Marek Smolka. K bodovým zis- delně konají tréninkové jednotky. Další zájemci
se můžou přihlásit prostřednictvím některého
kům pomohli i Pavel Polčák a Vilém Vilém.
C-tým dostal za úkol krýt svému bratr- z kontaktů uvedených na oficiální www preskému celku v okresní soutěži záda, a to se zentaci www.pinec-tovacov.estranky.cz.
Nadcházející sezona bude pro klub stolmu i celkem dařilo plnit. Družstvo nemělo výrazně kolísavé výsledky, ale rozhodně ních tenistů specifická už jen proto, že oddíl
hráče mrzely těsné prohry 10:8 s Loučkou, slaví 50. výročí od svého znovuzaložení. I
Brodkem u Přerova, Dolním Újezdem B a proto se v sobotu 19. září uskuteční ve sporC. Náš třetí tým dosáhl i kvalitních výsledků. tovní hale akce k tomuto jubileu. „Na konCeněny byly hlavně výhry nad Chropyní C, krétní podobě programu pracujeme, ale akce
Dolním Újezdem C, čtvrtými Hranicemi C bude přístupná i veřejnosti. Tímto samozřeja Hlinskem B, ve kterém náš celek prohrával mě zveme všechny příznivce tohoto sportu,“
už 4:7, ale sérií sedmi výher utkání zlomil ve pověděl předseda klubu Jaroslav Pazdera
svůj prospěch. Forma céčka gradovala v sa- starší.
Za oddíl stolního tenisu TJ Sokol Tovačov
motném závěru ročníku. Z posledních čtyř
Jaroslav Pazdera ml.
klání tým tři vyhrál a jednou remizoval, což
mu zajistilo výborné
7. místo, pouhý bod
za šestým Dolním
Újezdem B.
Céčko nastupovalo ve složení: Jaroslav
Pazdera ml., jenž byl
kapitánem týmu, Jan
Malec, Lubomír Lexmann a Jiří Frehar.
K bodům pomohli i
Alois Ligurský a Ondřej Skřipský.
Stejně jako kazleva: Zdeněk Palčík, Vlastimil Otáhal, Milan Horák a Jaroslav
ždým rokem oddíl
Pazdera st.

zleva: Josef Zavřel ml., Pavel Macháček, Marek Smolka a
Miroslav Vojtašek.

Číslo 3/2015

zleva: Jaroslav Pazdera ml., Jan Malec, Jiří Frehar a Lubomír
Lexmann.
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Světový pohár ve sportovní střelbě
Štětín 14. – 22. 4. 2015
Koho by napadlo, že Světový pohár ve
sportovní střelbě v polském Štětíně může
mít něco společného s naším městem. A
přece. Ve Štětíně se každý rok setkávají
tělesně postižení sportovci, kteří soutěží
ve střelbě vzduchovými zbraněmi. Letos
jich do Polska přijelo z 29 států světa 105,
a protože jeden z nich pochází z Tovačova, donesly se jeho úspěchy až k nám na
Hanou.
Na programu této soutěže byl kompletní program puškových i pistolových
disciplín ze vzduchových zbraní ve skupinách postižení SH1 i SH2. Mezi nimi
se náš malý tým pistolářů neztratil, když
v první pistolářské soutěži P5 – StVzPi 40
– standardní vzduchová pistole na 40 ran,

získal hned medailová umístění. Tato
disciplína vyžaduje speciální pětirannou
vzduchovou pistoli, protože při střelbě
osmi pětiranných sérií je vždy nutno v
každé sérii během 10 vteřin vypálit pět
ran do jednoho terče. Klidné zamíření,
plynulé spouštění všech pěti ran je náročné na koordinaci všech smyslů v omezeném časovém desetivteřinovém limitu.
Nejlepšího výsledku dosáhl britský
vozíčkář Roy Carter nástřelem 352 bodů
před polským reprezentantem Szymonem Sowinskim se 347 body. Výborné
třetí místo a pohár pro třetího jednotlivce vybojoval v novém českém rekordu
František Konečný nástřelem 338 bodů.
Soutěž byla napínavá do posledního vý-

střelu, protože František Konečný vynikající poslední položkou odsunul Rakušana Christofa Kliena na čtvrté místo.
Další členové českého týmu získali 7.
místo – Vladimír Marčan a 10. místo –
Roman Gronský. Celkově tedy český tým
získal bronzové medaile v soutěži družstev za umístění za vítězným Polskem a
druhou Velkou Británií.
Dodatečně Františku Konečnému k
jeho úspěchu gratulujeme a přejeme, aby
i další jeho rány na terč byly přesné.
Čerpáno z článku Čeští TP střelci
dvakrát bronzoví na světovém poháru ve
Štětíně, web České asociace tělesně handicapovaných sportovců
Kvetazaj

