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Informace z městského úřadu
Informace ke kácení stromů v dubové aleji v Tovačově
Vzhledem k množícím se dotazům
a také s ohledem na narůstající počet
fám a dezinformací předkládám veřejnosti základní informace týkající se revitalizace dubové aleje v Tovačově.
Nejstarší dubová alej v našem městě
a jedna z nejstarších na Moravě se dočká ještě v tomto roce a následně v roce
2018 rozsáhlého zásahu. Vlastníkem
aleje není město Tovačov, jak se mnozí
domnívají, ale státní podnik Lesy ČR.
Tato společnost připravila projekt revi-

talizace aleje. V žádném případě se ale
nejedná o vykácení všech stromů.
Lesy ČR zahájí postupnou revitalizaci aleje v měsíci srpnu 2017. Ošetřeno
bude 179 stromů. Pokáceny a vyřezány
budou zejména náletové dřeviny, které
brání původním stromům ve zdravém
rozvoji, a pak ty stromy, které jsou ve
velmi špatné kondici, bez perspektivy uzdravení a jsou nebezpečné pro
návštěvníky aleje. Stromy se budou
postupně ošetřovat a kácet do března

roku 2018. Náhradou bude vysazeno
celkem 242 vyspělých sazenic převážně
dubu letního.
Díky tomuto zásahu by se měla výrazně
prodloužit životnost řady stromů v aleji
a mělo by být zachováno také životní
prostředí pro množství chráněných živočichů, které se na tomto místě vyskytují. Výrazně se zvýší také bezpečnost
všech návštěvníků aleje.
V Tovačově dne 28. 8. 2017
Mgr. Bc. Leon Bouchal, starosta města

Tiskovou zprávu, kterou vydal s.p. Lesy ČR k tomuto tématu, rovněž uveřejňujeme.

Historickou alej u rybníka Kolečko v Tovačově nechají ošetřit Lesy ČR
Revitalizaci jedné z nejstarších dubových alejí na Moravě
u rybníka Kolečko v Tovačově v Olomouckém kraji v srpnu
zahájí státní podnik Lesy ČR. Stromy se budou ošetřovat a kácet do března 2018. Od listopadu do dubna 2018 se vysadí
nové. Návštěvníky čekají omezení. Projekt vyjde na bezmála
tři miliony korun bez DPH.
Stromořadí staré více než čtyři sta let založil ve střední části
Hornomoravského úvalu zvaném Středomoravská niva rod
Pernštejnů. Mnoho dřevin je dnes přestárlých a nebezpečných. V aleji i mimo ni proto bude ošetřeno 179 stromů. Ty
nebezpečné nebo s nízkou vitalitou a krátkodobou perspektivou je třeba pokácet a vyřezat náletové dřeviny. Náhradou
bude vysázeno celkem 242 vyspělých sazenic převážně dubu
letního, ale také jilmu vazu a topolu černého. „V lokalitě jsou
velmi cenné staré stromy. Chceme jich udržet co nejvíce, aby
tvořily kostru porostu a zachovaly mozaiku polopřirozených
biotopů,“ uvedl Roman Říha z Krajského ředitelství Lesů ČR
v Brně. Podle jeho slov se díky projektu prodlouží životnost
řady stromů a zachovají se biotopy pro zvláště chráněné živočichy, kteří se v místě vyskytují, například páchník hnědý,
lesák rumělkový, kovařík a také devět druhů netopýrů. Zvýší
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se také bezpečnost návštěvníků. Během arboristických prací
bude v místě omezen vstup, což opět souvisí s bezpečností. „Lidé by neměli vstupovat do aleje ani jejího okolí během
ošetřování a kácení stromů. Prosíme o trpělivost,“ dodal Říha.
Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionálního rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.
V Brně 1. srpna 2017
Mgr. Eva Jouklová, tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Poznámka:
Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,2 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu
lesů v ČR. Pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků, tedy
přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že
LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.
https://lesycr.cz/tiskova-zprava/historickou-alej-u-rybnika-kolecko-tovacove-nechaji-osetrit-lesy-cr/
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Mladistvý skončil na vazbě
Za majetkovou a násilnou trestnou
činnost, kterou páchal 17letý mladík na
Kojetínsku a Kroměřížsku, skončil v polovině července ve vazbě. Již jako nezletilý se dopouštěl různých jednání, která
měla přestupkový charakter, a proto
nebyl pro kojetínské policisty neznámou
osobou. Postupně se dopouštěl závažnějších skutků. Za poslední dva roky se
podařilo policistům objasnit několik případů, kterých se dopustil. Do „akce“ většinou nechodil sám, ale se svými kamarády a známými, nejednalo se vždy o ty
samé, kteří také ještě nedosáhli zletilosti.
V loňském roce vnikl do několika vozidel, ve kterých odcizil uvnitř nalezené
věci. Ve dvou případech auta nastartoval, odjel s nimi a pak havaroval, protože
jízdu nezvládl. Násilím se pachatelé dostali i do několika restaurací a prodejny,
kde kradli především cigarety pro vlastní spotřebu, finanční hotovost a věci,
za které mohli získat nějaké finanční
prostředky. Jednalo se především o te-

