Únor 2019
číslo 1
cena 15 Kč

Z obsahu
• Informace z městkého
úřadu
• Rozpočet města Tovačova
• Školy
• Různé
• Sport
• Pozvánky
• Kalendář akcí
• Inzerce

Tovačovský kamelot

Informace z městského úřadu
Město Tovačov

Zastupitelstvo města

schválilo na svém 3. veřejném zasedání konaném dne 28. 1. 2019
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.
31/03 - 19 Zastupitelstvo města Tovačova projednalo
a bere na vědomí Zprávu o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku v roce 2018 ve srovnání
s rokem 2017 za OOP ČR Kojetín.
32/03 - 19 Zastupitelstvo města Tovačova projednalo
a schvaluje kontrolu usnesení z 21. zasedání ZM, které se
konalo dne 24.9.2018, a kontrolu usnesení z 2. zasedání
ZM ze dne 10.12.2018.
33/03 - 19 Zastupitelstvo města Tovačova projednalo
a schvaluje zprávu o činnosti rady města.
34/03 - 19 Zastupitelstvo města Tovačova
bylo seznámeno se zprávou o činnosti finančního výboru.
35/03 - 19 Zastupitelstvo města Tovačova projednalo
a schvaluje plán kontrol finančního výboru na I. pololetí
2019.
36/03 - 19 Zastupitelstvo města Tovačova
bylo seznámeno se zprávou o činnosti kontrolního výboru.
37/03 – 19 Zastupitelstvo města Tovačova projednalo
a bere na vědomí Zprávu o činnosti ZŠ a MŠ Tovačov za
I. pololetí školního roku 2018/2019.
38/03 - 19 Zastupitelstvo města Tovačova projednalo
a schvaluje prodej části pozemku parc.č. st. 691/1 nově
označeného parc.č. 4069 v k.ú. Tovačov o výměře 89 m2 za
cenu 13.350,-- Kč.

exteriéru staveb určených alespoň částečně k rodinnému
bydlení nacházejících se v památkové zóně, nebo ochranném pásmu památkové zóny v Tovačově.
41/03 - 19 Zastupitelstvo města Tovačova projednalo
a schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu města Tovačov
na období 2020-2023.
42/03 - 19 Zastupitelstvo města Tovačova projednalo
a schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2019.
43/03 - 19 Zastupitelstvo města Tovačova projednalo
a schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace
na provoz sportovní haly v roce 2019 v částce 350.000,-- Kč
uzavřenou mezi městem Tovačov jako poskytovatelem a TJ
Sokol Tovačov jako příjemcem.
44/03 - 19 Zastupitelstvo města Tovačova projednalo
a schvaluje
a) zřízení školního klubu při ZŠ a MŠ Tovačov
b) Dodatek č. 8 ke zřizovací listině Základní školy
a Mateřské školy Tovačov ve znění dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6
a 7.
45/03 - 19 Zastupitelstvo města Tovačova projednalo
a schvaluje delegování pana Marka Svobody, jako zástupce města Tovačov, pro volby členů představenstva
společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.
46/03 - 19 Zastupitelstvo města Tovačova projednalo
a schvaluje delegování starosty města pana Marka
Svobody, jako zástupce města Tovačov s právem hlasovacím, na jednání valných hromad společnosti
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., ve volebním období
2019 – 2022.
47/03 - 19 Zastupitelstvo města Tovačova projednalo
a schvaluje podání žádosti o dotaci na obnovu drobných
sakrálních staveb a hřbitovů.
48/03 - 19 Zastupitelstvo města Tovačova projednalo
a schvaluje podání žádosti o dotaci na podporu budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku.

39/03 - 19 Zastupitelstvo města Tovačova projednalo
a vyhlašuje záměr na prodej pozemků parc.č. 362/146
ostatní plocha, 362/145 ostatní plocha, st. 680/3 zastavěná plocha a st. 681/2 zastavěná plocha v k.ú. Tovačov za
dohodnutou cenu 106.700,-- Kč.

49/03 - 19 Zastupitelstvo města Tovačova projednalo
a neschvaluje přistoupení města Tovačova do Sdružení
místních samospráv České republiky.

40/03 - 19 Zastupitelstvo města Tovačova projednalo
a schvaluje Zásady pro poskytování dotací na obnovu

Marek Svoboda, starosta města
Jaroslav Vrána, místostarosta města
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Číslo 1/2019

Tovačovský kamelot

Návrh rozpočtu města Tovačova na rok 2019
I. Příjmy
Odd.par.
Třída 1
1111
1112
1113
1121
1122
1211
1334
1340
1341
1343
1344
1356
1361
1381
1511

Třída 2
1011
3314
3319
3321
3321
3349
3599
3612
3613
3631
3632
3722
3725
3745
3429
5311
6171
6310
6409
Třída 4
4112

Třída 8
8115

Číslo 1/2019

Text
Daňové příjmy
Daň z příjmu FO ze závislé činnosti
Daň z příjmu FO ze samostatně výdělečné činnosti
Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů
Daň z příjmů právnických osob
Daň z příjmů PO za obce
Daň z přidané hodnoty
Odvody za odnětí zemědělské půdy
Poplatek za komunální odpad
Poplatek ze psů
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Poplatek ze vstupného
Příjmy úhrad za dobývání nerostů
Správní poplatky
Daň z hazardních her
Daň z nemovitosti
CELKEM
Nedaňové příjmy
Zemědělský půdní fond-příjmy z pronájmu pozemků
Knihovna
Příjmy z kultury
Činnost v zámku
Obřadní síň – svatby
Záležitosti sdělovacích prostředků – Tovačovský kamelot
Zdravotní středisko
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení - pronájem sloupů
Pohřebnictví - pronájem hrobových míst
Sběr a svoz komunálního odpadu – podnikatelé
Využívání a zneškodňování komunálního odpadu
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Ostatní zájmová činnost a rekreace
Bezpečnost a veřejný pořádek
Činnost místní správy a pronájem skříněk
Příjmy z úroků
Služba pro důchodce
CELKEM
Přijaté transfery
Neinv.přijaté transfery ze SR
CELKEM
MEZISOUČET
Financování
Převod finančních prostředků z minul.let
PŘÍJMY CELKEM

Rozpočet 2019
7.000.000
200.000
600.000
6.800.000
700.000
14.000.000
50.000
1.529.000
68.000
20.000
1.000
1.000.000
200.000
1.300.000
3.450.000
36.918.000

870.000
30.000
60.000
455.000
80.000
15.000
460.000
1.738.000
850.000
10.000
10.000
262.000
200.000
12.000
100.000
1.000
7.000
20.000
55.000
5.235.000
1.600.000
1.600.000
43.753.000
0
43.753.000
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II. Výdaje
Odd.par.
Třída 5

Text
Běžné výdaje

1014

Ozdravování zvířat, deratizace

2212

Silnice

354.000

2219

Ostatní záležitosti pozemních komunikací

395.000

2292

Dopravní obslužnost

180.000

2321

Odvádění a čištění odpadních vod

130.000

3119

Základní škola a mateřská škola

3314

Knihovna

33190001

Kronika

33190002

Záležitosti kultury

33213001

Činnost v zámku

33210003

Obřadní síň

65.000

6.107.000
250.000
41.000
590.000
2.831.500
96.000

3322

Zachování a obnova kulturních památek

3349

Záležitosti sdělovacích prostředků – Tovačovský kamelot

80.000

3392

Klub seniorů

22.000

3399

Ostatní záležitosti kultury - KPSSV

55.000

3412

Sportovní hala

3421

Využití volného času dětí a mládeže

22.000

3429

Ostatní zájmová činnost a rekreace

70.000

3599

Zdravotní středisko

205.000

3612

Bytové hospodářství

315.000

3613

Nebytové hospodářství

388.000

3619

Ostatní rozvoj bydlení - kotelny

2.000.000

3631

Veřejné osvětlení

1.350.000

3632

Pohřebnictví

3639

Příspěvek mikroregionu SH, sdružení tajemníků

3669

Autobusové nádraží – sociální zařízení

182.000

3721

Sběr a svoz nebezpečného odpadu

145.000

3722

Sběr a svoz komunálního odpadu

3729

Rekultivace půdy – skládka Bungalov

3745

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

4222

Veřejně prospěšné práce – Úřad práce

4329

Sociál.péče a pomoc dětem

20.000

4343

Sociální pomoc osobám – živelné pohromy

20.000

4349

Ostatní sociál.péče a pomoc obyvatelům

15.000

4359

Ostatní služby v oblasti sociálních služeb

70.000

5212

Ochrana obyvatelstva

45.000

5311

Bezpečnost a veřejný pořádek

769.000

5512

Požární ochrana

372.500

6112

Místní zastupitelské orgány

6171

Činnost místní správy
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500.000

350.000

355.000
76.000

2.400.000
30.000
3.319.000
350.000

2.061.000
11.528.000
Číslo 1/2019

Tovačovský kamelot
6310

Výdaje z finančních operací

740.000

6320

Pojištění funkčně nespecifikované

290.000

6399

Ostatní finanční operace – odvod DPH

200.000

6409

Ostatní činnosti – dotační program, projekty, posudky

6409 87

Služby pro seniory

29.000

CELKEM
Třída 6

1.490.000

40.903.000

Kapitálové výdaje

0

CELKEM
Mezisoučet
Třída 8
8124

Financování
Splátky úvěrů
VÝDAJE CELKEM

43.753.000

Příloha č. 1
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC – FIN 2-12 M
k 31.10.2018
Rozpočet po změnách ve sloupci 2 výše uvedeného výkazu se
rovná očekávanému stavu rozpočtu za rok 2018.

Příloha č. 2
Komentář k výdajové části rozpočtu na rok 2019

II. Výdaje
Odd.par.
Třída 5
1014
2212
2219
2292

2321

Text
Běžné výdaje
Ozdrav.zvířat
Deratizace hlodavců, odchyt psů, náklady na útulek, krmivo.
Silnice
OOV, ochranné pomůcky, materiál, dopravní značky, písek, PHM, telefon, revize, technické prohlídky, úrok z
úvěru
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
Ochranné pomůcky, materiál, nákup služeb, propagace cyklostezky Bečva
Dopravní obslužnost
Neinvestiční výdaje obsahují příspěvek na dopravní obslužnost na autobusových linkách Přerov, Prostějov,
Olomouc a Kojetín.
Odvádění a čistění odpadních vod
Zajištění provozu čerpací stanice na Podzámčí-dešťová kanalizace, spotřeba elektrické energie, oprava čerpadla,

3119

Základní a mateřská škola – provoz
Příspěvek obsahuje výdaje na spotřebu energií, opravy a udržování budov, věcná a mzdová režie za zaměstnance, OOV, cestovné, pojištění majetku, DDHM, odpisy,
Závazné ukazatele: výdaje na reprezentaci ZŠ 3.000,-- Kč, mzda 1 učitelky a 1 uklízečky v MŠ, chůva MŠ, učitelka ZŠ, speciální pedagog, zástupce ředitele školy pro PZ, uklízečka ZŠ, vč.odvodů , dohody na kroužky, náhrady mzdy.

