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Hodové oslavy v Tovačově byly pestré

Tovačovský kamelot

Informace z městského úřadu
Slovo starosty
Milí spoluobčané,
děkuji Vám všem za projevenou důvěru, kterou jste mi
dali, a tím přispěli ke zvolení do funkce starosty. Rovněž děkuji všem voličům, kteří přišli k volbám. Projevili jste tím zájem o dění v našem městě. Předvolební kampaň byla vedená
korektně, za což patří dík všem politickým stranám i nezávislým sdružením.
Jedna třetina zastupitelstva se změnila, máme pět nových
zastupitelů, nového starostu i místostarostu. Věřím, že společně začneme pracovat na problematice, která tíží naše město.
Budeme vycházet především z volebních programů jednotlivých stran a sdružení.
V příštím roce musíme dokončit již rozpracované projekty:
- zateplení bytového domu v ulici Jiráskova, na který je již
schválená dotace,
- pořízení nové hasičské cisterny, rovněž dotováno,
- realizace příjezdu do sportovního areálu Pod Břízami,
- dokončení výsadby parku v ulici Široká,
- rekonstrukce interiéru v domě pro seniory – koupelny, toalety, kuchyně,
- realizace počítačové učebny v základní škole a mnoho jiných
i menších projektů.

-

-

Nově nás čekají úkoly, které přispějí k rozvoji našeho města:
příprava nového územního plánu a s ním spojená příprava a
hledání lokalit na výstavbu nových rodinných domů, o které
je v Tovačově stále velký zájem,
rekonstrukce nebo nové zbudování inženýrských sítí pro
uvedené lokality,
opravy chodníků a komunikací.

Čeká nás mnoho práce a úkolů, ne vždy jen příjemných. Počítám se spoluprací všech zastupitelů a věřím, že vše povede
ke spokojenosti občanů Tovačova.
V brzké době nás ale čekají i příjemnější věci. Blíží se Vánoce, které by měly být plné radosti, milých překvapení, měly by
vonět vanilkou, skořicí, ale třeba i svařeným vínem nebo punčem. I v našem městě se uskuteční řada koncertů a předvánočních akcí, na které vás srdečně zvu.
Přeji vám, abyste prožili vánoční svátky v poklidné náladě
bez shonu a stresu a nový rok 2019 ať je pro vás šťastný a plný
zdraví.
Marek Svoboda, starosta

Výsledky voleb do Zastupitelstva města Tovačova
Voleb do Zastupitelstva města Tovačova konaných ve dnech 5. – 6. října s
účastí devíti stran a sdružení se zúčastnilo 51,11 % voličů.
Výsledné pořadí:
KDU ČSL – 22,22% hlasů, 4 mandáty
Šance pro Tovačov – 19,76% hlasů, 3
mandáty
Starostové a nezávislí – 11,73% hlasů,
2 mandáty
ANO 2011 – 10,70% hlasů, 2 mandáty
Aktivně správným směrem – 10,70%
hlasů, 1 mandát
Moravané – 8,07% hlasů, 1 mandát
Tovačovští senioři 7,37% hlasů,
1 mandát
ČSSD – 6,97% hlasů, 1 mandát
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KSČM – 2,68% hlasů, 0 mandáty
Zvolení členové zastupitelstva jsou:
Svoboda Marek, Schafer Michal,
Peřina Miroslav, Čotková Ladislava
Vrána Petr, Zavadilová Veronika,
Bouchal Leon
Vrána Jaroslav, Zavadil Jiří
Hrdiborský Rostislav, Kohn Jiří
Kyasová Jarmila
Bezděk Pavel
Nováková Dagmar
Dopitová Zdenka
Děkuji voličům, kteří přišli k volbám, a
blahopřeji všem zvoleným zastupitelům.
Senátní volby I. kolo
Sekaninová Božena ČSSD 18.68%
Chalánková Jitka NK 59,85%

Blažková Irena ANO 12,67%
Fidrmuc Jaroslav KDU ČSL 12,3%
Krchňavý Jan PV 8,08%
Obrtel Marek ČSNS 7,92%
Halašová Dagmar ODS 7,76%
Dopita Pavel SPD 6,24%
Bohmová Zuzana KSČM 6,18%
Makový Pavel MZH 3,97%
Michl Petr Moravané 3,50%
Senátní volby II. kolo
Sekaninová Božena ČSSD 40,14%
Chalánková Jitka NK 12,68%
V obvodu č. 62 se stala vítězkou Jitka
Chalánková za NK s výsledkem 59,85%
hlasů.
Marek Svoboda
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Tovačovský kamelot

Město Tovačov

Zastupitelstvo města

Zastupitelstvo města Tovačova schválilo na svém svém Ustavujícím veřejném zasedání
konaném dne 2. 11. 2018následující 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.
1/01 – 18 Zastupitelstvo města Tovačova
určuje zapisovatelkou ustavujícího zasedání paní Alenu
Skoupilovou a ověřovateli zápisu Mgr. Veroniku Zavadilovou
a Ladislavu Čotkovou.
2/01 – 18 Zastupitelstvo města Tovačova
schvaluje následující program ustavujícího zasedání zastupitelstva města:
1. Zahájení
2. Složení slibu členů zastupitelstva města
3. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky
4. Schválení programu
5. Volba návrhové a volební komise
6. Volba starosty a místostarosty
a) určení počtu členů rady
b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat
jako dlouhodobě uvolnění
c) určení způsobu volby starosty, místostarosty a členů rady
d) volba starosty
e) volba místostarosty
f) volba členů rady
7. Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) určení počtu členů finančního výboru
b) určení počtu členů kontrolního výboru
c) určení způsobu volby
d) volba předsedy a členů finančního výboru
e) volba předsedy a členů kontrolního výboru
8. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů
zastupitelstva
(§ 72 zákona o obcích)
9. Zpráva volební komise
10. Projev starosty města
11. Diskuse
12. Závěr
3/01 – 18 Zastupitelstvo města Tovačova
jmenuje návrhovou komisi ve složení Mgr. Petr Vrána –
předseda komise, Ing. Jiří Zavadil a Bc. Rostislav Hrdiborský
– členové komise.
4/01 – 18 Zastupitelstvo města Tovačova
jmenuje volební komisi ve složení Mgr. Bc. Leon Bouchal –
Číslo 5/2018