levize a elektroniku. Ani fyzické násilí
mu nebylo cizí, když se svými „kumpány“ napadl ve dvou případech dospělé
muže. Oba nejprve oslovil a požadoval
po nich peníze, které mu samozřejmě
odmítli dát. Na to zareagoval tím, že je
napadl pěstmi a záhy se k němu přidali
i jeho komplici. Jednoho nakonec obral
o částku 400 Kč a druhému odcizil peněženku s 6 000 Kč a platební kartou.
Ani jeden z napadených naštěstí neutrpěl žádná vážná zranění. Mezi další
objasněné případy kojetínských policistů patří i krádeže, kterých se mladistvý
dopustil v letošním roce, sám bez svých
„parťáků“. Ve třech případech přelezl
plot a dostal se na pozemek jednoho
rodinného domu. Při první „návštěvě“
v dílně domu odcizil nářadí v hodnotě
přesahující částku 16 000 Kč, podruhé
odcizil jízdní kolo a do třetice byl majitelkou na pozemku přistižen a vykázán,
ukrást tím pádem nic nestihl. Některé
věci, které získal, prodal známým nebo

do zastavárny. Část lupu se podařilo zajistit v místě jeho bydliště nebo u osob,
kterým je prodal, a ty se vrátily původním majitelům. Celková škoda, kterou
za uvedené období napáchal, byla vyčíslena na sumu přesahující něco málo
přes 100 000 Kč. V polovině července
byl mladík zadržen, kriminalisté dali
státnímu zástupci podnět k podání návrhu na jeho vzetí do vazby, který byl
soudem akceptován, a obviněný skončil ve vazbě a to až do doby, než bude
rozhodnuto o trestu. Do současné doby
byla na mladistvého podána obžaloba
pro spáchání provinění a to porušení
domovní svobody, poškození cizí věci,
neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, neoprávněné užívání cizí věci ve stádiu
pokusu, krádež a loupež. Za uvedené
jednání mu může být uloženo opatření výchovné, opatření ochranné nebo
trestní opatření.
Policie ČR, OOP Kojetín

Upozornění pro čtenáře
Městská knihovna v Tovačově pořádá od 11. září prodej vyřazených knih a časopisů. V
knihovně na náměstí je zájemcům k dispozici beletrie a odborná literatura pro dospělé čtenáře a na pobočce v budově ZŠ jsou připraveny vyřazené knížky a časopisy pro děti a mládež. Prodej se koná v běžnou půjčovní dobu, tzn. v pondělí a ve čtvrtek od 8 – 12, od 13 – 17
hod. a v dětském oddělení ve škole každou středu od 13 – 16 hod. Tato akce bude trvat do
konce měsíce září.

