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 Investiční akce v Tovačově v roce 2019
Jak jsme Vás již dříve informovali, 

měli jsme zájem a  připravené projekty 
na provedení dětských hřišť v  našem 
městě. Jednalo se o lokality ulice Sado-
vá, školní hřiště a dětské hřiště v Anní-
ně. Žádost o dotaci byla podána, ale skr-
ze velký zájem jsme s  žádostí bohužel 
skončili pod čarou a dotace nám nebyla 
přidělena, nicméně veškeré podklady 
máme zpracované a při případné další 
výzvě žádost podáme opětovně.

 Dalším záměrem bylo provedení 
opravy kapličky v  Anníně. Ani zde se 
nám nepodařilo získat dotaci. I tuto akci 
se pokusíme přihlásit při další výzvě, 
případně budeme opravu v příštích le-
tech fi nancovat z vlastních zdrojů.

 A nyní to, co se nám podařilo dotáh-
nout do zdárného konce. V měsíci červ-
nu jsme dokončili rekonstrukci toalet 
na nádvoří zámku za fi nanční podpory 
Olomouckého kraje. Výše podpory čini-
la 700 000,- Kč. Rekonstrukce toalet byla 
již velmi nutná, původní toalety byly ve 
špatném stavu a  nebyly přizpůsobeny 
pro tělesně postižené osoby. Rekon-
strukce tak přispěla k zlepšení komfortu 
pro návštěvníky zámku.

 Další velkou akcí, která byla dokon-
čena v  měsíci červenci, bylo provede-
ní zateplení bytového domu č.p. 532 
v ulici Jiráskova. Jednalo se o kompletní 
zateplení obvodového pláště budovy 
a zateplení stropu 2.NP – v úrovni půd-
ního prostoru. Součástí stavebních pra-
cí byla i  rekonstrukce střešního pláště. 
Bytový dům je tak nyní po kompletní 
rekonstrukci, od které si slibujeme vý-
razné snížení energetické náročnosti, 

tedy snížení nákladů na vstupní energie 
pro obyvatele bytového domu.

  V srpnu byla ukončena revitalizace 
parku v  ulici Široká. Park prošel výraz-
nou obměnou, některé původní stro-
my a  keře musely být z  důvodu konce 
své životnosti vykáceny a  nahrazeny 
novými. Součástí projektu bylo vybu-
dování pouze bočních komunikací pro 
pěší s  mlatovým povrchem. Centrální 
chodník měl zůstat původní. Z  tohoto 
důvodu jsme se rozhodli, že opravíme 
i  hlavní chodník. Stavební práce jsme 
si provedli sami pomocí zaměstnanců 
údržby města. Oslovili jsme dodavatel-
skou fi rmu pouze na provedení mlato-
vého povrchu tak, aby konečná podoba 
parku působila jednotně.

  Další větší akcí, která během prázd-
nin probíhala, byla rekonstrukce části 

střechy na zámku. Nad byty po pravé 
straně při vstupu do zámku byla střešní 
krytina v  havarijním stavu. V  lednu le-
tošního roku jsme zareagovali na výzvu 
Olomouckého kraje na obnovu kultur-
ních památek.  Podali jsme žádost a od 
Olomouckého kraje nám bylo na tuto 
akci poskytnuto 200 000,- Kč. Tuto část-
ku použijeme na spolufi nancování výše 
uvedeného záměru.

  A  ještě jedna dotace z  IROP  MAS 
Střední Haná. Již v  minulosti bylo po-
žádáno o  dotaci na elektromobil. Po 
provedeném výběrovém řízení bylo pro 
město na úsek údržby zakoupeno vozi-
dlo, které splňovalo podmínky vypsané 
dotace. Naši pracovníci tak mají k  dis-
pozici menší nákladní a  hlavně ekolo-
gický automobil, který budou využívat 
nejen při údržbě zeleně.

název akce celková cena výše dotace z rozpočtu města

toalety
zámek Tovačov 1 178 576,00 Kč 700 000,00 Kč  478 576,00 Kč

bytový dům 
č.p.532  4 260 744,00 Kč max. 1 053 000,00 Kč 3 207 744,00 Kč

park ul. Široká 1 315 849,00 Kč ? ?

elektromobil 1 471 844,00 Kč 600 000,00 Kč 871 844,00 Kč

oprava střechy
zámek Tovačov 828 567,00 Kč 200 000,00 Kč 628 567,00 Kč

Celkem: 9 055 580,00 Kč 2 553 000,00 Kč 6 502 580,00 Kč

Marek Svoboda, starosta
Jaroslav Vrána, místostarosta

 Návštěva poslance Parlamentu ČR a náměstka 
 Olomouckého kraje v Tovačově (19. srpna 2019)

Na základě pozvání vedení města Tovačova došlo dne 
19. 8. 2019 ve 14 hodin k návštěvě poslance Parlamentu ČR 
a  náměstka pro kulturu za Olomoucký kraj pana ing. Petra 
Vrány. Setkání zástupce krajského úřadu Olomouckého kraje 
se starostou Tovačova panem Markem Svobodou a místosta-
rostou panem Jaroslavem Vránou bylo dlouhodobě pláno-
vaným programovým cílem krajského úřadu Olomouckého 
kraje, který má vést k poskytnutí primární informace stran pa-
mátkového fondu, který tvoří v Olomouckém kraji nemalou 
část nemovitého kulturního dědictví. V  Tovačově byla tato 
návštěva zaměřena na významnou dominantu města - to-
vačovský zámek. Péče o kulturní dědictví kraje je dlouhodo-

bým záměrem, který mimo jiné souvisí s rozvojem cestovní-
ho ruchu a novými pracovními příležitostmi, které z podpory 
turismu vyplývají. Součástí návštěvy bylo nejen poskytnutí 
základní informace o proběhlých pracích na objektu zámku, 
ale rovněž seznámení zástupce krajského úřadu Olomoucké-
ho kraje pana Ing. Petra Vrány s dalšími postupy při obnově 
zámku a rozsáhlého areálu této kulturní památky, která svým 
historickým a  umělecko-historickým významem přesahuje 
hranice kraje a státu. Vzhledem k významu objektu bude po-
souzen ideový návrh k zapsání zámku a předzámčí do fondu 
kulturního dědictví UNESCO. 

Zdroj: Ing. M. Passinger, krajský manažer
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  Deklarace kulturního cestovního ruchu
Pod záštitou Martina Krčmy, kastelána Arcibiskupského 

zámku a  zahrad v  Kroměříži, památky UNESCO, se kona-
lo setkání dne 13. června 2019, na kterém se sešli staros-
tové měst Holešova, Hulína, Kojetína a  Tovačova, starosta 
Městyse Dubu nad Moravou, zástupci statutárního města 
Olomouce a  zástupci Místní akční skupiny Hříběcí hory, 
zástupci Národního památkového ústavu a  Arcibiskupství 
olomouckého ke společnému podpisu Deklarace kulturní-
ho cestovního ruchu. Tato deklarace je součástí celoevrop-
ského projektu podpory památek UNESCO s názvem World 
Heritage Journeys. 

Smyslem Deklarace kulturního cestovního ruchu, ke které 
se těchto devět signatářů připojuje, je cesta k rozvoji udrži-

telného cestovního ruchu zaměřeného na rozmanitost kul-
turních, historických a scénických hodnot památky UNESCO 
- Zahrad a  zámku v  Kroměříži včetně okolní krajiny a  jejích 
společenských vazeb. Má pomáhat budovat pocit místní 
identity a hrdosti. Zdůrazňuje v cestovním ruchu to, co je au-
tentické a jedinečné, nejen v památkách, ale i v živé kultuře, 
řemeslech, gastronomii a v péči o krajinu. Vytváří podmínky 
pro nové, trvale udržitelné trendy v tomto hospodářském od-
větví. 

Toto společné snažení má vést k  posílení sebevědomí, 
k rozvoji kultury a cestovního ruchu v našem regionu.

Marek Svoboda
Starosta města Tovačova

Podpis Deklarace trvale udržitelného 
 cestovního ruchu

Arcibiskupský zámek Kroměříž

Ve čtvrtek 13. června 2019 se se-
šli starostové  měst Holešova, Hulína, 
Kojetína a Tovačova, starosta Městyse 
Dubu nad Moravou,  zástupci statu-
tárního města Olomouce, a  zástup-
ci Místní akční skupiny Hříběcí hory, 
zástupci Národního památkového 
ústavu a  Arcibiskupství olomoucké-
ho ke společnému podpisu Deklara-
ce kulturního cestovního ruchu. Tato 
deklarace je součástí celoevropského 
projektu podpory památek UNESCO 
s názvem World Heritage Journays.

