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Nevzdáváme se a sázíme stromy
V sobotu 30. 9. 2017 se k bohatému hodovému programu
v Tovačově připojila Komise pro rodinu Rady města Tovačov
a zorganizovala ve spolupráci s městem již tradiční akci Zasaď
si svůj strom. Rodiče a prarodiče se svými dětmi tentokrát vysazovali krásné a vzrostlé jasany v Nádražní ulici. Každá rodina
zasadila a označila si svůj strom, a společně se nám tak povedlo udělat něco prospěšného pro své město. Doufáme, že
naše nově vysázené stromky budou
mít šanci vyrůst
a nestanou se terčem vandalismu,
tak jak jsme toho
byli svědky v minulosti.
Za Komisi pro
rodinu B.D.

Tovačovský kamelot

Informace z městského úřadu
Město Tovačov

Zastupitelstvo města

Zastupitelstvo města Tovačova schválilo na svém 16. veřejném zasedání konaném
dne 25. 9. 2017 následující usnesení
Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a s ohledem na
stanovisko Úřadu na ochranu osobních údajů č. 2/2004. Neupravené verze těchto dokumentů jsou uloženy k nahlédnutí
oprávněným osobám podle ust. § 16 odst. 2 písm. e) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, na Městském úřadě Tovačov, kancelář starosty, Náměstí 12, Tovačov.
264/16 - 17 Zastupitelstvo města Tovačova projednalo
a schvaluje kontrolu usnesení z 15. zasedání ZM, které se
konalo dne 26.6.2017.
265/16 - 17 Zastupitelstvo města Tovačova projednalo
a schvaluje zprávu o činnosti rady města.
266/16 - 17 Zastupitelstvo města Tovačova:
a) bylo seznámeno se zprávou o činnosti FV,
b) schvaluje plán kontrol FV na II. pololetí 2017.
267/16 - 17 Zastupitelstvo města Tovačova bylo seznámeno
se zprávou o činnosti kontrolního výboru.
268/16 - 17 Zastupitelstvo města Tovačova projednalo a bere
na vědomí zprávu o činnosti ZŠ a MŠ Tovačov.
269/16 - 17 Zastupitelstvo města Tovačova projednalo a vy-

hlašuje záměr na směnu části pozemku parc.č. 1759/25,
orná půda v k.ú. Tovačov, který je ve vlastnictví města
Tovačova odpovídající hodnotě částí pozemků parc.č.
1759/232, orná půda, parc.č. 1759/59 orná půda a parc.č.
1759/55 orná půda a 2/3 spoluvlastnického podílu parc.č.
3019/10 ostatní plocha a parc.č. 3019/11,ostatní plocha
v k.ú. Tovačov, které jsou ve vlastnictví manželů ……
270/16 - 17 Zastupitelstvo města Tovačova projednalo a bere
na vědomí Střednědobý výhled rozpočtu Základní školy
a Mateřské školy Tovačov na období 2018 – 2020 s tím, že
nemá v současné době uzavřeny žádné významné dlouhodobé závazky a pohledávky.
271/16 - 17 Zastupitelstvo města Tovačova projednalo a:
a) bere na vědomí rozpočtová opatření č. 8/2017 a 10/2017,
b) schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2017.
272/16 - 17 Zastupitelstvo města Tovačova projednalo
a schvaluje hospodaření města Tovačov za II. čtvrtletí 2017.
273/16 - 17 Zastupitelstvo města Tovačova projednalo
a schvaluje OZV č. 1/2017, k ochraně veřejné zeleně.
274/16 - 17 Zastupitelstvo města Tovačova zvolilo soudce
přísedící Okresního soudu v Přerově p. …………
Mgr. Bc. Leon Bouchal v.r. starosta města
Marek Svoboda v.r. místostarosta města

Základní škola
J O čtení, čítárně a čtenářské gramotnosti
Čtení. Dovednost, kterou bereme jako samozřejmost. Aby
ne, je to jedna z věcí, kterou potřebujeme ve svém životě. Řekli
bychom tedy, že patří mezi dovednosti, které jsou pro člověka
důležité. Čtení je také nedílnou součástí vzdělávání na základní
škole. Od prvních písmen v první třídě až po první doopravdový
vhled do literatury ve třídě deváté. Ale to se už předpokládá, že
má žák zvládnutou techniku čtení tak, že nemá problémy používat při čtení další nadstavbové dovednosti. Říká se jim čtenářské
strategie. Pod tímto odborným názvem se neskrývá nic, s čím
by se běžný čtenář nesetkával ve své každodenní praxi. Obecně
bychom mohli říct, že jsou to dovednosti přemýšlet nad textem,
jejichž výsledkem je to, že rozumíme textu, srovnáváme, hodnotíme, přiřazujeme, vyvozujeme, představujeme si. Čím lépe
si čtenář osvojí techniku čtení, tím větší prostor se mu otevírá
pro porozumění textu. Čím více se mu prostor otevře, tím hlubší
a barevnější zážitky ze čtení bude mít. Ale otevře se ten prostor
pro každého žáka? Pro každého člověka?
Obecně se ví, že děti čtou čím dál méně. Je to ale přirozený
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vývoj. Kolik informací k nim přichází z jiných zdrojů než z knih?
Je to dynamičtější a rychlejší. Stejně jako tato doba. A za zlé to
dětem rozhodně nemůžeme mít. O to víc je žádoucí, abychom
je na té závodní dráze občas zastavili. Za dvacet let mé pedagogické praxe mohu potvrdit, že jsou mezi dětmi čtenáři na
slovo vzatí. Ale je jich skutečně málo. Kdybych se před deseti
lety zeptala ve třídě jako dnes, kdo chodí do knihovny, zvedla
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by se polovina rukou. Dnes jsou to tři, čtyři žáci. Na to, jestli mají doma své knížky,
se už ani moc neptám.
Otázkou čtenářství a čtenářskou gramotností se zabývám už od dob mého
studia. I diplomovou práci jsem věnovala jednomu z předních českých básníků
Janu Skácelovi a jeho tvorbě pro děti. Pomocí aktivizujících metod jsme s tehdejší
pátou třídou procházeli jeho básně a hráli
si s jeho texty, různě je přestavovali, doplňovali, hádali, jak to bude pokračovat,
a tvořili podle stejného básnického postupu jako on. Kdyby jim tehdy někdo
položil knížku Uspávanek na lavici, asi by
to dopadlo tak, že by ji otevřeli, přečetli
první verše…a zase zavřeli. Ke čtenářství
je totiž někdy potřeba „průvodce“. Ale
také inspirativní a tvůrčí místo. Jiné, než
je běžná třída. Třeba Čítárna. Ostrov klidu,
kde se, jak jinak, hlavně čte. Tu žáci tehdy
neměli, průvodce i k mému vlastnímu potěšení ano.
V loňském roce jsme u nás na škole
začali s budováním takové malé čítárny.
Trvalo nám to několik měsíců. V říjnu jsme
ji slavnostně otevřeli. Jaké s ní máme plány? Každý čtvrtek chodí do čítárny Škrabálci a Pisálci a v úterý je otevřeno pro
všechny ostatní. Stačí jen přijít ve 13.00
hodin s vlastní knížkou nebo i bez ní.
Máme sto nových titulů z projektu Výzvy
č. 56 na podporu čtenářské gramotnosti

a další hezké knížky jsou na cestě také
díky Spolku rodičů a přátel školy, který
nám na ně přispěl. Troufám si říct, že jsme
vybírali kvalitní tituly.
A jak takové setkání s knížkou vypadá? Hlavním modelem je metoda dílny
čtení. Ta má jasně stanovenou strukturu.
Průvodce dílnou připraví s modelovou
knihou jednu ze strategií, kterou budou
čtenáři po dobu 15- 20 minutového čtení
sledovat. Pak následuje reflexe a vzájemné sdílení. I to může mít různou formu.
Třeba v podobě vlaštovky se vzkazem pro
některou z postav v knize s návrhem řešení určité situace a řadou dalších. V těchto
dílnách se čtenáři postupně seznamují
nebo uvědomují si, co všechno nám běží
hlavou, když čteme, a učí se tyto strategie
používat. Nejlepším prostředkem k tomu
je kniha, kterou si čtenář vybral sám. Vychází z jeho vlastního zájmu. Stává se
však také, že se dítě do knížky jednoduše „nezačte“. Sama si vzpomínám, když
ještě Tolkienovy knihy ležely nepovšimnuté v regálech knihovny, jak jsem je
vrátila, protože mě prostě „nechytly“.
Některým knihám proto dáváme s dětmi druhou šanci. Když ani ta nepomůže, vybírá si žák jinou. S knihou pracuje
v dílnách čtenář tak dlouho, dokud ji čte.
Tímto způsobem je tedy využita čítárna „po škole“ a někteří žáci ji využívají také v poledních přestávkách. Nemá-

me zatím moc přeplněno, ale prázdno
taky ne.
A co výuka, ptáte se možná. Já osobně bych si přála, aby se stala místem,
kde se bude odehrávat i část hodin čtení
a literární výchovy. Ale to už nezáleží na
mně, ale na samotných učitelích. Věřím,
že této možnosti využijí. A pokud půjdete kolem školy nebo pro svou ratolest do družiny nebo se chystáte na naši
školní akci Vánoce ve škole 13. prosince,
necháme vám dveře do čítárny otevřené. Těšíme se na vás a nezapomeňte, že
knížka k narozeninám a pod stromeček
je to nejlepší, co můžete darovat.
Mgr. Arana Adlerová,
zástupkyně ředitele ZŠ a MŠ v Tovačově

J Vlastivědná vycházka Olomoucí
V rámci vlastivědného učiva jsme vyrazili ve středu
18. října 2017 na prvotní seznámení s naším krajským městem.
Přivítala nás mlhavá, vcelku chladná Olomouc, a tak jsme
v Bezručových sadech vyběhli několikrát schody, které jsou
součástí bývalých hradeb města. První naší zastávkou byla
katedrála sv. Václava - ohromila nás svou mohutností a krásnou výzdobou.
Cestou do centra jsme procházeli mezi budovami Palackého univerzity a míjeli další nádherný kostel Panny Marie
Sněžné, ve kterém prý bývají často koncerty. Na Horním náměstí jsme si ukázali na modelu města celou zatím prošlou
trasu a další olomoucké památky. Radnici, orloj, kašny, sloup
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Nejsvětější Trojice - všechno jsme viděli a také nafotili pro
rodiče.
Nejvíc jsme si to užili u Ariónovy kašny.
Procházkou Smetanovými sady, kde bývá slavná FLORA,

jsme se s Olomoucí rozloučili.
Byl to prima výlet a určitě jsme si z něj odnesli i nové
poznatky o našem krajském městě.
třída 4. A a Eva Dvořáková
Převzato ze školního časopisu

J Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR
Soutěž pořádá SPŠ Hranice, obor
Aplikovaná chemie, ve spolupráci s největším chemickým podnikem v kraji společností PRECHEZA, a.s., generálním
partnerem této akce. Cílem soutěže je
probudit a prohloubit zájem dětí o přírodní vědy a současně o studium technických škol. Společnost PRECHEZA –
podnik s téměř 120letou tradicí, soutěž

zaštiťuje z důvodu podpory studentů
chemie.
Soutěž je určena pro žáky 9. tříd
základních škol. V prvním kole žáci pod
dohledem svých učitelů vypracují zaslané testy, na jejichž základě budou
vybráni tři nejlepší chemici z každé
školy, kteří postoupí do druhého kola.
Druhé kolo (regionální) se bude konat

na Střední průmyslové škole v Hranicích. Na naší škole se letošního ročníku soutěže zúčastnilo 23 žáků 9. třídy
a 1 žák 8. třídy.
Nejlépe se umístili tito tři žáci.
66 b - Hanák Tomáš (9.A)
62,5 b – Skopal Jakub (9.A)
52 b – Matula Jan (9.A)
převzato z FC ZŠ a MŠ Tovačov

J Minivolejbal v Kojetíně - I. kolo
Ve středu 11. října 2017 se konalo ve
sportovní hale v Kojetíně 1. kolo meziškolské ligy v barevném minivolejbalu
základních škol regionu Kroměříž, Kojetín, Přerov a Prostějov. Celkem se akce
zúčastnilo 169 dětí a hrálo se na 12 hřištích.
V kategorii žluté „cinkla“ i medaile
a odvezl si ji Patrik Kohn z 2. třídy se
svou parťačkou.
V kategorii oranžové byla velká
konkurence, ale i přesto se naše děti

dokázaly umístit na krásných předních
pozicích. Celkem se kategorie oranžové
starší zúčastnilo 23 týmů a naši bojovníci a bojovnice se umístili na krásném 4.,
5., 15. a 21. místě. Klobouk dolů, byl to
jejich první turnaj, takže se i do budoucna můžeme těšit na krásné výsledky.
Do kategorie modré, nejobtížnější,
jsme nominovali pouze jeden tým. Ale
naše volba na dívky reprezentující naši
základní školu byla trefa do černého.
V obrovské konkurenci škol z měst, kde

patří volejbal mezi sporty s největším
potenciálem (Prostějov, Přerov, Kroměříž a Kojetín), dokázaly naše dívky uspět
na překrásném 4. místě. Celkový počet
týmů, který soutěžil v dané kategorii,
byl dvanáct.
Při součtu bodů si naše škola stojí
velmi dobře. Momentálně je na třetím
místě z celkového počtu 11 zapojených
škol do projektu.
Lucie Bartošková
Převzato ze školního časopisu

J Přírodovědný klokan
Ve středu 11. října 2017 proběhla
u nás ve škole soutěž Přírodovědný klokan. Tuto soutěž pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou
fakultou UP v Olomouci. Cílem soutěže
je vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory.
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Soutěž je určena pro žáky 8. a 9. tříd
ZŠ a studenty tercie a kvarty osmiletých
gymnázií v kategorii Kadet, kategorie
Junior je určena pro studenty 1. a 2. ročníků středních škol.
Na naší škole se letošního ročníku
soutěže zúčastnilo 13 žáků 8. třídy a 12
žáků 9. třídy.