Zpráva o průběhu regionální soutěže SPV v Atletice
Atletický čtyřboj – okresní kolo
Kdy: 17. května 2015
Kde: fotbalový stadion TJ Spartak Přerov
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V neděli 17. května 2015 se celkem 25 mladých nadějných
atletů z TJ Sokol Tovačov vypravilo společně se svými oddílovými vedoucími a některými rodiči či prarodiči na fotbalový
stadion TJ Spartak do Přerova změřit síly a utkat se s ostatními
v okresním kole atletického čtyřboje.
Celá skupina sportovců z Tovačova se do Přerova přesunula
autobusem v 7.30hodin a na stadion se dostavila s časovou rezervou pro prezentaci všech účastníků, seznámení s prostředím
sportoviště a nutným rozcvičením. V 9 hodin proběhlo slavnostní zahájení závodů a rozdělení mladých atletů do kategorií
a skupin. Celkem 124 sportovců z 8 TJ a SPV regionu soupeřilo
ve čtyřech disciplínách:
• sprint (mladší kategorie 50m a starší 60m)
• hod míčkem do dálky
• skok daleký z rozběhu
• běh vytrvalý (mladší kategorie 400m a starší 800m)

Číslo 3/2015

Tovačovský kamelot
Našim mladým atletům se v ostré konkurenci dařilo a získali pro Tovačov 8 cenných kovů, z toho dvě zlaté, čtyři stříbrné,
dvě bronzové medaile a také dvě nepříliš populární bramborové
(4. místo). Umístění našich sportovců v jednotlivých kategoriích:
Mladší žáci I. (rok narození 2006 a mladší)
26 soutěžících
2. místo Rozehnal Aleš
8. místo Zavadil Jiří
Mladší žáci II. (2005-2004)
celkem 13 soutěžících
3. místo Kohn Martin
7. místo Majtner Tadeáš
Mladší žákyně I. (2006 a mladší)
celkem 28 soutěžících
1. místo Kocmanová Veronika
2. místo Hajduková Tereza
4. místo Mlčůchová Tereza
Další umístění: Zajícová Monika (11.), Pečenková Anna(13.),
Cetkovská Jana (19.), Symerská Michaela (20.), Skopalová Luciana (21.)
Mladší žákyně II. (2005-2004)
celkem 19 soutěžících
7. místo Zavadilová Bára
Lasovská Hana (13.), Zavadilová Martina (15.)
Starší žáci III. (2003-2002)
celkem 10 soutěžících
2. místo Pasz Martin
3. místo Kohn Jiří
4. místo Hajduk Lukáš
6. místo Pazdera Jiří
Starší žáci IV. (2001-2000)
celkem 8 soutěžících
6. místo Zavadil Marek

Starší žákyně III. (2003-2002)
1. místo Polzerová Barbora
2.místo Partyková Aneta
8. místo Vránová Veronika
Večeřová Eliška (15.)
Starší žákyně IV. (2001-2000)
Orlová Lucie (5.)

celkem 15 soutěžících

celkem 5 soutěžících

Všichni naši medailisté a úspěšní sportovci postupují do
krajského kola atletické soutěže, které se uskuteční v neděli 24.
5. 2015 v Přerově. Gratulujeme všem umístěným a děkujeme
za vzornou reprezentaci TJ Sokol Tovačov. Dík patří také vedoucím jednotlivých oddílů, kteří své svěřence na soutěž dobře
připravili a věnují se rozvoji sportu v Tovačově ve svém volném
čase.
Za všechny vedoucí Mgr. Ivana Zavadilová

Zpráva o průběhu krajského kola atletické soutěže
ASPV
Kdy: neděle 24.5.2015
Kde: Přerov, fotbalový stadion TJ Spartak
V neděli 24. 5. 2015 se deset mladých a nadějných tovačovských atletů z TJ Sokol vypravilo znovu do Přerova na krajské
kolo atletické soutěže ASPV. Přes chladné počasí podali skvělé
výkony a znovu stanuli na stupních vítězů. Postupují
tak do celorepublikového finále v Atletickém čtyřboji, které se bude konat v sobotu 6. června v Třebíči.

