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Informace z městského úřadu
Slovo starosty
Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
po nějaké době využívám možnosti
pozdravit vás prostřednictvím stránek
Tovačovského kamelotu. Máme za sebou další léto, kdy nás potrápily vysoké
teploty a neobvyklé sucho, většina z nás
se vrátila z dovolených a našemu zastupitelstvu zanedlouho vyprší čtyřletý
mandát. Nastal tedy čas, abychom vám
složili účet za uplynulé čtyři roky. Většinu z našich cílů, které jsme si na začátku
volebního období stanovili, se nám podařilo naplnit. Po čtyřech letech jsme pro
vás připravili opět obrazovou hodnotící
brožuru, ve které najdete podrobnější
popis akcí, které jsme realizovali, včetně
popisu jejich financování. Tento dokument má stejný formát jako Tovačovský
kamelot a je pro vás připraven na pokladně našeho městského úřadu.
Já osobně jsem velmi rád, že se nám
i v uplynulých letech dařilo posilovat
rozpočet města z nejrůznějších dotačních programů. Tímto způsobem jsme
pro Tovačov získali více než 25 mil. Kč.
To nám umožnilo realizovat některé
nákladnější investiční akce, na které bychom v rozpočtu města jinak těžko ušetřili prostředky. K těm z mého pohledu asi
nejdůležitějším patří dokončení oprav
místních komunikací v ulicích Smetanova, Podvalí u židovského hřbitova, Denisova, Förchtgottova a v části sídliště Zvolenov. Připravujeme také projektovou
dokumentaci na rekonstrukci dalších
komunikací v našem městě, a to v ulicích
Podzámčí a Sadová.
Nemalé finanční prostředky jsme
investovali také do památkové obnovy
tovačovského zámku. Opravena byla
studna v zámeckém parku, na střeše
zámecké kaple byla provedena oprava
klempířských prvků, včetně nátěru celého střešního pláště. Provedeno bylo
statické zajištění saly terreny na nádvoří
zámku, včetně předláždění terasy a obnovy fasády. Jsem rád, že se nám podařilo zrealizovat také poměrně náročnou
památkovou obnovu průčelních fasád
vídeňského a arkádového křídla. V obnově zámku však bude třeba pokračovat.
Připravený máme mimo jiné také projekt
na vybudování komunitního centra se
společenským sálem v přední části bustrana 2

dov předzámčí. Na tuto akci je vydáno i
stavební povolení.
V uplynulých čtyřech letech probíhaly také práce na modernizaci vybavení naší základní a mateřské školy. Na
zajištění provozu a modernizaci škol
bylo z městského rozpočtu každoročně
vyčleněno přibližně 4,5 mil. Kč. Kromě
modernizace vybavení učeben a kabinetů základní školy bylo investováno také
do oprav v mateřské škole. Zde proběhla
kompletní rekonstrukce sociálních zařízení pro děti ve všech čtyřech odděleních, zateplena byla střecha mateřské
školy, včetně výměny střešní krytiny, a
na zahradu mateřské školy byly nainstalovány nové prvky dětského hřiště. Škola
má k realizaci připravený projekt vybudování nové odborné učebny fyziky a
chemie.
V průběhu celého uplynulého volebního období se naše město mohlo s jistotou spoléhat na zásahovou jednotku
Sboru dobrovolných hasičů. Spolupráce s ní byla výborná a z rozpočtu města
jsme se snažili postupně financovat její
modernizaci. Chtěl bych na tomto místě všem členům naší jednotky a všem
ostatním tovačovským hasičům poděkovat. Doufám, že žádost o dotaci na pořízení nového zásahového vozidla, kterou
jsme společně připravili a odeslali, bude
úspěšná a naši hasiči nové auto v příštím
roce získají. Určitě si to zaslouží.
Velmi kladně musím hodnotit také
spolupráci s našimi zájmovými spolky,
které se s neutuchajícím zápalem po celé
čtyři roky staraly o naši zábavu a smysluplné využití volného času. Bez jejich aktivit by byl život v našem městě poměrně
nudný.
Vážení spoluobčané, dovolte mi nyní,
abych i já na tomto místě po dvanácti letech ve funkci starosty města složil svůj
účet. Jsem přesvědčen, že nastal čas na
změnu. Vracím se zpět do naší základní
školy a na práci s dětmi se těším. Bylo mi
ctí pracovat tak dlouhou dobu pro naše
město a děkuji všem svým voličům za
důvěru, kterou ve mě vkládali. Opravdu
si jí velmi vážím. Můj odchod z pozice
starosty města však neznamená, že za
sebou bouchnu dveřmi. Pokud dostanu
důvěru i v nastávajících volbách, vel-

mi rád budu pro naše město pracovat i
nadále jako zastupitel. Zájemců o křeslo starosty je v našem městě poměrně
mnoho. Já jen doufám, že si všichni plně
uvědomují, co tato funkce v současné
době obnáší. Jsem ale optimista a věřím,
že ve volbách společně vybereme toho
nejvhodnějšího kandidáta nebo kandidátku.
V závěru mého úvodního příspěvku
mi dovolte, abych vás ještě pozval na
dvě významné společenské a kulturní
akce, které nás v našem městě v nejbližší
době čekají. Tou první jsou Svatováclavské hody, které se uskuteční od pátku 28.
9. 2018 do neděle 30. 9. 2018. Opět pro
vás máme připravený pestrý program
a já doufám, že si z naší nabídky každý
z vás něco vybere. V rámci hodového
programu budeme také křtít novou knihu, kterou vydáváme ke 100. výročí naší
republiky. Jmenuje se „Tovačov v proměnách času“ a prostřednictvím historických fotografií mapuje proměny našeho
města za uplynulých sto let. Součástí
křtu knihy bude také slavnostní otevření
výstavy historických fotografií v přízemních prostorách galerie zámku. Druhou
významnou akcí jsou oslavy 100. výročí
vzniku samostatného československého
státu. K tomuto výročí vydáváme pamětní medaili a připravujeme slavnostní vysazení lípy svobody.
Zcela na závěr mi dovolte popřát vám
hodně štěstí a radosti ze života, krásný a
úspěšný zbytek roku 2018 a šťastnou
volbu v nastávajících komunálních a senátních volbách.
Mgr. Bc. Leon Bouchal
starosta města
Číslo 4/2018
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Město Tovačov

Zastupitelstvo města

Zastupitelstvo města Tovačova schválilo na svém 20. veřejném zasedání konaném
dne 25. 6. 2018 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.

