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Tovačovské
T
č ké ráfek
áf k 2019 – cyklistický
kli ti ký
závod pro všechny.
Tentokrát se akce Tovačovské ráfek (již 5. ročník) konala na dvakrát.
První termín byl naplánovaný na 8.
9. 2019, ale už dva dny před startem
závodu začalo vydatně pršet a nepřestalo ani v den konání. Tímto se
připravené tratě staly pro většinu
závodníků neprůjezdné a veškeré
zázemí bylo podmáčené. Rozhodnutí padlo na přesunutí závodu na jiný
termín. Náhradní termín 22. 9. 2019
se projevil jako správný nápad, protože počasí bylo slunečné, bez ranních
mlh, prostě bezchybné. Přeložený závod tak nalákal rekordní počet závodníků, a to 90 dětí a 10 dospělých.
Myslím si, že letošní „Tovačovské
ráfek“ se opravdu vydařil a to i díky
již ověřeným spolehlivým pravidel-

ným pomocníkům, kterým moc děkuji
a těším se na další ročníky. Samozřejmě
velké díky patří i štědrým sponzorům,
bez kterých by se nedařilo řádně ocenit
všechny účastníky závodu.
Děkuji,
Olga Čechmánková

autor fotografií - Lukáš Sládeček
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Žijí mezi námi
Zhodnocení veleúspěšného MS
ve střelbě v Sydney
Cesta za úspěchem započala
8.10.2019, kdy se tým střelců Jakub
Kosek a Tomáš Pešek sešli na Ruzyňském letišti v Praze. Celkem tříčlenná
výprava pod vedením Oldřicha Janči
se vydala bojovat o dobré umístění na
druhý konec planety – na mistrovství
světa ve střelbě v Austrálii, které se konalo v Sydney.
Po dlouhé a náročné cestě se český
tým musel poprat s časovým posunem.
První trénink je čekal hned následující
den po příletu a za další 2 dny je čekal
první závod, kde ještě byla cítit únava.
Naši borci se nejprve představili
v disciplíně P3 (mix 25m, pistole), kde
byla ještě cítit únava po dlouhé cestě
a bohužel tomu odpovídaly i celkové
výsledky. Lépe se dařilo Koskovi, který
skončil na 21. místě. Pešek 32.
Po dni pauzy čekal náš tým boj
v disciplíně P5 (mix 10m, vzduchová
pistole). V „pětce“ byly výkony daleko
lepší, nicméně na postup mezi nejlepších 8 to bohužel nestačilo. Koskovo
15. a Peškovo 17. místo ovšem dalo
najevo, že se naši v Austrálii začínají
aklimatizovat.
Následující den jsme mohli sledovat souboje v disciplíně P4 (mix 50m,
pistole). I zde byly výkony velmi dobré,

zejména Tomáš Pešek se blýskl a skončil 14. Jakub Kosek obsadil 43. místo
ve velmi silné konkurenci.
Na poslední disciplíně (P1 -> 10m,
vzduchová pistole) si ale čeští borci
spravili chuť.
Pešek do osmičlenného finále postoupil z 5. místa nástřelem 566 bodů
(z 60 ran) z kvalifikace se dvěma Číňany a Korejci, po jednom zástupci pak
ve finále měla Indie, Rusko a Ukrajina.
Finále probíhalo velmi suverénně.
Tomáš byl prakticky celou dobu ve vedení a solidní náskok si udržel až do
konce. Ve finále zvítězil a veze si z Austrálie titul mistra světa a zlatou medaili na krku! Postaral se tak o největší
úspěch ve své kariéře a nyní se začíná
připravovat na letní paralympijské hry
v Tokiu 2020.
Pozadu nezůstal ani druhý náš reprezentant Jakub Kosek. Střílel velice
dobře a konečné 14. místo zajistilo
České republice „slot“ pro střelce na
LPH 2020!!
MS v Sydney bylo tedy možná až
nad očekávání velmi úspěšné!
Tomášovi a Kubovi blahopřejeme
a doufáme v udržení stabilní formy
pro následující paralympijský rok!
http://www.caths.cz/wordpress/
zhodnoceni-veleuspesneho-ms-ve-strelbe-v-sydney/

Zpěvačka od svatého Václava
Jarmila Konečná, rodačka z Tovačova, účetní v místní základní škole,
milovnice místní historie, ale také žena
s velkým srdcem.
K hudbě a zpěvu ji přivedla maminka, resp. nedostatek zpěvaček v místním kostele sv. Václava. Zpěv na kůru se
jí natolik zalíbil, že setrvala. Osud jí do
cesty postavil několik žen, s jejichž pomocí a díky vlastní píli je hlasově dnes
tam, kde je. Tou první byla Zuzana Hostašová, se kterou se pustily do prvních
menších projektů. Druhou byla paní
doktorka Hellová – učitelka zpěvu. S nápadem na samostatný koncert přišla
také ona, a to v době, kdy kamarádce
Jarmily diagnostikovali roztroušenou
sklerózu. Nápad na benefiční koncert
se Zuzanou Hostašovou a nadací Impuls, která se věnuje takto nemocným

pacientům, byl na světě. První se konal
vloni v září na zámku v Tovačově. Vybralo se více, než osm tisíc korun. Druhý koncert se konal letos, opět v září,
v sále ZUŠ v Tovačově. Mimo Zuzany
Hostašové vystoupil jako host Štěpán
Kosík, všichni za klavírního doprovodu
Lubomíry Hellové. Vybralo se rovněž
něco málo přes osm tisíc korun.
Finanční prostředky z koncertů byly
věnovány Centru pro léčbu roztroušené sklerózy v Olomouci a obecně prospěšné společnosti Duševní zdraví,
která podporuje denní stacionář psychosociálního centra Přerov.
Každá pomoc se počítá a my budeme doufat, že tyto dva krásné hlasy
budeme slýchat pravidelně, nejen ve
sborovém zpěvu v kostele u svatého
Václava.
kvetazaj
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Informace z městského úřadu

INFORMACE PRO OBČANY
Město připomíná občanům, že do konce února 2020
mají možnost požádat o dotaci na obnovu exteriéru
staveb určených alespoň částečně k rodinnému bydlení, nacházejících se v památkové zóně nebo v ochran-

Číslo 5/2019

ném pásmu památkové zóny v Tovačově. Žádost o dotaci i zásady pro poskytnutí dotace jsou zveřejněny na
webových stránkách města Tovačov. Bližší informace
vám poskytnou pracovnice stavebního úřadu.
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Práce údržby města
Chtěli bychom Vás průběžně informovat o stavebních pracích, které
provádíme pomocí pracovníků města.
V září jsme provedli tyto stavební práce. Ve sportovní hale proběhla úprava
stávající elektrorozvodny. Cílem bylo
využít stávající prostor k tomu, aby bylo
zpřístupněno přísálí bočním vstupem
z chodby. Tento vchod tak může být využíván při různých sportovních akcích.
Přísálí se při sportovních kláních stává
místem pro diváky, ti tak nebudou nuceni chodit do přísálí přes hrací plochu,
což kolikrát rušilo sportovce. Zároveň
jsme pomocí dodavatelské firmy provedli opravu podlahové krytiny v bývalé klubovně. Byla zde položena nová
vinylová krytina nejvyšší možné tvrdosti. Na povrchu jsme se domluvili se
zástupci vedení Sokola, aby vyhovoval
pro sportovní účely a zároveň pro kulturní akce, které se zde pořádají.
p
j

vě kanalizace přistoupili sami, vyšla
nás celková investice včetně materiálu
a mzdových nákladů na cca 200.000,Kč. Ušetřené peníze tak můžeme použít
na opravu místních komunikací.
V říjnu jsme vybudovali 14 nových
urnových míst na místním hřbitově, tím
jsme dokončili jednu etapu rozšiřování
urnového háje. Zároveň jsme předláždili zámkovou dlažbou prostor okolo
stávajících urnových míst a prostor pod
dřevěným altánkem, původní chodníčky vysypané kamínkem byly nepraktické. V příštím roce bychom chtěli provést rovnoběžně s touto linií alespoň
z části nová zděná kolumbária, kterých
jje v současné době nedostatek.

Práce, které se chystáme v nejbližší
době realizovat:
- oprava dvou bytů v majetku města
č.p. 25 na Náměstí,
- stavební úpravy prostoru před sportovní halou,
- oprava sociálního zařízení v přízemí
hasičské zbrojnice,
- oprava výtluků na místních komunikacích.
Jaroslav Vrána

Protože letos došlo ke srážce na
mlýnském náhonu, v posledních letech
byla srážka kvůli suchu vždy zrušena,
pustili jsme se do opravy stávající kanalizace v lokalitě mezi fotbalovým hřištěm a kynologickou klubovnou. Jedná
se o kanalizaci, která odvádí veškerou
dešťovou vodu z Podzámčí. Původní
kanalizace byla z betonového potrubí
asi z padesátých let 20. století. Kanalizace se stávala nefunkční, byla zanesená blátem a prorostlá kořeny. Vyměnili
jsme 75m betonového potrubí za plastové potrubí DN 500 a vybudovali dvě
revizní šachty, které umožní v daném
úseku čištění a kontrolu kanalizace.
Oprava kanalizace se v minulosti odkládala z důvodu finanční nákladnosti.
Daný úsek byl dle původní cenové nabídky a rozpočtu vyčíslen na hodnotu
cca 1.600.000,-Kč. Protože jsme k oprastrana 4

Číslo 5/2019

Tovačovský kamelot

Hody - ocenění
Malá připomínka z hodového programu, na kterém město Tovačov s hostem, náměstkem hejtmana Olomouckého
kraje Ing. Petrem Vránou, předávali ocenění v kategoriích:

sport a tělesná výchova – JAKUB KOSEK,
zájmová činnost – PAVEL STRNAD,
oblast výchovy a vzdělávání - Mgr. PAVEL ODEHNAL.

Je to malé poděkování za odvedenou obětavou práci ve spolcích, škole, práci s mládeží a reprezentaci města Tovačova.
Marek Svoboda starosta města

Základní škola a Mateřská škola Tovačov
Informace ze školy
Vážení čtenáři Tovačovského kamelotu,
dovolte mi, abych vás pozdravil krátce po zahájení nového školního roku
2019/2020 z naší školy a popřál všem rodičům a jejich dětem, aby to byl školní rok
úspěšný.
Doufám, že jste si o letních prázdninách všichni řádně odpočinuli, že jste načerpali mnoho sil při cestách po naší krásné zemi nebo na zahraničních dovolených
a obohatili se o množství hodnotných zážitků.
Naše škola o prázdninách nezahálela.
V jejich prostorách se uskutečnilo několik
změn, které měly společný cíl. Připravit pro
naše žáky a zaměstnance zase o něco lepší
prostředí. Tou asi největší změnou je nová
učebna fyziky a chemie, kterou se nám podařilo se začátkem nového školního roku
uvést do plného provozu. Uskutečnila se
také větší rekonstrukce ve dvou dalších
učebnách, ve kterých našly své zázemí třídy 4. A a 6. A.
Od nového školního roku se naše základní škola rozrostla o tři kmenové třídy
a 2. září do školy nastoupilo celkem 285
žáků. To je o 14 více žáků než v uplynulém
školním roce.
Rozrostl se také pedagogický sbor školy. Třídní učitelkou ve třídě 1. A je paní Mgr.
Linda Minxová, která se do tovačovské
školy vrátila po více než 12 letech. Třídní
učitelkou v 6. A je paní Mgr. Zuzana Dorazilová, která v uplynulém školním roce
Číslo 5/2019

působila ve školní družině. Třídním učitelem ve třídě 6. B je pan Mgr. Martin Frgal
a na výuku angličtiny do školy nastoupila
paní učitelka Bc. Lucie Palčíková. Do školy
nastoupily také dvě nové asistentky pedagoga, paní Jana Dočkalová do třídy 4.
A a paní Pavlína Rösslerová do třídy 7. A.
Naše školní družina má od nového
školního roku tři samostatná oddělení.
Dvě z nich jsou umístěna ve stávajících
prostorách školní družiny v přízemí budovy školy na Podvalí a jedno oddělení
je umístěno ve třídě 1. B, která se nachází
rovněž v přízemí školní budovy na Podvalí.
Vedoucí vychovatelkou školní družiny je
od 1. září paní Pavla Dočkalová a jako vychovatelky ve školní družině pracují paní
Bc. Lucie Bartošková, Dis., a paní Petra Klimešová.
Od nového školního roku zahájil naplno svoji činnost také školní klub, který
bude sdružovat všechny zájmové kroužky
pro žáky 2. stupně naší školy.
V období letních prázdnin se pracovalo také v prostorách mateřské školy. Jedna třída byla vybavena novým nábytkem
a do další třídy byla nainstalována interaktivní tabule s dataprojektorem. V jedné
třídě byly také vyměněny okenní žaluzie.
Na zahradě mateřské školy byla opravena část poškozeného oplocení a u herních prvků byly nahrazeny štěrkové dopadové plochy dlažbou z recyklované pryže.
Mateřskou školu čeká v tomto školním
roce velká změna. V jarních měsících bu-