Základní škola
Jaké byly?
Ptáte se, kdo? Každý správný školák vám odpoví jako každý rok – krátké!
Mluvíme o prázdninách. Ač to vypadá,
že se nic nedělo, ve škole bylo rušno.
Koncem června jsme stihli provést první krok v revitalizaci hřiště. Po dlouhých
komunikačních prodlevách a slibech
firmy JM Demicarr jsme oslovili firmu
EKKL z Kroměříže, která velmi rychle
zareagovala na naše požadavky. Hřiště
jsme stihli do prázdnin zprovoznit tak, že
Číslo 4/2017
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mohlo být otevřené i pro veřejnost. Jak jsme
však zjistili, veřejnost prázdninový provoz bez
poplatku nevyužívala.
Začátkem srpna to u nás vypadalo jako
na stavbě. Během dalších prázdninových dní
jsme však všechno stihli včas, mimo jiné i díky
našim provozním pracovníkům, kteří si leckdy
o prázdninách přivstali i dříve, než začíná jejich
pracovní doba, a odcházeli, když se někteří vraceli z koupání. Patří jim za to velký dík. Je potěšující, když má škola dobré „základy“.
V přípravném týdnu jsme museli narychlo vyřešit nenaplněnost jedné budoucí třídy
poté, co z ní odešly dvě děti. Museli jsme loňské prvňáky sloučit do jedné a rozdělit třídu
první. Sloučenou druhou třídu dostala naše
nová kolegyně Mgr. Eva Životková, která na
škole současně působí i jako speciální pedagog. Každé pondělí je ve stanovené době
k dispozici nejen našim kolegům, ale i rodičům. Pedagogický sbor posílil i nový pan kolega Mgr. Tomáš Šilha, Ph.D.
Do školy nastoupilo v tomto školním roce
celkem 257 žáků, 140 chlapců a 117 dívek,
z toho 26 prvňáků. Prodloužili jsme provoz
školní družiny do 16.30 h a připravujeme
provoz zájmových kroužků a školních akcí.
Posíleny budou hlavně sportovní kroužky
a nově se otevře i čtenářský klub v prostorách
zbudované čítárny. Její slavnostní otevření
plánujeme na začátek měsíce října. Přijďte se
podívat.
Mgr. Arana Adlerová, ZŘŠ
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Zlatá včela Šumvald 2017
Dne 6. 5. 2017 se zúčastnili všichni členové včelařského kroužku Mladí včelaři Tovačov oblastního kola Zlaté včely v Šumvaldu. Tento kroužek je založen ve spolupráci s ČSV
Tovačov, ZŠ Tovačov a firmou Moravský štěrk a .s
Mezi sebou bojovalo 30 členů z ČSV Šumvald, Rovenska,
Jeseníku a Tovačova. Soutěžilo se ve znalostech teorie, praxe,
mikroskopování a poznávání rostlin.

Tato vědomostní soutěž byla rozdělena do kategorií dle
věku. V kategorii do 9 let obsadila 2. místo Anetka Šálková V
kategorii do 12 let 3. místo Luciana Skopalová a 4. místo Vojta
Drábek. V kategorii od 13 let 4. místo Tomáš Kohout z Přerova.
Všichni členové obdrželi diplom a drobné dárky.
Josef Pietrak,
vedoucí včelařského kroužku

Škola v přírodě Březová 3.A, 5.A
Letos jsme se poprvé rozhodli využít nabídky různých agentur, které nás
každoročně oslovují a zasílají nám své
nabídkové katalogy. My jsme si vybrali
agenturu STAN, protože s touto agenturou má už několikaleté zkušenosti
naše mateřská škola. Spolehli jsme se
na jejich doporučení a rozhodně jsme
nelitovali. Setkali jsme se s milými lidmi,
kteří jsou schopni a ochotni pro naše
děti vymyslet opravdu zajímavé aktivity, u kterých se určitě nikdo nenudil.
O tom svědčí i zážitky, které žáci
popisují ve svých slohových cvičeních. Je třeba také poděkovat firmě
TOPOS PREFA Tovačov, která nám
formou sponzorského daru uhradila veškeré náklady na dopravu.
Naše škola v přírodě se opravdu
velmi povedla.
Jana Juříková a Eva Dvořáková

na stezku odvahy. Nakonec jsme hráli jen noční hru v BONGU, ale i ta se
celkem vydařila. Čtyři nejodvážnější si
vyzkoušeli i DÉMONICKOU LANOVKU
z 15 metrů, která končila v rybníku.
Nejlepší zážitek byla asi diskotéka
poslední večer, která byla zakončena
„ohňovou šou“. Poslední den nám naplánovali koně. Já koně moc nemusím,
ale co už. Hlavně, když si to užili ostatní. Jediné, co mi vadilo, bylo jídlo.
T. Hajduková 5. třída