3314

Knihovna
Neinvestiční výdaje obsahují náklady na nákup knih, nákup materiálu, OOV, poštovné, cestovné, členský poplatek Svazu knihovníků, telefon, nákup tiskárny,

Číslo 1/2019
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33190001

33190002

33213001

33210003
3322

3349

3392

3399
3412

Záležitosti kultury – kronika
Neinvest.výdaje – částka zahrnuje odměnu kronikáře.
Záležitosti kultury
Neinvestiční výdaje obsahují kulturní a společenské akce, nákup propag. materiálu, propagace města v médiích, vydání nových propag. materiálů města a zámku,
věcné a finanční dary,
Činnost v zámku – provoz
Neinvestiční výdaje jsou určeny na běžnou údržbu a opravy, mzdy zaměstnanců, ostatní osobní výdaje, revize, nájemné za zapůjčení sbírkových předmětů, spotřebu energie, školení, cestovné, telefon, čištění okapů a
svodů,opravy věžních hodin, střežení objektu, čištění záclon a koberců, výmalba kanceláře, nákup vysavače na
listí, nátěr oken.
Obřadní síň
Neinvestiční výdaje jsou určeny na zajištění provozu OS, spotřebu materiálu, energie, OOV, DDHM.
Zachování a obnova kulturních památek
Neinvestiční výdaje představují spoluúčast města při čerpání dotací z Olomouckého kraje, Ministerstva kultury,
Záležitosti sdělovacích prostředků – Tovačovský kamelot
Neinvestiční výdaje obsahují náklady spojené s tiskem brožury Tovačovský kamelot – 5x ročně nákladem 300
ks.
Klub seniorů
Neinvestiční výdaje zahrnují náklady na provoz klubu seniorů, spotřebu materiálu, přednášky, zájezd pro důchodce, poštovné a drobné oprava.
Ostatní záležitosti kultury – KPSSV
Neinvestiční výdaje jsou určeny na nákup věcných darů pro občany našeho města při životních jubileích, při
vítání dětí do svazku města, vítání prvňáčků atd.
Sportovní zařízení – sportovní hala
Příspěvek pro TJ Sokol Tovačov na zajištění provozu sportovní haly, revize a opravy,

3421

Využití volného času dětí a mládeže
Neinvestiční výdaje – elek.energie, revize, opravy.

3429

Ostatní zájmová činnost a rekreace
Neinvestiční výdaje na řízené koupání na Tovačovských jezerech zahrnují OOV, materiál a nájem.

3599

Zdravotní středisko
Neinvestiční výdaje zahrnují OOV, opravy, revize výtahu, spotřebu energie a vody,

3612
3613
3619
3631
3632
3639
3669
3721
3722
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Bytové hospodářství
Neinvestiční výdaje jsou určeny na běžnou údržbu domů, spotřebu energie, materiálu, revize,
Nebytové hospodářství
Neinvestiční výdaje jsou vyčleněny na provoz a údržbu budov, OOV, odvody a materiál v ZUŠ, energie a vody,
plynu, revize, úrok z úvěru,
Ostatní rozvoj bydlení
Provoz kotelen v ZŠ, MŠ, sportovní hale, zdravotním středisku , dům č.87, MěÚ.
Veřejné osvětlení
Neinvestiční výdaje obsahují prostředky na údržbu a provoz veřejného osvětlení, spotřebu elektrické energie,
pronájem plošiny a opravy VO ul.Cimburkova,
Pohřebnictví
Neinvestiční výdaje slouží ke krytí nákladů na uzamykání hřbitova, úklid zeleně, odvoz kontejneru s odpadem,
Neinvestiční výdaje – příspěvek Sdružení obcí mikroregionu SH – á 30,-Kč/ obyvatel, Sdružení tajemníků
1.500,-- Kč,
Ostatní správa v oblasti bydlení – WC
Neinvestiční výdaje – zajištění provozu WC na autobusovém nádraží, OOV a odvody, spotřeba energie, vody,
čisticích prostředků, opravy.
Sběr a svoz nebezpečného odpadu
Neinvestiční výdaje – na odvoz nebezpečného odpadu, OOV a odvody na pracovníka sběrného dvora.
Sběr a svoz komunálního odpadu
Neinvestiční výdaje zahrnují sběr a svoz pevného domovního odpadu, odvoz kontejnerů, odpad ze zahrádek,
odvoz tříděného odpadu.

Číslo 1/2019

Tovačovský kamelot
3729

3745

4349
4222
4329

Rekultivace půdy - Bungalov
Neinvestiční výdaje zahrnují monitoring podzemních a povrchových vod.
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Neinvestiční výdaje obsahují náklady na mzdy pracovníků včetně odvodů, zajištění úklidu veřejné zeleně ve
městě, sečení trávy, ořezání stromů, OOV, nákup náhradních dílů, ochranných pomůcek, materiálu, PHM, spotřebu energie, školení,
Ost. sociální péče a pomoc obyvatelům
Veřejně prospěšné práce – Úřad práce
Neinvestiční výdaje – částečná úhrada mezd pracovníků na úseku veřejně prospěšných prací přijatých z ÚP
Přerov
Sociál. péče a pomoc dětem
Neinvestiční výdaje jsou určeny na poskytnutí jednorázového finančního příspěvku potřebným dětem.

4343

Sociální pomoc osobám–živelné pohromy
Neinvestiční výdaje pro občany, které postihne živelná pohroma např. požár.

4359

Ostatní služby v oblasti sociálních služeb
Neinvestiční dotace Domovu pro seniory

5311

Bezpečnost a veřejný pořádek
Neinvestiční výdaje – ostraha města, energie, voda, revize a prohlídky kamer a radarů, servisní smlouva,

5212
5512

6112

6171

6310
6320
6399

6409

6409 87
Třída 8
8124

Číslo 1/2019

Ochrana obyvatelstva – výstražné systémy
Neinvestiční výdaje obsahují servisní služby,
Požární ochrana
Jednotka sboru dobrovolných hasičů – spoluúčast k dotaci, telefon, DDHM, náklady na provoz hasičské zbrojnice, spotřebu energie, vody, nákup materiálu, pojištění majetku, techn. prohlídky, školení, opravy techniky.
Místní zastupitelské orgány
Neinvestiční výdaje obsahují odměny členům zastupitelstva města včetně odvodů, odchodné, školení a cestovné,
Činnost místní správy
Neinvestiční výdaje obsahují výdaje na činnost místní správy a jsou rozděleny na výdaje osobní (platy zaměst.)
6.012.000,- Kč a věcné výdaje, které obsahují odvody z mezd, odměny komisím, tisk, spotřeba materiálu, výdaje na energii, PHM, poštovné, telefon, internet, školení, cestovné, výdaje na pohoštění ve výši 50.000,- Kč, další
služby a opravy k zajištění chodu MěÚ. Odvod do sociálního fondu dle směrnice schválené ZM ve výši 3,5 %
z vyplacených mzdových prostředků běžného roku.
Výdaje z finančních operací
Neinvestiční výdaje jsou určeny na poplatky peněžních ústavu za vedení účtů a platba daně PO za obec.
Pojištění funkčně nespecifikované
Neinv. výdaje na souhrnné pojištění majetku města, pojištění pomníku, pojištění odpovědnosti a motorových
vozidel, radary měření rychlosti.
Ostatní finanční operace
Odvod DPH FÚ.
Ostatní činnosti
Neinvestiční výdaje obsahují:
- dotační program 300tis, rozvoj tělovýchovy a sportu 400tis
- příspěvek na obnovu domovních fasád v památkové zóně 200,
- příspěvky Sdružením obcí 20,
- příspěvky organizacím na pronájmy 110,
Projekty k připravovaným investičním akcím: 460
•
Projektová dokumentace
•
Geometrické plány, věcná břemena, posudky, zajištění pohřbů,
Služby pro seniory
Výdaje na OOV, materiál, ochranné pomůcky.
Financování
Splátky úvěrů na opravy a rekonstrukce komunikací a nebytové hospodářství
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Rozpočtové opatření 1/2019
Název akce

Cena

Možnost dotace

Revitalizace parku ulice Široká

1.000.000,-- Kč

70 %

Rekonstrukce vybraných chodníků

1 000.000,-- Kč

0%

Vybudování odborné učebny fyziky a chemie v ZŠ Tovačov

2 036 000,-- Kč

90 %

Zateplení bytových domů č.532 v ulici Jiráskova

4 370 000,--Kč

33 %

Traktor na veř. zeleň a elektromobil

1.000.000,-- Kč

600 000,-Kč

Rekonstrukce WC v zámku

1.000.000,-- Kč

50 %

Rekonstrukce chodníku Náměstí – Nádražní SŠ řezbářská

1 500 000,--Kč

max. 1 000 000,-Kč

Střecha zámek nad Michálkovými

1 500 000,--Kč

50 %

Výkupy pozemků

500 000,--Kč

Navýšení mzdy Aragon Security

50. 000,--Kč

Navýšení mzdy údržba (3 zaměstnanci)

1 000 000,- Kč

Vodovod Podzámčí pod školkou

1 000 000,--Kč

Cyklostezka
Sportovní hala
Součet

0%
0%
0%
0%
akcie VAK

25 000,--Kč

0%

100 000,--Kč

0%

17 081 000,--Kč

Úvěr
SDH – nové vozidlo (dotace KÚ)

5.000.000,-- Kč

Nezařazené akce do rozpočtu města
Zateplení obvodového pláště
mateřské školy (dotace MMR)
Rekonstrukce chodníku náměstí –
řezbářská škola (dotace MMR)
Ulice Sadová projekt
Rekonstrukce komunikace
v ulici Podzámčí
Vybudování parkoviště v ulici Podzámčí
pod zdravotním střediskem
Oprava kanalizace lokalita Žák
Rozšíření urnového háje
Úprava přechodu pro chodce v ulici Široká
před zdravotním střediskem
Příjezdová komunikace
ke sportovní hale projekt
Vybudování odpočinkových míst ve městě
Nový územní plán (zadání UP 253.000,--)
SDH – termokamera
Vybudování a vybavení dětských hřišť
v Anníně a v Sadové ulici
Rekonstrukce WC na Městském úřadu
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2.000.000,-- Kč
3.000.000,-- Kč
300. 000,-- Kč
3.500.000,-- Kč
500.000,-- Kč
500.000, --Kč
100.000,-- Kč
1.000.000,-- Kč
80 000,-- Kč
250.000,-- Kč
1.000.000,-- Kč
180.000,-- Kč
500.000,-- Kč
300.000,-- Kč

Vjezd k základní škole
Rozšíření kolumbária
Stavba opěrné stěny se zábradlím v ZŠ
Stavby zastřešení pergoly –
venkovní učebna ZŠ
Vybudování workoutového hřiště
vedle škol. hřiště
Vybudování dětského hřiště
pro školní družinu
Rekonstrukce koupelny
pro členy jednotky PO
Vybudování šatny pro členy JPO
Rekonstrukce terasy a zastřešení
Nátěr střechy hasičské zbrojnice
Výměna oken na budově HZ
Elektromechanické otvírání brány
Vybudování vstupu ke sportovní hale
z bývalých stavebnin
Stavební úpravy vchodu
do přísálí sport. haly
Autobusové nádraží
– oprava nástupních ostrůvků