327/20 - 18 Zastupitelstvo města Tovačova projednalo a promíjí
pohledávku ve výši 32.352,-- Kč za nájemné a služby spojené
s užíváním bytu.

318/20 - 18 Zastupitelstvo města Tovačova projednalo
a schvaluje kontrolu usnesení z 19. zasedání ZM, které se
konalo dne 26.3.2018.

329/20 - 18 Zastupitelstvo města Tovačova projednalo
a schvaluje závěrečný účet města Tovačov za rok 2017 včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření města Tovačov za rok 2017, souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

319/20 - 18 Zastupitelstvo města Tovačova projednalo
a schvaluje zprávu o činnosti rady města.
320/20 - 18 Zastupitelstvo města Tovačova
bylo seznámeno
se zprávou o činnosti finančního výboru.
321/20 - 18 Zastupitelstvo města Tovačova projednalo
a schvaluje plán činnosti finančního výboru na II. pololetí
2018.
322/20 - 18 Zastupitelstvo města Tovačova
bylo seznámeno se zprávou o činnosti kontrolního výboru.
323/20 - 18 Zastupitelstvo města Tovačova
bylo seznámeno se zprávou o kontrole č. 2/2018 „Kontrola
stavebních zakázek za rok 2017“.
324/20 - 18 Zastupitelstvo města Tovačova
bylo seznámeno se zprávou o kontrole č. 3/2018 „Kontrola
pojištění města – majetku, odpovědnosti a automobilů“.
325/20 - 18 Zastupitelstvo města Tovačova
bylo seznámeno se zprávou o kontrole č. 4/2018 „Kontrola
poskytnutých grantů a dotací městem Tovačov za rok 2017“.
2
326/20 - 18 Zastupitelstvo města Tovačova projednalo a bere
na vědomí zprávu o činnosti ZŠ a MŠ Tovačov za II. pololetí
školního roku 2017/2018.

Číslo 4/2018

328/20 - 18 Zastupitelstvo města Tovačova projednalo
a schvaluje výkazy a vysvětlující materiály Účetní závěrky
Města Tovačov za období roku 2017, které podávají věrný a
poctivý obraz účetnictví a finanční situace
účetní jednotky.

330/20 - 18 Zastupitelstvo města Tovačova projednalo:
a) bere na vědomí rozpočtová opatření č. 4/2018 a 5/2018,
b) schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2018.
331/20 - 18 Zastupitelstvo města Tovačova projednalo
a schvaluje hospodaření města Tovačov za I. čtvrtletí 2018.
332/20 - 18 Zastupitelstvo města Tovačova projednalo
a schvaluje OZV města Tovačova č. 1/2018, o nočním klidu,
účinnost dnem vyhlášení.
333/20 - 18 Zastupitelstvo města Tovačova projednalo
a schvaluje OZV města Tovačova č. 2/2018, Požární řád města Tovačova.
334/20 - 18 Zastupitelstvo města Tovačova projednalo
a schvaluje počet členů rady města a zastupitelstva města
pro funkční období 2018 – 2022
ve městě Tovačově, v počtu 5 členů rady města a 15 členů
zastupitelstva města.
335/20 - 18 Zastupitelstvo města Tovačova projednalo
a bere na vědomí informace z řádné valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., konané dne 11. 5.
2017 v Přerově.
Mgr. Bc. Leon Bouchal, starosta města
Marek Svoboda , místostarosta města
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Volby

Evidence popelnic
Lepení čárových kódů a evidování popelnic
na směsný odpad!
Milí spoluobčané,
dne 5. 9. 2018 jste si někteří z vás jistě mohli povšimnout
toho, že po městě chodili zaměstnanci města a pomocí čárových kódů evidovali popelnice na směsný komunální odpad.
Druhé kolo evidence proběhne dne 19. 9. 2018.
Prosíme všechny, kteří ještě nemají na popelnici čárový
kód, aby v den svozu 19. 9. 2018 dali před dům všechny své
popelnice a případně označili cedulkou s číslem popisným.
K čemu je evidování dobré?
V rámci nově zaváděného systému MESOH budeme také
kromě pytlů s tříděným odpadem (jako tomu bylo doposud)
sledovat směsný odpad z popelnic, abychom měli kontrolu
strana 4

nad tím, kolik směsného odpadu se v našem městě ve skutečnosti vyprodukuje. Popelnice jsou proto označovány
permanentním čárovým kódem, jejichž nalepení zajišťují
zaměstnanci města. Evidencí popelnic na směsný komunální
odpad se budeme snažit docílit efektivnějšího svozu odpadů
a město bude mít přesné informace o množství odpadu, které na území města reálně vzniklo.
Díky této evidenci také můžeme stanovit přesnou výši poplatku pro jednotlivé domácnosti, a to dle toho, jakým způsobem se zapojí do nového systému MESOH. Podrobnější informace ohledně nového systému obdrží každá domácnost
s dostatečným předstihem do své schránky a budou také k
dispozici na webových stránkách města.
vedení města Tovačov
Číslo 4/2018

Tovačovský kamelot

Číslo 4/2018

strana 5

Tovačovský kamelot

Různé
Léto na zámku ve fotografiích
Večerní prohlídky,
Madam z Monsoreau
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Č
Číslo 4/2018