A takto to vnímali naši žáci:
Celou školu v přírodě jsme si užili. Líbilo se nám velmi lanové centrum i lezecká stěna. Já jsem si moc
nevěřila, ale i tak jsem se dostala
téměř k nejvyššímu bodu. Další zajímavou aktivitou byly rafty, někteří
si vyzkoušeli AIRSOFT a BUNGEETRAMPOLINY. Zažili jsme i velkou
bouřku, když jsme se připravovali
Číslo 4/2017
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Střední škola řezbářská Tovačov
Začátek školního roku na SŠŘ Tovačov
V novém školním roce přivítala žáky SŠŘ Tovačov školní
budova s novým nápisem a logem školy, jež od 1. září zdobí průčelí této vzdělávací instituce. Dalších novinek se žáci
i učitelé dočkají díky projektu zaměřenému na nákup vybavení a zařízení pro odbornou výuku, v jehož rámci bude škola moci mimo jiné pořídit nové hoblice do všech dílen, CNC
stroj na tvarové obrábění dřeva, katr na řezání dřeva, ale také
3D tiskárnu a programové vybavení pro odborné předměty. Všichni pak rovněž jistě ocení nové lavičky a odpadkové
koše ve venkovním areálu školy. Nový školní rok sice sotva
začal, ale práci našich žáků už mohla veřejnost obdivovat na

řadě akcí, například na Dožínkách Olomouckého kraje nebo
na hradě Šternberk u příležitosti Dnů evropského dědictví.
K vidění budeme také na Oslavách lesa na Floře v Olomouci
i při podzimní etapě výstavy Flora Olomouc 2017.
První zářijový týden poctil svou návštěvou školu ministr
zemědělství ČR pan Marian Jurečka. Prohlédl si prostory dílen a diskutoval se žáky i učiteli. Zajímal se o chod školy, její
vybavení i o práci žáků a docela ho překvapilo, že se mezi
letošními prváky najde i dívka z Kladna nebo třeba chlapec
z Tábora.
za SŠŘ Tovačov Marta Sedlářová

Různé
Hasičské kompendium
Kompendium znamená stručný přehled, ale také příručku. A když už hasičské, tak kompendium z oboru požární
ochrany od tovačovských hasičů. V povědomí laické veřejnosti je zakořeněno
mnoho „zaručených pravd“, někdy až
bájí týkajících se činnosti hasičů a všeho kolem nich. Hasiči, a nejen ti, se pak
někdy setkávají u zásahů se zbytečnými,
emočně vyhrocenými situacemi. Proč
jsme se k tomu rozhodli? Protože naše
motto zní „štěstí přeje připraveným“.
Formou stručných přehledů bychom
chtěli tovačovským občanům pravidelně podávat aktuální informace spjaté
s konkrétní dobou v čase vydání Tovačovského kamelotu z oboru požární
ochrany. Tentokráte na téma mimořádná událost a pálení klestí.
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Mimořádná událost
Pod pojem mimořádná událost se
schovají události způsobené přírodními živly, ale i události způsobené
nedbalostí člověka či havárií techniky.
Mimořádná událost ohrožuje nejen životy a majetek lidí, ale také zvířata a v
neposlední řadě životní prostředí. Při
mimořádné události zachovejte hlavně
klid a dodržujte tato základní pravidla:
• informaci o vzniklé mimořádné
události předejte na tísňovou linku,
nezapomeňte uvést do telefonu,
kdo volá, co se stalo a kde se to stalo,
• chraňte si zdraví a život, následně
pak majetek a myslete i na zvířata,
• upozorněte sousedy na vzniklou
mimořádnou událost,

•
•

•

•

•

nepodceňujte rizika spojená se
vzniklou situací,
snažte se získat další informace ze
sdělovacích prostředků, poslouchejte místní rozhlas a dále dodržujte pokyny orgánů státní správy, samosprávy a záchranných
složek,
pomáhejte dětem, starým lidem,
zdravotně postiženým a nemohoucím,
nebezpečné místo opouštějte vždy
proti směru šíření, při nezbytném
průchodu zamořeným prostorem
je nutné si chránit dýchací cesty, oči
a povrch těla,
zastihne-li vás mimořádná událost
na volném prostranství, vyhledejte
úkryt v nejbližší budově, ve vyšších
Číslo 4/2017
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•

•

patrech odvrácených od místa události, uzavřete okna i dveře a utěsněte je lepicí páskou nebo navlhčenou textilií, vypněte ventilaci
a klimatizaci, nezapomeňte utěsnit
i veškeré další větrací otvory,
připravte se na případnou evakuaci,
děti vybavte cedulkou s jejich jménem i zdravotním stavem (pokud
užívají nějaké léky) a kontaktem na
rodiče,
pokud se přes veškerou opatrnost
situace vymkne vaší kontrole, volejte hasiče prostřednictvím tísňové
linky 150 nebo 112.

