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Slovo starosty

Vážení občané,
letošní poněkud nevlídné léto pomalu
končí, děti už jsou zase ve škole a většina
z nás má po dovolené. Doufám, že jste si
dny volna užili, odpočinuli si a načerpali
dostatek sil.
V současné době v našem městě vrcholí
několik náročných investičních akcí. V letních měsících jsme dokončili komplexní
revitalizaci ulice Jiráskova. Dokončen byl
také projekt vyrozumívacího a výstražného
systému, jehož součástí je nový bezdrátový
rozhlas a digitální protipovodňový plán.
Do finále se blíží i práce na památkové
obnově Spanilé věže našeho zámku. Tato
akce by měla být ukončena nejpozději 30.
11. 2014. S realizační firmou jsme se ale
dohodli, že v rámci hodových oslav bude
možné nahlédnout do některé z opravených komnat. Na vyhlídkový ochoz věže
bude možné poprvé vystoupit až v rámci
vánočních prohlídek zámku. Celá věž se

změnila k nepoznání, a to nejen při pohledu zvenčí, ale i uvnitř. Uvidíte sami. Mně se
výsledek moc líbí.
V létě se v našem městě uskutečnilo
také několik kulturních a sportovních akcí.
Myslím, že se vydařily všechny. Já osobně
jsem si letos pěkně užil Tovačovský portál.
Akci, která je často kritizována. Já se domnívám, že ne vždy zcela oprávněně. Kdo
jste letos na Portál zavítali, určitě mi dáte za
pravdu. Na konec měsíce září pro vás opět
připravujeme bohatý program na Svatováclavské hody. Pozvánku naleznete také
v tomto čísle Kamelotu.
Jak už jsem napsal v úvodu, léto je za
námi a pomalu začíná podzim. Ten letošní
bude mimo jiné také ve znamení komunálních voleb. Současnému zastupitelstvu
končí čtyřletý mandát a vy, občané Tovačova, máte opět po čtyřech letech možnost
svým hlasem ovlivnit budoucnost našeho
města. V letošních komunálních volbách
se o vaše hlasy bude ucházet celkem osm
stran a sdružení. To je 120 kandidátů. Výběr bude opět pestrý. Na kandidátkách
naleznete mnoho známých jmen, ale také
řadu překvapení. Jestli v dobrém slova smyslu nebo ne, musíte vyhodnotit sami. Každý
váš hlas je důležitý a může zásadním způsobem ovlivnit budoucnost Tovačova.
V tomto čísle vám předkládám také
vyhodnocené programové prohlášení, kte-

rým jsme se řídili uplynulé čtyři roky. Jak se
nám ho podařilo naplnit, můžete posoudit
sami. Realizovali jsme několik náročných
akcí, ale také řadu menších, ale svým významem také velmi důležitých oprav a rekonstrukcí. Jsem rád, že se nám podařilo
zateplit a částečně modernizovat sportovní
halu, pokračovat v opravách budov naší základní školy, opravit fasádu radnice a altán
v zámeckém parku, rekonstruovat chodníky v několika ulicích a restaurovat kašnu na
náměstí. O novém rozhlase, zámecké věži a
ulici Jiráskova jsem psal v úvodu. Většinu
ze zmíněných akcí by nebylo možné realizovat bez finančních prostředků získaných
z nejrůznějších dotačních programů. Za
uplynulé čtyřleté období to bylo přibližně
35 mil. Kč.
V závěru svého příspěvku bych ještě
velmi rád poděkoval všem našim zájmovým spolkům. Díky nim a jejich elánu a
nadšení máme v našem městě bohatý kulturní, sportovní a společenský život. Řada
akcí, které každoročně pořádají, svým významem a popularitou překročila hranice
našeho města a přispěla tak k jeho propagaci.
Vážení občané a čtenáři,
přeji vám všem krásný a pohodový
podzim a těším se na setkání s vámi na Svatováclavských hodech v Tovačově.
Leon Bouchal

Programové prohlášení Rady města Tovačova
Závěrečné hodnocení za období 2011 – 2014
I. Veřejná správa
1. V čem budeme pokračovat
• Posilování rozpočtu města o finanční prostředky z dotačních
programů Olomouckého kraje, ministerstev a OP podporovaných fondy EU.
Splněno.
Rozpočet města Tovačova byl v hodnoceném období posilován
následovně:
- rok 2011 - celkem 2 600 787 Kč
- rok 2012 - celkem 3 449 866 Kč
- rok 2013 - celkem 7 702 343 Kč
- rok 2014 – celkem 21 822 991 Kč
Jednalo se o finanční prostředky především z dotačních programů Olomouckého kraje, MK ČR, MF ČR, MŠMT ČR,
MMR ČR a fondů EU.
• Modernizace vybavení Městského úřadu Tovačov.
Splněno.
Proběhla rekonstrukce počítačové sítě, včetně výměny hlavního serveru a několika počítačů. V kanceláři finančního odboru
byl opraven strop. Byla provedena výměna oken v prostorách
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knihovny a na budovách radnice č. 11 a 12 na straně do náměstí. Čelní fasáda budovy radnice č. 12 prošla památkovou obnovou. Ve většině kanceláří MěÚ Tovačov byla vyměněna stropní
svítidla. Byla zakoupena nová kopírka. Ke vstupním dveřím do
úřadu byl naistalován nový domácí telefon se zvonkem.
Modernizace informačního systému města, nové webové
stránky města, změna koncepce Tovačovského kamelotu, oprava městského rozhlasu.
Splněno.
Do provozu byly uvedeny nové webové stránky města Tovačov
a zámku Tovačov. V Tovačově a Anníně byl nainstalován nový
bezdrátový rozhlas.

2. Co chceme nového
• Úprava organizační struktury Městského úřadu Tovačov.
Splněno.
V rámci organizační struktury byl zřízen nový úsek – Kancelář
starosty, pod který spadá sekretariát starosty, zámek Tovačov a
Městská knihovna Tovačov. Do působnosti tohoto úseku spadá
mimo jiné strategické plánování, příprava dotačních žádostí,
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příprava investičních akcí a také rozvoj kultury, sportu, dalších volnočasových aktivit a cestovního ruchu. Úsek byl zřízen
vnitřní reorganizací městského úřadu bez potřeby nárůstu počtu pracovníků.
Nastavení limitu vyhlašování veřejných zakázek a nabídkových
řízení od 100 tis. Kč, včetně jejich zveřejňování na webových
stránkách města.
Splněno.
Veškeré zakázky nad 100 tis. Kč bez DPH jsou řešeny nabídkovým nebo výběrovým řízením
a jejich vyhlašování je zveřejněno na webových stránkách města.
Provedení inventarizace nepotřebného majetku města, včetně
rozhodnutí o jeho dalším využití.
Splněno.
Vybrané nepotřebné pozemky v majetku města byly nabídnuty
k prodeji a některé z nich byly prodány (pozemek pod budovou
nákupního střediska a v prostoru nakládací rampy v Nádražní
ulici, pozemky pod garážemi na Podzámčí atd.).
Odhlášeno z provozu bylo nákladní vozidlo AVIA a bylo nabídnuto k prodeji na náhradní díly.

II. Městská infrastruktura
1. V čem budeme pokračovat
• Postupná rekonstrukce chodníků ve městě.
Splněno.
Zrekonstruován byl chodník v části ulic Široká a Kpt. Jaroše,
v polovině ulice Jiráskova a v ulici Dvořákova.
• Rozšíření počtu parkovacích míst na sídlišti Zvolenov a v dalších vybraných lokalitách města.
Splněno částečně.
Jsou vypracovány studie na vybudování nových parkovacích
ploch na sídlišti Zvolenov, pod zdravotním střediskem, v prostoru autobusového nádraží a před sportovní halou.
2. Co chceme nového
• Zpracování architektonické studie rekonstrukce autobusového
nádraží.
Splněno.
Studie byla dokončena v roce 2013.
• Zpracování dopravní studie pro lokalitu Podzámčí.
Není splněno.
• Rekonstrukce komunikací v ulicích Smetanova, Jiráskova a
Podvalí.
Splněno částečně.
Zrekonstruována byla komunikace v ulici Jiráskova a k rekonstrukci je kompletně připravena ulice Smetanova.
• Oprava dvorní části hotelu U Tří králů.
Splněno.
Dvorní část budovy hotelu byla staticky zajištěna, zhotovena
byla nová podlaha, nové omítky včetně nátěru, rozvod kanalizace a úprava dlažby.
• Oprava lávky přes Mlýnský potok ze sportovního areálu do
zámku.
Splněno.
Lávka byla opravena v roce 2014.
• Rozšíření míst v urnovém háji na městském hřbitově.
Splněno.
Na městském hřbitově bylo vybudováno celkem 28 nových
menších hrobových míst pro uložení urny. V prostorách hřbitova byl vybudován přístřešek pro venkovní smuteční obřady a
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budova márnice získala novou fasádu.
III. Školství a zdravotnictví
1. V čem budeme pokračovat
• II. etapa oprav budov základní školy.
Splněno.
Na budovách základní školy v ulicích Förchtgottova a Podvalí
byla vyměněna všechna okna. V prostorách školní budovy byly
modernizovány všechny žákovské toalety a šatny žáků. Byl
proveden nátěr střechy budovy v ulici Förchtgottova.
• Podpora činnosti zájmových kroužků.
Splněno.
Na činnost zájmových spolků přispívalo město ze svého rozpočtu formou přímých příspěvků na provoz a také prostřednictvím grantového programu.
• Podpora činnosti ZUŠ Tovačov.
Splněno.
V prostorách ZUŠ Tovačov byla vyměněna podlahová krytina
na chodbách. V roce 2013 byla provedena oprava vadné kanalizace. V roce 2014 byla provedena oprava omítek na schodišti
a statické zajištění klenby v jedné z učeben.
•

Výměna oken na zdravotním středisku
Splněno.
Okna na budově zdravotního střediska byla vyměněna. Byl
proveden nátěr střechy. V ordinacích lékařů byla vyměněna
stropní svítidla. Na dětském oddělení byla vyměněna podlahová krytina.