Tovačovský kamelot

Swingový večer

XX. Hanácké okruh aneb sraz veteránů v Tovačově

Č
Číslo 4/2018
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Večerní prohlídky, Případ vdovy

strana 8

Číslo 4/2018

Tovačovský kamelot

Středověká hostina

Č
Číslo 4/2018
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Tovačovská vycházka po bojišti z roku 1866
Již 22. vycházka po bojišti u Tovačova byla 14. července 2018 zahájena u
kříže vedle autobusového nádraží, kde
Jiří Synek zastupující zde Komitét pro
udržování památek z války roku 1866
seznámil 49 návštěvníků s příčinami a
průběhem prusko-rakouské války až
do tovačovské srážky, ke které došlo
15. července 1866. Ovšem hlavní náplní
úvodní části vycházky bylo poděkování,
neboť Komitét 1866 se rozhodl vyjádřit
své díky za dosavadní spolupráci při obnově a opravách památek z války roku
1866 a při popularizaci této významné
historické události. Pamětní stuha vydaná u příležitosti 130. výročí založení
Komitétu 1866 byla předána:
• kastelánce Květě Zajícové za příkladnou spolupráci a pomoc při organizování vycházek po bojišti, při
přípravě výstav k válce roku 1866 v
tovačovském zámku a při dalších akcích Komitétu 1866,
• Ladislavu Novákovi, díky jehož
včasnému zásahu byl v roce 1987
zachráněn pomník na hrázi Skašovského rybníka, o který od té doby
také pečuje.
Tato stuha bude předána také starostovi města Leonu Bouchalovi za zásadní přínos k opravě celého souboru
památek z války roku 1866 na katastru
Tovačova. Díky jeho příkladné práci je
celé bojiště u Tovačova, pomníky i hroby padlých, ve velmi důstojném stavu.
Starosta města také stál u zrodu první
naučné stezky věnované prusko-ra-
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kouské válce na Moravě a soustavně
přispívá k popularizaci této pro dějiny
Tovačova tak významné události.
Děkovným dekretem ocenil Komitét
1866 také přínos pana Karla Novotného
k dokumentaci jednotlivých vzpomínkových akcí a také jeho podíl na výstavě
fotografií uspořádané u příležitosti 150.
výročí války.
Účastníci vycházky se poté přesunuli ke kříži na konci Olomoucké ulice a
pak dále až k Bezednému dolu, kde byli
seznámeni s bojem o tovačovskou
bažantnici před 152 lety, s výzbrojí
obou znepřátelených armád a mohli si prohlédnout ukázky rakouské a
pruské munice. U pomníku podplukovníka Behra pokračoval výklad a
nakonec zde byla položena kytice
od města Tovačov. Bylo také vzpomenuto na vojáky padlé a zemřelé
na zranění, ale i na místní obyvatelstvo vystavené útrapám války roku
1866. Vycházka byla zakončena u
ústředního pomníku bojiště, kde Jiří
Jemelka všechny seznámil s historií
této zajímavé památky.
Je třeba poděkovat městu Tovačov za dlouhodobou podporu vycházek po místním bojišti a členům
klubů vojenské historie v dobových
uniformách (za 27. prapor polních
myslivců Jan Juna a Jan Březina, za
pěší pluk č. 8 Josef Melichar a Petr
Behančín) za doprovod po bojišti a
ukázky střelby z historických zbraní.
Vycházce předcházel v 9 hodin

krátký pietní akt u kříže na náměstí v
Dubu nad Moravou. Po krátkém seznámení s událostmi roku 1866 farář Jan
Kornek pronesl modlitby za padlé vojáky v obvodu městyse. Starosta Dubu Ivo
Čečman poté společně s místostarostou Lubomírem Vaňákem a členy rady
Pavlem Piňosem a Karlem Lónem položili ke kříži na náměstí věnec a členové
klubů vojenské historie pak ukončili pietní vzpomínku čestnou salvou.
Jiří Synek, Komitét 1866

Číslo 4/2018
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Jana v Keni
Domov v pekle
Je středeční večer. Děti šly spát a po středisku se rozhostilo
ticho. Rozžínám světlo v pokoji, otevírám skříň, z níž vytahuju
poslední sáček bonbonů. Na stolek pokládám pár slaďoučkých
banánů. Zatraceně. Nečekala jsem, že mě to tak rozhodí. Z terénní sociální práce s lidmi bez domova znám squaty, podmínky,
v nichž lidé bez domova žijí. Do jednoho malého slumu vedle
kuwinského centra chodím každý týden učit děti do mateřské
školky, navštívila jsem i pár jiných menších slumů, ale takový
otřes mou osobností jsem nepředvídala. Kolikrát jsem už viděla
neznámé street děti, zfetované, spící na hromadách odpadků,
obalené mouchami... Maličké, malé, větší, mladé i dospělé... Po
všech bolavých zážitcích, co jsem tu v Langatě přečkala, jsem
si myslela, že jsem už celkem silná, ale já pláču. Srdce mi svírá
bolest. Bolest smíšená s lítostí, pokoušená beznadějí, umocněná nejistotou. Usedám na postel a utírám si slzy. Pomalu mi to
dochází. Všechny ty strohé informace, co jsem měla o životě ve
slumu. Všechny ty násilné klučičí bitky a výbuchy některých kluků. Všechen ten strach ze tmy některých dětí, které mě často tak
pevně berou za ruku a tisknou se k mému boku, když si jdou
večer pro oprané a usušené pyžamo na zahradu střediska. Ta
spousta obrázků, které děti malují, když mluvíme o domově a
prázdninách, na nichž je tak často zobrazeno násilí, bití, pistole,
nože, krev, postavy s vyceněnými zuby. Ty tmavé barvy... Pestré a
barevné obrázky vyprávějící o životě v našem středisku, na nichž
téměř nikdy nechybí postel a jídlo. Ta bolest, ostražitost a nedůvěra v očích, s kterou se kluci vracejí po prázdninách... Zavírám
víčka. Před očima se mi promítá dnešní den a návštěva nejstaršího slumu v Nairobi, Mathare, v němž žije přibližně 400 000 lidí.
Ocitám se uprostřed rozkopané cesty, pod zablácenýma botaskama mi uhýbají plastové sáčky, hnijící zbytky jídla i kameny,
praskají skleněné střepy. Překračuju přibližně metrový potok
splašků z veřejných toalet na kopci pár desítek metrů ode mne
a doufám, že se úspěšně vyhnu všem exkrementům. S každým
mým krokem se z tlejících odpadků zvedá hejno much. Vyhýbám se kozám přehrabujícím se tímto smetištěm, na němž leží
bezvládná těla opilých, nebo zfetovaných lidí. Všude se line dotěrný zápach, který nedokáže přebít ani vůně pracího prášku z
pověšeného oblečení, jež míjím. Okraj smetiště lemují maličkaté
domečky, ne větší, než 2X3 m. Bez oken, z prohnilých plechů a
tak nízkým podlažím, že všechna voda z cesty, která se proměnila ve smetiště, musí zákonitě v období dešťů zaplavit i tyto
domečky. Kolegyně klepe na jedny dveře. Otevírá nám maminka dvou našich kluků. Se zděšením sleduju, jak vypadá prostor
uvnitř, zaskládaný věcmi, jednou postelí, obrazem Krista, čistým
pověšeným oblečením. Volným prostorem k pohybu o velikosti
50x100 cm. Tak tady má žít šest osob i s miminkem? V myšlenkách se vracím na ulici největšího východoafrického tržiště, kde
jsem jednoho z těchto chlapců potkala s lepidlem u pusy, v roztrhaném, špinavém oblečení během loňských vánočních prázdnin. Začínám rozumět, proč se rozhodl trávit prázdniny venku, i
když je jedním z nejzlatějších chlapů, s nimiž jsem kdy pracovala.
Z myšlenek mě vytrhne dětský pláč. Marně ve tmě hledám pohledem dané miminko. „To je od sousedů,“ prohlašuje maminka. S překvapením odpovídám, že je všechno tak slyšet, jako by
to bylo u nich doma. „Ano, tady slyšíš všechno. I to, co nechceš.
Stává se, že slyšíš, jak gang, který tu vládne, před tvými dveřmi
znásilňuje ženu křičící o pomoc. Slyšíš, jak vedle tvého domu zaČíslo 4/2018