Pálení klestí
Právnické a podnikající fyzické osoby (firmy, podnikatelé, samosprávy…)
jsou povinny každé spalování hořlavých látek na volném prostranství
předem oznámit územně příslušnému
hasičskému záchrannému sboru kraje. Také pro občany platí, že spalování
hořlavých látek na volném prostranství
(např. listí nebo shrabané trávy na zahrádce, klestí, zejména pálení většího
množství materiálu) je vhodné předem ohlásit Hasičskému záchrannému
sboru Olomouckého kraje. Evidence
slouží jen pro možnost ověření místa
pálení s možným nahlášením požáru,

aby se eliminovaly plané poplachy.
Pálení klestu hlaste na operační středisko Hasičského záchranného sboru
Olomouckého kraje. Vybrat si můžete
jeden ze tří způsobů:
• telefonem 950 770 010
• e-mailem opis@olk.izscr.cz
• vyplněním formuláře na webu Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje www.hzsol.cz
V ohlášení je třeba uvést datum,
místo pálení a osobu, která za pálení odpovídá, a kontakt na tuto osobu
(nejčastěji mobilní telefon), a dále
• dbát pokynů operačního důstojníka hasičského záchranného sboru,
• při náhlém zhoršení počasí – silném
větru – je nutné pálení přerušit,
oheň uhasit,
• místo pro pálení izolovat pruhem,
kde budou odstraněny hořlavé materiály až na minerální půdu (u velkých vater nejméně 1 m),
• místo spalování je nutno zabezpečit dostatečným množstvím hasebních látek,
• opustit místo pálení je možné až po
úplném uhašení ohně (při odchodu se z ohniště nesmí kouřit a popel i půda pod ohništěm musí být
chladná),

•

•
•

•

•
•

•

•

místo pálení po dobu 5 dnů nebo
do vydatného deště pravidelně
kontrolovat,
příjezdové cesty vedoucí k místům
spalování nesmí být zataraseny,
pokud se přes veškerou opatrnost
situace vymkne vaší kontrole, volejte hasiče prostřednictvím tísňové
linky 150 nebo 112,
pálení klestí nikdy neprovádějte
za silného větru nebo v období extrémního sucha (např. lesní hrabanka tvořená zetlelým jehličím může
prohořet do značné hloubky a nepozorovaně se šířit do stran i mimo
ohniště),
oheň neroznášejte po okolí, např.
na zapálené větvi,
oheň rozdělávejte alespoň 50 m od
okraje lesa a v dostatečné vzdálenosti od budov, objektů a předmětů, které se mohou snadno vznítit,
oheň nezakládejte pod větvemi
stromů, na kořenech stromů, na
suchém listí, lesní hrabance nebo
rašelině, v blízkosti suché trávy, stohů, seníků apod. (létající jiskry nebo
náhlý poryv větru totiž velmi snadno způsobí neštěstí),
zcela zakázáno je rozdělávání ohně
na místech se vzrostlým porostem.
Jaromír Otáhal

60 let Českého zahrádkářského svazu
V letošním roce slaví Český zahrádkářský svaz 60 let od
svého založení.
Zahrádkářství u nás má hluboké kořeny, vzniklo spontánně z potřeby sdružovat se při zvelebování obcí, kdy vznikaly
různé okrašlovací spolky při pěstování a šlechtění nejrůznějších rostlin, za účelem vzdělávání, zajišťování svépomocí,
p
, ale
i při poznávání přírody. To vše vedlo postupně
během desítek let k vytvoření celostátní organizace, která pomáhá řešit vše, co se zahrádkařením souvisí – získávat a šířit nové odborné
poznatky, pomoci účelně využívat přebytky, získávat půdu, řešit organizační a právní otázky. A
tak v roce 1957 byl založen Československý svaz
zahrádkářů a ovocnářů, který v době vzniku měl
přes 700 organizací a 49 tis.členů. Koncem 80. let
již měl ČZS přes 400 tis. členů a více jak 4 000
organizací.
V roce 1957 i v Tovačově vzniká a postupně
se rozvíjí organizované zahrádkaření. Největšího
svého rozmachu dosahuje v 80. letech, kdy v základní organizaci je evidováno více jak 150 členů, vznikají zahrádkářské kolonie a je zahájena
stavba společného zařízení moštárny. V současné době je v naší organizaci evidováno 33 členů,
Číslo 4/2017