dou zahájeny práce na zateplení obvodového pláště budovy a do jednotlivých tříd
budou nainstalovány rekuperační jednotky na řízenou výměnu vzduchu. Na tuto
akci se opravdu velmi těším. Po jejím dokončení by se měl výrazně změnit k lepšímu také celkový vzhled budovy mateřské
školy.
Zahájení nového školního roku máme
úspěšně za sebou a naplno se rozjíždí provoz celé naší školy. Průběžně můžete dění
u nás sledovat na naší oficiální webové
stránce www.zstovacov.cz nebo na našem
facebooku.
Na závěr mi dovolte, abych vám všem
popřál pěkný barevný podzim, pohodový
závěr letošního roku a šťastný vstup do nového roku 2020.
Mgr. Bc. Leon Bouchal,
ředitel školy
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Čtenářská společenství ve škole
V naší škole se od října 2019 schází
dva čtenářské kluby. S dětmi se potkáváme nepravidelně, ale v pravidelný
den, s mladšími žáky ve středu, se staršími ve čtvrtek.
Cílem našich setkávání je vytváření
čtenářského společenství a ovlivňování
vztahu dětí ke čtení. V čítárně, centru
tohoto společenství, je bohatá nabídka
knih, která se brzy rozšíří o další knižní
tituly financované z druhého běhu výzvy MŠMT Šablony II.
Náplně klubů řídíme vlastními tvůrčími nápady a jako podklad slouží většinou kniha, kterou máme v knihovně.
V říjnu bylo setkání pro mladší čtenáře zaměřeno na knihu Cestování
s Velrybou autorky Evy Papouškové.
Abychom se dobře naladili, pustili jsme
si šumění moře, protože tématem naší
dílny bylo „Ve vlnách“. Pak jsme si četli
úryvek o Terezce, která si zapomněla
vzít na plavání rukávky, a tak ji unášely
vlny, a naším úkolem bylo napsat, kam
bychom se nechali unášet my. Také jsme
nevěděli, jak se dá cestovat s velrybou,
proto jsme řešili různé způsoby. Vymysleli jsme různé způsoby od těch klasických „na jejích zádech, v puse, když
bude pod vodou“, „šnorchloval bych
vedle ní nebo bych cestoval ponorkou“,
„nasedl bych na ni a pošeptal jí a ona by
už věděla kam“, „v obřím letadle plném
vody“. Další ukázkou z knihy jsme řešili,
když tatínkovi praskla guma u plavek.
V diskuzi jsme si povídali o různých prekérních situacích v životě a o tom, jak
jsme to řešili my osobně.
Vlny z knihy musely být hodně zlomyslné, a tak náš další úkol zněl: O čem
si povídají vlny? Nejhorší bylo podle
účastníků zapsat to „řečí“ vln. U čtení
jsme se všichni vystřídali. Před poslední částí setkání jsme si sedli do kruhu
a poslali si mušli. Všichni dobře poslouchali, protože nám sdělovala svá přání.
Vystřihli jsme si připravené mušle, napsali to, co jsme se od nich dozvěděli,
a nalepili na společné mořské pobřeží,
aby byly pěkně dohromady. Za odměnu jsme si do vlastního moře nalepili
mořského ďasa a zjistili jsme, že velryba
nebyla velryba, ale obytné auto ručně
vyrobené tatínkem z knížky.
Starší žáci se setkali následující týden ve čtvrtek. Společenství je zavedlo
pod horu Fudži. Uvítání v japonštině je
strana 6

na chvíli zaskočilo, ale pak se pustili do
práce. Tématem byla poezie Jana Skácela, konkrétně Uspávanka s Hokusajem.
Nutno dodat, že se do klubu přihlásili
již ostřílení mazáci, kteří jsou zvyklí vymýšlet a psát. Takže nastal takový malý
comeback Škrabálků a Pisálků. Nicméně dveře jsou otevřeny pro všechny,
kteří budou mít chuť se s námi sejít, číst,
psát a bavit se.
Setkání nad knihou nemají pevnou
formu, nicméně vycházejí ze Čtenářských lekcí a Čtenářských dílen za využití metod RWCT (Reading and Writing
for Critical Thinking).
Témata, která nás čekají příště: „Na
půdě“ pro mladší žáky a „Kouzlo voodoo“ pro starší.
Oba čtenářské kluby vedou Mgr.
Linda Minxová a Mgr. Arana Adlerová
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 Florbal T. Šilha
Žáci prvního stupně naší základní školy se v pátek 1.
listopadu zúčastnili okresního kola Čeps cupu, což je halový turnaj ve florbale. Vítěz turnaje jde do krajského finále konaného v Olomouci a pak republikového konaného
v Praze. Letos bylo okresní kolo již podruhé za sebou pod
záštitou naší Základní školy a Mateřské školy v Tovačově
a konalo se v hale. Letos byla velmi slabá účast a přihlásily
se pouze tři školy. Dorazila škola ZŠ Svisle a ZŠ Trávník.
Proto se zápasy hrály na dva poločasy po 14 minutách.
My jsme v prvním utkání zvítězili nad ZŠ Trávník v poměru 17:0 a po celou dobu jsme kontrolovali hru. Ve druhém
utkání jsme narazili na florbalovou školu ZŠ Svisle. Brzy
jsme se ujali vedení, ale soupeř hru otočil a od té doby
byla hra a skóre jak na houpačce. Vedli jsme ke konci
utkání již 7:5. Soupeř ale nejprve snížil a pak dvě sekundy před koncem vyrovnal na konečných 7:7. Bohužel pro
nás se počítal při postupu rozdíl ve skóre a to měla ZŠ
Svisle lepší o čtyři branky, a proto postoupili tito žáci do
krajského kola.
Účastníci turnaje: Adam Vrána (5.A), Michal Šuga (5.A),
Natálie Klimtová (5.A), Matyáš Válek (5.A), Zdeněk Palčík
(5.A), Jakub Hrubý (5.A), Radek Nemrava (5.A) a Patrik
Kohn (4.A).
Mgr. Tomáš Šilha, Ph.D.

Turnaj ve stolním tenise
Naše základní škola Tovačov ve spolupráci s oddílem stolního tenisu uspořádala dne 13. listopadu již druhý ročník turnaje jednotlivců a dvojic v ping pongu. Turnaje se zúčastnilo
celkem 36 žáků druhého stupně. Ti byli následně rozděleni
do čtyř turnajů: chlapeckého, dívčího a každý z nich ještě na
singl a double turnaj. Bylo odehráno celkem na 194 zápasů
na šesti stolech. Tato enormní zápasová zátěž se odehrála
během pěti hodin, když si žáci turnaj organizovali sami a to
tak, že si museli časově rozvrhnout své zápasy jak v turnaji
jednotlivců, tak v turnaji dvojic. Hrálo se systémem na dva
vítězné gemy do 11 bodů.
V chlapeckém turnaji jednotlivců se na třetím místě umístil Frömel Šimon (8.B), na druhém místě Patrik Vojtašek (8.B)
a turnaj vyhrál Jelínek Jakub (7.B). Vítěz musel sehrát celkem
11 zápasů postupně ve skupinách a ve vyřazovacím pavouku.
Chlapecký turnaj dvojic ovládli hráči Zezulka Tomáš (9.B) spolu s Honzou Halenkou (9.B). Na druhém místě se umístil Vojtašek Patrik (8.B) a Šimon Frömel (8.B) a na třetím místě se pak
umístila dvojce Cetkovský Pavel (7.B) a Jelínek Jakub (7.B).
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V dívčím turnaji jednotlivců jasně dominovala Bicanová
Elena (7.B), která neprohrála ani jeden zápas. Na druhém místě skončila Valentýna Dohnalová (9.B) a na třetím místě Ossosová Lucie (7.A). V dívčím turnaji dvojic byla nejlepší Martina
Mrázková (9.B) s Navrátilovou Ivou (9.B), na druhém místě Jelínková Barbora (7.B) a Bicanová Elena (7.B) a na třetím místě
Šoukalová Ema (9.B) a Dohnalová Valentýna (9.B).
Mgr. Tomáš Šilha, Ph.D.
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 Zahájení činnosti včelařského kroužku 2019/2020
První schůzka kroužku proběhla 6. 9. 2019. Abychom kroužek omladili, navštívili Mladí včelaříci žáky druhých a třetích tříd ZŠ Tovačov a seznámili děti s aktivitami
kroužku. Nyní má kroužek celkem 16 dětí.
Od 15. října, po převzetí přihlášek a patřičných potvrzení o způsobilosti v práci
se včelami, začal kroužek naplno fungovat. Evidence členů byla zaslána do Nasavrk
na SOUV-VVC.o.p.s a zapsána do CIS ČSV. Spolupráce se školou i naším sponzorem
Českomoravský štěrk, .a.s., je výborná. Letos se chceme zapojit do těchto projektů:
- 100 let ČSV Tovačov – 7. 12. 2019,
- Vánoce na zámku - prezentace činnosti kroužku – 14.-15. 12. 2019,
- přednáška v ZŠ Trávník Přerov,
- přednáška ZŠ a MŠ Tovačov,
- návštěva „Domova pro seniory“ Tovačov,
- Zlatá včela 2020 - oblastní kolo Olomouckého kraje Šumvald.
Josef Pietrak, vedoucí včelařského kroužku

Vybráno ze školního časopisu Podlavičník
Informace ze školní družiny
Začátek podzimu je ideálním obdobím, kdy zamířit do přírody. Teploty
jsou mnohdy ještě velmi příjemné a při
troše štěstí se vyhneme i dešti. Překrásnou krajinu pokryje peřina z listí a celá
naše země začne hrát spoustou barev.
Také v tomto čase vyrážíme s dětmi na
podzimní vycházky, pozorujeme změny
v přírodě, posloucháme šum listí, zpěv
ptáků, sbíráme přírodniny, které využijeme pro výtvarnou a pracovní činnost.
Výrobky dětí je možné si prohlédnout
na parapetech oken u školní družiny.
V měsíci říjnu nás navštívilo Maňáskové divadlo Šternberk s pohádkami
O Šípkové Růžence, O pejskovi a kočičce, Zajíc, liška a kohout. Pohádky využívají mravního poučení, básniček a písniček, které děti většinou znají.
Také jsme všichni společně připravili sportovní odpoledne na fotbalovém
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hřišti pro naše kamarády ze ŠD Troubky.
Děti si zasoutěžily v různých disciplínách, vyzkoušely lanovou dráhu, hod
škrpálem, běh s kufrem a spoustu zajímavých sportovních činností. Nechybělo ani malování na obličej, či sladká
odměna po splnění všech úkolů. Všem
dětem se akce líbila a další setkání nás
čeká na jaře.
Přejeme všem krásný podzim.
kolektiv vychovatelek ŠD
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 Škola v přírodě
V pondělí 16. září jsme vyjely se
svými třídami na odloženou školu
v přírodě. Odjížděli jsme všichni s částečnými obavami, jak tahle akce dopadne, protože se jednalo o náhradní
termín, který nám moc nevyhovoval
hlavně s ohledem na počasí. Nakonec
jsme ale byli celkem spokojeni. Můžete
se o tom přesvědčit sami prostřednictvím příspěvků čtvrťáků a páťáků.
třídní učitelky 4.A a 5.A
V polovině září jela naše třída na
školu v přírodě do Staré Vsi u Rýmařova. Všichni jsme byli ubytovaní ve velké chatě Orientka. Chata měla několik
pokojů, jídelnu a bazén. Kolem chaty
byly různé zajímavé atrakce, například:
horolezecká stěna, lanové centrum
a hřiště se skluzavkou, na kterém jsme
si užili nejvíce zábavy. Kousek od chaty
byl les. V lese jsme hráli Airsoft, který
jsem si moc užila, i když jsem ho hrála teprve poprvé. Díky tomuto pobytu
jsme se seznámili s našimi instruktory
Kuřetem (Jirka) a Riky (Erika). Během

pobytu jsme prožili spoustu zábavy při
těchto aktivitách: střílení z luku, zdolávání lezecké stěny a lanového centra,
hry o zvířata, koupání v bazénu, parádní diskotéka s focením a na závěr to
nejlepší – turistický výšlap na rozhlednu se spoustou veselých her. Moc se mi
tam líbilo, byla to pro mě snad nejlepší
škola v přírodě.
Helena Uhlířová, 5.A
Na školu v přírodě jsem se velice
těšil. Moc jsem si to užil, ne snad proto, že bych snad chtěl ve všem vyhrát,
mým záměrem bylo všechno vyzkoušet. Velice mi vyhovovali instruktoři
Kuře a Riky. Aktivity se mi osobně zdály skvělé, některé byly ovšem nad mé
schopnosti. Prodloužil bych turistický
výšlap. Kuchařka se mi zdála trošičku
nevrlá. Moje obavy z kombinace spolužáků na pokoji se zvětšovaly, tudíž
mě příjemně překvapilo, že i pobyt na
pokoji byl zábavný. Tím chci říct v kostce: „Příště jedu zas!“
Milan Třasoň, 5.A

Střední škola řezbářská Tovačov
 Střední škola řezbářská Tovačov a projekt Euroscola
Ve středu 23. 10. vyrazilo 20 studentů z naší školy v doprovodu dvou učitelů na cestu směr Štrasburk. Cílem cesty
bylo sídlo Evropského parlamentu, který
v rámci projektu Euroscola studenti navštívili a kde na setkání s vrstevníky z dalších členských zemí unie reprezentovali
naši vlast.
Projekt Euroscola vytvořil Evropský
parlament, aby mladým lidem přiblížil
práci unijních institucí a umožnil jim vyjádřit vlastní názor na nejrůznější otázky,
jimiž se tyto instituce zabývají. Neméně
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důležitou součástí programu je i možnost
vyzkoušet si při setkání středoškoláků
z celé Evropy jazykové schopnosti a dovednosti (jednání probíhala v angličtině).
Po společném zahájení, na němž
k mladým lidem promluvili čelní představitelé EU, představili vybraní účastníci
z jednotlivých výprav své země a školy (za
naši výpravu se této úlohy ujala Johanka
Blowersová ze 4. ročníku). Pak už byli studenti rozděleni do malých mnohonárodnostních skupin a diskutovali na různá témata týkající se života EU, mezi nimi třeba
o problémech migrace, budoucnosti EU,
zaměstnávání mladých, o životním prostředí, lidských právech či o problematice
návykových látek (do role předsedy jedné
ze sekcí byl vybrán student 3. ročníku SŠŘ
Tovačov Filip Plaček).
Jednodenní pobyt v Evropském parlamentu nebyl pro studenty jediným
zážitkem. Před příjezdem do sídelního
města Europarlamentu měli možnost
nasát atmosféru vinařského kraje kolem
alsaské vesnice Riquewihr a městečka

Colmar. No, a když už byli ve Štrasburku,
museli si samozřejmě toto malebné město prohlédnout. Dle slov jednoho z účastníků z tohoto místa doslova dýchají staré
časy. „Když sem přijedete, cítíte se jako v jiné
době. Je to neuvěřitelně útulné město.“
A další dojmy, které si studenti z cesty
do Francie přivezli?
„Dozvěděla jsem se spoustu zajímavých věcí o EU a hodně mě bavilo deba-
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tovat s lidmi z jiných zemí. Strašně moc se
mi líbila budova parlamentu.“
„Návštěvu Europarlamentu beru jako
skvělou zkušenost. Celkově to pro mě
bylo velmi náročné na psychiku. Jsem
sice zvyklý mluvit před lidmi, ale tohle
bylo o dost složitější, cizí prostředí bylo
hodně znát.“
„Díky výpravě do Štrasburku jsem dostal chuť zlepšit se v angličtině.“
„Přineslo mi to spoustu nových názorů, které svým způsobem změnily mé
nahlížení na budoucnost.“
Marta Sedlářová a studenti SŠŘ Tovačov

Talent Olomouckého kraje
V úterý 22. října proběhlo v Regionálním centru Olomouc slavnostní vyhlášení 15. ročníku ocenění Talent Olomouckého kraje 2019.
Ohodnocení nejlepších žáků a studentů, kteří dosáhli mimořádných výsledků v krajských, celorepublikových
i mezinárodních kolech soutěží a pře-
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hlídek, je jednou z forem, jak Olomoucký
kraj podporuje talentovanou mládež v regionu.
Ocenění se uděluje v pěti oborech
(humanitním, přírodovědném, technickém a dovednostním, uměleckém a sportovním), přičemž cenu získává vždy prvních pět talentů v každém oboru.