předseda komise, Jarmila Kyasová a Mgr. Dagmar Nováková
– členky komise.
5/01 – 18 Zastupitelstvo města Tovačova
schvaluje výkon funkcí starosty města a místostarosty města
jako dlouhodobě uvolněné s tím, že v době od 2.11.2018 do
31.12.2018 bude funkce místostarosty neuvolněnou funkcí a
následně od 1.1.2019 funkcí dlouhodobě uvolněnou.
6/01 – 18 Zastupitelstvo města Tovačova
schvaluje veřejnou volbu starosty města, místostarosty
města, členů rady města.
7/01 – 18 Zastupitelstvo města Tovačova
volí starostou města Marka Svobodu.
8/01 – 18 Zastupitelstvo města Tovačova
volí místostarostou města Jaroslava Vránu.
9/01 – 18 Zastupitelstvo města Tovačova
volí členy rady města
Mgr. Bc. Leona Bouchala,
Mgr. Petra Vránu,
Michala Schafera.
10/01 – 14 Zastupitelstvo města Tovačova
zřizuje finanční výbor v počtu pěti členů.
11/01 – 14 Zastupitelstvo města Tovačova
zřizuje kontrolní výbor v počtu tří členů.
12/01 – 18 Zastupitelstvo města Tovačova
schvaluje veřejnou volbu předsedů a členů finančního a
kontrolního výboru.
13/01 – 18 Zastupitelstvo města Tovačova
volí Mgr. Veroniku Zavadilovou předsedkyní finančního výboru.
14/01 – 18 Zastupitelstvo města Tovačova
volí členy finančního výboru
Ladislavu Čotkovou,
Ing. Bohumíra Vykoupila,
Ing. Milana Trnkala,
Ing. Jiřího Zavadila.
15/01 – 18 Zastupitelstvo města Tovačova
volí Jarmilu Kyasovou předsedkyní kontrolního výboru.
16/01 – 18 Zastupitelstvo města Tovačova
volí členy kontrolního výboru
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Ladu Křepelkovou,
Mgr. Františka Štěpánka.

-

17/01 – 18 Zastupitelstvo města Tovačova
schvaluje měsíční odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva města dle Nařízení vlády
č. 318/2017 Sb., o odměnách za výkon funkce členům
zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů s platností od
3. 11. 2018 ve výši:
- neuvolněný místostarosta 27 613 Kč,

-

člen ZM a člen RM a předseda výboru nebo komise
3 000 Kč,
člen ZM a člen RM a člen výboru nebo komise 2 800 Kč,
člen ZM a člen RM 1 500 Kč,
člen ZM a předseda výboru nebo komise 1 900 Kč,
člen ZM a člen výboru nebo komise 1 700 Kč,
člen ZM 1 500 Kč.
Marek Svoboda v.r.
Jaroslav Vrána v.r.
starosta města místostarosta města

INFORMACE PRO OBČANY
Dotace na obnovu exteriéru památkově významných staveb
Město Tovačov připomíná občanům, že nadále platí možnost čerpání dotace na obnovu
exteriéru památkově významných staveb.
Zásady pro poskytování dotací jsou zveřejněny na webových stránkách města Tovačov.
Bližší informace vám poskytnou pracovnice stavebního úřadu.

I v Tovačově jsme slavili 100. výročí
založení republiky
Oslavy 100. výročí založení Československé republiky připadly v našem
městě na sobotu 27. října. V podvečer
jsme se sešli u pomníku 1. světové války
na autobusovém nádraží, abychom uctili
památku všech, kteří se o vznik republiky
zasloužili, a připomněli si, co pro nás znamená žít v samostatném státě.
Byla vysazena lípa republiky, kterých
ostatně v našem státě bylo vysázeno tisíce kusů. Právě lípa totiž nese poselství
naší národní historie.
Slavnostního kladení věnců k pomní-
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ku padlým v 1. světové válce se zúčastnily i některé místní organizace v krojích
a slavnostních uniformách. Nechyběli
sportovci, hasiči ani členové souboru
Hatě.
Škoda jen nevlídného počasí, kvůli
kterému nemohl být dodržen časový
harmonogram oslav. Lampionový průvod, který byl ve velmi komorním duchu,
se proto místo do zámku odebral jen na
náměstí, kde byli odměněni nejmenší
účastníci oslav.
Marek Svoboda
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Mateřská škola
Zprávičky z naší školičky
1.listopadu proběhla velká podzimní akce naší MŠ, tentokrát s názvem Slavnost světel a uspávání broučků.
Po setmění se na náměstí sešli broučci, berušky, podzimníčci a strašidýlka s lampiony a po slavnostní fanfáře, o
kterou se postarali mladí trubači ze ZUŠ pod vedením pana
učitele Balódyho, se všichni v průvodu vydali k zahradě MŠ,
kde na děti čekalo překvapení.
Celá zahrada byla osvětlená lucerničkami, dýněmi a podzimními dekoracemi, které děti vyrobily ve školce a doma
společně s rodiči. Děti si prošly tajemnou cestu plnou světýlek, potkávaly broučky, od kterých dostaly drobné dárečky,
a na konci si v kouzelném domečku vybraly broučka - kamínek, o kterého se budou přes zimu starat.
Po zdolání cesty děti broučky uspaly pomocí písničky a
básničky a pak začala super podzimní diskotéka. Všichni se
mohli zahřát tancem, teplým čajem, dětským punčem a nechybělo ani drobné občerstvení v podobě perníčků a cukroví, o které se postaraly naše šikovné maminky a babičky.