450.000,-- Kč
500.000,-- Kč
85.000,-- Kč
200.000,-- Kč
300.000,-- Kč
200.000,-- Kč
300.000,-- Kč
300.000,-- Kč
200.000,-- Kč
200.000,-- Kč
400.000,-- Kč
80.000,-- Kč
200.000,-- Kč
100.000,-- Kč
200.000,-- Kč
Číslo 1/2019
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Informace pro občany
Rada města na svém 4. zasedání schválila návrh na navýšení pracovníků od dubna roku 2019 v počtu tří zaměstnanců pro práce spojené s údržbou a realizací investičních akcí
ve městě. Návrh byl podpořen zastupitelstvem města. Důvodem navýšení pracovníků je nedostatek stavebních firem
na trhu práce a tím i malý zájem ve výběrových řízeních na
provádění stavebních zakázek malého rozsahu. Díky tomuto
navýšení budeme mít k dispozici ihned pracovníky na prove-

dení oprav, v některých případech až velmi špatného stavu
místních komunikací. V nejbližší době tak začneme s opravou
hlavního chodníku v parku ulice Široká, ve kterém nyní probíhá revitalizace. Dalším krokem bude provedení předláždění
ostrůvků na autobusovém nádraží. O dalších investičních akcích budeme občany s předstihem informovat.
Jaroslav Vrána,
místostarosta

Městský úřad Tovačov, odbor finanční informuje:
Místní poplatek ze psů – Obecně závazná vyhláška
č. 2/2012 - je splatný nejpozději do 31. března
- poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců
- držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik
své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne jejího vzniku,
stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti /nový pes, úhyn psa…/
Místní poplatek za odvoz odpadu - Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 - je splatný nejpozději do 30. června
- sazba poplatku pro rok 2019 činí 620,-- Kč
- poplatníci jsou povinni do 15 dnů ohlásit správci poplatku všechny skutečnosti, které mají vliv na vznik, zánik

a výši místního poplatku /vznik trvalého pobytu v obci, narození dítěte, ukončení trvalého pobytu…/
Užívání veřejného prostranství – skládky dřeva, stavebního materiálu, lešení, sutě apod. podléhá Obecně závazné
vyhlášce č. 2/2011. Poplatník je povinen předem dle výše uvedené vyhlášky ohlásit správci poplatku užívání veřejného prostranství a uhradit poplatek.
Plné znění Obecně závazných vyhlášek Města Tovačov na
www.tovacov.cz
Informace na tel. č. 581706954 p. Hrazdilová nebo osobně
Městský úřad Tovačov, finanční odbor, pokladna.

Svozy komunálního odpadu v roce 2019
budou prováděny každý sudý týden ve středu

Vyhodnocení činnosti pořádkové služby
ve městě Tovačov
Pořádková služba (dále jen PS) ve
městě Tovačov je prováděna nepravidelně ve dnech i časech a je přímo
úkolovaná starostou a místostarostou
města. Hlavním úkolem je dohled nad
pořádkem ve městě, nad dodržováním
obecně závazných vyhlášek, zejména
o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství, o zajištění veřejného pořádku a čistoty v obci,
dodržování pravidel pohybu psů na
veřejném prostranství, hluková vyhláška apod. Především tedy preventivní
činnost. Plnění tohoto hlavního úkolu
provádí připravení a proškolení členové
PS. Ti dle pokynů zadavatele plní i další
úkoly, které s pořádkem v obci souvisí
– kontrola odloučených lokalit a částí
města, zvýšený dohled u autobusových
Číslo 1/2019

zastávek a přechodů přes komunikace,
u hřbitova, u skládky nebezpečného
odpadu, u prodejny potravin, u fotbalového hřiště, sokolovny a v lokalitách dle
upřesnění zadavatele. Zvýšenou pozornost věnují také parkování vozidel na
náměstí, vyhrazených parkovištích, jiných plochách a veřejném prostranství.
Z výkonu služby je zadavateli (určené osobě – starosta obce) zasílána
svodka událostí. Ta je zasílána 1x týdně
– vždy za uplynulý týden. Z těchto svodek vyplývá, že PS musela řešit zejména
tyto problémy:
- konzumace alkoholu na veřejnosti
(aut.zastávka),
- znečišťování veřejného prostranství
(tamtéž),
- volně pobíhající psi,

-

vandalismus, rušení nočního klidu,
kouření a nepořádek na zastávce,
nedovolené parkování, zákazy vjezdu,
asistence PČR při událostech (dopravní nehoda, požár, lesní neštěstí).

Dále za působení pořádkové služby ve městě:
- bylo odhaleno a zdokumentováno
mnoho nepovolených („černých“)
skládek,
- bylo nalezeno několik peněženek
včetně jedné s větší finanční hotovostí (předáno majitelce), dále platné osobní doklady, platební karty,
klíče, žákovské průkazky – vše bylo
předáno buď přímo majitelům,
nebo na ztráty a nálezy města,
- bylo odchyceno 17 toulavých psů,
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-

-

-

-

-

-

byl odhalen požár v budově,
bylo nalezeno několik jízdních kol,
několikrát bylo poskytnuta první
pomoc zraněným osobám, v 9 případech byla přivolána zdravotnická
záchranná služba (úrazy),
v mnoha případech byly řešeny problémy s nezajištěnými osobními automobily, ale i rodinnými domy,
bylo řešeno domácí násilí,
ve spolupráci s PČR řešena drogová
problematika – blíže ve svodkách
a v záznamu PČR,
bylo rozdáno mnoho reflexních
prvků pro lepší viditelnost občanů a cyklistů – úzká spolupráce s
oblastním koordinátorem BESIP
Ing. Charouzem,
plynulost dopravy při dopravních
nehodách (do příjezdu PČR) a při
kulturních akcích,
velmi časté řešení výtržností v nočních hodinách, narušování nočního
klidu a mnoho dalšího.

O jednotlivých zjištěních je pořizován záznam, který je podkladem pro

případné přestupkové řízení.
V několika případech byly zjištěné
skutečnosti předány PČR. V 8 případech
na základě oznámení pořádkové hlídky
hlídka policie řešila událost na místě.
Uvedený výčet událostí nevyjadřuje
zcela činnosti, které pořádková hlídka
plnila v hodnoceném období. Mezi další činnosti patřily pomoc občanům při
napadení a krádeži, informační činnost
pro turisty, monitorování obecního
majetku, dohledová služba při zajištění kulturních, sportovních a společenských akcí a řada dalších.
Za dobu činnosti si členové PS získali důvěru u občanů, kterým záleží na pořádku v obci, na tom, aby se ve své obci
a domově cítili bezpečně. Ti jejich práci
hodnotí kladně a pomáhají jim i informacemi o možném porušování OZV či
páchání přestupků. To pomáhá členům
hlídky a následně i znásobuje důvěru
občanů v jejich práci.
Pochopitelně ne vždy a ne vše je zrovna „růžové“. Svědčí o tom 2x poničený lak
na služebním vozidle, utržený zadní stěrač na služebním vozidle apod. Což jen

dokumentuje, jak jsou nepříjemní těm,
kteří se nemíní přizpůsobit většině, kteří nemíní respektovat základní pravidla
občanského soužití a OZV. V některých
případech se ne zcela dařila spolupráce
s policií, je to však jen záležitost několika jednotlivců, kteří nemají zájem blíže
kooperovat s naší hlídkou. Spíše berou
podněty k přestupkovému řízení jako
přítěž. …Ale jsou to opravdu jednotlivosti, jinak je spolupráce většinou dobrá
a stav je zcela jistě zlepšující.
Pochopitelně jsem si vědom i toho,
že ne vždy a ne všemi občany je činnost
PS hodnocena kladně. Někteří lidé činnost PS hodnotí či považují jako zbytečné vynakládání prostředků obce.
Rozumím i těmto názorům. Jde totiž
zejména o ty občany, kteří žijí v klidnější
části obce. Nicméně jsem přesvědčen
o tom, že preventivní činnost PS přispěla k zajištění pořádku a bezpečnosti
v obci.
Zpracoval:
Milan Kouřil,
jednatel společnosti
Aragon Security , s.r.o.

Trochu statistiky….
Podle výpisu z evidence obyvatel bylo k 1. lednu 2019 v Tovačově celkem 2.461 obyvatel, z toho 1.238 žen a 1.223 mužů.
O složení obyvatel vypovídá následující tabulka:
věk do 5 let

věk 6 – 17 let

věk 18 – 59 let

věk 60 – 79 let

ženy

66

133

677

292

věk 80 a nad
80 let
70

muži

72

151

709

255

36

1223

celkem

138

284

1386

547

106

2461

celkem
1238

Migrace obyvatel v roce 2018 byla následující:
Počáteční stav k 1.1.2018 byl 2.468 obyvatel. Do Tovačova se přistěhovalo 67 občanů, narodilo se 24 dětí, odstěhovalo se 68 občanů, zemřelo 30 občanů, takže k 31.12.2018 byl stav 2.461 občanů. Stav obyvatel v našem městě se za rok 2018 snížil o 7.
V průběhu roku 2018 se v našem městě uskutečnilo celkem 55 svatebních obřadů, z toho 10 svatebních obřadů, kdy alespoň
jeden ze snoubenců měl trvalý pobyt v našem matričním obvodu.
Jana Halířová (matrika)

INFORMACE PRO OBČANY
Dotace na obnovu exteriéru památkově významných staveb
Město Tovačov připomíná občanům, že do konce února 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.
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Mateřská škola
I. pololetí školního roku uběhlo jako voda a my v MŠ máme
za sebou spoustu zážitků. Každý měsíc za námi přijíždí divadlo a přiveze nám vždy hezkou pohádku. I letos pokračujeme
v projektu Celé Česko čte dětem a my vítáme čtenáře jakéhokoliv věku, kteří dětem před spaním přečtou pohádku. V říjnu
byly zahájeny kroužky Hanáček, kroužek logopedické prevence a pro předškoláky grafomotorika s p. Sedláčkovou. Děti ze
třídy Medvídků se nadále věnují recyklohraní a začaly navštěvovat místní saunu.
Na podzim do MŠ také přijali pozvání manželé Podolští,
kteří se zabývají chovem sov a papoušků a přivezli nám ukázat
sovičky a děti se dozvěděly spoustu zajímavostí o životě sov.
V listopadu proběhla největší podzimní akce MŠ, tentokrát
s názvem Slavnost světel a uspávání broučků. Děkujeme všem,
kteří se do akce zapojili. Děti z Medvídků a Berušek využily pěkného počasí a vyrazily na výlet do ekocentra Sluňákov v Horce
nad Moravou, kde na ně čekaly bezva programy.
Protože máme rádi divadlo, navštívili jsme divadlo v Olomouci - v listopadu na pohádku o Rumcajsovi a v prosinci na
Mikulášování.
5. prosince se ozvalo cinkání zvonečku a řinčení řetězu
i u nás v MŠ a děti věděly, že nás přišel navštívit Mikuláš se svými pomocníky. Děti zpívaly, recitovaly a někteří dokonce slibovaly, že své nedostatky napraví, a tak andílci nadělovali a čert
odešel s nepořízenou. Tímto ještě jednou děkujeme dědečkovi
V. Řihoškovi, maminkám M. Marvanové a M. Ludvové a M.Pavelkovi za pomoc při této akci.
Celou školkou od začátku prosince zněly vánoční koledy,
písničky a básničky - to se děti připravovaly na vánoční besídky
pro své nejmilejší. Děti z Koťátek ukázaly, co se všechno stihly od září naučit, Sluníčka a Medvídci měli netradiční besídku
v krásném kostele Sv. Václava a Berušky zahrály divadlo - narození Ježíška.
7.12 děti z Berušek vystoupily na slavnostní akademii TJ Sokol Tovačov s ukázkou cvičení jógy a 8.12 vystoupily s vánočním pásmem básní a písní na nádvoří zámku v Tovačově. Celá
MŠ se také zapojila do soutěže o nejkrásnější adventní věnec.
Než jsme se rozešli na vánoční prázdniny, stihli jsme vypustit balónky s přáním pro Ježíška a my moc děkujeme manželům Smrčkovým za poskytnutí helia na tuto akci.
Zúčastnili jsme se také akce Česko zpívá koledy 12. 12. na
náměstí, nezapomněli popřát krásné Vánoce sponzorům, v ZŠ
a na Městském úřadě.
V lednu napadlo aspoň trošku sněhu, a tak jsme mohli řádit
na zahradě a konečně postavit prvního sněhuláka nebo iglú.
10.1.2019 byla zahájena lyžařská školička pro přihlášené
děti, 11.1 zahájily děti z Berušek a Medvídků předplavecký výcvik na bazéně v Přerově.
16.1. k nám opět zavítali manželé Podolští a tentokrát nám
přivezli ukázat nádherné papoušky.
Co nás čeká ve II. pololetí? Bude toho hodně - jízda zručnosti, různé besedy, výlety, škola v přírodě atd…Ale ze všeho
nejdřív se budeme těšit na Dětské šibřinky, které letos proběhnou 10. března 2019 ve sportovní hale. Všechny srdečně
zveme, tak neseďte doma, vezměte masky a přijďte za námi.
Budeme se na vás těšit.
Lenka Šálková, MŠ
Číslo 1/2019
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Recyklohraní aneb Ukliďme si svět
Recyklohraní je školní recyklační
program pod záštitou MŠMT České
republiky, jehož cílem je prohloubit
znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace
odpadů a umožnit jim osobní zkušenost
se zpětným odběrem
• baterií,
• použitých drobných elektrospotřebičů,
• prázdných tonerů a náplní z tiskáren.