Kategorie Starší žákyně
Partyková Aneta
1.místo
Gratulujeme, děkujeme za vzornou reprezentaci TJ Sokol
Tovačov i města Tovačova a přejeme hodně úspěchů v celorepublikovém finále nebo v dalších sportovních soutěžích.
Mgr. Ivana Zavadilová

Tovačovští závodníci a jejich umístění
v krajském kole:
Kategorie Mladší žáci I.
Rozehnal Aleš
1.místo
Zavadil Jiří
4.místo
Kategorie Mladší žákyně I.
Mlčůchová Tereza
1.místo
Kocmanová Veronika
2.místo
Hajduková Tereza
3.místo
Kategorie Mladší žáci II.
Kohn Martin
2.místo
Kategorie Mladší žákyně II.
Zavadilová Bára
8.místo
Kategorie Starší žáci
Pasz Martin
3.místo
Kohn Jiří
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Pozvánky
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Kulturní a sportovní akce v Tovačově – červenec, srpen 2015
Datum

Čas

Název akce

Místo konání

Pořadatel

3. 7. 2015
pátek

21.30 hod.

Letní kino na nádvoří

Nádvoří zámku

Město Tovačov

4. 7. 2015
sobota

19.00 hod.

Dejme šanci dětem
(hudební rockový večer)

Zámecký park

Šance, o.s.
Město Tovačov

6. 7. 2015
pondělí

9.00 hod.

Grand Prix a extraliga v minigolfu

Hřiště minigolfu u sauny

Klub dráhového golfu

11. 7. 2015
sobota

10.30 hod.

Vycházka po bojišti u Tovačova
z roku 1866

Naučná stezka 1866

Město Tovačov
Komitét 1866

31. 7. 2015
sobota

19.00 hod.

Galavečer v Dubu

Barokní kostel v Dubu

Městys Dub nad Moravou

15. 8. 2015
sobota

14.00 hod.

Tovačovský portál

Zámecký park

Město Tovačov

22. 8. 2015
sobota

20.00 hod.

Srpnová noc

Zahrada mysliveckého domu MS Haná Tovačov

28. 8. 2015
pátek

17.00 hod.

Čtení na zámku

Zámek

Tovačovský zámek o.p.s.
Město Tovačov

30. 8. 2015
neděle

9.00 hod.

Moravia Tour a I. liga v minigolfu

Hřiště minigolfu u sauny

Klub dráhového golfu

Klub dráhového golfu
v Tovačově srdečně
zve na neopakovatelné
turnaje:
6. července – Grand Prix a extraliga
v minigolfu - hřiště u sauny.
Po 10 letech zavítá do Tovačova česká minigolfová špička
v čele s úřadujícím mistrem Evropy a dalšími úspěšnými
reprezentanty. Předpokládá se, že se turnaje zúčastní –
- Karel Molnár (Tempo Praha) - mistr Evropy 2014 v
nejprestižnější kategorii mužů.
- Martin Ječný (Tempo Praha) - čtvrtý na ME 2014 v
téže kategorii.
- Pavel Gerža (MGC Olomouc) - nejlepší muž Evropského klubového poháru 2014, kde vyrovnal světový
rekord na 8 okruhů.