Číslo 5/2018

Akce se vydařila a my bychom chtěli všem, kteří se na akci
jakkoli podíleli, moc poděkovat.
2. listopadu vyrazily děti ze třídy medvídků a Berušek na
výlet do centra ekologických aktivit- Sluňákov do Horky nad
Moravou. Pro děti byly připraveny dva programy - S panem
Kaprem pod vodu a Bobřík.
Berušky se seznámily s životem ryb, pomocí kouzelné
básničky se podívaly na dno rybníka, naučily se poznávat
ryby, pomocí různých a nevšedních materiálů tvořily rybník,
skládaly puzzle a dokonce si vyzkoušely i chůzi poslepu.
Medvídci se zase dozvěděly zajímavosti ze života bobrů, stavěli bobří hráz, skládali puzzle, naučili se básničku o
bobříkovi a u rybníka pozorovali stopy bobrů a bobří skluzavky.
Návštěva tohoto centra byla velice příjemná, zajímavá a
děti si jistě odvážely spoustu zážitků a poznatků. Určitě se na
Sluňákov ještě vrátíme.
Lenka Šálková

strana 5

Tovačovský kamelot

Základní škola
Projekt ke 100. výročí vzniku ČSR
V neděli 28. října se v celé naší republice slavilo 100. výročí vzniku ČSR.
Datum 28. října je již neodmyslitelně spjato se státním svátkem, který
připomíná „Den vzniku samostatného
československého státu“. Došlo k němu
28. října 1918 na konci 1. světové války
po rozpadu Rakouska-Uherska.
Největší zásluhu na vzniku samostatného státu mělo několik klíčových
osobností, v čele s Tomášem Garriguem Masarykem, Milanem Rastislavem
Štefánikem a Edvardem Benešem.
Území tehdejšího nově vzniklého
státu zahrnovalo Čechy, Moravu, České
Slezsko, Slovensko a Podkarpatskou Rus.
Prvním prezidentem byl zvolen Tomáš
Garrigue Masaryk. Československý stát
pak kromě období druhé světové války existoval s různými obměnami až do
roku 1993, kdy došlo k jeho rozdělení.
Letošní rok ale nabízí připomenutí
mnoha dalších významných událostí, které se odehrály v průběhu sta let
nově vzniklé republiky a které mají v
datu onu „osudnou osmičku“. Zmiňme konec září roku 1938, kdy několik
evropských velmocí svým podpisem
Mnichovské dohody rozhodlo, že naše
republika musí odevzdat čs. pohraničí
– Sudety – Německu.
70 let uplyne rovněž od nám starším známého „Vítězného února“. V únoru roku 1948 se podařilo komunistické
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straně, vedené Klementem Gottwaldem, převzít veškerou moc ve státě a
nastolit komunistický režim.
A rovněž osmičku bychom našly v
srpnovém datu roku 1968, kdy z iniciativy Sovětského svazu k nám během
jedné noci vpadla vojska Varšavské
smlouvy a ukončila snahy několika reformních politiků v čele s Alexandrem
Dubčekem o uvolnění komunistického
režimu. Těch dat s osudovou osmičkou
bychom v české historii mohli jmenovat ještě několik. Vraťme se ale k 28.
říjnu.
I my ve škole jsme se připojili k oslavám 100. výročí vzniku republiky.
Během říjnových hodin dějepisu a
zeměpisu probíhal na 2. stupni projekt
„Osudové osmičky“, jež mapoval důležité okamžiky, které změnily život lidí v
naší zemi.
Žáci šesté třídy se formou zábavných úkolů seznámili se životem a
osobností Tomáše Garrigua Masaryka, sedmáci pak detailněji zkoumali,
jak se žilo v nově vzniklé republice.
Osmáci zpracovávali informace o událostech „osudových osmičkových let“
1938 1948, 1968 a deváťáci pátrali v
dobových materiálech, jak probíhala
první léta nově vzniklé republiky v Tovačově.
Výstupem projektu pak bylo výtvarné zpracování pracovních listů do

