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Slovo starosty
Vážení občané,
dovolte mi nejdříve poděkovat všem, kteří ve dnech 10. a 11. října tohoto roku využili
svého zákonného práva a přišli k volbám. Zejména pak děkuji těm z vás, kteří dali svůj hlas
kandidátům ze sdružení Šance pro Tovačov.
Této Vaší důvěry si velmi vážíme.
Do letošních komunálních voleb se v našem městě zapojilo celkem osm stran a hnutí. Volební účast 52,8% byla nejvyšší ze všech
měst okresu Přerov a jen nepatrně nižší než
v roce 2010. Jednoduchý graf volebních výsledků přikládám.
Bohužel ani letos se předvolební kampaň
neobešla bez anonymních útoků. Takové snahy o změnu volebních výsledků považuji za
zbabělé a ubohé. Autorů výhrůžných e-mailů,
sms zpráv a veršovaných textů je mi líto. Po
zveřejnění volebních výsledků jim určitě nebylo zrovna nejlépe. Jsem rád, že v Tovačově při
volebním rozhodování většiny občanů zvítězila

zodpovědnost, etika a zdravý rozum nad nejistotou, lidskou ubohostí a touhami aspoň po
nějaké senzaci. Volební výsledek nám dal možnost opět uzavřít širokou koalici. Jsem přesvědčen, že je to správné rozhodnutí a pro Tovačov
v současné době nejlepší možné řešení.
Následující čtyři roky pro nás budou mimořádně náročné. Abychom byli schopni
dostát svým nejdůležitějším předvolebním
slibům a nezklamali tak důvěru našich voličů,
bude třeba velmi dobře hospodařit a rozpočet
města posilovat o příjmy z nejrůznějších dotačních programů. Zastupitelstvo města a rada
města budou muset velmi dobře spolupracovat. Jen tak bude možné pokračovat v dalším
rozvoji a modernizaci Tovačova. V nejrůznějších anketách si naši občané nejvíce přejí
opravu chodníků a některých komunikací ve
městě. To je pro nás jasný signál, na co se zaměřit a jak si nastavit priority pro následující
čtyřleté období.

Tovačov je krásné město se zajímavou
historií a pěknou okolní přírodou. Je to město s velkým rozvojovým potenciálem, který
by bylo škoda nevyužít. Hlavním cílem, který
jsme prezentovali ve volebním programu Šance pro Tovačov, je pokračování v postupné přeměně Tovačova. Rádi bychom ho změnili na
krásné, čisté a bezpečné malé město plné zeleně, město s funkční infrastrukturou, efektivním hospodařením, kvalitními a dobře fungujícími službami, město s bohatým kulturním,
sportovním a společenským životem, město
vstřícné k seniorům a mladým rodinám. Doufám, že většina z vás si přeje vybudovat město,
ve kterém žijí šťastní a spokojení lidé. My jsme
připraveni vyrazit na cestu do takového města
a budeme rádi, když po ní půjdete s námi.
Vážení spoluobčané a čtenáři,
konec roku 2014 se pomalu blíží. Dovolte
mi ještě pozvat vás na dvě tradiční akce, které
pro vás připravujeme v rámci letošního adventu. V neděli 30. listopadu rozsvítíme na našem
náměstí vánoční stromeček. Také letos to bude
ve spolupráci s Pavlem Novákem a Klubem rodičů a přátel ZŠ a MŠ Tovačov. Ve dnech 12. a
13. prosince se konají tradiční Vánoce na zámku, které pro vás připravujeme společně s o.p.s.
Tovačovský zámek. Tuto akci si určitě nenechte ujít. Poprvé budete mít možnost vystoupit
na vyhlídkový ochoz opravené Spanilé věže.
Zcela na závěr mi ještě dovolte popřát vám co
nejvíce poklidných předvánočních dní, bez
nervů a nákupního shonu, po kterých budou
následovat šťastné a pohodové vánoční svátky,
doprovázené zaslouženým odpočinkem v kruhu nejbližších.
Leon Bouchal

Výsledek voleb do zastupitelstva obce Tovačov,
které se konaly 10.10. – 11.10.2014
-

-

Celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamu voličů a jejich dodatků: 2 068
Celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky: 1 092
Celkový počet odevzdaných úředních
obálek: 1 091

Zvolení členové zastupitelstva pro období
2014 – 2018:
Volební strana č. 1 – Tovačov – město kultury a prosperity
Dagmar Bouchalová, 231 hlasů
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Volební strana č. 2 – Česká strana sociálně
demokratická
Zdenka Dopitová, 268 hlasů
Bohumír Vykoupil, 216 hlasů

Volební strana č. 6 – Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová Marek Svoboda, 410 hlasů
Miroslav Peřina, 182 hlasů

Volební strana č. 3 – Nezávislí pro Tovačov
Jarmila Kyasová, 200 hlasů

Volební strana č. 7 – Šance pro Tovačov
Leon Bouchal, 397 hlasů
Petr Vrána, 271 hlasů
Milan Trnkal, 239 hlasů
Petr Velický, 238 hlasů

Volební strana č. 4 – ANO 2011
Jiří Kohn, 199 hlasů
Rostislav Hrdiborský, 177 hlasů
Volební strana č. 5 – Moravané
Jaroslav Vrána, 260 hlasů
Pavel Bezděk, 175 hlasů

Volební strana č. 8 – Komunistická strana
Čech a Moravy
Jarmila Zavadilová, 153 hlasů
Převzato z webu ČSÚ
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Usnesení
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Tovačova konaného dne 5. 11. 2014
1/01 – 14 Zastupitelstvo Města Tovačova schvaluje program ustavujícího
zasedání zastupitelstva města.
2/01 – 14 Zastupitelstvo města Tovačova určuje zapisovatelkou ustavujícího zasedání paní Alenu Skoupilovou a ověřovateli zápisu Ivanu Kociánovou, tajemnici MěÚ Tovačov, a Mgr. Petra Vránu.
3/01 – 14 Zastupitelstvo města Tovačova jmenuje návrhovou komisi ve
složení
Ing. Milan Trnkal – předseda komise,
MUDr. Dagmar Bouchalová a Jarmila Zavadilová – členky komise.
4/01 – 14 Zastupitelstvo města Tovačova jmenuje volební komisi ve
složení
Mgr. Petr Velický – předseda komise,
Jarmila Kyasová a Ing. Bohumír Vykoupil – členové komise.
5/01 – 14 Zastupitelstvo města Tovačova schvaluje pro volební období
2014 – 2018 pětičlennou Radu města Tovačova.
6/01 – 14 Zastupitelstvo města schvaluje výkon funkcí starosty města a
místostarosty města jako dlouhodobě uvolněné.
7/01 – 14 Zastupitelstvo města schvaluje veřejnou volbu starosty města,
místostarosty města, členů rady města, předsedů a členů finančního a kontrolního výboru.
8/01 – 14 Zastupitelstvo města Tovačova volí starostou města Mgr. Bc.
Leona Bouchala.
9/01 – 14 Zastupitelstvo města Tovačova volí místostarostou města Marka Svobodu.
10/01 – 14 Zastupitelstvo města Tovačova volí členy rady města
Zdenku Dopitovou,
Mgr. Petra Vránu,
Ing. Bohumíra Vykoupila.