zahrádky v zahrádkářských koloniích ve většině případů byly
převedeny do soukromého vlastnictví a během posledních
let se podařilo k objektu moštárny dostavět klubovnu s potřebným zázemím.
Na zahrádkách lidé stále relaxují, vypěstují si produkty,
které nejsou
chemickyy ošetřené,, vzájemně
se radí,, informujíj
j
j
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o novinkách a postupech pěstování. Pravidelně jedenkrát
ročně své výpěstky ukazují a vystavují na zahrádkářských
výstavách v obcích, okresech a i celostátních akcích.
V současné době v ČZS je evidováno 130 tis. členů, kteří
jsou organizováni v 2 600 organizacích na území celé naší
republiky.
Oslavy výročí vzniku organizovaného zahrádkářství
v ČR vyvrcholí v rámci výstavy Hortikomlex, která se uskuteční na výstavišti FLORA Olomouc ve dnech 5. – 8. října
2017. Kromě této výstavy zde ČZS pořádá mezinárodní
výstavu EUROPOM, která je věnována pěstování ovoce,
především starších, historických odrůd. Hlavním cílem Europomu je propagace a podpora rozmanitosti ovocných
druhů, jejich zachování a využití. Hrdým pořadatelem této
prestižní pomologické akce se stal z pověření evropského
konsorcia Český zahrádkářský svaz. Europom prezentuje
národní pěstitele, jejichž sortiment se vymyká nebo neměl
dosud šanci se z jakýchkoli důvodů uplatnit v běžné nabídce velkoobchodních a malobchodních řetězců.
Více informací o zahrádkářích získáte na www.zahradkari.cz nebo přímo u jednotlivých členů naší organizace.
Určitě si nenechte ujít letošní výstavu Hortikomlex
a Europom ve dnech 5. – 8. 10. 2017 na výstavišti Flora Olomouc.
Ing.
g Rozehnal Stanislav

Vycházka u příležitosti 151. výročí bojů u Tovačova
V sobotu 15. července 2017 se konala již tradiční vycházka po tovačovském
bojišti pořádaná Komitétem 1866 a městem Tovačov, kterou vedl technický referent Komitétu 1866 Jiří Synek. Akce,
které se i navzdory ne příliš příznivému
počasí zúčastnilo 25 návštěvníků, byla
zahájena u kříže nedaleko starého mlýna výkladem o vzniku války roku 1866
a o bojích uvnitř města Tovačova. Odtud se pokračovalo k pomníku na hrázi
Skašovského rybníka, kde byli účastníci
seznámeni se srážkou u Dluhonic a Rostrana 8
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kytnice, a pak městem až ke kříži na konci
Olomoucké ulice. K pomníku u Bezedného
dolu byla položena kytice věnovaná městem Tovačovem a bylo zde zavzpomínáno
na vojáky padlé v prusko-rakouské válce.
Díky blížící se bouřce byla zrušena návštěva
u pomníku pruského podplukovníka Behra
a posléze musela být vycházka již za hustého deště ukončena. Je třeba poděkovat
všem, kteří se jakkoli na přípravě a organizaci vycházky podíleli – městu Tovačov,
zastoupenému na vycházce starostou Mgr.
Bc. Leonem Bouchalem a kastelánkou zámku Květou Zajícovou, za údržbu okolí pomníků a technické zajištění vycházky. Dále
příslušníkům klubů vojenské historie z 27.
praporu polních myslivců (Jan Juna, Jan
Březina), 8. pěšího pluku (Vladimír Holík,
Vladimír Holík ml., Karel Burian) a 1. pěšího
pluku (Pavel Bednář) za provedení čestných
salv u pomníků, i členům Komitétu 1866 –
Václavu Hradilovi a Věře Hladíkové za položení kytice u Bezedného dolu.
Vycházce předcházel v 9 hodin krátký
pietní akt u kříže na náměstí v Dubu nad
Moravou, jehož účastníci byli seznámeni
s událostmi roku 1866 v této obci. Starosta Dubu Ing. Ivo Čečman poté společně
s místostarostou Lubomírem Vaňákem
položili ke kříži na náměstí kytici a členové
klubů vojenské historie pak ukončili pietní
vzpomínku čestnou salvou.
Těmito akcemi bylo důstojně připomenuto 151. výročí bojů v okolí Dubu a Tovačova, které se nesmazatelně zapsaly do
historie tohoto kraje. Doufejme, že při další
vycházce po malebném tovačovském bojišti v příštím roce bude příznivější počasí.
Jiří Synek, Komitét 1866