A tady jsou nejúspěšnější řešitelé:
1. Kryštof Kroupa, 8. A - 73b
2. Natálie Prokopová, 9. A - 61b
3. Tomáš Hanák, 9. A - 60b
Olga Polzerová
Převzato ze školního časopisu
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J Perličky ze školních lavic
aneb Co jsme schopní „vyplodit“
• Který svatý je považován za patrona a ochránce české země?
Vánoce a Velikonoce.

• Co jsou to dožínky?
Dáváme do vody kočičky a na Štědrý den mají vykvést.

• Co jsou za svátek dušičky?
Dušičky só na počest zemřeléch.

• Kdo musí být přítomen na svatebním obřadu?
Nevěsta, ženich, svědek, ten, co je vdává.

• Co je opakem (protikladem) odvahy?
Srabost.

• Co je advent?
Státní svátek.

• Co je to advent?
Věnec s 4 svíčky.

• Co jsou dožínky?
Den, kdy musíš nosit masku.

dodala Marcela Haraštová
Převzato ze školního časopisu

J SRPŠ
Pomalu se blíží konec roku, a proto se chceme ohlédnout za činností
našeho Spolku rodičů a přátel školy v
roce 2017. První naší akcí v roce jako již
tradičně bývá vynášení Moreny ve spolupráci s tanečním kroužkem Hanáček
pod vedením paní učitelky Ludvové.
Sraz účastníků bývá na náměstí, kde
děti z Hanáčku zazpívají a zatančí Moreně na cestu. Průvod se pak vydá na
most k Mlýnskému náhonu a zapálená

Číslo 5/2017

Morena se za zpěvu písně vyhodí do
vody. Odtud se jde do nedaleké hájovny, kde je vždy připraveno občerstvení
a bohatý program pro děti. Opékají se
špekáčky, pletou se pomlázky, pro děti
jsou připraveny soutěže a hledání pokladu s velikonoční odměnou.
V květnu jsme děti a rodiče pozvali na minigolf. Tuto akci jsme pořádali
poprvé a doufáme, že se stane tradicí.
Rodiče i děti se seznámili se základy mi-

nigolfu a mohli si vše vyzkoušet, také
bylo připraveno občerstvení v podobě
gyrosu. Díky krásnému počasí se akce
vydařila a malí i velcí si ji velmi užili.
1. června pořádáme pro děti Dětský
den v zámeckém parku. Děti z druhého
stupně základní školy Tovačov připravily soutěže pro spolužáky, zajistily hudbu
a my jsme zajistili občerstvení, kolotoč,
střelbu ze vzduchovky, lanovou dráhu
a novinkou byla lukostřelba. Lukostře-
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lecký klub 3D Mrlínek připravil poutavé
seznámení s lukostřelbou a děti si tak
mohly vyzkoušet své schopnosti a dovednosti ve střelbě. V červnu jsme pro
děti zajistili program Den na farmě
v Polkovicích. Ukázka zemědělské techniky, hospodářských zvířat a jízda na
koni děti velmi bavila.
Podzimní akcí je říjnová drakiáda.
Ani proměnlivé počasí letos neodradilo
přes 60 nadšenců pouštění draků, které

se konalo na poli před Moravním mostem (u Hradeckého rybníka). Rodiče
a děti se pak mohli zahřát teplým čajem,
ochutnat perníčky ve tvaru létacích
draků a opéci kabanos. Bylo to velmi
příjemně strávené nedělní odpoledne
v přírodě.
Chtěli bychom Vás touto cestou pozvat na další akce, a to na Rozsvěcování vánočního stromu a Mikulášování.
Dále chceme poděkovat všem, kteří

nám pomáhají a spolupracují s námi,
p. Zahradníčkovi, p. Rousovi, pí. Dopitové, hostinci Na Lapači, vinárně Esko
bar, tovačovským myslivcům a dobrovolným hasičům a také mnoha dalším
lidem, kteří chtějí něco udělat pro děti
v našem městě. Rodiče, kteří by se chtěli
zapojit mezi nás, rádi přivítáme.
za SRPŠ Marcela Hodinová
a Oxana Ščučínská

ZUŠ Tovačov
J Krátké ohlédnutí za uplynulým rokem v ZUŠ Tovačov
V roce 2017 jsme si v Základní umělecké škole připomněli 70. výročí založení Hudební školy v Tovačově. Po celý
rok probíhaly besídky, koncerty a vystoupení, děti nám udělaly velikou radost svým umístěním v národní soutěži
ve hře na housle. V květnu oslavy vyvrcholily Slavnostním koncertem v kostele sv. Václava, kde se kromě současných
žáků aktivně zapojili i bývalí studenti
a hosté. Největší odměnou pro všechny účinkující byl zcela zaplněný kostel.
strana 6

Číslo 5/2017

Tovačovský kamelot
Známý operní tenorista Štefan Margita
se v jednom rozhovoru přiznal, že nejkrásnější hudba, jakou zná, je potlesk.
Naše děti se na tento koncert připravovaly dlouho a pečlivě, měly trému
a obavy z cizího velkého prostředí, ale
ještě teď, po půl roce, se vždy při vzpomínce na ten obrovský aplaus nepopsatelně rozzáří. Děkujeme za podporu, potlesk i za slzy, moc si toho vážíme.
Přejeme Vám klidné vánoční svátky,
hodně zdraví, lásky, radosti a těšíme
se na Vás na našich koncertech v roce
2018.
Na prosinec jsme připravili:
Vánoční koncert
14. 12. v 16.00 hodin,
v sále ZUŠ
Adventní koncert
17. 12. v 15.00 hodin,
v kostele v Lobodicích
Za kolektiv učitelů
Ivana Galetová

Různé
J Jak bylo na 3. deskohraní?
Neděle 17. 09. 17, předpověď hlásila převážně deštivo, 11°C. Jeden by čekal, že v takovém deštivém počasí se nikomu nebude
chtít sedět jen doma za oknem a že si rádi někteří vyrazí mezi lidi, třeba za námi do Klubovny pro děti zahrát si pár „deskovek“.
Zázemí pro děti i dospělé úžasné, pro nejmenší dětičky možnost zašít se do herny a hrát si třeba s panenkami, než si starší
sourozenci či rodiče zahrají nějakou tu „deskovku“. Bylo toho připraveno opět spoustu. Zkusili jsme si zahrát nové hry - tentokrát Evoluci, Zajíc a želva a Mozkovnu. Dost jsme se při tom nasmáli a hráli pořád dokola. Je škoda, že nás bylo opravdu málo,
tentokrát pouze osm, ale stále věříme, že se další časem přidají.
Za Spolek ProAktivity Markéta Hajduková

Číslo 5/2017
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J Deskohraní
IV. spolkové Deskohraní dopadlo na výbornou. Sešli jsme se v neděli 19. 11. 2017
ve 14:00 hodin opět v klubovně u MŠ,
tentokrát ovšem společně s dalšími
dvaceti nadšenci. Přišly jak děti, tak
i rodiče a nechyběli ani jedni prarodiče. Někteří přišli úplně poprvé, což nás
velmi těší, protože nikoho to nic nestojí,
vstupné je zdarma, takže všechny nás
to stojí pouze náš čas.
Vyzkoušeli jsme si nové deskové hry,
jako např. Ubongo, Rychlé šípy či Dixit,

ale zahráli jsme si i hry tradiční, jako třeba
Osadníky z Catanu či Člověče, nezlob se.
Upršené počasí nám hrálo do karet,
a tak se dobře sedělo, hrálo a u toho
i povídalo. Někteří rodiče nabrali inspiraci ke koupi vánočních dárků, ale důležitá je chuť si hrát, obětovat svůj čas
dětem, nesedět v pohodlí u televize
doma a zkusit třeba něco nového. Vím,
že si můžete zahrát hry i doma. A pokud
je hrajete, je to moc fajn. Ale my toto
bereme jako společenskou událost, kdy

máte možnost si posedět se stejně naladěnými lidmi, zahrát si něco nového,
pobavit se a popovídat si. A nezáleží,
zda jste mladý či starší, jestli jdete s dětmi či bez nich. U nás si každý najdete
svůj koutek, svoji partu, svoji deskovku.
Děkujeme SRPŠ za spoluúčast a všem,
co přišli, za super atmosféru.
Markéta a Honza
Další Deskohraní
plánujeme na únor.

J Letní hasičský výcvikový tábor 2017
Jako každý rok se první týden
v červenci uskutečnil na hasičárně Letní hasičský výcvikový tábor, na který se
všichni mladí hasiči moc těší. Letošní
program byl dost plný, takže nebylo
chvilky, kdy by se děti nebo vedoucí
nudili.
V neděli všichni táborníci dorazili na
hasičárnu, rozdělili se do družstev, ve
kterých hráli různé hry a soutěžili. Čas
rychle utekl, a tak jsme si šli nachystat
postele na spaní a šli jsme si opéct buřty na večeři.
Po snídani jsme nasedli do aut
a jeli na exkurzi do štěrkopískoven. Tady
nám ukázali, jak a kde se písek těží, popsali , jak to všechno funguje. Exkurze
byla zajímavá, projeli jsme se i po jezestrana 8

ru a podívali se zblízka na hnízda racků.
Odpoledne proběhl trénink na středeční sjíždění Moravy. Děti to velmi bavilo, chvíli vždy pádlovaly a poté mohly
skákat do Donbasu z raftu. Nakonec si i
zkusily zasoutěžit, kdo dřív převrátí otočený raft.
V úterý jsme se vydali na celodenní
výlet do Králíků do vojenského muzea.
Brzké vstávání všechny zaskočilo, ale
zvládli jsme to dobře. Muzeum bylo
velmi pěkné, bylo zde vystaveno plno
tanků, aut, motorů, zbraní nebo také
kopie polní kuchyně ve stanu i v autu.
Po prohlídce muzea jsme se najedli řízků a šli se podívat na bývalé vojenské
opevnění Cihelna. Z Králíků jsme odjížděli unavení, ale čekal nás ještě jeden cíl

našeho celodenního výletu - jeskyně
Podkova. Jeskyní chodily děti samy,
nebo po skupinkách, jen s čelovkou na
hlavě. Ti největší odvážlivci lezli do úzkého tunelu. Po večeři si šli ještě zaskákat na skákací hrad, který jsme měli celý
týden na dvoře. Ten měl sloužit k unavení dětí, ale ty z něj odcházely nabité
energií.
Středeční plán byl jasný, rafty! Hned
po snídani jsme nasedli a jeli k soutoku
Moravy a Bečvy, kde jsme nasedali. Po
cestě jsme plavali a skákali do vody.
Původně jsme chtěli dojet až do Bezměrova, ale únava nás přemohla a naši
jízdu jsme ukončili už v Kojetíně. Děti si
tam v loděnici mohly ještě zajezdit na
nafukovacím banánu a na zpáteční cesČíslo 5/2017
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tu se posilnily nanuky.
Ve čtvrtek ráno jsme využili krásného počasí a jeli jsme na Donbas, abychom mohli jezdit se čluny a rafty. Děti
jezdily na raftech a trénovaly na odpolední soutěže. V poledne nám přivezli
nanuky, do kterých se všichni pustili. Na
oběd jsme měli výborné rizoto a hned
po rizotu jsme zase utíkali do Donbasu.
Po obědě následovaly soutěže v pádlování k vlajce a zpět. Mladší se celou
dobu snažili, a nakonec nenechali starší vyhrát. Jako obvykle, tak i dnes jsem
unavení jeli na hasičárnu, kde nás čekala večeře a hry. Večer jsme si pustili pohádku a po pohádce jsme šli na stezku
odvahy.
V pátek jsme měli klidnější den, ráno
jsme hráli židličkovou a různé hry a odpoledne jsme vyrazili na branný závod
do zámku. Po příchodu jsme si šli zaskákat na hrad a hráli různé hry. Večer se
vyhodnotil branný závod a dívali jsme
se na filmy a pohádky.
V noci na sobotu (v půl jedné ráno)

Číslo 5/2017

nás vzbudila siréna a řev vedoucích.
Máme výjezd! Všichni jsme se ještě
ospalí oblékli, obuli, vyrazili do aut a jeli
na hřiště, kde jsme měli nachystanou
základnu. Požár jsme uhasili, na hasičárně jsme uklidili výstroj a šli spát. Všichni
po chvilce usnuli a spali jako neviňátka.
Ráno jsme spali déle a po snídani jsme
vyjeli na brusle a koloběžky a slaňovat
z mostu. Slaňování si děti velice užily
a na oběd přijely unavené. Po menším
odpoledním klidu jsme jeli na hřiště,
kde jsme měli nachystaný skákací hrad
a pěnu. Pěna byla velkou atrakcí nejen
pro táborové děti, ale i hrad byl velkou
zábavou nejen pro malé. Kdo chtěl, tak
mohl jet s Kubou na zběsilou jízdu na
čtyřkolce. Po večeři jsme se rozhodli pro
noční koupání, zájemců bylo mnoho,
ale většina z nich únavou usnula u pohádky. Noční koupání na Donbasu při
úplňku a se svítícími náramky se všem
líbilo. I tentokrát jsme zalehli unaveni
do postelí, ale tentokrát s tím, že nás
ráno nevzbudí budík.