11/01 – 14 Zastupitelstvo města Tovačova zřizuje finanční a kontrolní výbor.
Oba výbory budou pětičlenné.
12/01 – 14 Zastupitelstvo města Tovačova
volí Ing. Milana Trnkala předsedou finančního výboru.
13/01 – 14 Zastupitelstvo města Tovačova volí Rostislava Hrdiborského
předsedou kontrolního výboru.
14/01 – 14 Zastupitelstvo města Tovačova volí členy finančního výboru
Bc. Milana Blaha,
Ladislavu Čotkovou,
Ing. Bohumíra Vykoupila,
Mgr. Veroniku Zavadilovou.
15/01 – 14 Zastupitelstvo města Tovačova volí členy kontrolního výboru
Romana Gunéma,
Ing. Petru Hirschovou,
Ladu Křepelkovou,
Bohdanu Zapletálkovou.
16/01 – 14 Zastupitelstvo města Tovačova schvaluje měsíční odměny pro
neuvolněné členy zastupitelstva města dle Nařízení vlády č.
459/2013 Sb., kterým se mění Nařízení vlády č.37/2003 Sb.,
o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění
pozdějších předpisů s platností od 6. 11. 2014 ve výši:
- člen ZM, člen RM, předseda výboru nebo komise 2 100 Kč
- člen ZM, člen RM, člen výboru nebo komise
1 900 Kč
- člen ZM, člen RM
1 500 Kč
- člen ZM, předseda výboru nebo komise
1 000 Kč
- člen ZM, člen výboru nebo komise
800 Kč
- člen ZM
400 Kč
Mgr. Bc. Leon Bouchal, starosta města
Marek Svoboda, místostarosta města

MŠ Tovačov
Dýňová slavnost
Ve čtvrtek 30. listopadu se na zahrádce
Mateřské školy v Tovačově konala každoroční Dýňová slavnost. Po setmění se na
náměstí sešla spousta malých i velkých strašidýlek, která v čele s Bílou a Černou paní
přivedla všechny odvážlivce lampionovým
průvodem do školky. Tam už na děti čekala tajemná zahrada vyzdobená svítícími
dýněmi a čarodějnice, které v temných zákoutích rozdávaly dětem odměny za jejich
statečnost. Nechyběla ani strašidelná diskotéka a vypuštění lampionů přání.
Velké poděkování posíláme všem rodičům za nádherně vyřezané a vyzdobené
svítící dýně, které nám ozdobily zahradu.
Další poděkování patří všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu naší Dýňové slavnosti - pečení perníčků, ztvárnění
tajemných bytostí a pomoc při chystání,
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panu Svobodovi za ozvučení a hudební
aparaturu, paní Svobodové za přípravu výborného punče. Výtěžek jsme dostali sponzorským darem a bude použit pro děti na
dárečky pod stromeček. Děkujeme také
panu Schaferovi a firmě PAŠAMA (mořské rybky) za sponzorský finanční dar pro
děti a panu Hrazdilovi za dýně, které nám
každým rokem do školičky na Dýňovou
slavnost daruje.
Bc. Barbora Krybusová, MŠ Tovačov
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ZŠ Tovačov
Výlet do planetária v Brně
Ve čtvrtek 9. října 2014 se naše třída 9. A zúčastnila výletu do
Hvězdárny a planetária v Brně s doprovodem paní učitelky Vránové a našeho pana třídního učitele Jehláře. V 7:15 hod jsme vyrazili autobusem do Kojetína a odtud jsme dorazili rychlíkem do
Brna na hlavní nádraží okolo 9. hodiny. Z brněnského hlavního
nádraží jsme tramvají jeli na Kraví horu, kde je zmiňované planetárium a hvězdárna. Kolem 10. hodiny jsme už byli na programu
v planetáriu. Ze začátku nám pan moderátor ukázal na promítací kopuli, která vypadala jako opravdová obloha, různé hvězdy
a souhvězdí, potom naši galaxii, planety naší sluneční soustavy,
měsíce a další, tak jak bychom to pouhým okem ani dalekohledem vidět nemohli. Poté jsme se dívali na krátký „film“, který byl
o mikroorganismech - bakteriích, prvocích, houbách, rostlinách,
malých živočiších, které nespatříme pouhým okem ani lupou,
protože jsou velcí jenom několik mikrometrů a jejich armády by
prošly uchem jehly. Po odchodu z planetária jsme jeli tramvají
na Českou ulici a pěšky jsme došli na náměstí Svobody, které je
nejvýznamnějším náměstím a nachází se přímo v centru Brna.
Cestou na toto náměstí jsme se podívali do gotického kostela sv.

Jakuba. Na náměstí Svobody jsme dostali hodinový rozchod. Během něj jsme se podívali do různých brněnských obchodů, hlavně
s jídlem, protože už nám všem po cestě vyhládlo. Po rozchodu
jsme šli k brněnským hodinám ve tvaru náboje do pistole, ze kterých vždy přesně v 11 hodin vypadne skleněná kulička, kterou si
můžete odnést domů jako suvenýr. Ale protože jsme to nevěděli
a mysleli si, že kulička vypadává každou hodinu, tak jsme tam ve
12 i ve 13 hodin na ni čekali, ale nic nevypadlo, protože jak jsme
od jednoho pána zjistili, vypadává jenom ve zmiňovaných 11 hodin, takže jsme to bohužel prošvihli. Potom jsme se šli podívat ke
kostelu Petrov a ke Kapucínské hrobce, kde nás mimo jiné zaujalo
luxusní auto značky Lamborghini, které stálo na parkovišti a které
si snad všichni vyfotili a obdivovali. Kolem 14. hodiny jsme pěšky
došli opět na hlavní nádraží, odkud jsme odcestovali rychlíkem
zpět do Kojetína a z Kojetína zpátky do Tovačova, kde jsme byli
kolem 16. hodiny. Myslím si, že se tento výlet všem moc líbil a
máme z něho mnoho pěkných zážitků a určitě by nám neuškodilo
mít takových pěkných výletů více.
Anna Netopilová, 9. A

Školní družina
V pátek 10. října k nám přijely na návštěvu děti ze školní družiny z Troubek.
Scházíme se společně už několik let a vždy
se na toto setkání moc těšíme. Letos se nás
sešlo 83. A to už dá trochu přemýšlení,
abychom pobavily všechny děti.
Počasí nám přálo, bylo krásně teplo a
svítilo sluníčko. Sešli jsme se společně na

fotbalovém hřišti. Nejprve se děti vydaly
tajemnou stezkou okolo rybníka Kolečko,
kde potkaly několik veselých obrázků. Ty
po příchodu do cíle zapsaly nebo nakreslily na závodní kartu. Potom jsme se pustili
do dalšího soutěžení: štafetový běh, fotbal,
házení na cíl, skok v pytli, přeskok přes švihadlo, zkrátka každý si vybral to, co se mu