Rodiče i vy ostatní se můžete do
Recyklohraní zapojit. Máte- li doma vybité baterie, vysloužilé drobné elektrospotřebiče či prázdné tonery, věnujte je
dětem. Zajistíte tak recyklaci a dětem
pomůžete získat body na nákup odměn.
Prázdniny utekly velice rychle a my
jsme se opět v MŠ sešli ve svých třídách.
I tento školní rok se účastníme plnění zadaných úkolů.

U nás v MŠ se nachází sběrné místo
pro všechny tři výše uvedené odpady
v přízemí pod schodištěm za první budovou.

I. úkol zněl : ,,Udělejte skvělou reklamu na třídění baterek a elektra!“
Měli jsme za úkol vytvořit ve škole
svou vlastní reklamu na sběr, třídění a re-
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cyklaci drobných elektrospotřebičů a baterií.
S dětmi jsme vyhledali různé obrázky
baterií, elektrospotřebičů a ukázali si, jak
se materiál třídí a zpracovává, jaký má toto
třídění význam. Děti obrázky vystřihly, nalepily, dotvořily svými malůvkami a společně jsme vytvořili plakát, který znázornil
celý cyklus životnosti výrobku od jeho výroby přes využití, opotřebování a opětovné využití v rámci recyklace. Na obrázkovém materiálu jsme si názorně ukázali, jak
tyto výrobky ničí přírodu při lhostejnosti
lidí k životnímu prostředí, jak naši přírodu
tyto výrobky ničí při špatné likvidaci.

Číslo 1/2019
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II. úkol zněl: „Vytvořte
BATERKOŽROUTA“.
Do tohoto úkolu jsme zapojili
i rodiče.
Pokusili jsme se rozvinout dětskou
fantazii a představivost a nechali rodiče s jejich ratolestmi vytvořit sběrnou
nádobu na použité baterie. A ne jen
tak ledajakou! Rodiče se zhostili úkolu opravdu svědomitě. Baterkožrouty
vyrobili z rozličných materiálů a důvtipem opravdu nešetřili. Ve třídě se

nám sešli různí roboti, princezna, draci,
Spongebob atd. Posuďte sami. Všem
rodičům, kteří se zúčastnili, moc děkujeme!!!
I nadále se snažíme tvořit již z použitého
materiálu. Vyrobili jsme andílky a čertíky
ze zátek od vína, sněhuláky z kelímků
a spoustu dalších výrobků. Máme velkou
podporu rodičů, kteří nám pomáhají tyto
použité materiály sbírat.
Jitka Řepková

Základní škola
Olympiáda z chemie - Hranice, okresní kolo
Dne 12.12.2018 se naši žáci z 9. A (Nela
Večeřová, Leo Nemrava a Jiří Pazdera)
účastnili soutěže o nejlepšího mladého
chemika. Soutěž pořádá SPŠ Hranice,
obor Aplikovaná chemie, ve spolupráci
s největším chemickým podnikem v kraji - společností PRECHEZA, a.s., generálním partnerem této akce. Výherci si díky
takto silnému sponzorovi mohli odnést
tablet, fotoaparáty, chytré hodinky,
y externí disky a mnoho dalších
zajímavých cen. Oceněni
byli úplně všichni účastníci
soutěže. Soutěžící nejprve
napsali test z rozsahu učiva
základních škol a následně si i vyzkoušeli některé
chemické pokusy (srážecí
reakce ve zkumavkách, barevné plameny, tajné písmo nebo tavení a ohýbání
Číslo 1/2019

skla). Studenti průmyslové školy jim pak
ukázali i efektní chemické pokusy (titrace,
barevnou fontánu, peklo ve zkumavce,
zlato z vody a mnohé jiné). Okresního kola
se tedy účastnila velká konkurence celkem
24 základních škol. Z celkového počtu
72 žáků se Leo Nemrava umístil na krásném 12. místě. Gratulujeme.
Tomáš Šilha
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Nové dresy
Naše škola koupila ke konci roku dvě zcela nové sady
dresů modré barvy od firmy Adidas. Na dresy bude ještě potřeba vytisknout logo města Tovačova, jakožto největšího
přispěvatele. Tyto nové dresy budou sloužit prvnímu a druhému stupni k reprezentaci školy na školních akcích sportovního typu. Je každoročním zvykem, že škola se účastní
mnoha sportovních soutěží konaných jak pod záštitou AŠSK
(Asociací školních sportovních klubů), nebo sportovních
akcí, které pořádají samotné školy. Můžeme tak dobře reprezentovat na soutěžích ve volejbale, fotbale, florbale a jiných kolektivních sportech, ale výsledky si budeme muset
zasloužit a vybojovat sami. A to jen tvrdou pílí, pracovitostí,
odhodláním a soudržností.
Tomáš Šilha

Vánoční jarmark školní družiny
Ve dnech 12. a 13. prosince proběhl ve školní družině již třetí
charitativní vánoční jarmark. Každý rok se snažíme v adventním
čase pomáhat nemocným nebo jinak znevýhodněným dětem.
Tentokrát jsme se rozhodli pomoci Dominice Zdráhalové ze Stříbrnic, která se narodila s těžkým zdravotním handicapem. Našim cílem bylo vybrat peníze na nový sportovní vozíček, který
Dominice s maminkou umožní vyrážet na výlety do přírody.
Děti z ŠD se na jarmark dlouhodobě připravovaly. Vyráběli jsme keramické vánoční ozdoby, závěsy ze slaného těs-
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ta, navlékali jsme korálky atd. Všechny naše výrobky jsme
pak na jarmarku prodávali. Také rodiče a někteří kolegové
ze školy nám přispěli drobnými dárky do prodeje. Akce byla
velmi úspěšná. Podařilo se nám vybrat krásných 13 000,- Kč.
Paní Marie Zavadilová, která nás na Dominiku upozornila,
přispěla do naší sbírky další částkou 4 000,- Kč. Nakonec
jsme tedy Dominice a její mamince předali celkovou částku
17 000,- Kč.
7. ledna nás přímo ve
školní družině Dominika
s maminkou navštívily
a peníze jsme jim společně předali. Setkání
to bylo velmi příjemné
a dojemné. Domča nám
slíbila, že nás na novém
vozíčku přijede do ŠD
navštívit. Všichni se na ni
moc těšíme a přejeme,
ať jí vozíček dlouho a
dobře slouží. Všem, kteří
se družinového jarmarku zúčastnili a podpořili
nás, moc děkujeme.
Děti
a vychovatelky ŠD
Pavla Dočkalová,
Zuzana Dočkalová,
Jarmila Kyasová
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Turnaj v halové kopané
Naše škola pořádala dne 14. prosince v rámci hodin
tělocviku halový turnaj v malé kopané pro druhý stupeň.
Celkem se ho zúčastnilo 24 žáků, kteří si poskládali sami
šest týmů. Turnaj se hrál dvoukolově, takže každý z týmů
měl šanci na reparát. Bylo odehráno celkem 30 zápasů. Na
třetím místě skončil tým, ve kterém hráli Matěj Balenčín,
Tomáš Zbožínek, Kamil Macourek a Michal Salva s celkovým počtem 11ti bodů.
Na druhém místě se umístil tým složený z hráčů Jakuba
Strnada, Jakuba Jelínka, Ondřeje Kohna a Elišky Navrátilové s celkovým počtem 15ti bodů. Turnaj jednoznačně
ovládlo družstvo složené z hráčů Marka Válka, Tomáše
Šupíka, Marka Zpěváka a Martina Kohna. Tento tým neprohrál ani jedno utkání a získal plný počet 30ti bodů. Na
závěr je nutno podotknout, že nikdo se nezranil, všichni
hráči hráli fair play a zápasy si řídili sami od pískání až po
zapisování bodů.

Turnaj ve stolním tenise
Základní škola ve spolupráci s oddílem stolního tenisu
uspořádala dne 28. listopadu turnaj jednotlivců a dvojic
v ping pongu. Turnaje se zúčastnilo celkem 30 žáků druhé
stupně. Ti byli následně rozděleni do čtyř turnajů - chlapeckého, dívčího a každý z nich ještě na singl a double
turnaj. Bylo odehráno celkem na 149 zápasů na šesti stolech. Tato enormní zápasová zátěž se odehrála během pěti
Číslo 1/2019

hodin, když si žáci turnaj organizovali sami a to tak, že si
museli časově rozvrhnout své zápasy jak v turnaji jednotlivců, tak v turnaji dvojic. V chlapeckém turnaji jednotlivců se na třetím místě umístil Marek Válek (7.B), na druhém
místě Patrik Vojtašek (7.B) a turnaj vyhrál Jan Halenka (8.B).
Vítěz musel sehrát celkem 11 zápasů postupně ve skupinách a ve vyřazovacím pavouku. Chlapecký turnaj dvojic
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ovládli hráči Matěj Balenčín (6.A) spolu s Jakubem Jelínkem (6.A). Na druhém místě se umístil Tomáš Zezulka (8.B)
a Jan Halenka (8.B) a na třetím místě Patrik Vojtašek (7.B)
a Ondřej Hopan (7.B). V dívčím turnaji jednotlivců jasně
dominovala Eliška Navrátilová (9.A), která neprohrála ani
jeden zápas. Na druhém místě skončila Valentýna Dohnalová (8.B) a na třetím místě Elena Bicanová (6.A). V dívčím
turnaji dvojic byly nejlepší Eliška Navrátilová (9.A) a Martina Mrázková (8.B).