Smyslem Deklarace kulturního 
cestovního ruchu, ke které se těch-
to devět signatářů připojuje,  je ces-
ta k  rozvoji udržitelného cestovního 
ruchu zaměřeného na rozmanitost 
kulturních, historických a  scénických 
hodnot památky UNESCO - Zahrad 
a  zámku v  Kroměříži, včetně okolní 
krajiny a  jejích společenských vazeb. 
Činnost signatářů má motivovat míst-
ní obyvatele, stejně jako návštěvníky 
z celého světa, k zapojení se do ochra-
ny kulturního dědictví, pomáhat bu-
dovat pocit místní identity a  hrdosti. 
Zdůrazňuje v  cestovním ruchu to, co 
je autentické a jedinečné, nejen v pa-
mátkách, ale i  v  živé kultuře, řemes-
lech, gastronomii a  v  péči o  krajinu. 
Vytváří podmínky pro nové, trvale 
udržitelné trendy v  tomto hospodář-
ském odvětví. 

Signatáři deklarace tak vyjádřili 
zájem na tom, aby Zahrady a  zámek 
v  Kroměříži mohl plnit roli klíčového 

turistického cíle a  otevírají cestu ke 
spolupráci mezi městy, obcemi a pod-
nikateli v  přirozené destinaci, kterou 
poloha a historie památky vytváří. Při-
rozená destinace památky totiž není 
nikdy omezena hranicemi katastrů či 
krajů, naopak její podstatou je společ-
né podnikání života, podobné tradice, 
snadno identifikovatelné rysy místní 
kultury, přírody, architektury, pros-
tě společné příběhy, které přitahují 
návštěvníky a  lákají je k  tomu, aby je 
poznávali. To, že destinačně zasahuje 
vliv kroměřížské památky UNESCO jak 
do Zlínského, tak do Olomouckého 
kraje, je třeba pojmout jako příleži-
tost, nikoliv jako bariéru v rozvoji spo-
lupráce.  Zástupci měst a  organizací 
se zde dohodli na rozvíjení společ-
ného postupu také právě vůči oběma 
krajům, vůči státní úrovni organizace 
cestovního ruchu, kdy chtějí podpo-
ru svých turistických cílů, podnikání 
a služeb vzájemně koordinovat.

Setkání  měst a organizací na této 
platformě není dílem náhody. Projekt 
World Heritage Journeys je veden spo-
luprací světové organizace UNESCO, 
globální společností National Geogra-
phic a je podporován ze zdrojů Evrop-
ské unie. Kroměřížké zahrady a zámek 
byly díky němu pozvány do prestižní 
spolupráce 36 evropských památek 
UNESCO a již druhým rokem jsou sou-
částí celosvětové kampaně. Má za úkol 
podporovat síť památek UNESCO, kte-
ré ve vzájemné spolupráci stimulují 
rozvoj šetrných a místním komunitám 

přátelských forem cestovního ruchu.  
Signatáři této deklarace otvírají pro 
své turistické cíle a pro podnikatele na 
svém území možnost participovat na 
značce World Heritage Journeys, jež 
je součástí nové strategie organizace 
UNESCO.  Podmínkou pro získání této 
značky pak bude právě dodržování 
principů trvalé udržitelnosti.

Víme, že cestovní ruch má pro náš 
region obrovský potenciál rozvoje, 
který jsme dosud ani zdaleka nevyu-
žili, a  že v  porovnání s  jinými regiony 
Evropy (včetně těch českých) mírně 
zaostáváme. Stejně podvědomě ale cí-
tíme, že je třeba se vyhnout globálním 
vlivům podporujícím masovou turis-
tiku, kterou potkáváme v  evropských 
metropolích, v Praze či Českém Krum-
lově. Tento projekt je jednou z cest, jak 
nezastavit rozvoj infrastruktury a pra-
covních příležitostí v cestovním ruchu, 
ale naopak jej využít k obnově krajiny, 
vzdělanosti, k  podpoře ekologické 
a šetrné produkce. Toto společné sna-
žení má vést  k  posílení sebevědomí 
těch, kdo naši kulturu a  naši domácí 
identitu tvoří a reprezentují. 

Kontakt: Martin Krčma, Kastelán 
Arcibiskupského zámku a zahrad, site 
manager Zahrad a zámku v Kroměříži, 
památky UNESCO

krcma.martin@npu.cz, 
tel. 725 173 391
visitworldheritage.com/en/eu

Na setkání řekli:

„Péče o  památky obnáší mimo 
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jiné i náš zájem na jejich zpřístupnění 
a  prezentaci. Nejširší škála návštěv-
níků by měla mít možnost pochopit 
význam těchto objektů a jejich vazby 
na nejbližší okolí, na utváření krajiny 
a  kultury daného místa. Tuto úlohu 
budeme plnit o  to lépe, pokud na-
jdeme společná témata s památkami, 
které jsou nám geograficky a kulturně 
nejblíž.“ (Ing. Petr Šubík, ředitel NPÚ, 
ÚPS Kroměříž)

„V  době, kdy vidíme v  nejrůzněj-
ších oblastech společenského života 
snahu spíše rozdělovat,  je třeba pod-
pořit každou iniciativu, ve které vidí-
me dobrou vůli spolupracovat  a dávat 
lidi a jejich společné zájmy dohroma-
dy“. (Mons. Jan Graubner, arcibiskup 
olomoucký, Metropolita moravský)

„Sešli jsme se zde téměř bez vý-
jimky také jako zástupci správců 
muzeí, zámků, veřejně přístupných 

památkových objektů. Je pro nás 
proto jistě zajímavé pokusit se jed-
notným způsobem koordinovat je-
jich propagaci směrem do zahranič-
ní, kde máme společný zájem využít 
prestižního postavení kroměřížské 
památky UNESCO pro rozvoj celé-
ho regionu.“ (Ing. Martin Krčma, site 
manger památky UNESCO, kastelán 
Arcibiskupského zámku a  zahrad 
v Kroměříži)

ŠkolyŠkoly

Studenti Střední školy řezbářské 
 z Tovačova slavili úspěch

Dne 12. června 2019 proběhl 1. roč-
ník uměleckohistorické olympiády. Pro 
studenty středních škol ji uspořádala 
Katedra dějin umění Univerzity Palacké-
ho v Olomouci. Soutěž probíhala v pro-
storách Uměleckého centra UP, kde Ka-
tedra dějin umění sídlí. 

Po registraci a  přivítání čekal na 
účastníky písemný test, který prověřil 
znalosti studentů z  oblasti výtvarného 
umění a  architektury od období anti-
ky až po současnost. Test připravovali 
i hodnotili studenti Katedry dějin umění 
pod vedením odborné asistentky Mgr. 
Zuzany Macurové, takže i pro ně to byla 
jistě zajímavá zkušenost. Test obsahoval 
mimo jiné „poznávačku“ významných 
děl a staveb světového i českého umě-
ní, otázky z ikonografi e, zdobných prv-
ků architektury, charakteristiky umě-
leckých slohů, jedinečných osobností 
dějin umění a  nejdůležitějších muzeí 
a galerií světa.

Po přestávce na oběd následovala 
další část programu, která pro zájemce 
o historii umění byla také velmi přínos-
ná. Odborní pracovníci z  Katedry dě-
jin umění prof. Rostislav Švácha, doc. 
Ondřej Jakubec, doc. Martin Pavlíček 
a  dr. Petr Čehovský provedli studenty 
po olomouckých památkách. Zájem-
ci tak měli možnost nahlédnout do 
nově opravené novorománské kaple 
kláštera sester františkánek nebo do 
Arcidiecézního muzea. Studenti mohli 
načerpat nejen další informace o umě-
leckých památkách, ale také se sezná-
mit s náplní práce kunsthistorika.

Poté již následovalo očekávané vy-
hlášení výsledků, které proběhlo v kapli 
konviktu. První a  druhé místo obsadili 
studenti Střední školy řezbářské v  To-
vačově Richard Král a  Martin Krátký. 
Hlavní cenou byla obsáhlá publikace 
prof. Rostislava Šváchy a  kolektivu au-
torů Dějiny umění v  českých zemích 
800 – 2000, která se jistě stane cenným 
zdrojem pro další studium a poznávání 
historie umění.

Celkově proběhl 1. ročník umělec-
kohistorické olympiády v  příjemné at-
mosféře a my se těšíme na další ročník.