tvaru roku 2018 a jeho prezentace v
prostorách školy.
V pátek 26. října 2018 pak oslavy narozenin vážené staré dámy – naší republiky vyvrcholily. Všichni gratulanti – učitelé i žáci, kteří chtěli republice popřát k
jejím 100 letům, přišli oblečeni v barvách
naší státní vlajky a ozdobili svůj oděv historickým symbolem českého soustátí –
trikolorou.
Tak mnoho a mnoho dalších významných let, naše republiko!
Mgr. Jitka Lehká
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 ČEPS CUP (FLORBALOVÝ TURNAJ)
Žáci prvního stupně naší školy se ve čtvrtek 1. listopadu zúčastnili okresního kola Čeps cupu, což je halový turnaj ve florbale. Vítěz turnaje jde do krajského finále a pak republikového
konaného v Praze. Letos bylo okresní kolo pod záštitou naší
Základní školy a Mateřské školy v Tovačově a konalo se v hale.
Byly vylosovány dvě skupiny po čtyřech účastnících, kdy k nám
zavítaly školy z Přerova, Želátovic, Troubek a Hranic. V první skupině, kde měla zastoupení naše škola, jsme se utkali se školami
U Tenisu, Trávník a Želátovská. V této poměrně silné skupině, kdy
hlavně týmy z Přerova měly hráče věnující se florbalu na vyšší
úrovni, naši mladí hráči určitě neudělali ostudu. Sice jsme všechny tři zápasy prohráli, ale zápasy byly vyrovnané a rozhodovaly
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detaily. Skupinu vyhrála s přehledem škola Trávník z Přerova. Ve
druhé skupině díky neúčasti jedné školy si mohli zahrát ještě
kluci z Tovačova a dokonale toho využili. Dva zápasy ze tří vyhráli a skončili na krásném druhém místě, kdy výborným výkonem
porazili i hráče s Troubek v poměru 6:1.
Účastníci turnaje:
Gavenda Marek (5.A), Hrubý Jakub (4.A), Klemeš Petr (4.A),
Kohn Jakub (5.A), Kohn Patrik (3.A), Lehký Martin (5.A), Nemrava Radek (4.A), Šuga Michal (4.A), Válek Matyáš (4.A), Vrána Adam (4.A).
Tomáš Šilha
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Střední škola řezbářská
Co nového na Střední škole řezbářské?
První polovina letošního listopadu svým teplým počasím připomínala spíš září, ale pohled do kalendáře a krátící se dny prozradily,
že se blíží zima a školáci mají za sebou první čtvrtletí nového školního
roku. A co jsme za tu dobu stihli na Střední škole řezbářské? Samozřejmostí se stala účast na řadě výstav a prezentačních akcí. Naši žáci byli
k vidění na podzimní Flóře a na Oslavách lesa v Olomouci, na Dnech
evropského dědictví ve Šternberku, na přehlídkách středních škol
Scholaris v mnoha moravských městech, v brněnském Vida centru na
festivalu kutilství Bastlfest 2018, kde bylo naše stanoviště doslova v
obležení, stejně jako v červnu v Praze na světové přehlídce inovací a
kreativity Maker Fair.
Ti, kdo se na těchto akcích zastavili u našeho stánku, se mohli
mimo jiné dozvědět, že od příštího září otevíráme nový čtyřletý maturitní obor Design interiéru a nábytku. Studenti tohoto oboru se
budou učit vytvářet návrhy interiéru a nábytku podle současných
trendů, budou se věnovat kresbě a modelování i technickému kreslení a konstrukci nábytku, seznámí se s jeho historickým vývojem i s
dějinami umění. Modely nábytku budou tisknout na 3D tiskárně a některé dílce k navrženému nábytku pak budou zhotovovat na novém
CNC routeru. (Obě zařízení byla pořízena díky projektu zaměřenému
na nákup vybavení a zařízení pro odbornou výuku, jehož cílem je modernizace a zkvalitnění vzdělávání na SŠŘ a lepší výchozí postavení
absolventů na trhu práce).
Zájemci ze všech tříd a oborů se v listopadu vydali na krátký poznávací zájezd do Itálie. Navštívili Řím, Vatikán a Florencii, a doplnili
tak teoretické znalosti z dějin umění vlastními zážitky a zkušenostmi.
Domů se po čtyřech dnech vrátili unavení, ale šťastní, se spoustou fotografií a krásných dojmů.
Ti, kteří cestovat z různých důvodů nemohli nebo nechtěli, měli
možnost vyžít se třeba na anglickém divadelním představení Jack a
Joe v přerovském Klubu Teplo, nebo si zasoutěžit v překladatelské
soutěži, pořádané pro střední školy Filozofickou fakultou UP, či zkusit
štěstí v piškvorkovém turnaji.
Pro všechny obdivovatele tradičního řemesla a příznivce naší školy pořádáme ve dnech 13. a 14. prosince od 8 do 17 hodin každoroční
předvánoční prodejní a prezentační výstavu přímo v areálu SŠŘ. Zajímá Vás, co nového naši šikovní žáci vyrobili? Chcete vidět, co se v
areálu školy změnilo? Pak se k nám přijďte podívat a třeba si udělat
radost a koupit nějaký zajímavý vánoční dárek.
Za SŠŘ Marta Sedlářová
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Různé
Na zámku byla otevřena galerie s celoživotním dílem
Doc. Mgr. Bohumila Teplého
Doc. Mgr. Bohumil Teplý se narodil v
Olomouci, dětství prožil u Litovle. Je synem učitele a klavíristky, takže neměl ke
kultuře a umění nikdy daleko. Vystudoval
výtvarnou výchovu a dějepis na Univerzitě Palackého, Pedagogické fakultě. Po
studiích vykonával praxi učitele. Ve svém
dalším vzdělávání ale začal pokračovat
velice brzy. Nejdříve studiem na sochařské a kamenické škole v Hořicích a následně na pražské Akademii výtvarných
umění. Než se začal plně věnovat vlastní
sochařské tvorbě a restaurátorství, vystudoval ještě na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci sochařství.
Na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci působil jako odborný asistent a vyučoval anatomii a modelování. Rovněž vyučoval sochařství

Č
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a restaurování na Střední průmyslové
škole kamenické a sochařské v Hořicích,
na Fakultě výtvarného umění Vysokého
učení technického v Brně. V Tovačově
na Střední škole řezbářské předával své
zkušenosti v letech 2005 – 2007.
Je jedním z nejuznávanějších autorů
u nás za svou sochařskou, restaurátorskou a především medailérskou práci. Je
členem Svazu českých výtvarných umělců, Unie výtvarných umělců Olomoucka,
Asociace umělců medailérů ČR, Asociace
restaurátorů a Syndikátů ČR.
Za sochařskou, medailérskou a restaurátorskou tvorbu byl Bohumil teplý oceněn
Cenou Olomouckého kraje v roce 2011 a
Cenou města Olomouce v roce 2014.
V neděli 23. září byla na zámku slavnostně otevřena jeho stálá expozice,