bíjí člověka. Ale nesmíš vyjít ven. Nesmíš ani otevřít dveře. Nesmíš
tomu člověku pomoci, nebo zabijí i tebe a tvé děti.“ Krev mi tuhne
v žilách, o to víc při pohledu na chatrné dveře, které se kolikrát
nedají ani pořádně zavřít, díry v pleších, které na sebe nedoléhají.
Jednou jsem byla u toho, když se zabíjela pouhá koza, a člověku
naskakovala husí kůže, když slyšel ten nářek, dušení a pak ticho...
Nedokážu si představit, jakou hrůzou si musí procházet tito lidé,
tyto děti... Přemýšlím, jestli tyto rodiny vůbec někdy zažily pocit
bezpečí. Nemají ani zodpovědné tatínky a manžely, kteří by je
mohli aspoň před něčím ochránit. Začínám chápat, proč má tolik
matek ve slumech psychické problémy hraničící s duševní poruchou. Začínám rozumět, proč se tolik zdejších lidí snaží překřičet
tu hrůzu alkoholem, lepidlem, drogami, ačkoli jim tato cesta celou
situaci ještě zhoršuje a zablokuje i ty poslední dveře k co nejlepšímu možnému přežívání, které je zároveň i jediným životem, jenž
znají. Stojím uprostřed toho všeho zasažená bolavou realitou.
Tak krutou, surovou. Chce se mi plakat lítostí, v jak nedůstojných
podmínkách, hrůze, strachu, nebezpečí musí lidé žít, protože bez
vzdělání a tedy i příjmu nemají nikdy šanci získat důstojnější bydlení. Ta realita je o to bolavější, protože má jména a naše společné
příběhy. Má jména našich dětí. Má jména jejich maminek. Babiček. Tet. Nestojím uprostřed neznámých domovů, ale uprostřed
domova Vikiho. Johna. Alberta. Samuela. Elvise. Emanuela...
Postupně procházíme alespoň ve dne bezpečnějšími částmi
slumu. Do centra, které se nachází v kotlině, však z bezpečnostních důvodů nesmíme ani ve dne. Nechodí tam ani lidé bydlící v
horní části slumu. Nemuseli by se vrátit. Místní nám vypráví o tom,
že tam nechodí ani policie, jedině vojáci, a to velice výjimečně a
v počtu několika desítek, pohromadě. „Podívej, tam dole, hned
vedle řeky, bydlí Stephen. Kousek od něj další dva kluci.“ Všichni
tři měli na začátku problémy s chováním i důvěrou vůči ostatním
dětem. Do srdcí se jim vepsalo velké utrpení zrcadlící se v očích,
na tvářích. Ulice a brutální násilí je naučily přežít i v podmínkách,
které si nedokážu představit. Vlastně se divím, že po tom všem
jsou ve skutečnosti tak hodní, dnes si umí celkem pěkně hrát, podělit se s ostatními o jídlo, pomoci druhým... Navštěvujeme několik našich rodin. Někde nás vítají uklizené plechové domečky,
někde opilé, vrávorající maminky. Setkáváme se s nespočtem lidí
pod vlivem. Prázdnými pohledy. Někteří lidé se na mě dívají s nenávistí, jiní s překvapením, další bez zájmu, někteří muži s nepříjemným chtíčem, jako lovci na kořist. Skrze jejich pohledy se mi
vybavují slova tolika děvčat vyrůstajících v mnohem menších a
tedy i bezpečnějších slumech, které s naší psycholožkou mluvily
o znásilňování, sexuálním zneužívání ze strany příbuzných, sousedů... už od raného dětství. Procházíme nádvořím, na němž se
sluní skupina přibližně 20ti mladých teenagerů s lepidlem, nebo
látkou s toulenem u úst. Některá děvčata mají v šátku na zádech
svá vlastní miminka. Všimli si nás a s křikem a povoláváním se vydávají za námi. Jako poslední člen skupinky cítím zvláštní mrazení
a úzkost. Hlasy za mnou zesilují, slyším vrávoravé kroky. „Mzungu,
Mzungu, look at me!“ (Běloško, běloško, podívej se na mě!)“ Křičí
na mě jedna zfetovaná slečna s posměšným, ale zároveň i bolestným hlasem. Tak ráda bych se otočila a pozdravila ji, jako gestem
na projev úcty, že i ona má pro mě hodnotu. Ale nesmím. Nemůžu se otočit. Nemůžu jí odpovědět, protože v tom okamžiku by
mě došla i s celou skupinou a kdo ví, jak by naše výprava skončila.
Po sto metrech volání slábne, až utichne v dálce. Jenže ne v mém
srdci. Docházíme k maličkým dřevěným dveřím. Jejich otevřením
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se ocitáme na nádvoří mezi vysokými paneláky. Celé nádvoří je
jedna velká skládka odpadků. Její výška zdaleka převyšuje moji
výšku. Procházíme úzkou chodbičkou vysekanou mezi tím vším
nánosem, až stojíme u maličkého domečku plného plastových
lahví do takové míry, že se téměř nedají otevřít dveře. Dovnitř
jen nahlédnu. Tak takhle vypadá domov a hřiště jednoho z našich malých chlapců? Teď už chápu, proč má tak rád hmyz. Proč
se nebojí zvířat. Vždyť to byli jedni z mála kamarádů, mezi nimiž
vyrůstal. Naše psycholožka, která nás do slumu vzala, se ke mně
přikloní a polohlasem mi praví: „Kdybys viděla, kolik krys, potkanů tu žije. Jsou všude. Když se setmí, nedají se spočítat. Ten malý
je chytal a pak jedl, tak jako hmyz, červy....“ Možná vás napadne,
že to je v některých zemí tradice a běžná součást stravy. Tady v
Keni to tak ale rozhodně není. Se zděšením se dívám na složení
skládky. Když vidím ty střepy, železo, hřebíky... dochází mi, proč
některým našim dětem, které žily na smetištích, nebo tu hledaly
zbytky jídla, chybí poslední články prstů na rukou, někdy i celé
prsty na nohou.
Pomalu se dostáváme na hlavní cestu, která odděluje somálsko-etiopskou chudinskou čtvrt od slumu Mathare, jež i přes
svoji bídu, rozbité chodníky a zašlost vypadá jako bezpečný a
poměrně bohatý prostor v porovnání se slumem. Usedáme do
autobusu. Z reproduktorů na stěnách se line hlasitá hip hopová
hudba. Tentokrát však ani ta nedokáže přehlušit rezonance bolestivých obrazů, která tak křičí v mém srdci.
Zapaluju svíčku a zhasínám světlo, aby všechny ty obrovské
hrdiny odevzdala Bohu v modlitbě. Smekám. Smekám před našimi dětmi, které dělají tak obrovské pokroky, změny ve svých
životech, s radostí a nadšením se učí tolika novým věcem, pravidlem, povinnostem... Smekám před všemi maminkami, tetami,
babičkami, výjimečně i tatínky, kteří ve vší té hrůze dokáží přežít
a starat se o své děti, přijmout je, když je naši sociální pracovníci přivedli z ulice, vzdát se pití, drog, přestat je bít, odpustit si