Mgr. Kateřina Smilowská, 
Střední škola řezbářská Tovačov
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RůznéRůzné

Školy

  SAUNA - TJ Sokol Tovačov, z.s., „padesátiletá“
Jak ten čas letí (to si myslíme všichni), před pěti lety jsem psal 

o „Sauně pětačtyřicetileté“ a v letošním roce k 1.září 2019 si při-
pomeneme její půlstoletí. Většina spoluobčanů Ji vnímá k orien-
taci ve městě a rodiny bydlící v panelákových bytovkách vědí, že 
od středy do soboty na cestě parkují osobní auta, a ti, kteří bydlí 
přímo okny na východ, si někdy postěžují na kouř z Její pece, než 
se rozhoří. Když píši o peci v sauně, mohu prozradit, že ta první 
i ta druhá byly šamotové, spotřebovaly dvakrát tolik dřeva než ta 
poslední velmi úsporná. Někdy při nízkém atmosférickém tlaku 
nebo západním větru může dojít ke kouření, které není příjem-
né, ale není trvalé, za které se omlouváme.

Dovolte mi krátkou historii. Stavba sauny byla zahájena 
v  květnu 1968. Město Tovačov vyhlásilo tzv. akci „Z“, bratr 
Vladimír Vybíral nakreslil projekt k stavebnímu povolení. Na 
výstavbě se podíleli nejen členové TJ, ale i  občané města. 
Slavnostně byla otevřena 1. září 1969. Náklady ve výši 306 
tis. korun uhradilo město. První vstupné bylo 6 Kč - polo-
viční 3Kč. Mnoho saun v  regionu nebylo postaveno proto, 
že se v obci nenašel spolek, který by o ni zadarmo pečoval. 
V Tovačově se toho ujala TJ Sokol a mezi jejími prvními čle-
ny, zajišťujícími dodávku dřeva k topení, drobnou údržbu od 
prvopočátku až k  dnešnímu výročí, se vystřídali: Augustin 
Kutač †, byl dlouhá léta neplaceným vedoucím, Alexandr Bo-
dač již neslouží, Josef Dočkal sen. †, Alois Filip se odstěhoval, 
Josef Gregovský již neslouží, Petr Klimeš již neslouží, Bohumil 
Miller †, Zdeněk Macháček již neslouží, Vlastimil Kohn jun. 
se odstěhoval, Jaroslav Otáhal †, Vladimír Přikryl †, Ladislav 
Pospíšil se odstěhoval, Rudolf Snášel †, Zdeněk Válek †, Jind-
řich Válek sen.†, Jaroslav Vybíral †, Bohumír Vykoupil jun. se 
odstěhoval. Dále během desetiletí posílili kolektiv postupně 
a  jsou platnými členy včetně „šarží“: Bohumír Vykoupil vel-
kosauní, Vlastimil Kohn, první sauní, Lubomír Uher, emeritní 
starší sauní rada, Vladimír Vybíral, starší sauní rada, Zdeněk 
Konupka sen., starší sauní rada, Vlastimil Kocián, sauní rada, 
Andrej Nikiforov, sauní rada, Karel Vykoupil, sauní rada, Milan 
Blaho, starší sauní, Jan Hroděj, starší sauní, Milan Šuga, starší 
sauní, Milan Třasoň, starší sauní, Stanislav Krobot, vrchní sau-
ní, Jindra Válek, vrchní sauní, Zdeněk Konupka jun., starší sau-
ní, Alois Ligurský, pícník, Petr Vrána, čekatel. Povinnosti člena 
kolektivu sauny jsou dány odsouhlasenými „REGULEMI“, po-
dle kterých se řídí pravidla kolektivu, a taktéž pro případ, že 
by bylo nutno někomu připomenout, co zapomněl nebo co 
jsou jeho povinnosti. K slavnostnímu sezení při narozeninách 
se na zahájení zpívá saunařská hymna - ve které se připomí-
ná „patronka sauny, krásná hanácká dívka Mahulena se svými 
přednostmi“. 

Lékař a  sauna – poznatky lékařů k  vlivu sauny na lidský 
organismus jsou známy, lze konstatovat, že až na nejtěžší 
interní a  kožní choroby je účast doporučována. V  souhrnu 
z odborného článku Praktický lékař z r. 1988 č.13 si dovoluji 
opsat: „saunu je možno využívat jak k prevenci různých one-
mocnění, především nemocí z nachlazení a srdečně - cévního 
systému, tak i terapeuticky hlavně při chorobách dýchacích, 
srdečně-cevních, zažívacího a pohybového aparátu. Sauno-

logie jako součást moderní medicíny při svém cílevědomém 
uplatňování může pomoci ozdravit současnou lidskou po-
pulaci.“ Vždy když sedím v čekárně u lékaře, obklopen štosy 
reklam na pevné zdraví, nikdy jsem nečetl letáček s reklamou 
k zdravému užívání sauny. A věřím, že se této reklamy nedo-
žiji. Je skutečností, že saunu navštěvují pořád stejné osoby 
- muži i  ženy. Tento pravidelný proces lze nazvat „KULTEM 
TĚLA“, budete-li mít možnost, prohlídněte si návštěvníka od-
cházející ho ze sauny - zejména každá žena zkrásní. Doporu-
čuji zpočátku chodit do sauny po dvou – až si zvyknete, bu-
dete chodit velmi rádi i sami.

Naše služby – zaměstnankyně sauny je na trvalý úvazek –
začínali manželé Kadlecovi, vystřídaly se po sobě jdoucí Marie 
Konečná, Libuše Fojtová †, Dobromila Arnoštová † sloužila do 
penze,

dále Ludmila Klimešová až do penze, vypomáhala Božena 
Kohnová až do penze †, přijata Dagmar Smrčková, kterou vystří-
dala Hana Baďurová dodnes. Hanku můžeme jen pochválit za 
vstříčný vztah k návštěvníkům, pestrý obsah potravin v bufetu, 
jakož i za perfektní čistotu, která je jedenkrát v měsíci kontro-
lována hygienou včetně odběru vody v ochlazovacím bazénu.

Co se po stránce technické v  sauně za posledních pět let 
změnilo? Postavila se ještě výkonnější a úspornější ocelová pec. 
K šetření elektřiny byl instalován solární panel na střeše sauny 
přihřívající vodu ke sprchování, čímž došlo v kotelně k  rekon-
strukci rozvodů elektřiny, vody a plynu. Na doporučení odbor-
níka kolektiv saunařů vykácel stářím nahlodané břízy a  lípy 
v sokolské zahradě, neboť ohrožovaly zdraví dětí, které využívají 
tento park celoročně.

Jsme spolkový národ, třista let součastí c.k. Rakouska-Uher-
ska, dvacet let samostatnosti První republiky, německý Protek-
torát Čechy a Morava, po válce do roku 1948 „třetí republika“, i za 
„bolševika do ruské okupace“, po listopadové „sametové revolu-
ci až po dnešní dny, můžeme se hrdě hlásit k tomu, že v každém 
politickém čase, někdy více někdy méně, byly to jedině spolky 
a odboj, které tento národ stmelovaly a vedly k vlastenectví, ať 
to bylo v Čechách na Moravě ve Slezsku nebo v zahraničí.

TJ Sokol Tovačov, zaregistrovaný spolek, má odbor ASPV - 
nejpočetnější cvičí ve sportovní hale; odbor turistiky - od no-
voročního výšlapu po jednodenní až desetidenní výlety po 
celé vlasti; oddíl běhu - účastní se běžeckých závodů; oddíl 
badmintonu -  s mládeží pořádá turnaje; oddíl fl orbalu - druž-
stvo žáků turnaje; oddíl kopané -  družstva v okresní a krajské 
soutěži žáků, dorostu, dospělí a ženy; oddíl jachtingu závodí 
v celostátní soutěži; oddíl stolního tenisu - tři družstva, okres 
+ kraj; oddíl tenisu drží pět seniorů, jejichž věkový průměr je 
77 let, hrají celoročně ve sportovní hale a na svém kurtu; oddíl 
šachu bojuje v okresní soutěži. Každý čtvrtý OBČAN v našem 
městě, ať již dospělý(á), dorostenec(ka) nebo žák(yně), je čle-
nem naše spolku - TUŽME SE !

Se sokolským pozdravem - NAZDAR
Rok září 2019.

Bratr Vlastimil Kohn
první sauní 
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 TOVAČOVSKÁ SOKOLSKÁ SAUNA slaví 50 let svého provozu

Ano přátelé, je to tak, jak ten čas 
letí, ano 1.9.1969 byl slavnostně zahá-
jen provoz v naší sauně za  přítomnosti  
MUDr. Ilji Kociána z Kojetína, předsedy 
TJ Sokol Rudolfa Snášela  a projektanta 
a stavitele Vladimíra Vybírala.

 První návštěvnicí byla paní Jarmila 
Dočkalová, která obdržela kytici květů 
s přáním dobrého saunování.

Já se vrátím do dávné historie, abych 
Vám přiblížil, jak Tovačov k sauně přišel.