Mezi nominovanými byl letos i student SŠŘ Tovačov Antonín Brtník, který
v uměleckém oboru obsadil 4. místo, a to
v disciplíně moderní magie (ocenění bylo
v této disciplíně uděleno poprvé v historii).
Gratulujeme!!
M. Sedlářová
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Různé
 Reakce na článek z čísla 4/2019
Reaguji na článek pana Kohna z minulého čísla Kamelotu.
A to především na jeho názor, že my, kteří máme okna na východ
(ač k naší smůle jsou orientovaná na západ), si neustále stěžujeme na kouř a zápach z komína sauny. Asi by se autorovi a vůbec
nikomu nelíbilo, kdyby 4 dny v týdnu po 10 měsíců v roce nemohl otevřít okna, dát sušit prádlo na balkon. A to nemluvím o tom,
čichat zápach z kouře, který není cítit jen dřevem…neodvažuji
se odhadovat, čím vlastně. Nejhorší situace bývá ve čtvrtek a sobotu, a to nejen při roztápění sauny, jak se vyjádřil pan Kohn, ale
v průběhu celého odpoledne. Sauna prý pomáhá zdraví, ale na
druhou stranu ho jiným bere a navíc znepříjemňuje život lidem
ze sídliště. Když už někdo před padesáti lety schválil stavbu sauny
na sídlišti, jeho obyvatelé by určitě uvítali, kdyby provozovatelé
kráčeli s dobou a provedli její plynofikaci. Zvláště v dnešní době,
kdy znečišťování prostředí je velkým tématem, by bylo dobré se
nad touto možností nejen zamyslet, ale co nejdříve ji zrealizovat.
Nejen dětem ze sídliště by to prospělo, ale nám všem.
Helena Konečná

fotografie pořízena 19.10.2019 ve 14.30 hodin

Tovačovské kulturní léto 2019
Letošní tovačovské kulturní léto bylo
zahájeno v sobotu 29. června Swingovým
večerem u Gutmannů. Na nádvoří tovačovského zámku postupně dorazila asi
stovka návštěvníků, z nichž mnozí přišli
v dobových oděvech. V programu vystoupila kapela BB band a módní přehlídku
klobouků předvedly modelky ze salónu
Radky Chabičovské.
Druhou akcí, která měla velmi kladný
návštěvnický ohlas, byl Středověký den,
konaný letos poprvé v první polovině srpna. Několik neziskových organizací, které
se zabývají středověkou minulostí, vytvořilo program pro návštěvníky na nádvoří
zámku a v jeho těsné blízkosti. Středověké souboje střídaly středověké tance,
bylo možné absolvovat i lukostřelbu nebo
ukázky nejrůznějších rukodělných technik
a prohlédnout si vzniklé výrobky. Po celou dobu bylo možné na nádvoří zámku
vidět také dobové ležení. Středověký den
zakončila svým vystoupením kapela Clamortis a ohňová show. Organizaci i dra-
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maturgii dne zajišťovala s městem Tovačov skupina Othala, z.s.
Aktéři retro muzikálu „Vlak do nebe“
nejsou v Tovačově úplnými nováčky. Asi
proto mělo toto divadelně – taneční a samozřejmě hudební vystoupení tak velkou
diváckou podporu. Svou roli jistě také hrálo i pěkné počasí a prodloužený víkend.
Loutkové divadlo BOĎI z Jaroměře
nebo „Zpívající mísy“ Pavla Tůmy nepatřily do programu tovačovského kulturního
léta poprvé. A i když se zrovna moc nevydařilo počasí, obě vystoupení si našla své
fanoušky a ti ani letos nezklamali a přišli.
Večerní prohlídky program tovačovského kulturního léta zakončily. Divadlo
historie v pohybu Exulis zahrálo velmi
emotivně pohádku „Panna a Netvor“.
Všechny čtyři prohlídky v časech 18, 19,
20 a 21 hodin byly maximálně naplněny
návštěvníky. Škoda, že prostory tovačovského zámku neumožňují vyšší počty na
těchto prohlídkách, o které byl tentokrát
nebývalý zájem.
O regionální propojení se postaraly
Kroměřížské dráhy, z.s., v maximální míře.
Vlaky nejezdily jen při výjimečných příležitostech, ale po celé prázdniny pravidelně
každou sobotu, což bylo velmi přínosné.
V době konání Kojetínských hodů jezdil
vlak v sobotu i neděli, takže byl navíc zachován model z minulých let, na který byli
cestující zvyklí.

Tovačovské kulturní léto tedy i tentokrát našlo své příznivce a my budeme
doufat a těšit se, že v příštím roce tomu
bude stejně tak.
kvetazaj
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Svatováclavské hody v Tovačově
Svátek svatého Václava patří v Tovačově k těm nejznámějším
a velmi oblíbeným. S tímto světcem jsou totiž spojené hodové
oslavy v našem městě. A jak už je zvykem, slavilo se tradičně,
ale objevily se i naprosté novinky. Jednou z nich bylo otevření
květinové výzdoby na zámku. Tradiční vernisáž vystřídal „živý
obraz“ pověsti „O labuti s červeným zobákem“. Květinová výzdoba zámku byla totiž věnována Valince z Kuenburgu. Všichni
přítomní se v průběhu hrané prohlídky mohli seznámit se zmíněnou postavou tovačovských dějin. Příběh velké lásky, takřka
shakespearovského motivu, dojal mnohé k slzám, jak věrohodně byl vyprávěn. Při této příležitosti byl také slavnostně zveřejněn a umístěn v expozici zámku rozrod rodu Kuenburgů. Nádherné výtvarné dílo zvěčnila pro zámek malířka Martina Lišková.
Velké díky ale patří především genealogovi Ondřeji Štěpánkovi,
který strávil spoustu času v matrikách a „rodový strom“ zámku
věnoval.
Termín svátku svatého Václava letos připadl na sobotu, hlavní program tedy probíhal především v tento víkendový den. Zahájila jej hodová mše ve farním kostele sv. Václava. Po ní se asi
v deset hodin začal řadit u kostela průvod tanečníků z místního
folklórního souboru Hatě a za doprovodu dechové hudby Věrovanka se spolu všichni přítomní odebrali do zámeckého parku.
Zde probíhala výstava drobných zvířat místního spolku chovatelů, jarmark a své návštěvníky rovněž vítaly i zámecké interiéry
nebo vyhlídka z věže. Den věží, který umožňuje výstup na tři
tovačovské věže zdarma, patří mezi oblíbené už několik let. Na
Spanilou věž vystoupalo v tento den více než 600 návštěvníků.
Je zvykem, že dopolední program patří hanácké tradici. Proto bylo možné dopoledne poslouchat dechovou hudbu Věrovanka a zhlédnout místní hanácký soubor Hatě. Odpoledne pak
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pokračoval pohádkou pro děti v podání Divadla Kejkle, na
ni navázal svými písněmi Karel Kekéši. Ceny města Tovačova
letos předávali představitelé města - starosta Marek Svoboda, místostarosta Jaroslav Vrána, a zástupce Olomouckého
kraje, náměstek hejtmana Petr Vrána. Ceny byly předány
třem radou vybraným osobnostem – Jakubu Koskovi, Pavlu
Strnadovi a Pavlu Odehnalovi, který se ale nemohl účastnit
osobně. O rozproudění odpoledního programu se postarala
především Olga Lounová s kapelou. Ve večerním programu
pak vystoupila Adele Kristy & LIVE BAND a do nočních hodin
pak ještě hrála skupina Esmeralda.
V neděli na nádvoří zámku zpříjemnila odpoledne všem
zájemcům cimbálová hudba Donava a hodové oslavy byly
pomyslně zakončeny mistrovským utkáním Mužů A.
S organizací i programem pomohly stejně jako v minulosti některé místní neziskové organizace, kterým patří velké poděkování. Patří mezi ně především – Zámecký spolek,
Myslivecké sdružení Haná, TJ Sokol Tovačov oddíl hokejistů,
hanácký soubor Hatě, Český svaz chovatelů - místní organizace. Mezi partnery Svatováclavských hodů patří už několik
let rovněž mikroregion Střední Haná a farnost Tovačov. Mediální partnery pak zastupuje především Přerovský deník
a Rádio Haná. Hodové oslavy si nedovedeme dost dobře
představit bez finanční pomoci Olomouckého kraje a některých sponzorů, kterým rovněž děkujeme – Agro Tovačov,
AVE komunální služby, Vodovody a kanalizace Přerov, Českomoravský štěrk, Jan Hajduk Tovačov a T-stavitelství Tovačov. Doufáme, že všichni jmenovaní nám zachovají přízeň
i v dalších letech.
kvetazaj

Číslo 5/2019

Tovačovský kamelot

Klub seniorů v Tovačově
Činnost klubu důchodců byla zahájena 16. října 1981 v prostorách bývalé
mateřské školy (dnes Dům s pečovatelskou službou). V klubu se scházeli důchodci k přátelskému posezení při kávě.
Tato posezení byla zpestřena vlastivědnými přednáškami, hlavně z historie
Tovačova, které připravoval František
Gajdica.
Zajímavými akcemi bylo „Křeslo pro
hosta“, kde seděli např. tovačovský rodák Josef Haukvic, člen divadla v Ostravě, paní Eliška Junková, zasloužilá mistryně sportu, která zaujala vyprávěním
o úspěších na Bugatce, docent MUDr.
František Hampl, přednosta ortopedické kliniky v Olomouci, hudební skladatel Klement Slavický, oba také tovačovští rodáci.
Úspěšné byly zájezdy do Beskyd,
Luhačovic, Babiččina údolí, Jeseníků,
Buchlovic, Bratislavy a jiných měst a památek.

Při setkáních a oslavách si zazpívali při hudbě pana Stanislava Olejníčka
a s harmonikou pana Jaroslava Šustra.
Organizovali pochovávání basy, Mikulášování, výstavy ručních prací. Do klubu
zavítaly děti z mateřské školy a ostatních tovačovských škol, aby předvedly
svá pásma. Tolik z kroniky klubu.
Dne 10.4.2008 se začala v klubu
scházet skupina mladších seniorek kolem 60 let a založily Sekci II. Začala cyklistickými výjezdy na Syfon do Uhřičic,
Majetín v Olší, zámek v Chropyni a blízkého okolí. Skupina začínala se 13 členkami, postupně se rozrůstala a dnes nás
chodí přes 40. Přidávají se k nám i muži.
Scházíme se jednou za 14 dní, pořádáme besedy, cestujeme po světě,
slavíme MDŽ, Mikulášování, pořádáme
zájezdy po krásách naší vlasti, navštěvujeme aquaparky u nás i v rakouském
Laa. Pořádáme besedy s představiteli
města.