Ze sportu
Po čem kluci touží
Taneční sestava pro předškolní a mladší školní děti by
měla alespoň trošku odrážet děti samotné. Po dlouhém pátrání a přemýšlení, „jaká vlastně naše sestava bude“, se autorka
skladby Olga Čechmánková rozhodla, že taneční vystoupení
diváka provede touhami a přáními našich sportovců, kteří
jsou mezi dívkami v menšině.
A tak! Někteří si přáli být popelářem, snad každý chtěl být
ninjou. A všichni – opravdu všichni – chtějí mít prima rodiče.
A že je mají, se skutečně ukázalo!!!!!
Pomalý rozjezd popelářských učňů narušil rychlý příběh
mutantích želvích ninjů, ve kterém jsme měli možnost spatřit
i ukázku bojového umění. Inspirací pro mladé karatisty byly
pasáže z kresleného seriálu, ve kterém se k bojům používalo
i bojové náčiní. Nesmíme zapomenout na jemnější půlku naČíslo 4/2017
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šich tanečníků. Něžné dívenky pohybem doplňovaly boj drsných chlapců. Jejich ladné pohyby krásně dokreslovaly obsah
sestavičky.
A po náročném boji se ukázalo, jak mají děti „prima rodiče“. Na píseň Michala Davida se dospělí se svými ratolestmi
seběhli na parket a opravdu to „roztočili“. Rozjeli svou část
tance naplno a s radostí a úsměvem si užívali každou chvilku
strávenou společně na taneční ploše.
A nebyla to ojedinělá akce. Ukázali jsme se v Tovačově
na šibřinkách, na přehlídce pódiových skladeb, na hodových
slavnostech v Oplocanech, v Ivani, na triatlonu v Tovačově.
Kalendář akcí jsme měli opravdu plný, ale doufáme, že
děti byly spokojené a v novém školním roce se s nimi opět
budeme pravidelně v pondělí a středu mezi 16,00 – 17,00 potkávat.
K. Hrubá

strana 10

Číslo 4/2017

Tovačovský kamelot

Přátelské utkání mladých pánů
Troubky - Tovačov 2 : 1
Mladí páni Tovačov se pravidelně schází na školním hřišti,
kde hrají malou kopanou. Čas od času také hrají velký fotbal
jako přátelské utkání. V letošním roce se utkali k 20. výročí
povodní s domácími Troubkami. V tomto utkání Troubky
porazily Tovačov 2 : 1, ale jen díky nespočetně nevyužitých
šancí našich hráčů zejména ve druhém poločase. Prohra nám
i našim fanynkám radost nezkazila a společně s Troubeckými
jsme si užili celý den i večerní zábavu.
Tovačov - Jistebník 3 : 3
Letošní druhé utkání jsme hráli na domácím hřišti za deštivého, ale teplého příjemného podvečera.
Jistebník má zkušené mužstvo a v začátku využilo mokrého terénu a vedli 1 : 3, a navíc po neproměněné penaltě
nezbývalo mnoho času na obrat výsledku. Po taktickém střídání jsme výsledek snížili na 2 : 3 a v samém závěru utkání
neskutečně umístěnou střelou k tyči Marek Tomášek přeci je
srovnal na konečný a zasloužený výsledek 3 : 3.
Děkuji hráčům za zodpovědnou docházku a mnohdy
nadlidské výkony, děkuji Sokolu za umožnění odehrání zápasu a zajištění zázemí.
Marek Svoboda
Foto ilustrační