Velkým propagátorem saunování 
byl Dr. Mikolášek z Ústí nad Orlicí. Jeho 
přednášky mne velice zaujaly. Po krátké 
době se konala konference o  saunách 
v Ostravě, které se zúčastnil Jarda Prášil, 
tehdejší tajemník města, Josef Dočkal, 
zaměstnanec města, a  moje maličkost, 
co by garant zájezdu.

Po této konferenci bylo jasné, že 
sauna musí být i v Tovačově. Výše uve-
dená skupina se vydala na výzvědy do 
některých saun. Byli jsme např. v Brně, 
Bruntále, Malé Morávce a v Karlové Stu-
dánce, kde nám dělal průvodce osvěd-
čený meteorolog Gusta Kutáč.

Na základě těchto návštěv bylo roz-
hodnuto, že já vypracuji příslušný pro-
jekt a  město Tovačov bude celou akci 
fi nancovat jako akci „Z“, což bylo v  té 

době velkou módou.
Jak jsem rozhodl, tak jsem i udělal. 

Stavba byla zahájena na podzim roku 
1968 za účasti různých brigádníků 
a  převážně i  pracovníků, kteří stavěli 
panelákové sídliště, jehož stavbu jsem 
v té době měl také na starosti.

Samotný provoz si časem vyžá-
dal provést i některé stavební úpravy, 
hlavně rekonstrukci vyhřívací pece. 
Tuto původní pec stavěl kamnářský 
mistr pan Macík z Kojetína.

Při dalším provozu bylo zjištěno, že 
nám chybí pořádná společenská míst-
nost. Tuto jsme již stavěli svépomocí. 
Odborné práce provedla pracovní četa 
ZD Dub n. M pod vedením Mirka Ku-
bíčka.

Za celou dobu provozu, tj. celých 
50-ti let, se o provoz starala a stará pa-
tra nadšenců „Sokolů“ – proto sokolská 
sauna.

Sauna má velmi úspěšný ohlas 
v  celém širokém okolí. Proto by bylo 
vhodné, kdyby dnešní vedení sauny 
o provozu za celá léta napsalo do Zpra-
vodaje pár slov. Sauna si to zaslouží.

Přeji naši SOKOLSKÉ SAUNĚ ještě 
krásných dalších 50 let jejího provozu.

Vybíral Vladimír
projektant a stavitel sauny

  Ohlédnutí za Hanáckým létem na kolejích s pozvánkami
S koncem letních prázdnin se 31. srpna zároveň naposledy 

vydaly na tratě mezi Kroměříží, Kojetínem a Tovačovem zvlášt-
ní vlaky, které byly vypravované každou prázdninovou sobotu 
v rámci prvního ročníku akce nazvané Hanácké léto na kolejích. 
Vize jezdit především po trati do Tovačova častěji než pouze ty 
3 až 4 víkendy do roka, jak jsme na to byli doposud zvyklí, nás 
„pronásledovala“ už delší dobu. Ale popravdě chyběla odvaha 
pustit se do o tolik většího (více než dvojnásobného) modelu 
provozu s výrazně vyššími nároky na personál i použitá vozidla 
a  nést přitom riziko případného fi nančního neúspěchu akce 
v případě, kdy byste Vy, zákazníci, do našich vlaků nepřišli. Nic-
méně díky tomu, že myšlenka pravidelnějšího provozu vlaků 
mezi Kroměříží a Tovačovem zaujala jak města a obce při trati, 
tak i  mikroregion Střední Haná, Olomoucký kraj i  některé vý-
znamné fi rmy v okolí a všichni uvolnili ve prospěch konání Ha-
náckého léta i nějakou tu fi nanční podporu, nastal právě letos 
ten správný čas to prostě „rozjet“. 

A nutno říci, že se to nakonec i přes drobné počáteční kom-
plikace podařilo! 

Plánovaných 10 provozních sobot uplynulo jako voda 
a vzhledem k tomu, že cestujících nakonec jezdilo více, než jsme 
čekali, podařilo se díky vyšším tržbám z jízdenek operativně při-

dat i jeden původně neplánovaný provozní den navíc – šlo o ko-
jetínskou hodovou neděli 18. srpna, díky čemuž se podařilo ne-
porušit už po 12 let zavedenou tradici jízd hodových motoráčků.

Suchou řečí čísel se v létě roku 2019 přišlo spoji Hanáckého 
léta na kolejích svézt celkem asi 3800 cestujících, což při 11 pro-
vozních dnech a 10 spojích denně znamená průměrné obsaze-
ní každého spoje asi 34 cestujícími. Před sezónou jsme si jako 
minimální kritérium smysluplnosti akce stanovili 20 cestujících 
na spoj, což znamená, že jste Vy, cestující, svým zájmem daleko 
předčili naše očekávání a my Vám všem za tuto důvěru a zájem 
velmi děkujeme! 

Zároveň se omlouváme za občasné nepohodlí způsobené 
přeplněním některých „špičkových“ spojů – pro příští rok se vy-
nasnažíme nasadit do provozu soupravy s větší kapacitou, aby 
už nedošlo k situaci, že byste se museli např. s kočárkem tísnit 
v malé chodbičce motorového vozu.

Tedy za rok se budeme těšit ve spojích Hanáckého léta na 
kolejích opět na shledanou, ovšem do té doby si budete moci 
na Kojetínsku užít ještě několik dalších jednotlivých jízd historic-
kých vlaků – jen v letošním roce ještě minimálně troje:
-  v sobotu 14. prosince budeme jezdit na nádhernou akci Vá-

noce na zámku Tovačov,



strana 9Číslo 4/2019

Tovačovský kamelot

-  o  víkendu 19. a  20. října proběhnou 
tradiční jízdy na Výlov Hradeckého 
rybníka,

-  a  nejblíže 5. října se s  námi můžete 
svézt do Kroměříže na Den uniformo-
vaných sborů. 

A  právě na jízdy s  „Hurvínkem“ 
M131.1454 na Den uniformovaných sbo-
rů, který se bude v Kroměříži konat v so-
botu 5. října 2019, mi dovolte Vás nyní 
pozvat:

Vojenská tradice v  Kroměříži sahá až 
do dob Marie Terezie. Den uniformova-
ných sborů se snaží popularizovat činnost 
nejen vojenských, ale i dalších uniformo-
vaných složek, jako jsou hasiči či policie. 
A  protože v  Kroměříži aktivně funguje 
několik historických vojenských skupin 
a  spolupořadatelem akce je Technické 
muzeum v Brně, je zřejmé, že tato tradič-
ní přehlídka techniky, výzbroje i výstroje 
s akčními ukázkami bude mít (jako ostat-
ně každoročně) pořádné „grády“.

Akce se koná opět na letišti v Kromě-
říži, které nabízí dostatek prostoru jak pro 
přehlídky šiků uniformovaných, tak i pro 
spoustu zajímavé techniky – například 
historická i  současná letadla, automobi-
lové veterány, těžkou vojenskou techniku 
a  obrněná vozidla. Program začíná v  10 
a  končí v  17 hodin. Dopravit se na akci 
můžete jak vlakem (zastávka Kroměříž-
-Oskol na trati do Zborovic), tak i kromě-
řížskou MHD (zastávka Kaufl and), nebo 
některým z  vypravených historických 
autobusů. 

Historické vlaky budou vedeny našim 
klubovým motorovým vozem M131.1454 
„Hurvínek“ z roku 1955 a budou v uvede-
nou sobotu jezdit mezi Tovačovem, Ko-
jetínem, Kroměříží a Zborovicemi dle níže 
uvedeného jízdního řádu. Ceny jízdenek se 
neliší od jiných našich akcí, tedy pro dospě-
lého z Kojetína do Tovačova stojí jízdenka 
30 Kč, z Kojetína do Kroměříže 20 Kč. 

Podrobnosti k provozu vlaků i cenám 
jízdenek najdete na stránkách www.tova-

covka.cz.
Na stejných stránkách najdete také 

informace k už tradičním jízdám na Výlov 
Hradeckého rybníka, které proběhnou 
o víkendu 19. a 20. října 2019, ale pro které 
prozatím ještě nemáme připravený jízdní 
řád. Jisté však je jedno – bohužel se nepo-
daří tyto jízdy realizovat s parní lokomo-
tivou, jak bylo původně v plánu. Z done-
dávna 5-ti provozních parních lokomotiv 
na Moravě jsou totiž momentálně k dispo-
zici pouze dvě a získat některou z nich pro 
realizaci jízd je téměř nemožné a nezapla-
titelné. Věříme však, že Vás tato skutečnost 
od svezení výlovovými zvláštními vlaky 
neodradí, ostatně v  jejich čele se objeví 
jiná zajímavá lokomotiva, která v  Kojetí-
ně snad nikdy nebyla – nedávno obživlý 
motorový žlutý „kanárek“ T457.0002 coby 
nový přírůstek ve sbírkách Klubu přátel 
kolejových vozidel Brno.