Abychom drželi krok s moderní
technikou, uspořádali jsme kurzy užívání a ovládání osobních počítačů. Pravidelně se účastníme „Seniorského cestování s Olomouckým krajem“, kde jsme
procestovali celý Olomoucký kraj.
Město Tovačov nám hradí provoz
klubu, na zájezdovou činnost přispívá
částkou 5.000 Kč. Ostatní zájezdy si hradíme sami.
Mezi nás přivítáme i ostatní seniory
z Tovačova.
Od letošního října se v klubu začala
scházet nová skupina seniorů - šedesátníků. Ráda by se také rozšířila, proto
zve mezi sebe vrstevníky. O své činnosti
informuje ve skříňce klubu u nákupního střediska.
Jsem ráda, že klub seniorů, který byl
založen před 38 lety, stále žije a rozšiřuje se.
Zdenka Dopitová,
předsedkyně klubu

Oslava Dne seniorů Poděkování
Komise pro styk z veřejností Rady města
uspořádala ve středu 9.10.2019 oslavu Dne
seniorů v hasičské zbrojnici.
Akce se účastnilo 80 místních seniorů.
V programu vystoupili žáci ZUŠ, zdravici pronesli starosta města Marek Svoboda a místostarosta Jaroslav Vrána. Přítomní měli možnost si s nimi popovídat.
K poslechu a tanci zahráli Lenka a František Nikodýmovi. Bylo připraveno malé občerstvení.
Na závěr si všichni odnesli růži a malý dárek.
Zdenka Dopitová
předsedkyně komise
Číslo 5/2019

Mé poděkování patří všem, kteří připravili
hezké odpoledne nám seniorům k svátku. Bývali
jsme zvyklí na milý úsměv paní doktorky Bouchalové, kterým nás vítala, a laskavá slova, kterými nás vyprovázela. Vždy připravila něco nového
a zajímavého. Za to jí patří poděkovat. Každý je
nahraditelný - jsou, prosím, slova paní doktorky.
Letos nás přivítal pan starosta Marek Svoboda
s panem místostarostou Jaroslavem Vránou, popřáli a s humorem jim vlastním si s námi povídali
o všem, co nás zajímalo. Darovali nám svůj čas
a toho si velmi vážíme. Při odchodu každé ženě
předali krásnou růži.
Děkujeme.
Dagmar Velická
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Pietní vzpomínka k památce zesnulých.
Město Tovačov a komise pro styk s veřejností jako každoročně uctily památku zesnulých na místním hřitově. Při této
příležitosti byly požehnány nově zbudované urnové hroby
farářem Františkem Urbanem.
Pieta pokračovala vzpomínkou na milované blízké nebo

jen vzpomínkou na známé, kteří již nejsou mezi námi. Následovalo poklidné rozjímání, setkání s příbuznými při výzdobě
hrobů, zapálení svíčky, položení kytičky, ale také věnců, které
symbolizují věčný život.
Marek Svoboda, starosta města

Farní dění
Vážení čtenáři Tovačovského kamelotu,
v rámci užší spolupráce mezi naším městem a farností se chci jako zdejší farář i tímto příspěvkem zapojit do širšího
společenského dění, takže po domluvě s p. starostou se budou na těchto stránkách občas objevovat některé informace,
popř. fotografie o dění v tovačovské farnosti. Především chci poděkovat vám všem za účast a zapojení do oslav sv. Václava dne 28. 9., ať už se to týkalo návštěvy slavnostní
bohoslužby nebo odpolední prohlídky věží kostela
sv. Václava nebo sv. Jiří. Také vás všechny zvu na
letošní mikulášskou besídku (po nedělní bohoslužbě dne 8. 12. 2019), dále na vánoční bohoslužby
(viz program akcí) a rovněž na farní akci „Zpívání
u jesliček“ (12. 1. 2020 v 15:00). Již po páté se sejdeme u našeho betléma ve farním kostele, a to
na svátek Křtu Páně, který v římskokatolické církvi
zakončuje slavení vánoční doby. Již nyní přeji vám
všem radostné zakončení letošního roku, které je
u věřících spojeno s radostí Vánoc, tedy hlavně
s narozením Ježíše Krista na naši Zem. Rovněž každému z vás do nového roku přeji nezbytnou dávku
odvahy ke konání dobra a chuť do života, pokud
možno do života v menším shonu a o to s větším
úžasem a nadhledem.
P. František Urban, farář.
foto p. Milan Čotek a sl. Marie Jeklová

Informace z tovačovské knihovny
V letošním roce se v knihovně
uskutečnila aktualizace knihovního
fondu týkající se asi 15 000 svazků;
laicky řečeno – byly „probrány“ všechny knihy, zkontrolován jejich fyzický
stav a s ohledem na zájem čtenářů
bylo také vyhodnoceno, které z titulů
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zůstanou v knihovně a které naopak
musí uvolnit místo novým knihám.
Je pravidlem, že každá knihovna po
určité době ve větší míře obměňuje
svoji nabídku a hlavním důvodem je
fakt, že při současné bohaté knižní
produkci je největší poptávka právě

po nových titulech. Nemůžeme opomenout ani skutečnost, že mnohé
knihovny se potýkají s nedostatkem
prostoru, a proto nemohou uchovávat ve velkém množství starší knihy,
které již nebývají tak často v oběhu,
neboť stálí čtenáři je mají přečtené
Číslo 5/2019
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a noví návštěvníci většinou sáhnou
po knižních novinkách. Při vyřazování hraje svou úlohu i opotřebovanost
knih, která i při menších opravách
má určitou hranici, ať již z estetické
nebo ekonomické stránky. Oblíbené
tituly, které jsou již půjčováním více
poškozené, bývají často po vyřazení
nahrazeny novým vydáním. Naopak
některé knihy nejsou mezi čtenáři využívány tak, jak by si zasloužily, neboť
složení a mentalita návštěvníků každé knihovny je různorodá a někdy se
nedá odhadnout úspěšnost půjčování
konkrétního titulu. Také jsou publikace, které se po určité době stávají
neaktuálními, a to se týká především
některé odborné literatury.
I přesto, že „poslání“ těchto vyřazených knih již v knihovně skončilo,
mohu konstatovat, že tímto úkonem
však neztrácejí svoji literární ani čtenářskou hodnotu. Stejně jako ostatní
knihovny, tak i knihovna v Tovačově nabízí tyto publikace čtenářům
i dalším zájemcům k prodeji a právě
za tímto účelem byla vyhlášená akce
„Dejte knihám druhou šanci“. Je sice
pravda, že na většině těchto titulů
je patrná větší či menší míra opotřebovanosti, což však zároveň svědčí
i o tom, jaké množství čtenářů oslovily a jak často byly půjčovány. K prodeji
jsou nabízeny různé žánry: detektivky, westerny, sci-fi romány, historické
a válečné romány, literatura faktu, romány pro ženy, životopisy, historické
romance, odborná literatura a také
knihy pro děti a mládež. Cena je víceméně symbolická, např. u beletrie
se pohybuje kolem 5, - Kč. Na webu
knihovny je uvedena nabídka některých vyřazených titulů, která je průběžně doplňována a aktualizována.
Případní zájemci si mohou tyto knihy
a časopisy rezervovat prostřednictvím
tel. 581 706 961 nebo e-mailu: knihovna@tovacov.cz. K prodeji jsou i starší
čísla periodik – Zahrádkář, Flóra na zahradě, Můj dům, Svět koupelen, Svět
kuchyní, Moderní byt, Home, Nové
proměny bydlení, Dům a zahrada, Rodinný dům, Praktická žena, Maminka,
Betynka, Rodiče, Téma, Tajemství české minulosti, Živá historie, Země světa, Turista, Moje země, Magazín 2000
záhad, 100+1 zahraničních zajímavostí, Fakta a svědectví, Válka, II. světová
válka, Přísně tajné (literatura faktu),
Jedním dechem (kriminální příběhy)
a romantické čtení pro ženy „HarleČíslo 5/2019

quinky“ a sešity „Večery pod lampou“.
Z dětských časopisů – Mickey Mouse,
Čtyřlístek, Šmoulové, Tom a Jerry, Kačer Donald a časopisy pro dívky Bravo
a Bravo Girl. Jejich ceny se pohybují
od 1 – 3,- Kč a mnohé z nich jsou ve
velmi dobrém stavu.
Během roku byl knihovní fond
doplněn o více než 700 nových titulů, které vycházely nejen z potřeb
knihovny, ale zejména z poptávky čtenářů a je potěšitelné, že mnozí pečlivě sledují nabídku knižních novinek.
Nelze popřít, že je v současné době
vydáváno velké množství zajímavých
a čtivých titulů, takže je stále z čeho
vybírat, ale také je patrný nárůst cen
zejména u literatury žádaných autorů. Proto je nákup většiny knižních
novinek zaměřen na zájmy čtenářské
komunity tovačovské knihovny a to
z potřeby efektivního využití vložených finančních prostředků. Běžná
cena světové i české beletrie, která
je mezi čtenáři žádaná, se pohybuje
mezi 300 – 400,- Kč. Tato skutečnost
je patrná i v návštěvnosti knihovny
a registraci nových čtenářů, neboť ne
každý člověk má takové příjmy, aby si
mohl dovolit koupit všechny knihy,
které by si přál přečíst. A to je hlavní
předností knihoven, že svým registrovaným návštěvníkům mohou zdarma
nabídnout nové a zajímavé tituly, jejichž zapůjčení je podmíněno pouze
jednorázovým ročním poplatkem.
Čtenáři tovačovské knihovny jistě
ocení knižní bestsellery, které budou
k dispozici v prosinci a jako malou
předvánoční nabídku uvádím některé
z nejvíce očekávaných titulů:
Emil Boček – arm. generál a vál.
veterán 2. svět. války (J. Plachý); Bohemia (J. Svěrák); Karel Gott – Umělecký
a soukromý život (R. Rohál); Nůž (J.
Nesbo); Nabarvené ptáče (J. Kosinski); Tři sestry (T. Keleová- Vasilková);
Právo první noci; Mstitel z Jenštejna
(V. Vondruška); Rodinné povídky (A.
Mornštajnová a kolektiv); Přes nepřízeň osudu, Nebezpečné hry, V pravý čas (D. Steelová); Strom duchů (B.
Erskinová); Klíč k Rebece (K. Follett);
Hračkář, Teorie vraždy (A. Mayne); Tři
v kruhu, Tajnosti sborovny (N. Horáková); Na útěku (H. Coben); Venkovské
sídlo (2. díl od E. Jacobsové); Hledám
manžela ..., děti vítány (A. Jakoubko-

vá); Chirurg (P. Dvořáková); Nevítaný
host (S. Lapena); Povznesení, Ostrov
Duma Key (S. King); Třicet let na zlatém severu (J. E. Welzl); Skleněný pokoj (brněnská vila Tugendhat - S. Mawer); Tatérka (A. Belsham); Smrtící bílá
(R. Galbraith); Těžká noc (L. Lanczová);
Smrt na Rýnu, Dvojí hra (L. Kessler);
Zlomení (M. Cole); Exil, Nomád (J.
Swalow); Tma, Trhlina (J. Karika); Mapa
dní 4. díl (R. Riggs); Šarlatáni (R. Cook);
Poslední hodina (J. Deaver); Patnáctý
skandál, Citlivé místo, Nerozlučný pár
(J. Patterson); Muži pod ochranou (R.
Merle); Pan Selfridge (L. Woodhead);
Madona z hor ( E. Valmorbida); Tajuplná žena (N. Roberts); Domina (L. S. Hilton) a další tituly, které budou v prosinci uvedeny v nabídce knihovny na
webových stránkách www.knihovnatovacov.cz.
K nabídce zajímavých novinek připojuji i pozvánku na prosincové „Dny
otevřených dveří knihovny“, které se
budou konat v knihovně pro dospělé čtenáře (náměstí, přízemí budovy
MÚ) v běžnou půjčovní dobu - pondělí a čtvrtek od 8 – 12, 13 – 17 hod.
a v dětské knihovně na náměstí (vedle
drogerie) ve středu od 13 – 16 hod.
Návštěvníci si mohou prohlédnout
půjčovní prostory, nabídku stálého
knižního fondu i nových knih a budou seznámeni se službami knihovny
a v příp. zájmu i s podmínkami členství
v knihovně. Novým čtenářům, kteří se
zaregistrují v knihovně do konce tohoto roku, bude platnost čtenářského
poplatku prodloužena až do prosince
r. 2020. Roční (jednorázové) poplatky
zůstávají nezměněny: dospělí čtenáři
platí 120 Kč; studenti a senioři 100 Kč;
děti a mládež do 15 let 60 Kč.
Od vánočních svátků nás dělí jen
krátká doba a tak bych chtěla všem
příznivcům dobrého čtení popřát
krásné vánoční svátky plné pohody
v kruhu svých nejbližších a do nového roku všem pevné zdraví, osobní
spokojenost a dostatek optimismu
a energie ke zdolávání překážek, které
nám život občas připlete do cesty. Přeji si, aby vám chvíle strávené s knížkou
přinášely potěšení, odpočinek, povzbuzení i ponaučení a aby vám čtení
bylo i nadále příjemným zpestřením
vašeho volného času.
knihovnice
Lenka Pazderová
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Sport
Dětský badmintonový oddíl TJ sokol Tovačov – NÁBOR
27. září 2019 jsme určili jako náborový den pro nové začínající hráče
a zájemce o badminton pod TJ Sokol
Tovačov. Byli jsme velmi zvědaví, jestli
bude zájem a kolik se nám přihlásí nových mladých členů do našeho oddílu.
Velký zájem nás velmi mile překvapil. S obrovským nadšením přišlo 16
dětí v rozmezí 1. až 4. třídy, takže kromě 10 pokročilých hráčů z předešlých
ročníků máme najednou celkem 26
dětí. Jsme za to rádi a pilně a pečlivě
se jim věnujeme.
Naštěstí velikost naší tovačovské
sportovní haly nám umožňuje rozdělit
si děti na začínající a pokročilé hráče,

tím pádem můžeme tréninky vést
společně ve stejné dny, a to v pátek
a v neděli. Protože jde o individuální sport, je nutné se dětem věnovat
a vysvětlovat techniku a provedení
nejen hromadně, ale také jednotlivě.
Neustále děti opravovat, korigovat
a to vše hravou formou. Trenérský
tým se od r. 2017, kdy jsme znovu
po velké odmlce po Daně Kouřilové
zahájili tréninky dětí, nezměnil a ve
složení Martin Soják, Pavel Šparlínek,
Tomáš Hirsch a Pavel Bezděk pokraj
čujeme
dál.