kterou zahájil Mgr. Ivo Binder z Muzea
umění v Olomouci. S celoživotním dílem autora je možné se seznámit v návštěvnickou sezónu, která začne příští
rok v dubnu. V letošním roce výstavu
zhlédla asi stovka návštěvníků a mezi
odbornou veřejností je o ni nebývalý zájem. Výstava vznikala téměř 9 měsíců a
na její realizaci se podílelo několik firem
i jednotlivců. Největší zásluhy ovšem
patří především samotnému autorovi,
jeho dceři – Ing. Evě Pulkrtové a PhDr.
Heleně Veličkové, kurátorce výstavy.
Osvětlení galerie bylo financováno s
podporou Olomouckého kraje. Na dalším financování se podílelo město Olomouc a město Tovačov.
Helena Veličková (životopis BT)
Květa Zajícová
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Svatováclavské hody v Tovačově
Hodové oslavy v Tovačově jsou spojeny se světcem – svatým Václavem. A protože svátek svatého Václava patří ke svátkům státním, nepřipadá termín hodových oslav v Tovačově
vždy na víkend. Letošní oslavy proto začaly ve čtvrtek a končily v neděli.
Ve čtvrtek 27. září hodové oslavy zahájil tradiční turnaj firem v nohejbale „O pohár starosty města“, 14. ročník.
Odpoledne byla slavnostně otevřena květinová výzdoba
na zámku, která se letos zaměřila na jednoho významného
rodáka, na kterého se v minulosti zapomínalo. Květiny pro
Huberta Masaříka připomněly nejen osobnost významného
diplomata naší republiky v 30. letech 20. stol., ale i období
mnichovské dohody.
V pátek, přímo na svátek sv. Václava, propukl hlavní program hodových oslav, do kterého se zapojily i místní organizace a spolky – Myslivecké sdružení Haná, Český svaz chovatelů, TJ Sokol Tovačov, Zámecký spolek, z. s., nebo hanácký
soubor Hatě.
Den zahájila hodová mše ve farním kostele sv. Václava.
Po ní se asi v deset hodin začal řadit na náměstí průvod tanečníků z místního folklórního souboru Hatě. Za doprovodu
dechové hudby Věrovanka se všichni přítomní odebrali do
zámeckého parku, kde už probíhala výstava drobných zvířat
místního spolku chovatelů, jarmark a své návštěvníky rovněž
vítaly i zámecké interiéry nebo vyhlídka z věže. Den věží, který umožňuje výstup na tři tovačovské věže zdarma, využilo
několik stovek návštěvníků. Na Spanilou věž jich vystoupalo
více než 650. Dopolední program v zámeckém parku vyplnila
dechová hudba Věrovanka, oblíbené divadlo Kejkle, balónkový klaun nebo bublinová show, odpoledne pak hudební
Divadlo Slunečnice a program pro pamětníky s PC music a
manžely Nikodýmovými. Nechybělo ani tradiční předávání
cen města, které tentokrát obdrželi dva muži. Za přínos v oblasti sportu byl oceněný Milan Vymazal a v oblasti zájmové
činnosti pak Milan Majar.
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Na program v zámeckém parku v pozdějších odpoledních
hodinách navázal program na nádvoří zámku. Byla otevřena
dlouho očekávaná výstava fotografií „Sto let života v našem
městě“ a pokřtěna kniha „Tovačov v proměnách času“. Večer
pak ještě koncert skupiny Acoustika uzavřel hodové oslavy
alespoň pro tento den.
V sobotu večer všechny čekal koncert tří kapel. Dvě byly
revivaly světově známých skupin (KISS revival a Deep Purple
revival). Večer zakončila regionální rocková formace Jannis
Band.
V neděli se pak ještě milovníci cimbálu a lidových písniček
sešli na nádvoří zámku, kde zahrála cimbálová hudba z jižní
Moravy. Jejím vystoupením byly hodové oslavy v Tovačově
alespoň pro rok 2018 ukončeny.
Letošní hodové oslavy se nesly v duchu křesťanské tradice, hanáckého i moravského folklóru, zábavy pro všechny
věkové kategorie, ale i kulturních počinů, jako jsou výstavy
nebo křest nové knihy. Milovníci hudby, sportu, divadla, historie, chovatelé zvířat, ale i ti, kteří mají mlsný jazyk a rádi
ochutnají mysliveckou kuchyni, si myslím přišli na své. S organizací i programem pomohly některé místní neziskové
organizace, což je také již při hodových oslavách v Tovačově
tradicí.
Děkujeme za přízeň všem, kteří pomohli při organizaci
oslav nebo s rozmanitostí programu, především – Mysliveckému sdružení Haná, TJ Sokol Tovačov – oddílu hokejistů,
místní organizaci Českého svazu chovatelů, Zámeckému
spolku z.s., hanáckému souboru Hatě, farnosti Tovačov, mikroregionu Střední Haná.
Rovněž děkujeme za nemalou finanční podporu hlavnímu partnerovi – Olomouckému kraji a sponzorům – AVE komunální služby, ČM štěrk a Vodovodům a kanalizacím Přerov.
Květa Zajícová.
Autoři fotografií: Jana Večeřová,
Květa Zajícová
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Letní tábor se Spolkem ProAktivity
a jeho „Neočekovaná cesta“
O letních prázdninách pořádal Spolek ProAktivity opět tábor pro děti a my
vám přinášíme krátký report a fotogalerii z něj.
Táborový ročník 2018 se opět nesl
v duchu změn. Rozšířili jsme kolektiv
vedoucích, nastavili větší kapacity pro
účastníky, po delší pauze znovu otevřeli
dveře pro ty nejmenší a k tomu všemu
jsme si dali jeden den navrch. Co se však
nezměnilo, byl elán, s kterým jsme přistoupili k tomu, abychom všem zúčastněným udělali hromadu nezapomenutelných zážitků.
A co že jsme to všechno za těch 9
dní prožili…?
V sobotu jsme se přesunuli našim
transportem do království Aldar, které
bylo v té době zmítáno nepokoji po tragickém úmrtí starého vladaře. Děti byly
přiřazeny do družin potomků zesnulé-
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ho krále a měly za úkol využít veškerého
svého potenciálu a schopností k tomu,
aby právě jejich vůdce družiny usedl v
neděli na trůn. K tomu jim měla pomoci
přízeň místního obyvatelstva, kterou si
vysloužily za překonávání všemožných
zkoušek, plnění hlavolamů a zdolání
překážek.
Nejdříve děti čekal Temný hvozd,
kde musely přežít v prastarém lese v
příbytcích postavených vlastním úsilím
a utkat se s hady. Dále se družiny brodily
bažinami a zápasily ve vodách v Mokřadech. Následovala výprava do Zakletých ruin a do Ohňové země, kde bylo
zapotřebí skolit draka. Neméně jednoduché to družiny měly i v Magických
pláních, kde musely rozhřešit prastará
zaklínadla, a nakonec i v hlavní osadě
Borovina, kde je čekal pošťák, filmový
festival a rozhřešení individuální výzvy.

Ta měla v konečném důsledku nemalý
vliv při součtování celotáborové hry.
Všichni, kteří se do této individuální
výzvy zapojili, projevili neobyčejnou
urozenost srdce, a proto byli náležitě
odměněni.
Do toho všeho zápolení jsme si stihli
i zadovádět v bazénku, zatrsat na diskotékách, zazpívat u táboráku a opéct
buřty. Království Aldar našlo zpět svůj
ztracený mír a my se tak mohli v neděli
vrátit ke svým rodičům, prarodičům, tetičkám, strýčkům, partnerům a dětem.
Tak zase za rok!
Příští termín tábora je naplánován
na 10.-18.8.2019 a co nevidět zveřejníme na našich internetových stránkách
www.spolekproaktivity.cz i místo, kam
příští rok zavítáme. Bude to změna a
bude to pecka!
Váš Teta Honza & tým :)
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Florbal
Florbalový turnaj v Kojetíně
Dne 25. října 2018 se v Kojetíně konal florbalový turnaj,
kterého se zúčastnili hráči z Kojetína, Hranic, Olomouce a TJ
Sokol Tovačov.
Odehrál se ve dvou kategoriích – mladší žáci (3.- 6. třída ZŠ) a starší žáci (7.- 9. třída ZŠ). Tovačovští hráči postavili do kategorie mladších žáků dva týmy. Jeden složený
výhradně ze žáků 6. třídy ZŠ a turnaj bez porážky vyhráli.
Druhý tým složený z žáků 3. a 4. třídy, hokejistů SK Prostějov a doplněný o skvělou Sofii Zaoralovou skončil na 4.
místě.Ve starší kategorii skončili tovačovští hráči druzí za
vítězným pořadatelským Kojetínem, který byl složen ze
starších dětí.