Perličky našich žáků
Co je to advent?
Advent je láska k rodičům.
Jmenuj u nás pěstované luskoviny.
Len, čočka, lusková polévka.
Cvičení z českého jazyka:
Děti luštily hlaholamy.
Délka novorozence je 50 cm, hmotnost 50 kg.
ze svých záznamů dodaly
Marcela Haraštová a Olga Polzerová

strana 4

líbilo. Sladkou odměnou pro všechny byly
nejen bonbóny, ale i cereální koláčky, které
pro nás upekly děti a paní vychovatelky z
Troubek.
Rádi se s dětmi opět sejdeme na jaře v
Troubkách a možná je i škoda, že to nejde
častěji…
vychovatelky ŠD

Recept
Kokosové sušenky
Budeme potřebovat:
250g hladké mouky
125g mleté kokosové moučky
125g cukru
1 prášek do pečiva

100g másla
2 vejce
2-3 lžíce mléka
tuk na pomazání plechu
1 bílek na potření těsta

Postup: Na vál prosejeme mouku s práškem, přidáme kokosovou moučku, cukr, rozdrobený tuk a vše spojíme vejcem a
jedním žloutkem, které rozmícháme v mléce. Zaděláme tužší
těsto, tence je vyválíme a vykrajujeme z něho sušenky, které
klademe na pomaštěný plech. Povrch sušenek potřeme bílkem
a můžeme ozdobit kandovaným ovocem nebo oříškem. V mírně předehřáté troubě upečeme sušenky do zlatova.
Přejeme dobrou chuť!
Lucie Vodáková a Justýna Vystavělová, 6. A
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Králický Sněžník
Cesta na Králický Sněžník byla super.
Na Králickém Sněžníku jsem byla poprvé.
S Barčou Smolkovou jsme šly celou cestu
nahoru jako první. Než jsme došli k prameni Moravy, kousek před ním tam byla
hezká soška slona. Dozvěděli jsme se, že je
to symbol Králického Sněžníku.
Postup, jak jsme šli k samotnému
prameni Moravy

Přijeli jsme autobusem na místo, kde
se parkovalo. Vystoupili jsme z autobusu a
nasvačili jsme se. Potom jsme vyrazili. Prvně jsme šli po asfaltové cestě, potom zase
pro změnu po kamenité cestě. Kolem nás
byla nádherná příroda, ty lesy a louky byly
barevné. Cestou jsme jedli lesní borůvky.
Pěšky jsme se nakonec dostali až k polským hranicím. Pak jsme došli na louku,
ze které byl výhled na krajinu, a na louce

byla soška slona. Jak jsme došli k prameni
Moravy, tak všichni jásali, i já jsem byla
ráda, že jsme tam konečně dorazili. No a
kdo chtěl, tak mohl jít ještě výš. A abych
se přiznala, tak já jsem úplně nahoru nešla. Potom, jak jsme šli dolů, bylo to horší,
protože jsme museli brzdit. S Barčou Smolkovou jsme ve stejnou chvíli stály jednou
nohou v Polsku a druhou v Česku. Jinak to
bylo opravdu super!!!
Lucie Kinclová, 5.A
Ve čtvrtek 18. září v 7:30 jsme vyjeli na
Králický Sněžník.
Jeli jsme tam asi 3 hodiny. Jak jsme dojeli, tak někteří běželi do lesa hledat houby,
potom jsme šli do příkrého kopce kolem
hranic s Polskem.
U cedule jsme se všichni vyfotili a pokračovali jsme. Po chvilce jsme uviděli potůček, tak jsme měli přestávku, ti, co chtěli, se šli osvěžit. Jak jsme došli k pramenu
Moravy, skoro všichni si sedli, někteří se šli
podívat na vrchol Kralického Sněžníku. Na
vrcholu foukal silný a studený vítr, který
byl velice nepříjemný.
Potom jsme se šli podívat na symbol
(slon) Kralického Sněžníku, u něho jsme
se vyfotili a šli jsme dolů. Jak jsme přišli
dolů, šli jsme k chatě Na Návrší, tam jsme
si mohli koupit občerstvení. Pak jsme jeli
domů a polovina žáků usnula.
Kroupa Kryštof, 5. A

autor fotografií František Štěpánek
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Vídeň
V úterý 30. září 2014 se uskutečnil celodenní vzdělávací
program s názvem Habsburská Vídeň. Programu se zúčastnili
žáci druhého stupně, několik žáků ze základní školy z Troubek a příbuzní některých z žáků. Naše cesta vedla k hraničnímu přechodu Mikulov a odtud přes Rakouskou republiku do
Vídně. Ve Vídni jsme navštívili několik památek, a to nejen
památníky, například památník Alžběty Bavorské nebo Marie
Terezie, ale také jiné historické památky a budovy týkající se
rodu Habsburků. Navštívili jsme zámek Schönbrunn s nádhernými zahradami, Neptunovu fontánu nebo hrad Hofburg,
dřívější sídlo Habsburků.
Prohlídka byla zakončena rozchodem v zábavním parku
Prater, kde žáci zřejmě utratili všechna svá eura.
Tereza Fildánová, 9.B

Zeměpisná exkurze do Prahy
V úterý 14. října jsme jeli na vlastivědnou exkurzi do Prahy. Sraz byl v
Olomouci v 7:00 hod. Pak jsme nasedli
do vlaku (pendolino) a odjeli do Prahy. Vystoupili jsme na hlavním nádraží
a odtud jsme se přesunuli na Václavské náměstí, kde jsme viděli muzeum
a sochu svatého Václava. Dostali jsme
rozchod. Někteří šli do KFC nebo do
McDonaldu. Po půl hodině jsme se sešli a společně se vydali ulicí jménem
Na Příkopě a šli jsme směrem k Prašné
bráně. Od ní jsme se vydali směrem ke
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Staroměstskému náměstí a po cestě jsme
viděli Karlovu univerzitu. Na Staroměstském náměstí jsme si prohlédli orloj a
měli jsme chvilku volna. Jako další následoval Karlův most. Z něj byl dobře
vidět Pražský hrad. Po krásném výhledu
z Karlova mostu jsme se vydali na Petřín přes Malou Stranu a tam jsme viděli
dům U Dvou slunců, kde se narodil Jan
Neruda. Na Petříně jsme šli do zrcadlového bludiště a ti odvážnější měli možnost vystoupat na Petřínskou rozhlednu, ze které byl krásný výhled na Prahu.