navzájem... I když to obě strany stálo tolik sebezáporu, tolik sil.
Smekám před všemi těmito nuznými lidmi, kteří dokáží v tom
všem najít smysl života a změnit sebe i své rodiny. O to víc teď
budu bojovat, aby naše děti nebyly bity v našem středisku, které
by pro ně mělo být bezpečným a lásky plným místem. Zázraky se dějí i v takovém pekle, které život v tak obrovském slumu,
jako je Mathare, představuje. Dnes a denně. A dějí se i v našich
životech, nezapomeňte je prosím vidět, váš život bude pak
mnohem krásnější.

Příměstský sportovní tábor Tovačov – 23. – 27.7.2018
Stejně jako vloni i letošní prázdniny
jsme se s dětmi z Tovačova a blízkého
okolí sešli v areálu fotbalového hřiště
„Pod Břízami“, postavili stany a připravili
jsme si zázemí pro realizaci prázdninového tábora.
Krásně prosluněný čas jsme s dětmi
využili ke sportování v dopoledních hodinách, poté následovaly cyklovýlety po
blízkém okolí a odpoledne
patřilo vodním hrátkám a
radovánkám na koupališti v
Kojetíně.
Vzhledem k věkovému
rozdílu dětí jsme vytvořili
tři rovnocenná družstva a
děti stejného věku soutěžily v družstvech v různých
sportovních disciplínách a
sbíraly body do celkového
pořadí družstev. Oceňujeme všechny naše svěřence
za sportovního ducha, akstrana 12

tivní přístup ke všem naplánovaným činnostem a především za perfektní plnění
pokynů svých vedoucích.
Naše poděkování opět směřujeme
k paní Adéle Svobodové z Esko baru za
vynikající obědové menu, dále oddílu
kopané za propůjčení sportovního areálu a děkujeme rodičům dětí za důvěru
nám svěřenou a také za dobroty, kterými

nás zásobili po celou dobu trvání tábora.
Všem dětem přejeme šťastný start v
novém školním roce a budeme se na ně
opět těšit po roce, snad ve stejném termínu a na stejném místě.
Kyasová Jarmila,
Kyasová Martina,
Peřinová Jitka
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PODĚKOVÁNÍ

PODĚKOVÁNÍ TOVAČOVSKÝM HASIČŮM
Tímto bychom chtěli moc poděkovat za tradiční výcvikový tábor pro mladé hasiče, za výbornou organizaci,
nevšední zážitky, adrenalinové aktivity, maximální péči o
naše děti.
Velké díky patří všem vedoucím, kuchařům, řidičům i
ostatním dobrovolníkům, kteří s táborem pomáhali.
Děkujeme za vše, co pro naše nadějné budoucí hasiče
děláte. Jste jim všichni velkým vzorem.
Tým rodičů mladých hasičů