Vánoce ve škole
V předvánočním čase jsme se, navzdory všem přípravám doma, sešli
v odpoledních hodinách, abychom mezi
námi přivítali rodiče, prarodiče a sourozence našich žáků na tradiční akci Vánoce ve škole. Školní třídy se proměnily na
dílny, kde za podpory vedoucích vznikaly
krásné svícny, přání, voňavá jablka, vlastníma rukama ozdobené baňky a mnoho
dalších. Chodby dostaly svá jména, takže
se návštěvníci procházeli po Hvězdné,
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Přáníčkové nebo třeba Baňkové. U dvou
kuchtiček voněl vánoční punč a z plechů
se usmíval perník s bílou peřinou citronové polevy. A všichni se na sebe usmívali. Ze školního jindy strohého rozhlasu
se linuly tóny podmanivé vánoční hudby. Žádné ukřičené koledy, které slýcháme v supermarketech už od listopadu.
Ve třetí třídě způsobně na židličkách seděli diváci, aby mohli potleskem ocenit
snahu páťáků po dobře zahrané pohád-

ce. Jehličí provonělo krásně vyzdobenou
školu a vůbec se nezlobilo, že perníčky,
které se pohupovaly na větvích jedliček
někdo z žáků okousal. Škola plná světýlek podtrhla podmanivou předvánoční
atmosféru a my jsme byli potěšeni, že
si rodiče a prarodiče našli čas a přišli na
návštěvu.
Mgr. Arana Adlerová
zástupkyně pro výchovu a vzdělávání
ZŠ a MŠ v Tovačově
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Sférické kino
Před Vánocemi ve dnech 20 a 21 prosince naši žáci mohli
již podruhé zhlédnout v naší tělocvičně výukové programy
zvláštním způsobem. Jednalo se o takzvané sférické kino.
Toto kino není klasické, ale jedná se o nafouknutou kupoli,
do které si žáci vlezou, a uvnitř na stěnách kupole se promítá výukové video. Sférické kino s promítacím systémem
povzbuzuje dítě k absorbování co nejvíce informací. Není to
jen „suchá“ teorie, děti informace lépe přijímají a zapamatují si je, když jsou jim předkládány formou působivých záběrů, zvukových efektů, dobře zapamatovatelným hlasem

a v zajímavém 360° formátu. Během programu se děti tedy
ocitly ve 3D prostoru a připadly si, jako by ležely přímo pod
hvězdnou oblohou či na dně oceánu. Výukové programy
jsou přizpůsobeny věku žáků a děti prvního stupně mohly
ve čtvrtek zhlédnout např. Tajemství stromů nebo Vesmírné dobrodružství. Oproti tomu žáci druhého stupně v pátek viděli výukové filmy Astronaut, Původ života, Zpátky na
měsíc, Druhou světovou válku a Hledání hranice sluneční
soustavy.
Tomáš Šilha

Střední škola řezbářská Tovačov
Školní zájezd do Itálie
Ve dnech 12 - 16.11.2018 naše škola vyrazila na exkurzi do Říma, Vatikánu
a Florencie. Jelo nás celkem 34 a s námi
2 učitelé. Vyjíždělo se z v 15.00 z Olomouce a v 15.40 z Tovačova a v Brně
jsme vyzvedli paní průvodkyni. Po cestě
jsme se dívali na film. Naše první zastávka byla v Mikulově, kde jsme se zastavili
na benzínce a šlo se na toalety či si něco
koupit. Dál se jelo se přes hraniční přechod do Rakouska a na Vídeň, po dálnici na Klagenfurt. V 22.00 jsme stavěli na
další benzínce, pak jsme už jeli a mohli
jsme spát, ale mnoho z nás nemohlo
usnout. Okolo 2.00 se zastavilo na další
benzínce a poté se jelo již na italském
území okolo Udine a Benátek. Postupně
jsme se blížili k Florencii a k Římu. V 6.00
jsme naposledy stavěli před Římem.
V 10.00 jsme konečně přijeli k předměstí Říma, dále jsme pak museli metrem.
První vlak, kterým jsme jeli do centra, vypadal hrozně. Vystoupili jsme a šli
jsme na Svatopetrské náměstí, kde jsme
měli rozchod. Ve 12.00 jsme šli k Bazilistrana 18

ce sv. Petra. Prošli jsme přes kontrolu
na zbraně a vystoupali schody a podívali jsme se dovnitř. Bazilika byla velká,
široká a vysoká, zdobená zlatem, mramorem a freskami. Po prohlídce bylo
volno a poté se pokračovalo k vatikánským muzeím. Zde jsme opět prošli
přes kontroly, odložili batohy, koupili
vstupenky a šli jsme na prohlídku. Byly
tam obrazy, modely, mapy, globusy.
Nakonec jsme se podívali do krásné
Sixtinské kaple a po skončení prohlídky jsme vyrazili k Andělskému hradu.
U něj byl rozchod a někteří šli nakupovat, jiní do kaváren.
Procházka nočním Vatikánem byla
unikátní. Po setkání a shromáždění
jsme jeli zpět do stanice metra, odkud
jsme ráno vyjížděli, a jelo se autobusem do hotelu, kde jsme byli ubytováni. Byli jsme hodně unavení, a tak jsme
šli rychle spát.
Druhý den po snídani jsme opět
vyjeli do Říma a tady metrem ke Koloseu, následovalo Fórum Romanum

a památník Viktora Emanuela 2. a Pantheon, ale nejprve se šlo do kostela a na
náměstí k Pantheonu a potom na jídlo.
Když jsme se najedli, čekala nás prohlíd-
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ka Pantheonu, pak jsme šli na Piazza Navona a k Fontáně di Trevi a na Španělské
schody. Pak jsme jeli přecpaným metrem, kde se stalo, že jeden z účastníků
nevystoupil včas a ujel metrem dál. Naštěstí po krátkém hledání jsme se našli
a mohli jsme vyrazit do hotelu, tentokrát
ve Florencii.
V autobuse nám pustili film a v 22.00
se přijelo do hotelu. Poslední den byl
klidnější a pomalejší. Dojeli jsme vláčkem na hlavní nadráží Florencia – Santa
Maria Novella a přesunuli jsme se ke katedrále a tady jsme po pár slovech do-

stali volno a šli jsme se podívat dovnitř
katedrály, která byla moc pěkná. Pak se
šlo na Piazza della Signoria a do Galeria Uffizi , kde se nemohlo pít a ani mít
batoh a v něm plastovou láhev, no prostě hrůza. Poté šli dobrovolníci na Most
zlatníků či koupili rodičům těstoviny,
víno či olivový olej. Pak v 16.00 se šlo
k poslednímu cíli – kostelu Santa Croce
a poté na vlak. Pak jsme vyčkali na příjezd autobusu a hurá domů. V noci byly
2 zastávky na benzínce a ráno v Mikulově a poté jsme zastavili v Brně, kde
se s námi rozloučila paní průvodkyně,

další vystoupili Prostějově, v Tovačově
a v Olomouci. Zájezd se nám všem moc
líbil, poučili jsme se a poznali nová místa. Děkuji učitelům, průvodkyni, řidičům a spolužákům za hezký zážitek.
Ondra Bartoň (žák TR1)

Různé
Kalendárium pro rok 2019
1059 – dle pověsti postaven lovecký zámeček olomouckým
údělným knížetem Vratislavem z rodu Přemyslovců
– 960 let
1454 – Jan z Cimburka poskytl útočiště Židům vyhnaným
z Olomouce, počátek židovské obce v Tovačově – 565 let
1464 (27. února) – zemřel Jan Tovačovský z Cimburka
– 555 let
1494 (26. června) – zemřel Ctibor II. Tovačovský z Cimburka
– 525 let
1539 – 1. knižní vydání „Hádání pravdy a lži o kněžské panování jich“ (Autor Ctibor II. Tovačovský z Cimburka)
– 480 let
1544 (24. srpna) – prvním písemným pramenem doložena
existence školy v Tovačově – 475 let
1574 – narodil se Štěpán Illezházy z Illezházu – 445 let
1594 – Jan ml. z Pernštejna získal zpět tovačovské panství
– 425 let
1594 – narodil se Vratislav Eusebius z Pernštejna, poslední
mužský příslušník pernštejnského rodu – 425 let
1559 – počátek stavby zámecké kaple – 460 let
1619 – zámek obsazen a vydrancován zemským vojskem
– 400 let
1654 – zemřel Julius ze Salmu – 365 let
1694 – vytvořen pískovcový podstavec ke kašně na Náměstí
– 325 let
1714 (10. dubna) – narodil se František Josef z Kuenburgu
– 305 let
1799 – založena osada Annín – 220 let
1834 (2. prosince) – výročí narození Davida Ritter von
Gutmanna – 185 let
1844 (13. února) – narodil se František hrabě z Kuenburgu,
poslední rodový šlechtic na zámku v Tovačově – 175 let
1854 (14. června) – narodil se Antonín Ugwitz, autor monografie „Z minulosti města Tovačova a okolí“ – 165 let
1859 (15. září) - blahořečení sv. Jana Sarkandera – 160 let
1859 (15. listopadu) – výročí narození Leopolda Noppa,
místní učitel, historik – 160 let
Číslo 1/2019

1864 – zřízena Občanská záložna – 155 let
1889 (28. září) – výročí narození Dr. Wilhelma Ritter von
Gutmanna – 130 let
1919 (15. června) – v Tovačově první volby do obecního zastupitelstva (mělo tehdy 30 členů), první starosta města Jan
Kubíček – 100 let
1924 (15. června) – slavnostně odhalen pomník vojínům
padlým v I. světové válce – 95 let
1929 – opravy kanalizace na náměstí a v ulici Förchfottova
– 90 let
1934 – požár kostelní věže – 85 let
1939 (16. března) – Tovačov obsazen německými vojáky, na
tovačovský velkostatek byl přidělen německý komisař – 80 let
1939 (srpen) – založen „Spolek pro okrašlování a ochranu
domoviny v Tovačově“ – 80 let
1939 – kanalizace v ulicích Žižkova, Smetanova a části ulice
Jiráskova – 80 let
1944 (26. května) – popraven v Praze na Pankráci tovačovský
občan Bohumil Venclík – 75 let
1944 (25. srpna) – první letecká bitva u Tovačova – 75 let
1949 – vystavěn pomník Rudé armádě (pomník je ze mšenského pískovce, 3 m vysoký, autorem je – Cyril Zatloukal) –
70 let
1949 – obnoven Křenovský rybník – 70 let
1954 – požár cukrovaru – 65 let
1954 – zbořena židovská synagoga – 65 let
1959 – založen závod na výrobu mostních prefabrikátů –
Dopravní stavby – 60 let
1959 – poprvé vyšel tovačovský zpravodaj – 60 let
1959 – zrušen tovačovský mlýn – 60 let
1969 – dokončeno budování vodovodu – 50 let
1969 – dokončena stavba sauny – 50 let
1969 (24. června) – požár sladovny ve Cvrčově – 50 let
1979 – zahájeno budování tenisových kurtů – 40 let
1989 (21. června) – demolice staré sokolovny – 30 let
1989 – zahájena adaptace domu č. 5 ve Förchgottové ulici
na kino – 30 let
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1994 (31. ledna) – zámek předán do majetku města
Tovačova – 25 let
1999 – zemřel Klement Slavický, hud. skladatel a tovačovský rodák – 20 let
1999 – založen mikroregion Střední Haná – 20 let
1999 – Tovačov navštívil tehdejší předseda vlády ČR Miloš
Zeman – 20 let
2004 – v areálu ZŠ Tovačov vybudováno nové školní hřiště
s umělým povrchem – 15 let