Do sportovní sezóny 2019 -2020
přejeme hodně sil a neutuchajícího
sportovního elánu. Budeme ho všichni
potřebovat.
Pavel Bezděk, předseda oddílu
badminton

Florbal
V sobotu 5. 10. 2019 proběhl turnaj ve florbalu určený pro mladší žáky.
Turnaje se zúčastnilo celkem 55 dětí.
Tradičním systémem turnaje každý
s každým nejlépe prošlo družstvo SVČ
Včelín – Bystřice pod Hostýnem. Druhým družstvem v pořadí bylo tovačovské, hrající v červeném, třetí se umístilo družstvo FBS Olomouc – starší
žačky, čtvrté místo obsadilo družstvo
tovačovských dětí v bílém, páté místo obsadilo družstvo DDM Olomouc
a konečné šesté místo obsadilo družstvo FBS Olomouc – mladších žaček.
V barvách FBS Olomouc se objevila
v první pětce velmi dobře hrající dívka z Tovačova Sofie Zaoralová, která
u „nás“ začala hrát florbal a olomoucký klub si ji vybral do svých řad. Řada
spolužáků se pak nestačila divit, jak
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hráčsky odskočila a dostala příležitost
mezi podobně šikovnými děvčaty.
Pevně věřím, že Sofii bude následovat
další šikovná dívka Natálie Klimtová.
Jiří Zavadil

Číslo 5/2019
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TJ SOKOL TOVAČOV ODDÍL KOPANÉ
Dovolte, abychom Vám přinesli pár informací o našem
oddílu kopané v Tovačově. V průběhu letošního roku nastalo hned několik změn a náš oddíl provedl také spoustu
práce v našem areálu „STADION POD BŘÍZAMI“, který určitě
všichni znáte. Vzpomeňme tedy na nejpodstatnější věci,
které se v našem oddílu staly v průběhu roku 2019. Hned
na začátku roku valná hromada určila nový výbor a poté
se to přes celý rok 2019 míchalo především na trenérských
pozicích, přeci jenom práce s dětmi je časově náročná.
A tady Vám nyní přinášíme nové uskupení 
Nový výbor
Předseda
Sekretář
Pokladník a oddílový rozhodčí

Petr Bureš
Václav Bílý
Nikol Gregorová

Muži A
Krajská soutěž - Smoos 1.B třída, skupina A
Trenér – Dušan Kožuch, asistent trenéra – Ladislav Navrátil,
vedoucí týmu – Jan Bouchal (vrací se na tuto pozici).
Muži A začali podzimní část sezóny s novým trenérem Dušanem Kožuchem a novým vedoucím družstva Ladislavem
Navrátilem. Našemu Áčku to v podzimní části funguje až na

Kustod
Šéftrenér mládeže

Robert Fildán
David Válek

Při této příležitosti bychom chtěli vyzvednout a poděkovat za práci našim velmi potřebným pracovníkům jako
Jirky Jadrného, Čendy Doležela, Josefa Páleníka, pí Musilkové, Víťu Dorazila, Marti Kyasové, Josefa Dočkala a Petra
Bureše ml.. A nesmíme také opomenout práci bývalého
předsedy p. Vybírala, který se neustále zapojuje a pomáhá
nám vylepšit areál. Za jejich dobrovolnou práci si jich moc
vážíme.
Jako další Vám představíme naše týmy, to v jakých soutěžích hrají v letošní sezóně 2019/2020, konečné tabulky
z letošního podzimu a jejich trenéry.

pár výpadků. Chlapi hrají dobrý fotbal a docela se jim daří.
Po podzimní části se uvelebili na pěkném pátém místě,
a to jen o skóre. Věříme, že do jarní části vstoupí se stejným
nadšením a dál budou sbírat důležité body.
Zde funguje skvělá spolupráce mezi trenéry Mužů A i B
a jsou také v úzkém kontaktu s trenérem Dorostů.

Tabulka Mužů A po skončení podzimní části
1

FK Troubky

14

11

0

3

48:30

33

2

Sokol v Pivíně

14

11

0

3

35:20

31

3

SK Radslavice

14

8

0

6

29:23

24

4

FC Želatovice „B“

14

8

0

6

33:22

23

5

Sokol Tovačov

14

7

0

7

30:22

23

6

Sokol Újezdec

14

8

0

6

36:30

23

7

Sokol Ústí“B“

14

8

0

6

22:20

23

8

Sokol Vrchoslavice 1946

14

7

0

7

35:42

21

9

Sokol Kovalovice

14

7

0

7

29:38

21

10

Sokol Horní Moštěnice

14

7

0

7

17:24

19

11

Sokol Jezernice

14

5

0

9

45:51

17

12

Sokol Klenovice

14

5

0

9

35:42

15

13

Sokol Otaslavice

14

4

0

10

24:33

14

14

Sokol Mostkovice

14

2

0

12

25:46

7

Číslo 5/2019
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Muži B
Okresní soutěž - MAX SERVIS Okresní soutěž mužů
Trenér - Martin Kutáč,

vedoucí - Ladislav Navrátil
Naši Muži B drží stejnou příčku v Okresní soutěži.
Skvěle doplňují naše Áčko.

Tabulka Mužů B po skončení podzimní části
1

Tělovýchovná jednota Sokol Soběchleby, z.s.

10

9

0

1

43:22

27

2

FK Brodek u Přerova, z.s. "B"

10

8

0

2

43:12

24

3

Tělocvičná jednota Sokol Vlkoš

10

8

0

2

31:12

24

4

Sportovní klub Bochoř z.s.

10

6

0

4

33:24

18

5

TJ Sokol Tovačov, z.s."B"

10

5

0

5

26:24

15

6

TJ Sokol Černotín, spolek

10

5

0

5

20:18

14

7

FC Dukla Hranice

10

4

0

6

21:26

12

8

SK Říkovice, z.s.

10

3

0

7

16:22

10

9

SK Sokol Lobodice, z.s.

10

3

0

7

11:32

9

10

TJ Sokol Polkovice, z.s.

10

3

0

7

13:41

9

11

Sokol Křenovice, z.s.

10

1

0

9

16:40

3

Dorost – U19
Krajská soutěž - Krajská soutěž dorost, skupina B
Trenéři: René Kejval, Petr Vybíral
Naši Dorosti si také vedou skvěle, po podzimní části jsou na

pěkném 4. místě v tabulce. Někteří z nadanějších kluků dostávají možnost si zahrát nejen za Muže B, ale také za Muže A,
aby už nahlédli do mužských soutěží.

Dorost – U19 – tabulka po podzimní části
1

Sokol Dub nad Moravou

9

9

0

0

47:11

27

2

Němčice - Brodek u PV

9

7

0

2

39:13

22

3

Ústí-Opatovice

9

7

0

2

28:21

19

4

Sokol Tovačov

9

5

0

4

22:21

13

5

Sokol Horní Moštěnice

8

4

0

4

17:16

13

6

Kojetín - Kovalovice

9

4

0

5

21:24

13

7

Nezamyslice - Pavlovice

9

3

0

6

16:33

10

8

Union Lověšice

9

2

0

7

21:32

6

9

FK KOZLOVICE"B"

9

2

0

7

20:40

6

10

Sokol v Pivíně

8

1

0

7

9:29

3
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Starší žáci – U15 – jako sdružené družstvo
Tovačov - Lobodice

Krajská soutěž – Krajská soutěž starší žáci
Trenér: Jan Hanzlík, který po podzimní části sezóny 2019
skončil. Děkujeme mu za jeho práci pro tým U15.

Tabulka U15 po podzimní části:
1

FC Dolany

9

9

0

0

70:8

27

2

Sokol Velký Týnec

10

6

0

4

57:20

19

3

Tovačov-Lobodice

9

6

0

3

43:18

18

4

SK Hranice "B"

9

5

0

4

48:22

14

5

SK Řetězárna

9

4

0

5

40:34

12

6

1.OMK Šternberk

10

3

0

7

44:73

9

7

FC Kralice na Hané

10

0

0

10

1:128

0

1

SK Hranice "B"

3

2

0

1

17:7

6

Mladší žáci – U13 – jako sdružené družstvo Tovačov - Lobodice
Krajská soutěž - FLY UNITED krajská soutěž mladší žáci
Trenéři: Radim Nemrava, Petr Navrátil
Tabulka U13 po podzimní části:
1

SK Chválkovice

13

11

0

2

57:25

33

2

FK Šumperk "B"

13

11

0

2

74:25

32

3

Sokol Nový Malín

13

9

0

4

65:17

27

4

SO Bruntál

13

9

0

4

56:16

27

5

Tovačov - Lobodice

13

9

0

4

51:36

26

6

KMK Zubr Přerov

13

8

0

5

51:35

24

7

FK Medlov

13

7

0

6

40:41

22

8

SK Loštice 1923

13

6

0

7

34:32

18

9

FK Horka nad Moravou

13

6

0

7

41:41

18

10

FC Kostelec na Hané

13

5

0

8

47:51

14

11

Sokol Újezdec

13

4

0

9

32:44

12

12

SK Jesenec-Dzbel

13

3

0

10

31:46

10

13

Haná Prostějov

13

3

0

10

27:56

10

14

FK Mikulovice

13

0

0

13

16:157

0

Obě družstva jak mladších tak také starších žáků jsme
od letošního podzimu přihlásili do krajských soutěží, aby
si vyzkoušeli hrát na vyšší úrovni. Dříve ve svých okresních
soutěžích měli vysoké výhry a skoro žádnou konkurenci.
Obě tato družstva jsou sdružená s Lobodicemi, přeci jeČíslo 5/2019

nom jsou to málo početné ročníky. Ale spolupráce funguje, kluci hrají jak na domácím hřišti v Tovačově, tak také
v Lobodicích.
Oběma družstvům se daří, jak je vidět v tabulkách,
a také si vypomáhají.
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Starší přípravka – U11
Okresní soutěž – SIBOM Okresní přebor st. přípravka sk. A
Trenéři: David Válek, Jakub Rakovský
Tabulka U11 po podzimní části:
1

TJ Sokol Újezdec z.s.

10

9

0

1

104:30

27

2

FK Troubky, z.s.

10

9

0

1

77:45

27

3

Tělocvičná jednota Sokol Vlkoš

10

7

0

3

84:49

21

4

Fotbalový klub Slavoj Kojetín - Kovalovice, z.s.

10

6

2

2

99:66

20

5

FC Beňov, z.s.

10

6

1

3

88:58

19

6

FC Želatovice z.s.

10

4

1

5

71:84

13

7

TJ Sokol Pavlovice u Přerova, z.s.

10

4

0

6

82:68

12

8

TJ Sokol Tovačov, z.s.

10

3

0

7

42:70

9

9

Tělovýchovná jednota Union Lověšice, z.s.

10

3

0

7

47:84

9

10

1. FC Viktorie Přerov z.s. "B"

10

2

0

8

54:134

6

11

TJ Sokol Horní Moštěnice, z.s.

10

0

0

10

37:97

0

Mladší přípravka – U9
Okresní soutěž – NEPAMO Okresní přebor ml. přípravka sk. B
Trenéři: Zdeněk Cetkovský, Vítězslav Dorazil
Tabulka U9 po podzimní části:
1

FC Beňov, z.s.

8

6

1

1

100:32

19

2

FK Troubky, z.s.

8

6

0

2

135:34

18

3

SK Radslavice, z.s. "A"

8

6

0

2

91:28

18

4

KMK Zubr Přerov, z.s. "A"

8

5

2

1

84:36

17

5

1. FC Viktorie Přerov z.s. "A"

8

4

0

4

62:76

12

6

TJ Sokol Tovačov, z.s.

8

3

1

4

72:84

10

7

TJ Sokol Kovalovice z.s.

8

2

0

6

41:143

6

8

Tělovýchovná jednota Sokol Čekyně, z.s.

8

1

0

7

46:85

3

9

Fotbalový klub Slavoj Kojetín - Kovalovice, z.s. "

8

1

0

7

27:140

3

Pak zde máme naše přípravky, kde na tabulky nehrajeme.
Ale snažíme se vést ty naše nejmladší ke sportu a hlavně pohybu, kterého se dnešním dětem až tolik nedostává.
Tímto bychom chtěli za oddíl kopané poděkovat všem
trenérům, brigádníkům a pracovníkům za spolupráci v nastrana 20

šem oddílu. A nesmíme také opomenout naše fanoušky
a sponzory, kterým velice děkujeme za podporu. Jak můžete
vidět z tabulek, náš oddíl hraje výborně, všechny naše kategorie se drží do pátého místa v tabulkách, což je nádherná
práce a to nejen trenérů, ale také hráčů samotných.
Číslo 5/2019
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A co se letos na našem fotbalovém hřišti událo
za práce?
Staráme se o mládež,…
Náš oddíl kopané zajišťuje celoročně provoz pro 8 mužstev a to je velký problém s kapacitou našich šaten. Výbor
tak rozhodl vybudovat další dvě šatny z Unimo buněk a ty
dát k užívání naším nejmladším. Na pořízení UNI buněk jsme
spolupracovali s Olomouckým krajem, Sokolem Tovačov
a městem Tovačov. Takto jsme i tuto investici financovali. Tuto

náročnou akci si již od prvopočátku vzal na starosti bývalý
předseda oddílu pan Vladimír Vybíral, kterému děkujeme
stejně jako investorům.
Mimo obrovských příprav podkladů, na kterých se podíleli
naši pracovníci, činovníci, funkcionáři a hráči, tak buňky jsme
instalovali 18. 9. 2019 za účasti odborných montérů. Jeřáby
na práci zapůjčila fy.Frgál z Troubek a P-Kocián z Tovačova.

V průběhu podzimu se neustále pracovalo na terénních
úpravách, připojení buněk k elektrické síti, pokrývačských
pracích mezi buňkami až po výstavbu nového oplocení.
Tímto se také rozšířilo zázemí našeho klubu. Na jaře bychom
pak chtěli slavnostně předat nové šatny do užívání našim
mládežníkům.
Výbor oddílu kopané DĚKUJE všem, kteří nám při výstavbě pomáhali, hlavně našemu p. Vybíralovi - „stavbyvedoucímu“.
Na našich webových stánkách www.fotbaltovacov.cz ve
fotogalerii můžete sledovat, jak celá výstavba probíhala.