Děti dnes nekřičely: „Hurá, neděle!“,
byl poslední táborový den. Ráno se nikomu nechtělo ani vstávat, ani uklízet,
ale nakonec jsme se z postelí vyhrabali a začali se balit. Po úklidu hasičárny
jsme předali diplomy, rozloučili jsme se
a utíkali domů.
Poslední překvapení pro nás měli
vedoucí, když na konci července domluvili návštěvu vojenské letecké základny v Náměšti nad Oslavou. Vojáci
nám ukázali celou základnu, prohlídli
jsme si psinec, podívali se do hangáru
na opravu vrtulníků. Do jednoho jsme
si mohli i vlézt. Po pravém vojenském
obědě jsme šli na řídící věž, kde nám vysvětlili řízení leteckého provozu a jako
správní hasiči, jsme si prohlédli i místní
hasičskou základnu.
Děkujeme všem maminkám a babičkám za sladké svačiny, vedoucím za
program plný zážitků a už teď se těšíme
na další tábor příští rok.
Za všechny účastníky
Veronika Vránová

strana 9

Tovačovský kamelot

J Sezona 2017
Letošní sezona v požárním sportu
byla velmi vydařená. Jako každý rok
jsme se zúčastnili závodů v Oplocanech, Majetíně, Klopotovicích, Bedihošti a Bochoři.
Na začátku se děti zúčastnily závodů ve florbale a piškvorkách, kde mladší
žáci obhájili loňské vítězství. Pokračovali jsme závody v požárních útocích, na
kterých se letos velmi dařilo mladším
žákům, kteří za celou sezonu vyhráli
tři 1. místa a dvě 2. místa. Ani starší si
nevedli špatně s dvěma 2. místy a jedním 3. místem. O prázdninách si poprvé mladší i starší žáci zkusili závod TFA
Hasík v Majetíně (Toughest Firefighter

Alive – Nejtvrdší hasič přežije), ve kterém se jim dařilo. Mladší žáci dovezli
jedno 1. místo, dvě 2. místa a jedno
3. místo a starší 1. místo. S novým školním rokem nám přibylo plno mladých
nadějí, které už také začaly trénovat na
další rok.
Ženy tento rok pilně trénovaly, dorostly jim další dvě členky a mohly se zúčastnit více závodů. I přes to, že jim moc
nedařilo, vyhrály dvě 1. místa a jedno
2. místo. V Bedihošti se dokonce rozhodly zaběhnout si Železného hasiče, ve kterém se umístily na prvních čtyřech příčkách. Sezona jim ještě neskončila, čekají
je ještě Mikulášské závody v Ivani.

V kategorii muži do 35 let, ženy a dorost jsme měli reprezentanty také v soutěži TFA, a to do Napajedel a na soutěž
„O pohár prezidenta MHJ“ v Zastávce
u Brna. V Napajedlech naši dorostenci museli zabojovat v kategorii mužů,
ve které porazili polovinu soupeřů,
a v ženách jsme také nebyli pozadu, a to
rovnou 4. místo. Do Zastávky jeli pouze
dorostenci, ti dovezli tři poháry, 1. místo v kategorii dorostenky a 2. a 3. místo
v kategorii dorostenci.
Doufáme, že příští sezona bude ještě
úspěšnější než tato a že se všem našim
nadějným týmům bude nadále dařit.
Veronika Vránová

J Foukej, foukej, větříčku…
Poslední říjnový víkend meteorologové zakleli do strašidelného hávu.
Hodnoty rychlosti větru měly dosahovat síly orkánu. A taky že se tak stalo.
V sobotu navečer se začal zvedat vítr,
Českou republiku nejvíce postihla neděle 29. října. Větrná smršť měla ale
dozvuky ještě i v pondělí. Hasiči v
strana 10

Olomouckém kraji v neděli vyjížděli
k téměř 500 mimořádným událostem.
Odfouknuté střechy, spadlé stromy, neprůjezdné komunikace, přerušená dodávka elektrické energie. Výčet zdaleka
nekončí. Tovačovští hasiči drželi toho
dne pohotovost a v Tovačově vyjížděli ke čtyřem mimořádným událostem.

První z nich byla spadená větev na Prostějovské ulici, která však svou velikostí
pouze na krátký čas přehradila dopravní
tah na Prostějov. Druhý výjezd směřoval ke spadenému stromu u benzínové
pumpy, třetí k padlé hrušce v Smetanově ulici. Štaci ukončila likvidace dřevin
na autobusovém nádraží. Tam došlo
Číslo 5/2017
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k poškození svatozáře sochy Panny
Marie a litinového oplocení tohoto duchovního místa. A tak písnička, kterou
jsme se určitě všichni v školních letech
učili, jest nám hořkou připomínkou poslední říjnové neděle letošního roku. Do
budoucna si však nesme tu zkušenost,
že vítr v Tovačově si nebral servítky se

zdravými stromy, nebo že létaly vzduchem střešní krytiny a jiné neukotvené
materiály. Do příště důkladně zvažme
pohyb v takovémto počasí ve venkovních prostorách, nebo ho alespoň minimalizujme na co nejmenší možnou
míru. Vždyť jde o naše zdraví. Více o tom
bude popsáno v jednom z příštích dílů

Hasičského kompendia. Buďme však
rádi, kde žijeme. Průměrné hodnoty
větru, které bičovaly republiku, byly ve
srovnání s Fujitovou stupnicí – stupnicí
pro stanovení síly tornáda, pouze tou
nejslabší z 6 stupňů.
Jaromír Otáhal

J Hasičské kompendium
Příručka, nebo také stručný přehled.
To již nyní pravidelný čtenář Tovačovského kamelotu vyhrkne na tazatele,
který netuší, co se pod slovem kompendium schovává. Hasičské kompendium
od tovačovských hasičů tentokrát na
téma vytápění, Vánoce a oslava příchodu nového roku.

ví nebo škodám na majetku, dodržujte
tato základní pravidla:

•

•

•

•
•

Vytápění
Sice otopná sezóna již dávno započala, ale pojďme si zopakovat několik
důležitých zásad spojených s vytápěním. Jednou z nejčastějších příčin vzniku požárů, při kterých dojde k úmrtí
člověka, je špatný technický stav topidla nebo komínu. Při provozu topidel
a komínů je důležité dodržovat bezpečnostní zásady a dodržovat lhůty
pro čištění a kontrolu topidel a komínů.
Dnem 29. 1. 2016 nabyla účinnosti vyhláška č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole
a revizi spalinové cesty v návaznosti na
aktualizaci zákona o požární ochraně
v roce 2015. Nám známé nařízení vlády
č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární
bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv, kolem kterého bylo v minulosti mnoho humbuku,
je nyní neplatné. Tudíž si dejte pozor
na kominíky, kteří by Vám chtěli vydat
protokol o revizi spalinové cesty učiněnou podle nařízení vlády. Aby ovšem
nedošlo ke zbytečným újmám na zdraČíslo 5/2017

•
•

•

•

•

•
•

počínejte si tak, aby při provozu topidla a komína nedocházelo ke vzniku požáru,
dodržujte lhůty kontrol a čištění komínů podle vyhlášky č. 34/2016 Sb.,
dodržujte bezpečné vzdálenosti
hořlavých předmětů od topidla a
komína,
při instalaci a údržbě topidla dodržujte návod výrobce,
i plynová topidla a jejich komíny se
musí minimálně 1x ročně nechat
zkontrolovat odborně způsobilou
osobou (kominík),
v topidlech používejte k topení
pouze palivo k tomuto topidlu určené,
pálit například plasty nebo komunální odpad výrazně snižuje životnost topidla i komínu, o možné
sankci za znečišťování ovzduší nemluvě,
při topení vlhkým (čerstvým) dřevem dochází k rychlému zarůstání
komínů a snížení výhřevnosti dřeva
o 30 %,
pozor na popel, i zdánlivě vychladlý
popel může způsobit požár,
popel vždy skladujte v nehořlavých
nádobách, mimo ostatní domovní
odpad,

správně vyčištěné a seřízené topidlo
s komínem je také výrazně úspornější při spotřebě paliva,
pokud se přes veškerou opatrnost
situace vymkne vaší kontrole, volejte hasiče prostřednictvím tísňové
linky 150 nebo 112.

Svíčky
• pečlivě volte místo, na které svíčku
ukládáte; svíčka by měla být umístěna na stabilní nehořlavé podložce,
která brání přímému kontaktu hořící
svíčky s podkladem (např. chvojím
adventního věnce, ubrusem, poličkou apod.),
• svíčku vždy umisťujte v dostatečné
vzdálenosti od hořlavých předmětů,
svíčky nenechávejte u snadno hořlavých předmětů (sedaček, záclon,
závěsů apod.),
• neumísťujte svíčky k oknům a do
průvanu,
• čtěte pozorně informace o bezpečném zacházení s výrobkem na
příbalovém letáku svíčky, případně
aromalampy; ne všechny svíčky je
možné nechat hořet samostatně,
i když jejich vzhled a konstrukce k
tomu přímo vybízí, ne všechny svíčky jsou také vhodné pro vnitřní použití,
• hořící svíčky nenechávejte nikdy bez
dozoru, stejně jako aromalampy,
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•

•
•

u kterých může dojít k vyvření hořlaviny na podložku; i krátká nepozornost může mít za následek požár,
dbejte zvýšené opatrnosti při pohybu osob v místnosti se zapálenou
svíčkou, zejména při hře dětí, pozor
je třeba dávat také na pohyb zvířat,
která by neměla zůstat v místnosti s
hořící svíčkou o samotě,
před odchodem z bytu a před tím, než
jdete spát, svíčku důkladně uhaste,
pokud je to možné, vybavte svůj byt
či dům detektory kouře.

Vánoční stromečky
• při nákupu elektrických svíček na
vánoční stromeček kupujte pouze
certifikované výrobky opatřené návodem na použití,
• pokud si stromeček ozdobíte prskavkami, pamatujte, že jde o otevřený oheň, který nikdy nesmíte nechat
bez dozoru,

•

důkladně zvažte nutnost užití standardních svíček na vánočním stromečku.

Vaření a pečení
• nenechávejte bez dozoru otevřený
plamen plynového sporáku,
• dbejte zvýšené opatrnosti při vaření, aby nedocházelo ke vznícení připravovaných potravin,
• horký olej na pánvi a jiné hořlavé
kapaliny se nesmí hasit vodou, jinak
může dojít k popálení nebo k výbuchu,
• pokud se na pánvi vznítí potraviny,
jediná bezpečná možnost je zakrýt
ji pokličkou nebo mokrou utěrkou
a oheň tak udusit, popřípadě použít
hasicí přístroj s náplní určenou speciálně na jedlý olej,
• než začnete požár hasit, vypněte
přívod energie (elektřinu, plyn).

Zábavní pyrotechnika
• zábavní pyrotechniku kupujte pouze certifikovanou, opatřenou českým návodem na použití,
• pyrotechniku skladujte tak, aby nebyla v dosahu dětí a na místech, kde
může dojít k její iniciaci,
• pyrotechniku odpalujte podle návodu na použití, venku, na volném
prostranství.
Vždy mějte na paměti, že život a zdraví je cennější než majetek. Pokud se přes
veškerou opatrnost situace vymkne vaší
kontrole, volejte hasiče prostřednictvím
tísňové linky 150 nebo 112.
Na závěr našeho povídání Vám tovačovští hasiči přejí hlavně poklidné
přípravy Vánoc, u kterých nebude chybět rodinná pohoda, radost a pomocné
ruce. Ať jsou pro Vás zkrátka něčím výjimečné – samozřejmě bez naší účasti.
V novém roce jen to dobré!
Jaromír Otáhal

J Hodové oslavy v Tovačově
Letošní hodový program byl pestrý
nejen díky dotaci z Olomouckého kraje,
ale také díky sponzorským příspěvkům,
které město získalo od uvedených firem. A i když letos hodové oslavy nenavázaly na žádné kulaté výročí města
nebo významnou událost, byl hodový
program opět velmi různorodý.
Hlavní program hodových oslav byl
v letošním roce naplánovaný na čtvrtek
28. září. Byl zahájený hodovou mší ve
farním kostele sv. Václava. Od půl desáté byl zahájen program v zámeckém
parku. Dopolední dechová hudba se
stala tradicí už před několika málo lety.
V letošním roce si mohli všichni zazpívat s Moravskou Veselkou. Před obědem byl program věnovaný dětem, které zabavilo Divadlo Kejkle a balonkový
klaun. Dalšími hosty v programu bylo
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brněnské hudební Divadlo Slunečnice,
to v Tovačově není žádným nováčkem
a patří k velmi oblíbeným účinkujícím.
Po tomto hudebním programu se udílely výroční ceny města. V letošním roce
byly oceněny dvě ženy – za přínos v oblasti sportu Jarmila Kyasová a za přínos
v oblasti kultury a společenského dění
Lenka Čechová. Odpolední program
v zámeckém parku zakončila koncertním vystoupením zpěvačka Ilona Csáková. Ta byla velmi vstřícná ke všem,
kdo měl zájem o podpis nebo společnou fotografii.
Večer byla v obřadní síni zámku
pokřtěna kniha „Tovačov v období
protektorátu“. Její autor Petr Jirák, zaměstnanec Státního okresního archivu
v Přerově, se věnoval velmi ožehavému,
ale zároveň velmi oblíbenému tématu
- druhé světové válce,
především protinacistickému odboji.
Po celý den byl přístupný zámek s podzimní květinovou výzdobou,
na které se podílely členky obecně prospěšné
společnosti Tovačovský
zámek. Rovněž byla zpřístupněna věž. Letos jsme
se už potřetí připojili
k projektu Klubu českých turistů nazvanému

Den věží. Zcela zdarma byly mimořádně přístupné ještě další dvě tovačovské
věže – kostela sv. Václava a kostela sv.
Jiří. Spanilá věž tovačovského zámku
měla v tento den více než 600 návštěvníků.
K hodovým oslavám se každoročně
připojují i některé tovačovské spolky.
Ani v tomto ohledu nebyl letošek výjimečný. V zámeckém parku proběhla
výstava drobného zvířectva Českého
svazu chovatelů, místní Myslivecké
sdružení Haná se postaralo o občerstvení spolu s hanáckým souborem Hatě
a oddílem hokejistů TJ Sokol Tovačov.
Program pokračoval v pátek, kdy
se od rána konal na školním hřišti turnaj firem v nohejbale „O pohár starosty
města“.
V sobotu dopoledne byly vysázeny
stromy v ulici Nádražní.
Hodové oslavy pomyslně zakončil hudební večer v zámeckém parku.
Byly vybrány tři regionální kapely, jedna místní a dvě olomoucké. Kapela No
Limit zahrála své rockové a bluesové
skladby, zazněly skladby interpretů,
jako jsou Janis Joplin, Jimi Hendrix, Carlos Santana a jiné. Černý Penicilin, místní „černý underground“, a především
zpěvák Roman „Hopkirk“ Utěkal připomněli všem 80. a 90. léta, kdy kapela
zažívala svůj „zlatý věk“. Skupina Syrinx
pak večer zakončila.
Číslo 5/2017
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„Na svatého Václava bývá slunce záplava“. A musím dodat, že nejen krásné
počasí konce září přispělo k pohodové
atmosféře hodových oslav v Tovačově.
Dodatečně děkujeme všem, kteří se na
zdárném průběhu, přípravě, organizaci
i finanční podpoře v letošním roce podíleli.
Kvetazajj