2009 – zemřel prof. Milan Slavický, hud. režisér, syn Kl.
Slavického – 10 let
2009 – rekonstrukce budov základní školy ve Förchgottově
ulici – 10 let
2009 – rekonstrukce pomníku majora Behra – 10 let
2009 – spuštěny webové stránky zámku Tovačov – 10 let
2009 – ukončen provoz kina v Tovačově – 10 let
2014 – dokončena památková obnova věže – 5 let
kvetazaj

Loykovi - výzva
Vážení čtenáři,
dovoluji si vás požádat o pomoc. Již dlouhodobě se zajímáme o rodinu Jana Loyky, známého tovačovského učitele,
regenschoriho v kostele sv. Václava, hudebního skladatele a
jedné z nejvýznamnějších osobností Tovačova. Jan Loyka zemřel roku 1900 a v Tovačově po jeho smrti zůstaly žena Josefa
a dvě dcery Anna a Emílie. Anna Loyková zemřela v roce 1948,
u její sestry Emilie datum a místo úmrtí neznáme, ale není vyloučeno, že se tak stalo v Tovačově. A rovněž je možné, že v

Tovačově či blízkém okolí žijí příbuzní Loykových. Proto vás
prostřednictvím Tovačovského kamelotu chceme oslovit a
požádat o pomoc při hledání jakékoliv zmínky, dokumentace,
fotodokumentace či jiného zdroje k osobám rodiny Loykových
a především Anny a Emílie. Každá informace je cenným podkladem pro další bádání.
Děkujeme za badatelský tým
Karel Žurek
karelzurek@volny.cz

Sportovní a zábavné odpoledne
V sobotu 19. 01. 2019 se v tovačovské sportovní hale uskutečnilo Sportovní
a zábavné odpoledne pro rodiče a děti.
V areálu haly bylo pro děti připraveno
celkem šestnáct převážně sportovních
stanovišť – skákání v pytli, slalom s pinpongovým míčkem na lžičce, šplh, chůdy,
překážková dráha, bosá dráha a spousta
dalších. Výtěžek z podařené akce byl věnován dětem Mateřského centra Sluníčko na nákup nových hraček a výtvarných
potřeb. Akce se zúčastnily děti z Polkovic,

Lobodic, Oplocan, Věrovan, Dubu nad
Moravou, Ivaně, Troubek, Přerova i Prostějova. Jako pořadatele mě moc mrzí, že
na to, že se jednalo o akci hlavně pro tovačovské malošky, byla účast tovačovských
dětí minimální.  Nicméně měla úspěch.
Děti si zasportovaly, náležitě se vyřádily
a domů odcházely spokojené. I ze strany
zúčastněných rodičů byly slyšet samé
pozitivní ohlasy, proto bychom chtěli určitě v podobných akcích pokračovat
Za maminky ze Sluníčka bych chtěla

všem zúčastněným moc poděkovat. A samozřejmě největší díky patří všem, kteří
mi s akcí pomáhali. Děkujeme
Za Mateřské centrum Sluníčko
Zuzana Zavadilová

Myslivecké sdružení „HANÁ“ Tovačov
Ohlédnutí za uplynulým mysliveckým rokem 2018. Podle
schváleného plánu členskou
základnou jsme si průběžně plnili vytyčené úkoly a již nyní si
můžeme na následujících řádcích říci, jak úspěšní jsme v těchto
činnostech byli.
Na každoroční výroční členské schůzi, která bilancuje kompletně činnost našeho spolku jak po stránce myslivecké, kulturní, tak i finanční, zazněla v hodnocení jednotlivých referentů jak
kladná, tak i negativní stanoviska. Za největší nedostatky byly
uváděny pomalé stavební práce na hájovně. Našim prvořadým
cílem byla oprava střechy. Tento nelehký úkol byl již částečně
splněn. V rámci oprav bylo zjištěno, že práce nejdou podle našich předpokladů, neboť rozsah napadení a poškození dřevěných krovů je větší, než jsme sami předpokládali. Rovněž bylo
stavebníkem diagnostikováno, že komín je v nevyhovujícím
technickém stavu, a tak byl i tento v loňském roce vystaven nad
rámec celý nový.
V květnu jsme pořádali pro naše nejmenší děti dětský den
pod názvem Den přírody.
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Poděkování patří paní Pavle Palčíkové, která nám byla velkou
oporou. Akce se konala jako každoročně na zahradě hájovny
a pro děti byly připraveny různé soutěže, kvízy a ceny. Škoda jen,
že dětí nepřišlo o trošku více. Naše kapacity byly nenaplněny.
Tradiční červnová a srpnová noc se těší čím dál větší oblibě.
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Dobrým důkazem toho je, že k nám jezdí lidé ze vzdálenějších
míst a začínají tak tvořit mnohem početnější skupinu, než tomu
bylo v minulosti. Na taneční zábavu nám v loňském roce přišlo
více návštěvníků, než jsme sami očekávali. Jsme tímto stavem
velice potěšeni. Rádi vám budeme i v příštích letech poskytovat
stejný servis a co možná ještě kvalitnější zpříjemnění prožitků
při našich tanečních zábavách. Přivítáme vaše náměty na webových stránkách, kde v sekci Návštěvní kniha nám můžete psát
vaše připomínky, ale i náměty, co bychom mohli zlepšit.
Chtěl bych poděkovat všem našim příznivcům, kteří nám
v naší myslivecké činnosti aktivně pomáhají udržet krajinu a myslivost v té podobě, jak ji známe dnes. Rádi mezi sebou přivítáme
nové zástupce města a prodiskutujeme vzájemně možné prohloubení oboustranné spolupráce.
Velký dík patří MŠ Tovačov za každoroční sbírání kaštanů pro
naši zvěř. Ačkoliv se nedaří zvednout stavy drobné zvěře, zvláště
pak zajíce polního a bažanta obecného, tak se jim snažíme v co
největší míře vytvářet co možná nejvhodnější životní podmínky
zakládáním a údržbou nových stanovišť s klidovými zónami, výsadbou dřevin, zakládáním políček, aplikací zradidel k silničním
komunikacím, snižováním predačního tlaku zvěře a nespočtem
dalších opatření, která jsou zapotřebí k udržení biodiverzity naší
krajiny, která nám není lhostejná. Každoročně vypouštíme do
honitby bažantí zvěř, jejíž nákup a odchov je časově i finančně
velmi nákladnou záležitostí, a snažíme se udržovat stav zvěře na
úrovni, který je momentálně v našem revíru.
Již tradičně jsme měli náš stánek s mysliveckými specialitami
na zámecké zahradě
tovačovského zámku při Svatováclavských hodových slavnostech. Po roce se totiž do zdejšího areálu opět vrátila tolik oblíbená a tradiční akce, která je u vás tak oblíbená, což dokazuje
stabilně velká návštěvnost. Parket před pódiem doslova praskal
ve švech a bylo vidět, že se lidé dobře baví. Ale hodová zábava,
jak napovídá název, je také hlavně o dobrém jídle a pití. Při stánku s točeným pivem se lidé rychle míjeli, a organizátoři tak museli doufat, že objednali dost sudů. Velká fronta se tvořila u našeho

stánku s masovými specialitami. Klobásy, žebra a maso z udírny
byly obrovskými lákadly, z nichž se nejednomu návštěvníkovi
objevily jiskřičky v očích. Kdo odolal těmto chutným nástrahám,
jistě podlehl guláši z divočáka nebo výpečkům s knedlíkem a se
zelím. K tomu nám zatancoval oblíbený hanácký spolek Hatě Tovačov. Ten následně vystřídala kapela Acoustica a pro starší byla
připravena na nádvoří zámku cimbálová muzika.
Chtěl bych touto cestou vyzvat všechny občany, kteří zavítají
do přírody a setkají se s volně žijícími živočichy, aby se k nim chovali ohleduplně. Prostor pro ně se stále zmenšuje, cesty jsou čím
dál frekventovanější a zvěř nemá již tolik prostoru se před námi
schovat tak, jak tomu bývalo dříve. Naše zvěř si to určitě zaslouží.
Zkuste je nerušeně pozorovat z vhodné a bezpečné vzdálenosti.
Odmění se vám tím, že ji budete na vašich toulkách přírodou
pozorovat na stále stejných místech mnohem častěji v jejich
přirozených podmínkách. Pokud v přírodě narazíte na situaci, se
kterou si nebudete vědět rady, neváhejte se obrátit na nás a my
vám rádi poradíme, případně se o zvěř sami postaráme.
Veškeré dění našeho spolku můžete aktuálně sledovat na
webových stránkách www.ms-tovacov.webnode.cz.
Členové spolku Jiří Dohnal,
Libor Pasz a Jiří Kohn.

Stanovisko VV OV KSČM Přerov
V Tovačovském kamelotu číslo
4/2018 bylo hrubým způsobem a z neznalosti věci paní Jarmilou Kyasovou napadeno složení kandidátní listiny KSČM v
Tovačově pro komunální volby ve dnech
5.-6. října 2018 a hrubě osočen i předseda základní organizace soudruh Jiří
Vybíral. Tento inzerát považuje základní
organizace KSČM za hrubé vměšování
do rozhodnutí tovačovských komunistů a za pokus stejně hrubým způsobem
ovlivnit výsledky voleb do zastupitelstva
města.
Je pravdou, že členka KSČM soudružka Jarmila Zavadilová byla dvě volební
období zastupitelkou zvolenou z kandidátní listiny KSČM. Za posledních 10 let se
nezúčastňovala nejen členských schůzí
ZO KSČM Tovačov, ale ani jednou se jako
občanka a zastupitelka neprezentovala
na žádné veřejné akci v Tovačově pořáČíslo 1/2019

dané ZO KSČM Tovačov. Neprosazovala
program a zájmy KSČM ve veřejné funkci. Nepodala jedinou informaci těm, kteří
ji na kandidátní listinu zařadili, o činnosti
zastupitelstva, o její práci v něm i v komisi pro styk s veřejností. Proto na několika
jednáních výboru a členských schůzích
ZO KSČM byla diskutována její další kandidatura a většinově bylo rozhodnuto, že
pro nulovou informovanost členů o její
práci nebude soudružka Zavadilová dále
nominována.
Předložením a doporučením kandidátní listiny zmocněnci pro volby na OV
KSČM Přerov byl předsedou ZO KSČM
Tovačov soudruhem Jiřím Vybíralem pověřen místopředseda základní organizace soudruh Miloslav Navrátil. Snaha místopředsedy ZO KSČM zařadit soudružku
Jarmilu Zavadilovou na kandidátní listinu
bez vědomí členů ZO KSČM Tovačov byla