Po prohlédnutí našeho hlavního města
z veliké výšky jsme se přes Hradčanské
náměstí vydali k Pražskému hradu, kde
sídlí prezident republiky.
Následovala návštěva chrámu sv.
Víta a dále jsme se vydali do Zlaté uličky, kde jsme si mohli prohlédnout starověkou výzbroj a mučidla. Potom jsme
už jen sešlapali schody k metru a odjeli
jsme směrem k vlakovému nádraží, kde
jsme měli ještě chvilku na zakoupení nějakých těch dobrot na cestu domů.
Kryštof Kroupa, 5.A
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Z činnosti spolků, z kulturního dění
Postřehy z výlovu Hradeckého rybníka
Výlov Hradeckého rybníka se neobejde bez prodeje nejrůznějších rybích specialit. Stejně jako v minulých letech bylo možné ochutnat i ryby mořské. Ne každý stánek byl však v tomto
duchu stejný. Mořské rybky PAŠA family - Pavla Packa a Michala Schafera přinesly i příspěvek pro děti z MŠ Tovačov, od-

dělení Sluníček, ve výši 2.500,- Kč. Paša family touto cestou
děkuje všem, kteří přišli podpořit prodej, ochutnali některou
z připravených specialit a pomohli zvýšit příspěvek pro mateřskou školu.
Red, autor fotografií Leon Bouchal

Ztracený vrtulník i zapálený stoh.
Hasiči měli opět napilno.
Podzimní měsíce nebyly pro hasičský
sbor nijak poklidným obdobím. Každý měsíc vyjížděla jednotka JSDH Tovačov k dopravním nehodám, požárům nebo technické pomoci. Připravili jsme pro vás souhrn
nejzajímavějších výjezdů z posledního čtvrt
roku.
K vážné dopravní nehodě vyjížděl zásahový vůz v podvečer 7. září. Na křižovatce
mezi Tučapy a Dubem nad Moravou srazil
odbočující Opel Tigra motocyklistu jedoucího po hlavní silnici. Výsledkem bylo těžké zranění motorkáře a škoda na vozidlech
v řádu desítek tisíc korun.
Zvuk sirény požárního poplachu se ozval
14. října odpoledne. Jednotka tovačovských
hasičů vyrazila k rozsáhlému požáru stohu
balíkové slámy v lokalitě „Na Vikličce“. Manipulace s ohněm v blízkosti uskladněné
slámy zapálila většinu balíků. Bylo nutné
ochlazovat okolní vegetaci a rozebrat některé krajní části stohu. Ztrátu na stohu vyčíslil

jeho majitel na více než 100 tisíc korun.
Jen o dva dny později musela jednotka vyjet k hořící dřevěné chatě a bývalému
včelínu poblíž Troubek. Tovačovská jednotka přijela na místo jako první a zahájila
hasební práce a ochlazování stromu poblíž
stavby. Ani přes veškerou snahu se však
chatu zachránit nepodařilo a vzniklá škoda
na dřevěném obložení činí 50 tisíc korun.
Kuriózní záležitost zažili hasiči 13. listopadu. Na tísňovou linku dorazila zpráva
o pádu vrtulníku do lesa mezi Troubkami
a Lobodicemi. Jelikož nedokázal svědek
události přesné místo pádu blíže popsat
a ani vyslaný záchranný vrtulník nemohl vrak ze vzduchu nalézt, vydali se hasiči
na průzkum terénu přímo do lesa. Obavy
z nejhoršího brzy rozťalo jednoduché vysvětlení – svědek viděl pouze řízené cvičení
pádu vrtulníku a nevšiml si jeho návratu na
letiště.
Autor: Matěj Vetešník

Hasiči předem nevěděli, do čeho
jdou. Přesto byli oceněni.
Připravenost hasičů z Olomoucka, Přerovska, Prostějovska a okolí prověřila soutěž O hanáckó sekyrko 2014. Na jubilejní
desátý ročník vyjeli vybraní členové tovačovské jednotky v sobotu 13. září do Kostelce na Hané. Navzdory „nešťastnému“
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datu prokázali perfektní znalost postupů
při zásazích a nerozhodily je ani méně obvyklé úkoly. Přesné znění disciplín zůstalo
až do poslední chvíle neznámé. Hasiči věděli vždy pouze místo simulované nehody,
vše ostatní se dozvěděli až po příjezdu na
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místo. Zpočátku šlo o časté a rutinní druhy
výjezdů - havárie automobilů a vyproštění
zraněné figurantky z převráceného vozu,
poskytnutí zdravotnické pomoci sražené
cyklistce nebo bezpečné ošetření zraněného chataře, který upadl do bezvědomí po
zasažení elektrickým proudem. V závěru
soutěže však čekala na tovačovskou posádku i simulace méně obvyklých výjezdů.
Vztyčení norné stěny na řece zvládlo družstvo během chvilky, neboť schopnost operace na vodě je vzhledem k počtu rybníků
a rizikových vodních toků v okolí nezbytností. Hranice možností ale otestoval až
závěr soutěže. Poslední disciplína spočívala
v záchraně uvězněných osob v zavalených
prostorách podzemní diskotéky. V naprosté tmě jednotka vyhledávala přeživší
a vytvořila si strategický plán ošetřování
většího počtu raněných. Dezorientace,
všudypřítomné sutiny a zmatené osoby

v šoku ztěžovaly celou situaci. Především
tato disciplína proto důsledně ukázala, kde
jsou fyzické i psychické limity členů jednotky. V reálném zásahu bývají podobné
druhy výjezdů traumatizující nejen pro raněné a svědky události, ale mnohdy i pro
záchranáře samotné. Vyhlášení výsledků

v pozdních večerních hodinách potvrdilo
očekávání soutěžících – tovačovští hasiči se
domů vrátili s vynikajícím čtvrtým místem
a vědomím, že jsou připraveni poskytnout
pomoc potřebným na vysoce profesionální
úrovni.
Autor: Matěj Vetešník

Hodové oslavy v Tovačově
Hody patří k tradičním svátkům snad
každé moravské vesnice či města. Slaví se
jako křesťanský svátek, ale i jako den hojnosti, veselí a blahobytu. V Tovačově hodové oslavy tvoří významnou část roku a je
na ně navázáno velké množství kulturního,
ale i sportovního dění. Do programu se zapojují některé místní organizace a spolky.
Hodový program je zaměřen na všechny generace a hodové oslavy připomínají
hanáckou tradici, ale i nejrůznější výročí.
Jinak tomu nebylo ani letos v Tovačově.
Jako obvykle se hody ve městě nesly v duchu křesťanského svátku sv. Václava, připomněly hanácký a slovácký folklór i některá
jiná významná výročí. Probíhaly celý poslední zářijový víkend.
V pátek se od ranních hodin konal ve
sportovní hale 10. ročník turnaje firem v nohejbale „O pohár starosty města“. Celkem
se zúčastnilo sedm družstev s následujícím
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výsledkem: 1. místo Topos Prefa Tovačov,
2. místo Město Tovačov, 3. místo Sport bar
Baďa Lobodice, 4. místo Potraviny Rous
a hostinec Na Lapači, 5. místo Železářství
Peřina, 6. místo Českomoravský štěrk, 7.
místo Zemědělci Tovačov.
V sobotu dopoledne organizovala komise pro rodinu akci s názvem „Zasaďte
si svůj strom“. Na předem určeném místě
bylo vysázeno 26 ořechů, které přihlášeným rodinám poskytlo zdarma město
Tovačov. Odpoledne pak pokračoval hodový program už v areálu zámku. Protože
si v letošním roce připomínáme 100 let
od počátku I. světové války, byl položen
věnec k pomníku I. světové války. Na
nádvoří zámku pak v odpoledních hodinách byla vernisáží otevřena prohlídková trasa s květinovou výzdobou nazvaná
„Rozloučení s monarchií“. I ta připomněla
zmíněné výročí. Květinové vazby byly vy-