2. Co chceme nového
• Příprava zateplení budovy mateřské školy.
Splněno.
Byl vypracován energetický audit a studie zateplení. Vyměněna
byla všechna okna.
• Prodloužení provozu mateřské školy přes letní prázdninové
měsíce.
Není splněno.
Většina rodičů tuto službu nepožadovala.
• Příprava zateplení budovy zdravotního střediska.
Splněno.
Byl vypracován energetický audit a studie zateplení. Vyměněna
byla všechna okna.
• Vybudování nových parkovacích míst pro lékaře za budovou
zdravotního střediska.
Není splněno.
IV. Bezpečné město
1. V čem budeme pokračovat
• Spolupráce s OO Policie ČR Kojetín v zajišťování bezpečnosti
ve městě.
Splněno.
Vedení města Tovačova se pravidelně každý měsíc scházelo se
zástupci OO PČR Kojetín a řešilo aktuální situaci týkající se
problematiky bezpečnosti ve městě. Vedoucí OO PČR Kojetín
každoročně zpracovalo hodnotící zprávu o stavu bezpečnosti a
veřejného pořádku ve městě, kterou předkládalo k projednání
zastupitelstvu města.
Při všech větších kulturních a společenských akcích byly policejní hlídky přítomny ve městě. Na náměstí byla nainstalována
nová IP kamera.
• Spolupráce s bezpečnostními agenturami při zajištění pořádku
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na kulturních akcích pořádaných ve městě.
Splněno.
Při pořádání největších akcí ve městě spolupracovalo město
Tovačov s vybranou bezpečnostní agenturou.
2. Co chceme nového
• Úprava přechodů pro chodce v souladu s platnou legislativou.
Splněno částečně.
Po dohodě s PČR byly vyznačeny dva přechody pro chodce na
místních komunikacích v ulici Förchtgottova před budovou ZŠ
a v ulici Cimburkova na autobusovém nádraží.
• Řešení parkování osobních a nákladních vozidel na území
města.
Splněno částečně.
Nákladní automobily mohou parkovat v areálu bývalých stavebnin. Byly vypracovány studie na vybudování nových parkovacích ploch ve městě.
Řešení parkování v centru města, zejména na náměstí.
Není splněno.
V. Bydlení
1. V čem budeme pokračovat
• Pravidelná údržba bytového fondu města.
Splněno.
Byla provedena výměna části oken v bytových domech č. 10 na
Náměstí a č. 87 v ulici Široká, v bytovém domě č. 25 na Náměstí
byla provedena oprava kanalizace, rekonstrukce koupelny
v bytě č. 5 a montáž nového topidla v bytě č. 4. Na tomto domě
byla provedena také oprava štítů. V domech č. 10 na Náměstí
a č. 531 v ulici Jiráskova byly nainstalovány nové domovní telefony. Na střechu domu č. 87 v ulici Široká byly nainstalovány
sněhové zábrany. V bytovém domě č. 531 v ulici Jiráskova bylo
provedeno zateplení sklepů.
2. Co chceme nového
• Výměna střešní krytiny na bytových domech v ulici Jiráskova.
Splněno částečně.
Střešní krytina byla vyměněna na domě č. 531.
• Výměna oken na domě s byty pro seniory.
Splněno.
Okna byla vyměněna.
• Příprava nové lokality „Za humny“ pro výstavbu rodinných
domů.
Splněno.
Byla zpracovaná územní studie.
• Sjednocení cen nájemného všech bytů v majetku města s cílem
dosažení tržní úrovně.
Splněno.
Výše nájemného byla sjednocena.
VI. Sociální sféra a zaměstnanost
1. V čem budeme pokračovat
• Podpora činnosti Klubu seniorů Tovačov.
Splněno.
Město Tovačov každoročně přispívalo ze schváleného rozpočtu
na činnost Klubu seniorů Tovačov a také hradilo v plné výši
náklady na provoz klubovny pro seniory.
• Podpora prorodinných aktivit ve městě.
Splněno.
Město Tovačov podporovalo činnost zájmových spolků a neziskových organizací při pořádání prorodinných aktivit ve městě
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(Dětský den se Šancí, Těšíme se na prázdniny, Příměstský tábor
atd.). Prostřednictvím Komise pro rodinu organizovalo každý
rok v měsíci únoru Týden manželství. V rámci hodového programu v roce 2013 byla vysazena rodiči s dětmi nová lipová alej
v prostorách kynologického areálu.
Spolupráce s Domovem pro seniory Tovačov.
Splněno.
Město Tovačov spolupracovalo s DS Tovačov při pořádání
přednášek a akcí pro seniory ve městě. Prostřednictvím finančních a věcných darů podporovalo konání kulturních a sportovních akcí v DS Tovačov (Zahradní slavnost, Petangový turnaj).
Z rozpočtu města byl poskytován každoročně finanční příspěvek na úhradu části provozních nákladů spojených s ubytováním občanů města v DS Tovačov. DS Tovačov zajišťoval stravování pro některé seniory ve městě.
Spolupráce s podnikatelskými subjekty působícími ve městě.
Splněno.
Podnikatelské subjekty finančně podporovaly konání sportovních, kulturních a společenských akcí ve městě (Týden manželství, Rocková noc, Tovačovský portál, Turnaj firem v nohejbale, Svatováclavské hody, Adventní akce). Řada místních firem
vypomáhala při údržbě města.
Spolupráce s Úřadem práce Přerov při obsazování sezónních
pracovních míst na úklid města a údržbu zeleně nezaměstnanými občany města.
Splněno.
Sezónní pracovní místa na úklid města a údržbu zeleně byla
obsazována nezaměstnanými občany města, kteří byli v evidenci ÚP Přerov. Úřad práce Přerov přispíval na jejich mzdu
celkovou částkou ve výši 2 171 448. V období 2010 – 2014 bylo
při údržbě města zaměstnáno celkem 29 pracovníků.
Zajišťování veřejné služby pro nezaměstnané občany města.
Splněno.
Veřejná služba byla využívána několika občany města v období, kdy to platná legislativa umožňovala.

2. Co chceme nového
• Rozšíření služeb pro seniory ve městě.
Není splněno.
• Vybudování nových odpočinkových míst ve městě.
Splněno částečně.
Nové odpočinkové místo je vybudováno v ulici Jiráskova.
• Zapojení mládeže a seniorů do příprav kulturních a společenských akcí ve městě.
Splněno.
Mládež a senioři byli zapojování do příprav a realizace kulturních a společenských akcí ve městě (Týden manželství,
Rocková noc, Tovačovský portál, Senior symposium, Dětský
den, Den seniorů, Svatováclavské hody, Zpívání koled atd.).
• Zajištění nabídky letních brigád pro studenty při úklidu města
a zámku.
Splněno.
Letní brigády byly studentům každoročně nabídnuty při úklidu města, údržbě zeleně, úklidu zámku a pořádkové službě na
Tovačovských jezerech.
VII. Kultura, sport a volný čas
1. V čem budeme pokračovat
• Podpora činnosti zájmových spolků ve městě.
Splněno.
Město Tovačov podporovalo činnost zájmových spolků půso-
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bících na území města formou finančních příspěvků z rozpočtu města na provoz, pronájmy a činnost. Činnost byla podporována také prostřednictvím grantového programu a výtěžku
z výherních hracích přístrojů. Za období let 2010 – 2014 uvolnilo město Tovačov ze svého rozpočtu celkem 1 702 936 Kč na
podporu činnosti zájmových spolků a neziskových organizací.
Organizace kulturních, sportovních a společenských akcí pro
občany města.
Splněno.
Město Tovačov organizovalo každoročně několik kulturních, sportovních a společenských akcí (Májové oslavy,
Tovačovský fěrtóšek, Tovačovský portál, Tovačovské kulturní léto, Nohejbalový turnaj, Svatováclavské hody, Den seniorů, Rozsvěcení vánočního stromu, Vítání Nového roku).
Finančně, organizačně a partnersky se podílelo také na akcích
pořádaných zájmovými spolky a neziskovými organizacemi
(Přehlídka pohybových skladeb, Velikonoce na zámku, Noční
prohlídky zámku, Noční čtení na zámku, Plavecký maratón,
Carp maratón Tovačov, Vánoce na zámku).
Organizace Týdne manželství
Splněno.
Týden manželství byl organizován každý rok, vždy v průběhu
měsíce února.

2. Co chceme nového
• Podpora sportovních aktivit pro mládež.
Splněno.
Sportovní aktivity pro mládež byly podporovány prostřednictvím finančních příspěvků sportovním organizacím ve městě
(TJ Sokol Tovačov, Klub dráhového golfu, Aktivní Tovačov,
SDH Tovačov) a také prostřednictvím finanční podpory činnosti sportovních zájmových kroužků organizovaných v ZŠ a
MŠ Tovačov. Na školním hřišti byl vyměněn povrch z umělé
trávy.
• Propagace kulturních aktivit zámku Tovačov mezi občany
města.
Splněno.
Kulturní aktivity realizované na tovačovském zámku byly propagovány ve vývěskách města, na webových stránkách města
i zámku, ve výlohách některých obchodů ve městě a také na
plakátovacích plochách ve městě.
O jejich konání byli občané města informování také prostřednictvím hlášení městského rozhlasu a posíláním informačních
sms zpráv.
• Vyhlašování výročních cen města za přínos v oblasti kultury,
sportu a rozvoje města.
Splněno.
Výroční ceny města Tovačova byly uděleny za roky 2011, 2012,
2013 a 2014.
• Postupná rekonstrukce a modernizace městské víceúčelové
haly.
Splněno.
Rekonstrukce a modernizace městské víceúčelové haly proběhla v roce 2013. Celá budova byla zateplena včetně střechy.
Hala získala novou barevnou omítku. Nainstalovány byly nové
okapy, okapové svody a nový hromosvod. Vyměněna byla
okna na hlavním sále a vstupní dveře do vestibulu a malého
sálu. Kompletně byly zrekonstruovány toalety pro veřejnost a
ve vstupním vestibulu byla vyměněna všechna stropní svítidla.
V roce 2014 byla provedena revitalizace podlahy (frézování a
nátěr) v hlavním i malém sále.
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Modernizace sportovního areálu Pod Břízami.
Splněno.
Město Tovačov se finančně a organizačně podílelo na provedení úpravy hlavní hrací plochy, vybudování závlahy a úpravě
hlavní tribuny pro diváky.

VIII. Památková péče
1. V čem budeme pokračovat
• Postupná památková obnova zámku Tovačov.
Splněno.
V roce 2012 byla dokončena rekonstrukce podlahy v místnosti
před Rytířským sálem. V roce 2013 byla provedena památková obnova altánu v zámeckém parku. V 1. patře vídeňského
křídla zámku byla provedena oprava prasklin stěn a stropů ve
vybraných místnostech s následným vymalováním. Na vyhlídkovém ochozu zámecké věže byla provedena oprava potrhaných ochranných sítí. V 1. patře arkádového křídla byla provedena oprava dveří a zárubní, včetně jejich nátěru. Na přední
Pernštejnské věži byla provedena oprava okapů a okapových
svodů. Na chodbě před vstupem do prostor obřadní síně byla
provedena renovace dřevěné podlahy.
Od 1. 10. 2013 do 30. 11. 2014 probíhala nejvýznamnější akce
– „Památková obnova Spanilé věže zámku Tovačov“ a současně s ní také oprava a nátěr klempířských prvků Spanilé věže.
Provedeno bylo také statické zajištění části opěrné stěny mostu
vedoucího do zámku přes druhý zámecký příkop.
• Pravidelná odborná údržba památek v majetku města.
Splněno.
V roce 2012 byla realizována oprava čelní fasády budovy
radnice č. 12 na náměstí a restaurována byla socha sv. Jana
Nepomuckého před hostincem Na Nábřeží. Zpracován byl restaurátorský záměr na restaurování kašny na náměstí a projekt
na obnovu fasády domu č. 11 na Náměstí. V roce 2013 byla
restaurována kamenná vana kašny na náměstí a vyměněno
bylo čerpadlo, které zásobuje kašnu vodou ze studny. V roce
2014 byl restaurován kamenný podstavec kašny se sochou sv.
Václava. Po dokončení prací byla odeslána na MK ČR žádost o
zápis kašny do seznamu nemovitých kulturních památek ČR.
• Spolupráce se Sdružením historických sídel Čech, Moravy a
Slezska.
Splněno.
Město Tovačov je členem sdružení a pravidelně se účastnilo
zasedání týkajících se činnosti sdružení. Díky aktivitě sdružení byl každý rok vypisován MK ČR Program regenerace
městských památkových rezervací a městských památkových
zón, ze kterého město Tovačov čerpalo finanční prostředky na
obnovu zapsaných kulturních památek (oprava střechy fary
v Tovačově, památková obnova altánu v zámeckém parku, sanace zdiva proti zemní vlhkosti obřadní síně židovského hřbitova).
• Spolupráce s Národním památkovým ústavem Olomouc.
Splněno.
Město Tovačov několikrát ročně žádalo NPÚ Olomouc o vydání závazného stanoviska k obnově kulturních památek.
Žádostem bylo vždy vyhověno. Ve spolupráci s NPÚ Olomouc
bylo zpracováno zaměření opevnění tovačovského zámku.
Město Tovačov přispělo na vydání sborníku kulturních památek okresu Přerov.
• Spolupráce s Římskokatolickou farností Tovačov při údržbě
církevních památek.
Splněno.
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Město Tovačov získalo pro farnost finanční prostředky na opravu
krovů a střechy fary v Tovačově od MK ČR a samo se na opravě finančně podílelo. Finančně přispělo také na zhotovení repliky Tovačovské madony, která je umístěna ve farním kostele sv.
Václava. Ve spolupráci s farností koordinuje město Tovačov každoročně program hodových oslav a program adventu.
2. Co chceme nového
• Obnova fasády budovy radnice.
Splněno.
Fasáda budovy radnice, měšťanského domu č. 12 na Náměstí,
byla obnovena v roce 2012.
• Restaurování kašny na náměstí.
Splněno.
V roce 2013 byla zrestaurována kamenná vana kašny a v roce
2014 byl zrestaurován kamenný podstavec se sochou sv. Václava.
• Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého před hostincem Na
Nábřeží.
Splněno.
Socha byla zrestaurována v roce 2012.
• Vypracování nového Programu obnovy městské památkové
zóny Tovačov.
Splněno.
Nový Program regenerace městské památkové zóny Tovačov pro
období 2014 – 2018 byl dokončen v roce 2014.
• Zjednodušení provádění menších oprav domů v památkové
zóně Tovačov a také v ochranném pásmu památkové zóny.
Splněno.
Administrativa pro provádění drobných oprav v městské památkové zóně a v jejím ochranném pásmu byla po dohodě s orgány
památkové péče výrazně zjednodušena.
IX. Cestovní ruch
1. V čem budeme pokračovat
• Modernizace expozic zámku Tovačov.
Splněno částečně.
Nově byla zhotovena expozice v pánském pokoji barokního křídla a expozice prusko-rakouské války z roku 1866 v prostorách
arkádového křídla. Upravena byla expozice Cimburků ve věžní
komnatě a připravena byla nová expozice do druhé věžní komnaty a mini galerie pod věží.
•

•

•

•

Propagace města ve spolupráci s médii.
Splněno.
Město Tovačov spolupracovalo s Rádiem Haná, Českým rozhlasem Olomouc, Kabelovou televizí Přerov, Přerovským deníkem,
Českou televizí a ČTK.
Podpora aktivit pro rozvoj cestovního ruchu.
Splněno.
Každoročně byly vydávány nové propagační materiály, město se prezentovalo v médiích a na veletrhu cestovního ruchu
Regiontour Brno.
Organizace řízeného koupání na Tovačovských jezerech.
Splněno.
Řízené koupání ve vymezeném prostoru Annínského jezera bylo
organizováno každoročně od 15. 6. do 15. 9. Byla provedena
údržba břehů a nainstalovány schůdky do vody.
Propagace cyklostezky Bečva.
Splněno.
Město Tovačov se aktivně podílelo na propagaci Cyklostezky
Bečva ve spolupráci s ostatními městy ležícími na toku řeky Bečvy
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(Vsetín, Rožnov pod Radhoštěm, Valašské Meziříčí, Hranice,
Hustopeče, Lipník a Přerov) a ve spolupráci s Hranickou rozvojovou agenturou. Vydány byly nové mapy cyklostezky, průběžně
byly aktualizovány webové stránky cyklostezky, bylo dokončeno
dopravní značení až do Tovačova a části cyklostezky bylo provedeno vodorovné značení. Cyklostezka byla prezentována na veletrhu cestovního ruchu. V roce 2013 byl vyroben reklamní spot.
Spolupráce se sdružením Střední Morava – Sdružení cestovního
ruchu.
Splněno.
Město Tovačov je členem Sdružení a pravidelně se účastnilo pracovních schůzek a valných hromad. V propagačních materiálech
vydávaných sdružením byly propagovány také tovačovské atraktivity pro cestovní ruch – zámek Tovačov, rybníky, jezera, církevní památky, pomníky 1866, židovský hřbitov.
Propagace města na veletrhu cestovního ruchu Regiontour
v Brně.
Splněno.
Město Tovačov se každý rok v měsíci lednu účastnilo veletrhu
v rámci expozice Olomouckého kraje.

2. Co chceme nového
• Spolupráce s Olomouckým krajem při zajišťování propagace
zámku a města.
Splněno.
Spolupráce s Olomouckým krajem při propagaci zámku a města
byla realizována v rámci aktivit ve sdružení Střední Morava –
Sdružení cestovního ruchu.
• Vybudování příměstského kempu.
Není plněno.
• Vypracování studie cyklostezky na úseku Tovačov – Troubky.
Splněno.
Byl vypracován projekt s názvem „Cyklostezka Bečva, úsek
Tovačov – Troubky“.
• Vybudování naučných stezek na území města.
Splněno.
Naučná stezka „Po stopách bitvy u Tovačova z roku 1866“ byla
vybudována a otevřena v roce 2013 při zahájení zámecké sezóny.
X. Životní prostředí
1. V čem budeme pokračovat
• Postupná revitalizace městských parků.
Splněno.
Byla realizována částečná revitalizace parku v ulici Široká.
Ozeleněna byla část sídliště Zvolenov.
• Efektivní úklid města a údržba veřejné zeleně.
Splněno.
Úklid města a údržba zeleně byly realizovány prostřednictvím
zaměstnanců městské údržby, ale také sezónně, prostřednictvím nezaměstnaných občanů vedených v evidenci Úřadu práce
Přerov.
Modernizace strojového parku údržby města.
• Splněno.
Byly pořízeny tři nové křovinořezy. V roce 2013 bylo zakoupeno
nové nákladní vozidlo značky IVECO na převoz kontejnerů. Pro
středisko údržby města byl vybudován nový rozvaděč.
2. Co chceme nového
• Rozšíření provozních hodin sběrného místa odpadů.
Splněno.
Provozní hodiny byly rozšířeny takto:
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- středa 14.00 – 18.00 hodin každý týden
- sobota 8.00 – 12.00 hodin každý lichý týden
Rozšíření sběrných míst pro tříděný odpad.
Splněno.
Všechna stávající místa byla rozšířena o nové kontejnery. Nové
místo bylo vybudováno v areálu bývalých stavebnin. Počínaje IV.
čtvrtletím roku 2013 byl ve městě zahájen nový systém zpětného
sběru PET lahví.
Vybudování sběrných míst pro biologický odpad.
Splněno.
Ve městě bylo vybudováno celkem 15 míst na sběr biologického
odpadu. K dispozici je celkem 28 kontejnerů.
Zajištění velkoobjemových kontejnerů na sběr papíru a papírových kartonů.
Splněno.
Velkoobjemové kontejnery jsou umístěny v prostorách sběrného
místa odpadů v areálu údržby města.
Rozšíření počtu odpadkových košů ve městě, včetně košů na psí
exkrementy.
Splněno.
Nové koše byly umístěny v ulici Jiráskova a ve městě byly rozmístěny nové koše na psí exkrementy.
Postupná obnova a modernizace městského mobiliáře.
Splněno.
Vyměněno bylo několik laviček. Byla provedena oprava a vymalování veřejného WC na autobusovém nádraží. Čekárna autobusového nádraží byla vymalována a její venkovní fasáda dostala

•
•

•

•

nový kabát. Na změně vzhledu čekárny se výraznou měrou podíleli žáci ZŠ Tovačov. Nový mobiliář byl umístěn v ulici Jiráskova.
Podpora údržby předzahrádek u domů.
Není splněno.
Podpora obnovy domovních fasád.
Splněno.
V městském rozpočtu pro rok 2014 bylo vyhrazeno 200 tis. Kč
na obnovu průčelí domů (fasáda, střešní krytina, okna a dveře)
v městské památkové zóně. Maximální částka na jednoho vlastníka nemovitosti činí 70 tis. Kč. Této možnosti využil jeden žadatel.
Postupná likvidace náletových dřevin v okolí zámku.
Splněno.
Vyřezány byly náletové dřeviny na březích opevnění zámku v ulici Cimburkova a částečně také v prostorách lokality „Bloudník“.
Spolupráce s KÚ Olomouckého kraje, Magistrátem města
Přerova, sousedními obcemi a Povodím Moravy, s. p., při přípravě studie protipovodňových opatření týkajících se povodí řek
Morava a Bečvy.
Splněno.
Studie byla zpracována. Byl zpracován nový digitální protipovodňový plán, na budovu zdravotního střediska byly umístěny
dešťové senzory a na Markově mostě na řece Moravě byla vybudována vodoměrná stanice. Ve městě byl nainstalován nový
bezdrátový rozhlas s dálkovým přístupem IZS.
Zpracoval: Mgr. Bc. Leon Bouchal,
starosta města

ZŠ a MŠ Tovačov
Řecký den
V úterý 24. června 2014 se žáci šesté třídy proměnili ve starověké Řeky a Řekyně a v rámci projektu Řecký den si společně
se svými vyučujícími přiblížili řecké reálie, historii, kulturu i
gastronomii.
V úvodu se žáci prostřednictvím několika prezentací dozvěděli základní informace o současném zřízení Řecka, zhlédli
nejnavštěvovanější řecké památky, nahlédli do problematiky
řeckého odívání a vyzkoušeli si překlad českého textu do řecké
abecedy - alfabety.
Žáci si pak z bílého prostěradla a spínacích špendlíků vy-
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tvořili starořecké oděvy - jednoduché tógy a některé žákyně si
dokonce svůj vzhled dotvořily přímo řeckým účesem.
Řecký den se pak odehrával na školní zahradě. Šesťáci se
shromáždili společně u řecké vlajky a před zahájením olympijských her obětovali bohům dary, aby jejich klání bylo úspěšné.
Hoši i dívky mohli využít svých znalostí z dějepisu a připomenout si, že v době konání olympijských her musel zavládnout
ve starověkém Řecku mír, zopakovali si, jak často se hry konaly,
jak a v čem se soutěžilo a i to, že podle tehdejších zvyklostí se
soutěží nesměly účastnit ženy. Poté všichni museli složit slav-

strana 7

Tovačovský kamelot
nostní přísahu, že budou závodit čestně a že se budou ke svým
soupeřům chovat s úctou. Před samotným zahájením her ještě
hlasitě pronesli řecké heslo: Ας κερδίσει ο καλύτερος! [As kerdísei o kalýteros] = Ať zvítězí ten nejlepší!
Zatímco se chlapci odebrali na sportovní kolbiště, kde je
čekal klasický pětiboj (běh, skok, hod diskem, hod oštěpem,
zápas) , dívky se s p. učitelkou Janou Ticháčkovou ujaly přípravy pohoštění a výroby věnce pro vítěze. Tradiční vavřínový věnec, jehož výroby se ujala Eliška Večeřová, byl nahrazen
břečťanovým, se jí opravdu povedl a dekorovanému vítězi velice slušel.
Zatímco se mezi hochy odehrával lítý sportovní boj, děvčata chystala jednoduché občerstvení - jednohubky, ozdobené
převážně řeckými olivami, hroznové víno, popcorn... Když byly
dívky s přípravou hotovy, vydaly se povzbuzovat chlapce při
jejich sportovních výkonech. Nejvíc se asi pobavily u zápasu (
přetlačované), kdy hoši museli projevit nejen svoji sílu, ale i obratnost, mrštnost a důvtip, aby s rukama za zády svého soupeře
vytlačili z kruhu. Po ukončení poslední disciplíny byli vyhlášení vítězové klání. Vítězem, který dostal na hlavu „vavřínový“
věnec, se stal Jakub Pospíšil. Ocenění za nejhezčí řecký oděv a
účes a za celkový vzhled „řecké bohyně“ získaly Jana Bajerová,
Barbora Mattová a Barbora Polzerová.
Ale korunováním vítězů ještě Řecký den nekončil. Všechny
přítomné vtáhl do rytmu řecký tanec. Jednoduché krokové va-

riace se naučili i hoši šesťáci a všichni včetně přítomných vyučujících se roztančili po celé tělocvičně.
Na závěr se Řekové a Řekyně přesunuli do školního klubu,
kde už čekalo přichystané pohoštění. To ze stolů zmizelo neuvěřitelně rychle, protože všem pěkně vytrávilo a všichni měli
velkou žízeň. Snad mohu na závěr konstatovat, že se Řecký den
vydařil a všichni si ho hezky užili.
Mgr. Jitka Lehká

Pátrání detektivů na zámku
Tento pracovní list byl součástí jedné
předprázdninové prohlídky dětských návštěvníků. Vyzkoušejte si, zda zvládnete
odpovědět na všechny otázky.

Pátrání detektivů na zámku
1.skupina
1. Ve vstupní místnosti (při prohlídce)
tovačovského zámku jste prohlíželi
kachlová kamna s erbem rodu Salmů.
Erb mimo jiné tvořili:
A/ lvi
B/ lososi
C/ pávi.
2. V prvním patře tovačovského zámku
se nachází:
A/ expozice zbraní z 16. - 19. století
B/ expozice k pravěku na Tovačovsku
C/ expozice malířského umění.
3. Kolik sošek andělů napočítáme na
ochozu zámecké kaple?
A/ 5
B/ 10
C/ 15.
4. Pernštejnské křídlo tovačovského
zámku s arkádami bylo postaveno
v uměleckém slohu:
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A/ gotika
B/ renesance
C/ baroko.
5. Obřadní síň tovačovského zámku se
nachází ve Vídeňském křídle, které
nechal postavit:
A/ rod Pernštejnů
B/ rod Salmů
C/ rod Gutmannů.
6. Uprostřed schodiště Vídeňského křídla stoji 2 zvířecí sochy. Jde o:
A/ 2 orly
B/ 2 lvy
C/ 2 tučňáky.
7. Při vstupu do zámku po levé straně
stojí na hradbách socha sv. Václava,
který drží v ruce:
A/ pochodeň
B/ palmový list
C/ zlatý meč.
8. V zámeckém parku se blízko pódia
nachází barokní kašna. Po jejím obvodu lze napočítat:
A/ 4 hlavy andělů
B/ 4 hlavy lvů
C/ 4 hlavy přemyslovských králů.

9. Při vstupu do zámku se po pravé straně blízko sochy sv. Jana Nepomuckého nachází černý náhrobek patřící
psovi, který skokem z věže zachránil
svému pánovi život. Pes se jmenoval:
A/ Baryk
B/ Fík
C/ Tommy.
Správné odpovědi:
1b, 2a, 3b, 4b, 5c, 6b, 7b, 8b, 9c

Pátrání detektivů na zámku
2. skupina
1. Ve vstupní místnosti tovačovského zámku
je na stěně zakreslena pověst vztahující se:
A/ k založení tovačovského zámku
B/ ke stavbě tovačovské věže
C/ ke stavbě zámecké kašny.
2. V 1. patře tovačovského zámku se nachází zámecká kaple. Nechal ji postavit:
A/ rod Pernštejnů
B/ rod Salmů
C/ rod Gutmannů.
3. V interiéru kaple vlevo od vchodu
(při vstupu) se nachází:
A/ vzácné parohy jelena
B/ vzácné varhany
C/ vzácný obraz sv. Petra a sv. Pavla.
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4. Známá 96 m vysoká věž tovačovského zámku se nazývá „Turis formosa“,
neboli věž:
A/ Spanilá
B/ Černá
C/ Hladová

6. Nad vchodem do obřadní síně Vídeňského křídla je německý nápis „Alles
zur Zeit“. Znamená:
A/ Silnější vítězí
B/ Vždy připraven!
C/ Všeho do času.

8. Po pravé straně cesty do zámku se
nachází socha sv. Jana Nepomuckého.
Nad jeho hlavou lze napočítat:
A/ 4 hvězdičky
B/ 5 hvězdiček
C/ 6 hvězdiček.

5. Vídeňské schodiště v Gutmannově
křídle je napodobeninou schodiště:
A/ italské operní budovy La Scaly
B/ francouzské operní budovy L´Opéra
C/ Vídeňské opery.

7. V nově opraveném altánu na Černé
zahrádce (při vstupu po levé straně)
lze na černých mřížích spatřit:
A/ motivy rostlin
B/ motivy zvířat
C/ motiv gotického lomeného oblouku.

9. Kolik oblouků lze napočítat v 1. patře arkádového křídla tovačovského
zámku?
A/ 7
B/ 8
C/ 9.
Správné odpovědi:
1a, 2a, 3b, 4a, 5c, 6c, 7c, 8b, 9a

Z kulturního dění...

Petr Fiala
Napsat o někom, koho vůbec neznáte, je těžké. Psát o politikovi, který navíc
předsedá pravicové straně, jež zažívá nebývalou krizi, bojuje s morálním úpadkem některých svých členů a je na pokraji bankrotu, není rovněž jednoduché.
O co jde Petru Fialovi? Proč chtěl stát
v čele ODS? Stojí mu to vůbec za to? A
je vůbec v jeho silách něco změnit? Tyhle
otázky mě napadly v momentě, kdy mi
bylo řečeno, že profesor Fiala přijede do
Tovačova a rád by viděl město a zámek.
Musela jsem si tedy o Petru Fialovi, současném předsedovi ODS, něco přečíst.
První naše setkání tedy bylo na internetu
a facebooku. Asi nejvíc mě tehdy zaujalo
zjištění, že Petr Fiala byl v roce 2002 jmenován prvním profesorem v oboru politologie v České republice. Rovněž mi ale
bylo sympatické, že vystudoval český jazyk, literaturu a dějepis na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity a krátce pra-
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coval jako historik v Muzeu Kroměřížska
v Kroměříži. Nechci zde ale vypisovat
jeho celý životopis, který je velmi rozsáhlý a zaujal mě už při prvním čtení.
Zároveň mě ale trošku vyděsily všechny
tituly, které má před jménem i za jménem
(prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.).
Budu s ním vůbec umět komunikovat?
Tak s touhle otázkou jsem si lámala hlavu
snad nejvíc. Až do 8. července, kdy profesor Fiala přijel do Tovačova.
Moje obavy byly naprosto zbytečné.
Profesor Fiala přijel s asistentkou a fotografem. Působil naprosto přirozeně a
nestrojeně. Na nic si nehrál. V Tovačově
navštívil několik provozoven a zámek.
Musím říct, že jej zajímalo téměř všechno a rozhovory byly vedeny a rozvíjeny
na všemožná témata. I když čas, který
měl pro naše město vyměřený, byl na
první pohled dostatečný (přijel v poledne
a odjížděl kolem 20. hodiny), utekl velmi

rychle. V krátkém rozhovoru jsem jej sice
stihla vyzpovídat, i tak to ale bylo jen minimum toho, co jsem se chtěla dozvědět.
Zajímalo mě, proč vstoupí do politiky člověk, který předtím dosáhl nejvyšší
mety ve vzdělání i v práci (byl rektorem
a prorektorem Masarykovy univerzity).
Podle jeho odpovědi to byla hlavně nespokojenost s politickou situací a ambice
nebyla jiná, než to změnit. Tvrdí, že politika bez politických stran není možná,
a proto se chce prostřednictvím ODS
podílet na „spoluutváření demokracie“.
A zde musím přidat i jeho citát o demokracii: „Demokracie je jako řeka: je zde,
chápeme ji jako samozřejmost, ale ona
není nikdy stejná, teče, občas vysychá, tu
a tam se vylévá z břehů, někdy musíme
postavit splav, opravit břehy. Nikdy nemůžeme dát ruce do klína a nikdy nemáme pevný bod, na nějž bychom se mohli
spokojeně zahledět.“
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Další dotaz směřoval k tomu, jak
se mu jeví naše město. Odpověděl, že
Tovačov příliš neznal a byl mile překvapený, jaké je to malebné městečko.
Jeho hlavní potenciál pak vidí v turistice
s přihlédnutím na využití i velkých vodních ploch – rybníků a jezer. Potěšující
pro něj rovněž byla i skutečnost, že zde
funguje řada provozů a drobných podnikatelů.
Poslední dotaz byl osobní a týkal se
soukromí. Ptala jsem se na rodinu a jejich podporu. S úsměvem odpověděl, že
rodina jej podporuje, i když první reakce prý nebyly plné nadšení. Rovněž
prozradil, že je šťastně ženatý a má tři
děti. No a pak jsem si nemohla odpustit
dotaz na volný čas. Někde jsem se totiž
dočetla, že Petr Fiala čte i píše knihy o
politice a rád si zahraje tenis, ovšem ne
s politiky. Tak mě zajímalo, jak to tedy
je s tím tenisem a knihami. Na tenis prý
času moc nemá, i když si ho zahraje rád.
Není ale večer, kdy by neusínal bez knihy
a často sahá po poezii. Teď momentálně
Jakuba Demla a jeho Mohylu nebo třeba
Thomase Bernharda.
Nutno podotknout, že Petr Fiala o
svých prázdninových toulkách nezavítal
jen do Tovačova. Z jeho „putování“ po
České republice vznikla i kniha „Nebát
se jít vlastní cestou“. Je o lidech, konkrétních osobách, se kterými se setkal a mluvil s nimi. Zajímalo ho nejen, co dělají,

ale také, co potřebují, co jim vadí a co
očekávají od státu nebo i od politiků. Své
poznatky sesumíroval v jednotlivé body,
které se bude snažit jako politik podporovat.
Nevím, zda se podaří Petru Fialovi
prosadit v politice ODS všechny své
myšlenky. Osobně bych mu přála na
tomto poli úspěch. Mám totiž dojem, že
jako jeden z mála vstoupil do politiky
s čistými úmysly a ne kvůli tomu, aby
si zvýšil „ego“ nebo aby si „vychutnal“,
jaký je „pohár moci“, a nerada bych se
v něm mýlila. U každého politika je mi
sympatické, když se zajímá o život lidí
a chodí mezi ně. Z historie mi to připo-

míná třeba T. G. Masaryka. Petr Fiala
je přemýšlivý a díky svému intelektu
zvládne řadu věcí vyhodnotit sám. Má
vizi, zcela jasně umí formulovat své myšlenky a ideje. Kniha „Nebát se jít vlastní
cestou“ má v podtitulu „setkávání s lidmi, pro které jsme tady“ a úvodní citát
ve znění: „Když sledujete zprávy, možná občas podléháte depresi. Tak jedna
dobrá zpráva „z terénu“: v naší zemi
žije mnoho pracovitých, šikovných a
slušných lidí. Díky nim se zde žije dobře.“ Možná, že právě Fialou začne éra
slušných a pracovitých politiků. Já mu
budu rozhodně držet palce.
Kvetazaj

Z tovačovského zámku na zámek v Bučovicích aneb renesance a květiny
Národní památkový ústav pořádal i
v letošním roce už 19. ročník semináře
– Aranžování květin v historickém interiéru. Tentokrát byly zdobeny expozice
na zámku v Bučovicích. Vytvořené květinové aranže si pak návštěvníci mohli
prohlédnout od 6. do 10. září při prohlídkách zámku. Výstava byla nazvaná Růže
a květiny renesance a byla zahrnuta do
série květinových výstav, které
probíhaly na vybraných státních památkách pod názvem
Válka růží.
Bučovický zámek je ojedinělou stavbou období renesance a je velmi vkusně zařízen.
Prohlídková trasa vede prostorami, které jsou většinou
menší, působí jako komorní a
dýchají až domácí atmosférou.
Seminářů aranžování květin se snažíme účastnit celkem
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pravidelně, neboť jsou většinou přínosem inspirace. Ani v letošním roce tomu
nebylo jinak. Proto se dělíme o část našich zážitků alespoň formou přiložených
fotografií. Snad vás alespoň trošku naladíme na hodový víkend, kdy se i v tovačovském zámku budeme snažit oživit
interiéry květinovou výzdobou.
Kvetazaj
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V Tovačově uspořádali již 22. vycházku po bojišti z roku 1866
22. vycházka po bojišti u Tovačova
z roku 1866, které se zúčastnilo celkem
57 zájemců o vojenskou historii tohoto
krásného koutu Hané. Tuto vycházku
každoročně pořádá město Tovačov (tentokrát zastoupené kastelánkou tovačovského zámku paní Květou Zajícovou) ve
spolupráci s Komitétem pro udržování
památek z války roku 1866. Celou vycházku vedl a svým odborným výkladem
seznamoval diváky s událostmi tohoto
válečného roku předseda Komitétu 1866
pan Jiří Jemelka.
Nejprve se všichni účastníci vycházky
shromáždili u kříže nedaleko autobusového nádraží, kde se jim dostalo úvodních informací a kde také třeskly první
čestné salvy vystřelené třemi členy klubů
vojenské historie v dobových uniformách
8. pěšího pluku barona Gerstnera a 27.
praporu polních myslivců, kteří po celou
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trasu vycházky návštěvníky provázeli.
Poté následovala prohlídka kostela sv.
Václava a rozsáhlá a velmi poutavá přednáška pana Petra Indráka o jeho historii
doplněná o několik zajímavostí, např. o
výklad souvislosti Tovačova se soškou
pražského Jezulátka.
Trasa vycházky pokračovala ke kříži
na konci Olomoucké ulice a odtud k pomníku u Bezedného dolu a k nedalekému mohutnému jehlanci věnovanému
pruskému podplukovníku von Behrovi,
který se na vysokém hliněném náspu
tyčí v obilném poli. Zde byli návštěvníci
technickým referentem Komitétu 1866
pro oblast Moravy a Slezska panem Jiřím
Synkem seznámeni s naučnou stezkou
po bojišti vybudovanou v loňském roce, s
posláním a prací Komitétu 1866 a mimo
jiné i se současným záměrem navrátit do
Prostějova náhrobek pruského poručíka

Frankenberga, který tam roku 1866 zemřel na tyfus.
Nakonec všichni vzpomenuli na utrpení místních obyvatel a uctili památku
padlých v tomto válečném konfliktu položením kytice u ústředního pomníku,
jímž je mohutná mohyla z lomového
kamene zakončená pískovcovým katafalkem věnovaná rakouským vojákům,
kteří v této srážce padli, či zemřeli na svá
zranění.
Pro zájemce byl připraven i pestrý
výběr knih, průvodců po naučných stezkách a pohlednic z produkce Komitétu
1866 a královéhradeckého badatele pana
Jaroslava Dvořáka, které bylo možno u
ústředního pomníku zakoupit. Celá vycházka byla okolo 15.00 h zakončena přátelským posezením v hostinci U Tří králů
nedaleko tovačovského zámku.
Jiří Synek
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Rychlým krokem celým rokem aneb jak prožít celý rok během 7 dní
Při loňském příjezdu z letního tábora s Klubem poutníků jsme
si všichni slíbili, že se příští rok „rozhodně“ zase potkáme. Podařilo
se. Letos už pošesté. Vyšel nám termín, místo a dokonce i počasí
mělo být více než uspokojivé. Ostatně, jako vždy. Na to máme zkrátka štěstí. A protože se nám vloni moc líbilo v rekreačním středisku
Marta na Horní Bečvě, tak jsme se rozhodli zajet si tam znovu, užít
si les, přírodu, přehradu a ochutnat ty skvělé borůvkové knedlíky,
které nám tam tak ohromně chutnaly. A tak jsme vyjeli plni očekávání, jaké to zase bude. V sobotu 12. července, na začátku prázdnin
a s námi 46 dětí z Tovačova, Lobodic, Kralic, ale i Radslavic, Pivína,
Olomouce a Vyškova. A jak už samotný nadpis napovídá, v plánu
jsme toho měli opravdu hodně. Prožít celý rok v jednom týdnu není
až tak úplně legrace. A nebo vlastně je…
To si tak odjedete z domu na začátku prázdnin a dorazíte do
Beskyd na Nový rok. A už se nám rozbíhá koloběh času ….. Udělat
nějaké to předsevzetí, jak to tak na začátku roku bývá, společně se
seznámit, vybalit, zkontrolovat, co nám chybí, protože přece jen tu
budeme celý rok. A máme všechno? Vždyť je zima? A bude jaro,
léto, podzim ……Řeknu vám, byly to opravdu fofry.
Hned druhý den jsme se probudili a už bylo Valentýna, přiletěl
sám Amor, bůh lásky, a předával svým šípem lásku všem. A celý den
se nesl v duchu lásky, přátelství, kamarádství a vzájemné pomoci
druhým. Takže proč si nezkusit na stezce důvěry, jak nám vzájemná
pomoc druhým jde? Naučit se opřít se a spolehnout jeden na druhého, vyzkoušet si, jak se asi cítí lidé, kteří přišli o zrak a nic nevidí.
Nebylo to jednoduché. Ale bylo příjemné vidět, jak starší pomáhají
mladším, jak kluci doprovází děvčata a jak i ti nejmladší jsou schopni se s plným nasazením postavit ke staršímu kamarádovi, podat
mu ruku a vést ho bezpečně trnitou cestou plnou nástrah. Taky naučit se společenský tanec patří ke dni porozumění a lásky, vyrobit si
valentýnská přáníčka a být na sebe milí a příjemní. A podařilo se.
A Valentýn byl rychlostí blesku vystřídán Velikonocemi a pálením čarodějnic. Nedivte se, už je jaro, den třetí. Takže všechny hry
a soutěže byly zkrátka o vejcích  Ale pozor! Pánové se také naučili
plést tatary! Celé dopoledne pilně a s plným nasazením splétali a
rozplétali a výsledky jejich práce byly opravdu ohromující. A pak už
se připravit na čarodějnice, vytvořit si košťata, proletět se na nich,
nachystat táborák…. Jejda, jejda, to jsou fofry!
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A úterý, den čtvrtý – Den dětí. Soutěže, zápolení, základy taekwon-do a učení se principů zdvořilosti, čestnosti, sebeovládání a
vytrvalosti. Ale taky učení se krkolomných básniček a pořekadel,
aby nám o prázdninách mozek nezakrněl. A když už mezinárodní
den dětí, tak v duchu Olympijských her. Se slibem o čestnosti a hře
fair play, s odhodláním zdolat všech sedm olympijských disciplín
– běh do kopce, slalom mezi stromy, skok do dálky, hod oštěpem,
hod na cíl, skoky přes švihadlo, skoky v pytli na čas. Soutěžení nám
šlo skvěle a vítězové byli náležitě ohodnoceni. A večer táborák, špekáčky, kytara a zpěv.
A už tady máme den pátý, léto, prázdniny, čas dovolených. Takže hurá na výlet, užít si krásný slunečný den na horách, projít si kousek kouzelných Beskyd a odpoledne rychle k vodě a svlažit unavené
nožky v přehradě. To byla paráda! A večer si zahrát mnohonožce,
skvělou a rychlou hru, při které se děti naučily nejen spolupracovat,
ale i taktizovat v boji o co nejlepší umístění a počet bodů. To nám
šlo skvěle a ještě jsme se výborně pobavili.
A máme tady podzim, den šestý….. K podzimu patří draci a
Halloween. Tak proč nenaučit létat svého draka? Správně ho sestavit, pustit do oblak a také s ním naučit létat i kamarády. A draci
létali. A dokonce nám i foukalo. Prostě podzim jako vyšitý. Pak si
zahrát turnaj v ringu, nazdobit halloweenská trika, zapálit večerní
oheň, a po světýlkách se vydat na strašidelnou stezku odvahy.
Den sedmý - zima. Mrzne, až to praští. Bez kulicha ani ránu.
Nejkrásnější dny celého roku. Už při snídani nás navštívil Mikuláš s andělem a čertem a rozdal dětem dárky, ale taky punčochy
s úkoly, které měly děti dopoledne splnit: najít a nazdobit si vánoční
stromečky, ulovit si rybu na vánoční tabuli, znázornit zimní sport
a předvést ho a připravit si program na vánoční besídku. Odpoledne nás čekala zimní olympiáda a jak jinak než zimní sporty –
bobování, koulování, běh na lyžích, slalom. A večer už nás čekala
slavnostní večeře při svíčkách, koledách, nechyběl vánoční kapr ani
cukroví. Po večeři jsme společně zašli k velkému ozářenému vánočnímu stromečku, zazpívali si koledy a rozdali si vánoční dárky. Děti
u stromečku předvedly svá vystoupení, která si pečlivě připravily.
Některá v duchu vánoc, některá v duchu pohádek, poučná, i vtipná.
A protože nám rok pomalu končil a blížil se neuvěřitelným tempem
silvestr, vrcholem večera byla silvestrovská open air diskotéka pod
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širým nebem, plná tance, zábavy, svítících
náramků a masek. Rok nám končí. Deset,
devět, osm …… teď! Padlo několik lahví
šampaňského, nechyběl půlnoční ohňostroj
a přání všeho dobrého do nového roku. Pár
odvážlivců se rozhodlo poslední noc strávit
pod širým nebem. Smekáme před jejich
statečností a odhodlaností. Protože – kdo
může říct, že 1.1. spal pod širákem 
A tak jsme prožili celý rok v jednom
týdnu. Opravdu to byly fofry. Zažili jsme
toho spoustu a doufám, že děti byly spokojené. Právě pro jejich spokojenost, úsměv na
jejich tvářích a světýlkách v jejich očích to
děláme. A děláme to rádi a rádi zase s nimi
pojedeme i příště, protože byly skvělé, byly
hodné a byly jedinečné! Ostatně, jako vždy.
Budu se na vás, dětičky moje, moc těšit.
Vaše teta Markéta 
Markéta Hajduková

Tovačovský portál – po šestnácté
Sedím nad prázdným papírem a přemýšlím, jak popsat 16. ročník Tovačovského portálu. Údaje statistického charakteru
není příliš těžké zformulovat. Kolik přišlo
lidí, kolik hrálo kapel, jaké bylo počasí…
Možná by se tyto informace příliš nelišily od předchozích ročníků a mohla bych
klidně opsat to, co jsem psala předloni
nebo ještě předtím a jistě bych se nemýlila. Návštěvnost Tovačovského portálu je
v posledních letech stabilní a nijak výrazně se nemění. Počasí bylo proměnlivé a
večer chladné a kapely byly opět vybrané
tak, aby byl program pestrý nejen žánrově.
Všichni přítomní se dobře bavili, pořadatelé bezchybně zajišťovali veškerý servis
a přátelská a domácí atmosféra provázela celé odpoledne i celý večer. Ale na to
jsme ostatně na Portále už všichni zvyklí
a možná právě proto jej máme rádi. Přesto byl tento ročník zcela jiný a stačilo, aby
se stala jen jedna banální věc. Rázem bylo
všechno jinak a poklidný průběh festivalu
se změnil v zážitek, na který nelze zapomenout a který bude vždy provázet jen tento
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16. ročník.
Jak už jsem psala, program festivalu
si žil svým životem, jedna kapela střídala
druhou, poklidné a příjemné odpoledne
se pomalu blížilo ke stejně poklidnému
večeru. Asi v půl šesté dorazil manažer
hlavního hosta – kapely Marsyas – Jiří
Charypar, aby nám oznámil nepříjemnou věc. Zuzana Michnová nedorazí.
Nedovolil jí to její zdravotní stav. Seděly
jsme s Aranou jak dvě zvadlé kopretiny.
Co teď? Udělalo se mi lehce nevolno a
už jsem ani moc neposlouchala, co bylo
tím hlavním důvodem Zuzaniny absence. Hlavně, že dorazila alespoň kapela a
že to uhrají i bez ní. „No ona Zuzana zpívá stejně jen 4 písničky a zbytek odzpívá
Oskar Petr,“ sdělil ještě manažer a vtom
mě napadla bláznivá myšlenka. „Arčo,
nechceš to zazpívat za ni?“ To, co se odehrálo potom, se dost těžko popisuje.
Výsledkem bylo to, že Arana i její dcera Dáša stály na pódiu a zpívaly. Zpívaly
písničky Zuzany Michnové tak, jak by je
ona nikdy nezazpívala, protože zpívaly

dvojhlasně. Za posledních několik let jsem
neměla tak intenzivní hudební zážitek. A
rozhodně jsem nebyla sama. Nebylo to
jen tím, že šlo o místní, dnes už můžu říct,
pěvecké osobnosti, ale i tím, jak se obě hudebně projevily. Jednoduše řečeno – zpívaly nádherně. Obdivně zíralo publikum,
organizační tým (myslím, že byl na chvilku uzavřený i výčep) a přála bych vám vidět hlavně to obdivné pokyvování Oskara
Petra. Z jedné dohodnuté písně byly nakonec čtyři a Dáša pak málem odjela s kapelou Marsyas do Trutnova na jejich další
vystoupení (nakonec ji nepřemluvili)….
Letošní ročník budu vždy spojovat
s tímto zážitkem. Ani po měsíci se mi
nedaří při té vzpomínce sedět klidně.
Některé věci jsou totiž neopakovatelné a
nezapomenutelné. I proto jsem ráda, že
tu Tovačovský portál zůstal a že se stále
najdou ti, kteří jej podporují z řad sponzorů, ale především z řad návštěvníků. Díky
nim zde opět vládla ta příjemná a poklidná atmosféra.
Kvetazaj
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Oprava věže
Oprava věže tovačovského zámku
nechává málokoho chladným. Někteří
sledují práce denně dalekohledem, jiní
se snaží průběh prací zachytit na svých
fotoaparátech. A je to tak v pořádku.
Nemělo by nám být lhostejné, co se
děje kolem nás.
Věž v nás vzbuzuje spoustu emocí. Na počátku její opravy jsme netušili, jaký bude výsledek, co všechno
se může zkomplikovat a zda řešením
nebudou pouze kompromisy. A hlavně, zda ta změna po 90 letech nebude
příliš velká…
Dnes už je jasné, jakou barvu bude
mít fasáda nebo kopule věže, ale i tak
je ještě řada prací, které pokračují a
skončit by definitivně měly až koncem
listopadu.
Dnes také rovněž už můžeme říct,
že nám v souvislosti s opravou věže
vzniknou na zámku tři nové expozice
a rozšíříme tedy prohlídkovou trasu.
Jednu věžní komnatu, prozatím nevybavenou, pak uvidí návštěvníci zámku už v průběhu hodového víkendu.
Ostatní prostory, včetně vyhlídkového
ochozu, budou zpřístupněny až v roce
příštím – o prvním dubnovém víkendu. I když malé překvapení je rovněž
připravováno už i na Vánoce.
O opravách, které se na věži děly,
se dá napsat mnoho řádků. Nevím ale,
co konkrétně by vás, čtenáře, zajímalo.
Proto zde prosím o „zpětnou vazbu“.
Pokud máte nějaký konkrétní dotaz,
zajímá vás, jaké práce se na věži dělaly nebo jaké problémy se musely řešit,
napište mi je (e-mailem nebo je můžete hodit do schránky v průjezdu radnice). Pokud to bude v mých silách, ráda
Vám je zodpovím.
Na přiložených fotografiích si můžete prohlédnout průběh některých
prací, pohledy na věž zahalenou do
lešení, které už pomalu mizí, nebo
vizualizace fasád, které zpracovávala
projekční kancelář.
Každopádně vás všechny, které
oprava věže zajímá, ráda v zámku uvidím. Příležitost přijít se podívat se naskýtá třeba hned tento víkend o hodových oslavách.
Kvetazaj

finální podoba fasády

restaurování vstupního portálu
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zapravování omítky u pískovcových
prvků

zapravování omítky u portálu

rozebírání lešení

Vizualizace fasád
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Pozdrav z Austrálie aneb emigrace za štěstím
– IV. díl
„V kapitole čtvrté odjíždime z
Traijskirchenu čekat na odlet do
Australie….“
V administrativní budově dostali
Klimešovi potřebné dokumenty k přijetí
do dalšího kempu, dostalo se jim mapky
a rady, jak se dostat do cíle, a mohli vyrazit.
„Vyjeli jsme našim autem směrem
Ramsau Adamtal. Cesta byla velmi příjemná a krajina kolem moc hezká - samé
hory, šumivé potoky, prostě ráj. V Ramsau
jsme se ptali na cestu na Adamtal, kde
nám poradili místní Rakušané sedící před
hospodou. Adamtal nebyla vesnice, jak
jsme se původně domnívali, ale byla to
horská chata.“
Uvnitř narazili na šenkýřku, která je
zaujala zvláštním akcentem řeči, který se
záhy vysvětlil. Hostinská Lída a její muž
Ady totiž pocházeli z Ostravy.
„Představili se nám jako Ady a Lída a
vysvětlili nám, kde to jsme. Hotel Adamtal
byla dříve horská chata, která sloužila turistům k přespání. My jsme tady teď jako
šéfové a je to vlastně naše práce. Nyní je
tady hostinec.“
Rakouská organizace UNO pro pomoc uprchlíkům z komunistických zemí
takto pomáhala i českým emigrantům.
Už první večer si Klimešovi se svými novými domácími vyměňovali zážitky a vyprávěli si, jaké dobrodružství kdo prožil.
Ady s Lídou utekli ještě s jednou
dvojicí – manžely Šafratovými, rovněž z Ostravy. Zatímco Šafratovi zůstali
v Rakousku, Ady a Lída pokračovali do
Ameriky, kde pobývali několik měsíců.
Kvůli problémům s prací ale nakonec využili nabídku Šafratových a vrátili se zpět
do Rakouska, kde začali pracovat pro
UNO.
„Přihlásili jsme holky do německé
školy, mladší Katku do Ramsau a starší
do Hainfeld, což bylo asi 8km. Každý den
je odvážel a přivážel školní autobus. Já s
Libby jsme pracovali v hospodě, já jsem byl
číšnik a čepoval jsem pivo, Libby vařila a
zdobila dorty. Po sobotách a nedělích jsme
měli napilno a nestačili jsme se točit. Na
Adamtale jsme pracovali zdarma. Malou
částku peněz jsme dostavali přes UNO,
které dotovalo uprchlíky. Na Adamtal přicházeli ale také Rakušané, kteří potřebovali výpomoc ve svých firmách a tak si vybírali z nás uprchlíků, koho potřebují. I když
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ne za moc peněz, bylo dobré si přivydělat.
Musel jsem se naučit mnoha řemeslům –
třeba práce v lese, sázení stromků kolem
dálnice, vytrhávání plevele na zahradách.
Přivydělával jsem si jako automechanik
nebo jako pokrývač. Dokonce jsem pokrýval střechu na chatě ministra školství.
Rovněž jsem si vyzkoušel práci stolaře
nebo řidiče tahače. Libby dostala práci
zdravotní sestry v Hainfeldské nemocnici.
Já jsem dostal práci jako dálkový řidič u
firmy Bichler transport. Zažádali jsme si o
byt v Hainfield a začalo se nám dařit. Do
Austrálie už se nám moc nechtělo.“
Mezitím dostali Libbyni rodiče povolení z Československa vycestovat
do Rakouska. Účel cesty byl přemluvit
uprchlíky k návratu zpět, k čemuž ale nedošlo. Přivezli Janovi harmoniku, která
pak nejen mu krátila večery v hostinci na
Adamtale, kde šel život dál…
„Jednou jsme si celá rodinka zajeli
do Peltnu s holkama do cukrárny a něco
nakoupit. Zastavila nás místní policie a
kontrolovali naše auto. Zjistili, že nemáme ještě přihlášené auto a českou značku.
Zapsali si adresu a řekli nám, že auto se
musí zlikvidovat, protože jsme porušili zákon, že auto musí být přihlášené do jednoho měsíce po nahlášení trvalého pobytu v
Rakousku. Na druhý den přijelo velké auto
s lisovacim presem a naše autíčko embéčko slisovali před našima očima. Pobrečeli
jsme si, ale co se dalo dělat. Byli jsme bez
auta.“
Po téhle události, asi za 14 dní, přišel
dopis z emigračního úřadu. Klimešovi

byli vybráni, aby opustili Rakousko, a do
týdne vycestovali do Austrálie.
„Tak se také stalo. Rozloučili jsme se
s Adamtalem a naši přátelé nás odvezli na letiště. Nebylo nám zrovna do smíchu. Opustit to, na co jsme si už pomalu
zvykli. Měli jsme ale naděj, že dostaneme
práci v našem oboru, že budou mít holky
zajištěné vzdělání. Loučení bylo smutné.
Nasedli jsme do letadla a opouštěli Evropu.
Cesta byla dlouhá, několikrát jsme přestupovali, spali vsedě, zažili řadu nepříjemných turbulencí, až jsme konečně přistáli
v Melbourne. My jsme ale pokračovali dál
k našim známým do Adelaide.“
V Adelaide pobývali Klimešovi 2 dny.
Poté si je vyzvedli z Českého klubu pro
emigranty, aby jim přidělili byt, který
byl vybavený a připravený pro ně. Jejich
osobní věci uložené ve dvou cestovních
taškách byly vybalené velmi rychle.
Nabídky učit se anglicky využili všichni.
Denné docházeli do školy a začali shánět
jakoukoliv práci – „na černo“. Byli emigranti, bez australského občanství. Opět
začalo období čekání – tentokrát na občanství. Trvalo dva roky. Austrálie musela prověřit jejich minulost, zda nejsou
trestně stíhaní nebo hledané osoby. Do
Austrálie přiletěli 22. června 1986. O australské občanství mohli žádat až v roce
1988. Možností, jak přežít tyhle dva roky,
moc nebylo. Žít z podpory nebo podřadné práce nebo si zaplatit nějaký kurs…
Jak se jim tyhle dva roky podařilo
překonat?? O tom zase příště.
Jan Klimeš, red. upravila Kvetazaj
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Sport
Rebelky na Plaváčkovi
Odměnou za výborně zvládnutou taneční sezonu byl pro Rebelky z TJ Sokol
Tovačov předprázdninový pobyt na loděnici – na „Chalupě“. Strávili jsme dva společné dny plné vody a sluníčka. V areálu
loděnice vyrostlo stanové městečko hemžící se nedočkavými táborníky.
Počasí nám opravdu přálo, byly to dva
teplé slunečné dny mezi těmi chladnými a
deštivými. Jako by sluníčko svítilo jen pro
nás. Díky krásné přírodě, nádherně čisté
vodě, surfařským prknům a loďce jsme
vůbec nepotřebovali ostatní cvičební náčiní!
Velkou zkouškou byla pro děvčata
stezka odvahy přes vodu, na které čekal převozník Cháron na loďce a za svitu lampiček nás převážel na druhý břeh!
Stezku si vyzkoušeli i všichni dospělí a
někteří byli tak nadšeni, že ji absolvovali i dvakrát. Tímto chceme poděkovat za
spolupráci členům jachtingu! Velkou pomocí byly maminky, které pomohly při
organizaci akce! Většina rodičů přijela a
pomohla se stavbou stanů. Maminka E.

Hlavinková nám upekla výborné koláče
na nedělní snídani, teta J. Mračková nám
přivezla nejoblíbenější špagety na nedělní
oběd, o dřevo se nám starali tatínkové P.
Šparlínek a J. Zavadil, maminky R. Macourková, I. Zavadilová, H. Cetkovská, J.
Lehká a M. Glubišová si rozdělily úlohy
fotografa týmu, hlavního plavčíka, zdravotního dozoru, týmového psychologa a
asistentky teamu. Vody a společné zábavy
jsme si opravdu užili a natěšeni se rozešli

na prázdniny.
Před námi je další cvičební sezona,
uvidíme, co zajímavého nám přinese. Ve
sportovní hale děvčata čeká nové sportovní vybavení – obří míč kimball, nová
trampolína, nová švihadla a věříme, že i
nová aparatura. V průběhu podzimních
hodin se budeme těšit na malý taneční
workshop - návštěvu taneční lektorky a
jiné aktivity.
Ivana Smolková

Tovačovský maratón 21. 6. 2014
„Tovačov,Tovačov ,tovačovsky hatě,nemužu má milá zapomenót na tě….
Zní mi popěvek staré lidové písně
vždy, když projíždím městečkem rodné
Hané. Nemohl na něj zapomenout zamilovaný mladík pro lásku milé a já nemohu
zapomenout pro jeho malebnost a krásu
tovačosvkých jezer.
Ty se staly právě pro svou čistotu a jedinečnou přírodní scenérii dějišťem již 3.
ročníku tovačovského maratónu v dálko-
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vém plavání.
Tak jako v minulých ročnících byly
obsazeny všechny tratě na 15, 10, 5, 3 a 1
km, a to 81 plavci všech věkových kategorií. Maratónu se zúčastnilo 17 plaveckých
klubů z Čech, Moravy a Polska.
Na nejdelší 15km trati se utkalo 9
mužů a jedna žena. Vítězem se stal dvacetiletý Tomáš Kozubek, reprezentant
Bohemians Praha, časem 3:29 h. V ženách
zvítězila Petra Chocholatá (1977) z oddílu

PK Slávia VŠ Plzeň časem 4:04 hodin.
Na trati 10 km nejlépe zabojoval Jakub
Kočař (1994), oddíl Kometa Brno, časem
1:59 hodin. Z žen překonala tuto vzdálenost nejrychleji Veronika Milerská ( 1991)
za 2:24 h z odílu VSK Universita Brno.
Nejpočetněji zastoupenou byla trať na
5 km.
V mužích se stal vítězem Alexandr
Mrůzek (1965) časem 1:18 h z University Brno. Pro KPSP Kometu Brno získala
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cenu za první místo v kategorii žen zimní a dálková plavkyně Magda Okurková
(1991) časem 1:10 hodin.
V kategorii starších žáků, uspěl nejlépe na trati 5 km Roman Procházka (2001)
časem 1:09 h, mladá naděje oddílu Slavoj
Bruntál. Se stejným časem zabodovala
i Hana Fousková (2000) z SC plav. areál
Pardubice.
Na trati 3 km muži překvapil amatérský zimní plavec Marcel Čermák (1966)
časem 1:01 h z PK Slávia VŠ Plzeň. V ženách zase Eliška Hracká (1998), čas 0:47 h,
z Plaveckého klubu Havířov.
Starší žáky na trati 3 km zastupoval
Michal Juna (2001) , čas 0:51 h, z TJ Krnov.
Statečně a nebojácně soupeřili na tratích 3 a 1 km s vlnami, které kvůli větru
celý závod provázely, mladší žáci a žákyně.
Zde vzdálenost 3 km pokořila nejrychleji ml. žákyně Lucie Zubalíková
(2002) časem 0:42 h zástupkyně Plaveckého klubu Havířov. Za klub Kometa Brno

obhájil prvenství mladší žák Jiří Grabovski
(2002), čas 0:47 hodin.
Na trati 1 km, získala prvenství Nela
Hudečková (2002), čas 0:18 h, z TJ Slezan
Opava.

vců by nemohla být další sloka v historii
tovačovských maratonů přidána. Všem
patří veliký dík.
Za TJ Haná Gabriela Ježková

Nejstarším závodníkem byl již tradičně Bohumil Pácl z pořádajícího oddílu TJ
Haná Prostějov, ročník 1940.
Další výsledky najdou milovníci dálkového plavání na http://bodovani.plavani.info/.
Všem, kteří se neohroženě pustili do
překonání svých vysněných vodních dálek, patří obdiv a gratulace.
Bez podpory lidí sdružujících se kolem
vody v oddílu TJ Haná Prostějov, bez podpory města Tovačova, Českomoravských
štěrkoven, firmy JUTTY Group, s.r.o.,
tovačovských hasičů , záchranné služby
Přerov, bez nezištné práce všech těchto
lidí by nebylo na co vzpomínat. Dík patří
i rybářům trpělivě hlídajícím své splávky,
ale i nás plavce ve vodě. Bez těchto oběta-

Pár řádků z činnosti oddílu kopané TJ Sokol Tovačov
Činnost celého výboru i oddílu kopané jsme si rozdělili na 3
etapy.
1. Etapa – zlepšení prostředí pro hráče
V této etapě jsme provedli úpravy šaten, rozšířili jsme sprchové
prostory, vybudovali nové moderní záchody pro muže i ženy.
Provedla se nová umělá závlaha na hřišti, instalovaly se ochranné sítě za brankami, provedla se úprava chodníků před hlavní
tribunou. Přiblížili jsme hrací plochu před hlavní tribunu, současně se přemístili i střídačky.
Je zajištěna pravidelná automatická závlaha hrací plochy.
Náklady na závlahu jsou vyčísleny na cca 290.000 kč, které byly
získány z dotace Program rozvoje venkova.
2. Etapa - zlepšení prostředí pro diváky
V roce 2014 byl náš hlavní úkol provést zastřešení volných prostor na tribuně a před bufetem.
Na základě získaného finančního daru od RWE – plynárenská
společnost, jsme oslovili 3 firmy k podání cenové nabídky – kde
hlavní požadavek byla nejnižší cena.
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Výroba i montáž ocelové konstrukce byla zadána firmě C.M.K.
STEEL, s.r.o., Bílá Lhota, jejíž cenová nabídka byla ve výši
230.000 kč. Výroba i vlastní montáž byla provedena do 5. 9.
2014. Krytinu na konstrukci položí místní klempíř Milan Šuga
do 12. 9. 2014, a to v částce 60.000 kč. Touto prací je náš hlavní
úkol splněn.
Pro lepší informovanost diváků byla zakoupena (sponzorské
dary) přenosná světelná tabule, která zobrazuje hrací čas a především vstřelené branky.
Do konce hrací sezony provedeme ještě úpravy parkoviště u šaten a tím naše budovatelská činnost pro letošní rok končí.
3. Etapa – zlepšení prostředí pro děti
Mezi návštěvníky zápasů v kopané jsou i děti, snad nastávající
členové oddílu a tím i celé jednoty.
Pro příští období plánujeme provést úpravu terénu (za udírnou), houpačky, prolézačky a další drobné zábavní prvky.
I se zlepšením prostoru před bufetem, kde si rodiče mohou dát
malé občerstvení a sledovat zápasy v kopané, nebo své hrající si
děti na svém hřišti.
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Nyní pár slov o naší sportovní činnosti – což je náš hlavní
účel:
V sezoně 2013-2014 se naše družstva umístila následovně:
Mladší přípravka …………………………… 4. místo v okrese
Starší přípravka ……………………………… 3. místo v okrese
Žáci ………………………………………… 5. místo v okrese
Dorost ………………………………12. místo v krajské soutěži
Muži …………………………………9. místo v krajské soutěži
Ženy …………………Hrají svou soutěž systém jaro-podzim a
jsou celkem úspěšné.
V sezoně 2014-2015 máme v soutěžích tato mužstva:
Benjamínci ročník
07-09 …… ved. Kyasová Jarmila
Starší přípravka
04-05 …………… Otáhal-Válek
Mladší žáci
02-04 ……………. Kyasová-Kyas
Starší žáci
00-02 ……………… Pover-janáč
Dorostenci
Šilha-Fildán
Muži
Farný-Zatloukal
Ženy
Řiháček-Gregorová

Vyzývám všechny naše příznivce a nadšence pro kopanou –
přijďte nám pomoc pracovat s mládeží.
Veškerou tuto bohatou činnost oddílu kopané zajišťuje výbor
ve složení.
Vybíral Vladimír
předseda
Bílý Václav
sekretář
Machálek Milan
pokladník
Prášil Jiří
člen.
Závěrem ještě tato poznámka.
Z řad návštěvníků se nám ozývají hlasy o malé informovanosti
a prováděných akcí a ptají se, proč něco nehlásíme našim novým veřejným rozhlasem.
Toto volání se ozývá i z jiných organizací na příklad od Hanáků,
myslivců, hasičů a jiných spolků.
Tuto situaci nemůžeme jinak ovlivnit – snad tyto prosby a přání
vyslyší i naše radnice.
Těšíme se.
Vybíral Vladimír – předseda oddílu

Minigolfisté míří do extraligy
Velmi úspěšnou sezónu mají za sebou
minigolfisté KDG Tovačov, kteří se po deseti letech vracejí na scénu nejvyšší soutěže družstev, celostátní extraligy. Rozhodlo
o tom umístění smíšeného a seniorského
družstva v uplynulém ročníku (2013/2014)
I. moravské ligy, když seniorské družstvo
svou soutěž vyhrálo a smíšené družstvo
skončilo druhé. Protože vítězný smíšený
tým MGC Olomouc B nemá zájem postoupit, radují se z postupu do extraligy obě tovačovská družstva. Týmové soutěže 1. ligy
vyvrcholily na Přeboru Moravy, který se
uskutečnil 21. a 22. června u nás v Tovačově
na hřišti u sauny. Obě tovačovská družstva
toto poslední ligové kolo vyhrála.
Konečné tabulky vypadají takto:
Smíšená družstva:
1/ MGC Olomouc B
2/ KDG Tovačov
3/ MGC ‚90 Brno B
4/ 1. DGC Bystřice pod Hostýnem B
5/ Start Kopřivnice
6/ ME Blansko

mistrovství do osmifinále absolutní kategorie mužů ve hře na jamky. Menší individuální úspěchy zaznamenali i ostatní hráči
základního kádru - Milan Trnkal st., Pavel
Netopil a Martin Havelka.
Extraligová premiéra čeká minigolfisty
KDG Tovačov až po uzávěrce tohoto čísla
Kamelotu, a to 14. září na turnaji Grand
Prix v Pelhřimově. Pokud si hráči udrží
stávající formu, nemusela by být nováčkovská daň obou družstev příliš vysoká.
Milan Vymazal

29 b.
26 b.
23 b.
16 b.
7 b.
4 b.

Seniorská družstva
1/ KDG Tovačov 36 b.
2/ Start Brno
31,5 b.
3/ KDG 2000 Ostrava
20,5 b.
4/ MGC ‚90 Brno
20 b.
5/ MGC Olomouc B
10 b.
6/1. DGC Bystřice pod Hostýnem 8 b.
7/ ME Blansko 5 b.
Stoupající výkonnost tovačovských
minigolfistů se projevila i v úspěších jednotlivců. Dařilo se zejména seniorům
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Milanu Vymazalovi a Ivanu Roemerovi.
Vymazal byl na letošních zemských turnajích I. ligy 3x mezi třemi nejlepšími
v absolutním pořadí všech účastníků (v
průměru z cca 60 hráčů a hráček). Potěšitelný je zejména jeho start do podzimní
sezóny, když na zemském turnaji v Jedovnicích 31. srpna vyhrál absolutní kategorii
mužů. Roemer exceloval na červencovém
mistrovství republiky v Olomouci. V kategorii seniorů skončil pátý (Vymazal
osmý). Roemer i Vymazal postoupili na

Hráči KDG Tovačov slaví postup do extraligy po skončení Přeboru Moravy na domácím hřišti 22. června letošního roku.
Horní řada zleva: Martin Havelka, Ivan Roemer, Milan Vymazal, Pavel Netopil, Jiří
Karásek (hostuje z KDG Šternberk), třetí zleva v dolní řadě: Milan Trnkal st.
V dolní řadě jsou dále zleva Petr Velický, Vlastimil Vlček a Marie Trnkalová, bez
jejichž pomoci by se turnaj nedal organizačně zvládnout.
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Sokolská sauna „pětačtyřicetiletá“
k 20. výročí provozu sokolské sauny
jsme v roce 1989 vydali útlou publikaci
mající jen 43 listů včetně s 12 fotografiemi. Vzpomínám si, jak jsem šel pro
povolení k tisku na Odbor kultury ONV
v Přerově, neboť bez tohoto souhlasu tiskárna nic nevytiskla, ba i plakát k tancovačce musel být předložen k schválení.
Předal jsem k žádosti koncept knížečky
a když jsem za týden pro povolení přišel,
tak mě vedoucí odboru sdělil, že knížečka je samé „plkání“. Plkal jsem já a bratři
sokolští, druhý vedoucí sauny Augustin
Kutač, třetí vedoucí sauny Karel Vykoupil,
projektant sauny Vladimír Vybíral a ještě
dva saunařští odborníci. Věděl jsem, proč
mně to říká, uvedl jsem ve svém příspěvku citát zakladatele Sokola Miroslava
Tyrše.
Musím z této historie opsat pár důležitých událostí. Stavba sauny byla zahájena v tzv. AKCI „Z“ v květnu 1968
nejen členy sokola, ale i za pomoci občanů města. Slavnostně byla otevřena 1.
září 1969. Investici 306 tis.korun hradilo
město Tovačov, bylo odpracováno přes 7
tis. brigádnických hodin. Vstupné 6 Kč,
poloviční 3 Kč, v roce 1973 zvednuto
vstupné na 8 Kč a 4 Kč. V sauně se topí
dřevem, tři šamotové pece byly spolehlivé, ale náročné na roztopení a spotřebu
dřeva. Současná pec je ocelová s rychlejší
obnovou požadovaného tepla. Taktéž se
můžeme „pochlubit“, že nám potní místnost vlivem nedokonalé tepelné izolace
v roce 1980 vyhořela. Sauna měla velmi
nevhodnou recepční místnost a žádnou
klubovnu a v roce 1982 byla postavena
současná recepce, jakož i prostorná klubovna s krbem. Hygienické zařízení bylo
celé zrekonstruováno, jakož i ústřední topení. Místnosti byly vybaveny novým nábytkem, ve všech místnostech jsou nové
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podlahy. Ochlazovací bazén zůstal bez
změny a je opatřen čisticím filtrem vody.
Dvůr kolem bazénu má novou dlažbu.
Možná jste si mnozí všimli, že jsme instalovali plastová okna a nové vstupní dvéře.
Plynem vytápíme v zimně pokoje a ohříváme sprchovou vodu. Celá nemovitost
je pravidelně v prázdninové přestávce
opravována a vylepšována kolektivem
členů TJ Sokol. Významnou aktivitou
tohoto saunařského kolektivu je dovoz a
příprava dřeva k výhřevu potní místnosti. K ulehčení namáhavé práce se dřevem
jsme si pořídili velký štípací stroj, který
je schopen rozštípnout mohutné špalky dřeva. Nelze jedním článkem popsat
všechna stavební, strojní, hygienická a
bytová vystrojení, jakož i vybavení, která
se za víc jak čtyři desetiletí uskutečnila
k tomu, aby naše sauna odpovídala zejména hygienickým předpisům a hlavně
byla společensky přitažlivá – což se nám
zatím vždy dařilo.
Nelze opominout, že bez zaměstnankyň na trvalý pracovní poměr by provoz
od středy do soboty nebyl možný. V roce
1969 byli prvními zaměstnanci manželé Kadlecovi z Tovačova, jimž v této
po okupační době nakrátko velel Josef
Salaš.
Manžele
Kadlecovy
vystřídala
Marie
Konečná, po ní
nastoupila Libuše
Fojtová za které
se podávali velmi chutné česnekové topinky
a tímto odérem
voněla celá sauna.
Následně nastoupila
Dobromila
Arnoštová, která

sloužila až do zákonného důchodu. Po ní
jsme do pracího poměru přijali Ludmilu
Klimešovou, která taktéž ukončila svou
pracovní kariéru v sauně odchodem do
penze. Po roce 1989 v souvislosti s úpravou živnostenského zákona bylo nutno
zajistit osobu, která splňovala odborné
podmínky, tuto funkci zastávala Božena
Kohnová jako zaměstnankyně TJ a po
upřesnění dalších požadavků zastávala tuto funkci až do roku 2012 Mgr.
Ivana Smolková, členka TJ. Odchodem
Ludmily Klimešové byl zájem mnoha
žen o toto zaměstnání a VV TJ rozhodl
a do zaměstnaneckého poměru byla přijata Dagmara Smrčková, kterou po několika letech vystřídala Hana Baďurová
z Lobodic, sloužící dodnes.
Jedním z požadavků k řádnému chodu sauny je odpovědný vedoucí z řad TJ,
který za celkový provoz a zaměstnankyně
odpovídá právnímu subjektu, což je TJ
Sokol. Po výměně několika vedoucích se
natrvalo do povědomí návštěvníků sauny
dostal bratr Augustin Kutač zvaný Kuti,
který tuto funkci vykonával 15 let. Dnes
již není mezi námi, ale kolektiv sauny
na něj nezapomněl. Po „Kutim“ převzal
funkci vedoucího Karel Vykoupil a po
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něm předseda TJ Bohumír Vykoupil.
Sauna je pod dohledem Zdravotního
ústavu včetně kontroly vody v bazénu 1 x
v měsíci. Sauna má samostatné účetnictví
v návaznosti na hlavní pokladnu a podléhá přiznání dani FÚ.
Když si položíme otázku – jak to, že
se sauna v Tovačově tak dlouho drží?
Odpověď je jednoduchá – vše dělá dobrý
kolektiv mužů, kteří o ni pečují.
Sledujme jména členů TJ, kteří tímto kolektivem prošli a kteří zůstali.
První kolektiv byl ve složení: Augustin
Kutač †, Petr Klimeš jediný slouží dodnes, Alexandr Bodač, Bohumil Miller†,
Vladimír Přikryl s přerušením, Josef
Gregovský, Zdeněk Válek sen.†, Vladimír
Vybíral s přerušením, Josef Dočkal†,
Jaroslav Prášil odstěhoval se, Rudolf
Snášel sen.†, Jaroslav Otáhal †, Jarus
Otáhal †. Dále kolektiv posílili postoupně: Zdeněk Konopka sen., Vlastimil
Kohn sen., Alois Filip odstěhoval se,
Jaroslav Vybíral †, bratři Bohumír a Karel
Vykoupilovi, Andrej Nikiforov, Zdeněk
Mácháček, Milan Blaho, Jan Zatloukal
odešel, Luboš Uher, Vlastimil Kohn
jun. odstěhoval se, Milan Šuga, Jindřich
Válek, Milan Třasoň, Jan Hroděj, Ladislav
Pospíšil odstěhoval se, Zdeněk Konupka
jun., Vlastimil Kocián.
Kolektiv má své dresy, služební hodnosti i dané medaile. Povýšení do vyšší
„šarže“ je dáno „jmenovacím dekretem“
jen při životním výročí. Zde jsou bratři
saunaři: Velkosauní Bohumír Vykoupil,
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První sauní Vlastimil Kohn, Emeritní
starší sauní rada Luboš Uher, Starší sauní rada: Petr Klimeš, Zdeněk Konupka,
Vladimír Vybíral, Sauní rada: Vlastimil
Kocián, Andrej Nikiforov, Karel Vykoupil,
Starší sauní: Milan Blaho, Jan Hroděj,
Zdeněk Macháček, Vladimír Přikryl,
Milan Šuga, Milan Třasoň, Vrchní sauní:
Stanislav Krobot, Jindra Válek, Zdeněk
Konupka jun., Pícník: Alois Ligurský,
Bohumír Vykoupil jun. K tomu lze jen
dodat, že povinností na vyhlášená výročí musí každý přijít v saunařském dresu.
Kolektiv schválil k své saunařské činnosti
„REGULE“, podle kterých se řídí chod
tohoto kolektivu v případě, že je nutno
někomu připomenout, co zapomněl a co
je jeho povinností.
Pokud je nám známo, jsou v okolních
městech a obcích v provozu sauny, jejichž
vlastníky jsou obce nebo podnikatelé,
kteří hradí veškeré náklady. V tovačovském Sokole se zachovala tradice sounáležitosti, pochopení a tolerance udělat
něco pro druhé a nebrat za to peníze.
V dnešním českém raném kapitalismu je
to něco, co jen tak neuvidíte. Odměna za
práci je dána dobrým pocitem a po brigádě opečeným kabanosem. Všichni v kolektivu si připomínáme životní výročí a
mezi námi, tuto tradici udržují i někteří
pravidelní návštěvníci.
Nutno přiznat, že sauna je na hranici
rentability a bez dotací od TJ Sokol souvisejících s údržbou nemovitosti a zajištěním movitých věcí by provoz nebyl

možný. Stále držíme nejnižší cenu vstupného i cen za občerstvení. V sauně na
živnostenský list poskytuje služby masér
Rosťa Sedláček.
Kdyby mě někdo od novin žádal o
rozhovor a položil mně otázku, „co bych
sokolské Sauně přál“ – tak bych odpověděl: aby tovačovští občané našli cestu
do sauny – neboť sauna dává otužilost,
zdraví, krásu, osvěžení a pohodu.
Za celý kolektiv mužů pečujících o
sokolskou saunu:
Vlastimil Kohn, První sauní.
Foto: Milan Blaho, Starší sauní
Srpen 2014.
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Pozvánky
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Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Tovačov
v rámci okresní zahrádkářské výstavy,
která se koná ve dnech 27. až 28.9.2014 v Troubkách n/B

vyhlašuje soutěž o největší
zahradní dýni a největší jablko
hodnocení a vyhlášení pořadí proběhne v sobotu 27.9.2014 přímo na výstavě
v Troubkách nad Bečvou, kde budou všechny exponáty vystaveny

Na první tři v každé kategorii čekají věcné ceny

www.lesazahrada.cz

výbor ZO ČZS Tovačov

sponzor věcných cen
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Hanácké muzeum (ul. Široká 257) v Tovačově –
otevřeno pro veřejnost o hodovém víkendu v sobotu a v neděli od 9 do 17 hodin
• jak se žilo v Tovačově
• ohlédnutí do minulosti našich předků
• možnost vrátit se vzpomínkou do minulosti
• vyzkoušet si jízdu obřím trakařem
• zhlédnout sbírku šicích strojů našich babiček
• zhlédnout sbírku budíků apod.

Hudební divadlo Karlín
Mam'zelle Nitouche
Pátek 26.12.2014
Slavná opereta Mamzelle Nitouche (česky "Slečna Netýkavka") vznikla v roce 1883, jako posměšná parodie na tehdejší bombastickou operní tvorbu. Českým divákům dodnes nabízí výbornou
hudbu a libreto, které v překladu a úpravě Oldřicha Nového vyniká nápaditým situačním i slovním
humorem.
Příběh o klášterní chovance Denise a Célestinovi, učiteli zpěvu, klášterním varhaníkovi a zároveň
operetním autorovi je vtipnou konfrontací tří rozdílných světů: kláštera, divadla a kasáren. Navíc je
příběh vtipně „přesazen“ do doby a prostředí, které je všem notoricky známé z filmů o četnících ze
Saint-Tropez!
Osoby a obsazení:
Režisér: Václav Noid Bárta
Célestin: Bronislav Kotiš
Inspicient: Jan Urban
Denisa de Flavigny: Zuzana Benešová, Radka Coufalová
Fortnýřka: Zuzana Koliandrová
Fernand de Champlatreux: Marián Vojtko
Sylvia: Zuzana Durďinová
Major de Chateau-Gibus: Tomáš Bartůněk, Vladislav Beneš Lydia: Lucie Juránková
Matka představená: Pavla Břínková, Zdena Herfortová
Gimblette: Kateřina Nováková
Loriot: Tomáš Trapl
Hudba: Florimond Hervé
Corinna: Pavla Břínková, Dita Hořínková
Libreto: Henri Meilhac, Albert Millaud
Ředitel divadla: Vladimír Brabec
Režie a choreografie: Gustav Skála
Odjezd autobusu: Tovačov - 700 od sportovní haly
Kojetín - 745 z náměstí
Kroměříž – 730 z Hanáckého Náměstí
Zahájení představení v 1500, délka představení 2 hodiny 45 minut, Návrat ve večerních hodinách
Cena: 1200,-Kč zahrnuje dopravu a vstupenku
Podrobnější informace a přihlášky:
Blaho Milan, Prostějovská 470, Tovačov 75101, tel: 774887944
www.cablaho.cz
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Inzerce

Redakční rada Tovačovského kamelotu pracuje v tomto složení:

Květa Zajícová, odpovědný redaktor, e-mail: kvetazaj@seznam.cz
Mgr. Jitka Pěchová, redaktor, e-mail: jipekamelot@seznam.cz
Mgr. Jitka Lehká, redaktor
Mgr. Veronika Zavadilová, redaktor
PhDr. Marta Sedlářová, jazykový korektor

Uzávěrka dalšího čísla bude 2. 11. 2014, příspěvky můžete zasílat elektronicky na uvedené e-mailové adresy nebo je odevzdat na sekretariátě MěÚ
Tovačov nebo vhodit do schránky se štítkem Tovačovský kamelot umístěné v průjezdu radnice. Tovačovský Kamelot zaregistrovaný OÚ pod
číslem PR 48 vydává MěÚ Tovačov, Náměstí 12, vychází 5x ročně v nákladu 300 ks, tisk: Vydavatelství Brázda, Břeclav.
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Myšlenky * Myšlenky * Myšlenky * Myšlenky * Myšlenky * Myšlenky * Myšlenky
Blížící se komunální volby mě inspirovaly k pátrání v archivech i na internetu po obecných zásadách,
jimiž se měli řídit ti, kteří se ujímali správy obce. Posuďte sami, zda i dnes jsou aktuální.
Mgr. Jitka Pěchová

„Kdožkoli jsa v radě, sem za úřadem svým vstupuješ, před těmito dveřmi své náruživosti odlož. Hněv,
násilnictví, zášti, přátelství, pochlebenství. Obci své starosti podrob. Neboť jakou měrou ty jiným spravedlnost neb křivdu učiníš, tou i tobě na božím soudě odplatu očekávati a snášeti bude.“
kutnohorské konšelské desky z roku 1595

Přísahám …věren býti a tento řád konšelský Jeho Milostí na mne vložený, věrně dodržovat a tak spravovat
a vésti ke každému, chudému i bohatému, zvláště vdovám a sirotkům, domácím i přespolním k pravdě a
spravedlnosti co nejvíce můj rozum a schopnosti postačovati budou, dopomáhati, tajnosti rady zachovávat, rozhodnutí a výnosy mezi stranami spravedlivě vynášeti, obecné dobré upřímně vyhledávati, všelijaké
neřády proti Pánu Bohu a dobrému pořádku zastavovati….. chci a mám. Jinak nijak nečiníce a to ani pro
přízeň ani pro nepřízeň, bázeň, strach, přátelství ani nepřátelství, dary ani nějakou jinou věc, která by vymyšlena a jmenována být mohla, to vše věrně a upřímně...
Text konšelské přísahy, užívaný v letech 1637-1657

1. Důvěra občanů tě postavila do čela obce. Být prvním občanem v obci je velké vyznamenání. Slib sám
sobě na svou čest a svědomí, že tuto důvěru nezklameš! 2. Jsi starostou nejen těch občanů, kteří tě volili, ale
i těch, kteří tě nevolili. Buď proto ke všem stejně vlídný a spravedlivý. 3. Stejně tak nerozlišuj při vykonávání svého čestného úřadu příslušníky různých politických stran, máš v nich spatřovat jen a jen občany. 4.
Vynasnaž se podle sil a možností obce usnadnit život starým a chudým a práce neschopným příslušníkům
obce. 5. Podporuj všechno, co napomáhá školství v obci. Nic lepšího nemůžeme přát svým dětem, ovšem
kromě zdraví, než dobré vzdělání. 6. Nezapomínej na obecní knihovnu, která poskytuje ušlechtilou zábavu a vzdělání občanům. 7. Máš být upřímným přítelem všeho, co obec zkrášluje, zvelebuje a zlepšuje její
zdravotní úroveň. Zasadit strom na správné místo znamená vykonat dobrý skutek. 8. Vynasnaž si osvojit
si co nejdříve nejdůležitější právní a zákonné předpisy, abys nezapomněl nic, co by mohlo sloužit obci ku
prospěchu. 9. Obecní majetek spravuj a nakládej s ním opatrněji a úzkostlivěji než se svým vlastním majetkem. Když prohospodaříš svůj majetek, bude to Tvoje škoda, ale když promrháš obecní, ztratíš čest. 10.
Dávej obci pěkný příklad nejenom dobrého starosty, ale také řádného občana v soukromém životě. Jediný
tichý příklad mívá větší cenu než spousta řečí a velké kázání!
Desatero dobrého starosty z roku 1936

šlen
Myšlenky * Myšlenky * Myšlenky * Myšlenky * Myšlenky * Myšlenky
* Myšlenkyy
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