Číslo 5/2019
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Profesionální lajnovací souprava ….
Jak je možné, že profesionální kluby mají tak rovné lajnování? To byl první impuls, jak toho dosáhnout. Lajnování pomocí vápna se na našem hřišti provádělo snad od pradávna věků.
Tento způsob má ovšem několik nevýhod. Především lajny
nejsou rovné a vápno žere trávu. Po důkladném vyhodnocení
jsme kontaktovali přímo výrobce profesionálních lajnovacích
souprav pana Václava Doležala. Tento pán má na starosti většinu
profesionální hrací plochy v Česku a Slovensku, včetně lajnování
mezinárodních utkání reprezentace. Výsledek můžete posoudit
sami. Nákup lajnovací soupravy v částce 26,000,- Kč byl zcela
realizován za velkorysé podpory nejvěrnějších fanoušků klubu:
Tonda BOREK, střešní konstrukce,
Petr JOHN ml, TOPOS PREFA,
Petr KOCIAN, pronájem plošin,
Martin KUTÁČ, vedoucí "B" mužstva,
Mirek PEŘINA st, železářství,
Tomáš ROUS st, řeznictví a potraviny,
Marek SVOBODA, vinárna ESKO,
Olda ZAJÍC, nábytek OLZA,
Marek ZAVADIL st, Hostinec Na Lapači,
Petr ZAVADIL st., instalatérství,
Michal SCHAFER, společnost Weber.
Všem děkujeme za podporu našeho fotbalového klubu !!!
Dvě výše uvedené investice nebyly jediné, které jsme v roce
2019 udělali, ale byly největší. Mimo to náš oddíl samozřejmě
pořídil potřebné sportovní pomůcky, jako jsou bago branky, fotbalové míče a další. K tomu jsme se snažili zmodernizovat také
naše oba bufety, které jsme již od letošního roku otevírali na
všechna utkání nejen na utkání Mužů A, a k tomuto nám dopomohli rodinní příslušníci našich fotbalistů. Děkujeme.
Ing. Nikol Gregorová, člen fotbalového výboru
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Činnost mladých hasičů
Rok 2019 utekl mladým hasičům jako voda. Jsme rádi, že
jsme mohli sledovat, jak se během sezóny zlepšují, překvapují
a dělají nám radost.
Během roku se děti zúčastnily mnoha závodů, některé byly
podařené, některé méně. V březnu zahájily sezónu soutěží ve
sportovní hale v Tovačově, v níž se soutěžilo v jedenácti tradičních disciplínách, ve kterých mladí hasiči museli prokázat
své dovednosti. O konečných výsledcích rozhodovaly sekundy
a nasbírané body. Místním se v soutěži velice dařilo. Odnesli si
tři zlaté a dvě bronzové medaile. Jako druhá následovala další
halová soutěž s názvem „Hasičské piškvorky“, která má v Tovačově již dlouholetou tradici. Disciplíny, které na děti čekaly, byly
opravdu zapeklité. I tady naši hasiči ukázali, co umí, a oba týmy
vybojovaly krásné třetí místo. Začátkem května se konala Okrsková soutěž v Kojetíně, která odstartovala během na 100 m
s překážkami. Po štafetách obě družstva předvedla krásný požární útok a právem si odvezla opět dva zlaté poháry.
V červnu se jely děti poprvé podívat do Dřevnovic, kde se
soutěžilo v požárním útoku a střelbě ze vzduchovky. Zároveň
v areálu probíhal dětský den, který zpestřil volný čas mezi závody. Ve střelbě skončili mladší na třetím místě, v útoku na místě
devatenáctém. Týden na to se konal závod zvaný „Oplocké kopeček“, kde se dětem opět dařilo. Starší se umístili na čtvrtém
místě, mladší si zavěsili na krk opět stříbro.
Poměrně nabitý byl první víkend v červenci, kdy děti čekaly
dva závody, a to v Majetíně a v Klopotovicích. V Klopotovicích se
družstvo mladších postavilo znovu na bednu, kde získalo druhé
místo.

Číslo 5/2019

Největším zážitkem pro mladé hasiče je jistě „Letní hasičské
soustředění“, které má vždy bohatý program. Letos si hasiči vyzkoušeli adrenalinové slaňování lezecké stěny, návštívili vojenský prostor v Přáslavicích, sjížděli řeku Moravu, absolvovali výcvik na jezeře Donbas a mnoho dalších. Novinkou byl branný
závod, který u dětí sklidil velký úspěch.
Po více jak měsíční pomlce z důvodu letních prázdnin se konal noční závod
v Bochoři. Tohoto závodu se děti účastní již několik let. Z 57
družstev skončili mladší na 29. místě, starší byli 43. Závodní sezónu ukončil závod požárnické všestrannosti, tzv. „Majetínský
tvrďák“. Díky této soutěži si hasiči vyzkoušeli i méně tradiční disciplíny. Plnili fyzicky náročné úkoly, jako bylo například motání
hadic, bouchání kladivem do hammer boxu, přenášení figuríny
nebo veslování na lodi. Dařilo se jim velice dobře, domů si odvezli několik medailí a hodnotných cen.
Aktivit během roku je opravdu hodně, všichni vedoucí se
snaží, aby si děti chvíle strávené s nimi užívaly co nejvíce. Za to
jim všem patří velký dík.
Děkujeme také městu Tovačov a Olomouckému kraji za finanční podporu, kterou nám poskytuje.
y
Michaela Symerská
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8. říjen - Památný den sokolstva
Každý rok si 8. října připomínáme
padlé sokolské bratry a sestry během tří
domácích odbojů. V tento den se krojovaní sokolové po celé republice setkávají
u pomníků a památníků, aby uctili památku tragicky zesnulých bratrů a sester.
V roce 2019 jsme poprvé oslavili Památný
den sokolstva také jako významný den
České republiky. 8. říjen byl vybrán proto,
že právě v tento den, v nejtěžších chvílích
národa sokolové dokazovali svou věrnost
myšlence i republice a dokazovali to obětí nejvyšší – svým životem.
„Z rozhodnutí zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha byla
Česká obec sokolská rozpuštěna a její
majetek úředně zabaven. Gestapo v noci
ze 7. na 8. října 1941 zatklo, takřka naráz,
všechny sokolské činovníky z ústředí, žup
i větších jednot, kteří „ještě byli na svobodě“. Byli mučeni, vězněni, deportováni do
koncentračních táborů a naprostá většina
z nich se již na svá místa po skončení války
nevrátila. Tato akce byla nejrozsáhlejším
zásahem proti členům Sokola v celé jeho
historii a postihla především řadu jeho
nejvyšších představitelů, a tím i významných osobností celého národa, které, jak

ukázal další vývoj naší společnosti, pak
v jejích dalších osudových chvílích nenahraditelně chyběly. Cílem a smyslem této
akce byla totální likvidace celého spolku.
Říjnové události roku 1941 představují
nejpočetnější zásah totalitní nacistické
moci vedený proti skupině občanů dobrovolně se organizujících v jedné zájmové
organizaci.“ (zdroj www.sokol.eu)
Téměř 93 % vedoucích sokolských
pracovníků se již na svá místa po skončení války nevrátilo. Během okupace bylo
v koncentračních táborech popraveno
a umučeno 3 387 sokolů a 8 223 se vrátilo s podlomeným zdravím. Hlavní připomínkovou akcí pietního dne se stal Večer
sokolských světel. Poprvé se tento pietní
akt uskutečnil v roce 2014.
I my, členky TJ Sokol Tovačov, jsme
se této pietní akce zúčastnily a na Večer
sokolských světel šly poslat lodičky symbolicky za každou sokolskou duši, která
neváhala obětovat svůj život za svobodu
národa. Nejsme sice členy České obce
sokolské, ale České asociace Sport pro
všechny, ale duch Sokola v nás je. Posílila
ho v nás loňská účast na XVI. všesokolském sletu v Praze, kde jsme také vystu-

povaly. Přestože tento večer pršelo, nic
nás neodradilo vyrazit, zapálit pár svíček
a na ručně vyrobených papírových lodičkách je symbolicky poslat po Mlýnském
náhonu. Budeme rády, když se k nám
příští rok přidáte. Rády bychom se touto akcí přidaly k tisícům dalších po celé
republice, kteří se setkávají u pomníků
a památníků, aby uctili památku tragicky
zesnulých sokolů.
Markéta Hajduková
TJ Sokol Tovačov

Potáborový galaktický minisrazík se vydařil
18.10. – 19.10.2019
Vzhledem k tomu, že léto 2020
a s ním spojený tábor jsou ještě daleko
a nám už se stýskalo po dětech, uspořádal Spolek ProAktivity menší víkendovou akci. Sešlo se nás 8 vedoucích a 31
dětí, které se zúčastnily našeho letního
tábora v Protivanově. Parádní účast! O to
víc si toho vážíme, protože někteří za
námi dorazili až z Ostravy nebo z Brna.
Sešli jsme se v 17 hodin na tovačovském autobusáku a hned se vyrazili ubytovat do haly. Poté jsme si šli udělat hlad
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procházkou Tovačovem – vzali jsme to
přes zámek dubovou alejí až k Hradeckému rybníku. Mezitím nám pěkně padla
tma a jasno jsme si mezi sebou udělali
po příchodu táborákem u haly. Nechybělo opékání špekáčků či zpěv táborové
hymny. Byli jsme velmi mile překvapeni,
že si ji děti pamatují. Plynule na to jsme
navázali exkluzivní předpremiérou táborového filmu „Dobyvatelé galaxie 2019“,
který již brzy zveřejníme na našich stránkách www.spolekproaktivity.cz. Večer

jsme zakončili vybíjenou na milion způsobů. Hrála se klasika, záchranka, vybíjená ve dvojicích, trojicích i vsedě. Děti
byly neúnavné a až do půlnoci házely
míčem hlava nehlava. A aby se nám lépe
usínalo, tak nám Radek pověděl pohádku na dobrou noc. V sobotu po vydatné
snídani jsme si střihli v hale piškvorkový
turnaj a imitaci baseballu „hořící míč“.
Loučení bylo opět velice emotivní
a někteří dokonce předstírali, že rodiče
nevidí, aby nás nemuseli opouštět. DěČíslo 5/2019
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kujeme všem zúčastněným za suprové
dva dny. Už teď můžeme prozradit, že
usilovně pracujeme na přípravě tábora
pro rok 2020, který opět přinese nejednu novinku. Naši věrní už si můžou poznačit datum, a to je 2. – 9. 8. 2020. Kdo
by se s námi chtěl vidět ještě dříve, bude
mít možnost v prosinci na 6. deskohraní
v Tovačově, které se uskuteční v neděli
15. 12. od 14:00 hodin v Klubu dětí u mateřské školky. Na všechny se moc těšíme!
Teta Honza a teta Markéta

Stolní tenisté Tovačova úspěšně zahájili novou sezónu
Poslední víkend v září již začala nová soutěžní sezóna. Poprvé v téměř 55-ti leté historii tovačovského stolního tenisu
máme v krajských a okresních soutěžích celkem 4 mužstva a
tomu pak odpovídala intenzivní příprava na novou sezónu.
Posily pro naše mužstva
Stejně jako je tomu ve fotbalových či hokejových klubech, tak i ve světě stolního tenisu se jedná před sezónou
o přestupech či hostováních. Nejinak tomu bylo i v našem
oddíle. Letošní přestupová jednání dopadla většinou velmi
dobře. Podařilo se nám uskutečnit přestup Mariana Hrabici
z Přerova, který má zkušenosti i z ligových soutěží a měl by
pomoci hlavně našemu „A“ týmu a v případě potřeby i „B“
týmu. Další přestup nebo spíše návrat do mateřského oddílu
se týkal Jaroslava Pazdery ml., který reprezentoval úspěšný
oddíl Sokola Buk. Pak se nám podařilo získat velmi talentovaného mladého hráče z Olomouce Martina Půra a na hostování k nám do Tovačova zamířil z divizních Ondratic Michal
Janík mladší.
Áčko by rádo potrápilo i favorizované celky
A-tým, jenž se už osmým rokem drží v elitní společnosti
krajské soutěže I. třídy, své sezónní ambice nemění. Cíl máme
stejný jako v předchozích letech, a to udržení se v soutěži.
Chceme se pohybovat v „klidných vodách“ ve středu tabulky a zároveň potrápit favorizované týmy. To se nám zatím
daří a první „skalp“ jsme získali v Mikulovicích. Domácí tým
nastoupil do zápasu i s dvojnásobným vícemistrem světa
ve veteránech panem Milošem Matějíčkem starším, ale ani
tento hráč Mikulovicím nepomohl. Po výborném výkonu
celého týmu jsme si odvezli nečekanou, ale jistě zasloužeČíslo 5/2019

nou výhru 10:2. Následně jsme porazili i favorizovaný tým
Jeseníka a opět s přesvědčivou výhrou 10:3. Áčko bude nastupovat ve stejné sestavě jako loni a navíc s novou posilou
Marianem Hrabicou. Kapitánem týmu je Jaroslav Pazdera st.
se spoluhráči Milanem Horákem, Zdeňkem Palčíkem, Vlastimilem Otáhalem a již zmiňovaným Marianem Hrabicou. Na
záskok jsou připraveni hráči z rezervního „B“ týmu a Michal
Janík mladší.
Béčko chce v soutěži překvapit
B- tým do krajské soutěže 2. třídy nastoupil jako nováček
a vůbec si nevede špatně. Cílem je samozřejmě záchrana
v soutěži, ale mužstvo vedené novým kapitánem Mirkem Vojtaškem se v soutěži nechová jako ustrašený tým, ale naopak
hraje s obrovským nadšením a přehledem. Výsledkem je
prozatímní 1. místo v tabulce a jednoznačné výhry například
s Chropyní 15:3 nebo s Němčicemi nad Hanou 13:5. Kapitána
týmu doplňuje Radek Hrubý, Martin Ginter, Tomáš Nohejl, vypomáhající Marian Hrabica a veterán týmu Vlastimil Otáhal.
Céčko nechce mít sestupové starosti
Loňské nečekané vítězství v regionální soutěži 2. třídy „zavál“ céčko do vyšší soutěže 1. třídy. Zřejmě si vzali za vzor kamarády z oddílu, a proto se také drží skvěle. Cenná je hlavně
výhra v Lipníku nad Bečvou 11:7 a doma s tradičním rivalem
Čekyní 12:6. Kapitánem týmu je Jan Malec, hráč s krajskými
zkušenostmi, jehož sportovní kariéru bohužel zastavila tragická nehoda, po které zůstal upoután na invalidní vozík.
Neskutečně pevnou vůlí se opět postavil na nohy, dokázal se
vrátit a prohání dál soupeře, i když tentokrát v nižší okresní
soutěži. Spoluhráči Honzy Malce jsou Tomáš Nohejl, Martin
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Ginter, Jaroslav Pazdera ml., Pavel Macháček a Martin Půr.
Déčko nic jiného než postup
Poprvé v historii našeho oddílu jsme kvůli přetlaku hráčů
přihlásili do nejnižší regionální soutěže 5. třídy náš „D“ tým.
„Déčko“ pod vedením kapitána týmu Pavla Polčáka zatím
nezaznamenalo žádný problém v soutěži. Své soupeře přímo
„válcuje“ a výsledky jsou jednoznačné 18:0, 17:1, 16:2 a 14:4.
Cílem je postup a všichni věříme, že to dobře dopadne. V další části soutěže chce kapitán využít všechny hráče širokého
kádru. Kapitánovi týmu dobře sekundují Jiří Frehar, Lubomír
Lexmann, Radek Urbanec. Na záskok je připraven i Jaroslav
Pazdera ml. a Alois Ligurský.