Sport
Florbal
Začátek prázdnin ve znamení úspěchu…
V neděli 1. 7.2018 se konal ve východočeské Dobrušce
florbalový turnaj žákovských ročníků. Tento turnaj jsem vybral jako velkou zkoušku florbalových dovedností dětí navštěvujících florbalový kroužek ve sportovní hale v Tovačově. Chtěl jsem vidět, na jakou úroveň se děti během šesti let
našeho trénování dostaly.
Během uplynulé sezony jsme odehráli několik turnajů a
přátelských utkání, kde jsme měřili síly se členy florbalových
klubů z Přerova a Olomouce. Nominace žáků do turnaje se
vždy odvíjí od jejich snahy, píle, ochoty rodičů a také časových možností, protože mnozí z nich sportují i v jiných odNa
prázdninový turnaj v Dobrušce jsem měl připraven tým těch
nejšikovnějších a nejspolehlivějších dětí z Tovačova a okolí.
Bohužel do našich plánů zasáhla zranění a nemoci během
posledního týdne přípravy. Z plánovaného mančaftu zůstala jen malá část a tuhle skupinku se mi na poslední chvíli
Číslo 4/2018

podařilo doplnit náhradníky, se kterými jsme sehráli pouze
jeden přátelský zápas.
Na turnaji v Dobrušce jsme patřili k nejmenším a nejmladším týmům v kategorii hráčů narozených v roce 2005
a mladších. V průběhu turnaje jsme prohráli pouze jedno
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utkání ve skupině a stejnému soupeři jsme porážku oplatili
ve finále, které bylo velmi dramatické, plné zvratů a velmi
pěkných akcí. Chlapci ukázali svoji obrovskou vůli po vítězství nad soupeři z velkých klubů hrajících pravidelné soutěže a ukázali soudržnost a bojovného ducha týmu.
Bezpochyby rozhodující ve finálovém zápase proti
týmu USK Akademik Cheb byl příspěvek nejmladšího hráče
v dané kategorii Jiřího Zavadila ve formě tři branek a dvou
asistencí.
Výsledky turnaje – základní skupina:
Fbc Skuteč - Tovačov
3:12
USK Akademik Cheb – Tovačov
6:3
DDM Holice - Tovačov
3:9
Čtvrtfinále:
Tovačov - Předměřice nad Labem
Semifinále:
K1 Florbal Židenice – Tovačov

5:3

…počet hráčů se postupně rozrůstá a drtivá většina nově příchozích je velmi šikovná…
…tréninkovými hodinami a turnaji mi prošlo 72 jmen, z toho
více než jednou 61 jmen….
…tréninků se aktivně účastní i 24 tovačovských fotbalistů….
…8 florbalistů chodí zároveň do badmintonového oddílu….
…jako trenér jsem ve sportovní hale vedl 83 lekcí a uspořádal
5 turnajů…
…do této chvíle jsem obdržel dalších 5 pozvánek na turnaje…
… tří turnajů jsme se nezúčastnili z důvodů logistických a
dvou turnajů z důvodů termínových…
…rodiče investovali do dresů, kterých je 42 ks….
…na tréninky pravidelně dochází hráči z Tovačova, Ivaně,
Klopotovic a Věrovan…..
…na příští sezonu je naplánováno celkem 13 turnajů a další
jsou v jednání…

Závěrem bych chtěl poděkovat manželce za velkou pomoc v trénování a vedení dětí při turnajích, jako i všem rodičům za podporu svých dětí i celého našeho oddílu.
Finále:
Budoucí zájemci o florbal, sledujte rozpis hodin ve sporUSK Akademik Cheb – Tovačov
5:7
tovní hale v Tovačově nebo mě přímo kontaktujte na elektronické adrese jiri.zavadil2@meopta.com
A nyní několik čísel z uplynulé sezony…
S pozdravem trenér oddílu Ing. Jiří Zavadil
…děti dochází do sportovní haly na florbal dvakrát týdně….
3:8

Tovačovské mladé naděje
V letošním roce jsme využili
toho, že se u dětí mladšího školního věku s nadějnými sportovci
„roztrhl pytel“ a začlenili je do taneční sestavy. Hlavní cvičitelka
Olga Čechmánková promýšlela
choreografii, až vznikla taneční sestava, kdy děvčata se složitějšími
kroky doplňovala sportovce. A tak
byli k vidění hokejisté, kteří na ráznou hudbu Kabátů procvičili švih
hokejkami, mrštný cyklista ukázal,
že na kole to opravdu umí. Také
běžci, jejichž rychlý sprint překvapil všechny diváky, a fotbalistka, jejíž obratné nohy zkrotily „kopačák“.
Zkrátka tanečníci a tanečnice, kteří
se ke konci hromadně protáhli na
píseň skupiny Mirai „Když nemůžeš,
tak přidej“. A opravdu! Všichni přidali a ukázali, že běh jim není cizí.
A samotný závěr? Staré teplákovky,
taneční krok a mohli jste v našich
chlapcích spatřit „Vojtu Dyka“.
Naše taneční umění děti ukázaly na Šibřinkách, Přehlídce pódiových skladeb a na zámku v Tovačově, v Oplocanech a Ivani na
hodech. Zkrátka v okolí vidí, že u
nás máme opravdu skvělé sportovce.
Kateřina Hrubá
strana 14
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3. ROČNÍK TOVAČOVSKÉHO RÁFKU
Krásnou slunečnou neděli 9. září
jsme se sešli na fotbalovém hřišti v Tovačově, kde se konal již 3. ročník cyklistického závodu „Tovačovské ráfek“. Přípravy závodiště probíhaly již od pátku do
nedělního rána. Postavila se startovní
brána a vyznačil start, vytyčila se trať a
nachystala se na ní překážka, připravilo
se občerstvení a doprovodný program
pro děti … a mohlo se začít.
Od půl deváté začal proudit dav rodičů s dětmi připravenými na sportovní
klání. S radostí jsme uvítali, že zájem o
Ráfek byl velký, a proto pro větší bezpečnost téměř ve všech kategoriích odjeli postupně dívky a pak chlapci.
Zdatný předjezdec Jakub v kostý-

mu býčka naváděl všechny cyklistky a
cyklisty po trati. S přibývající sílou závoďáků musel i on přidávat na výkonu.
Všichni do jednoho se těšili, že „Býka“
předjedou a radostně vyhlíželi, jestli pojede i s nimi. A ANO! Nevynechal žádné
kolo, objel vše i s maminkami a zazávodil si s tatínky. Jeho kondičku chtěl mít
nejeden „dospělák“.
Atmosféra závodu byla podbarvena
hudbou z ampliónů a celou akci nás slovem provázela teta Jaruška. Nezbytnou
součástí jsou pořadatelé, kteří byli v razivých vestách rozseti do všech koutů
závodiště. Dohlíželi na bezpečnost dětí
a zdárný průběh nedělního dopoledne.
U plně zásobeného občerstvení