30. srpna – Moravia Tour a I. liga
v minigolfu - hřiště u sauny.
Zahajovací turnaj nového ročníku moravské ligy.
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Letní pozvánka
na Galavečer v Dubu 2015
Vážení přátelé,
dovoluji si vás pozvat na 4. ročník galavečera v
Dubu 2015, který proběhne
dne 31. července 2015 v kostele Očištění Panny
Marie v Dubu nad Moravou.
Dovoluji si tvrdit, že tento ročník bude zcela výjimečným kulturním zážitkem. Letošní program je
speciálně připraven pro tento večer a pro kostel v
Dubu nad Moravou, který je ve vašem regionu jedinečný.
David Uličník a Jiří Škořpík
Jejich zázemí je už roky spojeno se skupinou
4TET. Přesto se tyto dvě výrazné osobnosti sešli
s chutí nad zcela novým hudebním projektem IN
CONCERTINO. Toto seskupení nabízí široký repertoár hudebních skvostů. Zazní žánry a styly
minulých století, uslyšíte perly italských skladatelů,
Leoše Janáčka, vlastní autorské písně Jiřího Škorpíka i známé skladby současnosti.
Dalším milým hostem večera bude herec Pavel
Soukup, který večer proloží četbou a recitací básní
známého textaře Pavla Vrby.
Galavečer doplní výstava obrazů z dílny Davida
Uličníka.
Stejně jako všechny předchozí večery byly benefiční, tak i v tomto roce jsem se rozhodla rozdělit
výtěžek ze vstupného mezi kostel v Dubu a Občanské sdružení Lipka pro zdravotně postižené v Prostějově.
Hlavní záštitu nad tímto galavečerem převzal
Ministr zemědělství ČR Ing. Marian Jurečka.
Předprodej vstupenek bude zahájen již začátkem března.
Na setkání s vámi se těší
Jitka Bláhová