Kojetín 20. 10 2018

Okresní kolo ČEPS Cupu
V tovačovské sportovní hale se pod
nově instalovanou časomírou odehrálo
dne 1. listopadu 2018 okresní kolo ČEPS
Cupu ve florbalu pro 1. stupeň základních škol. Turnaj se hraje systémem 3+1
na zmenšené hrací ploše 18x9m.
Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 1258 týmů, což potvrzuje, že florbal je nejrychleji rostoucím sportem.
Tovačovská základní škola se do tohoto
programu přihlásila letos poprvé a hned
na úvodní ročník dostala ty nejtěžší

možné soupeře: ZŠ Trávník Přerov, která
se florbalu intenzivně věnuje již několik
let, ZŠ Želátovská Přerov, která se specializuje na hokej a chlubí se celou řadou
šikovných, sportovně nadaných dětí, a
podobně je na tom i další sportovně založená škola ZŠ Tenis z Přerova.
ZŠ Tovačov ve florbale úspěšně reprezentovali: Martin Lehký, Radek Nemrava, Jakub Kohn, Michal Šuga, Matěj
Válek, Jakub Hrubý, Adam Vrána, Marek
Gavenda, Petr Klemeš a velmi nadějný

sportovec Patrik Kohn, žák 3. třídy.
V tento den se odehrál v Tovačově
i druhý turnaj okresního kola za účasti
škol ZŠ Za Mlýnem Přerov, ZŠ Troubky,
ZŠ Svisle Přerov a tovačovská ZŠ doplnila čtvrtého účastníka z důvodů absence
ZŠ Předmostí Přerov. Zde dominovala
ZŠ Za Mlýnem – fotbalová škola. ZŠ Tovačov dokázala zvítězit nad ZŠ Troubky
i ZŠ Svisle Přerov.
Kompletní výsledky najdete na
www.ceskyflorbal.cz /zakladni skoly/.

Turnaj Tovačov

Číslo 5/2018
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Florbalový turnaj v Olomouci
V Olomouci se 11.11.2018 konal florbalový turnaj v pěkném
sportovním areálu Gymnázia Hejčín.
Turnaje se zúčastnilo šest týmů z Olomouce, Hranic, Bílé Lhoty
a Tovačova. Náš tým byl nejmladší v kategorii mladších žáků, ale
dokázal držet krok se všemi soupeři. V posledním utkání dokonce
porazil do tohoto zápasu jasně nejlepší tým z Bílé Lhoty a srazil
soupeři sebevědomí.
Za TJ Sokol Tovačov nastoupili : Sofie Zaoralová, Natálie Klim-

Olomouc

tová, Mouka Dominik, Mouka
Tomáš, Kocián Jakub, Klemeš
Petr, Hrubý Jakub, Kohn Patrik
a Straka Daniel.
Střelci branek : Klimtová,
Hrubý 3 , Mouka Dominik 3 ,
Zaoralová , Kohn .
Jiří Zavadil

Fotbal
Fotbal v Tovačově
Hráči do podzimní soutěže vstoupili, jak je zvykem letní přípravou, kdy posledním rokem bude muže trénovat
Tomáš Šilha. Na zápasy jsme jezdili v kombinované sestavě
mužů A a B doplněné ještě o některé dorostence. V letních
měsících je to hrůza, sestavy jsou kombinované, protože
většina je na dovolených anebo u vody, když je venku přes
třicet stupňů. Odehráli jsme celkem 4 zápasy ve dvou týdnech, vždy v pátek a v neděli. Na poslední chvíli se nám
podařilo získat Pepu Šálka, posilu do útoku z Dubu nad
Moravou. Na hostování do Troubek odešel pak Honza Kořínek. V prvním mistrovském utkání hraném v Němčicích
jsme předvedli velmi dobrý výkon a v horkém letním dni
vyhráli 2:1. Následně jsme doma přivítali Jezernici (nováčka z okresu) a za 14 dní Újezdec, bohužel oba dva zápasy,
jak je naším zvykem, jsme prohráli na penalty. V Koválovicích předvedli kluci vynikající výkon a vyhráli jsme rozdílem čtyř branek, a to jsme v zápase ještě neproměnili
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penaltu. Následují zápasy doma a venku proti Želatovicím,
Ústí B a Otaslavicím se nám vůbec nepovedly a prohráli
jsme je vždy o jednu branku. V Klenovicích jsme však prolomili rok starou kletbu a vyhráli konečně na penalty. A v
následujícím vyhroceném zápase na domácí půdě proti Pivínu, kdy padly dvě červené karty, jsme si s sebou vzali na
zápas kus štěstí a vyhráli toto derby jednoznačně 5:2, když
se dvakrát trefil Šálek a po jedné brance skórovali Štimpl,
Dočkal a Rous. Další dva zápasy se nám vůbec nepovedly a
jednoznačně se nám potvrdily výkyvy, jak herní, tak hráčské. Prohry proti Troubkám a Mostkovicím to jen potvrdily.
V posledním zápase proti Němčicím jsme vydřeli důležitou výhru. Co do fotbalové krásy se toto utkání do hlav
fanoušků nezapíše, ale důležité jsou tři body a také to, že
jsme poprvé na podzim neobdrželi branku. Soupeř i my
jsme měli několik slibných šancí a v utkání mohlo padnout
i více branek. Naštěstí deset minut před koncem rozhodl
Číslo 5/2018
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František Hodina a už jsme si zápas nenechali vzít. Výkony
mužstva byly v polovině sezóny jak na houpačce a někdy
jsme se hledali. Nejhorší zápasy sehráli kluci proti Mostkovicím a ten nejdůležitější proti Troubkám. Proti nedalekému
soupeři se na jaře budeme muset vybičovat k tomu nejlepšímu výkonu, abychom mu porážku vrátili. Prozatím jsme

se udrželi v klidném středu tabulky a snad na jaře budeme
sbírat body tak jak na podzim hned od začátku, abychom si
my i fanoušci každý zápas užili a nebyli pod tlakem. Nejlepším střelcem podzimu se stal Pepa Šálek s devíti vstřelenými
brankami a hned za ním Petr Štimpl s šesti brankami.
Tomáš Šilha