v rozporu se závěry jednání tovačovských
komunistů.
ZO KSČM Tovačov si vyhrazuje právo určovat, kdo ji bude zastupovat před
veřejností a kdo bude prosazovat zájmy
občanů v souladu s programem KSČM.
Všichni kandidáti na kandidátní listině
jsou si rovni a vybíráni s pečlivostí. Proto mají všichni stejné šance ve volbách
uspět, ať jsou na prvém či posledním místě kandidátní listiny. Členové ZO KSČM
včetně jejího předsedy ctí rozhodnutí
občanů. Na druhé straně však vyžadují
úzkou spolupráci zvoleného zástupce
se základní organizací.Toto stanovisko
bylo přijato na VV OV KSČM Přerov dne
19. listopadu 2018 a na jednání
výboru ZO KSČM Tovačov
dne 22. listopadu 2018.
do redakce zaslal - Jiří Vybíral
předseda ZO KSČM Tovačov
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Sport
Florbal
Dne 24.11.2018 se konala v Pardubicích republiková soutěž ve florbalu, kterou organizovala ČASPV.
TJ SOKOL Tovačov byl přihlášen do kategorie mladších
žáků / ročník 2006 a mladší/, kde bylo celkem deset soupeřů
ve dvou skupinách. Tovačovští hráči sebevědomě vstoupili
do turnaje jako mistři světa, uspokojeni z dosud odehraných
utkání a turnajů. Hned v prvním utkání kluci zjistili, že přijeli
na turnaj velmi vysoké hráčské úrovně a začali procitat. Pro
řadu dětí to byl první tak velký turnaj a začala na ně doléhat
atmosféra turnaje.
Postupně jsme se utkali s týmy: Starý Harcov / Liberec/,
Albrechtice /Moravskoslezský kraj/, Hostivice /Středočeský
kraj/ , Lázně Bohdaneč /Pardubický kraj/. Ve skupině jsme
skončili třetí a ve vyřazovacích bojích jsme postupně nastoupili proti hráčům z Chýšek /Jihočeský kraj/ a ve druhém
kole jsme znovu nastoupili proti hráčům ze Starého Harcova. Tohle utkání bylo asi tím správným předčasným finále,
plné zvratů, neuznaných branek a zakončené prodloužením
s rozhodujícími nájezdy. Pro soupeře bylo velmi těžké nám
po utkání podat ruce a bylo hodně vidět v jejich tvářích velké zklamání z porážky. Ve finále nás potkal Týnec nad Sázavou /Středočeský kraj/, který byl favoritem na vítězství.
Po našem počátečním vedení soupeř po našich hrubých
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chybách vyrovnal minutu před koncem a poslední minutu jsme dohrávali díky naší nedisciplinovanosti v oslabení.
Přesto naši hráči dokázali soupeři, že jsme lepší, a po celé
oslabení soupeři nepůjčili míček. Na samém konci oslabení
a zápasu, po zdařilém vyšachování soupeře, jsme rozhodli
o konečném vítězství.
TJ SOKOL Tovačov reprezentovali:
Štěpán Vrána, Jiří Zavadil, Jakub Galnor, Aleš Rozehnal,
Jan Hozman, Adam Daniš, Jan Dvorský, Daniel Šindler, Vojtěch Šálek, Jakub Sova, Jan Pořízek /všichni ročník 2006/
Štěpán Přikryl, Jakub Kohn, Ondřej ONĎAS Klimeš /ročník
2007/
Tom Hozman /ročník 2010/
Výsledky:
Tovačov – Starý Harcov
1:1
Tovačov – Albrechtice
1:3
Tovačov – Hostivice
4:0
Tovačov – Lázně Bohdaneč 2:2
Vyřazovací soutěž:
Tovačov - Chýšky
Tovačov –Starý Harcov
Tovačov –Týnec

2:1
3:2 po nájezdech
3:2
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Prodloužení Baťova kanálu tzv. Hanáckou vodní
cestou přes Tovačov až do Olomouce.
Od roku 1975 jsem organizoval
plavby pro své kamarády, spolupracovníky i zájemce z řad tovačovských spoluobčanů. V rámci možností pro členy
VTS (vědeckotechnické společnosti), ba
dokonce i za bolševika po Labi do Hamburku, z Chvaletic do Děčína, po Dunaji
do Budapešti, po Vltavě až po soutok
se Sázavou, také při vystoupení členů
naší TJ Sokol v Praze na Spartakiádě. Po
celá desetiletí jsem nabízel jednodenní
plavby po Baťově kanále a mnozí na to
vzpomínají docela rádi. Mou snahou
bylo hlavně seznámit všechny cestující
na lodi s vnitrozemskou plavbou minulou, současnou i budoucí.
Osobně jsem poprvé o Baťově kanálu uslyšel v odborné hodině předmětu „vodní cesty“ v roce 1954“. Podruhé
jsem cestoval v roce 1958 přes Staré
Město u UH.Hradiště a zahlédl z autobusu plavební komoru.
Ovšem zlom nastal v roce 1975,
když jsem nastoupil k Státní plavební
správě, která vykonávala (a stále vykonává) státní dozor ve vnitrozemské
plavbě na všech vodních tocích, přehradách, štěrkovištích a rybnících, kde
se provozuje plavba velkými i malými
plavidly. Vždy, když jsem se pohyboval
kolem „Baťáku“, bylo mně z jeho devastace smutno, ale byl jsem optimista, že
se zase po této „slovácké“ vodní cestě
bude plout.
V roce 2018 si příznivci plavby
a vodních cest připomněli 80 let této
vodní cesty - navzdory, všem fatálním
událostem v První republice i Druhé
republice, Protektorátu Čechy a Morava, dále poškození této vodní cesty
válečnými událostmi, kdy ustupující
německá armáda za sebou bořila mosty, čímž brzdila postup Rudé armády.
Došlo k zničení jezu Spytihněv, včetně některých hospodářských mostů
v celém úseku, a lodní doprava lignitu
z překladiště Rohatec do otrokovické
teplárny již obnovena nebyla. Krátce
po válce byly nákladní lodě využívány
k dopravě štěrkopísku po řece Moravě
z Kvasic do Otrokovic.
Ale nepředbíhejme – něco málo
historie. Továrník Tomáš Baťa měl
velký zájem o plavbu nejen vnitrozemskou, ale i námořní, neboť za První
republiky vlastnil námořní lodi „MoČíslo 1/2019

rava“ s nosností 3 511 tun a pobřežní
„Little Evy“s nosností 460 tun, kterými
přepravoval kůže, kaučuk a další zboží
do Hamburku. V případě udělení plavební koncese, o kterou žádal v roce
1934, na mezinárodní řeku Dunaj i Labe
bylo reálné prodloužit zejména plavbu
z Dunaje po řece Moravě a Dřevnici až
do Otrokovic. Po dlouhých úředních
tahanicích tuto koncesi dostal za velmi
krkolomné podmínky, že do jednoho
roku musí být plavba zahájena. V roce
1939 obsadilo fašistické Německo ČSR,
byl nastolen Protektorát Čechy a Morava, následně došlo k vzniku Slovenského státu. Tyto politické události zabrzdily jeho snahu o realizaci vnitrozemské
plavby přes hranice Československé republiky. Jeho žádosti bylo nakonec vyhověno koncesí, kterou obdržel jen na
řeku Moravu po soutoky s Dyjí a Dřevnicí.
Je prokázáno, že 7. 5. 1934 žádá
Zemský úřad v Brně jménem Země moravskoslezské, jako správkyně fondu
pro úpravu řeky Moravy, o „vodoprávní povolení“ k projektu závlahového
a plavebního kanálu. Aby mohla fa Baťa
přepravovat lignit z dolu Jan u Lužic,
vydává v roce 1936 Zemský úřad v Brně
„vodoprávní schválení“ k pokračování
splavnění plavebního kanálu až do Ot-

rokovic po řece Dřevnici. V roce 1938
byl za necelé čtyři roky vybudován moravský plavební kanál Otrokovice- Rohatec jako stavba „Země moravskoslezské“ za účasti firmy Baťa, a.s., podílející
se jednou třetinou nákladů hlavně na
strojním zařízení plavebních komor.
Firma Baťa se zavázala, že založí plavební firmu, což učinila, a tato pod názvem Morava, a.s., Zlín provozovala přepravu lignitu, cementu, dřeva a kamene
– a protože byla jediným rejdařstvím na
této vodní cestě, vžil se v tomto regionu
název „Baťův kanál“ a pro zjednodušení
se mu říká „BAŤÁK“. V roce 1995 byl vydán nový zákon o vnitrozemské plavbě,
kde byl „Baťák“ zařazen do sledované
vodní cesty pod názvem Otrokovice
– Rohatec. No - aby toho nebylo málo,
vydalo Ministerstvo dopravy a spojů ČR
a Ministerstvo zemědělství ČR v roce
2002 při příležitosti poslední rekonstruované plavební komory v Petrově „dekret“ s novým názvem této vodní cesty
„BAŤŮV KANÁL“ .
Od roku 2002 mohou plavidla do
délky 30 m a šířky 5m s ponorem do 1 m
na této vodní cestě od jezu Bělov až po
Slovenskou republiku, přístav
Skalica, plout na říčních úsecích
celoročně, na kanále se vyhlašuje plavební sezóna vyhláškou, zpravidla od
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1.května do konce září. Plavba po řece
i kanále je bez úplaty, vlastník je stát ČR
- správce Povodí Moravy, s.p., Brno.
Plavební úsek od jezu Bělov po přístav Skalica v SR je dlouhý cca 54 říčních i kanálových úseků. Má přístavy ve
Spytihněvi, Veselí nad Moravou, a Vnorovech. V místě bývalého „výklopníku“
lignitu a zimního přístavu v Sudoměřicích je vybudován nový přístav. Dále je
možno se vyvázat (zakotvit) v Otrokovicích, na Pahrbku na konci Napajedel,
Starém Městě, na řece Moravě v Kostelanech, Uh. Hradišti, Uh. Ostrohu, na
kanále v horní rejdě PK Vnorovy I. a ve
Strážnici. Pokud potřebuje posádka
plavidlo vyvázat na příhodném místě, jak na kanále i řece, může kdekoliv,
pokud místo není označeno „zákazem
stání nebo kotvení“, a nesmí překážet
proplouvajícím plavidlům. Pro posádky
jsou k dispozici plavebním mapy a popis celé vodní cesty. Po celé délce vodní
cesty mohou posádky lodí využít v přístavech, přístavištích i rejdách plavebních komor k občerstvení, načerpání
pitné vody, dokonce v přímo v přístavu
Petrov pohonných hmot, jakož je možno jeřábem přeložit v přístavu loď na
vodu.
Samotný popis plavební cesty by vydal na několik listů, což není záměr tohoto příspěvku. V roce 1960 při stavbě
jezu Bělov neměla Ministerstva dopravy
a vodního lesního hospodářství zájem
u nového jezu o výstavbu plavební komory, byť dokumentace byla a je i dnes
připravena.
Brzdou výstavby plavební komory
na pravém břehu řeky Moravy nad jezem Bělov jsou v současnosti požadavky ochrany životního prostředí, víc jak