tvořeny podle dobové literatury v duchu
počátku a průběhu I. světové války a následně první republiky. Od 16 hodin pak
následoval program v zámeckém parku,
kde se až do nočních hodin vystřídaly dechová hudba Haná při ZUŠ B. Kozánka
Přerov, ABBA World revival a přerovská
skupina Ginger. Hudební program zakončila revivalová skupina Deep Purple.
Sváteční den (neděle) byl zahájen mší
(Slavností sv. Václava) v místním farním
kostele. Hlavní hodový program potom následoval opět v zámeckém parku.
Dopoledne byl sestaven jako blok folklórních a folkových vystoupení. Skupina
A. M. Úlet zazpívala mimo jiné dvě písně
s žáky místní základní školy a poté následovala vystoupení v duchu hanáckých tradic.
Místní hanácký soubor se představil spolu
se souborem z Tážal a Kožušan. Slováckou
tradici s cimbálem pak předvedl Slovácký
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krůžek Lůčka ze Svatobořic-Mistřína.
Odpolední programový blok zahájila
skupina historického šermu Nuntius
Regis, po nich následovala pohádka
pro děti „Princezna s dlouhým nosem“,
ztvárněná divadlem Koráb. Rovněž byly
předány ceny města Tovačova. Za přínos
v oblasti rozvoje sportu a zájmové tělesné
výchovy ji získala Jarmila Klimešová, za
přínos v oblasti rozvoje kultury Zdeňka
Dopitová a za přínos v oblasti rozvoje
zájmové činnosti pan Vladimír Velický.
Na závěr se předvedla břišní tanečnice
s hadem a po ní zazpívala Hejdi Janků.
Zájemci o historii a opravu Spanilé věže
mohli absolvovat „slovo o věži“ s PhDr.
Karlem Žurkem. Sportovní fanoušci si
přišli na své v závěru programu, neboť
mistrovské utkání mužů ve fotbale proběhlo na hřišti Pod Břízami. Po celou neděli program v parku doplňoval stylový
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jarmark a výstava drobného zvířectva
místní organizace drobných chovatelů.
Zámek s květinovou výzdobou byl
přístupný v sobotu i v neděli. Po oba
tyto dny vypravily České dráhy na trati Tovačov – Kojetín historickou parní
lokomotivu „Matěj“ a občanské sdružení Kroměřížské dráhy organizovalo
jízdy historickými motorovými vozy
„Hurvínek“ a Orchestrion“.
Myslivecké sdružení Haná, soubor
Hatě a TJ Sokol Tovačov – oddíl hokeje
zajistily po oba dva dny občerstvení pro
všechny zúčastněné a obecně prospěšná
společnost Tovačovský zámek pak květinovou výzdobu na zámku. Hodové oslavy
měly přinést dobrou zábavu, veselí a radost. V bohatém programu si snad každý
našel něco, co jej zaujalo.
Kvetazaj, autoři fotografií Lukáš
Sládeček, Oldřich Zajíc, Ferdinand Večeřa
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Lovy nejen u soutoku Moravy a Bečvy
Lovy nejen u soutoku Moravy a
Bečvy je název nové knihy pana Ing.
Vladimíra Velického, která byla vydána
v nakladatelství Akcent koncem měsíce října 2014. Jak již z názvu samotné
knihy vyznívá, autor - tovačovský rodák a dlouholetý aktivní myslivec - v
ní popisuje své osobně prožité lovecké
zážitky zejména z okolí Tovačova, ale i
honiteb v oblasti Bruntálska, Hrubého
Jeseníku, Orlických hor, Oderských
vrchů, Hostýnských vrchů a podhůří
Bílých Karpat. Kniha obsahuje 23 popsaných loveckých příběhů, které jsou
ve většině případů doplněny černobílými fotografiemi, v knize je vloženo i
několik barevných fotografií autora a

Michala Tušky.
Kniha byla oficiálně pokřtěna v
sobotu 25. října 2014 při příležitosti
konání tradiční svatohubertské mše v
kostele v Dubu nad Moravou.
Pro zájemce o tuto knihu dodávám, že je ji možno koupit mimo jiné
i v prodejně Les a zahrada v Kojetíně,
Masarykovo náměstí 60, vedle hotelu
Pivovar, ve dvoře.
Ing. Roman Jelínek, PhD
Ing. Stanislav Rozehnal
www.lesazahrada.cz
Lovy nejen u soutoku Moravy a Bečvy
Vladimír Velický
Popis: Současná kniha pojmenova-

ná „Lovy nejen u soutoku Moravy a
Bečvy“ shrnuje autorovy skutečné zážitky, zejména z okolí Tovačova, ale i z
honiteb v oblasti Bruntálska, Hrubého
Jeseníku, Orlických hor, Oderských
vrchů (VLS Libavá), Hostýnských vrchů, podhůří Bílých Karpat a v honitbě
Jakubčovice nad Odrou.
Kniha je doplněna u jednotlivých kapitol 38 čb. fotografiemi, barevná příloha
obsahuje 22 fotografií.
Formát po ořezu: 145 x 205
Počet stran: 120 + 16 stran, bar. příloha
Vázaná
ISBN 978-80-7497-055-9
Cena: 199,- Kč