Stojí zleva: Josef Šálek, Jan Dočkal, Tomáš Mezulianík, Lukáš Zajíc, Tomáš Rous, Daniel Pasz, Ondra Mraček, sedí zleva: Jiří Nemrava,
Lukáš Otáhal, Petr Zatloukal, Petr Štimpl, Tomáš Šilha (trenér), Ivan Konečný, David Čepa, František Hodina

Pohodová sobota
Šestý ročník Pohodové soboty je za námi
V sobotu 10. 11. 18 se uskutečnil
v pořadí již šestý ročník akce Pohodová
sobota, kterou pořádali cvičitelé České
asociace Sport pro všechny TJ Sokol Tovačov ve spolupráci se Spolkem ProAktivity. Celé sobotní dopoledne se neslo
ve sportovním duchu. Program byl našlapaný, opět jsme zařadili spousty novinek.
Na úvod navnadila Markéta cvičenky v jemném ranním jógování na celé
dopoledne. Bylo to takové lehké seznámení s kraniosakrální jógou, protažení
a zahřátí a seznámení s modifikací pozdravu slunce podle Gítánandy. Jóga
nás vede k integrální vyváženosti celé
Číslo 5/2018

osobnosti, k přístupu k životu, který je
prostý předsudků a neurotických osobních požadavků; je to způsob života,
který nás učí žít v přítomnosti, přijímat
a milovat to, co přichází v životě, aniž
bychom se stávali otroky svých případných zisků.
Poté se děvčata vrhla do víru tance s naším hostem - lektorkou Šárkou,
která pomocí kreativního tance uvedla
děvčata do taneční imaginace. Tančit
intuitivně je krásné, tanec nás může
zavést do velice příjemných pocitů, ale
i těch nepříjemných… můžeme tak z
tance získat mnoho podnětů k dalšímu
rozvoji, avšak nevedeme tělo a mysl vě-

domě do poznávání nových možností.
Cílem kreativního tance je nejen rozšíření pohybového repertoáru, pohybových dovedností, ale i sebevyjádření pohybem a tancem, rozvoj hrubé a
jemné motoriky, tvořivosti a expresivity.
O přestávce nás čekala přednáška
Lucky Vybíralové z Fakultní nemocnice
Olomouc z transfúzního oddělení o dárcovství krve. Nešlo jen o nábor nových
dárců, ale cílem bylo odbourat bariéry
„proč nedarovat“, uvědomit si, jak je důležité pomoci druhému v těžké životní
situaci. Darování krve je jedinečným
darem člověka člověku a je založeno na
principu solidarity. Dárce tak mnohdy
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svým darem vstupuje do léčby nemocného a umožňuje zachránit ohrožený
život. Kromě této přednášky nabízely a prováděly pracovnice Všeobecné
zdravotní pojišťovny bezplatné měření
základních těsných hodnot (tlak, tep,
obsah tuku v těle apod.).
V druhém bloku nás čekal tradiční
aerobic s Olgou a velmi oblíbené a populární cvičení na tzv. „břišní pekáč“.
Neexistuje snad problematičtější partie
lidského těla, než je právě bříško. Tuk v
oblasti pasu je nelítostný k ženám i mužům a je velmi odolný vůči cvičení i dietám. Naopak bývá břicho jednou z prvních obětí stresu, nedostatku pohybu
a nevhodného stravování. A jak na to,
abychom naše bříška správně posilovaly, tak to nám ukázala Olinka v rámci své
hodiny.
Na závěr celého dopoledne jsme
si odpočinuli u relaxační meditace
s křišťálovými mísami, kterou pro nás
připravil a doslova „namíchal“ Milan.
Křišťálové mísy jsou nádherné léčivé
a harmonizační nástroje, ideální ke zvukové terapii, relaxaci, léčení, meditaci
a harmonizaci těla, mysli a prostoru.
Působením bohatých, čistých a vibru-
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jících tónů křišťálových mís se mohou který děvčatům velmi chutnal. Kromě
navodit velmi uvolňující a uklidňující něj připravily i samotné cvičitelky TJ
pocity a stavy hluboké emoční poho- Sokol Tovačov spoustu zdravých dobrot
dy, relaxace a meditace. Zvukové vib- ve formě zdravých pomazánek a někorace rezonují též s naším energetickým lik druhů čerstvých smoothie.
systémem a mohou tak přispět k jeho
Díky všem, kteří se zapojili do příharmonizaci a znovuvyladění. Podle prav této již tradiční akce, ale hlavně
nejnovějších lékařských výzkumů pů- díky těm, kteří si přišli zacvičit a načersobí vibrace těchto mís velmi pozitivně pat třeba trošku pozitivní energie pro
i při léčebných procesech v rámci těla. nadcházející zimní dny. Díky vám se
Křišťálové mísy jsou vyrobeny z 99,99 % stalo sobotní dopoledne opravdu poz čistého křišťálu. Jsou používány v lé- hodovým!
Pokud si s námi budete chtít zacvičebných terapiích už od 80. let dvacátého století a je velmi pravděpodobné, že čit, rádi vás ve sportovní hale uvidíme.
použití křišťálových zvuků bylo známé Cvičíme pravidelně:
už ve starověkých kulturách. Rozeznívav pondělí
19-20 hod
jí se úderem či točením paličkou.
zdravotní TV
Jako doprovodný program Spolek
s Markétou
ProAktivity připravil „korálkové tvoření“
(gymbally, overbally,
s lektorkou Veronikou, která vyrábí oriflexi-bary, thera-bady)
ginální šperky šité z rokajlu, drátované
šperky aj. Také byly v prostorách sportovní haly prodejní stánky s přírodními ve čtvrtek
19-20 hod
aerobic, tabata
produkty Just a Nahrin a s dekorativní
a břišní pekáč s Olgou
kosmetikou Mary Kay. Poprvé nás navštívila i Vendula z nového obchůdku
Za TJ Sokol Tovačov
na Náměstí se zdravou výživou a přía Spolek ProAktivity
rodními produkty. Připravila pro nás
Markéta Hajduková
i ochutnávku zdravého chia pudinku,
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Sokol
XVI. VŠESOKOLSKÝ SLET 2018 1. 7. - 6. 7. 2018
V prvním červencovém týdnu, 1. - 6. 7. 2018, se v Praze
uskutečnil XVI. všesokolský Slet. Od předchozích sletů se
v jednom momentu lišil – připomenuli jsme si i 100. výročí
vzniku našeho novodobého státu, a stal se tak součástí oficiálních celostátních oslav tohoto výročí. Stal se tak i holdem těm sokolským generacím a sokolům, kteří stáli u zrodu československých legií v době 1. světové války, bojovali
v ní za vznik samostatného státu a krátce po jeho vzniku
chránili se zbraní v ruce jeho území.
Letošního Sletu se zúčastnilo i deset cvičenek TJ Sokol
Tovačov, které cvičily v rámci hromadné skladby s muži.
Skladba se jmenovala „Gymnastický sen“ a jednalo se o
pohybový příběh vystavěný na základě určitého děje a
hudební předlohy. Cvičilo ji přibližně 450 cvičenců (z toho
asi 150 mužů). Využily se netypické cvičební pomůcky pro
co nejzajímavější pohybové vyžití cvičenců. Hudba byla
tvořena sestřihem skladeb z nahrávek Rozhlasového Big
Bandu Felixe Slováčka, které byly směřovány do oblasti
swingu. Autory skladby byli Viléma Novotná, Iveta Holá a
Jaroslav Sauer. S touto skladbou se také zúčastníme XVI.
světové Gymnaestrády v Dornbirnu (Rakousko) v červenci
2019.
Moc děkujeme za podporu TJ SOKOL Tovačov i
všem rodinným příslušníkům a kamarádům, kteří nás při-