„prapodivné“,a již víc jak pět let je stavba stále odmítána, a tak je opět stavební povolení nově zahájeno. Ovšem bez
plavební komory v Bělově nelze proplout do Kroměříže k jezu, kde se plánuje na místo plavební komory levnější
lodní zdvihadlo.
Jez v Kroměříži vzdouvá hladinu řeky
Moravy přes Kojetín až k Lobodicíms
vyhovujícím vodním stavem 80 cm, což
je dostačující i pro osobní lodě o délce
30 m šířce 5 m s počtem 150 cestujících.
Zpracovaná studie prošla prvním kolem
seznámení pobřežních obcí a měst. Zatím nejsou negativní tak závažné posudky, aby tato vodní cesta nemohla být při
vybudování plavební komory v Bělově
povolena. Počítá se s realizací do tří let.
Ovšem, „ale“v cestě stojí Tovačov, byť
oklopen vodními toky Moravou, Bečvou, Blatou, Mlýnským náhonem, tovačovskými štěrkařskými jezery a rybníky
Hradeckým, Kolečkem a Náklem – takže
vody je zde pro plavbu dost !
Nebudu rozvádět a opisovat možnosti dané zpracovanou studií Hanácké
vodní cesty do Olomouce, ale s přihlédnutím k mé celoživotní profesi si dovoluji připomenout, že se může stát, že tisíce cyklistů a turistů bude navštěvovat
přístav v Lobodicích, neboť tam připlují
lodě až ze Slovenska přes perfektně vybudovaný „Baťův kanál“, napojený na
Hanáckou vodní cestu - a Tovačov zůstane bez přístavu.
V listopadu 2018, jsem byl pozván
na Konferenci při příležitosti
80. výročí otevření a zahájení plavby
po Baťově kanále. Pořadatelem
bylo Povodí Moravy, s.p., Brno s Ředitelstvím vodních cest Praha. Setkali
se odborníci v oboru plavby a vodních

cest jako Státní plavební správy v Praze a Přerově, zástupci ministerstev dopravy a zemědělství, krajů Zlínského
a Brněnského, starostové pobřežních
měst a obcí, jakož i hosté ze Slovenské
republiky. Jako host byl přítomen předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR Mgr. Radek Vondráček. Baťův kanál
v číslech: plavba zahájena 2. prosince
1938. Pracovalo na výkopech a regulacích 1 600 osob. Postaveno 14 plavebních komor. V roce 1995 přepraveno
v plavebním úseku Veselí n.M. – Uher.
Ostroh 5 000 cestujících, v roce 2017
celková návštěvnost cca 90 tisíc.
Všechny příspěvky byly zpracovány
a předneseny k prodloužení Baťova kanálu přes připravenou stavbu plavební
komory na pravém břehu řeky Moravy
u jezu Bělov, jež by stála cca 300 mil.
Myšlenka byla dána realizací, že nejen
plout po řece, ale udělat vše proto, aby
se prodloužil pobyt turistů, využívajících nejen vodní cestu, ale i pro ty, kteří tuto navštíví na kole, automobilem
nebo pěšky, a budou mít zájem o pobyt v přístavech, což bude přínosem
pro všechny pobřežní obce i města.
Kroutil jsem hlavou nad tím, že zaregistrované spolky jako Duha, Děti země,
ale např.i Westerňáci tvrdě nesouhlasí
s tímto projektem. Města i spolky by
měly být seriozně seznámení s možnostmi, které jim Hanácká vodní cesta
do budoucna nabízí – dvacet let uteče
jako voda, která nás obklopuje. Peníze
na zprovoznění vodní cesty do Lobodic
a Tovačova chybět nebudou, ale bude-li
chybět pochopení, tak vodní cesta nebude.
Leden 2019
Vlastimil Kohn - lodní kpt. v.v.

Nejvyšší fotbalové ocenění převzal Vladimír Vybíral
y
Dne 2.května 2018 v Břevnovském
klášteře v Praze byl cenou dr.Václava Jíry
slavnostně dekorován předseda fotbalového klubu TJ Sokol Tovačov pan Vladimír
VYBÍRAL. Cenu převzal z rukou předsedy
Fotbalové asociace Martina Malíka, I. místopředsedy FAČR Zdeňka Zlámala a generálního sekretáře FAČR Rudolfa Řepky.
Pro nás fotbalisty je toto ocenění stejného významu jako státní vyznamenání
předávané významným osobnostem našich dějin z rukou prezidenta republiky.
Více uznání získat v české kopané nelze.
Mezi takto oceněné v minulosti patří například: národem milovaný Antonín Pastrana 24

nenka, legendární trenér Karel Bruckner
nebo neprůstřelný brankář Ivo Viktor.
Pan Vladimír VYBÍRAL toto ocenění získal po schválení výkonným výborem Okresního fotbalového svazu
v Přerově, po předložené nominaci
výboru kopané TJ Sokola Tovačov, za
celoživotní přínos rozvoji kopané v našem městě.
Rád vzpomíná, jak postávali jako
kluci na bílém mostku u fotbalového
hřiště přes Mlénskou a vyhlíželi, kdy
se objeví hráči „A“ týmu v poklusu ze
šaten, tehdy umístěných v zámeckých
stájích, a hlásili divákům okolo hřiště
Číslo 1/2019

Tovačovský kamelot
sestavu. Hráči byli pro ně největší borci
a hvězdy kopané široko daleko.
Časem sám, hrdě v dresu „A“ týmu,
a navíc jako kapitán, klusal ze zámeckých šaten se svým týmem k utkáním
I. B třídy krajské soutěže. Zranění kolene
sice ukončilo fotbalovou kariéru, ale naopak zahájilo činnost funkcionářskou,
která trvá dodnes.
Jako aktivní hráč vstřelil v dresu Tovačova jednu branku. Byl u výstavby ne-

jen šaten, ale především u výstavby naší
tribuny a jejího zastřešení. Jako předseda našeho fotbalového klubu má za
sebou 14 fotbalových sezon. Ocenění,
které obdržel ,je jistě ve správných rukou. Blahopřejeme.
Za výbor kopané TJ Sokol Tovačov
Václav Bílý, sekretář
Omlouváme se za pozdní zveřejnění
tohoto článku. red

Naše malé fotbalové naděje
O víkendu 12. a 13. ledna se konaly ve sportovní hale v Tovačově turnaje mladší a starší přípravky. Oba turnaje proběhly
v duchu „fair play“ za účasti několika týmů z okolí (rozpis níže).
Hráči obou kategorií přistoupili k jednotlivým utkáním s obrovským nasazením, které se promítlo do konečného pořadí.
Hráči mladší přípravky v sobotu skončili jen těsně na nádherném druhém místě a hráči starší přípravky nedělní turnaj vyhráli. Kluci a děvčata si zaslouží obrovskou pochvalu za předvedené fotbalové výkony a dovednosti. Jen tak dál.
Pochvalu si samozřejmě zaslouží za perfektně odvedenou
práci i rodiče a rodinní příslušníci, kteří se podíleli na organizaci celého turnaje.
Mladší přípravka – sobotní turnaj
výsledky:
Tovačov - FC Beňov
1:0
Tovačov - 1.FC Viktorie Přerov U9
0:0
Tovačov - FK Troubky
0:0
Tovačov - Haná Prostějov
1:0
Tovačov - 1.FC Viktorie Přerov U8 ,,A“ 0:0
Tovačov - TJ Sokol Otaslavice
3:0
Tovačov - TJ Sokol Újezdec
1:0
Tovačov - 1.FC Viktorie Přerov U8 ,,B“ 7:0

Starší přípravka – nedělní turnaj
výsledky:
Tovačov - TJ Sokol Újezdec ,,B“ 1:1
Tovačov - TJ Sokol Újezdec ,,A“ 4:0
Tovačov - FC Beňov
4:0
Tovačov - TJ Sokol Otaslavice
4:1
Tovačov - 1.FC Viktorie Přerov 3:1
Tovačov - TJ Sokol Vlkoš
7:0
Tovačov - TJ Sokol Čekyně
8:0
umístění:
1. TJ Sokol Tovačov
2. TJ Sokol Újezdec ,,B“
3. TJ Sokol Čekyně
4. 1.FC Viktorie Přerov
5. TJ Sokol Vlkoš
6. TJ Sokol Otaslavice
7. FC Beňov
8. TJ Sokol Újezdec ,,A“
Nejlepším střelcem celého turnaje byl vyhlášen hráč TJ Sokol
Tovačov: Radek Nemrava -19 gólů
Nejlepší hráč našeho mužstva byl vyhlášen: Jakub Kohn

umístění:
1. FC Viktorie Přerov U9
2. TJ Sokol Tovačov
3. FC Beňov
4. TJ Sokol Újezdec
5. Haná Prostějov
6. FK Troubky
7. 1.FC Viktorie Přerov U8 ,,A“
8. 1.FC Viktorie Přerov U8 ,,B“
9. TJ Sokol Otaslavice

Naše sestava: Adam Vrána, Zdeněk Palčík, Radek Nemrava, Jakub Kohn, Matyáš Válek, Martin Lehký, Tobias Rusňák, Adam
Chalánek, Ladislav Pavlík, Krystína Pavlíková a Patrik Kohn
Trenéři: David Válek a Radim Nemrava

Nejlepším brankářem celého turnaje byl vyhlášen hráč TJ Sokol Tovačov: Eda Čechmánek
Nejlepší hráč/ka našeho mužstva byl/a vyhlášen/a: Kristýna
Pavlíková
Naše sestava: Eda Čechmánek, Adam Chalánek, Ladislav Pavlík,
Kristýna Pavlíková, Patrik Kohn, Adam Vrána a Zuzka Vybíralová
Trenéři: David Válek a Radim Nemrava
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Lyžařský kurz Branná
Ve dnech 21. - 25. ledna se žáci druhého stupně navštěvující Základní školu a Mateřskou školu v Tovačově zúčastnili lyžařského výcvikového kurzu. Účastníci byli ubytováni
v hotelu Kolštejn nacházejícím se v Jeseníkách v obci Branná, tento hotel prošel v létě celkovou rekonstrukcí a na všech
pokojích je sociální zařízení. Tohoto kurzu se zúčastnilo celkem 37 dětí (21 děvčat a 16 hochů) a pět pedagogických
pracovníků. Děti byly rozděleny v rámci výuky do čtyř skupin, a to na pokročilé nebo začínající lyžaře a snowboardisty.
Odjezd na lyžařský kurz proběhl v pondělí ráno od Základní školy v Tovačově. Příjezd do hotelu byl naplánován
před obědem. Po obědě a ubytování byli žáci rozřazeni do
jednotlivých družstev. Následně začaly první hodiny kurzu
na svahu. Večer proběhla přednáška na téma „Nebezpečí
hor, chování se v zimní přírodě, lyže a vázání, životospráva,
první pomoc při úrazu na svahu a chování ve skiareálu“, poté
proběhl seznamovací večírek formou her. Žáci se během
dalších dvou dní zdokonalovali v lyžařské sportovní činnosti, aby pak mohli své dovednosti v rámci družstev zúročit
v soutěžním slalomu, který se jel ve čtvrtek v dopoledních
hodinách.

Umístění ve slalomu proběhlo následovně:
pokročilí lyžaři: 1.místo Amálie Baďurová (8.B), 2.místo Kateřina
Lehká (9.A), 3.místo Lucie Glubišová (8.B),
začátečníci lyžaři: 1.místo Tomáš Zbožínek (6.B), 2.místo Jakub
Jelínek (6.A), 3.místo Martina Urbanová (7.A),
pokročilí snowboardisté: 1.místo Jiří Pazdera (9.A), 2.místo Karolína Šupíková (9.A), 3.místo Martin Studnička (9.A),
začátečníci snowboardisté: 1.místo Tomáš Šupík (7.B), 2.místo
Martina Mrázková (8.B), 3.místo Veronika Drábková (6.A).
Celý týden po večeři probíhaly zábavné soutěže, jak hromadné, tak skupinové, a také se ukázalo, že žáci, když chtějí,
dokážou se bavit i bez moderních elektronických zařízení. Ve
středu odpoledne měly děti v rámci kurzu odpočinkový půlden,
kdy si hodinu zahrály bowling a hodinu byly ve wellness (sauna,
vířivka, bazén se slanou vodou a relax). Ve čtvrtek proběhl i noční výšlap, kdy děti zkusily stezku odvahy. Po celou dobu lyžařského kurzu byly ideální podmínky pro lyžování, dostatek sněhu a teploty pod nulou. Fotky a videa můžete najít na nových
webových stránkách Základní školy a Mateřské školy v Tovačově
(www.zstovacov.cz).
Tomáš Šilha