Na programu jsou tradiční turnaje, zvažuje se i nový
Stejně jako je tomu v sezónách předchozích, tak i nyní oddíl
naváže dalšími ročníky na své stabilně pořádané turnaje. Uskuteční se Memoriály Tomáše Hanečky a Františka Přecechtěla,
Memoriál Ing. Bořivoje Otáhala a Jiřího Matouška a budeme
realizovat další ročník turnaje neregistrovaných hráčů. Ve spolupráci se ZŠ Tovačov pořádáme turnaj žáků ve stolním tenise.
Uvažujeme také o samostatném turnaji pro seniory.
Bližší informace o pořádaných akcích a další zprávy o oddíle najdete na oficiální webové prezentaci www.pinec-tovacov.
estranky.cz
Za oddíl stolního tenisu Jaroslav Pazdera st.

Co je Česká asociace Sport pro všechny
a kdo jsou u nás v TJ její cvičitelé
Pod Tělovýchovnou jednotou Sokol Tovačov z.s. funguje odbor Sport pro všechny. Jedná se o odbor Česká asociace Sport
pro všechny (dále jen ČASPV). A co to vlastně ta asociace je?
České asociace Sport pro všechny je občanské sdružení, které
v roce 2019 slavilo již 27. výročí od svého založení. Pořádá vzdělávací akce a praktické činnosti zaměřené na všestranný sport
pro široké vrstvy, různé workshopy, semináře, školení, lokální
i republikové soutěže.
„Činnost České asociace Sport pro všechny (dále jen
ČASPV) navazuje na snahy našich předchůdců přiblížit a zpřístupnit tělesnou výchovu a sport široké veřejnosti. Hlásíme se
k odkazu dr. Miroslava Tyrše i jeho následovníků. Čerpáme z práce lékařů, tělovýchovných pedagogů a dalších odborníků, kteří
pochopili význam pohybové aktivity pro člověka. Uvědomujeme si, že smysl přiměřeného pohybového režimu může být zcela naplněn jen ve spojení s racionální výživou a celkově dobrou
životosprávou. V tomto širším rámci spatřujeme vysoký společenský význam sportu pro všechny jako racionální alternativy
proti drogové závislosti, asociálnímu chování a dalším negativním jevům.“
Co tedy chápeme pod pojmem „sport pro všechny“? Nepohybujeme se na hranici lidských možností, vítězství v soutěžích
nepovyšujeme nad zdraví. Naším cílem je, prostřednictvím tělesné výchovy a sportu, získat a udržet dobrou kondici a zároveň
se odreagovat od denních starostí. Proto musí být naše pohybová aktivita přiměřeně náročná, aby se mladý organismus rozvíjel
a u starších se jeho funkce udržovaly na optimální úrovni.
Česká asociace Sport pro všechny nabízí všem zájemcům
pestrý výběr účinných pohybových aktivit: všeobecnou gymnastiku, rekreační sporty, aerobik, rytmickou gymnastiku, jógu,
zdravotní tělesnou výchovu, psychomotoriku, cvičení a pobyt
v přírodě, taneční sport, step, cvičení předškolních dětí, cvičení
rodičů s dětmi, tradiční čínská cvičení, přetláčení rukou a další
experimentální aktivity, jejichž vhodnost prověřujeme. ČASPV
má v současné době šedesát tisíc registrovaných členů a přes
40 tisíc členů ve sdružených právních subjektech (pod to spadá právě náš odbor vedený pod TJ Sokol Tovačov). Kromě svých
členů oslovuje ČASPV širokou veřejnost prostřednictvím hnutí
„Pohyb je život“, zaměřeného na propagaci významu pohybové aktivity, zdravé výživy a duševní pohody v životě moderního
člověka.
Významná je publikační metodická činnost i školení cvičitelů, přístupné také zájemcům z jiných organizací prostřednictvím
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Akademie cvičitelů a instruktorů ČASPV. V současnosti působí
v našich řadách zhruba deset tisíc cvičitelů různých tříd a specializací, kterým SPV nabízí systém školení a navazujícího kreditního dalšího vzdělávání (semináře, republikové srazy, konference
apod.).
Další naší činností je vydávání časopisu „Pohyb je život“ pro
cvičitele a organizátory sportu pro všechny, který využívají i učitelé, zapojení do mimoškolní tělesné výchovy. Specifickou formou prezentace ČASPV jsou veřejná tělovýchovná vystoupení,
soutěže v pódiových skladbách a soutěže neregistrovaných závodníků. Těch se naše TJ pravidelně zúčastňuje.
Tradice a vývoj České asociace Sport pro všechny
•
Počátek tradic ČASPV můžeme klást do začátků minulého
století, kdy se ve světě i u nás formovalo pojetí moderní tělesné výchovy a sportu. V šedesátých letech devatenáctého
století byla zaváděna tělesná výchova na některých školách,
vznikaly i první tělovýchovné společenské organizace, v českých zemích Sokol. Koncem století obohatil tradiční pojetí tělesné výchovy anglosaský sport. Do poloviny našeho století
se pak formoval vztah mezi závodním a nezávodním sportem.
•
Tato postupná diferenciace našla svůj výraz v konstituování
Základní tělesné výchovy jako nesportovních oddílů Sokola
v roce 1949. Základní tělesná výchova byla pokračováním sokolské tradice v nových podmínkách. Následovalo narušení
vývoje tělesné výchovy a sportu uzákoněním jednotné tělovýchovy v pojetí snadno manipulovatelné masy s důrazem
na politickou práci.
•
Na podzim 1989 se začaly hýbat ledy i v tělovýchově. Český ústřední výbor Československého svazu tělesné výchovy
hledal cestu změn v demokratickou organizaci. Našel ji v osamostatnění svazů a tělovýchovných jednot, které se sdružily
v Český svaz tělesné výchovy. Současně obnovila svou činnost Česká obec sokolská.
•
V listopadu 1991 valná hromada Českého svazu základní
a rekreační tělesné výchovy ČSTV pověřila výkonný výbor
jednáním o možnostech nastoupení samostatné cesty a ekonomické i právní nezávislosti. Jednání proběhla úspěšně, 9.
1. 1992 bylo ukončeno členství ČSZRTV v Českém svazu tělesné výchovy a vznikl Sport pro všechny, asociace rekreační
tělesné výchovy a sportu.
•
27. 1. 1992 bylo podepsáno společné stanovisko výkonného
Číslo 5/2019
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•

výboru ČSTV a ASPV, které zaručilo odborům ASPV nerušenou existenci v tělovýchovných jednotách ČSTV.
Po rozdělení Československa ukončila svou činnost Federace
rekreační tělesné výchovy a sportu, která sdružovala českou
ASPV a slovenskou RTVŠ. To si vyžádalo přímé zastoupení
ASPV v mezinárodních orgánech a organizacích, které jsou
důležité pro udržení kontaktů s vývojem sportu pro všechny v evropském a světovém měřítku. Tím byl dán základ pro
pestrou a dynamickou činnost České asociace Sport pro
všechny.
(zdroj: www.caspv.cz)

Odbor SPV vedený pod TJ Sokol Tovačov má také všestranné zaměření. Věnujeme se dětem, žáků, studentům i dospělým. Ve sportovní hale máme několik pohybových skupinových cvičení:
o Cvičení pro rodiče a děti
o Cvičení předškolních dětí
o Cvičení mladších školních dětí
o Cvičení starších žaček
o Sportovní hry pro děti 10-15 let (letos kroužek nebyl otevřen)
o Zdravotní tělesná výchova
o Aerobic
o Posilovací cvičení
o Volejbal
Malinko jsme vyzpovídali naše cvičitele z TJ, abychom se dozvěděli, kdo se o který druh cvičení stará, co je samotné vedlo
k tomu, že věnují svůj čas dětem a dospělým, a nebo proč se
sportu věnují všeobecně.
Olga Čechmánková
V TJ vede posilovací cvičení pro dospělé a cvičení pro mladší
školní děti. Je propagátorem a koordinátorem cyklo akce „Tovačovský ráfek“ a na starosti má i „Velikonoční běh“ pro děti.
„V Sokole jsem takřka vyrůstala a zůstala jsem mu věrná až do
současnosti. Jako malé cvičence se mi na Sokole líbila především
sportovní všestrannost od míčových her, po individuální soutěže,
základy gymnastiky i atletiky. Proto se v současnosti snažím v tomhle duchu sportovní všestrannosti pokračovat jako cvičitelka.
Momentálně 6. rokem vedu děti, kterým se snažím předat nejen
své zkušenosti. Některé z nich přechází na již vyhraněné sporty
a trošku věřím, že díky sokolskému všestrannému startu se jim
v těchto sportech daří. Také sama se potřebuji odreagovat, tak se
již 14. rokem pokouším motivovat a protáhnout těla i dospělejším sportovcům ve formě aerobiku, posilování atd.“
Zuzana Zavadilová
Maminka na mateřské dovolené, která se začala věnovat cvičení pro rodiče a děti a natolik ji to nadchlo, že si doplňuje rozšiřuje znalosti na různých seminářích pořádaných ČASPV.
„Cvičení rodičů s dětmi vedu druhým rokem. Ke cvičení mě
dovedly hlavně moje děti Verunka 5 let a Martínek necelé 3 roky
(cvičení pro rodiče a děti navštěvují oba od roku), ještě mám
doma čtyřměsíční dvojčátka Karolínku a Vojtíška, ti mají na cvičení ještě čas . Momentálně jsem tedy na mateřské dovolené,
ale studuji při ní učitelství pro MŠ na Univerzitě Palackého v Olomouci a mimo to se snažím vzdělávat na různých seminářích
ke cvičení s dětmi. Například jsem absolventkou dvoudenního
mezinárodního semináře Dítě a pohyb, semináře Pohádkové cvičení nebo semináře pro cvičitele rodičů a dětí Máma cvičí, já chci
taky!“
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Další maminka na mateřské dovolené, které není pohyb cizí
a která nevydrží jen tak sedět doma a nic nedělat. V TJ má na starosti mladší žačky.
„V Tovačově žiji teprve pátým rokem, ovšem místní Sokol mě
zaujal téměř hned. Mám ráda sport, různé druhy dynamického
cvičení a taky tanec, a tak jsem hledala možnost se realizovat. Při
cvičení se cítím dobře a TJ Sokol Tovačov mi umožnil, abych mohla tuto radost a pocit štěstí z pohybu předávat dál. Začala jsem
u žákyň, kde velmi ráda pozoruji, že se děti hýbou a realizují po
svém. Inspirují i ony mě.“
Martina a Kateřina Kyasovy
Děvčata, která se k nám aktivně přidala v letošním roce. Pod
křídla si vzala cvičení mladších školních dětí ve věku 4 až 6 let.
„Scházíme se s dětmi každé úterý v době od 16:30 do 17:30
hodin ve sportovní hale v Tovačově, kde děti nejen tančí, ale
i sportují a pohybují se.“ Kateřina, studentka Vyšší odborné školy
pedagogické a sociální v Kroměříži, je velice sportovně založená,
tancování a práce s dětmi ji baví od malička, a proto se i rozhodla s dětmi nacvičit taneční sestavu, kterou vám všem mile ráda
s dětmi předvede na různých společenských akcích v Tovačově.
Jednou z nich bude i Sportovní ples naplánovaný na 7.3.2020.
Martina, i když je studentkou Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy, má práci s dětmi také v oblibě a rozhodla se cvičení
vést spolu se sestrou. „Obě máme děti moc rády, a tak je pro nás
cvičení jedna velká „odreagovačka“. Obě jsme od malička členky
zdejšího Sokolu, každoročně se účastníme dětských táborů a aktivit spojených s dětmi.“
Sabina Kohnová
Nejmladší cvičitelkou v odboru SPV je Sabča, mladá energická dívka, vysokoškolská studentka, která si vzala na starost cvičení se ženami, konkrétně aerobic. Co Sabču přivedlo k nám do
SPV?
„Cvičím ve sportovní hale každý čtvrtek od 19:00 hodin.
Přestože se věnuji sportu od dětství, k vedení cvičení žen jsem
se dostala úplnou náhodou. Po zranění Olinky Čechmánkové mi
přišlo líto, že by cvičení minimálně na půl roku zaniklo. Rozhodla
jsem se, že je přeci jedno, jestli budu cvičit sama doma nebo si
zacvičím společně s děvčaty, která byla zvyklá do haly docházet.
Postupem času jsme se dobře sehrály a u předcvičování jsem zůstala.“
A jak to mám nakonec já? „Já jsem ráda mezi lidmi, potřebuju
je pro svůj život. Mám ráda přirozený pohyb jako takový a nemusí to být nutně sport na vrcholové úrovni. Kromě zdravotního
cvičení zaměřeného na odstraňování různých dysbalancí jsem
vedla několik let i sportovní hry pro děti ve věku 10-15 let. V posledních letech se věnuji józe a tzv. inteligentnímu pohybu (pohybu na vědomé úrovni). Spolu s ostatními členy SPV organizuji
Pohodovou sobotu, jsem členkou volejbalového oddílu, koordinuji tradiční volejbalové turnaje a zapojuji se do chodu naší jednoty; zde mám na starosti členskou základnu. Pokud se chcete
zbavit bolestí zad, zlepšit koordinaci a držení těla, stavte se do
pondělního cvičení. Snažím se v rámci zdravotní TV propojit a naučit své cvičenky, jak zacházet s tělem a myslí novým způsobem,
jak se zbavit škodlivých návyků a automatismů, a znovu nalézt
přirozený způsob pohybu a myšlení. Bez nátlaku, bez stresu a na
pohodu.“
Markéta Hajduková , TJ Sokol Tovačov, odbor SPV
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INZERCE
Policie České republiky nabízí práci mužům a ženám v produktivním věku, poskytuje náborový příspěvek 75 000 Kč, 6 týdnů dovolené, široké možnosti kariérního růstu a spoustu dalších benefitů.
Nabízíme dlouhodobou jistotu místa a jistotu platu
u státního zaměstnavatele. Nemůže se vám stát, že nedostanete výplatu nebo že přijdete o místo, protože zaměstnavatel začne propouštět, když nedostane zakázku. Policie
České republiky byla, je a bude jeden z největších a nejspolehlivějších zaměstnavatelů v republice.
Věrnost u Policie České republiky se opravdu vyplácí.
Po 15 letech služby získáváte navíc k 6 týdnům dovolené
ještě každoročně nárok na ozdravný pobyt v délce 14 dnů,
který můžete podle své volby strávit regenerací s procedurami v lázních nebo sportovními aktivitami v místě bydliště,
pokud nechcete odjíždět od rodiny. Po 6 letech získáváte
nárok na jednorázový finanční příspěvek, tzv. odchodné,
které vám bude vyplaceno v případě, že se rozhodnete od
policie odejít. Díky němu budete finančně zabezpečeni
i po přechodné období, kdy si budete hledat novou práci.
Výše odchodného v závislosti na počtu odsloužených let
může být až 6 násobek vašeho průměrného hrubého měsíčního příjmu. Po odsloužení 15 let získáváte v případě
odchodu také doživotní výsluhový příspěvek, který podle
počtu odsloužených let může činit měsíčně až 50% vašeho
průměrného hrubého měsíčního příjmu.
Služba u Policie České republiky se řídí zákonem o služebním poměru, podle kterého máte nárok na spoustu
jistot a výhod. Například plat v plné výši po dobu nemoci,
pokud vaše pracovní neschopnost nepřesáhne 30 kalendářních dnů (na rozdíl od těch, kteří pracují podle zákoníku
práce a po dobu nemoci pobírají pouze 60 % základu svého příjmu). Stejně tak se vám příjem nekrátí ani po dobu 9
dnů, když potřebujete doma ošetřovat své nemocné dítě
mladší 10 let. Váš fond pracovní doby bude jen 37,5 hodiny
týdně, na rozdíl od ostatních, kteří mají 40 hodinovou pracovní dobu týdně.