Cvičenky zleva: Jitka Lehká, Lenka Vránová, Olga Pečenková,
Iveta Grygarová, Marie Mlčůchová, Markéta Hajduková, Jarmila Křesťanová, Hana Cetkovská, Lenka Nováková, Veronika
Indráková a dva cvičenci z Chomutova

jeli podpořit až do Prahy na slávistický stadion Eden, kde
se Slet konal. Všechna vystoupení byla velmi dojemná a
my jsme si to se slzami v očích náležitě užily.
Za TJ Sokol Tovačov, Markéta Hajduková

Pozvánky
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Vánoce na zámku
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Inzerce
Hanácký soubor Hatě přijímá nové členy

Zkoušky probíhají v tělocvičně místní základní školy
každou neděli od 17.30 hodin.
Kontakt a další informace - Zdena Ludvová, tel. 606 724 971

V prodeji nová kniha
– Tovačov v proměnách času
Kniha, kterou napsal Leon Bouchal, vyšla v září
letošního roku za finanční podpory Olomouckého
kraje. Obsahuje fotografie, které z velké části nebyly dosud nikdy zveřejněny a jejichž autory jsou
fotografové napříč stoletím. Kniha je uceleným
souborem fotografií, které vznikaly téměř sto let
a které autor s velkou pečlivostí seřadil. Čtenář
má jedinečnou srovnávací možnost, kam se město Tovačov posunulo, jak se měnilo a vyvíjelo po
celé toto období.
Nejstarší fotografie z období 20. – 40. let 20. století do knihy zapůjčila rodina Trnkalů z Tovačova.
Jejich unikátní archiv se tak stal nejen základem
pro uvedenou knihu, ale především pro výstavu
fotografií, která byla zahájena při hodových
oslavách na zámku v Tovačově a bude opět
k vidění v příští sezóně od května 2019.
Knihu je možné zakoupit na pokladně zámku,
MěÚ Tovačov nebo v knihovně.
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Číslo 5/2018

Tovačovský kamelot

KONEČNĚ JSME TADY
Jsem staniční sestra mobilního hospice
STROM ŽIVOTA a chtěla bych Vám představit
novou pobočku v Olomouckém kraji se sídlem
v Přerově s působností v širokém okolí. Toto
pracoviště v centru Přerova vzniklo za velké
podpory, nadšení a úsilí mnoha lidí, kteří chápou a vidí, že konec života, ať už vlastního nebo
někoho blízkého, je bezesporu krajní životní
situace a že tito lidé a jejich rodiny potřebují
zvláštní pozornost a péči.
Jako zdravotní sestra s mnoholetou praxí v
oboru onkologie jsem se denně setkávala s těžce nemocnými a umírajícími lidmi, často mladými. Bohužel o komplexní paliativní péči nemohla být ani řeč, přitom konec života je bezesporu
krajní životní situace a podpora a pomoc umírajícím a jejich rodinám, kteří se rozhodli o své
blízké pečovat, je zcela na místě!
Vážím si toho, že jsem dostala příležitost být součástí této myšlenky, přispět a
pomoci vybudovat zázemí, funkční tým
sester a ostatních kolegů, kteří v této nelehké profesi dokážou nabídnout laskavost, zkušenost, vzdělání a nadšení, a
tím přispět k dobré reputaci a rozvoji
krásné myšlenky MOBILNÍHO HOSPICE-STROM ŽIVOTA.
Nebojte se spolu to zvládneme!
Lenka Šimáčková
Staniční sestra
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Vítání občánků
V sobotu 22. září 2018 bylo do svazku města
Tovačova přivítáno 5 dětí,
tři děvčata a dva chlapci.

Adam Bucher

Anežka Šmídová

Anna Novotná

Filip Janeček

Zora Mikešová