Tedy těšíme se na setkání s Vámi v na-
šich vlacích!

Členové Kroměřížské dráhy, z.s.

km RCAS + KMD             001 003 005 007
0 Tovačov 11 30 15 32
1 Oplocany x 11 32 x 15 34
3 Lobodice x 11 34 x 15 36

7 Uhřičice 
obec x 11 38 x 15 40

11 Kojetín                      ○ 11 46 15 48
Kojetín 11 55 15 55

20 Kroměříž ○ 12 05 16 05
Kroměříž 9 50 12 06 13 37 16 06

22 Kroměříž–
Oskol x 9 53 x 12 09 x 13 40 x 16 09

26 Jarohněvice x 9 57 x 12 13 x 13 44 x 16 13
28 Šelešovice x 10 00 x 12 16 x 13 47 x 16 16
33 Zdounky ○  10 10  12 23 13 56 16 26
37 Zborovice ○ 10 18 12 34 14 04 16 34

km RCAS + KMD    002 004 006 008
0 Zborovice 10 24 12 45 14 07 16 42
4 Zdounky 10 34 12 58 14 17 16 57
9 Šelešovice x 10 39 x 13 03 x 14 22 x 17 02

11 Jarohněvice x 10 42 x 13 06 x 14 25 x 17 05

15 Kroměříž–
Oskol x 10 47 x 13 12 x 14 31 x 17 11

17 Kroměříž ○ 10 52 13 16 14 35 17 15
Kroměříž 10 53 14 54

26 Kojetín                      ○ 11 03 15 04
Kojetín 11 04 15 10

30 Uhřičice 
obec x 11 09 x 15 15

34 Lobodice x 11 13 x 15 19
36 Oplocany x 11 16 x 15 22
37 Tovačov ○ 11 20 15 26
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   Dobyvatelé galaxie splnili svou misi
Už po jedenácté si pro děti od 7 do 15 let připravil Spolek 

ProAktivity Tovačov letní tábor. Letos poprvé se naším vel-
kým partnerem stalo Studijní centrum Basic Prostějov, které 
tam funguje již druhým rokem. A to rozhodně nebyla jediná 
novinka pro rok 2019. Po 4 letech jsme se rozhodli změnit 
působiště našich letních radovánek. Areál RS Protivanov, 
který se nachází v  nejvyšším bodě Drahanské vrchoviny, 
nám učaroval již při první návštěvě, a proto jsme neváhali 
a vrhli jsme se do příprav. Celý areál je uzavřený a jeho sou-
částí je i větší rybník. Ubytování bylo v chatkách po čtyřech, 
bez elektřiny, v noci byl však celý areál osvětlený lampami. 
Sociální zařízení je tam moderní a roz-
hodně nám nehrozil nedostatek teplé 
vody. Areál také nabízí sportovní hři-
ště pro fotbal, volejbal, ringo, basket-
bal, 2 ohniště, halu s krbem.

Další novinkou, co se organiza-
ce tábora týče, bylo také to, že jsme 
si sami sestavili jídelníček a  sami si 
ho také uvařili a  dětem naservíro-
vali. A  že to byly hody! Díky tímto 
Řeznictví Tomáš Rous a  Výroba la-

hůdek paní Rašková!!
I  táborový program dostal nový 

kabátek. Kromě originální celotá-
borové hry, a  s  tou souvisejícími 
soutěžemi, úkoly a  hlavolamy, jsme 
do  dopoledního programu zařadi-
li volitelné bloky. Děti si každý den 
mohly vybrat z  pěti různých aktivit 
a vyzkoušet si tak něco nového, či se 
zdokonalit v  tom, co mají rády. Mezi 
tyto aktivity patřily míčové hry, bojo-
vé sporty, parkúr, deskové hry, tanec, 
divadlo, relaxační techniky, kreativní 
tvoření, beauty salon, malba v plené-
ru a mnoho dalšího. V rámci celotábo-
rové hry museli naši dobyvatelé gala-
xií získávat cenné suroviny, a za tímto 
účelem navštívili hned několik planet. 
Na každé je čekala jiná výzva, ale po-
každé bylo nutné, aby celé družstvo 
spolupracovalo a  nikdo nezůstal po-
zadu. Program dále zahrnoval tábo-
ráky s opékáním buřtů, noční bojové 
hry, stezku odvahy, diskotéky s karao-
ke a  v  neposlední řadě také incident 
s meteoritem. 

Jako každý rok i letos jsme měli pro 
děti domluvené návštěvy z řad profe-
sionálů. Jako první se nám představili 
kamarádi z projektu Pomáháme po-

máhat, kteří se věnují výuce první po-
moci, zdravotnickému zabezpečení 
akcí, ale i  zásahům při mimořádných 
událostech. Věnují se také záchranné 
kynologii, podpoře dárcovství krve, 
prezentaci Červeného kříže, mají 

i  záchranáře na motocyklech (zdravotnické motohlídky). 
Druhou návštěvou byli kamarádi z Armády ČR, kteří nás při-
šli seznámit s bojovým uměním MUSADO, moderním a vel-
mi dynamickým systémem sebeobrany a boje zblízka.

Celkově jsme program ladili dle nejmodernějších přístu-
pů k dětem tak, aby byl kladen důraz na rozvoj pohybového 
aparátu, fantazie, kreativity, tvůrčího myšlení, schopnosti 
rozhodnout se sám za sebe nebo řešit logické úkoly a  ta-
jenky a  opakovat znalostí ze základní školy. Naše tábory 
jsou vždy koncipovány tak, aby se všichni účastníci zájezdu 
bavili po celou dobu. Klademe velký důraz na individuální 

přístup a  vždy hledáme společné ře-
šení tak, aby byly všechny strany spo-
kojeny. 

Jsme přesvědčeni o  tom, že si to 
užily nejen děti, ale i všichni vedoucí 
a  celý realizační tým. Všem moc dě-
kujeme za skvělé zážitky a budeme se 
těšit zase za rok. 

Zde musí zaznít naše velké podě-
kování sponzorům, bez kterých by 
se nám nepodařilo zrealizovat tak 
báječný tábor, kterým bezesporu ten 
letošní byl. Díky nejen již výše jme-
novaným, ale také městu Tovačov 
a Rybářství p. Zahradníček.  

Už teď vám také můžeme prozra-
dit, že pro vás chystáme krátký fi lm 
z tábora a malé podzimní setkání pro 
děti, coby pokračování tábora. Proto 
nás sledujte na  www.spolekproakti-
vity.cz nebo na sociálních sítích (FB, 
Instagram) a  zůstaňte nám i  nadále 
věrní! 

Fotogalerii z tábora naleznete 
na https://proaktivity.rajce.idnes.cz/
Mise_Protivanov_2019/

A kdo se vlastně o vaše děti po ce-
lou dobu staral a  kdo že ten Spolek 

ProAktivity vlastně je? Jsme za prvé 
parta dobrovolníků, kteří mají rádi 
zábavu, sport a  volnočasové akti-
vity. Táborům se věnujeme již od 
roku 2009, a  proto jsme se společně 
jednou dohodli, že bude fajn, když 
budeme vystupovat jako ucelená 
parta a dělat všechny naše akce pod 
jednotnou hlavičkou. Od doby prv-
ních táborů, které jsme pořádali ještě 
společně s Klubem poutníků Tovačov, 
jsme vystřídali několik lokalit, proto 
kdo s námi jezdí pravidelně, má mož-
nost poznávat různé kouty a  krásy 
naší země a Slovenska, a přitom proží-
vá léto s partou, kterou už moc dobře 
zná, a ví, co od ní očekávat. Důkazem 
toho jsou táborníci, kteří jsou nám 
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věrni již od našich počátků. Spousta dětí nám vyrostla před 
očima, a  tak moc chtěly jezdit na naše tábory, že jsme si 
z nich vychovali vedoucí a instruktory. Těžko může fungovat 
tým, který se nezná, který se sejde kompletní až na táboře, 
který se nepotkává po celý rok. Těžko můžete stoprocentně 
důvěřovat někomu, koho vidíte poprvé v životě. To se nás 
rozhodně netýká. Všichni vedoucí jsou součástí sehraného 
týmu, který spolu funguje více než 11 let. 