A tady máme galerii vítězů:
odrážedla 2015 a ml.
dívky
1. Nela Nováková
2. Kateřina Holomčíková
3. Jolana Habáňová

hoši
1. Darek Dohnal
2. Kryštof Princ
3. Antonín Bouchal

kolo 2014 – 2015
dívky
1. Adéla Vodicová
2. Majda Urbášková
3. Valentýna Zavadilová

chlapci
1. Lukáš Klimeš
2. Vojtěch Bouchal
3. Jonáš Ludva

ročníky 2012 – 2013
dívky
1. Aneta Zavadilová
2. Markéta Dohnalová
3. Zlata Zbožínková

chlapci
1. Matouš Bezděk
2. Oliver Čechmánek
3. Jan Karger

Číslo 4/2018

všichni postupně doplňovali energii a
hasili žízeň. Přece jen bylo horko.
U startu na vše dohlížela hlavní pořadatelka Olga Čechmánková a vždy
děti nabudila slovem a pokřikem. Závodníci po odpočítání TŘI – DVA – JEDNA – START!!!! vystřelili jak šipky na trať.
K vidění bylo dojíždění, předjíždění.
Slyšelo se silné odfukování až funění.
Každý šlapal ze všech sil, v cíli nejeden
z nich padl vysílením.
Děkujeme všem za pomoc při organizaci závodu a těšíme se na příští
ročník. Rovněž děkujeme panu Lukáši
Sládečkovi za pořízení fotografií celého
závodu.
Kateřina Hrubá

ročníky 2010 – 2011
dívky
1. Ella Surovcová
2. Michaela Hrubá
3. Sofie Vodičková

chlapci
1. Patrik Dohnalů
2. Šimon Bezděk
3. Eduard Čechmánek

ročníky 2007– 2009
dívky
1. Sabina Kargerová
2. Beáta Vránová
3. Markéta Jelínková

chlapci
1. Matěj Dedek
2. Jakub Hrubý
3. Lukáš Karger

ročníky 2004 – 2006
1. Aleš Rozehnal
2. Jakub Strnad
3. Lukáš Sládeček
maminky
1. Kateřina Hrubá
2. Kamila Bezděková
3. Renata Vodičková

tatínci
1. David Vodička
2. Jakub Rössler
3. Aleš Dedek
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Tovačovský triatlonek/duatlonek 2018
V červnu se naplno využilo slunečného počasí a Tovačovská jezera se stala dějištěm dětského triatlonku a duatlonku.
Nejmladší věkové kategorie poměřily síly v duatlonu,
který se skládal z běhu a jízdy na kole. Že se nejednalo o
nic jednoduchého, by vám řekl každý z účastníků. Travnatý
terén ztěžoval jízdu na kole a ani běh nebyl zrovna jednoduchý.
Starší kategorie měly závod rozšířen ještě o úvodní disciplínu – plavání. Vyběhnout udýchaný z vody, v rychlosti
se obout a sednout na kolo, to mnohdy zabralo víc času než
samotné plavání. Po objetí trati zadýchaní odložili kolo a vydali se tempem přímo bleskovým do cíle, kde na ně čekalo
občerstvení a na závěr……… předání odměn.

Duatlonek 2013 a ml.
hoši
1. Čechmánek Oliver
2. Dorazil Štěpán
3. Marvan Matyas

dívky
1. Klakurková Anna
2. Marvanová Rozálie
3. Zavadilová Valentýna

Duatlonek 2011 – 2012
hoši
1. Čechmánek Eduard
2. Dedek Jakub
3. Tomčík Matyáš

dívky
1. Kučová Marie
2. Vodičková Sofie
3. Zavadilová Aneta

Triatlon 2010 – 2009
1. Dedek Matyáš
2. Hrubý Jakub
3. Bezděk Šimon

Triatlon 2008- 2006
1. Tala Erik
2. Sládeček Dominik
3. Polách Jan

Triatlon 2005
1. Sládeček Lukáš

Podzimní vzpomínka na Velikonoční běh 2018
Tak jako každý rok i letos se uskutečnil Velikonoční běh
pro děti. Park zámku v Tovačově se stal běžeckým oválem, na
kterém probíhalo sportovní klání. Hodně dětí si přišlo poměřit síly ve svém výkonu. Nejpočetněji obsazené byly nejmladší kategorie, kterým byl dovolen „dopink“ – doprovod rodičů.

S přibývajícím věkem ale ubývalo zájemců. Prodlužovala se trať a bylo potřeba větší fyzické kondice. A tak
každý, kdo se nebál a přišel si zaběhat, si zaslouží velkou
pochvalu.
A jak vše dopadlo?

ročníky 2014 a ml.
1. Klimeš Lukáš
2. Kociánová Natálie
3. Ludva Jonáš

ročníky 2012 – 2013
1. Zavadilová Aneta
2. Dedek Jakub
3. Bezděk Matouš

ročníky 2011 - 2010
1. Bezděk Šimon
2. Čechmánek Eduard
3. Klimešová Elena

ročníky 2007 – 2009 – chlapci
1. Dedek Matyáš
2. Hrubý Jakub
3. Brettler Matyáš

ročníky 2007 – 2009 – dívky
1. Smolková Viktorie
2. Zavadilová Julie
3. Vránová Beata

ročníky 2004 – 2006
1. Zavadilová Barbora
2. Zavadil Jiří

ročník 2003 a st.
1. Kyas Milan

Kateřina
K t ři H
Hrubá
bá
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Pozvánky
Evropský festival ptactva 2018 proběhne i v Tovačově
V sobotu 6. října se můžete zúčastnit
Evropského festivalu ptactva v Tovačově na Přerovsku. Zájemci o pozorování
ptactva se sejdou v 8 hodin u sádek Hradeckého rybníka a společně s průvodci
z Moravského ornitologického spolku se
projdou po hrázích Křenovského a Hradeckého rybníka.
Ornitologové je seznámí se zde žijícími druhy ptáků a zasvětí je do jejich poznávání v době tahu. Účastníci dostanou
možnost pozorovat ptáky i prostřednictvím dalekohledů, které vyrábí přerovská Meopta – optika.