Číslo 3/2015
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Tovačovský portál
Měsíc srpen je v tomto příjemném městečku již tradičně
spojen s festivalem Tovačovský portál, ráda bych vás proto jménem dramaturgie pozvala na tento multižánrový festival, který
je pověstný svou rodinnou atmosférou. Na letošním ročníku
se můžete setkat mimo jiné s hostem, který byl nominován na
cenu Anděla 2015 v kategorii alternativa, kladenským Zrním.
V roce 2014 vydali své zatím poslední album Následuj kojota.
Sklidilo velmi dobré ohlasy.
Uvádím zde alespoň část recenze Milana Tesaře, hudebního
redaktora brněnského Proglasu. „Zrní, „postfolková“ skupina z
Kladna, vydala další koncepční album, surrealistický příběh o
cestě lidské duše za kojotem - symbolem, hrdinou indiánských
mýtů. Písně skutečně vytvářejí příběh, třebaže by se nám do
školního čtenářského deníku jeho děj zapisoval velmi nesnadno. A to nejen proto, že hrdina příběhu nemá žádné jméno.
(Oslovení Lazare v předposlední skladbě je totiž opět pouze
jedním ze symbolů, kterými je celé album protkáno.) I když
kapela na svém novém albu pouze rozvíjí
svůj eklektický styl, který známe už z předchozích nahrávek, mám pocit, že tentokrát
jej dotáhla opravdu k dokonalosti. Skladby
Zrní nejsou melodické a priori. Jejich základem je často hutný doprovod, opakující se
rytmický vzorec, kterým se muzikanti vzdalují od folku, vnímáme-li jej jako převážně
akustickou hudbu. Jenže stačí zazpívat jeden
verš a průzračná a snadno zapamatovatelná
– folková – melodie se vynoří a zápasí s dusavým doprovodem o místo na slunci. Ani
texty Zrní nejsou nijak zvlášť komplikované.
Spíše připomínají volný proud myšlenek,
který s oblibou používali surrealisté. Následuj kojota je album o cestě. O cestě, která
začíná na křídlech velké sovy v písni Deště,
pokračuje podél potoka (Následuj kojota) ke
korytům vyschlých řek (Třesk), silnicí přes
most (Fláknout s tím), ven z mlhy (Já jsem
tvůj pes), bílou lávou, plání bílou (Edárik
a Pádik) a nakonec vesmírem a hvězdami
(Lazar). Je to cesta těch, které „nebaví vstávat každý ráno před stejný zdi“ (Fláknout s
tím) a „kroutit u pásu pátý rok“ (Lazar). A
i když jde nakonec skutečně o cestu pouze
imaginární, touha zůstává. Tak lze rozumět
poslední písni Moře, situované do večerního
Kladna roku 2013. „Vem nás slunce, vem s
sebou k moři,“ opakuje se v závěru alba jako
mantra. Možných výkladů je ovšem víc. Stačí album poslouchat a nečíst si přitom text v
bookletu. Pak namísto „nad ním je billboard
a nad ním měsíc“ můžeme rozumět třeba
„nad ním je Bilbo a nad ním měsíc“. A hned
nás napadne ještě jiná cesta…“
Kromě Zrní se tedy můžete těšit 15. srpna také na Jananas, Monogram, Acoustic
Irish a další.
Arana Nosálová
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Inzerce
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CO TO JE
CELOTĚLOVÁ
KRYOTERAPIE ?
Léčebné využívání chladu bylo známé již ve starověku. Staří Egypťané přibližně 2500 let před Kristem využívali
chladu ke stavění krvácení a ke zmenšování otoků. Hippokrates popisoval
výrazný protibolestivý účinek při zchlazení postiženého místa. Ve válkách v 18.
a 19. století byly končetiny zraněných
vojáků amputovány s minimální bolestivostí a krvácením, pokud byly předtím
obloženy sněhem a ledem.
Ochlazení jako preventivní i léčebný prostředek je v medicíně využíváno
po staletí. Vincenz Priessnitz v Jeseníku
postavil svůj léčebný systém na využití
ledové vody. Lokální kryoterapie - ledové obklady, aplikace nosičů chladu patří
k běžným terapeutickým procedurám,
zejména při léčbě potíží pohybového
ústrojí, revmatických a zánětlivých onemocnění.
Ale teprve od minulého století, kdy
byl zkapalněn kyslík, oxid uhličitý, dusík, vzduch a vodík, umožňuje technika
využít k léčbě extrémně nízkých teplot v
podobě celotělové kryoterapie.
Původ této revoluční terapie je v
Japonsku a jejím autorem je profesor
Toshiro Yamauchi, který uvedl v roce
1981 celotělovou kryoterapii do praxe.
Dnes se metoda úspěšně využívá v mnoha českých lázních, na rehabilitačních
klinikách v Německu, Rakousku, Polsku
i v dalších zemích Evropy.
Jak působí celotělová kryoterapie ?
Celotělová kryoterapie je metodou,
při které je lidské tělo vystaveno extrémně nízké teplotě -110 °C až -160°C.
Celková doba pobytu v kryokomoře je
2-3 minuty. Jelikož se jedná o celotělovou aplikaci, účinkuje chlad na tělo
velmi intenzivně, aktivuje organizmus
a pozitivně působí i na celkový zdravotní stav.
Hluboký mráz návštěvníkovi kryokomory nemůže při dodržení stanovených podmínek ublížit. Vzduch je
absolutně zbaven vlhkosti. Během této
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krátké doby vzniká v těle
řada reakcí, které ve výsledku přinášejí překvapivé
léčebné výsledky. Teplota
jádra těla (měřená např.
teplotou v ústech) se nemění, velmi rychle se ochladí
pouze povrch těla. Dochází
k obrovskému perifernímu
překrvení, urychlení metabolismu s výrazným zrychlením hojivých procesů,
zvýší se množství hormonů
tlumících zánětlivé reakce v těle, svaly s nadměrnou aktivitou se uvolňují,
na mnoho hodin dochází k naprostému vymizení bolestí. Kombinace všech
těchto efektů v mnoha systémech těla a
na mnoha úrovních je zcela jedinečná a
přináší velké léčebné výsledky.
Působením extrémně nízkých teplot
na organismus, převážně pak na receptory chladu, spojeným s rychlým ochlazením a následným ohřátím dochází k
intenzivnímu prokrvení povrchových
částí těla, jako je kůže, podkožní vazivo
a šlachosvalový aparát. Rychlá změna
teplot způsobí nárůst exkrece mnoha
tělu prospěšných látek, jako jsou např.
endorfiny, dopamin, serotonin - hormony pohody, štěstí a hormony kůry
nadledvin, které působí protizánětlivě a
analgeticky, a testosteronu, což může být
atraktivní zejména pro sportovce, neboť
tento jev je přímo spřažen s nárůstem
svalové hmoty. Dochází také k eliminaci toxických složek. Následná pohybová
aktivita způsobuje bouřlivou látkovou
výměnu spojenou s vyloučením jedů,
volných radikálů a kyseliny mléčné, které způsobují stárnutí a degeneraci buněk.
Celotělová kryoterapie akceleruje
nejen protizánětlivé, ale díky produkci
růstového faktoru také hojivé procesy.
Zintenzivní se činnost tělesných orgánů, které zbavují organizmus škodlivin.
Nervové receptory snižují reakci na bolest, kterou tělo po nějakou dobu téměř