Za druhé jsme parta lidí, která vyrostla na táborech, 
volnočasových aktivitách a chce své cenné zkušenosti pře-
dávat dále. Tábor i všechny ostatní akce (např. Deskohraní 
– herní odpoledne plné deskových her, semináře tvoření, 
Pohodovou sobotu, kde jsme spolupořadatelé, i  volejba-
lové turnaje a  cyklo vyjížďky) chystáme ve svém volném 
čase a účastníme se jej v rámci svých dovolených, a to bez 
nároku na honorář. Veškeré fi nanční prostředky z přihlášek 
jdou výhradně na zabezpečení chodu tábora a dalších akcí, 
na obnovu a nákup vybavení a materiálu a také na odměny 
a cenné výhry pro děti.

Celou kostru spolku tvoří čtyři zakládající členové, tzv. 
táborové fosílie. 

Markéta (dříve hlavsa, hlavní vedoucí, nyní zdravuška, 
hospodář, ekonom a holka pro všechno) je vystudovaná zá-
žitková pedagožka, lektorka a vášnivá rekreoložka. „Pro pro-
žitek, zážitek a následnou zkušenost je důležité dělat spoustu 
věcí, přijímat nové výzvy a nebát se jít do všeho naplno.“ A to 
ona dělá. Jak dále říká: „Přestože zážitky nemusí být vždy po-
zitivní, musí být ale silné a zkušenost je nepřenositelná. Moje 
vysněná dovolená vždy byla plná aktivit, protkaná túrami 
po  horách, spaním pod širákem, sezením u  ohně, probdělé 
noci, hraní si s dětmi, vymýšlení kdejakých ptákovin, ale hlav-
ně být vždy v pohybu a akční. A tohle mi tábor částečně splňu-
je - aktivit plno, nicnedělání nehrozí a  probdělé noci naopak 
hrozí víc než kdy jindy:“

Lenka je další z rodiny pedagogů. Oblíbená a milá paní 
učitelka, která bravurně ovládá hru na jakýkoliv hudební 

nástroj. Protože se však klavír na tábory těžko přemísťuje 
a v přepravních vozech by zabral většinu místa, tahá s se-
bou alespoň kytaru, na kterou zahraje takřka cokoliv. A  to 
„cokoliv“ skvěle doplňuje svým zpěvem.  Miluje děti a  jak 
sama říká: „Děti jsou naše budoucnost ... šťastné děti - hvězd-
ná budoucnost.“ A s tím nejde než souhlasit. 

Honza (hlavsa, který tuto funkci s radostí převzal po tetě 
Markétě) je duší „tvůrce“. Jak sám říká: „Týdennímu táboru 
obětuju klidně i  půl roku příprav a  měsíc bez spánku pro to, 
abych den po příjezdu už řešil, co uděláme příště lépe, a kam to 
můžeme posunout.“  Je to extrémně kreativní typ, který udě-
lá vše pro to, aby děti zažily co nejvíc nevšedních zážitků na 
táboře. „Snažím se vést děti k rozvoji jejich vlastního vnitřního 
umělce a poznat sebe sama.“ Podle nás je to megaloman/sní-
lek, který se nespokojí ani s 200 dětmi na turnus, přitahují-
cí lidi se stejným smýšlením a schopností strhnout dav pro 
svou věc. Je to táborový srdcař, pro  kterého je maximální 
satisfakcí dětský úsměv a radost v dětských očích. 

Radek, náš kreativec a  dvorní designer, programový 
vedoucí. Je schopný nespat tři noci po sobě a  předělat 
program z minuty na minutu, jen aby to bylo podle jeho 
představ, a nejlíp na 150 %. A stejně nebude nikdy spoko-
jen. Sám říká: „Předávat vědomosti a radost je jedna z mála 
věcí, které mají smysl, a taky mě změna prostředí a práce dělí 
od syndromu vyhoření.“ Je to zkrátka neuvěřitelný poctivec 
a  jde do všeho tělem i  duší. Děti (i  my) ho milujeme pro 
jeho upovídanou povahu, pro jeho báječné a nekonečné 
historky, u kterých se válíme smíchy po podlaze, protože 
dokáže udělat i  z obyčejné věci neskutečnou show. Kvůli 
táborům se naučil hrát i na kytaru a jeho hudební přednes 
je naprosto originální. Se smíchem a vtipem jemu vlastním 
ještě dodává, proč jde stále a  pořád dokola do pořádání 
táborů: „Taky není špatný se jednou do roka vidět se svým 
bráchou a tetičkou.“

Za Spolek ProAktivity
Teta Honza a teta Markéta
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Vycházka po bojišti z roku 1866 u Tovačova
V sobotu 13. července 2019 byla v 10.30 hod. zahájena u au-

tobusového nádraží v Tovačově již 23. vycházka po bojišti z roku 
1866, které se na počátku zúčastnilo 30 návštěvníků. Od kříže 
na místě zranění rakouského důstojníka u bývalého mlýna trasa 
vycházky pokračovala k pomníku neznámého rakouského vo-
jáka na hrázi Skašovského rybníka. Odtud se všichni přesunuli 
městem ke kříži na Olomoucké ulici a pak dále k ústřednímu po-
mníku bojiště, kde výklad na 10 minut ztížil krátký déšť. Násled-
ně byla u pomníku u Bezedného dolu položena kytice za město 
Tovačov. Vycházka byla zakončena u mohyly věnované pruské-
mu podplukovníku Behrovi popisem jednotlivých fázích bojů 
v okolí města. Počet účastníků letošní akce byl ovlivněn nepříz-
nivou předpovědí počasí, ale i přesto se podařilo Jiřímu Synkovi 
a Jiřímu Jemelkovi z Komitétu 1866, kteří vycházku doprovázeli 

svým výkladem, důstojně připomenout oběti tovačovské srážky 
z 15. července 1866 a vycházka byla hodnocena velmi pozitivně. 

Je třeba poděkovat starostovi města Tovačov panu Marku 
Svobodovi, místostarostovi panu Jaroslavu Vránovi a kastelán-
ce zámku paní Květě Zajícové, kteří se vycházky také zúčastnili, 
za výbornou spolupráci a pomoc při přípravě akce, i za vzornou 
úpravu okolí všech pomníků z války roku 1866. Díky patří také 
panu Janu Březinovi v uniformě 27. praporu polních myslivců 
a všem, kdo se akce tohoto dne zúčastnili.

Vycházce předcházela v  9 hodin krátká pietní vzpomínka 
v Dubu nad Moravou, v jejímž průběhu místostarosta městyse 
Lubomír Vaňák a člen rady Pavel Piňos položili věnec ke kříži na 
náměstí. 

Jiří Synek, Komitét 1866

  SPORT  SPORT

Florbal 
Letošního ročníku fl orbalového tur-

naje pod otevřeným nebem v Dobruš-
ce, který proběhl v sobotu 29. 6. 2019, 
se oddíl fl orbalu zúčastnil ve dvou vě-
kových kategoriích. V  kategorii jede-
náctiletých to byl první start a v kate-
gorii třináctiletých jsme jeli obhajovat 
loňské vítězství.

Pro naše mladší hráče turnaj začal 
smolnými porážkami, které děti od-
sunul do spodního pavouka turnaje.  
V základní skupině se děti umístily na 
čtvrtém místě z  pětičlenné skupiny. 
V následných bojích o celkové umístě-
ní se našim hráčům dařilo a po čtyřech 
vítězstvích v  řadě dosáhly děti na cel-
kovou devátou příčku z dvacetičlenné-
ho pole startujících týmů. Přitom jsme 
byli jedním ze dvou oddílů, který ne-
hraje pravidelnou soutěž. Všichni hrá-
či se podíleli na vstřelených brankách 
a v jednom zápase jsme dokonce hráli 
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  Otužování upevňuje zdraví
Nastal ideální čas utužit své zdraví a nakopnout v tom-

to nevyzpytatelném počasí své endorfiny ‚hormony štěstí‘, 
které nás budou unášet na vlně psychické pohody, radosti 
a blaženosti.

Jak na to?

Postupně. Začneme otužováním vzduchem - je to kaž-
dému dostupné. Spíme při otevřeném okně, ráno se pro-
jdeme v  pyžamu bosí po zahradě, protáhneme se při ote-
vřeném okně, oblékáme prodyšné oblečení. Je to vhodné 
také pro děti, starší osoby i osoby se zdravotním omezením.

Potom přidáme otužování vodou. Studená voda odvádí 
z těla mnohem více tepla než studený vzduch. Proto je otu-
žování vodou účelnější. Aby to nebylo drastické, začneme 
např. omýváním těla žínkou namočenou ve studené vodě. 
Dalším krokem je studená sprcha. Sprchujeme se pozvolna 
od nohou a postupujeme dál nahoru až k hlavě, stačí 3 mi-
nutky, což se dá přetrpět. Pravý efekt má ranní sprcha před 
snídaní a potom rozhýbání těla. Sezení v ledové vodě se ne-
doporučuje. 