Pozdrav z Austrálie aneb emigrace za štěstím
– V. díl (závěrečný)
V závěrečném dílu je popisován život Klimešů už
v Austrálii. Tímto dílem se s nimi také rozloučíme…
Po několika dnech pobytu u známých nám cs. klub pomohl sehnat ubytování v krásném jednoposchoďovém domě.
V ostatních bytech rovněž bydleli emigranti z různých zemí,
hlavně ze středního východu. Naše dcery jsme přihlásili do
školy pro děti emigrantů, aby se naučily anglicky. My jsme
se rovněž bez zaváhání přihlásili do školy pro emigranty,
abychom se naučili alespoň základy angličtiny. Bylo to trošku „nudné“. Emigranti byli ze všech možných koutů světa
a někteří moc nechápali, co se po nich žádá, neboť neuměli psát ani ve své rodné řeči. Byli to převážně lidé ze Srí
Lanky, Iráku, Iránu i jiní Asiati. Pomalu jsme si také začali
hledat práci. Bylo to těžké. Zaměstnat nás nikdo nechtěl.
K podpoře, která nebyla nijak vysoká, jsme si mohli ofciálně
přivydělat 35 $ za týden. Měli jsme štěstí. Libby si sehnala
práci v italské restauraci, po večerech umývala nádobí a já
jsem začal uklízet ve škole. Potom jsem jí jezdil pomoct. I
s naší špatnou angličtinou se nám povedlo doslova s odřenýma ušima si udělat australský řidičský průkaz a po pár
měsících jsme si za 900 $ koupili ojeté auto. Po večerech jsem
uklízel v nákupních střediscích, a protože ty peníze stačily
tak akorát na zmrzlinu, rozhodli jsme se s Libby, že si uděláme kurs první pomoci a péče o staré lidi. Po jeho absolvování
jsme nastoupili praxi v domově důchodců. Krmili jsme staré
lidi, cvičili s nimi, sprchovali muže i ženy, vodili je na záchod
a potom umývali. Ženy jsme dokonce i malovali rtěnkou a
pudrovali. Někteří na nás byli „sprostí“, neuměli jsme dobře anglicky, takže jsme všemu dobře nerozuměli. Jedna stará
dáma mě mlátila hůlkou po hlavě a křičela: „Táhni, odkud jsi
přišel, parchante“. Libby mi pak řekla, že tohle nemůžu dělat.
Odešel jsem a hledal si jinou práci. Našel jsem jednoho starého Čecha, který opravoval ojeté pneumatiky. Do starých,
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vyřazených pneumatik vyžezával nové vzorky a potom je
rozvážel po farmách „za babku“. Projel víc nafty, než vydělal.
Zaměstnával jednoho Čecha a jednoho Maďara. Říkal jsem
mu Dědek. Pracovní podmínky zde byly hrozné. Rozbitá dřevěná kůlna, všude švábi. Vanu používal místo ke koupeli na
testování píchlých duší. Byla špinavá, přesto se v ní jednou za
měsíc vykoupal a to pak téměř „vyvěsil australskou vlajku“.
Byl ženatý, ale ženu vyhodil, protože chtěla, aby udělal více
zástrček na elektřinu. Měli jen jednu. Tak manželku vyhodil a žil raději sám. Ale měl povolení k práci, tzv. business
card, kterou se chlubil, hlavně doma v Čechách. Ale netrvalo to dlouho. Dědek potřeboval, abych u něj pracoval více
dnů v týdnu, než bylo povolené, a tudíž jsem překročil limit,
který byl stanoven pracovním úřadem. Netrvalo to dlouho a
udal mě Čech, kterému jsem přezouval auto a „pochlubil se“.
Byl jsem předvolaný na pracovní úřad a k Dědkovi jsem už
víckrát nevkročil.
Ale to už se psal rok 1988. Byli jsme pozvaní na government (orgán st. moci, pozn. red.) složit přísahu a stali se
z nás právoplatní občané Austrálie. Udělali jsme malou slavnost, zažádali si o podnájem a mohli si rovněž oficiálně zažádat o práci. Libby si zažádala o obnovení své původní profese zdravotní sestry, obhájila ji ve škole a mohla tedy jako
sestra pracovat. Rozhodovala se mezi nemocnicí a domovem
důchodců a kvůli lepším finančním podmínkám si vybrala
druhou variantu. Já jsem zkoušel žádat o místo řidiče autobusu – rovněž svou původní profesi. Práci se mi ale sehnat
nepodařilo, hlavně kvůli mé mizerné angličtině. Našel jsem
si práci na pásu v továrně na výrobu ledniček. Test pro přijetí
spočíval v tom, jak rychle nastrkám na čas 5 hřebíčků do malých, asi šedesáti díreček. Limit jsem splnil, takže mě přijali.
Ve firmě Kelvinator, kde mě zaměstnali, panovaly jiné
poměry, než na jaké jsem byl zvyklý u nás. Nebyla tam šatna,
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ani sprcha, ani žádné jiné vybavení. Dostal jsem jen pracovní
rukavice. Dokonce i pracovní ochrannou obuv jsem musel
mít vlastní. Vydržel jsem tam 5 let. Vlastně jsem se tam nevrátil po jednom zážitku, kvůli kterému by mě stejně vyhodili. Pomáhal jsem čistit ledničky velmi vznětlivou látkou. O
přestávce jsem vyšel ven z haly a zapomněl, že mám rukavice
od hořlavé látky. Jakmile jsem si zapálil cigaretu, byl jsem
v momentě v jednom ohni. Měl jsem popálené ruce a asi 14
dní trvalo, než jsem se z toho dostal. Věděl jsem, že mě vyhodí, tak už jsem tam nešel.
Zkoušel jsem si najít práci jako řidič, to se mi ale bohužel
nepovedlo. Proto jsme si vzali půjčku, koupil jsem si dodávku a začal rozvážet zboží jako kurýr. Kvůli nižším cenám,
než měly konkurenční firmy, mi přibývalo zákazníku i práce. Přesto jsem nezapomínal na sport. Stále jsem trénoval a
zůčastňoval se veteránských soutěží. Na mistrovství v Jižní
Austrálii jsem jako veterán získal zlatou medaili v chůzi.
V dalších veteránských soutěžích pak stříbrnou medaili na
3 a 5 km v chůzi. Sportu jsem se ale příliš věnovat kvůli prá-

ci nemohl. Libby pracovala jako zdravotní sestra a zůstala u
toho prakticky až dodnes. A já už jsem práci také nezměnil.
I když jsme v Austrálii zažili všechno možné, přemýšleli
jsme i o návratu do Rakouska, což se nakonec nepovedlo,
zůstali jsme. Dvě dcery, které máme, jsou dospělé a mají své
rodiny a my se alespoň těšíme z vnoučat. Libby to se mnou
neměla jednoduché. I tady v Austrálii jsem propadl pití alkoholu. 16x mě hospitalizovali na záchytce, po sedmnácté jsem
se ocitl v protialkoholní léčebně. Libby mě opustila, takže
jsem zůstal sám. Po dvouměsíčním léčení mě poslali do domova důchodců. Bylo mi 64 let a zůstal jsem sám. Libby mě
přišla navštívit a už neodešla. A já doufám, že už to tak zůstane. Jsme manželé čtyřicet let a já jsem rád, že se můžeme
ze všeho těšit společně.
Letos v září jsem oslavil sedmdesátku a jsem rád, že se mi
povedlo do Tovačova vrátit alespoň touto formou, že jste byli
se mnou a že jste mi věnovali trošku pozornosti.
Posílám Vám za to všem pozdrav z Autrálie…
Jan Klimeš, red. upravila Kvetazaj