Číslo 4/2018

V těchto dnech je možno na rybnících u Tovačova pozorovat čejky chocholaté, kulíky zlaté i bledé, jespáky bojovné, hvízdáky, kopřivky a čírky. Možná
se již objeví i první severské husy nebo
orel mořský.
Evropský festival ptactva je nejvýznamnější podzimní akcí pro ornitology,
pozorovatele ptáků i milovníky přírody.
Ptačího festivalu se každoročně zúčastňují desetitisíce zájemců o pozorování
ptáků a to až ve 40 zemích světa.
V České republice akci pořádá Česká
společnost ornitologická a její regionál-

ní pobočky, případně ve spolupráci s
dalšími organizacemi na ochranu přírody nebo ekologickou výchovu. Akce je
zaměřena na pozorování a poznávání
tažných druhů ptáků a je určena pro veřejnost. Seznam všech akcí pořádaných v
rámci Evropského festivalu ptactva v ČR
najdete na: www.cso.cz.
Činnost Moravského ornitologického spolku a pořádání ornitologických
exkurzí pro veřejnost je podpořeno dotačním programem statutárního města
Přerova.
Jiří Šafránek, Foto: Jiří Šafránek
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CO S SEBOU?

•pĢezĪvky pro sebe i dítĒ, pohodlné obleĀení, pití a
dobrou náladu -
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Inzerce - komunální volby

Skokanka doskákala
U příležitosti blížících se komunálních voleb do Zastupitelstva města bych ráda upozornila a veřejně
odsoudila chování předsedy místní organizace KSČM Jiřího Vybírala.
Moje maminka paní Jarmila Zavadilová, dlouholetá členka KSČM a zastupitelka města, byla místopředsedou KSČM požádána o opětovnou kandidaturu do výše zmíněných voleb za KSČM.
Ač byla její nominace předána na určená místa, její jméno jako kandidáta za KSČM na zveřejněných
stránkách VOLBY.CZ nenajdete.
Ptám se proč? Odpovím si sama, poněvadž by zřejmě opět potřetí přeskočila všechny kandidáty za komunistickou stranu a dostala se opět do 15ti členného Zastupitelstva. A to pan předseda neunesl, a proto
kandidaturu paní Zavadilové za zády členů místní organizace KSČM nepodal.
Paní Zavadilová byla nejen členkou Zastupitelstva města Tovačov po dvě volební období, ale také členkou Komise pro styk s veřejností. Do činnosti komise se zapojila se sobě vlastním zaujetím, tato práce ji
obohacovala a vždy ji prováděla s láskou.
Dovolte mi, abych své mamince poděkovala za vše, co pro nás spoluobčany vykonala, popřála jí pevné
zdraví a dobrou náladu do dalších let.
Jsem pyšná a hrdá na to, že jsem její dcera.
Věřím, vážení spoluobčané, že pokud se vydáte v říjnu do volebních místností, budete myslet na to, co
se mojí mamince stalo.
DĚKUJI !!!!!!
Kyasová Jarmila (roz .Zavadilová)

Číslo 4/2018
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Inzerce
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Dobrý anděl
4 rodiny z Tovačova a 77 rodin z Přerovska již dostalo finanční podporu nadace Dobrý
anděl, která pomáhá rodinám, v nichž se dítě potýká s vážným onemocněním. Díky každoměsíčním příspěvkům dárců – Dobrých andělů – mohou všechny těžkosti zvládat lépe
alespoň po finanční stránce. Pomozte najít další rodiny, které tuto podporu potřebují!
„Dětí s vážným onemocněním, jejichž rodiny by potřebovaly finanční podporu, je mnohem více. Rodiče často neví, že u nás mohou o příspěvek požádat. Naší snahou je, aby se
“ říká Petr Sýkora, spoluzakladatel nadace Dobrý antato informace co nejvíce rozšířila,“
děl. „Některým rodinám poradí lékaři či sociální pracovníci přímo v nemocnici, jiným pomoc
doporučí pacientské organizace. K mnohým z nich se ale i přesto tato informace nedostane,“ dodává.
Komu nadace pomáhá?
Dobří andělé pravidelně každý měsíc podporují rodiny s nezaopatřenými dětmi, které zasáhlo
vážné onemocnění. Typicky se jedná o:
• onkologické onemocnění,
• selhání ledvin či jater,
• vážné metabolické poruchy,
• nemoc motýlích křídel,
• a další těžká kombinovaná postižení.
Za 6 let fungování nadace podpořili dárci více než 5 200 rodin z celé České republiky. Kromě
dětských pacientů podporují také rodiny s dětmi, v nichž onemocněl rakovinou jeden z rodičů.
Jak můžete pomoci právě vy?
Pokud máte ve svém okolí rodinu s takto vážně nemocným dítětem, neváhejte jí pomoc nadace doporučit. Kontakt je velmi jednoduchý – stačí zavolat nebo napsat e-mail a pracovníci již
zajistí vše potřebné. Důležité je nebát se ozvat, Dobří andělé rodinám rádi pomohou.
Staňte se i vy Dobrými anděly!
Stačí krátká registrace na www.dobryandel.cz a můžete začít přispívat. Vaše
finanční pomoc bude rodinám odeslána do posledního haléře. Díky svému
Andělskému účtu si navíc můžete přečíst konkrétní příběhy rodin, kterým
pomáháte.
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Obnova průčelní fasády Arkádového křídla
zámku Tovačov je prováděna
s využitím finančního příspěvku
poskytnutého

Ministerstvem kultury
se uskutečňuje za finanční podpory

v rámci Programu regenerace městských
památkových rezervací a městských
památkových zón