Až to zvládneme, vstoupíme do studené řeky s  malým 
proudem, nebo rybníka. Je to nejúčinnější. Je to úžasné. Ne-
musí to být ale v jedné sezoně, klidně až příští rok. Začneme 
s koupáním na otevřené vodě v  létě a končíme plaveckou 
sezonu, až voda zamrzne �. Teplotu vody i  délku plavání 
zvažte sami. Někomu stačí do vody vlézt a hned vylézt. Jiný 
se při plavání v ledové vodě rochní a kochá okolní krajinou. 
Jen pozor! Koupání ve vodě pod 15°C by nemělo trvat déle 
než dvacet minut a  hlavně  !nikdy! se nekoupejte sami. 
V partě si to víc užijete a pomůžete si při obtížích. Při delší 

koupeli používejte plaveckou čepici nebo kulicha. Termo-
regulační centrum člověka se nachází v prodloužené míše, 
a  proto si hlavu a  hlavně zátylek chráníme před chladem. 
Po delším otužování si svaly vyrábějí teplo, čímž dochází 
k tak zvanému otužileckému třesu, který je naprosto přiro-
zený, tak jej nepotlačujte. Přejde to, ale ihned opusťte vodu. 
Sundejte si mokré plavky, oblečte se do lehkého oblečení 
a pohybujte se. Teplo musí vycházet zevnitř. Zapomeňte na 
okamžitou koupel v teplé vodě! Při náhlém působení tepla 
hrozí riziko kolapsu. Na zahřátí vám pomůže i teplý čaj. 

Nepřeceňujte se, čas na regeneraci těla je nutný, proto 
stačí plavat 2-3x  týdně. Po dobu nemoci otužování přerušte 
a po uzdravení si dopřejte 7denní půst od otužování a poté 
začněte pozvolna. Nepijte před plaváním alkohol - rozšiřuje 
cévy a organismus se rychleji podchladí.

Dalším krokem je saunování. Ideální pro ty, kteří se po-
třebují nahřát na vyšší teplotu a potom se teprve zchladit.

Ve všem postupujte opravdu pozvolna a dávky chladu si 
pomalu přidávejte. Brzy vám dá vaše tělo najevo, že se mu 
to líbí. Vytrvejte, příznivé účinky se dostaví.  

Odměnou vám bude posílený imunitní systém, lepší sva-
lová regenerace, kratší a lehčí průběh nemocí z prochladnu-
tí, větší psychická odolnost, posílení vaší vůle a uvědomění 
si vlastní vnitřní síly. 

Pokud si troufáte do chladné vody, ale nechcete na to 
být sami, kontaktujte nás na www. otuzilci-prostejov.cz .

Pravidelně se scházíme v Tovačově na Donbase.
Za DZP Haná Prostějov 

Monika Bandiková

bez brankáře, přesto nám soupeř branku nevstřelil. Barvy TJ 
SOKOL TOVAČOV hájili: Tom Hozman /ročník 2010/, Jakub 
Hrubý /2009/,Petr Klemeš, Dan Hozman, Martin Lehký, Ma-
těj Ryšavý /všichni 2008/ .

Starší děti startovaly v kategorii třináctiletých a v této ka-
tegorii po loňském vítězství v turnaji byly pasovány do role 
velkých favoritů. V základní skupině jsme neměli konkurenci 
a  až v  prvním kole vyřazovacích bojů jsme měli zdatného 
soupeře. V dalších dvou zápasech jsme se utkali s výbornými 
výběry Brna a Prahy, které nás dokonale uzemnily.  Jejich hra 
byla plná rychlosti, skvělého vedení míčku a velmi přesných 
kombinací. Nepodařená dvě vystoupení nás posadila na 
celkovou čtvrtou příčku ze čtyřiadvacetičlenného síta sou-
peřů. Byli jsme v této kategorii jediní, kteří nehrají pravidel-
nou fl orbalovou soutěž. Sestava: Jan Hozman, Jan Pořízek, 
Jiří Zavadil, David Svozil, Jakub Galnor, Jakub Weiss, Adam 
Szabó.

Před odjezdem z  Dobrušky si hráči ještě vymodlili ná-
vštěvu místního velmi pěkného koupaliště, kde se řádně 
osvěžili před odjezdem domů.

Výsledky turnaje najde čtenář na internetovém odkazu: 
www.openaircup.cz/vysledkovy-servis

https://www.facebook.com/oacupdobruska/
Pěvně věřím, že se dětem turnaj líbil a  pro další ročník 

budeme mít další tým plný šikovných hráčů.
Jiří Zavadil 
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Jaké to bylo na 16té světové gymnaestrádě

V neděli 7. července v rakouském Dornbirnu odstarto-
vala 16. světová gymnaestráda (WG). Jedná se o největší 
nesoutěžní přehlídku gymnastických sportů, kterou Mezi-
národní gymnastická federace (FIG) pořádá každé 4 roky. 
Světová gymnaestráda sdružuje největší počet sportovců 
ze všech akcí FIG. Účast je pro každého, bez ohledu na 
pohlaví, věk, rasu, náboženství, kulturu, 
schopnosti nebo společenské postavení. 
Tyto hry nejsou o soutěžení, jsou hlavně 
o radosti z pohybu a potkávání.

Česká republika v  celkovém počtu 66 
zemí celého světa svou účastí vůbec ne-
dělá ostudu. Na letošní WG dorazilo 883 
českých účastníků jak z České gymnastic-
ké federace (ČFG), tak především z České 
obce sokolské (484) a  z  České asociace 
sportu pro všechny (ČASPV - 354 mužů 
a žen). Z Tovačova se zúčastnilo této akce 8 
cvičenek, všechny členky TJ Sokol Tovačov.

Celkem se v  Dornbirnu představilo 
od 7. do 13. července pět kontinentů. 
Stálicemi mezi účastníky bylo sedm ná-
rodů starého kontinentu, které se účast-
nily všech předchozích Světových gym-
naestrád, od první v Rotterdamu v  roce 
1953. V  Dornbirnu se také představili 
nováčci z 13 zemí: Arménie, Barbadosu, 
Kolumbie, Fidži, Malty, Malawi, Mozam-
biku, Nepálu, Paraguaye, Srbska a Tongy, 
spolu s Keňou a Tanzanií, které se účast-
ní jen jako pozorovatelé. Celý program 
WG zahrnoval zahajovací a  závěrečné 
ceremoniály, národní vystoupení, skupi-
nové představení (pódiové vystoupení), 
vystoupení velkých skupin (hromadné 
skladby) a FIG Gala, a to všechno na sta-
dionu v Bregenzu a na výstavišti v Dorn-
birnu po celých sedm dní. 

V  pondělí 8.7.2019 se česká výpra-
va představila již ve 3 hromadných 
skladbách a 2 pódiových vystoupeních. 
Naše cvičenky byly součástí hromadné 
skladby ČASPV s  názvem „Gymnastic-
ký sen“. Této koedukované skladby se 
zúčastnilo 350 cvičenců, z toho asi 150 
mužů. Mezi naše hromadné skladby pa-
třila i  česko-slovenská skladba „Spolu“, 
ve které účinkovalo dohromady 470 
cvičenců, a  patřila tak mezi nejpočet-
nější skladby Světové gymnaestrády. 
Pondělní program našich hromadných 
skladeb v  Bregenzu uzavřela skladba 
České obce sokolské „Borci“.

Ubytování pro účastníky poskyt-
lo celkem 11 měst v  údolí Rýna, od 
Bregenzu po Feldkirch. Naše skupina 
byla po celou dobu pobytu ubytová-
na v  gymnáziu v  malebném městečku 

 
 

 
 
 
 

 

Feldkirch, nedaleko hranic s Lichtenštejnskem. Všech 350 
cvičenců České asociace Sport pro všechny spalo ve tří-
dách ve spacácích, snídaně nám poskytovala místní škola 
a na obědy jsme jezdili do Dornbirnu, kde v hale pro 3400 
lidí bylo vždy přichystáno dvouchodové menu. I přes vel-
ký počet strávníků byl zajištěn bezproblémový chod, pra-
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Příměstský sportovní tábor Tovačov 22. 7. – 26. 7. 2019
Letošní sportovní tábor se opět nesl v  duchu krásného 

slunečného počasí. Již v neděli rodiče založili dětem stanovou 
základnu v areálu fotbalového hřiště „Pod Břízami“ a v pon-
dělí ráno to všechno propuklo. Jakmile jsme přebrali všechny 
děti, roztřídili je do stanů a šaten, vydali jsme se na obhlídku 
blízkého okolí. Nenechali jsme si ujít možnost vystoupat po 
schodech Spanilé věže tovačovského zámku a  rozhlédnout 
se do dalekého okolí. A že bylo co vidět…..