Sport
Pohodová sobota proběhla
v příjemné komorní atmosféře
V sobotu 1. 11. 2014 uspořádali cvičitelé České asociace Sport pro všechny
(vedené pod TJ Sokol Tovačov) akci s
názvem Pohodová sobota. Toto sportovní dopoledne se konalo již podruhé a na akci se spolupodílelo centrum
Proactivity a Studio IF z Tovačova. Celé
dopoledne si zájemci mohli pod vedením zkušené instruktorky Olgy Čechmánkové vyzkoušet v několika lekcích
kondiční chůzi H.E.A.T na mechanických pásech Maxrunner, které nám bez-

Číslo 5/2014

platně zapůjčila společnost Proactivity.
Souběžně s těmito lekcemi probíhala
další cvičení. Na úvod jsme se protáhli
s Markétou a potrápili svá těla při pilates
s Vendulou, která vede tyto lekce na Pedagogické fakultě a Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci.
Další půlhodinka patřila opět Markétě a cvičení s kmitacími tyčemi, které
jsou výbornou rehabilitační a kondiční
pomůckou při posilování zejména hlubokého zádového svalstva. A to zdaleka

nebylo všechno. Lenka si pro nás připravila dynamické cvičení na gymballech
a poslední hodinka patřila aerobiku a
protahování s Olgou. Jako doprovodný
program byly zdarma nabídnuty masáže zad a šíje a zájemci si mohli prohlédnout a koupit sportovní fitness oblečení.
Iveta Kohnová ze Studia IF zájemkyním
zdarma udělala suchou pedikúru, malování nehtů a úpravu obočí. Pro všechny
byl zajištěn pitný režim a účastníci lekcí
H.E.A.T dostali energetické tyčinky.
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Celé dopoledne se neslo v komorním, leč velmi příjemném duchu. Děkuji
cvičitelkám Olze Čechmánkové a Lence Novákové, které se spolupodílely na
přípravách a zejména na cvičení, a všem
ostatním spolupořadatelům, kteří se ve
svém volném čase zdarma a nezištně
věnovali cvičícím ženám a poskytli jim
veškerou péči. Rádi bychom podobnou
akci uspořádali i příště a věříme, že si
najdete čas a přijdete si zacvičit a užít si
prima dopoledne společně s námi.
Tělovýchovná jednota Sokol Tovačov, Česká asociace Sport pro všechny
nabízí v prostorách sportovní haly cvičení v odpoledních a večerních hodinách pro všechny věkové kategorie:
• cvičení rodičů s dětmi,
• předškolní děti (4-6 let),
• mladší žačky I.(7-9 let),
• mladší žačky II.(9-11 let),
• děti mix (8-10 let),
• sportovní hry (10-15 let),
• florbal (10-15 let),
• florbal dospělí,
• zdravotní cvičení
• volejbal.

Rádi mezi sebou přivítáme nové členy, ale i zájemce – cvičitele. Pokud máte
chuť zapojit se a aktivně se podílet či sa-

mostatně vést cvičební hodiny, určitě se
nám ozvěte. Budeme jen rádi 
Markéta Hajduková

Tovačovská mládež uspěla ve vybíjené
V sobotu 15. 11. 2014 pořádala Česká asociace Sport pro všechny turnaj ve vybíjené. Soutěž se konala v tělocvičně základní
školy v Oseku nad Bečvou a účastnit se jí mohly ročníky 2001
a mladší. Tovačov reprezentoval oddíl sportovních her pro děti
TJ Sokol. Celá soutěž se nesla v bojovém, ale přátelském duchu. Tovačov podporoval ve druhé skupině soutěžící Troubky a

Troubky zase podporovaly nás. Jaké pak bylo překvapení, když
se ve finále tato dvě družstva utkala. Zápas to byl napínavý a
o dramatické chvilky nebyla nouze. Tovačov ovšem nakonec
Troubkám podlehl. Gratulujeme naší mládeži ke krásnému
druhému místu!
Na fotografii naši soutěžící s vítězným týmem z Troubek.

Srdečně zveme všechny příznivce sportu na regionální soutěž ve vybíjené,
která proběhne v naší sportovní hale v sobotu 24. 1. 2015 od 9,00 hodin.
Pro zájemce, kteří by se této soutěže chtěli účastnit:
- soutěží se dle platných pravidel vybíjené
- družstva desetičlenná koedukovaná
- kategorie rok narození 2001 a mladší
- přihlášky zašlete do 16. 1. 2015 na email: marketa.hajdukova@seznam.cz
Těšíme se na vás! Markéta Hajduková
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Pozvánky
ADVENTNÍ KALENDÁŘ 2014
Přehled kulturních, sportovních a církevních akcí v Tovačově v době adventu
Datum

Čas

Kulturní akce
Rozsvícení vánočního stromu
Koncert Pavla Nováka, město Tovačov
Mikulášování
MO ČSSD a KRPŠ Tovačov
Adventní koncert Add Gospel
Koncert souboru Add Gospel, město Tovačov
Česko zpívá koledy
Klub seniorů, vinárna Esko
Vánoce s Muzičkou a Muzikou
ZUŠ Tovačov
Prodejní a prezentační výstava
prací žáků SŠ řezbářské Tovačov
Předvánoční castle párty
KS-CT, o.s.
Vánoce na zámku
Tovačovský zámek, o.p.s., město Tovačov
Zapalme svíčku, koncert A. M. Úlet
Dlouhá cesta, o.s.
Vánoční koncert
ZUŠ Tovačov

Místo konání

30. 11.

17.00 hod.

5. 12.

16.00 hod.

7. 12.

18.00 hod.

10. 12.

18.00 hod.

11. 12.

16.00 hod.

12. 12.
13. 12.

8 – 17 hod.
8 – 17 hod.

13. 12.

20.00 hod.

13. 12.
14. 12.

10 – 17 hod.
10 – 17 hod.

14. 12.

16.00 hod.

18. 12.

16.00 hod.

21. 12.

16.00 hod.

Vánoční koncert Přerovského komorního orchestru, PKO

Kostel sv. Václava

14.00 hod.

Zpíváme koledy na nádvoří zámku
Město Tovačov

Nádvoří zámku Tovačov

24. 12.

Datum
27. 12.

Čas
9.00 hod.

30. 12.

8.00 hod.

Náměstí Tovačov
Zámecký park Tovačov
Kostel sv. Václava
Náměstí Tovačov
Sál ZUŠ Tovačov
SŠ řezbářská, Tovačov
Sportovní hala
Tovačov
Zámek Tovačov
Nádvoří zámku Tovačov
Sál ZUŠ Tovačov

Sportovní akce
Volejbalový turnaj smíšených šestičlenných družstev
TJ Sokol Tovačov
Turnaj mužů v sálové kopané
TJ Sokol Tovačov

Místo konání
Sportovní hala Tovačov
Sportovní hala Tovačov

Bohoslužby ve farním kostele sv. Václava v Tovačově
24. 12.
25. 12.
26. 12.
28. 12.
01. 01.

22.00 hod.
08.30 hod.
08.30 hod.
08.30 hod.
08.30 hod.

Číslo 5/2014

Půlnoční mše svatá
Slavnost Narození Páně
Svátek svatého Štěpána
Svátek svaté Rodiny
Novoroční mše svatá

Kostel sv. Václava
Kostel sv. Václava
Kostel sv. Václava
Kostel sv. Václava
Kostel sv. Václava
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Pozvánka na prodejní a prezentační
výstavu žáků Střední školy řezbářské
Tovačov
Dovolujeme si Vás pozvat na tradiční prezentační a prodejní
výstavu prací žáků oboru umělecký řezbář a truhlář pro výrobu nábytku. Výstava se bude konat 12. – 13. prosince 2014 v
areálu školy na Nádražní ulici č. 146 v době od 8.00 do 17.00
hod. V těchto dnech mohou rodiče také získat informace o
možnosti studia obou oborů.

Číslo 5/2014
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Pozvánka na vánoční vystoupení dětí ze
Základní umělecké školy v Tovačově
10.12. 2014 Vánoční koncerty pro ZŠ Troubky
v 8.45 hodin a MŠ Tovačov v 10.15 hodin – sál ZUŠ

14.12. 2014 Vánoce na zámku - koledy při prohlídkách
zámku

11.12. 2014 Vánoce s Muzičkou a Muzikou
v 16.00 hodin – sál ZUŠ

13.00 – 16.00 hodin soubor Muzika
16.12. 2014 Vystoupení v Klubu seniorů v 14.30 hodin
18.12. 2014 Vánoční žákovský koncert v 16.00 hodin – sál
ZUŠ

Inzerce

Klidné prožití vánočních svátků
a v roce 2015 jen samé krásné hudební zážitky
přeje kolektiv učitelů ZUŠ v Tovačově.
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Společenská kronika

Bohumír Nop
Když se vracíš k svého mládí městu,
věž ti z dálky ukazuje cestu,
ať je večer, ráno svítá,
vždycky mateřsky tě vítá.
Po rybníce tiše pluje jachta,
západem už rudne bílá plachta,
vlahý větřík vodu čeří lehce,
v rákosí se kdesi racek chechce.
Žabí koncert ozývá se zblízka,
komár k tomu svoje sólo píská,
a v trávě u potemnělé tůně,
hude cvrček na své jedné struně.
Po kraji věž rozhlíží se kolem,
po rybnících, po lukách i polem,
pod ní dlouhá alej starých stromů,
z jejich stínů nechce se ti domů….

12. prosince uplyne
5 smutných let,
kdy tragicky zahynula
paní učitelka zdejší MŠ
Dáša Otáhalová.

S láskou stále vzpomínají
rodiče a sourozenci
s rodinami.

Vzpomínka
Aneta Langerová
Znám pár míst, z nich tají se mi dech,
a buď si jist, že pro ně místo v srdci nenajdeš.
Člověk na čas ztratí i to poslední, co má,
a k modlitbám se vrátí, až mu bude zpívat tma.
No tak hudbo hraj, ať tu nejsem sama,
jen já a tma, jen já a tma bolavá...
Plamen zhasíná, v nás dál už není,
nezbyla nám síla, jsme poražení,
do prázdných láhví od vína dám krátké psaní,
jak příběh končí, jak začínal,
už nic nezměním.
Na okenní rám smutek uléhá,
jak dlouho chce tu spát?

Tovačovský kamelot 5/2014. Periodický tisk územního samosprávného celku města Tovačova. Vychází: 2.12.2014
Vydává Město Tovačov, Náměstí 12, 751 01 Tovačov, IČO: 00302082. Registrováno pod číslem: MK ČR E12650
Redakční rada: Květa Zajícová (kvetazaj@seznam.cz),
Mgr. Jitka Pěchová (jipekamelot@seznam.cz)
Mgr. Jitka Lehká
Mgr. Veronika Zavadilová
PhDr. Marta Sedlářová
Vychází 5x ročně v nákladu 300 ks, uzávěrka dalšího čísla je: 23.1.2015. Příspěvky je možné zasílat elektronicky na uvedené e-mailové adresy
nebo je odevzdat na sekretariátě MěÚ nebo je vhodit do schránky označené štítkem Tovačovský kamelot (v průjezdu radnice)
Tisk: Vydavatelství Brázda, Břeclav
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Vítání občánků
V sobotu 21. června 2014 bylo do svazku města Tovačova
přivítáno 5 dětí – jedno děvče a čtyři chlapci.

Emma Minaříková

Filip Strnad

Děkujeme dětem a jejich učitelkám
z MŠ Tovačov
za pásma básniček a písniček,
kterými vítání občánků zpestřují
po celý rok.

Jaroslav Pareis

Jakub Gregr

Patrik Pehl

Jeníček se zlobí v plínce,
zdvíhá ručky po mamince,
až ho vzala z kolíbky,
zasypala polibky.
Neplač, neplač, Jeníčku,
za slzičkou slzičku,
usměj se a slzička hned
promění se v perličku.
Jan Čarek

Myšlenky * Myšlenky * Myšlenky * Myšlenky * Myšlenky * Myšlenky * Myšlenky
Nejztracenější den našeho života je ten, kdy jsme se nezasmáli.
Chamfort
Čím více máme lásky, tím lehčeji projdeme světem.
I.Kant
Za každou minutu, když jste naštvaní, ztratíte 60 sekund štěstí.
Umění žít je vědět, jak vychutnat malé radosti a unést velká břemena.
W. Hazlitt
Nemůžeš? Přidej!
Životní krédo Emila Zátopka
Nejpříjemnější život mají ti, kteří nemyslí.
Sofokles
Když najdeš cestu bez překážek, určitě nevede nikam.
N. Clark
Ve vzpomínkách si udělejte občas úklid: vymeťte zbytečné, spalte chmurné, oprašte příjemné a vyleštěte radostné zážitky své
minulosti.
A. France
Jediný člověk, se kterým budeš celý život, jsi ty sám. Snaž se, aby to nebyla nepříjemná společnost.

Myšlenky * Myšlenky * Myšlenky * Myšlenky * Myšlenky * Myšlenky * Myšlenky
Číslo 5/2014
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Vítání občánků
V sobotu 13. září 2014 bylo do svazku města Tovačova přivítáno 8 dětí
– čtyři děvčata a čtyři chlapci.

Elen V
El
Vodičková
dičk á

Filip Valenta
Fili
Vl t

T
Tobiáš
biáš Z
Zavadil
dil

Vanesa Davidová

Kateřina Tušková

Jonáš Ludva

Vojtěch Bouchal

Veronika Zavadilová

V sobotu 25. října 2014 bylo do svazku města Tovačova přivítáno 6 dětí
– čtyři děvčata a dva chlapci.

Vanesa G
V
Grauerováá
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