Vzpomínky na dětský velikonoční běh
Tak jako každý rok na Velikonoce si
i letos 16. dubna děti po dlouhé a třeskuté zimě protáhly nožky a vlastně
všechny svaly na Velikonočním běhu.
Sportovci se sešli na zámku v Tovačo-

vě, kde se i přes chladné a větrné počasí pustili do běžeckého klání. Začalo se
nejmladšími odvážlivci a s přibývajícím
věkem se prodlužovala vzdálenost tratí. Běžci do svých výkonů dávali maxi-

ma, slzičky v cíli nebyly vzácností. Přece jen pro mladé sportovce je někdy
těžké si správně rozvrhnout síly. Sladkost v cíli jim dala zapomenout na únavu, namožené svaly či „píchání v boku“.
A za chvíli již fandili sourozencům či
kkamarádům.
A jak se doběhlo?
Kategorie 2013 a ml.
dívky 1. Marvanová Rozálka,
2. Kociánová Natálka
3. Vodičková Natálka
chlapci 1.Čechmánek Oliver
2. Smrčka Filip
3. Dorazil Štěpán
2012 – 2011 1. Čechmánek Eduard
2. Zavadilová Aneta
3. Vodičková Sofie
2009 – 2010 1. Žaludková Terezka
2. Hrubý Jakub
3. Bezděk Šimon
2006 – 2008 1. Nováková Klára
2. Žaludková Barča
3. Novák Filip
2005 a st. 1. Kyas Milan
2. Vránová Nela
3. Glubišová Lucie
K. Hrubá
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MIZERNÝ TOVAČOV díl „O“ - občanské vydání
Rád bych navázal na fotografie v Tovačovském kamelotu s názvem „Mizerný Tovačov“ díl I-II.
Je naprosto správné, že se takové neřádstvo ukazuje a pranýřuje. Je
opravdu na nás občanech, v jakém prostředí hodláme žít.
Fotky jsou krásné, poučné a pravdivé, jen nevím, proč se pod ně autor nepodepíše.
Závěrem 1. dílu je uvedeno krásné
motto: „Chceme mít pěkné město, nebo
nám stačí zaprděná hanácká dědina?“
O takovou dědinu jistě nikdo z nás
nemá zájem!!!
Abych trochu vyvážil napětí, dovolím si zveřejnit pár foto, nad kterými by
se měli zamyslet i pracovníci našeho
úřadu. Fotky nejsou tak krásné, ale jsou
pravdivé.
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Tak prosím u pomníku „Kucenka“ –
zdevastované lavičky, neupravený terén.
Na celé hrázi není ani jedna odpočinková lavička, pouze jeden betonový
špalek bez sedáku.
U rybníka „Kolečko“ jsou neustále
zdevastované lavice a o pořádku raději
ani nemluvím.
V prostoru před mlýnem jsou již několik roků rozestavěné a nedokončené
garáže – co s tím?
Autobusová čekárna „Prostějovská
ulice“ není čekárnou, ale plakátovacím
ústavem, bohužel tam není ani jízdní
řád.
Poslední kapkou do životního prostředí je vytékající močka z hnědých nádob na zahradní odpad. Tak přece není
možné obyvatelům otravovat život

a vědomě devastovat životní prostředí,
nebo si toho nikdo ještě nevšiml?
K zamýšlení ještě stojí zaměřit pozornost na parkování osobních aut na
chodnících, jízdy cyklistů po chodnících
– ale o tom snad ještě později. Co na
tyto nepořádky říká „žlutá pořádková
služba“!!!
Pro odlehčení našich drobných problémů uvádím snímek, který ukazuje
částečné zatmění měsíce dne 7. 8. 2017
cca ve 21 hodin.
Závěrem jen prosím, neříkejte, že to
nejde, nebo že to musíte stále po „někom“ opravovat.
Ono pořád platí krásné a dobré přísloví: „KDYŽ CHCI A MÁM ZÁJEM, DOKÁŽU VŠE“.
Všechny čtenáře v dobré víře zdraví
Vladimír Vybíral
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Pozvánky
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Inzerce
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