 V  průběhu celého týdne děti během dopoledne 
sportovaly nebo pořádaly vyjížďky do okolí. Vyzkoušely si 
hrát stolní tenis a naším patronem se stal pan Mirek Ženčák. 
Na minigolfu nám své umění předvedl pan Milan Vymazal 
a my jsme se všemi silami snažili dosáhnout alespoň malé-
ho skromného úspěchu. Ve sportovní hale děti hrály fl orbal 
a ukázalo se, že i děvčata umí vzít za hokejky.

 Neboť počasí bylo až pálivé, využili jsme autobuso-
vé dopravy a každé odpoledne odjeli do Kojetína na místní 
koupaliště. Tady jsme strávili neskutečně příjemné chvíle ne-
jen v plaveckém bazénu, ale především na tobogánu a nově 
zbudované skluzavce. Všem dětem i nám dospělým se vyžití 
v areálu koupaliště moc líbilo a našli jsme si tam i nové kama-
rády. Mimochodem reprezentanty ČR v beachvolejbale, kte-
ří měli svou základnu přímo v chatkách na koupališti a naše 

děti je nejen pozorovaly, ale pod vedením jejich trenéra se 
zapojily do aktivit s míčem.

 Nezapomněli jsme ani na tradiční noční procházku, 
tentokrát stezku odvahy, kterou absolvovaly všechny děti, ať 
už samostatně, či ve dvojici. My dospěláci jsme se pobavili 
strašením některých postarších účastníků a  některé reakce 
dětí se nedají ani publikovat….

Za všech 44 dětí a nás dospěláky bychom chtěli poděko-
vat především vedení našeho města za to, že nám na hřišti 
zajistili bezpečné ohrazení a  stanový přístřešek a  pozvali 
nás na promítání fi lmu pro děti v  Letním kině zámeckého 
parku. 

Nesmíme opomenout skvělou kuchyni paní Adély Svobo-
dové, zázemí sportovního areálu Pod Břízami i sportovní haly 
a tradičně domácí buchty, bábovky, koláče, záviny, marmelá-
dy a jiné dobroty od rodičů.

Všem zmíněným mnohokrát děkujeme za spolupráci 
a podporu.

Věříme, že se za rok opět sejdeme s nadšenými sportovci 
a prožijeme opět parádní tábor.

Kyasová Jarmila, Martina, Kateřina
Bc. Peřinová Jitka

Švalbachová Barbora

vidlem bylo, že se u stolu s námi stravovaly třeba 
děti z  Afriky, cvičenky z  Japonska, Brazílie či Ka-
nady a  docházelo k  mnoha nevšedním situacím, 
kdy jsme si mohli procvičit nejen konverzaci v an-
gličtině, ale navazovala se mezinárodní přátelství, 
všichni lidé byli velmi milí, pozitivně naladěni 
a hýřili optimismem. 

Naše skupina si svou světovou premiéru užila 
na sto procent. Nejen tím, že jsme byli součástí 
hromadných vystoupení, kde jsme reprezentovali 
Českou republiku, a potažmo i své město, ale měli 
jsme možnost zhlédnout mnoho hromadných 
i pódiových skladeb účastníků z celého světa. Bylo 
to pro nás nejen inspirující, ale i pobízející k účasti 
do další Světové gymnaestrády, která se bude ko-
nat za čtyři roky v Amsterdamu. 

Celému tomuto týdnu předcházela skoro 
dvouletá náročná příprava, která zahrnovala ně-
kolikrát ročně společné nácviky ve Sportcentru 
Doubí u  Třeboně, ale také individuální nácviky 
u  nás ve sportovní hale. Svou premiéru měla tato sklad-
ba již vloni na Všesokolském sletu v  Praze, kterého jsme 
se také zúčastnili. Pro účely Světové gymnaestrády autoři 
skladby původní osmi minutovou skladbu rozšířili o  dal-
ších pár minut a ČASPV se tak v Dornbirnu mohla ve finále 
pochlubit skladbou 15timinutovou. Všechny přípravy, ná-
cviky i  vystoupení jsou náročné na čas, samozřejmě i  na 
finance, ale s láskou k pohybu a dlouholetým přátelstvím 
dokážeme překonat všechny překážky, nejen zdravotní, 
ale třeba i věkové.

Zde bychom rádi vyslovili velké poděkování městu To-
vačov, TJ Sokol Tovačov a  Rybářství p. Zahradníček za fi -

nanční i morální podporu. Díky Vám všem!!! 
Pokud vás tento report zaujal a měli byste chuť, čas a ná-

ladu s námi do další Světové gymnaestrády jít, rádi vás mezi 
sebe přivítáme. A to nejen ženy, ale i muže. Nacvičovat za-
čneme už za dva roky �. Můžete hrdě, jako my, reprezento-
vat Českou republiku, své město a naši domovskou tělový-
chovnou jednotu. 

S  díky Markéta Hajduková, Lenka Nováková, Olga Pe-
čenková, Iveta Grygarová, Jitka Lehká, Veronika Indráková, 
Hana Cetkovská a Jarmila Křesťanová.

Fotoreport z celé akce naleznete na 
www.tjsokoltovacov.cz. 
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Výzva pro

 „mladé“ penzisty 
Pokud máte chuť strávit volný 

čas se svými vrstevníky, 
přijďte ve středu 2. října 

v 16 hodin do domu 

s pečovatelskou službou, 

který je na místě, 
kde mnozí z vás chodili do školky. 

Těšíme se na vás - 
Ivana Otáhalová a Eva Mézlová 
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PODPORA PODPORA 
LIDEM LIDEM 
S RAKOVINOUS RAKOVINOU

Týká se onkologické onemocnění vás nebo 
někoho z vašich blízkých? Hledáte radu, informa-
ce, podporu či společnost lidí s obdobnou zku-
šeností? Pak je dobře, že se dozvídáte o  centru 
Amelie.

Možná potřebujete probrat svou situaci 
s psychologem. Možná se potřebujete poradit se 
sociální pracovnicí, jak řešit fi nance či zaměstná-
ní, jaké jsou vaše možnosti a na co máte nárok, 
či o čemkoli jiném. Naši profesionální pracovníci 
vám poskytnou bezplatnou individuální konzul-
taci. Cítíte-li, že je to váš případ, můžete si domlu-
vit schůzku s  odborníkem na tel. 739 005 123. 
V případě, že nemůžete či nechcete přijít osobně, 
je každý všední den od 9 do 15 hodin k dispozici 
Linka Amelie na tel. 739 004 333 nebo poraden-
ství přes e-mail poradna@amelie-zs.cz.

Amelie organizuje i  skupinové aktivity, kte-
rých se účastní lidé, jejichž života se dotkla rako-
vina. Na každý týden je naplánovaná nějaká akce 
– přednášky na rozličná témata, výtvarné dílny, 
výlety či návštěvy výstav, arteterapie, cvičení pro 
tělo i mozek aj. Program na celý měsíc najdete na 
stránkách www.amelie-zs.cz v rubrice Olomouc-
ko – Akce v Olomouci. Na většinu akcí není nutné 
se předem hlásit. Stačí přijít do našeho centra v 1. 
patře Edelmannova paláce na Horním náměstí 
367/5 v Olomouci. Všechny aktivity jsou zdarma.

A nakonec nesmíme zapomenout na dobro-
volnický program Amelie. Chcete-li obohatit svůj 
život o  prvek pomoci onkologicky nemocným 
a  přidat se k  našim dobrovolníkům ve Fakultní 
nemocnici v  Olomouci, abyste klientům zpříje-
mňovali pobyt společnou činností nebo poví-
dáním, jste velmi vítáni. V  tom případě se nám 
ozvěte na tel. 734 409 757.

Rádi vás uvidíme.
Amelie, z. s.

INZERCEINZERCE



Omlouváme se za chybu v Kamelotu č. 2/2019. 

Nedopatřením byly vyměněny jména dvou miminek, proto tiskneme opravu.

Laura KučerováLaura Kučerová Marie PatočkováMarie Patočková

Vítání občánků
V sobotu 15. června 2019 bylo do svazku 
města Tovačova přivítáno sedm dětí, 
pět děvčat a dva chlapci.

Emma CharvátováEmma Charvátová Marie ČotkováMarie Čotková

Jakub VetešníkJakub Vetešník Natálie TrtilováNatálie Trtilová

Tadeáš ProkešTadeáš ProkešMagdaléna TrávníčkováMagdaléna Trávníčková Zora MelicharováZora Melicharová