Číslo 5/2017
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J Janča-v-Keni, zpráva první
Začátkem listopadu mi přišel milý e-mail, od slečny Jany. Přečetla jsem jej
jedním dechem a říkala jsem si, že jeho
obsah by mohl zajímat i vás ostatní.
Mnozí totiž onu slečnu Janu znáte.
Moji milí, zatímco doma slavíte dušičky a choulíte se do kabátů, tady, v rovníkové Keni, se sluníme při teplotě do 25°C
a užíváme si nejdelších prázdnin v roce.
Kluci odešli do svých domovů (moc jim
přeji, aby to bylo jiné místo, než ulice),
Langata ztichla a povolební nepokoje
pokračují, takže ukrytá v bezpečném prostředí střediska a s patřičnými zásobami
jídla mám nyní dostatek času, abych se
s vámi podělila o další keňské radosti, kterých si tu užívám :-) Více viz odkaz níže na
můj blog :-)
Možná někteří víte, že Jana Jeklová,
rodačka z Tovačova, mladá, sympatická,
šikovná, organizačně schopná dívka se
rozhodla pro roční dobrovolnickou misi
v Keni a že si od konce srpna „užívá“
v Africe, kde pomáhá dětem. Její postřehy, ale především zážitky, je možné
sledovat na jejím blogu - http://janca-v-keni.webnode.cz/.
Při čtení jejích příspěvků, které jsou
velmi emotivní, jsem cítila velký obdiv
k té útlounké a milé osůbce. A snad
právě to byl hlavní důvod, proč se o
její řádky dělím. Možná proto, že se
blíží Vánoce a že bychom všichni měli
v sobě najít alespoň kousek její pokory
a lásky, kterých má ona, jak se zdá, na
rozdávání.
Už od mala se mi náramně líbily africké děti. Ty jejich hluboké, čokoládovéé
oči s šibalským pohledem, široký, bílýý
úsměv. V 15ti letech, když jsem studovala na Arcibiskupském gymnáziu v
Kroměříži, jsem se setkala s dobrovolnickými programy, skrze něž mladí lidéé
vyjíždí do afrických zemí, kde rozmanitě
pomáhají. Říkala jsem si: „Panečku, to byy
bylo něco...“ A tehdy moje sny o afrických
dětech i o samotné Africe začaly mít konkrétnější podobu.
Čas plynul, Jana vystudovala vysokou školu, nastoupila do práce. Občas
se v životě stane, že některá setkání jsou
osudová. Jedno takové osudové setkáníí
ji čekalo v Krakově.
Když jsem odjížděla loni v červenci na
celosvětové setkání křesťanské mládeže
do Krakova, netušila jsem, jakou změnu s
sebou toto setkání přinese. A tak se stalo,
co mělo, a já se po návratu z Krakova přistrana 14

hlásila do Cagliera, přípravy dobrovolníků vedenou Salesiány Dona Bosca. Následoval rok plný zvratů a vnitřních bojů,
kdy jsem se musela rozhodnout, jestli se
chci opravdu vzdát všeho, co mám, co
dělám, jestli dokážu opustit všechny mé
blízké, rodinu a přátele, abych se mohla
věnovat lidem, o nichž nic nevím. Hledala jsem, jestli moje další životní cesta skutečně vede přes černý kontinent.
Čekala mě řada komplikací, problémů i
obav, které se ale nakonec vždycky dřív,
či později vyřešily, překonaly, rozplynuly
a posunuly mě zase o kousek blíž k tak
dávnému snu. Současně jsem prožívala
rovněž nespočet krásných chvil, získala
jsem řadu nových přátel, poznala úžasné osobnosti a postupně se utvrzovala
v mém rozhodnutí. Na mé cestě za Afrikou mě rovněž doprovázelo pár přátel,
kterých si nesmírně vážím, kteří stáli při
mně v mých radostech i obavách, v pláči
i v smíchu. Díky jim za to. V dubnu jsem
se konečně dozvěděla, že zemí, která se
má stát mým novým domovem na další
rok mého života, je po všech diskuzích a
hledání Keňa, konkrétně střediska Bosco
Boys v Nairobi (Kuwinda, Langata) - resocializační středisko pro kluky z ulice
(dětské bezdomovce), základní a mateřská škola pro děti ze slumů. A tak jsem
konečně mohla dát mé rozhodnutí ve
známost a začít s benefičními aktivitami. Pak přišlo poslední setkání naší přípravy, kdy jsme my, budoucí dobrovolníci, skládali sliby a byli slavnostně vyslaní
do zemí po celém světě.

První týden v Africe aneb všechno
je jinak (2.9.2017)
První dny mé dobrovolnické služby
utekly jako voda a myslím, že nastal ten
správný čas poohlédnout se zpět, jaké
byly.
Když jsem opouštěla minulou středu
můj rodný kontinent, byla jsem plná pouček o tom, jak to v Africe chodí, nebo
nechodí, co se mi stane, nebo nestane
na letišti. Ale všechno bylo jinak. Když
jsem vystoupila z letadla a navštívila
vízovou přepážku, pracovníci nebyli ani
trochu nepříjemní, jak to psali v průvodcích pro turisty, ačkoli bylo 2:40 hodin
ráno. Nikdo po mně nežádal úplatek,
nikdo nikomu nevnucoval sňatek. Když
jsem vešla do haly, taxikáři, kteří nabízeli odvoz, nebyli ani v jednom případě
dotěrní a neodbytní, naopak pomohli
mi najít místo, kde už na mě s časovým
předstihem čekal kněz, otec Lucas, hlavní ředitel středisek Bosco Boys, v nichž se
nacházím. Odvoz do mého prvního domova - střediska Bosco Boys Kuwinda,
byl zajištěný, silnice byla krásná, nová, v
příkopu se páslo stádo zeber a sem tam
nějaký zajíc. V duchu jsem se musela
ujišťovat, že jsem skutečně na správném
kontinentě. Další dny rovněž neodpovídaly typickým africkým představám.
Všechny schůzky, které jsem měla, proběhly v přesně stanovenou dobu, africká
angličtina nebyla tak nesrozumitelná,
jakou se zdála být na videích. Vše, co se
domluvilo, platilo. Salesiánská mužská
komunita mě přijala mezi sebe, nachys-
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tali mi mé vlastní místo u stolu, což je
pro mě obrovská čest a projev úcty, a
přijali mě jako jejich sestru. Ve středisku
panoval řád a čistota. Děti nebyly ještě
ve škole (nastoupily až v pondělí), do
střediska docházely denně jen na cca
1,5 hod. - hrát hry, pro jídlo, za něž byly
nesmírně vděčné, i když se jednalo jen
o suchý chleba a avokádo, a pro čistou
vodu, kterou doma neměly. Většina z
nich totiž pocházela ze sousedního slumu, nebo ze sirotčince, který stojí přes
ulici. Ale nebyli to divoši, jak si možná
představujete. Byly živé, temperamentní, obratné, kreativní, uměly si vyhrát s
čímkoli, ale během pár sekund se dokázaly zklidnit a mlčet. Bez překřikování,
bez výhružek. Salesiáni jen tiše zaveleli a
byl takový klid, až jsem žasla. Stejně tak
jsem neměla slov, když jsem viděla některé sirotky zmrzačené kyselinou, bez
prstů, děti odhozené kvůli drobnému
zdravotnímu handicapu, tak prahnoucí
po lásce a přátelství. A ta jejich vděčnost
za projev zájmu. Nicméně vhledem k
tomu, že děti trávily ve středisku pouze
omezenou dobu kvůli jejich prázdninám, měla jsem v průběhu dní dostatek
času pro objevování všech koutů střediska, které jsem si hluboce zamilovala.
Nejen kvůli přírodě, obrovské zahradě
s políčky a banánovníky, velkému hospodářství mimo řady jiných zvířat s krávami a krocany (mé srdeční záležitosti),
spoustě rozmanitých, volně žijících ptáků a hmyzu, ale především kvůli lidem,
kteří zde pracovali. Byli to obyčejní lidé,
žádní vzdělanci, kteří měli ale úžasně
hluboké srdce. Někteří z nich uměli základy angličtiny (to jsme si při společné
práci pokecali, protože si připadám na

stejné jazykové úrovni), jiní, jako třeba Maria z Ugandy, neuměli anglicky
skoro vůbec. Možná vás napadne, jak
jsem se s ní dorozumívala? Ruky, nohy,
smích a hlavně otevřené srdce. Nevěřili
byste, kolik jsme se spolu při okopávání
a plení políček nasmály (ale řeknu vám,
ta zem je fakt tvrdá a plevel nepříjemně
ostrý). A tak jsem své volné dny trávila
navštěvováním jednotlivých pracovišť
a pomáháním zaměstnancům. Někteří byli ze začátku překvapení, za celou
společnou dobu nepromluvili ani slovo
(třeba švadleny, s nimiž jsem šila školní
uniformy pro děti), jiní hovořili ve svahilštině, občas se na mě obrátili s nějakou
anglickou otázkou, další se nebáli a povídali jsme si naší společnou lámanou
angličtinou. Nicméně všechny spojovalo
velké překvapení, jako by jim nikdy žádný muzungu (ve svahilštině bílý člověk)
jen tak, sám od sebe nepomáhal. A tak
se stalo, že z počátečního mlčení, nebo
svahilštiny, se přešlo v anglické konverzace, časté zdravení a podávání si rukou, úsměvy, vyměňování zkušeností s
chovem zvířat (chovají a krmí je úplně
jinak, a tak jsme to porovnávali) a léčbou některých nemocí u zvířat, které se
vyskytují i u nás a veřejným předáváním
informací o tom, co kde právě muzungu Jana dělá. Náramně je bavilo dívat
se, jak se učím pod vedením sympaťáka
Bosca dojit krávy, jak pro ně (dělníky)
připravuju oběd společně s úžasným kuchařem Benjaminem (někteří se dokonce překvapeně ujišťovali, jestli vím, že
ten oběd připravuju pro ně), jak „škubu“
kuřata pro děti, nebo jim uřezávám hlavy (to jsem dostala za úkol při dotazu,
jestli jim mohu nějak pomoci- asi to byla

zkouška, protože poté mě sekce chovatelů zvířat začala brát úplně jinak). A tak
jsme se postupně sblížili, domlouvali si
další společná setkání, předávání zkušeností, a bylo nám náramně dobře. Snad
nikdy nezapomenu, jak za mnou přišel
Kuchař Benjamin a jako poděkování za
pomoc se škrábáním brambor mi přinesl s výrazem nepopsatelného vděku
šálek keňského čaje. Jako by mi přinesl
ten nejcennější poklad, který jsem od něj
s hlubokým vděkem ráda přijala. Člověk
si naráz uvědomí, jak je velice vděčný
rodičům, že ho vedli k rozmanitým domácím i venkovním pracem, které v naší
společnosti už nemají téměř žádnou
hodnotu, ale tady jsou velice ceněné. A
tak se stalo, že jsem se zamilovala. Zamilovala do života ve středisku Bosco
Boys Kuwinda. Beznadějně. Nepopsatelně. Ale jak se říká, je čas hrát si a čas pracovat. A tak jsem v neděli večer naposledy podojila krávy, pomohla s přípravou
večeře pro dělníky a první příchozí děti
a s těžkým, ale skutečně těžkým srdcem
opustila tento africký ráj, abych se přestěhovala do nového místa, Bosco Boys
Langata, které mi při první návštěvě přišlo tak prázdné, pusté a bez lásky a které
bude mým novým ročním domovem.
Ale nebojte, tak zlé to tu zase není, protože včera přišli kluci z ulice, o které se tu
staráme, a s nimi i život. Ale o tom, co se
děje tady, zase až příště.
PS. Jen pro zajímavost, všichni Keňané se baví mým jménem. Jana (ve svahilštině čteno „Džana“) znamená „včera“,
takže jsem si rozšířila svůj svahilský slovník o nový výraz.
Pokračování v příštím čísle.
pro TK upravila Kvetazaj

J Byl jednou jeden člověk - RS Borovina 29. 7. - 5. 8. 2017
Rok se s rokem sešel a opět nadešel
ten čas, na který se naši mladší příznivci těšili celý rok. Spolek ProAktivity letos
podeváté vyrazil dočasně ulevit rodičům
a zároveň potěšit a pobavit jejich ratolesti. Do třetice všeho dobrého jsme se
rozhodli pro areál Rekreačního střediska Borovina, nacházejícího se kousek
od Podhradí nad Dyjí. Zázemí a okolí už
máme za minulé ročníky v merku, s panem majitelem a provozovatelem vztahy skvělé, a protože jsme věděli přesně,
do čeho jdeme, neváhali jsme a rozhodli
jsme se i letos využít tohoto krásného areálu uprostřed lesů a s vlastním bazénem.
Číslo 5/2017

I přes to, že složení výpravy bylo poněkud
skromnější než léta předešlá, neměl tým
4 vedoucích - nově v čele s tetou Honzou,
v úmyslu nic podcenit ani vynaložit méně
sil na to, aby si to všech 19 účastníků jaksepatří užilo. Navíc, abychom zachovali
starou partu z dřívějška, posunuli jsme
věkovou hranici až na 17 let.
Vyráželi jsme v sobotu 29. července
lehce po obědě klasicky z Tovačova. Cesta proběhla v pořádku a nic nenasvědčovalo tomu, že by snad letos nemělo
něco klapnout. Letošní celotáborová hra
se jmenovala „Byl jednou jeden člověk“
a bylo to o tom, jak se člověk měnil a co

vše vytvářel během svého vývoje. Proto
i hry byly tomu uzpůsobené a každý den
v týdnu se nesl v duchu jednoho období.
Po bleskurychlém rozdělení do chatek
a ubytování se jsme neváhali a hned se
vrhli na naše oblíbené seznamovací hry.
Po večeři následovala krátká procházka
k Dyji, došlo i na první společné foto,
a jelikož nám počasí velice přálo, hupsli
jsme ještě na chvíli do bazénu. Bylo po 8.
hodině večerní a i přes to, že voda nebyla
nejteplejší, se našla spousta odvážlivců.
Nedělní dopoledne bylo ve znamení
kreativních aktivit. Po družstvech jsme
se vystřídali na výrobě šátků, kožených
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náramků a amuletů na krk. Odpoledne
jsme nevynechali bazén a ještě před
večeří jsme stihli bojovku v lese s názvem „Boj o runy“. Úkolem družstev
bylo překonat náročný terén až k tábořišti znepřáteleného kmene a ukrást jim
jejich runy a dopravit je bezpečně zpět
do tábořiště svého kmene. Večer jsme
si udělali první táborák, vysvětlili si celotáborovou hru, zazpívali si za doprovodu kytary a tím pro nás skončil den
v pravěku.
Pondělí bylo ve znamení starověku,
a tak jsme mimo jiné stavěli pyramidy
a hráli si na mumie. Odpoledne následoval turnaj v ringu, což je na našich
táborech již léta velice populární. Navečer jsme se opět sešli u ohniště, ale
tentokrát proto, abychom si zahráli
hru zvanou „Vlkodlaci“. Hru na motivy
známého „Městečka Palerma“ jsme si
rychle osvojili a s přispěním originálního vyprávění osudu v roli Radka jsme se
i dosti nasmáli. Den jsme zakončili noční bojovou hrou o šifry.
V úterý ráno jsme se opět posunuli
v čase a tentokrát do středověku. Dopoledne se děti vyřádily při „ruské schovce“ a potrápily hlavy ve velkolepé bitvě.
Po odpoledním koupání jsme se ještě
na chvíli vrátili na bojiště bitvy a večer
jsme si udělali promítání filmu.
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Hned ve středu ráno jsme vyrazili na
menší túru do blízké dědiny Podhradí
nad Dyjí a na obhlídku zříceniny hradu
Frejštejn. Po návratu z výletu už na nás
čekal oběd a jen co nám trochu slehlo, už
jsme byli všichni zase v bazéně. Čvachtání ve vodě jsme prokládali výrobou
různobarevných hakisáků. Odpoledne
jsme se vyřádili při hře Famfrpál a tím
započaly novodobé dějiny lidstva. Večer
se všichni hodili do gala a šli
jsme to roztočit na parket
pod hvězdnou oblohu.
Čtvrtek jsme zahájili
ruskou „schovkou“, aby se
nám naše milé děti správně nastartovaly do nového
dne. Nutno podotknout, že
zápal, s kterým se mnozí do
her podobného typu pouštěli, byl minimálně úctyhodný. Dopoledne jsme se pak
ještě potýkali s globálním
oteplováním, po odpoledním klidu jsme se opět šli

zchladit do bazénu, kde jsme pro změnu
závodili na nafukovacím lehátku. Večer
jsme si u ohně zahráli na kočičky, opekli buřtíky a poté si s dobrovolníky ustlali
pod širákem.
V pátek už na nás čekala budoucnost.
V té bylo třeba postavit vesmírné lodě
a zvládnout manévrování v plném obsazení posádkou. Jelikož vedra pokračovala, tak i v pátek jsme strávili značnou část
odpoledne u vody, ale to nám vůbec nevadilo. Večer nás čekala rozlučková párty.
V sobotu už jsme si pouze vyhodnotili celotáborovou hru, pobalili jsme
a vyrazili směr Tovačov. Byl to úžasný
týden a tak děkuji všem účastníkům za
ten kopec srandy a hromadu zážitků.
A dále Radkovi, Markétce a Peťce za
skvělou práci vedoucích, bez vás si to nedovedu představit! Loučení bylo těžké,
ale věříme, že se opět všichni zase brzo
shledáme. Na podzim plánujeme víkendové shledání s přenocováním
Jan Dostál
www.spolekproaktivity.blogspot.cz
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J Evropský festival ptactva se v Tovačově vydařil
V sobotu 30. září pořádal Moravský
ornitologický spolek v Tovačově ornitologickou exkurzi pro veřejnost v rámci
Evropského festivalu ptactva. Akce se
zúčastnili i zástupci firmy MEOPTA, kteří
předvedli a zapůjčili účastníkům dalekohledy určené k pozorování ptáků.
Evropský festival ptactva je nejvýznamnější podzimní akcí pro ornitology, pozorovatele ptáků i milovníky
přírody. Ptačího festivalu se každoročně
zúčastňují desetitisíce zájemců o pozo-

rování ptáků, a to až ve 40 zemích světa.
Účastníci Evropského festivalu ptactva pozorovali na Hradeckém rybníku 35 druhů ptáků. Za nejzajímavější
považují orlovce říčního, dvě ostralky
štíhlé, několik hvízdáků a mladého rybáka obecného. Nad rybníky proletělo
i několik desítek posledních vlaštovek
a jiřiček obecných.
V České republice akci pořádá Česká
společnost ornitologická a její regionální pobočky, případně ve spolupráci

s dalšími organizacemi na ochranu přírody nebo ekologickou výchovu. Akce
je zaměřena na pozorování a poznávání tažných druhů ptáků a je určena
pro veřejnost. Generálním sponzorem
Festivalu ptactva je Meopta, tradiční výrobce špičkové optiky.
Seznam všech akcí pořádaných
v rámci Evropského festivalu ptactva
v ČR najdete na: www.cso.cz.
Jiří Šafránek
Foto: Jiří Šafránek a Jarmila Kačírková

J Tovačovské kulturní léto poprvé
V letošním roce jsme se snažili obohatit letní prázdninové měsíce kulturním děním, které by různými žánry
a typy představení oslovovalo více generací. Jak anebo zda se to povedlo,
nechci hodnotit. Někdy stačí udělat jen
výčet všech zážitků, abychom zjistili, že
byly a jsou bohaté. Všechny koncerty
Číslo 5/2017

i představení se ve většině případů konaly na nádvoří zámku nebo v zámeckém
parku. Jedno představení muselo být
přeloženo z důvodů špatného počasí do
vnitřních prostor. Využili jsme koncertní
sál ZUŠ.
Tovačovské kulturní léto zahájil „Swingový večer u Gutmannů“. Jednalo se o

večírek, který měl navodit slavnostní zahajovací atmosféru, ale také měl být vzpomínkou na dobu, kdy se možná podobné
bankety v Tovačově konaly za posledních
majitelů tovačovského zámku na počátku 20. století. Zvolili jsme proto kostýmy
a oděvy z tohoto období. Rovněž vybraný orchestr Blue Star Václava Marka svým
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programem „Několik přání aneb Mám
život hrozně rád“ navodil atmosféru první poloviny 20. století. Večer tanečně doprovodil Dance Club Přerov, který zapůjčil
i dobové rekvizity. Dobovou atmosféru
pomohli doladit i členové Dobrovolného
divadla tovačovského. Večer byl velmi příjemný. Ještě dlouho nám v uších zněla píseň „Děkuji, bylo to krásné“. V příštím roce
bychom chtěli Swingový večer zopakovat
a určitě se bude na co těšit.
Všechny další koncerty, představení nebo vystoupení byly individuální. Mnoho návštěvníků se ale vracelo
a účastnilo se více programů. Herci
z Moravského divadla Olomouc se svou
Láskyplnou operetou přilákali spíše starší část publika, loutkové divadlo BOĎI z
Jaroměře logicky zase tu mladší část. V
loňském roce jsme 18. ročníkem uzavřeli
pomyslně jednu kapitolu Tovačovského
portálu, který se konal jako festival v zámeckém parku, abychom v rámci Tovačovského kulturního léta mohli otevřít tu
novou, menší formu na nádvoří zámku.
Možnost „představit se“ dostaly tři hudební formace – The Jumper Cables, bluegrassová kapela, známější Tomáš Kočko & Orchestr nebo alternativní forma
koncertu Honzy Žambocha, která Tovačovský portál zakončila v zámecké kapli.
Celé prázdniny vystavoval na zámku v
Galerii pod věží své fotografie z pobytu
v Americe Jakub Konečný, tovačovský
rodák, s divadelní hrou „Srnky“ se představili místní ochotníci, zámecký park
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rozezněly tóny skupiny Mothers Follow
Chairs, jejíž základnu tvoří přerovští muzikanti. Snažili jsme se podpořit místní a
regionální umělce. Mezi tradiční programy patřilo letní kino na nádvoří zámku. V
rámci Tovačovského kulturního léta jsme
poprvé pozvali oblíbené brněnské hudební Divadlo Slunečnice, které ale jinak
v Tovačově „nováčkem“ není. I když se jejich představení kvůli špatnému počasí
nekonalo dle plánu v zámeckém parku,
ale muselo být přesunuto do sálu ZUŠ,
mělo obvyklý úspěch i aplaus.
O regionální propojení se postaral zapsaný spolek Kroměřížské dráhy, který vypravil mimořádné vlaky na železniční trati
Tovačov – Kojetín v době konání Tovačovského portálu a Kojetínských hodových
oslav, což je také už tradiční.
Tovačovské kulturní léto
zakončila koncertem akustická rocková kapela Acoustica z Ostravy. Zvláštním
hostem tohoto souboru
bylo tzv. „Luďkovo kvarteto“
složené z členů symfonického orchestru Národního
divadla v Ostravě.

Všechny akce, i když byly jednorázové, si našly své diváky. Návštěvnost jednotlivých koncertů a představení nebyla
vysoká, vždy se jednalo o akce s komorním počtem návštěvníků, ale celkový
počet přesáhl sedm stovek. Důležité ale
je, že odcházeli s pozitivní náladou.
Díky podpoře Olomouckého kraje
a sponzorů se snad budeme moci k podobné koncepci Tovačovského kulturního léta vrátit i v příštím roce.
Hlavní partner Tovačovského kulturního léta
• Olomoucký kraj
Sponzoři Tovačovského kulturního léta
• AVE komunální služby, a.s., Topos
Prefa, s.r.o., Tovačov, Českomoravský
štěrk, a.s., Mokrá, Betonika, spol. s r.o.,
Lobodice.
Partneři Tovačovského kulturního léta
• Kroměřížská dráha, o.s., a ČD ,a.s., mikroregion Střední Haná.
Mediální partneři Tovačovského kulturního léta
• Rádio Haná, Nové Přerovsko, Tovačovský kamelot.
Kvetazaj
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J Kniha tovačovská
K nejvýznamnějším pramenům
moravského zemského práva v předbělohorském období náleží bezpochyby Paměť obyčejů, řádů, zvyklostí
starodávných a řízení práva zemského
v Markrabství moravském, sestavená
v 80. až 90. letech 15. století. Je však
především známá jako Kniha tovačovská. Jejím autorem byl moravský šlechtic, právník, politik a moravský zemský
hejtman Ctibor Tovačovský z Cimburka.
Až do závěru stavovské éry, tedy do porážky stavovského povstání 8. listopadu
1620, tvořila jeden ze základů platného
zemského práva. Na rozdíl od zemských
řádů však nebyla vydána tiskem. Šířila
se pouze v četných, vzájemně často textově odlišných rukopisech, z nichž některé vznikly i v pokročilém 17. století, či
dokonce 18. století, kdy již byla opisována spíše jako právněhistorický text. Ve
druhé polovině 18. století se kniha společně s dalšími památkami moravské

právní historie stala právě předmětem
zájmu osvícenců. Velevážený Ctibor Tovačovský v ní na úvod představil historii
svého rodu. Jak název sám nastiňuje, na
základě tehdejších zvyklostí se vydal
i jakýsi zákon, který nemá příliš daleko
od dnešní struktury právních předpisů. Upravoval práva a povinnosti nejen
běžných lidí, ale i šlechty, naskrz všemi
odvětvími. Například v Kapitole 173 List
lácí pro dluhy rukojmím se dopídíme
k tomu, že bylo zapovězeno pod pokutou 1000 zlatých pomlouvat urozeného
vládce. Nic zvláštního i na dnešní dobu.
Jenže za takový peněžní obnos byste
v oné době pořídili slušný renesanční
dům v samotném centru staré Prahy.
Výjimečnost Knihy tovačovské pěje zejména v tom, že je obecně považována
za první právní normu v našich zemích
psanou v češtině! A stalo se tak právě
zhruba před 535 lety v Tovačově.
Jaromír Otáhal

Ze sportu
J Jakub Kosek
Střelec Jakub Kosek v Olomouci
potvrdil splněný limit na mistrovství
světa
Jedné ze dvou střeleckých disciplín
se ve Velké ceně Olomouce účastnili také handicapovaní. Ovládl ji Jakub
Kosek, který již vyhlíží mistrovství světa
2018 v Jižní Koreji. „Finanční prostředky
na závody si sháníme sami,“ říká.
Olomouc - Na Lazeckou střelnici se
sjeli střelci z několika klubů. Kromě RVzPi
2×30 se v Olomouci soutěžilo i v disciplíně StVzPi 40. Právě jí se účastnilo pět handicapovaných střelců. Nejlépe se umístil
reprezentant Jakub Kosek z SSK Elán Olomouc s nástřelem 348 bodů. Tomáš Pešek
z SSK Hradec Králové-Třebeš skončil třetí.
Další český reprezentant František Konečný nastřílel za SSK Tovačov 331 bodů,
které mu zajistily čtvrtou pozici. Zkušený
střelec a zároveň ředitel soutěže Vladimír
Marčan nasbíral po čtyřech střeleckých
položkách skóre 323 a umístil se šestý.
Desetičlennou tabulku uzavřel poslední
handicapovaný závodník Vladimír Hriadel s nástřelem v hodnotě 250.
Číslo 5/2017

Kosek vyhlíží mistrovství světa
„Moje skóre bylo uspokojivé. Chtěl
jsem sice zastřílet přes 350, ale i výsledkem 348 jsem potvrdil již splněný limit
pro start na mistrovství světa,“ říká člen
střelecké reprezentace A, která se příští
rok chystá poměřovat střelecké schopnosti v Jižní Koreji na zmíněném světovém šampionátu. „Střelci z horních příček
tabulky bývají vyrovnaní, proto je pro mě
vítězství příjemné,“ pokračuje Kosek.
V poslední době se účastnil například světového poháru v
Chorvatském Osijeku. Zde
česká výprava ve složení
Kosek, Marčan, Konečný
zaznamenala
stříbrnou
medaili ze soutěže družstev. Druhý cenný kov
přidal právě Kosek, který
získal taktéž stříbrnou medaili ve stejné disciplíně,
kterou ovládl v Olomouci.
Právě on je také úřadujícím mistrem republiky
a to právě v disciplíně

střelby ze standardní vzduchové pistole
40 ran na 10 metrů. Titul obhájil v srpnu
na střelnici v Olomouci.
Mistrovství světa znamená pro
Koska největší střeleckou událost příštího roku. „Nejlepší přípravou na podobné akce je pro nás objíždění všemožných tuzemských střeleckých závodů,“
říká. „Snažíme se tedy vyzávodit, kde
to jen jde. To znamená na soutěžích,
kde se střílí naše kategorie. Záleží také
na přístupnosti střelnice. Některé totiž
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nejsou bezbariérové,“ objasňuje reprezentant. Tréninky poté s dalšími střelci
absolvuje ve volném čase po zaměstnání. Vede je „nejostřílenější“ český handicapovaný šutér Vladimír Marčan.

V zahraničí je střelba handicapovaných profesionalizovaná
„Na mezinárodních soutěžích je pro
Česko úspěchem umístit se v nejlepší
desítce. Skončit na bedně je poté něčím
skvělým,“ říká Kosek. Mluví o
soupeřích z jiných zemí, kteří
na šampionáty létají s trenéry, maséry a fyzioterapeuty.
O těch si čeští střelci mohou
nechat zdát, jejich sport totiž
není v tuzemsku profesionalizovaný. „My prostě musíme
sednout do auta, odřídit si
cestu například do Chorvatska, tam závod odstřílet
a potom jedeme zase domů,“
objasňuje. Kosek také před-

pokládá, že profesionální střelci jsou
pod menším psychickým tlakem.
„Prostředky na to, abychom mohli na
velkou soutěž odcestovat, si sháníme
svépomocí, většinou od krajů nebo různých firem. Cítím se tedy potom sponzorovi zavázán a mám v hlavě, že bych
měl předvést dobrý výkon i kvůli němu,
nejen kvůli sobě,“ uzavírá Jakub Kosek
slovy o českých poměrech v jeho oblíbeném sportu.
autor: David Nebor 30. 10. 2017
převzato z webu. https://sport.
aktualne.cz/paraspor t/strelec-jakub-kosek-si-v-olomouci-potvrdil-splneny-limit-na/r~84db6cf2bcd611e7811f002590604f2e/?redirected=1510231740

J Světový pohár ve střelbě tělesně postižených Osijek 2017
Světový pohár ve střelbě tělesně postižených Osijek 2017, konaný 19. – 27. 9.
za účasti střelců z 25 států světa se konal na střelnici PAMPAS v Osijeku, kde
se střílelo na elektronické terče a soutěž
probíhala dle pravidel ISSF/IPC.
Velkou radost nám udělalo družstvo
ve složení Kosek, Konečný a Marčan,
když vybojovalo stříbrnou medaili. Čechům se podařilo porazit týmy Polska
a Chorvatska a nestačili pouze na vítězný tým Srbska.
Nominační limity IPC Shooting nutné k účasti na MS 2018 mají splněny

Vladimír Marčan v disciplíně P5 a Jakub
Kosek v P3 a P5.
Článek převzat z webových stránek:
http://www.caths.cz/wordpress/ceskym-strelcum-se-opet-darilo-ze-svetoveho-poharu-v-osijeku-privezli-dve-stribrne-medaile/
Dva střelci František Konečný a Jakub Kosek pochází z Tovačova a velkou
radost udělali i nám a věřím, že všem,
kteří je znají. Úspěch přejeme i při jejich
dalších sportovních aktivitách.
Red
d

J Je nejvyšší čas začít se otužovat
Poslední hřejivé paprsky pozdního
odpoledne probleskují ve vršcích stromů lužního lesa.
Nad hlavou rytmicky zašumí dva páry
křídel letících labutí, na hladině poklidného jezera zasypaného malými žlutými lístky ohlašujícími nástup podzimu se mrsknou těla majestátních kaprů. Pleskotem
o vodu dávají najevo, kdo je tady doma.
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Na břehu Tovačovského jezera se
směje a poplácává po zádech skupinka
lidí, co zrovna vyšli z vody. Rychle se osušují a snaží se zahřát čajem či pohybem.
Jejich srdečný smích vyplašil ze svého
stanoviště v keřích letící smaragd, ledňáčka. Zdraví je svým táhlým zahvízdnutím a jako střelka se probleskne nad
hladinou, která mírně potemněla.

Zdálky vše pozorují „tiší blázni“,
rybáři čekající na svůj kapitální kus,
a v myslích jim běží myšlenka, kdo vlastně víc blázní, zda oni, nebo my, co za
každého počasí celý rok spojujeme své
životy s vodou Tovačovského jezera, tohoto skvostu v srdci Hané.
Je to poetika, ale i odvaha, soudržnost a zdravý životní styl, co nás otužilČíslo 5/2017
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ce a zimní plavce přivádí každý týden
ke břehům, navzdory mrazu či větru, se
svléknout a s pokorou vstoupit do vod,
které když přijmete srdcem, přinášejí do
života zdraví, sebevědomí a zocelení.
Voda nás učí. Každý den jiná, každý
den jedinečná.
V probíhajících závodech Českého
poháru zimního a dálkového plavání
poznáváme něco víc o sobě, každým
tréninkem chápeme smysl bytí a sounáležitosti s přírodou, bez které nejsme
nic.
Jsme vděční za naše přátele z rybářského svazu Tovačovská jezera za jejich
dohled, když plaveme, za pomoc při
zajištění dálko plaveckého maratónu již
tradičně každoročně konaného v červnu, za vedení společnosti Českomoravský štěrk, a.s., pískovna Tovačov, jejich
velkorysou podporu nás plavců z DZP
Haná Prostějov, z. s.
Říkáte si, proč to tedy nezkusit, když
prokazatelně vzroste imunita i kondice
každému, kdo má zdravé srdce bez fyziologických změn a nálezů. Ano, to je
jediná překážka, která Vás může od otužování a zimního plavání odradit. Zdravotní nález. Srdce je opravdu zatíženo
zimním plaváním, musí být tedy zdravé.
Vše ostatní se uzdraví, nebo alespoň rapidně zlepší právě otužováním
a s ním zvýšením obranyschopnosti organismu.
Od ekzémů, chronického nachlazení, po psychosomatické nemoci, deprese, migrény, pohybové problémy a další
a další civilizační choroby, spojené s nedostatkem pohybu a slabou imunitou.
(Vážně je zde všechny nedokážu vyjmenovat, protože je nemáme;)

Jak tedy začít?
Nikdy nechodit do chladné vody
sám!
Doma se můžete začít připravovat
sprchováním studenou, nebo chladnější vodou, není to ale podmínkou.
Například naše předsedkyně oddílu, mistryně světa v zimním plavání
z roku 2016 v Tyumenu a přemožitelka
kanálu La Manche říká: „Nechápu, co se
Vám na studené sprše zdá příjemné,“
a směje se na celé kolo.
Já osobně si zase bez toho, abych
svůj každý den začala právě studenou
sprchou na dvoře, nedokážu představit ani leden.
Je třeba najít společně pod vedením zkušených otužilců, jako je třeba
67 letý nestor Československých zimních plavců Bohumil Pácl, pro sebe ten
nejlepší způsob, jak se s klesající teplotou vody i vzduchu vyrovnat. Poznáte
to hned po pár týdnech na psychice.
Radost a zdraví se budou Vaším tělem
doslova rozlévat. Nezanedbatelný je
také účet za elektřinu či plyn, bude

Vám příjemně v místnosti vytopené na
19-20 °C, nebudete potřebovat tolik
vrstev oblečení, budete citliví na každý hřejivý paprsek slunce, který se Vám
rozlije i do duše.
Chce to jen trošku pravidelnosti,
odvahy a disciplíny ;).
Než se do toho vrhnete, doporučuji
pročíst si: http://www.zimni-plavani.
info/Otužování.aspx
Kde nás tedy najdete? Nejčastěji
právě u vod čistého Tovačovského jezera (poznávací znamení je oranžová
plavecká bójka) nebo na Plumlovské
přehradě, kde se operativně domlouváme na venkovním tréninku. Pravidelně také v úterý ve 20:00 hod a čtvrtek 6:00 hod na bazénu v Prostějově.
Nejjistější ale bude kontaktovat se
přes naše nové www stránky : http://
otuzilci-prostejov.cz/kontakty/
Tak tedy sportu zdar a zimní vodě
zvlášť!
Za oddíl DZP Haná Prostějov
Gabriela Ježková

J Pohodová sobota byla opravdu ve znamení pohody
V sobotu 11. 11. 17 se uskutečnila ve
sportovní hale již tradiční akce „Pohodová sobota“, kterou pořádali cvičitelé
České asociace Sport pro všechny TJ Sokol Tovačov ve spolupráci se Spolkem
ProAktivity. Je to až neuvěřitelné, ale byl
to již pátý ročník, který pořádáme vždy
v období dušiček. V období, kdy jsou
většinou všichni doma, nepracují na zahrádkách a můžou si udělat čas a přijít si
zacvičit. Přišly a přijely ženy místní, ale i již
známé tváře z okolních tělovýchovných
jednot, z Olomouce, Přerova, Troubek, ale
i další nadšenci z Kojetína a Přerova.
Letošní ročník byl opět našlapaný.
Nejen cvičením, ale tentokrát i doproČíslo 5/2017

vodným programem. Od brzkých ranních hodin to v hale žilo. Nejprve, když
všichni cvičitelé chystali halu, stavěli
pódium, ladili aparaturu a mazali zdravé dobrůtky pro ženy ke svačince, pak
když dorazily dámy, které se chystaly
prezentovat různé drobnosti ve formě
dekorativních svíček, andílků, meditačních polštářků, ale i kosmetiky. Největší
mumraj nastal, když začaly přicházet
cvičenky, které švitořily už u dveří a vyptávaly se, co je letos opět čeká. Kromě
tradičního doprovodného „korálkového
tvoření“, které vedla lektorka Veronika
Indráková, byla mezi námi i paní Šárka,
která předváděla dámám ukázky líče-

ní, a opět jsme také zájemcům nabídli
masáže zad a šíje zdarma. Zpestřením
byla pro ženy přednáška o nízkosacharidovém stravování, kterou vedla MUDr.
Alena Zhřívalová a která si získala poslušné a pozorné posluchače.
Celé sobotní dopoledne se neslo samozřejmě ve sportovním duchu. Cvičitelky TJ Sokol Tovačov připravily pro zájemce ukázky cvičebních lekcí aerobicu,
bosu a cvičení s flexi-bary. Jako třešničku na dortu jsme letos pro ženy připravili retro hodinu tělocviku. Kromě drsné
paní učitelky, která přísně kárala pozdní
příchod, si dámy daly klasický nástup
s podáním hlášení, pak v dvojřadu měly
strana 21

Tovačovský kamelot
pořadová cvičení (vpravo v bok, vlevo
v bok, čelem vzad) a nakonec si děvčata
i zapochodovala a halou se družně nesla píseň Okolo Hradce… Samozřejmě
všechno bylo na dobrovolnosti, nicméně všechny ženy se zúčastnily a velmi se
bavily. Poté byly ženy rozděleny do pěti
oddílů a každý oddíl se prostřídal na
jednotlivých stanovištích, kde si osvěžily skoky přes švihadlo, cviky u žebřin,
přechod po kladině a kotouly. Také je
čekal šplh, který některá děvčata dala
na výbornou, a samozřejmě přeskok
přes kozu. Kromě roznožky si některé
troufly i na skrčku a dodatečně smekám
před partou z TJ Sokol Přerov, kde některé seniorky (šedesát a výše)! nejen
vyšplhaly, ale úspěšně i přeskočily kozu

v obou variantách. Troufám si říct, že retro hodina měla největší úspěch z celého dopoledne. Ovšem asi by toto měly
pronést ženy a děti, které se jí zúčastnily. A nejen jí, celého dopoledne.
Pro ty, kteří nebyli … letos jste opět
zaváhali  Nicméně, shodli jsme se, že
nám stojí za to, takové akce pořádat, že
to děláme rádi a dál to rádi budeme dělat. Nejen pro sebe, ale především pro
všechny stejně postižené nadšence,
kterým není pohyb lhostejný, kteří se
rádi zasmějí a umí si to užít. Takže, již
nyní máme naplánovaný šestý ročník
Pohodové soboty, a to na 10. 11. 18. Určitě si to dejte už teď do kalendáře.
Za TJ Sokol Tovačov a Spolek ProAktivity
Markéta Hajduková

J Fotbalisté Tovačova pod palbou kritiky
Vedení fotbalového klubu vložilo
do podzimní části fotbalových soutěží maximum úsilí, aby podmínky pro
hráče byly vskutku na vysoké úrovni
a prostředí pro diváky záviděníhodné
v širokém okolí. Hráčům byla připravena
nová hrací plocha nákladem převyšujícím 100,000,- Kč a supermoderní střídačky za dalších 100,000,- Kč. Divákům
byl vytvořen zbrusu nový ochoz naproti
hlavní tribuně a sanovány stromy podél
březové aleje, které ohrožovaly na životě nejen samotné hráče, ale též rodiče
sedící právě pod těmito stromy při sledování utkání svých ratolestí.
Jelikož umístění „A“ týmu neodpovídalo požadavkům jak výboru, tak
diváků, byl tým posílen 5 novými hráči, kteří by měli mužstvo zvednout na
přední místa tabulky. Přesto všechno
podzimní část fotbalových soutěží přinesla bafuňářům klubu jen otázky do
jarních utkání. Ta první a zásadní zní: Jak
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zachránit „A“ tým v krajské soutěži? Ano,
to je tvrdá realita. Nové posily zcela zapadly do okresního průměru svých spoluhráčů a jako bonus se vytratila během
zápasů jakákoliv snaha o zvrat nepříznivého vývoje utkání. Stačí dostat hloupý
gól a duch týmu se rozplyne.
Otázka druhá: Kde děláme chybu,
že se přes mistrovské tituly žákovských
týmů dorost propadá na dno své soutěže? Letos očekáváme mistrovský titul
od mladších žáků (do 13 let) a již třetí
titul starších žáků (do 15 let) za poslední 4 roky. Současný dorost hrají kluci,
mistři okresního přeboru před dvěma
lety. Jen díky tomu, že jiní hrají soutěž
dorostu s mladšími borci, než jsou naši,
nejsme poslední v tabulce. Zřejmě je
krajská soutěž kvalitativně nad síly vítězů okresního přeboru.
Najdeme ale i radost na fotbalovém
pažitu. Především našim děvčatům se
podařilo obhájit celkové 2. místo v I. ha-

nácké lize, i když letos to nebyl souboj
o první místo jako loni. „B“ tým mužů
hraje v popředí tabulky, žáci vedou své
tabulky okresních soutěží a bývalí mladí
hráči dál hrají své nedělní bago na školním hřišti.
Nyní máme před sebou zimní fotbalovou přestávku, která bude vyplněna
halovými turnaji, na které vás srdečně
zveme. Výbor bude zodpovídat na otázky, které nás trápí, a připravovat rozpočet pro závěrečnou zprávu na valnou
hromadu po novém roce.
Celý výbor kopané, všichni trenéři,
pracovníci na hřišti a 139 registrovaných hráčů s úctou děkuje všem majitelům prestižních permanentek, sponzorům a věrným fanouškům za přízeň
i v době nepříznivé a přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok 2018.
Fotbalu zdar, kopané zvlášť!
Václav Bílý, sekretář klubu
Číslo 5/2017
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Mizerný Tovačov – 3. díl
Originální způsob parkování, který snad ani nejde komentovat. Postavil se tak jeden a druhý den ho úspěšně napodobovali další. Nabízí se otázka, proč tato vozidla v době oprav ulice neparkovala na jiném místě. Těžko říct.

Číslo 5/2017
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Ani dětské hřiště u sportovní haly nebylo ušetřeno projevů nějakého siláka. I takto se v našem městě baví mládež.

Projevy nezájmu o vzhled veřejného prostranství - nekonečný příběh.
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kamelot
Tovačovský
Vitríny u nákupního střediska po nočním řádění opilců. Nejdříve jim padla za oběť ta první na ráně a za necelý měsíc
po ní i ta druhá.

Číslo 5/2017
5/2017
Číslo
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Máme v Tovačově nového výtvarného umělce. Jen mu nedochází, jak moc to pro něj může být drahé.
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J Podzimní sezóna 2017 - U9 – roč.2009/2010
V letošním rozložení skupin mladších
přípravek OFS Přerov jsme byli zařazeni
do sk.B s týmy Troubek, Čekyně, 1.FC Viktorie Přerov, Kojetína, Lověšic, KMK Přerov, Vlkoše, Kozlovic.
Náš kolektiv se skládá z kluků a děvčat
roč.2009: Krameš Michal, Vrána Adam, Pavlík Ladislav, Pavlíková Kristýna, Kolář Matěj
2010: Chalánek Adam, Zbořil Radim,
Kohn Patrik, Zbožínek Max, Štefek Petr
2011: Čechmánek Eda, Vybíralová Zuzana
Koncepce přípravy malých fotbalistů
se skládá především z tréninkových jednotek zaměřených na všestranný pohybový rozvoj, děti také zdokonalují různé
techniky vedení a zpracování míče, střelbu
a reakci na míč. U dětí rozvíjíme individuální práci s míčem, dokázat si míč vybojovat, nebát se hrát tělem, s míčem si hrát
a věřit ve své schopnosti a dovednosti.
Výsledkové listiny pro nás nejsou ukazatelem výkonnosti, ale naopak sledujeme postupné zdokonalování jednotlivců
v každém novém utkání. Naši svěřenci se
prostřídávají v roli brankáře a i zde se nám
ukazuje, že individualita jednotlivce, jeho
zapálení a schopnost reakce na míč bude

v budoucnu přínosem pro další věkové
kategorie fotbalu v Tovačově…..
Pokud ovšem budou mít děti kam
přejít. Počet trenérů v našem oddíle je
mizerný a budoucnost mládežnického
fotbalu je ve hvězdách…….
Pojďte mezi nás, naše děti Vás potřebují a my budeme rádi, když se počet trenérů či asistentů a pomocníků rozroste.
Na konci podzimní části soutěže
mladších přípravek děkuji všem našim
hráčům a jejich rodičům za neskonalou
důvěru, pochopení a především ochotu

spolupracovat a pomáhat nám trenérům
při práci s jejich ratolestmi.
Společně jsme zorganizovali velmi hezký Hodový turnaj (28.9.2017)
a v zimním období nás čeká domácí halový turnaj, a to v sobotu 17.3.2018.
Všechny příznivce kopané na tento turnaj již nyní zveme stejně jako na ostatní
turnaje našich starších kamarádů:
U15: sobota 20.1.2018, U13: sobota
10.2.2018
za kolektiv mladší přípravky :Kyasová
Jarmila, Bureš Petr, trenéři

J Hodový turnaj mladších přípravek Tovačov 28.9.2017
Již 3. ročník hodového turnaje pro
děti věkové kategorie 8 a 9 let se u nás
v Tovačově na fotbalovém hřišti „Pod
Břízami“ uskutečnil ve čtvrtek 28.9.2017
za velmi příznivého počasí a za účasti
9ti družstev – TJ Sokol Tovačov, TJ Sokol Čekyně A+B, TJ Sokol Újezdec, FK
Troubky, FK Chropyně, Futsal Čelechovice, FK Kozlovice a FC Beňov.
Během celodenního turnaje se
utkaly jednotlivé týmy každý s každým
a cílem letošního ročníku turnaje bylo

Číslo 5/2017

odbourat výsledkové listiny, hrát pro
radost, předvést fotbalové dovednosti
získané v tréninkovém procesu. Odehrálo se celkem 36 zápasů na dvou hřištích pod pečlivým dohledem pánů rozhodčích i trenérů jednotlivých družstev.
Věříme, že se všichni diváci potěšili
velmi příjemnou atmosférou, která provázela celý průběh turnaje. Jednotlivá
družstva obdržela poháry a diplomy za
účast a všechny děti si odvezly na památku medaile, fotbalové přívěsky a nej-

lepší hráči jednotlivých družstev obdrželi krásné sošky s fotbalovým motivem.
Velké poděkování patří kolektivu
rodičů mladší přípravky Tovačov za pomoc a přípravu turnaje, rozhodčím Tomáši Šilhovi, Milanu Kyasovi ml., Milanu
Kyasovi st. a Petru Vybíralovi.
Hodový turnaj byl spolufinancován
dotací z Nadačního fondu Krajského
fotbalového svazu v Olomouci.
Za TJ Sokol Tovačov, oddíl kopané
Kyasová Jarmila
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J Příměstský sportovní tábor Tovačov 10.-14.7.2017
V měsíci červenci jsme se ubytovali
v areálu fotbalového hřiště „Pod Břízami“, ti odvážnější postavili s rodiči stany,
my ostatní jsme využili prostory šaten
hráčů oddílu kopané a započali jsme
pětidenní táboření a sportování v okolí
našeho města.
Celkem 29 dětí mělo připraveno
také cyklistické vybavení, které nám pomohlo zdolávat kilometry k poznávání
našeho blízkého okolí. Navštívili jsme
okolní obce Ivaň, Annín, Lobodice, projezdili okolí kolem tovačovských jezer
a rybníků.
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Sportovní vyžití si děti užily v rámci sportovního programu – minigolf,
florbal, plavání, turistika, míčové hry.
Za deštivého počasí jsme využili možnost navštěvovat sportovní halu. Sluníčko nám dopřálo strávit většinu času
v přírodním prostředí, nenechali jsme
si utéci koupání v blízkém jezeře a také
na koupališti v Kojetíně, kde si děti užily vodních radovánek v bazénech, na
skluzavkách i na tobogánu.
Všechny hladové sportovce uspokojil kolektiv pracovníků Vinárny Esko
bar paní Svobodové, kteří připravovali

lahodné obědy, a rodiče dětí dětem
servírovali buchty, koláče, bábovky
a všichni jsme se měli moc a moc dobře.
Nezapomenutelné byly i vánočky babičky Zdeňky Dopitové, či domácí zavařeniny, ovoce a zelenina ze zahrádek.
Všem moc děkujeme!!!!!!!
Na další sportování se budeme
s dětmi těšit opět po roce………….
Všechny účastníky i rodiče zdraví
Jarka, Marťa a Milan Kyasovi.

Číslo 5/2017
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J PO ČEM KLUCI „TOUŽILI“ – aneb už je konec?
V červnu končila taneční sezóna
skladbičky „Po čem kluci touží“, kterou
tančily mladší školní a předškolní děti,
a tak jsme si závěr oživili krásnou rozlučkovou akcí. Na fotbalovém hřišti se sešly děti
i s rodinkami a celá „banda“ strávila spolu
výborné odpoledne a někteří i večer.
Pro děti byly nachystány soutěže
a úkoly, které plnily ve dvojicích či men-

ších skupinkách po ploše fotbalového
hřiště, tribuny a celého zázemí. U každé
splněné disciplíny děti obdržely razítko.
Celé soutěžní klání vyvrcholilo hledáním ztraceného pokladu, kdy po vyplnění karty děti získaly nápovědu, kde
poklad mají hledat.
Večer se opeklo a snědlo maso, zelenina či nějaká ta dobrůtka. Chvilku

jsme strávili společným „tlacháním“
a přišla večerka. Někteří šli spát domů,
jiní přespali ve stanech na hřišti – jak
bylo naplánováno. Akce byla výbornou
tečkou na závěr cvičebního roku a teď
již začínáme formovat nové sportovce a
ladit formu do nové sezóny 2017/2018.
Katka Hrubá

J 2. ROČNÍK TOVAČOVSKÉHO RÁFKU
Aby začátek školního roku nebyl tak
nudný, pokusili jsme se jej dětem zpestřit
cyklistickým závodem. Konal se 2. ročník
Tovačovského ráfku.
V pátek a sobotu probíhaly přípravy,
kdy bylo potřeba posekat trávník, nachystat občerstvení a zázemí závodění,
ale především vytyčit trať. Tu jsme také
pořádně prošli a překontrolovali, zda někde nečíhá nějaká záludná překážka.
A! Ona vlastně „čekala“! Startovalo se
před tribunou fotbalového hřiště, pod
břízami se pokračovalo oklikou na hráz
a na cvičiště, kde se to hlavní mělo vždy
odehrát. Mezi vytyčená esíčka a zatáčky
jsme nainstalovali tu záludnost - překáž-

Číslo 5/2017

ku, kterou ale ti méně odvážní měli možnost objet. Celý okruh měřil 800 metrů.
Vše bylo nachystáno a tak v neděli 10.
září vše vypuklo. S napětím jsme očekávali, kolik se nám dostaví nadšenců do závodění. Počasí bylo vrtkavé, v sobotu nám
déšť začal křížit plány. Ale! Nedělní počasí
bylo naprosto ideální k závodění. Nepršelo, nebylo horko. Zkrátka „akorát“. A také
počet zúčastněných byl krásný – přišlo si
zazávodit 80 dětí a rodičů. Opravdu výtečný počet aktivních sportovců.
Chuť závodit byla u dětí velká. Všechny nedočkavě pohlížely po „spíkrovi“
akce – Jarce Kyasové, zda UŽ KONEČNĚ
vyhlásí jejich kategorii a právě oni si na-

stoupí na startovní čáru. Ale vše šlo postupně. A protože každá kategorie byla
hojně zastoupená, rozdělili jsme je na
děvčata a kluky.
Začalo se odrážedly, kde se na stupně
vítězů probojovali 1. Jonášek Ludva, 2.
Vojta Bouchal a 3. Filda Strnad mezi kluky
a 1. Kačenka Tužková, 2. Johanka Habáňová a 3. Verunka Zavadilová mezi děvčaty.
Našli se již takoví borci a borkyně, kteří si i v jejich útlém věku troufli na šlapací
kolo a „rozdali si to“ na zkráceném 500
metrů dlouhém okruhu. V kategorii 2013
a mladší se našla pouze jediná statečná
holčička a tím pádem získává zlato - Natálka Vodičková. Mezi chlapci byl 1. Olik
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Čechmánek, 2. Šíma Říhošek a 3. Matýsek
Holas.
Následovala nejpočetněji zastoupená věková skupina 2011 – 2012, kde bylo
7 chlapců a 10 děvčat. Mezi chlapci si na
jednom již celém nezkráceném okruhu vybojoval 1. místo Eda Čechmánek,
2. Maťa Bezděk a 3. Kuba Dedek. Mezi
dívkami byla vítězkou Michalka Hrubá,
2. Nela Přikrylová a 3. Sofinka Vodičková.
Ani ročníky 2009 – 2010 se nemají zač
stydět. I z jejich řad se dostavilo 9 chlapců
a 5 děvčat. A jak dojeli po ujetí dvou 800
metrových kol? 1. Matěj Dedek, 2. Kubík
Hrubý a 3. Kuba Doležel. Mezi dívkami
dojela 1. Markéta Jelínková, 2. Beátka Vránová a 3. Kristýnka Tužková.
Mezi staršími dětmi se našlo 7 chlapců
a 3 děvčata v kategorii 2007 – 2008. Ti měli
ukázat svou výdrž na třech okruzích. A jak
dojeli? 1. Vojta Uhlíř, 2. Vojta Zatloukal

