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Žijí mezi námi
Soutěže k popularizaci vědy se účastnil
i mladý student z Tovačova
12. května se uskutečnilo národní finále soutěže FameLab
2019, kterou pořádá British Council Czech Republic. Soutěže,
která slouží k popularizaci vědy, se zúčastnil i Mirek Peřina z Tovačova. Informaci zveřejnil na svých faceboových stránkách UP
CROWD – Spolek studentů a přátel vědy Univerzity Palackého.
Mirek se svým tříminutovým popularizačním vystoupením
,,Léčivé krystaly‘‘ snažil prodat své vědecké bádání. Mezi silnou

konkurencí zaujal porotu a získal jednu z hlavních cen – Cenu
Českých center, zahrnující týdenní residenční pobyt v jedné
z partnerských institucí v Evropě.
My z redakce se připojujeme ke gratulacím z UP Crowdu
a přejeme další úspěchy ve vědeckém počínání.
Foto: Tomáš Belloň, British Council.
Text: facebook UP Crowd (red upraveno)

5. – 12. května proběhl v německém Hannoveru
mezinárodní závod ve střelbě „International shooting
competition of Hannover“
Na facebookovém účtu „Pomoc
pro Kosu“ z.s. byly zveřejněny výsledky jednoho hendikepovaného
sportovce z Tovačova – Jakuba Koska.
Závodu se ale účastnil i František Konečný, rovněž z Tovačova.
Dle slov Jakuba bylo v Hannoveru „narváno“, což vyjadřuje vysokou
účast, ale také především konkurenci
z celého světa.
V disciplíně P1 (vzduchová pistole) se 537 body získal Jakub Kosek
21. místo, František Konečný pak
32. místo a 524 bodů.
V disciplíně P3 (sportovní pistole
30+30) se probojoval Jakub Kosek do
finále a se ziskem 558 bodů skončil
na 8. místě, neboli osmý nejlepší střelec na světě. František Konečný s 510
body skončil na místě 39.
V disciplíně P5 (standartní vzdustrana 2

chová pistole) skončil Jakub Kosek
na 4. místě s celkovým bodovým ziskem 342 bodů. Bronzová medaile mu
utekla jen velmi těsně, o jeden bod.
František skončil s 285 body na 23.
místě.
Dle zprávy České asociace tělesně hendikepovaných sportovců byl
team českých reprezentantů složen
pouze z těchto dvou střelců. Je také
nutné podotknout, že se v Hannoveru sešla světová špička sportovních střelců a oba dva čeští výborní
střelci pochází právě z našeho města.
K výsledku gratulujeme a těšíme se
na další příznivé zprávy i výsledky ze
všech střeleckých soutěží.
podle zpráv ČATHS
a facebookového profilu
„Pomoc pro Kosu“ z.s.
upravila red
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Informace z městského úřadu
Volby do Evropského parlamentu v České republice
konané ve dnech 24. - 25. května
Výsledky voleb jsou zveřejněny na stránkách českého statistického úřadu (www.volby.cz). Počty získaných hlasů a pořadí
stran, které získaly více než 2% platných hlasů ve městě Tovačov, najdete v tabulce níže.
Město Tovačov
Okrsky
celkem zpr. v %
2
2
100,0
Číslo
30
28
39
05
27
07
26
09
06
25

Voliči
v seznamu
2 036

Vydané obálky
458

Volební účast
v%
22,5

název strany
ANO 2011
Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD)
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
Občanská demokratická strana
Česká pirátská strana
Česká str. sociálně demokrat.
Koalice STAN, TOP 09
Komunistická str.Čech a Moravy
ANO, vytrollíme europarlament
Koalice Svobodní, RČ

Odevzdané
obálky
458

Platné hlasy
458
celkem hlasů
92
60
57
53
51
33
30
19
15
10

% platných
hlasů
100,00
v%
20,08
13,10
12,44
11,57
11,13
7,20
6,55
4,14
3,27
2,18

Svoboda Marek, starosta města

Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji III.
V době od 4. 6. 2019 do 31. 12. 2019 proběhne III. vlna kotlíkových dotací v Olomouckém kraji.
V tomto dotačním programu je možné vyměnit kotle na
tuhá paliva s ručním přikládáním v rodinných domech a bytových domech (max. počet bytů 3), a to prostřednictvím omezení primárních emisí znečišťujících látek z lokálního vytápění
rodinných domů, a tím přispět na území Olomouckého kraje
k zajištění kvality ovzduší splňující zákonem stanovené požadavky k dodržení závazků, které Česká republika přijala v oblasti omezování emisí znečišťujících látek do ovzduší, snížení
zdravotních rizik plynoucích ze znečištění ovzduší a snížení
poškození ekosystému. Předmětem podpory za výměnu kotle
na pevná paliva 1. a 2. třídy jsou:
- Tepelná čerpadla
- max.120 000,-Kč

-

Automatické kotle pouze na biomasu (např.štěpka, pelety)
- max. 120 000,- Kč
Kotle pouze na biomasu s ručním přikládáním (např.kusové dřevo)
- max. 100 000,-Kč
Plynové kondenzační kotle
- max. 95 000,-Kč

Výše uvedená podpora bude navýšena o 7 500,-Kč, protože
město Tovačov je uvedeno na seznamu prioritních měst a obcí
na území Olomouckého kraje. Více informací na: www.olkraj.
cz/kotlikovedotace
V případě potřeby pomoci s vyplněním žádosti a poskytnutím informací nás můžete kontaktovat na:
Jaroslav Vrána ,Mob.: 602 500 710
e-mail:mistostarosta@tovacov.cz

Tříděný odpad
V letošním roce naši pracovníci začali svážet tříděný odpad.
Během jednotlivých svozů zaznamenáváme, že se do tohoto
programu zapojuje stále více občanů. Svoz probíhá každou
sudou středu při svozu komunálního odpadu. Chtěli bychom
touto cestou požádat občany, aby plastové pytle a vytřízený odpad umísťovali před své domy ihned ráno, nejlépe do
7.00 hod. Vyhneme se tak problémům, že některé pytle nejsou
vyvezeny. Při načítání zjišťujeme, že pytle s plasty mají v převážČíslo 3/2019

né polovině obsah menší než 2,5kg, což je pro občany škoda,
protože se jim do systému nenačítají ekobody, které pak budou
mít vliv na snížení poplatku za komunální odpad. Dalším problémem, se kterým se setkáváme, je to, že někteří občané používají
ještě staré, původní kódy. Pytel označený tímto kódem nemůže
být načtený do systému a také z něj nepoznáme č.p. nemovitosti, kam bychom ho mohli zařadit. Děkujeme.
Jaroslav Vrána
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Město Tovačov upozorňuje občany, kterým skončila nájemní smlouva na hrobová místa
k 31. 12. 2018, že je nutné se dostavit na Městský úřad Tovačov – matrika k podpisu nové smlouvy
a uhrazení poplatku, který zůstává ve stejné výši.
Upozorňujeme občany, že poplatek za svoz komunálního odpadu je splatný 30. června 2019.

Základní a mateřská škola
„Škola v přírodě děda Praděda“
Milí čtenáři, rádi bychom se Vámi
rozdělili o své zážitky ze školy v přírodě s dětmi z naší mateřské školy ze tříd
Medvídků a Berušek. Naše škola v přírodě se uskutečnila v letošním školním
roce ve dnech 13. 5.- 17. 5. 2019 v chatě
Edison v Karlově pod Pradědem.
Při přípravě programu jsme se těšili na teplý slunečný květen na horách.
Předpověď počasí se podobala spíš
zimnímu období. Maminky musely dětem přibalit ještě neplánovanou zimní
výbavu do obrovských kufrů. Počasím
jsme si nedali zkazit náladu. V pondělí
ráno zamávaly děti rodičům u mateřské
školy a jelo se směr Jeseníky.
První zastávka na svačinu byla v Jiříkově v Pradědově galerii pana Holouska. Děti zde hned na začátku vyslechly
vyprávění o duchu a strážci hor Jeseníků
Pradědovi a skřítcích, kteří mu pomáhají chránit hory a přírodu. Stála zde také
11 m vysoká socha Praděda. A bylo rozhodnuto. Z dětí se stávají na celý týden
skřítci pomocníci děda Praděda, kteří
mu budou pomáhat chránit přírodu
v Jeseníkách. Náš autobus stoupal do
kopců Jeseníků a my jsme z dálky viděli
zbytku sněhu, které jsou v květnu i na
horách neobvyklé. V Karlově jsme s dětmi zamávali u chaty odjíždějícímu panu
řidiči autobusu a už se těšili na dobrodružství, která nás na horách čekají.
Představte si, kdo na děti na chatě po
ubytování čekal. Děd Praděd přišel za dětmi s dárkem úkolů na celý jejich týden na
horách v Jeseníkách. Děti dostaly barevná
trička podle toho, jak jsou rozděleny do
lesních hlídek, k dotvoření a pomalování,
deníčky poznání k plnění úkolů a pytlíčky
na sbírání vzácných kamenů z Jeseníků,
které budou dostávat za plnění svých
povinností a úkolů, které musí zvládnout,
když tu nemají s sebou maminky.
Lesní hlídky skřítků se pustily hned
do práce. Hnědé tlapky, Lupínky, Zlatíčstrana 4

ka a Zrzečky malovaly na trička, co se
jim v přírodě líbí, a paní učitelky jim pomohly dopsat jejich jména. V kroužku
se představily svým kamarádům. Celý
týden nás provázely také veselé pokřiky
hlídek lesních skřítků a písnička o škole
v přírodě – „Jeseník, Jeseník“ (Beskyde,
Beskyde).
Každý den dostal v programu své
jméno – Krajina, Stromy, Kameny
a Voda, Zvířata, Lidé a od jména se odvíjely pečlivě paní učitelkami připravené
aktivity dětí. Děti poznávaly stromy, volně žijící zvířata, kameny a vodu kolem
nás a taky hodné lidi na horách. Každý
den začínal rozcvičkou teple oblečených dětí venku na zahradě s veselou
písničkou. Každý den plnily děti úkoly
v deníčku poznání a ověřovaly si nově
získané vědomosti a zkušenosti. Každý
den něco tvořily z přírodních materiálů
– skřítky z klacíků, zvířátka s kulatinky,
domečky v lese pro skřítky a zvířátka,
malovaly kameny.

Přes horší počasí se nám beze zbytku podařilo všechny plánované aktivity uskutečnit. Dětem se moc líbil výlet
autobusem do nedaleké Karlovy Studánky. Prošli jsme se po krásných lázních, zastavili se s dětmi u vodopádu
u řeky Bílé Opavy, zahřáli se teplým lázeňským oplatkem a nabrali vodu z léčivého pramene, kterou děti vezmou
mamince z výletu domů jako dárek.
Odpoledne jsme se zahřáli ve venkovní
sauně a vířivce, kterou jsme měli u naší
chaty. Pro všechny, kteří se saunování
zúčastnili, to byl neskutečný zážitek.
A večer si užily veselou pyžamovou
diskotéku.
Náš týden s dětmi se blížil ke konci. Děd Praděd každý den navštěvoval
děti a rozdával jim za jejich píli drahé
kameny do jejich pytlíčků, které si děti
podle sebe opatrovaly, počítaly, vyměňovaly nebo taky ztratily. Připravil
pro ně taky hru, hledání veverky podle
stop. Děti mu za to ukázaly své do-
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mečky v lese. Her při stavění domečků
v lese z přírodnin se děti nemohly nabažit, radovaly se z každého okamžiku.
Na konec pobytu byly děti odměněny
dědou Pradědem medailemi za statečnost a diplomy za pomoc při ochraně
přírody, které si určitě zasloužily. Pro
některé rodiče a děti byla škola v přírodě poprvé, kdy je děti na pár dní na

chvíli opustily a nechaly odpočinout.
Paní učitelky si opět vyzkoušely, že
převzít plnou zodpovědnost za svěřené děti není jednoduché. Telefonní čísla rodičů měly pořád k dispozici k radě
a pomoci. Při potížích s dušností dítěte
také musely využít čísla na lékaře, který
tu byl opravdu hned. Po zabalení kufrů
dětí už vyhlížely pana řidiče s oranžo-

vým autobusem. Zpáteční cesta rychle
ubíhala. Dětem udělaly paní učitelky diskotéku v autobuse. V Tovačově
nás u školky čekali s napětím rodiče
v tričkách s krátkým rukávem. Děti jim
přivezly domů sebe, dárečky, zážitky
a hlavně zkušenosti postarat se o sebe
samy.
Zdena Ludvová

Zlatá včela – Tovačov 2019
V sobotu 4. 5 2019 soutěžilo v Tovačově šest VKM za Olomoucký kraj. Přijelo celkem 46 včelaříků z Rovenska, Jeseníků, Šumperka, Šumvaldu, Olomouce a Tovačova. V kategorii
1. - 5. třídy bylo 24 soutěžících a v kategorii 6. - 9. třídy 22.
Akce probíhala v prostorách základní školy. Po vyřízení
všech potřebných formalit čekalo na soutěžící občerstvení
v jídelně školy. Garantem celé soutěže je ČSV a Českomoravský štěrk, a.s. Za ČSV se zúčastnil předseda spolku Tovačov
přítel František Hošek. Za společnost Českomoravský štěrk,
a.s. přijela paní ing. Kristýna Šebková, Ph.D. – specialistka
pro biodiverzitu a územně-plánovací dokumentaci. Seznámila nás s činností společnosti a představila mimo jiné i další
včelařské kroužky na Moravě, které jsou pod jejich záštitou.
Teď už nic nebránilo v zahájení soutěže. Za přítomnosti všech
byla rozstřihnuta obálka s testy a předána organizátorům
mladší a starší kategorie. Soutěžící se seřadili dle kategorií
a organizátorky z řad studentek je odvedly do tříd.
Číslo 3/2019

Po zvládnutí testů začalo to pravé rojení. Naše „včelky“
soutěžily ve znalostech mikroskopu, včelařských pomůckách
a praxi. Nejvíce nás potrápila botanika. Ale jelikož jsou naše
„včelky pilné“, všichni si počínali statečně.
V doprovodném programu jsme zdobili perníčky a vyráběli svíčky z vosku. A dospělí, aby nezaháleli, měli možnost si
poslechnout přednášku o včelaření z úst odborného včelaře
pana Václava Dokoupila.
Před vyhlášením výsledků museli dva zástupci z každého
kroužku prokázat své praktické znalosti ve vyplétání rámků.
Vítězem se stal kroužek z Rovenska a obdržel věcnou cenu.
Všichni se těšili na řízek k obědu, ale zvědavost na výsledky byla větší. Zahájení bylo nachystané v tělocvičně, ale nakonec se na nás počasí usmálo a uvítání proběhlo venku na hřišti školy. Všechny přítomné přivítal ředitel školy pan Mgr. Bc.
Leon Bouchal se zástupkyní Mgr. Aranou Adlerovou. Potom
předal slovo vedoucímu včelařského kroužku a organizátostrana 5
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ru Zlaté včely 2019 panu Pietrakovi. Ten seznámil soutěžící
s programem soutěže a představil sponzory. Velké poděkování patří základní škole za vstřícnost, ochotu a pozitivní přístup
k celé akci. Nemalý dík si také zaslouží město Tovačov pod vedením starosty pana Marka Svobody. Věcnými sponzory byly
firmy INNOGY Gas Storage, s.r.o., LEVIOR, s.r.o., Roman Kolář,
Zdena Dopitová, Mgr. Michal Pietrak a Jaroslava Rašková.

Kategorie starší žáci – postupová od 7. - 9. 6. 2019 do Nasavrk:
1. místo - Horčicová Marie - Rovensko
2. místo - Stojčev Adrien - Jeseník
3. místo - Hejlová Hana - Šumvald
4. místo - Drábková Veronika - Tovačov
Soutěžící obdrželi věcné dárky od sponzorů. Od přítele
pana Hoška pak med jako cenu útěchy. Po obědě jsme se rozloučili a vypravili ve skupinkách na prohlídku zámku Tovačov.
Velký dík patří všem organizátorům z řad školy, ČSV, rodičů včelaříků, kamarádů a rodinných příslušníků.
Josef Pietrak

V kategorii mladší žáci obsadili:
1. místo - Matějíček David - Šumperk
2. místo - Kupka Mikuláš - Jeseník
3. místo - Ježová Veronika – Jeseník
4. místo - Šálková Aneta - Tovačov

Soutěž Zlatá včela
Dne 4. května se v naší škole konala
soutěž Zlatá včela. Je to soutěž včelařských znalostí a dovedností. Soutěže se
zúčastnil náš kroužek, včelaři z Rovenska,
Jeseníku, Šumperku, Olomouce a ze Šumvaldu. Celá soutěž se skládala ze všeobecného testu, botaniky, mikroskopování,
včelařské praxe, poznávání pomůcek
a byla rozdělena do dvou věkových kategorií: 1.-5. třída a 6.-9. třída. Začali jsme
super snídaní v naší školní jídelně a v 9
hod bylo zahájení soutěže, kde jsme se
dozvěděli celý program dne a pak jsme se
rozprchli na jednotlivá stanoviště. Někteří
se pořádně zapotili u písemného testu,
jiní u botaniky nebo u včelařských pomů-

cek. Po splnění všech oblastí jsme si mohli
vyrobit motanou svíčku nebo si nazdobit
voňavé perníčky. Navíc všichni účastníci
dostali vstupenku na prohlídku našeho
krásného zámku. Kolem poledne proběhlo vyhlášení a předání cen a diplomů.
Každý ze soutěžících dostal na památku
tašku plnou dárečků, dobrot a včelařský
klobouk.
Zajímá Vás, jak se umístili naši včelařící z Tovačova? Všichni se moc snažili a bojovali a v kategorii 1. - 5. třída
se nejlépe umístila Aneta Šálková – 4.
místo a v kategorii 6. - 9. třída si nejlépe
vedla Veronika Drábková - 4 . místo.
za mladé včelaře Vojtěch Šálek, 6.A

Andersenova noc ve školní družině
Duben je měsíc knihy, a proto jsme
pořádali ve školní družině tzv. ANDERSENOVU NOC. Tato noc byla věnována
známému dánskému spisovateli H. CH.
Andersenovi u příležitosti výročí jeho
narození. Již tradičně byl o účast na této
akci u dětí velký zájem. Každý účastník
musel v průběhu školního roku představit dětem v ŠD svou oblíbenou knihu
a splnit podmínku slušného chování.
Ve čtvrtek 11. dubna jsme se ve večerních hodinách všichni ,,ubytovali“
v družině, kde jsme si na večeři udělali
skvělé toasty. Poté jsme ve skupinkách
absolvovali program v městské knihovně, který pro nás přichystala paní Pazderová. Samozřejmě nechyběla ,,STEZKA ODVAHY“ po temných chodbách
naší školy a také čtení pohádek, hraní
her…
Spát se šlo trošku později, ale to
nám vůbec nevadilo, bylo to prostě SUPER a všichni jsme si to opravdu užili.
Děti a vychovatelky ŠD
strana 6
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Různé
Dětský den – po stopách strašidel
V sobotu 1. června se konal v zámeckém parku dětský den – po stopách
strašidel. Organizátorem celé akce bylo
město Tovačov, ZŠ a MŠ Tovačov, SRPŠ
a klub seniorů. Bylo krásné slunečné počasí, které do zámeckého parku přilákalo
okolo tří set dětí. Program začínal až v odpoledních hodinách a děti měly možnost
na základě vytištěné mapky projít zámecký areál, kde narazily na čerta, vodníka,
čarodějnici, bludičku, medvěda a hejkala.
Na každém stanovišti si pro ně děti ze ZŠ
připravily několik otázek, na které musely
odpovědět. Odměnou za jejich odvahu
a znalosti jim byly na každém stanovišti
předány od strašidel nějaké sladkosti. O
doprovodný program se postarali členové SDH Tovačov, kteří měli pro děti připravenou lanovou dráhu a na závěr dětem

vytvořili pěnu, v níž se mohly vydovádět.
Velké poděkování patří také bubeníkům
ze ZUŠ Kojetín a paní Lence Čechové, kteří se po
starali o hudební
p celé odpoledne
p

program. Celou akci hodnotíme velmi
kladně a budeme se na ni snažit navázat
i v příštích letech.
Jaroslav Vrána

Kácení máje
V sobotu 25. května jsme v parku ulice Jirásková káceli
májku. K tanci a poslechu hrála dechová kapela VĚROVANKA, pro příchozí byl připraven i menší program v podobě
amatérského hereckého vystoupení členů souboru zabývajícího se právě pokácením májky a její m následným vydražením. Výtěžek z dražby májky byl věnován našim nejmenším tovačovským Hanáčkům a Hanačkám na podporu
jejich kroužku. Letošní kácení máje se setkalo s velkou účastí
návštěvníků, což nás nesmírně těší. Taková návštěvnost je
důkazem toho, že má smysl podobné akce pořádat. Určitě
budeme v této již zaběhlé tradici pokračovat i v příštích letech.
Za Hatě Tovačov
J.Vrána

Číslo 3/2019
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1.ročník gulášfestu
27. dubna pořádal hanácký taneční soubor Hatě v areálu myslivny 1.
ročník Gulášfestu. Soutěžního klání se
nakonec zúčastnilo 11 družstev. Chtěli

bychom touto cestou poděkovat všem
týmům, které se zúčastnily. Jejich přístup k soutěži byl na velmi vysoké, někdy až profesionální úrovni. Výzdoby

stánků, sladěnost týmů, to vše bylo ozdobou celé soutěže. Poděkování patří
také všem návštěvníkům, kteří na akci
přišli. Věříme, že jim určitě chutnaly
všechny guláše, důkazem toho je, že
žádnému týmu nic nezbylo. Jsme rádi,
že se akce setkala s tak velkým zájmem,
což nás zároveň zavazuje k tomu, abychom v této akci pokračovali i v příštích
letech. Již nyní se těšíme na další ročník,
na kterém se opět všichni uvidíme.
Konečné pořadí:
Hodnocení od poroty:
1.místo – „ U DOBRÉ POHODY“
2.místo – „HUSÁKOVY DĚTI-A“
3.místo – „SEF MASTER“
Hodnocení od návštěvníků:
1.místo – „RYBÁŘSTVÍ TOVAČOV“
2.místo – „HUSÁKOVY DĚTI – A“
3.místo - „MAJDA TÝM“
Za Hatě Tovačov
J.Vrána

Vzpomínky na tovačovská koupání
Během posledních několika desetiletí se v Tovačově změnilo mnoho věcí. Některé jsou pro město přínosem, jiné méně.
Stále však je diskutovaná otázka koupání. Jelikož se blíží
léto a mnozí začínají napouštět bazény, chtěl bych pamětníkům připomenout, kde jsme se koupávali za mladých let.
Mladší generace se možná bude divit. Ze zájmu třeba ta uvedená místa i vyhledá a podívá se na jejich dnešní stav.
Své povídání zahájím u mostu přes Mlýnský náhon u hostince Na Nábřeží.
1 „Koňská“ - vodní plocha pod mostem k Annínu. Zde byl
krásný a pozvolný přístup do vody i pro nejmenší děti za
doprovodu dospělých nebo starších kamarádů. Kousek od
mostu po proudu byla větší hloubka, kde často plavili hospodáři své koně. Proto ten název koňská. Dnešní již zchátralý stav je možno pozorovat od hospody nebo z protější
lávky z Anninské hráze.

Morava
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pod pilou

2 „Pod mlýnem a pilou“ – zde byla hloubka asi 100 cm, štěrkové dno a pro větší mládež ideální koupání.
K tomuto místu se však váže jedna smutná událost. Do
mlýna k Přečkům přijela na návštěvu mladá Slovenka
(sportovkyně), která přeplavala Dunaj, a zde se bohužel
utopila.
3 „Vlny u mlýna „ – to byla pohádka pro nás kluky. Pan mlynář
nám někdy zvedl stavidlo a mohli jsme pod mlýnem proplouvat. Krásné koupání, hloubka vody 100 cm, betonové
dno, prostě pro „řádící“ kluky ideál.
4 „U dubu“ asi 300 m od bílé lávky proti proudu. Koupání pro
rodinnou rekreaci, klidná zátoka. Někteří odvážlivci skákali
z větve dubu (výška od 4m až po 15 m do vody). Prostě
rodinná idylka.
5 „Cépák“ - prostor u cípského mostu, zde byla vybudována
dřevěná lávka pro máchání prádla a skutečně se tu prádlo
máchalo.

u dubu
Číslo 3/2019
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V těchto místech jsme měli vytyčené následující trasy:
a) Od kamene – ke kameni. Vzdálenost asi 5 m, jen pro začátečníky pod dozorem.
b) „Malé bedny“ - dřevěné bednění břehu na protější straně náhonu, vzdálenost asi 30 metrů od lávky.
c) „Velké bedny“ stejné dřevěné bednění na protější straně náhonu, vzdálenost asi 50 metrů, zde byl vybudován
malý skokánek – dřevěná fošna, z které se prováděly
různé antiskoky.
d) „Od vojáka“ – toto stanoviště bylo od cípského mostu
asi 1 km proti proudu k Věrovanům. Zde byl osazen
žulový kámen na počest padlého vojáka z prusko-rakouské bitvy u Tovačova. Kámen zde již není, někdo jej
ukradl, nebo vhodil do bláta v náhoně.

Ta vždy vzala skupinku dětí a dovedla je k řece, tam měla
dozor a všechny děti přivedla zdravé, vykoupané a spokojené zpátky do svých domovů.
Další krásná koupání byla v malých „skašovských provozovnách“ pískovnách soukromých majitelů (Soušek, Vrána, Otáhal
a další), kde byl zákaz koupání, čistá a teplá voda a to nás vždy
moc lákalo.
K mému povídání rád připojuji amatérské fotky (barevné),
pro osvěžení a určení míst, o kterých byla zmínka.
Vybíral Vladimír
rodák a patriot

Od tohoto posledního místa jsme vždy plavali až k mlýnu,
hloubka vody po celé trase asi 100-120 cm, krásné štěrkové
dno, svahy při každé „srážce“ byly čištěny a upravovány, bláto
vyhazováno na břehy.
V současné době se v mlýnském náhonu koupou jen velcí
odvážlivci s mírným alkoholickým opojením.
6 No a na jedno z krásných koupání na Moravě nesmíme zapomenout, bylo to u Markova mostu, směrem po proudu
až k potoku Sokolářka. Byla zde krásná čistá a mírně tekoucí
voda a především velmi obětavá a skromná slečna Ludmila Vojtáškova, místně řečeno „Lódynka“. Prodávali cigarety
z okna domu v Žižkové ulici.

mlýn, stavidla

cépák lávka

cépák velké bedny

Vzpomínkové akce na prusko-rakouskou válku v roce 2019
Tak jako každý rok se i letos bude konat řada vzpomínkových akcí u příležitosti 153. výročí prusko-rakouské války
roku 1866.
Nejrozsáhlejší z nich se odehraje
v místech, kde byla roku 1866 svedena
rozhodující bitva celé války, tedy v okolí Hradce Králové. Již v pátek 28. června
2019 budou mít návštěvníci města Hradce Králové možnost zhlédnout komponovaný program Dostaveníčko s roČíslo 3/2019

kem 1866, jehož součástí bude i bitevní
ukázka pod názvem Prušáci u hradecké
pevnosti v roce 1866. Hlavní program
vzpomínkových akcí se však odehraje
v sobotu 29. června na nedalekém historickém bojišti u Chlumu, kde proběhne
nejprve od 11 hod. pietní akt u pomníku Baterie mrtvých a odpoledne bitevní
scéna s názvem Poslední útok na motivy
skutečných historických událostí z bitvy
u Hradce Králové v roce 1866.

V sobotu 13. července 2019 se od
9 hod. bude v Dubu nad Moravou konat pietní vzpomínka na události v obci
a okolí před 153 lety, po které bude následovat vycházka po bojišti války roku
1866 u Tovačova, která se stala již tradiční součástí kalendáře kulturních akcí
tohoto města. Vycházka je pořádána
městem Tovačovem a Komitétem pro
udržování památek z války roku 1866
a představí jejím účastníkům památky
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na prusko-rakouskou válku v okolí města a seznámí je s průběhem vojenských
operací v tomto prostoru. Součástí
bude i pietní akt u pomníku u Bezedného dolu.
V sobotu 27. července 2019 se bude
od 14 hod. konat na ústředním hřbitově
v Olomouci – Neředíně vzpomínková
akce u hrobu kontradmirála Lehnerta,
který se v roce 1866 účastnil námořní
bitvy u dalmatského ostrova Vis, kde
bylo italské loďstvo poraženo rakouskou flotilou pod velením Wilhelma von
Tegetthoffa. Součástí akce bude krátká exkurze po hřbitově se zastávkami
u dalších námořnických hrobů a odborným výkladem.
Věřím, že si z pestré nabídky vzpomínkových akcí v roce 2019 vyberete
a těším se na setkání na některé z nich.
Jiří Synek, Komitét 1866

Srážka u Biskupic nedaleko Tovačova 14. července 1866
V předvečer tovačovské srážky došlo k několika menším ho čtverce (karé). Jednalo se o 8. divizion (15. a 16. setninu)
střetům rakouských jednotek přesunujících se od Olomou- pěšího pluku č. 64 pod velením setníka Adolfa Kneussla von
ce ke Kroměříži s předvoji pruské 2. armády pronikajícími do okolí Prostějova. Jednou z nich byla srážka
u Biskupic.
14. července 1866 okolo 14. 30 hod. dorazila do
prostoru Biskupic rakouská brigáda generálmajora
Emanuela von Saffrana (pěší pluky č. 64 a 80, 11. prapor polních myslivců a dělostřelecká baterie), která
tvořila boční záštitu II. armádního sboru přesouvajícího se od olomoucké pevnosti k jihu a utábořila se zde.
V 17 hodin dostal velitel pruského slezského kyrysnického pluku č. 1 plukovník Adalbert von Barby v Kostelci na Hané rozkaz, aby provedl průzkum
směrem k Přerovu. Pruští kyrysníci projeli Prostějovem, objeli Kralice a zamířili k Biskupicím, kde již za
šera okolo 20. hodiny narazili na nepřátelské vojsko.
Zprvu si mysleli, že se jedná o rakouské jezdectvo
a plukovník Barby ihned nařídil svému pluku zahájit
útok. Brzy se však ukázalo, že v poli před Biskupicemi
Srážka u Biskupic na obraze malíře A. Hoffmanna von Vestenhoff
stojí rakouská pěchota, navíc sešikovaná do obrannéstrana 10
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Herdliczky, který zanedlouho prokáže, že rakouští vojáci i po
mnoha porážkách v bojích ve východních Čechách a těžkých
ztrátách jsou stále schopni postavit se odhodlaně nepříteli.
Prusové na rakouský obranný čtverec zaútočili systematicky ze všech čtyř stran, aby jej rozbili a rozptýlení a prchající pěšáci se tak pro ně mohli stát snadnou kořistí. Jejich záměr však
nevyšel, neboť vojáci setníka Herdliczky každou pruskou útočící eskadronu přivítali dobře mířenými salvami svých pušek,
a když se kyrysníci přiblížili, naježilo se rakouské karé bodáky.
Kyrysníkům se nakonec podařilo rakouský čtverec rozdělit na dvě poloviny, ale pěchotu se jim nepodařilo rozptýlit,
ta se semkla do dvou izolovaných nepravidelných útvarů
a pokračovala v odhodlaném boji. Když se na okraji Biskupic
objevila rakouská posila (9. divizion pěšího pluku č. 64), bylo
plukovníku Barbymu jasné, že v dalším boji nemá smysl pokračovat. Vydal povel k ukončení boje, pruští kyrysníci se odpoutali od nepřítele a již za tmy odjeli k Prostějovu.
V obilném poli u Biskupic zanechali své četné padlé a raněné spolubojovníky. Ztráty slezského kyrysnického pluku č.

1 činily 6 důstojníků, 1 poddůstojníka, 17 kyrysníků a 26 koní
(z toho padli 2 důstojníci a 5 kyrysníků).
Rakouská pěchota setníka Herdliczky měla jen 3 zraněné
vojáky a statečná obrana pěšího pluku č. 64 u Biskupic se zapsala zlatým písmem do historie této jednotky. 14. červenec
byl vyhlášen pamětním dnem pluku, setník Herdliczka obdržel Řád železné koruny 3. třídy a na památku statečného
boje v polním tažení roku 1866 a zvláště jeho účasti ve srážce
u Biskupic byl v roce 1906 v okresní doplňovací stanici pluku v Szászváros (dnešní rumunská Orăștie) vztyčen mohutný
pomník zakončený plastikou dvouhlavého orla, který se však
do dnešní doby nedochoval.
Statečný boj rakouských pěšáků u Biskupic přispěl k tomu,
že II. armádní sbor mohl dalšího dne nerušeně pokračovat ve
svém pochodu ke Kroměříži a dále k Vídni. Takové štěstí 15.
července 1866 již neměl rakouský VIII. armádní sbor, který
ho následoval a u Tovačova byl vtažen do krvavého střetnutí
s pruským vojskem.
Jiří Synek, Komitét 1866

Poštovní známka s motivem srážky u Biskupic

Velitel slezských kyrysníků
plukovník A. von Barby

Sport
Turnaj ve florbale
Pro žáky 5. třídy ZŠ byl uspořádán
turnaj ve florbale dne 19. ledna 2019.
Zúčastnily se ho týmy Hranic, Kojetína,
Bystřice pod Hostýnem a dvě družstva (červení a bílí) z Tovačova. Soupeři
z obav o výsledek nasadili do turnaje
i starší děti a domácí týmy se bohužel
nedokázaly herně prosadit. Celý turnaj
vyhrál SVČ Včelín – Bystřice pod Hostýnem, druhé místo obsadil DDM Kojetín,
třetí skončili bílí hráči z Tovačova, čtvrté
Číslo 3/2019

místo patřilo DDM Hranice a tentokrát
poslední příčku obsadil tým domácích
v červeném. Celkem se turnaje zúčastnilo dvacet tovačovských dětí.
V Bystřici pod Hostýnem se konal
florbalový turnaj dne 17. února 2019.
Byl určen pro děti ročníku 2008 a mladší
a zúčastnilo se ho osm týmů. Naši malí
nadějní florbalisté opět bojovali se staršími soupeři, a i přesto dokázali sehrát
vyrovnané zápasy! Pro mnoho dětí to
strana 11
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byl první turnaj, který odehrály, a skončily zde na šestém místě. Za TJ Sokol Tovačov nastoupili: Mouka Dominik, Mouka Tomáš, Hozman Dan, Hozman Tom,
Hrubý Jakub, Klimtová Natálie, Klemeš
Petr, Svoboda Tomáš, Balenčin Petr.
Pro děti ročníku 2006 a mladší byl
v Tovačově uspořádán turnaj dne 23.
února 2019 za účasti následujících
týmů: DDM Astra Zlín, DDM Bílá Lhota,
dívčí tým FBS Olomouc a dva týmy z Tovačova (celkem 18 hráčů). Celý turnaj
vyhráli tovačovští v červeném, druhé
místo obsadila děvčata z Olomouce /
hrají krajskou soutěž florbalového svazu/, třetí byl Zlín, naši v bílém čtvrtí
a páté místo brali hosté z Bílé Lhoty.
V Želechovicích nad Dřevnicí jsme
se zúčastnili regionálního turnaje dne
13. dubna 2019. Turnaj byl určen pro
děti ročníku 2006 a zúčastnilo se ho celkem osm týmů. Florbalisté z Tovačova
obsadili třetí místo a předvedli velmi
dobrý výkon, který klidně mohl znamenat celkové vítězství. Bohužel v rozhodujícím utkání o finále nám nepřálo
štěstí a na nájezdy jsme prohráli. Nutno
připomenout, že během turnaje na naši
branku nepadla jediná střela! Nejlepším
střelcem turnaje byl David Svozil z Troubek a nejužitečnějším hráčem byl vyhlášen Jiří Zavadil jr. z Tovačova, oba hráči
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našeho týmu. Součástí týmu byli: Šálek
Vojtěch, Uhlíř Vojtěch, Šindler Daniel,
Sova Jakub, Přikryl Štěpán, Pořízek Jan,
Macháček Matěj a Svoboda Martin.
Další turnaj v Tovačově byl uspořádán pro děti ročníku 2008 dne 27.
dubna 2019 za účasti 18ti hráčů v tovačovských barvách (červení a bílí). Tovačovští se dokonale soustředili a po bojovném výkonu se tým červených stal
vítězem celého turnaje. Druhý byl tým
děvčat z FBS Olomouc, na třetím místě
skončili bílí z Tovačova, čtvrté místo patřilo DDM Olomouc a páté SVČ Včelín.
V neděli 12. května 2019 jsme se
zúčastnili turnaje O pohár zámeckého
medvěda v Náchodě, který probíhal ve
dvou kategoriích – jedenáctiletých a třináctiletých. Oba týmy Tovačova měly
dvacetičlenné pole soupeřů z celé České republiky. Tovačovští byli z nejmenší
obce, která se turnaje účastnila. Řadě
soupeřů jsme museli vysvětlovat, odkud
vlastně jsme a s kým to vlastně prohráli!
Pro mladší děti to byl první takový velký
turnaj a bohužel jsme u řady soupeřů
zase narazili na starší hráče! I přes tuto
překážku se děti dostaly do vyřazovacích bojů, kde s týmem z Hradce Králové
držely krok! Za mladší děti nastoupili: Zaoralová Sofie, Klemeš Petr, Hrubý Jakub,
Mouka Dominik, Mouka Tomáš, Hozman

Dan, Hozman Tom. Tým třináctiletých ve
složení Pořízek Jan, Hozman Jan, Svozil
David, Zavadil Jiří, Janek Kryštof a Šindler Daniel vybojoval celkové třetí místo.
O lepší umístění nás připravila zdravotní
indispozice brankáře v zápase o finále.
Chlapci v drtivé většině zápasů určovali
herní rytmus a soupeře vždy přestříleli!
Co říct závěrem? Během letošní sezony navštívilo hodiny florbalu ve sportovní hale Tovačov, nebo se zúčastnilo
turnajů kolem ŠEDESÁTI dětí ve věku
od 5 do 13ti let. Průměrný počet dětí
na florbalových akcích našeho oddílu
je ČTRNÁCT. Poslední dvě sezony ukazují zvyšující se zájem dětí z Tovačova
a blízkého okolí (Ivaň, Klopotovice, Věrovany, Oplocany, Dub n. M. a Troubky
n. B.) o florbal a účast na florbalových
turnajích. Dvě naše hráčky Zaoralová
Sofie a Klimtová Natálie dostaly nabídku hrát florbal za florbalový klub FBS
Olomouc. Pro následující sezonu máme
připraveno dvacet turnajů v Tovačově
a okolních městech pro tři věkové kategorie hráčů. Pevně věřím, že dokážeme potvrdit výsledky z této sezony na
celorepublikových turnajích v sezoně
příští a řada dalších hráčů se dostane na
úroveň hráčů hrajících krajské přebory
a nepřestane nás florbal bavit!!!!!
Jiří Zavadil

Číslo 3/2019

Tovačovský kamelot

1. přátelské utkání v badmintonu
V sobotu 9. 2. 2019 se ve sportovní hale v Tovačově uskutečnilo sportovní badmintonové odpoledne. Zúčastnilo se jej
10 párů (místních i přespolních), které si mezi sebou poměřily
síly a protáhly své tělo. Hrálo se formou čtyrher každý s každým, v průběhu celého odpoledne bylo zajištěno i rozmanité
občerstvení. Zpestřením celého utkání byla menší tombola
a závěrečné vyhodnocení jednotlivých míst. Každý hráč si odnesl nejen vzhledný diplom, ale i krásnou cenu, kterou nám do
turnaje věnovala celá řada sponzorů, kterým bychom touto
cestou chtěli velice poděkovat. Patří mezi ně město Tovačov,
Rybářství Tovačov (p. Jiří Zahradníček), firma Weber (p. Michal
Schafer), firma Goldbeck (p. Jiří Skopal), firma Gemo Olomouc,
Řeznictví a potraviny Rous, tovačovská lékárna „U Zámku“, lékárna Doktor Max Přerov, Velkoobchod Adam (p. Daniel Navrátil), hostinec Na Lapači (p. Marek Zavadil), Květinářství Tovačov
(p. Michaela Hrubá) a paní Jarmila Zavadilová.
Za pořadatele bychom chtěli ještě jednou poděkovat všem
zúčastněným za velice záživné sportovní odpoledne, za vynikající výkony, všem sponzorům za ceny, které si hráči mohli na
památku z turnaje odnést, a spoustě dalších lidí (hlavně rodin-

ných příslušníků) za pomoc při chystání této celé akce. Bylo
nám ctí utkání zorganizovat a již teď se těšíme na další ročník.
Martina Kyasová, Jan Blaťák

Omlouváme se, že tento článek nebyl nedopatřením vytištěn už v minulém čísle, red.

Tanec je sport, nádherný, ladný a náročný…
Každý rodič má radost, když jeho dítě
sportuje. Každý rodič má radost, když
jeho dítě ten sport baví. A každý rodič
má pak přirozeně radost i z případných
úspěchů.
Taneční studio Free dance z Prostějova
nám rodičům tuto radost nabízí už několik let. Má více než dvacetiletou tradici a z
našeho blízkého okolí jej navštěvuje čím
dál více dětí, především děvčat z Tovačova (Helenka Uhlířová, Terka Hajduková,
Monča Zajícová), Lobodic (Míša Symerská,
Amálka Baďurová), Klopotovic (Aďa Vymětalová), Ivaně (Vikča a Barča Smolkovy)
nebo Věrovan (Míša Macourková).
Číslo 3/2019

Letošní sezóna byla velmi úspěšná.
V každé věkové kategorii, kterých má
taneční studio pět, bylo vytvořeno několik choreografií. Ve všech soutěžích,
do kterých byly přihlášeny, sbíraly přední místa, tedy medailová. Takže všechny
uvedené dívky jsou několikanásobné
mistryně nebo vícemistryně ČR i Evropy.
Z těch nejvíce prestižních by se dala
jmenovat poslední kola všech tří soutěží.
Celorepublikové kolo Svazu učitelů tance proběhlo v polovině května v České
Lípě. Všech pět zúčastněných choreografií získalo zlaté medaile. Následovalo

Mistrovství ČR
soutěže Czech
Dance Tour v Praze, kde mohli diváci vidět všech deset choreografií FREEXDNC
Prostějov, z nichž sedm získalo medailové pozice. Juniorské choreografie pak
byly ještě přihlášeny do soutěže Taneční
skupina roku, kde hlavním partnerem
byla Česká televize. Záznamy těchto
vystoupení bude možné proto vidět
koncem června na ČT 4 Sport. Ze tří přihlášených choreografií bodovala na Mistrovství Evropy v Praze jedna – juniorská
show. Poslední soutěž, Mistrovství ČR
Taneční skupiny roku, byla nádherným
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Tovačovský kamelot
zakončením sezóny. Všechny tři přihlášené choreografie se umístily, jedna na
prvním a dvě na třetím místě.
Celou sezónu zhodnotila hlavní
trenérka a majitelka studia FREEXDNC
v jedné osobě – Jana Jančík Bálešová
takto:
„Slzy dojetí a štěstí nejen naše, ale
i rodičů a blízkých......
Respekt diváků i ostatních tanečníků....
Ticho při našich vystoupeních......
Slova chvály a uznání nejen z úst
porotců......
Emoce, únava, neskutečné nasazení, důvěra, výkony na hranicích možností......
A jako třešnička na dortu mistrovské tituly a zlaté medaile ve třech největších republikových soutěžích v ČR.
To BYLA naše sezona roku 2019.
Mám slzy v očích a děkuji Vám
všem, pro které je FREE DANCE druhá
rodina, bylo to sakra znát.“
A přesně tohle jsme cítili i my rodiče. Byli jsme pyšní, hrdí, šťastní, ale
především jsme byli všichni rádi spolu.
Každý sport je totiž i o přátelství, naše
děti ho ve FD našly a my dospělí díky
nim také. Sezóna roku 2019 je u konce,
všichni se těšíme na další a věříme, že
bude stejně nezapomenutelná jako ta
letošní.
kvetazaj
autoři fotografií: Renáta Macourková
Květa Zajícová

mistryně ČR CDT

choreografie show art děti

nadšený fanclub

choreografie show art juniorů
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Modelářská výstava v Tovačově podesáté
Již podesáté mohly v květnových
dnech stovky návštěvníků sportovní
haly v Tovačově obdivovat umění modelářů. Více než 400 modelů zcela zaplnilo výstavní prostory. Výstavu obohatili modeláři ze Slovenska, konkrétně
z Bratislavy, Trenčianských Teplic a extra
vzdáleného Popradu.
K vidění byla nejen letadla a vojenská
technika. Letos bylo početné zastoupení papírových modelů. Papírové modely

bývají doménou začínajících dětských
modelářů, ale právě pánové ze Slovenska mile překvapili papírovými modely
zvířátek našich lesů. S tím ostře kontrastovaly papírové figurky, které byly slepeny až ze 650 dílků. Úctyhodné.
Pravidelně jsou největším tahákem tzv. diorámata, která bývají často
oceněna cenou diváků. Tentokrát ale
zabodoval obří železniční kanón Dora.
Stavba modelu zabrala 2,5 roku. Nesmí-

me opomenout vláčky, auta, kosmické
rakety, ale i lodě a ponorky.
Zvláště pořadatelé děkují starostovi
města Marku Svobodovi a Svazu letců
z Přerova za převzetí záštity nad výstavou, Kroměřížské dráze za dopravu historickými vlaky na trase Kojetín – Tovačov, domácím dobrovolným hasičům za
ukázku své techniky a všem sponzorům
akce.
Za pořadatele Václav Bílý

Měsíc náboru – První gól, sportovní dopoledne
V pátek 24. 5. 2019 se náš oddíl kopané při TJ Sokol Tovačov stal po třech letech opět spolupořadatelem celorepublikové akce Můj první gól – měsíc
náborů, kterou zaštítila Fotbalová asociace České
republiky a Krajský fotbalový svaz Olomouc.
Děti se v rámci zábavného dopoledne zapojily
do sportovních a pohybových aktiv, které nesouvisely jen s fotbalem.
Akce se zúčastnilo asi 300 dětí ze základních
a mateřských škol a školek z našeho okolí. Na fotbalové hřiště „Pod Břízami“ se sjely děti např. ze ZŠ
Bochoř, ZŠ Troubky, ZŠ Lobodice, ZŠ Věrovany a ZŠ
a MŠ Tovačov.
Číslo 3/2019

strana 15

Tovačovský kamelot
Za přispění krásného slunného dne jsme společně s hráči
dorosteneckého týmu našeho oddílu připravili 17 sportovních
stanovišť, na kterých si děti mohly vyzkoušet své sportovní,
pohybové a fotbalové dovednosti - koordinaci, balanční dovednosti, různé obměny běhu, skoků, přeskoků, dovednosti
s míčem, házení, chytání, kutálení, kopání, ringo, zahrály si pohybové hry a hlavně fotbal…..
Z reakcí dětí i pedagogického doprovodu lze soudit, že
jsme byli velice dobře připraveni a děti si sportovní dopoledne
náramně užily.

Náš oddíl by chtěl poděkovat všem, kteří se do přípravy a realizace této akce zapojili, včetně našich hráčů.
Hlavní organizátorkou této akce byla Jarka Kyasová, které mnohokrát děkujeme, že se o ty naše nejmenší tolik
stará.
Věříme, že celá akce přispěje k nárůstu adeptů do našeho fotbalového oddílu. Všechny zájemce o fotbal čekáme na fotbalovém hřišti každé pondělí v 17.30 hod.
Tělovýchovná jednota Sokol Tovačov,
oddíl kopané

Ping-pongoví vicemistři světa řádili na show v Tovačově
Vicemistři světa a mistři Evropy Jindřich Panský (58) s Milanem Orlowskim
(66) pak ve vynikající atmosféře předvedli svou exhibiční show, s níž obletěli
svět.
„Tuhle exhibici hrajeme už 25 let.
Máme to opravdu zmáknuté, už to nemusíme ani trénovat,“ prozradil Deníku
Milan Orlowski. „Byli jsme s tím i na Tahiti, v Austrálii, navštívili jsme celý arabský svět,“ dodal mistr Evropy ve dvouhře
z roku 1974.
V Tovačově šlo o velkou událost. V
hale proto nechyběli starosta města
Marek Svoboda a místostarosta Jaroslav
Vrána, došlo i na přivítání obou legend
„po hanácku“ - chlebem, koláčky a slivovicí.
„Naposledy jsme tady takto významnou sportovní osobnost měli v roce
1992, kdy k nám zavítal olympijský vítěz
Robert Změlík, který pochází z nedaleké
Ivaně,“ řekl divákům na úvod předseda
místního oddílu Jaroslav Pazdera starší,
hlavní organizátor celé akce.
Také Jaroslav Pazdera, sám aktivní
hráč TJ Sokol Tovačov v nejvyšším přeboru Olomouckého kraje, si ještě před startem samotné exhibice zahrál přátelské
utkání s Milanem Orlowskim. Jindřich
Panský si střihl dokonce dva duely s tovačovskými hráči. Přemožitele legendy
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nenašly, vždyť ještě v uplynulé sezoně
oba nastupovali v české extralize. Po rozehřátí se tedy mohlo jít na věc.
SHOW PO VZORU FRANCOUZŮ
Atraktivní exhibice v ping-pongu
rozjeli v osmdesátých letech Francouzi
Jaques Secretin a Vincent Purkart. Druhý
jmenovaný však musel kvůli zdravotním
problémům se sportováním skončit. Na
scénu tak přišli Panský s Orlowskim.
„Bylo nám líto, že už to nikdo nedělá.
Nechtěli jsme ale jejich fóry opakovat.
Takže náš program je skutečně naše
vlastní tvorba,“ prozradil Jindřich Panský.
Během exhibice oba stolní tenisté ukázali, že nic z jejich umu s raketou
nevymizelo. A také to, že ping pong se
dá hrát snad skoro se vším – botou, obří
i miniaturní pálkou, pánvičkou, paličkou
na maso nebo prkýnkem.
„Režii máme za ty roky docela promakanou. Už tam toho prostoru moc
není, ale teď uvažujeme, že do toho zahrneme ještě nohejbal,“ naznačil Milan
Orlowski.
OVACE VE STOJE
Dlouhé výměny a neuvěřitelné míčky zvedaly diváky ze židle. A to doslova.
Na závěr si oba aktéři vysloužili dokonce
standing ovation. „Ten potlesk ve stoje

na závěr? To je v našich letech něco úžasného,“ pochvaloval si Panský.
„Já musím říct, že jsem byl překvapený. Ohromná atmosféra, nádherná
návštěva, byl tady i pan starosta a hodně dětí. Myslím, že to byla propagace
stolního tenisu. Takhle to má vypadat.
Doufejme, že k našemu sportu přitáhneme nějaké mladé, protože v současné době je ten úbytek znatelný,“ zmínil
Orlowski.
Výsledek sice samozřejmě byl až na
druhé koleji, soupeře ale tentokrát přechytračil Jindřich Panský, který si tak
v Tovačově připsal vítězství. