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První prázdninovou sobotu bylo zahájeno Tovačovské kulturní léto Swingovým večerem u Gutmannů.
Nádvořím zámku se nesly tóny hudby 30. let 20. století
a písně jako „Jen pro ten dnešní den stojí za to žít“ anebo
„Děkuji, bylo to krásné“. Všichni přítomní jsme se nechali unášet nonšalantní atmosférou, elegancí, vybraným
chováním a noblesou této doby a celý večer si patřičně
užili. Přirozenou kulisou nám byl zámek, ale i dobové
kostýmy a rekvizity. Ostatní program Tovačovského kulturního léta najdete i v tomto čísle Tovačovského kamelotu. Všem čtenářům přejeme krásné léto plné příjemných a pozitivních zážitků.
red

Tovačovský kamelot

Město Tovačov

Zastupitelstvo města

Zastupitelstvo města Tovačova schválilo na svém 13. veřejném zasedání konaném dne
30. 1. 2017 následující usnesení
Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a s ohledem
na stanovisko Úřadu na ochranu osobních údajů č. 2/2004.
Neupravené verze těchto dokumentů jsou uloženy k nahlédnutí oprávněným osobám podle ust. § 16 odst. 2 písm.
e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na Městském úřadě Tovačov, kancelář starosty, Náměstí 12, Tovačov.
247/15 - 17 Zastupitelstvo města Tovačova projednalo a schvaluje kontrolu usnesení ze 14. zasedání ZM, které se konalo
dne 27.3.2017.
248/15 - 17 Zastupitelstvo města Tovačova projednalo a schvaluje zprávu o činnosti rady města.
249/15 - 17 Zastupitelstvo města Tovačova bylo seznámeno
se zprávou o činnosti finančního výboru za I. pololetí 2017.
250/15 - 17 Zastupitelstvo města Tovačova bylo seznámeno se zprávou o provedené kontrole finančního výboru
č. 1/2017 v ZŠ a MŠ Tovačov.
251/15 - 17 Zastupitelstvo města Tovačova projednalo a schvaluje plán činnosti finančního výboru na II. pololetí 2017.
252/15 - 17 Zastupitelstvo města Tovačova bylo seznámeno
se zprávou o činnosti kontrolního výboru.
253/15 - 17 Zastupitelstvo města Tovačova bylo seznámeno
se zprávou kontrolního výboru o kontrole č. 2/2017.
254/15 - 17 Zastupitelstvo města Tovačova projednalo a schvaluje plán činnosti kontrolního výboru na II. pololetí 2017.
255/15 - 17 Zastupitelstvo města Tovačova projednalo a bere
na vědomí zprávu o činnosti ZŠ a MŠ Tovačov.
256/15 - 17 Zastupitelstvo města Tovačova projednalo nabídku pana ……………………….., a neschvaluje využití
předkupního práva k nemovitostem parc.č. st. 1122, zastavěná plocha a nádvoří s rozestavěnou stavbou a st. 1123

zastavěná plocha a nádvoří s rozestavěnou stavbou, vše
v k.ú. Tovačov.
257/15 - 17 Zastupitelstvo města Tovačova projednalo a schvaluje výkazy a vysvětlující materiály Účetní závěrky Města
Tovačov za období roku 2016, které podávají věrný a poctivý obraz účetnictví a finanční situace účetní jednotky.
258/15 - 17 Zastupitelstvo města Tovačova projednalo
a schvaluje Závěrečný účet města Tovačov za rok 2016
včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města
Tovačov za rok 2016, souhlasí s celoročním hospodařením,
a to bez výhrad.
259/15 - 17 Zastupitelstvo města Tovačova projednalo a:
a) bere na vědomí rozpočtová opatření č. 4/2017 a 6/2017,
b) schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2017,
c) schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2017, které bylo doplněno o převod mezi oddíly a paragrafy 3745 – Péče
o vzhled obcí a veřej.zeleň - 68.056,-- Kč 3639 – Příspěvek
mikroregionu SH + 68.056,-- Kč
260/15 - 17 Zastupitelstvo města Tovačova projednalo a schvaluje hospodaření města Tovačova za I. čtvrtletí 2017.
261/15 - 17 Zastupitelstvo města Tovačova projednalo
a schvaluje mimořádný členský příspěvek Svazku obcí mikroregionu Střední Haná ve výši 68.056,-- Kč.
262/15 - 17 Zastupitelstvo města Tovačova projednalo a neschvaluje zpracovaní Obecně závazné vyhlášky k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných
prostranstvích, kterou se reguluje užívání zábavní pyrotechniky na území města Tovačova.
263/15 - 17 Zastupitelstvo města Tovačova projednalo a bere
na vědomí informace z řádné valné hromady společnosti
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., konané dne 12. 5. 2017
v Přerově.
Mgr. Bc. Leon Bouchal v.r., starosta města
Marek Svoboda v.r., místostarosta města

Informace z městského úřadu
První bezpečný přechod v Tovačově
V těchto dnech bylo uvedeno
do provozu světelné signalizační
zařízení stávajícího přechodu pro
chodce přes silnici II/434 na ulici
Podvalí, v blízkosti křížení s ulicí
Zvolenov. Zabezpečení přechodu
je v režimu stále zelená pro vozidla
v hlavním směru, který je přerušován výzvou od chodeckých tlačítek. Tlačítka jsou vybavena prosvětleným nápisem „ČEKEJ“, které
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svítí od doby nároků chodců po
dobu příslušné chodecké zelené.
Chodecká návěstidla jsou doplněna akustickou signalizací pro nevidomé. Zabezpečení přechodu
přispěje ke zvýšení bezpečnosti
dětí a chodců přecházejících přes
frekventovanou cestu ze sídliště
Zvolenov do školy a centra města.
Marcela Žákovychová,
MěÚ Tovačov
Číslo 3/2017
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Mírový běh poprvé v Tovačově
V neděli 18. 6. 2017 v 11.30
hodin zavítal poprvé do našeho
města Mírový běh - Sri Chinmoy
Oneness-Home Peace Run. Je to
neobyčejný běh s hořící pochodní, kterou nesou statisíce dobrovolných běžců přes více než
140 zemí světa. Pochodeň symbolizuje vše, co nás spojuje bez
ohledu na naši národnost, kulturu a víru. Symbolizuje přátelství,
porozumění, mír a harmonii.
Mírový běh - Peace Run založil v roce 1987 sportovec, umělec a mírový filozof Sri Chinmoy,
který službě ideálů světové harmonie věnoval většinu svého
života. V tomto roce se koná již
30. ročník této výjimečné akce.
V České republice je Mírový běh
organizován sportovci a dobrovolníky ze sdružení Peace Run.
K této akci jsme se letos měli
možnost poprvé připojit také
v našem městě a do pochodně
vložit naši dobrou vůli a poslat ji
dál do světa. Velmi si toho vážíme. S mezinárodním pelotonem
běžců, který do našeho města
dorazil od Olomouce, jsme se setkali asi na 30 minut v areálu zámeckého parku zámku Tovačov.
Byl to mimořádný zážitek. Po
předání mírového poselství pokračovala skupina běžců dál do
Kroměříže.

Číslo 3/2017
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Základní škola
První pomoc. Praktická výuka na SZŠ v Kroměříži
dne 5. 4. 2017
V letošním školním roce jsem dostala
do úvazku učit přírodopis v 8. A třídě.
Součástí výuky o člověku je i seznámení se základní první pomocí například
při zranění, krvácení, zlomeninách, zástavě dechu a srdce atd…..
I když jsme si o problematice povídali ve škole, mám zkušenost, že nejlépe si
žáci osvojí dovednosti, když si vše sami
vyzkouší. Díky tomu, že jsem se dostala na SZŠ v Kroměříži, tak jsem poznala
skvělou paní profesorku, nyní i zástupkyni školy, paní Hanu Kovářovou.
Tato paní profesorka mně již podruhé vyhověla a přijala nás na škole do hodin praktického nácviku těchto dovedností. Milým překvapením bylo přivítání
nás všech paní ředitelkou školy

PhDr. Ludmilou Hanákovou, která nás čekala u vstupu do školy.
Momentálně si v hodinách zkoušeli
druháci této školy na třech stanovištích
nácvik první pomoci a přijali nás mezi
sebe. V odborných učebnách nás čekala tři stanoviště, kde nám vše vysvětlovali samotní žáci.
1. Zlomeniny a podvrtnutí kotníku.
Poranění páteře, IM, CPM a epilepsie.
2. V druhé učebně si žáci vyzkoušeli
poskytnout první pomoc při tepenném a lehkém žilním krvácení horní
končetiny, krvácení z nosu a seznámili se s protišokovými opatřeními.
3. Třetí učebna. Zde nás čekala resuscitace dítěte, resuscitace - počítačový
model, Rautekova poloha a první

pomoc při vdechnutí cizího tělesa
u dětí i dospělých.
Naši osmáci si ve skupinách vyzkoušeli dovednosti, poslechli si i teoreticky
rozšířené připomínky o poskytnutí PP
a taky se podívali na ukázky ze soutěží,
kterých se žáci této školy zúčastnili.
Celým dnem nás prováděla druhačka
SZŠ S. Holčáková a vedla si velmi dobře.
Těší mě, že nás paní profesorka pochválila, nejen za znalosti, ale také za
chování žáků a chuť se něco naučit. Snad
své nabyté vědomosti zúročíme na soutěži v Přerově, kam odjede skupina 5 našich žáků ukázat, co o PP ví. Celou akci
fotil náš pan učitel Petr Jehlář.
Vladimíra Vránová
Přečtěte si také, co o akci říkají samotní žáci.

Praktické ukázky první pomoci a prezentace
dovedností žáků 2. A
V semináři první pomoci se žáci učí poskytovat první pomoc
při modelových situacích zinscenovaných spolužáky a nyní měli
jedinečnou možnost získané vědomosti a hlavně dovednosti zkusit předat dál žákům 8. třídy ZŠ a MŠ Tovačov.
Žákyně Simona Holčáková si vyzkoušela přednášet před plénem 23 žáků a 3 učitelů a také jim prakticky předvést některé
situace z obecné části první pomoci. Poté si připravili žáci Katka
Holubová, Luboš Medek, Petra Chalupová, Tereza Šulková, Lukáš
Janáček a Vojta Adamík praktické ukázky a procvičování v konkrétních situacích. A jak se vše líbilo žákům ZŠ? Postřehy nám shrnuli
Jirka Kohn, Jakub Skopal a Radek Topič:
,,Dne 5. 4. 2017 jsme přijeli do Střední zdravotnické školy
v Kroměříži se podívat, jak se provádí první pomoc.
První část přednášky byla o základech první pomoci, poté jsme
se přesunuli na různá stanoviště. Na prvním stanovišti jsme probíV úterý 16. 5. 2017 se naše třída IX.
A s paní učitelkou Vránovou a panem
učitelem Jehlářem zúčastnila praktického nácviku první pomoci v různých
krizových situacích. Po úvodní instruktáži, kterou připravili studenti druhého
ročníku spolu s paní profesorkou Hanou Kovářovou, si nás rozdělil student
školy do 4 skupin a chodili jsme na stanoviště, kde nás čekaly úkoly.
Velmi se nám ve škole líbilo, nacvičili jsme první pomoc při bezvědomí,
srdeční masáž u dítěte i dospělého,
ošetřovali jsme vyvrtnutý kotník nebo
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rali různé druhy krvácení a učili se, jak je zastavit. Dostali jsme názornou ukázku tepenného krvácení a vše si mohli poté prakticky
vyzkoušet.
Na druhém stanovišti se jednalo o resuscitaci dětí i starších
osob. Zkoušeli jsme masáž srdce, kterou jsme si ověřovali na počítači, snažili jsme se vyprostit cizí předmět z úst a nacvičovali polohu raněného.
Třetí část byla o zlomeninách, epileptických záchvatech, infarktu atd. Zkoušeli jsme si, jak ošetřit otevřenou zlomeninu, jak obvázat zvrtnutý kotník a také např. postup při epileptickém záchvatu.
Z celé akce nás nejvíce zaujalo tepenné krvácení a jak ho zastavit, protože se nám líbila stříkající krev. V závěru bychom rádi poděkovali za to, že nám bylo umožněno zjistit více o první pomoci
a vše si procvičit.“
Mgr. Hana Kovářová, vedoucí semináře první pomoci

zkoušeli stabilizovanou polohu zraněného. Spokojeni jsme byli také v té
části, kde jsme se naučili ošetřovat
krvácivá zranění a přenos zraněného,
komunikaci se záchranáři nebo sjednávání příjezdu RZS.
Děkujeme zástupkyni školy paní
Haně Kovářové, že nás velmi mile i se
studenty přijala a hodně jsme se toho
přiučili. Projevili jsme zájem jezdit dále
na taková setkání a výuku již v VIII. třídě, kdy se rozhodujeme, co budeme
dále studovat.
Eliška Večeřová

Umět poskytnout první pomoc v náhlé nepřehledné situaci se velmi cení. Protože v životě nás takové náhlé situace mohou potkat, rozhodla jsem se
kromě teorie vzít žáky i na praktický výcvik na SZŠ do
Kroměříže. Máme mimořádné události a první pomoc zařazeny do ŠVP chemie a přírodopisu a plánů
v předmětu CH i BI. Velmi pěkné přivítání nám připravila paní zástupkyně Hana Kovářová a její žáci z druhého ročníku a u vchodu nás překvapila a přivítala
samotná paní ředitelka PhDr. Ludmila Hanáková.
Jak se praktická výuka žákům dařila, je vidět
i na pěkných fotkách z akce, pořídil je pan učitel Petr
Jehlář.
Vladimíra Vránová
Číslo 3/2017
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Chemická olympiáda
Ve středu 7. června byl hezký slunečný den, konalo se 16. kolo Malé chemické olympiády na Precheze v Přerově.
Je to soutěž, kterou jsem v okrese
Přerov zavedla spolu z naší tehdejší metodičkou Hankou Zárubovou, učitelkou
na GJŠ v Přerově. Měla jsem se soutěží
dobré zkušenosti z okresu Prostějov,
kde již probíhala a já se jí se studenty
zúčastňovala.
Shodly jsme se, že je to výborná motivace pro žáky se zájmem o olympiády
z chemie pro vyšší kategorie D. A tak již
16 roků každý červen porovnáváme vědomosti s ostatními žáky ze ZŠ celého

regionu Přerov a také z gymnázií, zkrátka soutěžit mohou všichni žáci, kteří
mají druhým rokem chemii a mají zájem si porovnat svoje vědomosti. Bývá
jich vždy okolo 40-50 soutěžících. Letos
soutěžilo 39, a to 29 ze ZŠ a 10 z gymnázií.
Jeli jsme soutěžit i my ze školy ZŠ
a MŠ Tovačov, a to Helena Lepičová,
Helena Zapletalová a Veronika Vránová.
Doprovázela jsem je já, Vladimíra
Vránová, učitelka chemie v Tovačově.
Naše děvčata si vedla velmi dobře,
dvě byly úspěšné řešitelky úkolů, a to
Helena Zapletalová, která skončila cel-

kově šestá, a Veronika Vránová, která
skončila na 15. místě. V davu se neztratila i Helena Lepičová, která skončila
na 25. místě z celkového pořadí žáků
ZŠ. Děvčatům děkuji za snahu soutěžit
i v této pokročilé době školního roku,
kdy již mají rozhodnuto, kam půjdou po
ukončení 9. třídy.
Holky! Jen tak dál, vše co děláte navíc, děláte pro sebe, a pokud jsem já
mohla být při tom, že jsem ve Vás zapálila jiskřičku zájmu o přírodovědné
předměty, především o chemii, tak mě
to velmi těší.
Vladimíra Vránová

Ve středu 7. června 2017 jsme se společně s Helenkou
Lepičovou a Helenkou Zapletalovou pod vedením paní učitelky Vránové, která nás připravovala, vydaly na Malou chemickou olympiádu do přerovské Prechezy. Protivníků bylo
hodně, s některými jsme se i seznámili a navázali nové kontakty. Jsem ráda, za možnost získat novou zkušenost a kamarády. Chtěla bych poděkovat za možnost vyzkoušet si něco
nového. Zkušenost, kterou jsem zde dostala, a doufám, že ji
využiji. A nové kamarády, které bych jinak nenašla.
Veronika Vránová 9. A

Děvčata z Tovačova a jejich spolužáci z Troubekpřátelství

Pohled do davu soutěžícich

Zprava nejlepší Helenka potom Verča a Hela

Veronika-budoucí gymnazistka

Exkurze Body exibitions
V pátek 16. 6. 2017 jsme se vypravili se skupinou žáků
osmé a deváté třídy na výstavu BODY EXHIBITION.
Jeli jsme z Přerova Pendolínem na hlavní nádraží a odsud metrem do Holešovic na Výstaviště, kde se výstava
koná. Podle zájmu žáků a délky celé exkurze bylo vidět, že
se žákům program líbil. Prováděla nás mladá medička za
4. ročníku medicíny a její vysvětlování bylo pro žáky poČíslo 3/2017

chopitelné a odpovídali jí na dotazy a sami se jí vyptávali. Jako jejich učitelku biologie mě to potěšilo. Jel s námi
ještě pan učitel Petr Jehlář, který vyfotil nějaké snímky.
Na výstavě ale fotit nemohl, focení je zde zakázané. Jak se
program žákům líbil, napsala jedna účastnice z 8. A Darina
Sedlmaierová.
Vladimíra Vránová
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Jelikož jsem jeden výlet do Prahy zameškala, byla jsem z tohoto šťastná. V pátek 16. 6. 2017 jsme měli naplánovaný výlet do
Prahy na výstavu Body Exhibition, kam jsem se moc těšila. Měli
jsme jet v doprovodu p. uč. Vránové a p. uč. Jehláře. Vzala jsem si
s sebou babičku, kterou to zajímalo stejně jako mě.
Ráno jsme z Tovačova vyjížděli okolo šesté hodiny autem.
V Přerově jsme byli úplně nejdřív ze všech a museli jsme nějaký
čas čekat, než došli všichni. Odtud jsme vyjeli vlakem společnosti České dráhy do Olomouce, kde jsme měli krátký rozchod na
nádraží.
Dali jsme si s babi sušenky a čekali. Do Prahy jsme jeli Pendolínem, které bylo moc krásné. Zbylo mi samostatné místo, což
mě trochu mrzelo, jelikož jsme s babičkou chtěli sedět spolu. Naštěstí pan učitel si se mnou místo vyměnil a já mohla sedět s ní.
Cesta vlakem uběhla neskutečně rychle a já se vzbudila před
Prahou.
Už z vlaku byla vidět její velikost. Oproti Tovačovu to bylo neskutečně velké. Domy tam, kam se člověk podívá.
Z nádraží jsme jeli metrem. Řeknu vám, stíhat paní učitelku
moc nešlo. V davu se nám často ztrácela a tak jsem jen následovala spolužáky a pevně věřila, že oni následují ji.

Samotná výstava byla velice zajímavá. Očekávala jsem něco
jiného, ale výstava mě překvapila. A to mile. Bylo hezké slyšet
o tom i s ukázkou. Bylo tam několik částí, jako třeba kosti, tepny... Nejvíce mě asi dostaly malé děti. Prostě vývoj plodu, kde
všechno bylo opravdové. Prostě... koukat se na mrtvého člověka
mi problém nedělalo. Ale vidět ten plod, to malé miminko, jak se
vyvíjí a nikdy nedostalo šanci žít...
Po výstavě jsme šli na Václavák, babička si popovídala s paní
učitelkou, já jsem si prohlédla okolí a potom jsme konečně jeli
domů. Já nevím jak vy, ale já jsem už byla utahaná.
Ráda bych řekla, že se to obešlo bez komplikací, ale když
jsme jeli zpět, někam se nám na nádraží ztratily některé deváťačky, tak tam jeden pán, co s náma jel, zůstal a hledal je. No
a nakonec holky přišly, ale ten pán ne. Stihl to o chlup. Za tři
minuty už vlak odjížděl. Ovšem aby toho nebylo málo, ukázalo
se, že na našem místě sedí nějaké dvě slečny. Tak se začalo řešit
i tohle. Jenže... nakonec se to vyjasnilo a my jsme měli místo
úplně jinde. :D
I tak jsem si to moc užila, ačkoli jsem nenavštívila knihkupectví.
Výstava byla naučná a výlet hezký. I babičce se to moc líbilo.
Darina Sedlmaierová.

Ach ten internet

Zatočte s vodou i větrem
Vodní a větrnou energii uměli lidé
využívat už odpradávna. Naši předkové využívali sílu vody a větru ve svůj
prospěch, aby si ulehčili těžkou dřinu.
S pomocí těchto přírodních sil poháněli zařízení a stroje, které jim například
namlely obilí na chléb, nařezaly dřevo
nebo utkaly látku na oblečení. První pokusy a přístroje byly velmi jednoduché
a vy si je teď s námi vyzkoušíte, abyste
poznali, co umí síla vodního či větrného
živlu.
Zapojte tedy zvídavost a fantazii a pojďte do toho!

ZA MŠ se zapojila
třída Sluníčka (23dětí)
s paní učitelkou Jarkou
Křesťanovou, Koťátka
(15dětí) s paní učitelkou M. Polčákovou a za
Medvídky paní učitelka Jitka Řepková, která
s dětmi udělala jeden
společný velký větrník.
Vladimíra Vránová

Tak zněla motivace k tomuto
úkolu.
Za naši školu ZŠ a MŠ Tovačov
se do úkolu pustili žáci I. stupně
pod vedením paní asistentky Petry
Nemravové. Jak jejich snažení dopadlo, zasílám v příloze.
strana 6
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Mateřská škola
Výročí mateřské školy
V roce výročí 110 let od založení mateřské školy v Tovačově a 40 let otevření nové budovy si připomínáme její zajímavou a bohatou historii za pomocí tří starých i současných
školních kronik.
Kronika první 1907-1949 začíná s dovětkem „Bůh žehnej
započatému dílu“: „Zámožná paní Kateřina Slámová dala
v roce 1905 padesát zlatých pro tovačovské děti. K tomuto obnosu byly přikládány různé dary a kapitál vzrůstal. Na
podnět paní Kristýny Čagalové, dcery paní Slámové, se ujaly
věci slečna Dvořáčková a slečna učitelka Poláková. Šly k tehdejšímu starostovi panu Dr. Aloisu Hacarovi s žádostí, by
zřízen byl spolek, který by měl za účel udržovati mateřskou
školu pro město Tovačov. Panu starostovi se myšlenka líbila
a začal ji uskutečňovati.“
8. října 1905 byl v obecním domě v Tovačově založen
spolek „Metodějka“. První předsedkyní byla zvolena paní
Jana Hacarová. 1. září roku 1907 započal první školní rok
mateřské školy v Tovačově v klášterní budově, která stála
na místě nynějšího domova seniorů. Hned v prvním roce
navštěvovalo mateřskou školu 36 dětí. Ve stísněných prostorách našlo místo v následujících letech až 70 dětí. Vychovatelkami a učitelkami dětí byly řádové sestry, první byla
sestra Elvíra Krausová, učitelka ručních prací.
Protože Tovačov byl venkovské město a rodiče potřebovali umístit děti ve školce v době polních prací a žní, povolila
okresní školní rada prázdniny zimní v měsíci lednu a únoru.

Číslo 3/2017

Školní rok v Tovačově tak začínal v mateřské škole 1. března
a končil před Vánocemi.
Na Vánoce v roce 1908 byla uspořádána první slavnost
vánočního stromku, kde děti ukázaly, co všechno se společně v mateřské škole naučily, a všichni přítomní viděli, jak je
škola dětem prospěšná. V témže roce se stal správcem školy
řídící učitel pan J. Kubíček.
Pán z Gutmannů daroval také v tomto roce 2000 korun
klášteru na rozšíření školky. Ve své činnosti byla mateřská
škola odkázána na peněžité dary a členské příspěvky, státní
příspěvky byly minimální. V roce 1928 klášter na vlastní náklady musel v zahradě postavit novou budovu školky.
Od roku 1909 byly pořádány mateřskou školou v letních
měsících výlety s průvodem přes město na hřiště Pod Břízami, kde děti ukazovaly veřejnosti své nacvičené programy.
V prvních dvou letech byly děti v počtu 60-80 dětí pozvány
paní Gutmannovou po programu do zámku na hostinu.
Zajímavé informace uvádí kroniky z činnosti mateřské
školy, spojené s politickou situací v Čechách. „Dne 28.října
1918 byl prohlášen samostatný stát Československý. Všude bylo slaveno zvolení a příjezd prezidenta T. G. Masaryka
z ciziny a sázeny lípy svobody. Veškerá práce byla vykonávána s láskou, radostí, oddaností a vlasteneckou horlivostí.
Všichni se cítili volnými a spokojenými. Na výletě děti v krojích přednášely vlastenecké i žertovné básně a malé výstupky, dále předváděly národní tance a reje. Po výletě dostaly
chleby, uzenky a sodovky. Před Vánocemi mateřská škola
pořádala divadelní hry v hotelu U Tří králů. V březnu byly
zvláště významně slaveny narozeniny p. prezidenta. Na
veřejných i úředních budovách i na soukromých domech
zavlály prapory. Dětem bylo vyprávěno o pracovitosti a píli
pana prezidenta a děti byly nabádány k tomu, aby jej následovaly.“
Kronika popisuje počty dětí i jejich nemoci, které se
v daných letech vyskytly, i smutné události spojené dokonce s úmrtím dětí z důvodu nemocí. Popisuje také povětrnostní podmínky daného roku, živelné pohromy, sucha,
povodně, neúrodu. Popisuje politickou situaci v Čechách
i dění ve městě Tovačově.
V době druhé světové války platil zákaz veřejných
shromáždění. Vánoční besídky se konaly ve stísněných
prostorách mateřské školy v klášteře nebo v hotelu U Tří
králů. V roce 1943 byly soukromé mateřské školy zrušeny.
Správu mateřské školy převzala v tovačovském klášteře
obec. Po válce svou činnost ještě školka na krátkou dobu
obnovila zejména zásluhou jednatele spolku oblíbeného
P. Josefa Macka, který také hradil veškeré náklady spojené
s provozem. Poslední výlet na hřiště Pod Břízami se konal
po sedmi letech pod názvem „Dětský majáles“ v roce 1947.
V roce 1948 byly mateřské školy znovu postátněny. Spolek
Metodějka pronajal zařízení školky obci a i nadále zůstal
jejím dobrodincem.
Kronika druhá je psána v letech 1947- 1991. Je to kronika
veřejné mateřské školy, která byla povolena Tovačově výnostrana 7
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sem Zemské školní rady v Brně 25. 8. 1943. Veřejná mateřská
škola přebrala místnosti v místním klášteře. Pro nedostatek
místa se v letech 1945-1947 nevyučovalo. V následujícím roce
jsme měli v Tovačově dvě školky, veřejnou a soukromou. Soukromé školy byly opět v důsledku politických změn zrušeny.
1. 9. 1948 začal školní rok mateřské školy v Tovačově již pouze
veřejné v nevyhovujících místnostech ve škole. Za krátkou
dobu se však stěhovala zpět do malých místností kláštera, ale
s pěkným dvorkem, pískovištěm a houpačkou. Pro nedostatek místa nemohla být školka v klášteře přeměněna na celodenní. MNU, ČSŽ, SRPŠ a ředitelství mateřské školy doporučili
a zakoupili z prostředků KNV v Olomouci budovu bývalého
muzea v ulici Široké (dnes dům s pečovatelskou službou).
Budova se musela, ale svépomocí v akci M pro děti upravit
a to trvalo ještě několik let. Do kláštera docházelo již 65 dětí,
dostávaly přesnídávky a od r. 1952 docházely děti zaměstnaných maminek do školní stravovny. V sobotu 19. 9. 1953
byla přičiněním p. Miroslava Dopity iniciována první brigáda
na budování nové mateřské školy a i v následujícím období
pokračovala jeho spolupráce se SRPŠ. Výstavbu nové školky
brzdil nedostatek finančních prostředků. V roce 1955 přestěhovali děti do dvou slunných místností dokončené dívčí
školy. Z 55 zapsaných dětí chodilo 18 na celý den. Do nové
ještě nedokončené školky se děti stěhovaly 9. 12. 1957. Práce
na dostavbě školky nadále pokračovaly. V budování a zvelebování školky pomáhal MNV, SRPŠ i patronátní závody jako
Štěrkovny a pískovny nebo JZD.
Zapsáno bylo asi 70 dětí a brzy měla obě oddělení celodenní provoz. Děti byly zdravé. Do školky docházel dětský
lékař a děti byly také očkovány. Obědy byly dětem dováženy ze školní stravovny.

V letech 1961-1967 byla ředitelkou školky paní Marie
Rozehnalová z Tovačova. Od 1. 9. 1964 bylo otevřeno třetí
oddělení. V listopadu téhož roku byla zprovozněna kuchyně
a vařila zde až do roku 1984 oblíbená paní kuchařka Jarmila
Mézlová.
Významné dny byly v tuto dobu např. koloběžkové závody na Náměstí, oslava MDŽ a MDD, účast dětí na Sokolském dni TVD i účast na Spartakiádě. Od roku 1954 – 1960
nechodil do školky Mikuláš, nebyl ani vánoční strom, dárky
nosil Děda Mráz. Děti chodily se svými učitelkami na návštěvy oslav patronátních závodů recitovat a učitelky vyráběly
s dětmi dárečky s sebou. Oslavovali jsme s dětmi v září Den
horníků, v říjnu den Československé armády, v listopadu výročí VŘSR, v lednu výročí V. I. Lenina, v únoru Vítězný únor,
v květnu se účastnily děti prvomájového průvodu a v lampionovém průvodu si připomněly výročí osvobození Rudou
armádou. Ze staré školky si pamětníci ještě jistě vzpomínají
na maňáskové divadlo ve třídě ve dvoře. Kronika uvádí, že
paní učitelky hrávaly pohádky hlavně v sobotu.
V letech 1967-1974 působila jako ředitelka školky paní
Milada Ludvová, později školní inspektorka. Pod jejím vedením začaly děti z Tovačova jezdit 1x do roka na školu v přírodě do Velkých Losin. Od roku 1973 je mateřská školka
v Tovačově organizátorem akce Dětské šibřinky. A tato akce
je do dnešních dní zdrojem příjmů na vybavení mateřské
školky. Důslednější byla také příprava dětí na školu.
Socialistické státní zřízení vyžadovalo od učitelek politickou angažovanost. Dávaly si závazky k politickým výročím,
pravidelně se účastnily politických školení IPV a povinně se
veřejně angažovaly v nejrůznějších organizacích jako ROH,
ČSŽ, KSČ, SČSP, TJ, LSD Jednota, OPS, SPOZ, SSM, mateřská
škola si dopisovala s obdobným zařízením ze Sovětského
svazu z Michajlovky. Paní kuchařky utvořily zase brigádu
socialistické práce.
V letech 1974-1990 působila jako ředitelka mateřské
školy v Tovačově paní Milena Mahelová. Mateřskou školu
naštěvovalo 90 dětí. V roce 1976 hygienik snížil počty dětí
ve třídách a v Tovačově zůstalo 50 neumístěných dětí. Mateřská škola byla tovačovským dětem pořád malá. V dubnu 1974 byla zahájena výstavba nové školky. Opět se stavělo v akci Z. Práce šla pomalu, přestože rodiče přijatých
dětí museli povinně odpracovat na stavbě školky každý 40
hodin.
1. 9. 1977 začínal nový školní rok mateřské školy v Tovačově v nové čtyřtřídní mateřské škole. Zapsáno bylo
140 dětí. Ve školce bylo zaměstnáno 8 učitelek, 3 školnice,
4 kuchařky a topič. Školní rok většinou probíhal ve výše
uvedeném režimu. Postupem času přibývalo výchovných
podnětů pro děti. Samozřejmostí jsou každý rok jednodenní výlety dětí, návštěvy divadel, 1x za měsíc návštěva místního kina, otužování a saunování, větší spolupráce s ZDŠ
a ZUŠ, spolupráce s logopedem, stomatologem, tradičně
jsme se s předškoláky loučili v obřadní síni zámku a pravidelně připravovali program na vítání občánků. V roce 1983
byla zrušena mateřská škola v Oplocanech a poté bylo v Tovačově v prvním školním roce zapsáno 19 dětí z Oplocan.
S rokem Sametové revoluce 1989 nastaly změny v režimu i mateřských školách. Z ústavy ČSSR byl vypuštěn
článek o hlavní úloze KSČ. Výchovná práce s dětmi v MŠ se
zaměřuje na harmonický rozvoj osobnosti. Ale to už musí-
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me vzít do rukou současnou třetí kroniku mateřské školy
v Tovačově. Dozvíme se, že od roku 1991- 2007 vykonávala
funkci ředitelky Hana Skřépková. Od 1. 1. 2003 byla mateřská škola v Tovačově sloučena se školou základní. Ředitelem
Základní školy a Mateřské školy v Tovačově je v současné
době Mgr. Pavel Odehnal. V roce 2007 byla zrušena výborná
kuchyně u mateřské školy a jídlo se dětem dováží opět ze
školní jídelny u základní školy. Historie se asi opakuje.
A jaká je současná mateřská škola „Barevný svět“ v Tovačově? Vedoucí učitelkou je od roku 2006 paní Marie Polčáková.

Číslo 3/2017

V letošním roce je zde zapsáno 96 dětí. Mateřská škola v Tovačově nabízí bohatý program výchovné práce s dětmi. Je
postavena v pěkném, klidném prostředí, má velkou vybavenou zahradu. Okolí nabízí dětem krásné poznávací vycházky
do přírody k tovačovským rybníkům a do zámku. Zřizovatel
město Tovačov se snaží postupně podle svých finančních
možností udržovat a modernizovat exteriér a interiér mateřské školy.
V Tovačově byla školka vždy součástí dění a v letošním
roce si oslavu výročí určitě zaslouží a spolu s ní všichni současní a bývalí zaměstnanci. Od roku 1977
v uplynulých 40-ti letech pracovalo v MŠ
Tovačově a vystřídalo se tam asi 40 učitelek a 30 správních zaměstnanců. Vždy se
všichni snažili společně vytvořit dětem
co nejlepší podmínky při jejich prvních
samostatných krůčcích v životě. Za to jim
patří velké poděkování. Poděkování také
patří rodičům dětí, sponzorům a všem,
kteří jste v minulosti i současnosti ochotně pomáhali a pomáháte mateřské škole v Tovačově zpestřit program pro děti
organizačně, materiálně nebo finančně.
Srdečné díky.
Napsala Zdena Ludvová.
Čerpáno: Kroniky mateřské školy v Tovačově 1907-1947,1947-1991, 1991-2017.
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EKOHRÁTKY U SLUNÍČEK MŠ TOVAČOV
Třída Sluníček z Mš
Tovačov se i v 2. pololetí
zapojila do recyklohraní
a zaměřila se na různé ekologické akce.

Nasbírali jsme 19 kg
prázdných tonerů.
Starali jsme se o náš
zasazený nový stromek
jeřabinku Lesničku.

ÚNOR:
Vyráběli jsme 5 výtvorů na výstavu – DEN PRO
MOU RODINU – společná
práce dětí.
V Mš jsme recyklovali
špunty, kolíčky od nanuků,
brčka, kalíšky z plastu a zhotovili jsme lyžaře+ iglú.

KVĚTEN:
Ze starých papírových
gerland jsme si „ ušili “
sukýnku pro „černochy“
na besídku.
Sbírali jsme mladé borovicové šišky na zimní
výroby v Mš. Pořádali jsme
vycházky po okolí, s lupami sledovali hmyz, kytky.

BŘEZEN:
Do soutěže recyklohraní se spolu s námi zapojily
třídy Koťátek a Medvídků
a vyrobili jsme větrníky
z plastových lahví i papíru
.Odeslali jsme společné
foto do soutěže.
Recyklovali jsme papír - zhotovili naši planetu
Zemi.
DUBEN:
Ze starého chleba
a rohlíků jsme udělali ,,Morenu“ a poslali ji po vodě,
čímž jsme nakrmili i kačeny. Ze starých laků jsme
udělali barvy na vajíčka na
velikonoční dekorace.

ČERVEN:
Ze starých papírových
tácků, špejlí a brček jsme
vytvořili sluníčka na výzdobu při 40. výročí oslavy Mš.
Všem dětem i rodičům
moc děkujeme za veškerou pomoc při našem „RECYKLOVÁNÍ“.
Krásné prázdniny našim budoucím prvňáčkům a hodně úspěchů ve
škole přejí
třídní učitelky ze
Sluníček
(J.Křesťanová,
A. Šimková)

Různé
151. výročí bojů u Tovačova a vycházka po bojišti
V sobotu 15. července 2017 se bude v Tovačově konat
vycházka po bojišti války roku 1866, která se stala již tradiční součástí kalendáře kulturních akcí města. V letošním roce
navíc vycházka připadá na den 151. výročí krvavých bojů,
které se v okolí Tovačova odehrály 15. července 1866. V tento den se severně od města střetla rakouská brigáda generálmajora Lothara Rothkircha pochodující od Olomouce po
pravém břehu řeky Moravy s jednotkami pruské brigády
generálmajora Augusta von Malotkiho, které k Tovačovu
pronikly od Prostějova.
Srážka se pro rakouské jednotky již od začátku nevyvíjela příznivě a v poměrně krátkém boji o tovačovskou bažantnici se záhy prosadila progresivní pruská taktika. 7. východopruskému pěšímu pluku č. 44, který nesl hlavní tíhu
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bojů na pruské straně, se podařilo vytlačit rakouský 71. pěší
pluk z lesa a o něco později již byla nucena silně otřesená
Rothkirchova brigáda ustoupit z bojiště. Nenadálý přepad
pěti rakouských dělostřeleckých baterií pruskými kyrysníky
korunovaný ukořistěním 17 děl přispěl k jednoznačnému
výsledku srážky, který byl zpečetěn okolo 11. hodiny obsazením Věrovan. Tím nejpodstatnější události srážky u Tovačova skončily a na jejím dalším vývoji již nic nezměnila statečná obrana části rakouských vojáků v okolí tovačovského
zámku a mlýna, ani příchod zbytku rakouského VIII. armádního sboru k Dubu nad Moravou.
Tovačovské a věrovanské louky a obilné lány, jež se tohoto dne změnily v bitevní pole, byly zdupány botami pěšáků
i kopyty mnoha koní, rozorány střepinami granátů a posety
Číslo 3/2017
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stovkami padlých a raněných vojáků. Zem, která měla zrodit
zrno, byla zbrocena lidskou krví. Krajina po bitvě brzo zhojila své šrámy, jež utrpěla v průběhu divokého střetu, a jako
memento do budoucna v ní zbyly jen hroby padlých, jež
i dnes, po 151 letech, připomínají návštěvníkům krátkou, leč
velmi krvavou válku roku 1866.
Vycházky, které se na tovačovském bojišti konají téměř
každoročně již od roku 1994, mají zájemce o vojenskou historii seznámit nejen s památkami tohoto jediného moravského bojiště prusko-rakouské války a provést je tímto malebným koutem Hané. Mají také všechny poučit o pohnuté
historii tohoto kraje a o příčinách i následcích válečného
běsnění, kterému za oběť padlo mnoho nevinných životů
a které změnilo osudy mnoha místních obyvatel.
Již 21. vycházka po bojišti pořádaná městem Tovačovem a Komitétem pro udržování památek z války roku 1866
představí jejím účastníkům všech osm památek na válku

roku 1866 a seznámí je s průběhem vojenských operací
v okolí. Součástí bude i pietní akt u pomníku u Bezedného
dolu. Před vlastní vycházkou se bude v Dubu nad Moravou
konat krátká pietní vzpomínka na vojáky padlé v okolí obce.
Doufám, že zájem o tuto poměrně ojedinělou vzpomínkovou akci bude i v letošním roce tak velký, jak tomu bylo
i v předcházejících letech. Vycházky po bojišti u Tovačova
jsou totiž spolu s návštěvami Prachovského sedla nedaleko
Jičína jedinými akcemi, které pravidelně dlouhodobě seznamují s místy, kterými prošla válka roku 1866 (v 80. a 90. letech
minulého století byly pořádány exkurze po bitevním poli
u Hradce Králové a v letošním roce je snaha na tuto tradici
opět navázat). Již několik let se také daří organizovat vycházky například na Českoskalicku, Náchodsku nebo v některých
oblastech severních Čech. Můžeme jim jen přát, aby časem
získaly takovou tradici, jakou dnes mají ty tovačovské.
Jiří Synek, Komitét 1866

Obnovení tradice
Letos se náš taneční soubor HATĚ
pokusil obnovit krásnou lidovou tradici
a tou je „kácení máje“. Obnova tradice
přišla asi po patnácti letech. Rozhodli jsme se uspořádat tuto akci v parku
v ulici Jiráskova. Akce se konala v sobotu 27. 5., kdy bylo překrásné počasí.
Sluníčko příjemně hřálo, a tak jsme doufali,
že se snad někdo přijde na kácení podívat.
Ani jsme nepředpokládali, že dojde tolik lidiček, což bylo velmi příjemné. Pro přítomné
bylo připraveno občerstvení za lidové ceny,
pro děti byl postaven
skákací hrad, který byl
plně využit. Celá akce
se setkala s kladným
Číslo 3/2017

ohlasem, a proto jsme se rozhodli, že
uskutečníme kácení i v příštím roce
a na stejném místě. Snad se tato tradice obnoví natolik, že se bude moci
zapsat každoročně do kulturního kalendáře města.
J. Vrána
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DEN PŘÍRODY
V sobotu 20. 5. 2017 se uskutečnilo zábavné odpoledne pro děti a dospělé pod
názvem Den přírody. Akce se konala v prostorách hájovny Tovačov. Tento den připravil nově vzniklý spolek Děti a příroda, z.s., ve
spolupráci s MS Haná Tovačov.
Tento den byl věnován MUDr. Jindřichu
Palčíkovi, in memoriam.
Myšlenka této akce vznikla jako vzpomínka manželky Pavlíny a dcery Pavlínky na
počest jeho nedožitých narozenin, které by
právě v tento den určitě slavil. K tradici myslivosti jej přivedl jeho otec Jan Palčík. Oba
byli hrdí členové MS
Haná Tovačov. Jejich
kladný vztah k přírodě
a myslivosti se v rodině
drží dále.
Spolek Děti a příroda byl založen na
podzim roku 2016 a má

aktuálně 12 členů. Je tvořen lidmi z různých
koutů naší krásné země. Každý z nich je jedinečný a tím tvoří nadšenou partu, kterou
spojuje pozitivní vztah k myslivosti, přírodě
a dětem. Hlavní náplní tohoto spolku je celoroční činnost s dětmi, letní dětské tábory,
zábavně vzdělávací akce pro děti a dospělé,
přednášky a prezentace. Členové mají originální nápady, které se nebojí realizovat.
Cílem je vytvořit kladný vztah dětí k přírodě a myslivosti, naučit děti, jak se k přírodě
chovat a pečovat o ni. Předat jim toto cenné
kulturní dědictví naší republiky zábavnou
formou tak, aby bylo zachováno i pro budoucí generace.
Sobotní odpoledne bylo zahájeno trubači slavnostními fanfárami. Úvodem předsedkyně Pavlína Palčíková všechny přítomné přivítala a seznámila s programem.
Děti na připravených stanovištích ukázaly své znalosti o přírodě a šikovnost ve
sportovních aktivitách. Stanovišť bylo celkem sedm,
s různým zaměřením.
1. Hod na lišku (Lucie Svítková)
2. Poznávání dřevin a rostlin (Ing. Pavlína Pospíšilová,
Petra Pfauserová)
3. Střelba ze vzduchovky
(Ing. Petr Rolinc, Mirek Jurajda)
4. Chůze na chůdách mezi
zvířátky (Martina Tvrdoňová)
5. Malování na obličej
a tvorba medailí (Martin Čapek, Klára Hošková)
6. Poznávání lesní zvěře
(Petra Štěpánková)
7. Poznávání paroží a kůží
zvěře (Bc. Radomil Holík,
Markéta Chorá)
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Za své výkony byly děti právem odměněny sladkostmi, různými dárky od sponzorů a připravenými balíčky z MS Haná Tovačov.
Nedílnou součástí byl doprovodný program:
- ukázky trubačské hudby v podání Martina Poláka a Ing. Petra Rolince,
- představení kroužku Mladí včelaři vedeného Josefem Pietrakem,
- ukázky kynologie od Lenky Pokorné,
Dis. a Bc. Martina Suchánka,
- vystoupení sokolníků s dravci pod vedením Jiřího Diviny,
- přednáška Ing. Vladimíra Velického
o historii rybníkářství a myslivosti na Tovačovsku,
- ukázka sladkovodních ryb v akváriu Jiřího Zahradníčka.
O hudební stránku se staral Libor Fuchs.
Závěrem tohoto dne se vypouštěly balónky s přáními do nebe.
Koordinátorkou celé akce byla Pavča
Palčíková.
Den přírody se mohl uskutečnit také
díky sponzorům – město Tovačov, Rybářství
Tovačov, Pivnice u Čápa, Česká spořitelna,
manželé Rousovi, pí. Rašková, manželé Koskovi, pí. Hrubá, manželé Olejníčkovi, p. Zeiler, manželé Kytlicovi, p. Rokyta, p. J. Kytlica,
pí. Krčková, p. Z. Vybíral.
O bohaté občerstvení se postaralo MS
Haná Tovačov.
Akce se zúčastnilo více než sto dětí s rodiči, mnoho nadšených dospělých nejen
z Tovačova a okolí, ale i ze vzdálenějších
koutů naší republiky.
Velké poděkování patří všem členům
spolku Děti a příroda, z.s., našim skvělým kamarádům a všem návštěvníkům.
Úsměv a spokojenost dětí a dospělých
je pro spolek Děti a příroda, z.s. impulsem
do další činnosti. Těšíme se na další ročník.
Pavlína Palčíková
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Staňte se součástí čtenářské komunity...
Patříte mezi příznivce dobrého čtení a čas od času neodoláte navštívit knihkupectví a odnést si nějakou zajímavou knížku?
Považujete čtení knih za dobrou relaxační metodu
a smysluplné trávení volného času?
Máte potřebu mít vždy po ruce rozečtenou knížku
a těšíte se na chvíli, kdy ji vezmete do rukou a necháte se
unést jejím příběhem? Případně dáváte přednost četbě,
která rozšíří vaše obzory poznání prostřednictvím populárně-naučné literatury?
Souhlasíte s názorem, že elektronická čtečka je sice
moderní „vychytávka“, ale knížka má své kouzlo s nezaměnitelnou vůní tisku, estetikou knižní vazby a listováním
papírovými stránkami?
I když na většinu těchto otázek odpovíte kladně, přesto ještě nepatříte do čtenářské komunity některé z nejbližších knihoven?
Napravte to! Co získáte?
-

-

-

-

Knihovnické služby za symbolický poplatek (nabídka
knižních novinek a informační servis),
přehled o nejčtenějších knihách a nejoblíbenějších autorech,
za minimální roční poplatek si můžete přečíst maximální množství knih, které byste si všechny zřejmě nemohli
koupit,
bez dalších nákladů si můžete „otestovat“ i knihy nových
nebo pro vás neznámých autorů,
tituly zapůjčené z knihovny vám doma zaberou místo
jen na určitou dobu, vašim knihám musíte vyčlenit stabilní prostor, který se bude úměrně dalším nákupům
zvětšovat,
prostřednictvím speciální výpůjční služby mezi knihovnami můžete získat k přečtení i knížky, které nemá daná
knihovna ve svém fondu,
knihu zapůjčenou z knihovny, kterou po přečtení budete
chtít mít doma ve své knihovně, si pořídíte s jistotou, že
„nekupujete zajíce v pytli“.

Vaše nejbližší knihovny –
Městská knihovna Tovačov,
Městská knihovna Kojetín,
Městská knihovna Přerov,
Knihovna města Olomouce
Městská knihovna v Tovačově
zajistila pro své čtenáře od nového roku více než 400 nových
titulů a téměř 200 titulů z olomoucké knihovny prostřednictvím výměnných cirkulačních
souborů. Při výběru a nákupu
knih je upřednostňována poptávka čtenářské veřejnosti po novinkách, které jsou propagovány na
Číslo 3/2017

knižních portálech a webových stránkách známých nakladatelství a knižních distribucí. Je přihlíženo i k informacím
o nejčtenějších knihách a výběru nejoblíbenějších autorů,
které jsou pravidelně zveřejňovány v médiích. Lze tedy konstatovat, že velká část propagovaných knižních novinek je
čtenářům k dispozici i v tovačovské knihovně.
NOVÉ SLUŽBY KNIHOVNY:
Knihovnický servis po telefonu – výběr knih na určitý
den a hodinu.
Výhoda: knihy máte připravené, zaevidované, pouze
naskládáte do tašky a odcházíte. Tato služba je vhodná zejména pro seniory a osoby se zdravotním postižením, kterým mohou knihy vyzvednout i jejich příbuzní nebo známí,
ale je určena také ostatním občanům, jimž takto forma služby bude vyhovovat.
Bibliograficko-informační služba knihovny prostřednictvím telefonu, e-mailu příp. sms.
Výhoda: požadované informace získáte rychle i mimo
půjčovní dobu knihovny a bez potřeby osobní návštěvy.
Nevyhovuje vám délka výpůjční doby a nechcete dostávat upomínky?
Výhoda: v tomto případě si můžete v knihovně domluvit „výpůjční dobu na míru“.
Máte zájem o konkrétní knížku a momentálně nemáte plánovanou cestu do knihovny?
Výhoda: prostřednictvím on-line katalogu na webových
stránkách knihovny se můžete podívat, zda-li je daný titul
v knihovně vč. informace, je-li momentálně k dispozici nebo
je půjčený.
Nejste si jisti, kolik a jaké
knihy jste si v knihovně zapůjčili?
Výhoda: na základě svého
čtenářského konta uvedeného pod on-line katalogem na
knihovnickém webu můžete
zjistit vaši poslední návštěvu
knihovny i tituly, které byly
zapůjčeny.
Další informace na webu:knihovnatovacov.cz, tel. 581
706 961
Oznámení:
V tovačovské knihovně
byla provedena aktualizace
knihovního fondu, při které
byly vyřazeny opotřebované
tituly. V měsíci září se uskuteční výprodej těchto knih za
velmi nízké ceny.
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Ze sportu
Úspěchy mladých atletů
V sobotu 13. května 2017 se na fotbalovém stadionu TJ
Spartak Přerov uskutečnilo okresní kolo atletického čtyřboje.
Regionální soutěž pořádá pravidelně Česká asociace Sport
pro všechny. Soutěží se v těchto disciplínách: skok daleký,
hod míčkem (či granátem), sprint a běh vytrvalostní. Letošní
ročník reprezentovali z Tělovýchovné jednoty Sokol Tovačov
pouze tři chlapci. I přes malý počet zúčastněných obsadili
dva z nich stupně vítězů. Martin Kohn (ročník 2004) získal
1. místo v kategorii starší žáci III. a Milan
Kyas (ročník 2003) obsadil 2. místo v kategorii starší žáci IV. Ve stejné kategorii
bojoval i Jiří Pazdera, který se umístil
na krásném čtvrtém místě. Celkem se
okresních atletických závodů zúčastnilo bezmála sto dětí.
V neděli 21. května 2017 se poté
uskutečnilo krajské kolo atletického
čtyřboje, tentokrát na přerovské Viktorce. Bojovalo se ve stejných disciplínách,
jen za účasti dětí z okresů Přerov, Prostějov a Olomouc. Tovačovskou mládež
tentokrát reprezentovali čtyři závodníci, a to velmi úspěšně. Gratulace patří Lukáši Milerovi (r. 2006) za 1. místo
v kategorii mladší žáci III., Anetě Partykové (r. 2002) za 1. místo v katego-
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rii starší žačky III., Barboře Polzerové (r. 2002) za 2. místo ve
stejné kategorii a Michaele Milerové (ročník 2001) za 2. místo
v kategorii dorostenky.
Krajské i okresní kolo bylo pro tovačovskou mládež velmi
úspěšné. Děkujeme všem za vzornou reprezentaci TJ Sokol
Tovačov a přejeme spoustu sportovních úspěchů.
Za TJ Sokol
Markéta Hajduková
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Bikování po okolí se Spolkem ProAktivity
V neděli 28. května pořádal místní
Spolek ProAktivity nenáročný výlet do
lázní Slatinice. Víkend byl pro místní
cyklo nadšence poměrně náročný, protože den předem pořádal mikroregion
Střední Haná cykloakci, které se mnozí
z nás také zúčastnili.
Vyjíždělo se v deset hodin z Náměstí a naším cílem se měly stát lázně

Slatinice. Z Tovačova jsme vyjeli směr
Ivaň – Klenovice – Bedihošť - Prostějov.
Zde také byla naše první zastávka. Odtud dále do Držovic – Smržic a Slatinic.
Z větší části vedla celá trasa po cyklostezkách. Ve Slatinících jsme si prohlédli lázeňský park, dali si oběd a vyrazili
domů směr Lutín – Olšany – Vrbátky –
Klopotovice – Tovačov.

Celý okruh měl 58 km. A i počasí
nám vyšlo báječně. Naštěstí se cesta
obešla bez nehod, trošku jsme si spálili ramena, cestou jsme měli jeden defekt, ale na tváři úsměv. Další veřejnou
cykloakci Spolek plánuje na konec
září.
Za Spolek ProAktivity
Markéta Hajduková

Mobilmania
Milí čtenáři, dovolte, abychom vám přiblížily činnost našeho oddílu mladších žaček TJ Sokol Tovačov. Stejně jako
v minulých letech jsme se také v právě uplynulém školním
roce scházely každý týden ve sportovní hale, hrály si a společně sportovaly.
Nejraději máme gymnastické náčiní, jako jsou kruhy,
trampolína, švédská bedna, kladina. Zkoušíme šplh na tyči
i přeskok přes kozu. Rády skáčeme přes švihadlo, cvičíme
s velkými obručemi nebo podbíháme a přeskakujeme točící se lano (… dospělým doporučujeme vyzkoušet :-) ). Často
hrajeme různé míčové hry (vybíjenou, melu, „vyvolávku“). Máme k dispozici žíněnky, na kterých trénujeme
kotouly, stojky, hvězdy, rondáty a přemety. Využíváme
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také zvukovou aparaturu, díky níž můžeme cvičit aerobní
a protahovací cvičení s příjemným hudebním doprovodem.
Nejvíce se však vždy těšíme na nacvičování společné
sportovně-taneční skladby. Když ji potom můžeme předvést
rodičům, kamarádům a ostatním divákům a navíc sklidíme
potlesk a vysloužíme si nějakou dobrotu, diplom nebo dokonce medaili, je to pro nás vždy velká odměna a motivace.
No a protože letos je naše partička opravdu v pubertě
a téměř žádná z nás neudělá krok bez mobilního telefonu,
rozhodly jsme se trochu seznámit s tímto naším světem i vás,
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naše diváky. Nacvičily jsme skladbu s názvem „Mobilmania“.
Podtitul zní: „Milí dospělí, nevíte-li si rady s mobilním telefonem, směle se obraťte na své ratolesti.“
Naše vystoupení jste mohli vidět na sportovním plese,
dětských šibřinkách, přehlídce pódiových skladeb, na májovém jarmarku nebo v Ivani na fotbalovém hřišti. Dvakrát jsme
také soutěžily za hranicemi našeho města, jednou v Olomouci na Krajské přehlídce pódiových skladeb a podruhé v Litovli
na taneční soutěži. Odtud jsme si dovezly bronzové medaile
(roládu jsme nedovezly, tu jsme rovnou snědly).
Společně strávený čas jsme pro letošek uzavřely piknikem
… ale už se těšíme na příští rok … máme připravené další
překvápko :-)
Za oddíl mladších žaček TJ Sokol Tovačov – Olga Pečenková

Hoří, má panenko
Hoří, hoří! Stejná slova při rozkvílení sirén v Tovačově, jejichž pronikavý
zvuk jde až někdy proti srsti, Vám jistě
prolétnou hlavou stejně tak, jak je prohlásil v satirickém filmu Miloše Formana
Hoří, má panenko předseda hasičského
sboru na jeho bálu. A víte, že tento film
vlastně letos slaví padesát let? Co jste
viděli v uvedeném filmu se zcela vymykalo realitě už tehdy. Ale vraťme se na
začátek. Dnešní náplň práce hasičů, to
nejsou jenom požáry. Statistika praví,
že v roce 2016 činily požáry ze všech zá-

sahů hasičů u mimořádných událostí v
České republice pouhých 14,9 %. Nejvíc
hasiče zaměstnávala technická pomoc
– například při živelních pohromách,
pak dopravní nehody.
Od ledna 2017 jednotka sboru
dobrovolných hasičů města Tovačova,
kterou zřizuje a zabezpečuje město
Tovačov ustanovením zákona o požární ochraně, zasahovala k 16. červnu
2017 u 16 mimořádných událostí. Pro
srovnání, v loňském roce se tovačovští
hasiči vydali na pokyn operačního stře-

01) výcvik záchrany tounoucího na zamrzlé vodní
ploše v únoru 2017
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diska tísňového volání pomáhat lidem
celkem sedmnáctkrát. K uvedenému
datu jednotka zasahovala u čtyř požárů, sedmi dopravních nehod a do výčtu
událostí počet završují technické pomoci. Jen v Tovačově to bylo 7 různých
mimořádných událostí. O co třeba šlo?
V lednu jsme pomáhali městu Tovačovu
plnit závazky plynoucí z mimořádných
veterinárních opatření v důsledku výskytu ptačí chřipky spojených se zajišťováním uhynulých labutí na vodních
plochách. V únoru vypověděla službu

02) den IZS v Brodku u Přerova v dubnu 2017
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dodávka elektrické energie v areálu
zpracovatele betonu a na jeho žádost
prostřednictvím tísňové linky 150 byl
dodáván elektrický proud z náhradního
elektrického zdroje do výrobní technologie, čímž se odvrátil vznik škod. V dalších měsících jsme vyprošťovali osobu
ze zamknutých prostor nebo jsme také
byli povoláni k záchraně osoby z hradního příkopu během pálení čarodějnic.
U požáru jednotka zasahovala pouze
jednou, a to na hrázi Hradeckého rybníku na konci května. Zbylý počet mimořádných událostí na katastru města
Tovačova dotváří dopravní nehody.
Tím však nic nekončí. V rámci hospodářské činnosti jednotky se svolením

našeho zřizovatele jednotka pomáhala například na žádost dvou vlastníků
nemovitostí v Tovačově s rizikovým kácením stromů nebo z výškové techniky
byly zbaveny nečistot střešní okapy
chrámu Páně zasvěceného sv. Václavovi. Dále se jednotka aktivně prezentuje na nejrůznějších kulturních akcích,
jako je třeba modelářská výstava Plastic People Of Tovačov, dětský den se
Šancí, nelze opomenout doplňování
vody parní lokomotivě na Velikonoční
neděli. Ať nejsme pořád jen v Tovačově, tak kupříkladu v den integrovaného
záchranného systému v Brodku u Přerova nebo dětských dnech v Dubě nad
Moravou nebo Majetíně se tovačovská

03) modelářská výstava Plastic People Of Tovačov v
květnu 2017

jednotka reprezentovala se svou automobilovou plošinou. A další a další
akce spojené s naší prezencí, určené
zejména dětem. Přeci jenom to budou
právě ony, které nás jednou v naší službě vystřídají.
Závěrem bychom chtěli – jednotka
sboru dobrovolných hasičů města Tovačova, poděkovat našemu vedení města
za dosavadní spolupráci, spoluobčanům za podporu a pochopení, když
Vás jednou sirény v noci probudí, a už
naprosto s velkým díkem za všechno
nesmíme zapomenout na naše drahé
polovičky a rodiny, bez kterých by to
nešlo vůbec.
Jaromír Otáhal

04) požár na hrázi Hradeckého rybníku v květnu 2017

In-line hokej
Dne 25.6.2017 proběhl závěrečný turnaj o Mistra ČR v in-line hokeji na přerovském Zimním stadionu. Po loňských
třetích a čtvrtých místech, v kategorii přípravek, tento rok
dovedl Jiřího Zavadila a Štěpána Vránu do finále celé soutěže. Den před tímto finálovým utkáním v barvách tovačovského Sokola odehráli celodenní turnaj ve florbale v přerovské
Městské hale.
Jiří Zavadil

Pohybové skladby v Tovačově – 24. ročník
Opět po roce proběhly v Tovačově Pohybové skladby, které pořádá
regionální centrum Sportu pro všechny v Přerově ve spolupráci s TJ Sokol
Tovačov. Letos se autorské přehlídky
zúčastnilo téměř 300 vystupujících.
TJ Sokol Tovačov reprezentovaly čtyři
skladby.
Nejmladší miminka vystoupila se
svými rodiči ve skladbě Šmoulové
a Šmoulata. Zasloužili by si zápis do
Guinessovy knihy rekordů, neboť takové mimi – mini vystupující jsme tu
snad ještě neměli! Když se miminka
vozila v boxech na hračky, žasli jsme
údivem! Skladbu nacvičily maminky
Martina Marvanová a Jana Smrčková.
Číslo 3/2017
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Předškolní děvčata a kluci, které známe z loňské Pomády,
se nám letos představili se skladbou „Po čem kluci touží“. Byl
jich plný parket a své vystoupení zvládali na jedničku! Největší překvapení pro nás – všechny diváky bylo, když v závěru skladby se ke svým dětem přidali jejich rodiče. Byli úplně
v civilu, nikdo to nečekal a bylo to veliké překvapení! Skladbu
nacvičily Olga Čechmánková a Kateřina Hrubá.

strana 18

Děvčata pod vedením Olgy Čechmánkové a Heleny Cetkovské se představila ve skladbě „Mobilmánia“. Tančily, telefonovaly a skvěle se u toho bavily! Moc jim to ve žluté fosforové barvičce slušelo! V jedné části se k nim připojila i cvičitelka
Olinka a bylo vidět, že jim to spolu klape!
Nejstarší děvčata – Rebelky – se letos ve své skladbě „Není
trnka jako trnka“ přenesly do sadu plného trnek. Sbíraly, plni-

Číslo 3/2017
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ly bečky, ale hlavně byly překvapené, jaká „Pražanda“ se mezi
nimi objevila. Byla krásná, elegantní - každá jsme tu roli chtěly tančit! I my tety trenérky|!!! Ve skutečnosti byla skromná,
obyčejná a stala se jednou z nás!!! Tolik ze scénáře. Skladbu
nacvičily Ivana Smolková a Hana Cetkovská.
Letos byla poprvé přehlídka mezinárodní. Přivítali jsme
hosty ze Slovenska. Se svými propracovanými skladbami při-

jeli tanečníci ze ZŠ Ludanice. Kromě tovačovských skladeb
jsme dále mohli zhlédnout skladby SVČ Atlas a Bios Přerov, TJ
Sokol Kojetín, SVČ Lipník a TJ Sokol Troubky.
Přehlídku pohybových skladeb opět navštívila spousta diváků, hala se otřásala potleskem a všichni cvičenci a tanečníci
si za odměnu odnesli na krku zlatou medaili!
Ivana Smolková

Turnaj v ringu na ukončení sezóny
V TJ Sokol funguje několik oddílů
pro děti. V tom našem, Sportovní hry
pro děti od 10 do 15 let, se věnujeme
zejména míčovým hrám, ale i gymnastice a v letním období i atletice. A protože nám cvičební rok končí stejně jako
ten školní, tak jsme se rozhodli na závěr
sezóny uspořádat turnaj v ringu, které
s dětmi mimo jiné taky někdy hrajeme.
Ringo je hra, která rozvíjí snad
všechny vlastnosti potřebné člověku
v dnešním životě – postřeh, rychlou
reakci, prostorovou orientaci, obratnost, fyzickou kondici, vůli a především
sportovní chytrost. Hraje se s gumovým
kroužkem uvnitř dutým na hřišti stejných rozměrů, jako je hřiště pro volejbal. Účelem hry je umístit kroužek do
hřiště soupeře. Hrají se dvouhry, čtyřhry
a smíšené trojice (2 muži a 1 žena nebo
naopak) a smíšené čtyřhry.
Svými vlastnostmi se jeví ringo jako
výborný doplňkový a hlavně základní
sport, a to především pro děti a mládež.
Technika hry je málo náročná a umožňuje hráči zapojit se do soutěží již po
krátkém zaškolení. Také materiálové
nároky jsou minimální – stačí pouze
zmíněný kroužek a hřiště. Vedle volejČíslo 3/2017
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balových kurtů a hřišť v halách a tělocvičnách lze využít i rozkládacího hřiště.
Je to velmi vhodný doplňkový sport pro
mladé brankáře, odbíjenkáře, házenkáře. Pro všechny je pak ringo prostředkem pro zvýšení všeobecné tělesné

průpravy, fyzické kondice a postřehu.
Díky těmto vlastnostem a své přístupnosti každému bylo ringo dokonce nazváno jako „esperanto“ sportů.
Na konci září budeme opět začínat
se sportováním a rádi uvítáme v hale

nováčky, kteří by si třeba ringo s námi
rádi zahráli. Sportovní hry pro děti jsou
určeny pro chlapce a dívky ve věku 10
– 15 let a obvykle se scházíme jednou
týdně. Přesný rozpis cvičebních hodin
bude zveřejněn v září. Těším se na vás!
cvičitelka Markéta Hajduková

Rybářské závody mládeže na Hradeckém rybníku
v Tovačově
V sobotu 10. června 2017 se od 8.00 hodin
konal na Hradeckém rybníku v Tovačově v pořadí již 14. ročník rybářských závodů mládeže.
Tuto velmi populární akci každoročně organizuje město Tovačov ve spolupráci s Rybářstvím
Tovačov, Českým rybářským svazem MO Tovačov a ZŠ a MŠ Tovačov. Na průběhu a zejména
na účasti letošního ročníku se velkou měrou
podepsalo nevlídné počasí. Od rána velmi silně pršelo a tato skutečnost zcela jistě odradila
mnoho natěšených mladých rybářů a rybářek.
I tak jich ale nakonec dorazilo celkem 26. Někteří z nich byli do deště velmi dobře vybaveni
a někteří naopak vůbec ne. Promáčení byli ještě
před samotným začátkem závodu. I zde tedy
platilo známé pravidlo, že neexistuje špatné
počasí, ale jen špatné oblečení.
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RZ Pavla Mlčochová vítězka kategorie dívek
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Mizerný Tovačov – 2. díl
Parkování na tovačovském náměstí, kde mnoho let platí dopravní značka zóny se zákazem stání. Bohužel nepomohlo ani
p
p
přidání parkovacích
míst.

Nejlepším místem pro zaparkování v centru mě sta je vjezd do budovy radnice.
Nad tím opravdu zůstává rozum stát.

Číslo 3/2017
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Příroda Tovačovska

Polní cesty v okolí města jsou vylepšeny zásahem milovníků přírody. Nekonečný příběh připomínající boj s větrnými
mlýny.

Pořádek na vlastní zahrádce nade vše. Zbytek mě nezajímá. Však on to nakonec ně kdo odveze.
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Sběrový dvůr je daleko. Přece se s tím nepotáhnu až tam. Ať si to městská údržba uklidí.

Zaparkovat
svého miláčka v zákazu vjezdu?
Žádnýý p
problém.
p
j

Zámecká alej rybníka Kolečko je chráněným krajinným prvkem.
Číslo 3/2017
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Pocta letci Kucenkovi? Tak to určitě ne!

Návštěva na městském úřadě ? Ani náhodou!

Horký kandidát na titul „Hňup roku“

Stan postavený v sobotu 17. 6. 2017 ráno na čerstvě opravené a chemicky ošetřené ploše fotbalového hřiště v Tovačově
navíc označené zákazem vstupu poněkud zaskočil členy výboru oddílu kopané.
Ta parta ve stanu byla asi z jiné planety. Normální člověk něco podobného snad vymyslet ani nemůže.
A tak si tady ž ijem!
Budeme-li lhostejní k tomu, co se kolem nás děje, tak to v našem městě ještě dlouho lepší nebude.
strana 24
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Faktem ale je, že déšť vůbec nevadil rybí obsádce Hradeckého rybníka.
Po celou dobu závodu, který trval od
8.00 hodin až do 12.00 hodin ryby vesele braly a staraly se tak o zábavu všem
zúčastněným. Každý z mladých rybářů a rybářek si nějakou tu rybku chytil
a největší ulovený kapr měřil 57 cm.
Závěrem bych velmi rád poděkoval všem organizátorům závodů, všem
sponzorům za krásné ceny a také všem
rodičům, kteří své děti na tuto akci připravili. Těším se na případné setkání
u vody také v příštím roce.

Kategorie mladších chlapců:
1. místo Adam Kopečný z Křenovic
2. místo Lukáš Mrhálek z Kroměříže
3. místo Jakub Strnad z Tovačova
4. místo Michal Mojžíš z Tovačova
Kategorie starších chlapců:
1. místo Tomáš Číhal z Věrovan

2. místo Tadeáš Maitner z Tovačova
3. místo Jakub Vojtašek z Tovačova
4. místo Martin Kohn z Tovačova
Cena starosty města Tovačova za
nejdelší ulovenou rybu:
Tomáš Číhal – kapr 57 cm
LB

Výsledky závodů
Kategorie dívek:
1. místo Pavla Mlčochová z Tovačova
2. místo Lucie Glubišová z Tovačova
3. místo Aneta Šálková z Tovačova
4. místo Amálie Mirvaldová z Přerova

RZ Společné foto

RZ Martin Kohn s jedním ze svých úlovků

RZ Tomáš Číhal s nejdelším uloveným kaprem

Spaní v hale – Rebelky TJ Sokol Tovačov
Nejlépe se spí samozřejmě doma. Ale ihned potom v hale!
Takové matrace, jaké máme v hale, jen tak někde nekoupíte!
Do žíněnky na skok vysoký se zaboříte tak, že si připadáte,
že už z ní ani nevstanete!!!! Moc dobře se nám spalo! To také
proto, že jsme navštívili tovačovskou saunu, byli dobře vysaunovaní a po studeném bazéně jako znovu zrození. Načerpali
jsme novou energii, a tak si před spaním mohli zahrát nějaké
hry. Nejdéle jsme vydrželi u akrobatické soutěže. Některé prvky můžete vidět na fotkách. Posilněni muffinami a bábovkou
Číslo 3/2017
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od maminek jsme vydrželi hodně dlouho do noci! Na druhý
den ráno jsme se vydali na bowling a na film Kráska a zvíře do
Šantovky. Byl to zasloužený relax v našem náročném období
plném soutěží a vystoupení!
Ivana Smolková a Hana Cetkovská
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Zpráva o účasti TJ Sokol Tovačov na florbalovém
turnaji v Přerově
V sobotu 24. června 2017 se v Městské sportovní hale
v Přerově uskutečnil florbalový turnaj elévů, ročníku 2006
a mladších, kterého se zúčastnili také borci z TJ Sokol Tovačov. Šlo o první velkou akci, kde jsme mohli porovnat naši
hráčskou úroveň s konkurencí. Během letošní sezony proběhlo několik porovnávacích utkání s mančafty Troubek, Přerova a Olomouce. Na závěr sezony jsme dostali pozvání na
turnaj pořádaný florbalovým klubem v Přerově.
Během turnaje jsme odehráli osm utkání se střídavými
úspěchy. Od nejlepších tří týmů jsme utrpěli porážku, dva

Porada s trenérem

týmy jsme sami porazili a s dalšími dvěma týmy jsme se po
celou hrací dobu přetahovali o vedení a konečnou výhru či
prohru.
Naši hráči během turnaje začali chápat nutnost přesného
střídání, kolektivního pojetí hry, rychlosti a dovednosti s míčkem. Pro většinu hráčů to byla první zkušenost a pro nejmladší
hráče motivace se dotáhnout na úroveň nejlepších hráčů.
V turnaji kluci hráli v následující sestavě :
Hozman Jan - Sova Jakub - Klimeš Ondra /ONĎAS/
Zavadil Jirka – Vrána Štěpán – Uhlíř Vojtěch

Vyhráváme

Nefalšovaná radost z vítězství
Číslo 3/2017
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Lehký Martin –Vojtašek Patrik–Matula
Ondra
Hozman Tom – Vrána Adam – Klemeš
Petr
V brance se střídala dvojice brankářů
Koudela Filip a Hozman Dan
Do dvou zápasů ještě zasáhl u nás
pravidelně hostující hráč z Troubek David
Svozil.
O vstřelené branky se podělili tito
střelci:
Hozman J.
9
Hozman T
1
Hozman D
1
Zavadil J.
8
Sova
1
Vrána Š.
4
Klimeš
4
Lehký
1
Vojtašek
2
Uhlíř
3
Klemeš
1
Náš nejmladší hráč byl Tom Hozman
/ 6 let/. Jeho starší bratr Jan Hozman se
předvedl jako nejlepší střelec a hráč, který se během roku nejvíce zlepšil a v turnaji
předvedl své kvality. Dobrý pohyb na hřišti a důraz nelze upřít ONĎASovi Klimešovi, který překvapil i počtem vstřelených
branek.
Nejlepšími hráči mančaftu byli jednoznačně Štěpán Vrána a Jiří Zavadil, jr.,
kteří fungovali také jako opora celého
týmu. Oba pak následující den, tj. v neděli
25. června 2017 sehráli v barvách svých
týmů Olomouce a Přerova společné finále
Mistrovství ČR přípravek v in – line hokeji.
Jirka Zavadil, jr., s přerovskými Night Birds
získal zlato a stal se tak Mistrem ČR pro rok
2017, Štěpán Vrána bral stříbro a je pro letošek vícemistr.
Na závěr dovolte velké poděkování
vedoucímu týmu TJ Sokol Tovačov a florbalovému trenérovi Ing. Jiřímu Zavadilovi za záslužnou práci s dětmi, pro děti
a vzornou reprezentaci TJ Sokol i města
Tovačova.
V Tovačově, 26. června 2017
Mgr. Ivana Zavadilová
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Pro nás jste vítězi

Góól

Tým TJ Sokol Tovačov
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Střední Hanou na kole
V sobotu 27. května 2017 se uskutečnil nultý ročník cyklistické akce pro
širokou veřejnost „Střední Hanou na
kole“, kterou připravil a zorganizoval
Dobrovolný svazek obcí mikroregionu
střední Haná.
Cílem této akce bylo na kole projet
čtrnácti obcemi našeho mikroregionu
po předem připravené a vyznačené
trase o celkové délce přibližně 66 km.
Zájemci o účast se mohli registrovat
v kterékoliv obci mikroregionu, kde na

stanovišti obdrželi cyklopas s mapkou
a pásku na ruku. V každé obci, kterou
projížděli, pak na kontrolním stanovišti
obdrželi do cyklopasu razítko a mohli
si nabídnou něco dobrého z místních
specialit. Nutno přiznat, že všechny
obce byly naprosto perfektně připravené a o účastníky akce tak bylo po celou
dobu jejího konání vzorně postaráno.
Dojezd byl pro letošní rok stanoven
na hřišti v obci Ivaň. Zde všichni účastníci odevzdali své kontrolní pásky pro
potřeby vyhodnocení akce a ti, kteří projeli celou trasu, se mohli zúčastnit slosování o cenu pro nejlepšího cyklistu. Odměněni byli také
nejmladší a nejstarší účastníci. Organizátory dojezdu v cílové stanici
je třeba pochválit jednak za perfektní přípravu programu, ale také
za rychlé bezchybné vyhodnocení
akce. Velký dík pak patří také všem
dobrovolníkům v jednotlivých obcích, kteří se do příprav a organizace této cyklistické jízdy zapojili.
Akce se mimořádně vydařila a my
všichni se můžeme společně těšit
na podobný podnik v příštím roce.

Na závěr mi dovolte trochu statistiky.
Registrovaní účastníci podle obcí:
NĚMČICE NAD HANOU
69
TOVAČOV
63
KOJETÍN
58
IVAŇ
57
TROUBKY
41
UHŘIČICE
26
LOBODICE
24
OPLOCANY
24
MĚROVICE NAD HANOU
22
ZÁŘÍČÍ
17
KŘENOVICE
15
OBĚDKOVICE
13
POLKOVICE
12
STŘÍBRNICE
6
………………………………………..
CELKEM
447
Do cílové stanice dojelo 356 cyklistů, z toho 272 projelo celou trasu.
Nejstarším účastníkem byl pan Vojtěch Gregovský z Lobodic, který měl 81
let.
Nejmladšími účastnicemi byla děvčata Tatiana a Michaela Pavlíkovi z Tovačova ve věku jeden rok. Po trase cestovala ve vozíku za kolem.
LB

Starostové a místostarostové v cíli akce
Číslo 3/2017
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Volejbalový turnaj ve Věrovanech
V sobotu 13. května 2017 se na antukovém hřišti ve Věrovanech uskutečnil
třetí ročník volejbalového turnaje smíšených družstev neregistrovaných hráčů –
Memoriál Jardy Mourala, který pořádala
tamní tělovýchovná jednota. Volejbalové
turnaje mají ve Věrovanech čtyřicetiletou
tradici a členové našeho volejbalového

oddílu se jich v posledních 8 letech pravidelně zúčastňují. Tak jako se jich zúčastňovali naši rodiče před x-lety (éra bratrů
Přikrylových, Jaroslava Dostála, Mirka
Šimka, Petra Klimeše, Mirka Ženčáka aj.).
Tenkrát se volejbalový turnaj jmenoval
Turnaj osvobození a uskutečňoval se pravidelně kolem 5. května. Tradici ve Věro-

vanech Sokol drží dále, akorát s jiným názvem. Letošního turnaje se zúčastnilo 8
týmů a Tovačov skončil na sedmém místě.
Na fotografii zleva: Dostál Radoslav, Hajduk Tomáš, Vybíralová Renata, Hajduková
Markéta, Pečenka Jan, Seifriedová Nikola.
Za TJ Sokol Tovačov
Markéta Hajduková

Turnaj letního slunovratu poprvé v Troubkách
V sobotu 10. června 2017 se ve sportovní hale
v Troubkách uskutečnil turnaj letního slunovratu ve
volejbalu smíšených družstev, který pořádala tamní tělovýchovná jednota, odbor Sport pro všechny. Tovačov
reprezentovaly dva týmy. Tým juniorů skončil na pátém
místě, senioři na turnaji získali zlato. Na fotografii vítězný tým. Zleva: Pečenka Jan, Vybíralová Klára, Hajduk
Tomáš, Vybíralová Renata, Hajduková Markéta a Štefek
Gustav.
Za TJ Sokol Tovačov
Markéta Hajduková

FOTBALOVÁ DEKÁDA UZAVŘENA TITULEM MISTRŮ
Oddíl kopané TJ Sokol Tovačov v sezóně 2016/2017 splnil
svůj cíl. Žádný tým neskončil na poslední příčce. Naopak, tým do
15 let opět po dvou letech vybojoval mistrovský titul„Vítěz okresního přeboru“. Pohled do tabulek 2016/2017 vypadá takto:
„A“ tým 12. místo trenér Tomáš ŠILHA, vedoucí mužstva
Jan BOUCHAL
„B“ tým 5. místo trenér Radek CHARVÁT, vedoucí mužstva
Jan TŘASOŇ
U-19 dorost 7. místo trenér Antonín SEDLÁK, vedoucí
mužstva Robert FILDÁN
U-15 starší žáci 1. místo Vítěz okresního přeboru trenéři
Karel KESL, René KEJVAL, Petr VYBÍRAL
U-13 mladší žáci 3. místo trenéři Miroslav OTÁHAL a Zdeněk VÁLEK
U-11 starší přípravka 4. místo trenéři Jarmila KYASOVÁ a Petr BUREŠ
U-9 mladší přípravka 6. místo trenéři Jarmila KYASOVÁ a Petr BUREŠ
Za posledních deset let se v Tovačově
často slavilo. „A“ tým v sezoně 2006/07 slavil
Titul Mistrů Okresního přeboru a 2009/10
historicky první titul, Mistr Krajské I.B třídy.
Starší žáci U-15 získali titul Mistr Okresního
přeboru hned třikrát, 2006/07, 2014/15 a letos 2016/17. Pět titulů za 10 let. To je fotbalová vizitka TJ Sokol Tovačov. To je reklama
našeho města nejen na okresní, ale i krajské
úrovni.
Sotva sezona skončila, nová je za dveřmi. Vstupujeme do soutěží se závazkem
vystoupat tabulkou vzhůru a naplnit vás
strana 30

fanoušky radostí z předvedené hry. K tomu jsme připravili
mnoho novinek nejen pro hráče, ale i pro vás, nejlepší fanoušky v kraji. Jelikož na naše utkání přichází pravidelně více
jak 200 diváků, máme pro vás, jako první a jediní v kraji, připravené PERMANENTKY na domácí utkání. Ano. Prestižní záležitost pro opravdové srdcaře našeho klubu. Informace brzy
naleznete na www.fotbaltovacov.cz.
Děkujeme všem sponzorům, fanouškům, trenérům, hráčům a ansámblu v zákulisí, za krásné chvíle, mistrovský titul,
a zvláště hráčům „A“ týmu za nervy drásající závěr letošní sezóny.
Václav Bílý
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Pozvánky
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POZOR! POZOR!
Zavítá k nám oblíbené
loutkové divadlo
BOĎI z Jaroměře
v sobotu
29. července 2017,
od 13 hodin,
na nádvoří zámku v Tovačově
13 h. O Zubejdě Solimánské
15 h. Začarovaný les
17 h. Čerti na hradě
Ctěné obecenstvo
je srdečně zváno

Číslo 3/2017
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Vítání občánků
V sobotu 3. června 2017 bylo do svazku města Tovačova přivítáno 7 dětí, jeden chlapec a šest děvčat.

Patrik Melichar

Natálie Ludvová

Emma Zavadilová

Adriana Valíčková

Magdalena Stuchlíková

Zoe Mudrá

Eliška Zapletálková