a 3. Petr Klemeš. Dívky měly optimističtější vyhlídky. Byly tři, tak věděly, že každá
obdrží medaili. Ale jakou? Zlatou Helenka
Uhlířová, stříbrnou Karolínka Doleželová
a bronzovou Adélka Bandíková.
Čím jsou děti starší a přibývá na náročnosti, tím upadá zájem o to ukázat, na
co vlastně kdo má. Ročníky 2006 – 2005
a 2004 – 2002 jsme na trati spojili, všichni si
odjeli 3 okruhy, ale vyhlásili jsme je zvlášť.
2005 – 2006: 1. Kuba Strnad, 2. Dominik Šmíd, 3. Matěj Balenčin a dívky 1. Nela
Vránová a 2. Lucka Glubišová.
2004 - 2002: 1. Tomáš Šmíd a 1. Aneta
Čecháková
Jako poslední závody byly v plánu závody rodičů, tet a strýců, zkrátka dospěláků. V loňském roce se nám zúčastnila
i jedna babička – Pavla Zavadilová, letos
jsme babičku ani dědu žádného dítka
na trati neměli. Proto by babička Pavla

zasloužila zpětně velkou pochvalu, že
se ničeho nebála a šla do toho. Muži jeli
3 kola, ženy jen 2.
„Chlapi“ vystartovali zvolna, „špica“
závodu vyčkávala, jak se vše bude vyvíjet.
Nakonec až v závěru celého závodu nám
pánové ukázali, jak se o medaile bojuje.
Zato ženy jely naplno hned po startovním
písknutí. Ty na nic nečekaly. Věděly, že je
na trati čeká překážka, kterou děti zvládaly s přehledem. Ale! Dívat se na ten skok
z výšky kola – nic moc!
A jak to tedy dopadlo? Mezi tatínky
1. Aleš Dedek, 2. David Vodička a 3. Petr
Vrána. A u maminek? 1. Olga Čechmánková, 2. Blanka Dedková a 3. Katka Hrubá.
Celé dopoledne se vydařilo, děkujeme všem ochotným pomocníkům
a doufáme, že příští rok se nám opět takto
vydaří.
Za tým organizátorů – Katka Hrubá

J Florbalový turnaj
V sobotu 11. 11. 2017 se konal
v tělocvičně Gymnázia Olomouc Hejčín florbalový turnaj dětí, který pořádal
DDM Olomouc. Naše TJ SOKOL Tovačov
obsadila všechny vypsané kategorie,
to je přípravka (děti první - třetí třída),
mladší žáci (čtvrtá – pátá třída) a starší
žáci (od šesté třídy). Bohužel přípravka
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měla soupeře pouze z Olomouce. Mladší žáci měli nejvíce soupeřů, a proto
byli rozděleni do dvou skupin, celkem
6 družstev. U kategorie starších žáků se
sešla čtyři mužstva.
Přípravka soupeře jasně přehrála
a podobná situace byla i u mladších
žáků, kde skupinu vyhráli a ve finále na-

stoupil i hráč přípravky chodící do první
třídy. Vítězství si nenechali vzít a po celou dobu byli jasně lepší.
V kategorii starších žáků jsme měli
nejmladší a výškově nejmenší mančaft. Přestože jsme jeden zápas prohráli,
všechny soupeře jsme přehrávali a v posledním zápase hráči udělali ze soupeřoČíslo 5/2017
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va brankáře vytahovače míčků z branky.
Vítězství ve všech kategoriích potvrdila naši vysokou úroveň a děti při předávání cen vybraly ty nejlepší – brankářská
helma, rukavice a hokejka, včetně drobných sladkých pozorností a věcných cen.
Přes velký počet účastníků naší TJ
se děti samy kolektivně rozcvičily a je
OLOMOUC
starší žáci TJ SOKOL Tovačov
Svobodová Markéta

2004

Hozman Jan

2006

Balenčin Matěj

2006

Sova Jakub

2006

Vojtašek Patrik
Vrána Štěpán

vidět, že děti mezi sebou mají velkou
autoritu v osobě Štěpána Vrány, který
vše řídil.
Ve vedení družstev mi hodně pomohl Petr Bureš a moje manželka.
V neděli 12. 11. byl turnaj v Kojetíně a zde jsem měl pouze dvě družstva,
která jsem zařadil do mladších žáků,
KOJETÍN
starší žáci

a naše oba mančafty soupeře převálcovaly. Soupeři byli z Kojetína a z Hranic,
které jsme již deklasovali v Olomouci
v sobotu.
Na závěr je nutné dodat, že za Tovačov hrají i děti z Ivaně, Klopotovic, Věrovan a Troubek.
Děti hrály v těchto sestavách:
mladší žáci TJ SOKOL Tovačov

TJ SOKOL Tovačov

Hopan Ondřej

2006

Cetkovský Pavel

2007

6

Rozehnal Aleš

2006

Gavenda Marek

2007

2

Sova Jakub

2006

Klimeš Ondřej

2007

36

7

Svozil David

2006

Přikryl Štěpán

2007

2

2006

13

Zavadil Jiří

2006

2006

79

Uhlíř Vojtěch

2007

Zavadil Jiří

2006

24

Svobodová Markéta

Hopan Ondřej

2006

14

mladší žáci TJ SOKOL Tovačov 2007

7
24

Lehký Martin

2008

77

16

Hozman Dan

2008

28

2004

Vrána Adam

2009

19

Balenčin Matěj

2006

Strnad Jakub

2006

Vojtašek Patrik

2006

Šálek Vojtěch

2006

8

Pořízek Jan

2006

Hozman Tom

2010

32

Přípravka

13

TJ SOKOL Tovačov

Cetkovský Pavel

2007

6

Šuga Michal

2009

66

Klimtová Natálie

2009

61

Klimeš Ondřej

2007

36

Vrána Adam

2009

19

Hozman Tom

2010

32

Pořízek Jan

2007

2

Zbořil Radim

2009

99

Klemeš Petr

2008

21

Uhlíř Vojtěch

2007

16

Kocian Jakub

2010

12

Hrubý Jakub

2009

17

Lehký Martin

2008

77

Čechmánek Eduard

2011

Kolář Matěj

2009

88

Hozman Dan

2008

28

Čechmánek Oliver

2013

Štefek Petr

2010

Šálek Vojtěch

2006

8

Jiří Zavadil.

J Turnaj ve florbalu – 11. 11. 2017
V sobotu se odehrál florbalový turnaj
pro děti a mládež z kroužků DDM z okolí
Olomouce. Cílem bylo zapojit další domy
dětí a mládeže do sportovní akce, společně strávit den aktivně a navázat kontakty.
Hned po 8. hodině už začala pomalu
přijíždět družstva z okolí a přihlašovat
se na turnaj, který se odehrával v hale
na Gymnáziu Hejčín. Připravili jsme dvě
hrací plochy, abychom mohli odehrát
všechny zápasy v časovém limitu. V kategorii přípravky jsme měli 2 družstva
z Tovačova a 2 z Olomouce. Hráli jsme
na malém hřišti v počtu 3+1 (brankař), a
to 2 x 5 minut. Mladší a starší žáci hráli
na velkém hřišti v počtu 4+1, také 2 x 5
minut. V mladší kategorii bylo přihlášených 6 družstev (Tovačov, 2 družstva
z Olomouce, Bílá Lhota, Moravská Třebová a Hranice). Družstva byla rozdělena na dvě skupiny, kde hrála každý
Číslo 5/2017

s každým a pak o umístění. Ve starší
kategorii to byla 4 družstva (Tovačov,
Loštice, Zábřeh a Olomouc). Turnaj byl
určen pro neregistrované hráče, aby si
mohli poměřit síly s ostatními florbalisty. Každé družstvo odehrálo 3 zápasy.

Celkem bylo přihlášeno 14 družstev,
které utvořilo 120 dětí. Ve všech kategoriích vyhrála družstva z Tovačova, na
druhých místech se umístila dvakrát
Olomouc a Loštice a na třetích místech
to byla dvakrát Olomouc a Zábřeh.
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Kapacita divácké sekce byla zcela
naplněna. Jsme rádi, že chodí rodiče
a prarodiče povzbuzovat a fandit. My-

slím si, že turnaj dopadl dobře, že si
všichni zahráli a že jsme aktivně využili
volný čas dětí. Budeme se těšit na další

turnaje a další spolupráci s DDM z jiných měst.
Aleš Pátek

J Vladimír VYBÍRAL – předseda oddílu kopané TJ Sokol Tovačov
Významného životního jubilea 80 let se 11. listopadu dožívá pan Vladimír VYBÍRAL.
Kopané věnoval po celý život podstatný kus svého volného času. Z hráčského
dresu, s páskou kapitána týmu TJ Sokol Tovačov, po zranění kolena plynule přešel do
funkcionářské role. Jako hráč vedl svůj tým jako kapitán k utkáním v I. B třídě krajských
soutěží. Jako funkcionář zúročil své zkušenosti stavbyvedoucího a pustil se odvážně do
nekonečného boje o peníze a plány na rozvoj fotbalového areálu v Tovačově. Od výstavby prvních šaten, přes opravdovou tribunu a její zastřešení po 25 letech provozu,
až po automatickou závlahu, to vše jsou desítky let, které další roky přetrvají na našem
stadionu Pod Břízami. Nikdy nezapomněl na aktivní podporu rozvoje mládeže, jako
základní pilíř budoucnosti klubu, a vytvářel podmínky pro přípravu a výchovu mladých
fotbalistů. I dnes ve věku 80 let nejenže vede klub do další sezóny (kolikáté už ?), ale se
záviděníhodným elánem předkládá návrhy a předává zkušenosti nám mladším.
Pevné zdraví, štěstí a radost z kopané v Tovačově za celou fotbalovou družinu
přeje výbor kopané TJ Sokol Tovačov.

J Je to k nevíře – ale je to tak…
Jistě jste zbystřili pozornost, milí čtenáři našeho městského Kamelotu, co
může být „k nevíře“ – prozradím vám to.
Náš dlouholetý člen TJ Sokol Tovačov,
bratr sokolský Luboš Uher se v srpnu
2017 dožil 90 let, potvrzuji slovně „devadesátky“. Což o to, mnoho občanů se dožije tohoto požehnaného věku, ale v jaké
duševní a tělesné kondici?
Luboš vyrůstal ve vlastenecké sokolské rodině, jeho otec jako učitel posílil
za první republiky školství na Slovensku
a v roce 1945 se stal místopředsedou TJ Sokol Tovačov. Jeho teta Anna Uhrová byla již
v roce 1912 členka výboru TJ Sokol, v roce
1914 jednatelkou a náčelnicí. Rodinné prostředí bylo naplněno tělovýchovou a sportem a Luboš byl stále v pohybu.
Jeho sportovním nářadím byla a je
tenisová raketa, bicykl a své tělo utužuje
turistikou. Nelze zapomenout na jeho stástrana 32

le aktivní dobrovolnou činnost
v kolektivu bratrů v sokolské
sauně, kde se honosí šarží – titulem jako jediný „emeritní starší
saunní rada“. Na slavnostní valné hromadě TJ Sokol při 100.
výročí založení v roce 1998 obdržel Luboš za rozvoj tělovýchovy a sportu
v TJ a Tovačově „Zlatou medaili“.
Náš kamarád a bratr sokolský s námi
chodí dvakrát v týdnu po celý rok hrát tenis. Obětavě bez výmluv přijde na vyhlášené brigády na kurtu i v sauně. Když nasednou cykloturisté na kola, nesmí mezi
nimi Luboš chybět.
Mezi námi tenisty i saunáři za léta
společného sportovního klání a v sauně
při pravidelných hovorech na jakákoliv
témata se ještě nestalo, abychom se vážně poškorpili, ale hlavně bylo a ještě bude
hodně srandy.

Foto zleva: Lojza, Luboš, Franta, Jarda.

Na závěr připomínky tohoto významného jubilea našeho kamaráda mohu
bez nadsázky sdělit, že nás Luboš svým
chováním, iniciativou a také tím, že si nestěžuje na neduhy stáří, což nás mladší
a o hodně – hodně mladší svým životním
postojem inspiruje, čímž se bohužel snažíme Lubošovi vyrovnat a udržet s ním
krok – a to je to k nevíře.
Tak Lubošku – ještě jednou zvedáme
číši a „NA ÚDER A NAZDAR!“
Za všechny kamarády a bratry sokolské,
kteří si tě váží – bratr Vlastimil Kohn.
Číslo 5/2017
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Pozvánky
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Inzerce
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Vítání občánků
V sobotu 4. listopadu 2017 byly do svazku města Tovačova přivítány 4 dětí, tři chlapci a jedno děvčátko.

Když narodí se maličký,
dar vidění má pod víčky,
dar slyšení má v něžném oušku,
dar doteku má v prstíčkách,
dar chuti pozná v prvním doušku,
dar vůně v jarních kytičkách.
Maminko, ty k těm darům vkrátku
dar řeči přidáš nemluvňátku.
František Hrubín: Maminčin dar

Marek Vlk

Sebastian Gábor

Tomáš Hradil

Veronika Kadlecová

Myšlenky
„Milující lidé žijí v láskyplném světě. Nepřátelští lidé žijí v
nepřátelském světě. Stejný svět.“
Wayne Dyer

Respektujte osobní prostor a svobodu ostatních. Indiánský etický kodex
Opravdová svoboda je uvnitř tebe.
Srí Bhagavan

Žádná změna okolností nedokáže napravit špatný charakter.“
Ralph Waldo Emerson

Minulost je mrtvá, budoucnost ještě nenarozená.To, co
existuje, je pouze tento okamžik.
Srí Bhagavan

Vzpomínka
Někdy není třeba slov, někdy přijde jen potřeba sdělit ostatním, že vzpomínáme.
Olga Nimmerfrohová
*1933 + 2007, 10 let od úmrtí

Miroslav Konečný
*1968 + 2012, 5 let od úmrtí

Antonín Indrák
*1931 + 2016, 1 rok od úmrtí

Kdo jste je znali a měli rádi, vzpomínejte s námi.