Až získáte zkušenosti z terénu, můžete využít možnosti
kariérního růstu, tzn. na základě své žádosti nebo přes výběrové řízení máte možnost přejít na vyšší pozici na stejném útvaru, kde zrovna sloužíte, nebo na jiný útvar podle
svého zájmu. U Policie České republiky máte k dispozici
opravdu široké možnosti uplatnění. Můžete si najít to své,
kde se budete cítit spokojeni anebo kde navíc ještě zúročíte i své předchozí pracovní zkušenosti případně i studiem nabyté vědomosti. Např. na službě kriminální policie
jako kriminalista nebo kriminalistický technik, na odboru
pro zbraně a bezpečnostní materiál, na oddělení služební
kynologie jako psovod, na integrovaném operačním středisku jako operační důstojník, na oddělení informačních
a komunikačních technologií jako „ajťák“, na oddělení tisku
a prevence jako tiskový mluvčí. Nebo máte rádi adrenalin?
Tak to se rozhodně můžete uplatnit na oddělení hlídkové
služby a jezdit všude tam, kde je potřeba rychle a rázně zasáhnout. A toto jsou jen příklady, oborů policejních činností je ještě mnohem více.
Pokud máte maturitu, splňujete potřebné vzdělání pro
nástup k Policii České republiky. Maturitu můžete mít ze
střední školy nebo i ze středního odborného učiliště s maturitou. A vůbec není důležitý obor, který jste vystudovali.
Jestli k nám nastupujete s vysokoškolským vzděláním, můžete mít rychlejší kariérní postup.
Nebaví vás už stávající práce a hledáte nové smysluplné uplatnění nebo stabilní jistoty pro sebe a svoji rodinu?
Staňte se policistou nebo policistkou v Olomouckém kraji.
V okrese Přerov můžete nastoupit například na Obvodní
oddělení v Přerově, Hranicích a Kojetíně, na Dopravní inspektorát v Přerově nebo na Odbor cizinecké policie v Přerově. Pište na email nabor.olomouc@pcr.cz s uvedením vašeho telefonního čísla a adresy. Další podrobné informace
máte k dispozici na webu nabor.policie.cz.

Už během prvního roku, kdy se budete učit vše, co je
potřeba znát a umět pro výkon služby, budete pobírat plat
ve výši 24 220 Kč měsíčně a jako bonus dostanete náborový příspěvek ve výši 75 000 Kč. Po roce nastoupíte do terénu a váš plat se ihned zvedá o cca 5 000 Kč na 29 440 Kč
měsíčně. Toto je základ platu, ke kterému můžete mít další
příplatky, za práci ve svátek, za přesčasy a osobní příplatek.
U toho, kdo je iniciativní a rychle se zapracuje, může být
nárůst platu značný, např. po 2 letech až na 32 000 Kč a po 3
letech až na 34 000 Kč. Zároveň všichni policisté a policistky mají automaticky ze zákona nárok na pravidelné navyšování platu každé 3 roky. Pro zajímavost průměrný služební
příjem policistů a policistek v roce 2018 v Olomouckém
kraji byl 41 433 Kč hrubého.
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Sedmý ročník Pohodové soboty
ve znamení příjemných změn
V sobotu 09. 11. 19 se uskutečnil v pořadí již sedmý ročník
akce Pohodová sobota. Tuto akci pořádali opět cvičitelé České asociace Sport pro všechny TJ Sokol Tovačov ve spolupráci
s místním Spolkem ProAktivity. Jako každý rok, tak i letos se
náš cvičební workshop, který není určen pouze ženám, nesl
v duch novinek. Každý rok se snažíme připravit jedinečný
program. Snažíme se, aby žádný ročník nebyl stejný, aby byla
zařazena vždy nějaká cvičební či doprovodná novinka.
Letos nás v úvodní půlhodince protáhla a rozehřála Sabina Kohnová. Poté se děvčata, kterých si přišlo zacvičit bezmála čtyřicet, vrhla na TABATU s Olgou Čechmánkovou. TABATA
je velmi efektivní a náročná metoda intervalového tréninku,
při kterém se zvyšuje fyzička i síla zároveň – získáte aerobní
kondici i nárůst dynamiky. Tabata trénink je pravděpodobně
jednou z vůbec nejlepších technik, jak spalovat tuky při cvičení. Vysoce intenzivní intervalový trénink zvyšuje fyzickou
kondici mnohem efektivněji než vytrvalostní cvičení. Tělo
lépe metabolizuje glukózu a odbourávání tuků probíhá mnohem rychleji. Tabata a intervalový trénink také významně
snižuje inzulínovou rezistenci. Dochází k vyšší oxidaci tuků
a zlepšení glukózové tolerance.
O cvičební přestávce nás čekala přednáška MUDr.
Dagmar Bouchalové. Vrhli jsme se společně na velmi aktuální téma očkování, proč očkovat, jak zvolit správnou vakcínu, a také řeč byla i o tom, jak zvládnout nástrahy podzimu
a zimy bez nemocí. Imunitní systém představuje náš obranný
štít proti infekcím a nemocem. V podzimních a zimních měsících bývá oslaben řadou externích vlivů, proto bychom měli
dbát na jeho posílení. A doporučení, jak na to, na co je nutné
se zaměřit, jak si udržet imunitu v optimální formě, to nám
prozradila právě paní doktorka.
Současně děvčata doplnila energii čerstvě namixovanými
smoothie, ochutnala zdravé domácí pomazánky, které připravily cvičitelky a naše dobrovolnice. Na stolech se ovšem
objevila i domácí bábovka a děvčata si mohla čerstvě nakrájené ovoce osvěžit čokoládou z fontánky. Jak my umíme ty
naše holky rozmazlovat 
V druhém bloku nás čekala drobná změna oproti avízovanému programu. Cvičenky byly rozděleny do tří skupin
a každá skupinka měla možnost si vyzkoušet jiný druh cvičení – posilování s overbally, které vedla Olga Čechmánková,
cvičení na balančních podložkách bylo pod taktovkou Ireny
Dočkalové a Markéta Hajduková vedla rehabilitační a posilovací cvičení s flexi-bary. Všechny skupinky pak rotovaly v pravidelných intervalech, a tak si na své přišel opravdu každý.
Na závěr celého dopoledne jsme si odpočinuli u relaxační meditace s křišťálovými mísami, kterou pro nás připravil
a doslova „namíchal“ Milan. Křišťálové mísy jsou nádherné
léčivé a harmonizační nástroje, ideální ke zvukové terapii, relaxaci, léčení, meditaci a harmonizaci těla, mysli a prostoru.
Působením bohatých, čistých a vibrujících tónů křišťálových
mís se mohou navodit velmi uvolňující a uklidňující pocity
a stavy hluboké emoční pohody, relaxace a meditace. Zvukové vibrace rezonují též s naším energetickým systémem
a mohou tak přispět k jeho harmonizaci a znovuvyladění. Podle nejnovějších lékařských výzkumů působí vibrace těchto
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mís velmi pozitivně i při léčebných procesech v rámci těla.
Křišťálové mísy jsou vyrobeny z 99,99 % z čistého křišťálu.
Jsou používány v léčebných terapiích už od 80. let dvacátého století a je velmi pravděpodobné, že použití křišťálových
zvuků bylo známé už ve starověkých kulturách. Rozeznívají se
úderem či točením paličkou.
Jako doprovodný program Spolek ProAktivity připravil „korálkové tvoření“ s lektorkou Veronikou Indrákovou, která vyrábí originální šperky šité z rokajlu, drátované šperky aj. Letos
si Verča připravila i pro zájemce koutek tvoření a některé děti,
které doprovodily své maminky na cvičení, si tak mohly vyrobit
své vlastní náramky či korálky. Současně nám Spolek ProAktivity představil svou činnost, mohli jsme nahlédnout do fotoalb
z letních táborů, které spolek pořádá již od roku 2008, nebo
si zahrát deskové hry. Deskohraní, nebo-li zábavné odpoledne
plné deskových her, pořádá Spolek již třetím rokem a zájemci si tak mohou zpestřit nedělní odpoledne u hraní rozličných
her. Akce bývá zdarma a dětem i dospělým se věnují členové
Spolku a seznamují je s novinkami v oblasti deskových her.
Podruhé se u nás také prezentovala Vendula z nového
obchůdku na Náměstí se zdravou výživou a přírodními produkty. Zároveň nás navštívily pracovnice ze Všeobecné zdravotní pojišťovny, v jejichž stánku probíhalo měření tělesných
hodnot. Díky měření přístrojem INBODY se cvičenky dozvěděly, jaké mají procento svalů a tuku v těle či podíl viscerálního
tuku a BMI. Také zde mohly prodiskutovat výhody, které VZP
nabízí svým klientům, a odnést si i nějakou drobnost. Současně nám své služby nabídla i paní Helena z kosmetického salónu z Dubu nad Moravou.
Velkou novinkou letošního ročníku byl dětský „hlídací“
koutek, kterého mohly bezplatně využít všechny maminky,
které si chtěly přijít zacvičit a neměly hlídání. Byla připravena
spousta hraček, her, malování. Do dalšího ročníku počítáme
znovu s touto službou.
Díky všem, kteří se zapojili do příprav této již tradiční akce,
ale hlavně díky těm, kteří si přišli zacvičit a načerpat třeba trošku pozitivní energie pro nadcházející zimní dny. Díky vám se
stalo sobotní dopoledne opravdu pohodovým!
Za TJ Sokol Tovačov a Spolek ProAktivity
Markéta Hajduková
Na závěr malé zamyšlení nad otázkami, které jsme si my
cvičitelky kladly v průběhu celého dopoledne. Přestože se Pohodové soboty zúčastnilo bezmála 40 cvičenek (vč. několika
dětí), zarazila nás velmi malá účast tovačovských obyvatel.
Spočítaly jsme je na jedné ruce. Bylo jich pouze pět! Dorazila
děvčata z Olomouce, z Kojetína, z Přerova, Kožušan, Blatce, Lobodic i Nákla u Olomouce. Kde byla naše tovačovská děvčata?
Není pro ně tato akce atraktivní? Je snad drahá? Nebo nejsme
v očích našich obyvatel dostatečně kvalifikované?
Ze zpětných vazeb, které nám cvičenky psaly, vyplynulo, že
program byl zajímavý, doprovodné služby výjimečné, cena za
účast že nebyla vysoká (olomoucká asociace pořádá Pohodovou sobotu za poplatek 300 Kč a my jsme chtěly „pouze“ 130
Kč!). Možná otázka „když to bude dražší, bude to v očích druhých atraktivnější?“
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Vždy se snažíme akci oživit něčím novým, akčním, netradičním, doprovodný program je také bohatý. Tak proč tak
malá účast? Lektorky, které vedou cvičení, jsou odbornicemi
na slovo vzatými. Každá prošla certifikovanými kurzy, máme
za sebou bezpočet školení, léta praxe jak s dětmi, tak s dospělými, za sebou roky dřiny, práci pro TJ Sokol odvádíme
nezištně, ve svém volném čase a zadarmo. Mnohdy je do našich akcí zapojená celá naše rodina a jen díky jejich trpělivosti
můžeme dělat to, co děláme. Můžeme se také svými kompetencemi srovnat s lektory z celé republiky, některé z nás školí
i další cvičitele, zúčastňují se jako lektoři národních školení,
je za námi kus poctivé práce na sobě sama. Vždy nás zarazí
reakce obyvatel, že se v Tovačově nic neděje, či se toho děje
málo. My si toto nemyslíme. Je spousta spolků v našem městě, jejichž členové se snaží o kulturní a sportovní rozvoj.
A i přesto, že jsme na všechny otázky nenašly odpověď,
tak jsme ochotné dělat tuto práci dál. Zkuste přijít na nějakou naši akci, možná změníte názor, že se tady přece jen něco
děje!
MH
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Vítání občánků
V sobotu 26. října 2019 bylo do svazku
města Tovačova přivítáno šest dětí, tři
děvčata a tři chlapci.

Anna Švalbachová

David Gregr

Jakub Michálek

Karolína a Vojtěch Zavadilovi

Viktorie Minarčiková