nepociťuje. Pro vyvolání tak komplexního efektu medicína nezná jinou metodu
než právě celotělovou chladovou terapii.
K dosažení terapeutického účinku se
doporučuje aplikace chladu pod -120°
po dobu 90 sekund, kdy se povrch těla
a zhruba 1,5 cm podkožních tkání prochladí na 5 stupňů C.
Chlad v kryokomoře příznivě ovlivňuje imunitní systém. Pomáhá při revmatických onemocněních a autoimunitních onemocněních.
Souhrn účinků
• utlumení povrchových nervových
zakončení – snížení pocitu bolesti
• masivní překrvení – zlepšení metabolismu, vyplavení odpadních látek,
zrychlení hojení
• vedení nervy, receptory – pokles svalového tonu, uvolnění svalů, snížení
bolesti
• zvýšení hladiny hormonů – testosteron, adrenalin, kortikosteroidy, protizánětlivý efekt
• endorfin, dopamin, serotonin, pocit
síly, duševní pohody, "nadupanosti"
• psychika – lepší nálada, rozhodování, soustředění, koordinace, kontrola
emocí
• zlepšení práce a odolnosti CNS k
únavě a zátěži
• imunomodulace
• větší výkonnost, svalová síla, tolerance zátěže, sexuální apetit
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Současné využití v terapii a prevenci
V současné době se kryoterapie stala
důležitou složkou rehabilitačních a regeneračních technik. Celotělová kryoterapie je účinným moderním doplňkem
léčení a rehabilitace u nemocí revmatologických (revmatoidní artritida, revmatismus měkkých tkání, kolagenózy,
vaskulitidy, Bechtěrevova choroba, artrózy drobných kloubů ruky i kloubů
nosných), nemocí ortopedických (stavy
po operacích nosných kloubů, stavy po
operacích výhřezů páteřních plotének),
nemocí kožních (lupénka a psoriatická
artritida) a některých poúrazových stavů. Má dokonce vliv i na zlepšení obranyschopnosti organismu, neboť působí
pozitivně na celý imunitní systém pacienta.
Kryoterapie též napomáhá při prevenci, rehabilitaci a léčbě mnoha spor-

tovních úrazů, mezi které patří např. postižení kloubů a kloubních chrupavek,
ruptura a natažení svalstva a celkové
přetížení pohybového aparátu sportovce. Ochlazením na tak nízkou teplotu
totiž dochází k omezení rychlosti vedení
nervového vzruchu a pacient proto pociťuje jistou úlevu od bolesti poraněného aparátu. Během terapie dochází jak k
regeneraci, tak ke zvýšení pohyblivosti
kloubů, tolerance fyzické zátěže a všeobecnému zvýšení výkonnosti organismu jako celku. U žen může způsobovat
dokonce úpravu celulitidy, neboť stáhnutím buněk chladem je z jejich cytoplazmy vypuzován tuk. Díky vyplavování endorfinů do těla se cítí pacient ve
skvělé kondici, a to jak po fyzické, tak i
po psychické stránce.
MUDr. Pavel Matoušek, Ph.D.
Kryocentrum Kojetín

V prodeji je nový propagační
předmět – turistická nálepka.
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Platan

foto Michaela Křepelková, 9.B

Pocity stromu
Mohutný strom v poli stojí,
mladý pár se pod ním spojí.
Mladý muž
v ruce nůž.
Ryje jméno její
a slova lásky hřejí.
Na stromě o milování věta,
z nejkrásnějších slůvek světa.
Vítr větve stromu rozhýbe,
mraky kapkami pak posype.
Panna tiskne se ke stromu,
zalekne se děsivého hromu.
Muž chytne ji rukou
a už utíkají loukou.
Bouře najednou utichne,
a strom platan si povzdychne:
„Závidím jim lásku,
taky bych chtěl krásku!“
Tenhle strom
pocítil zlom.
Zlom touhy být člověkem,
vyjádřit pocit dotekem.
Nestát v poli,
být čímkoli.
Mužem milujícím,
žákem studujícím.
O lásce dokázat zpívat,
společně s druhým snívat.
Strom velká samota souží,
po lásce nesmírně touží.
Přestane na ni myslet?
To si musíme domyslet…
stranaKristýna
36 Tomášková, 9.B

foto Leon Bouchal

foto Jaroslav Polzer

V letošním roce se dožila
významného životního jubilea – 90 let,
paní Božena Řihošková,
která v Tovačově žila do roku 2003.
V současné době pobývá
v Domově pro seniory
v Nových Zákupech.

foto Květa Zajícová
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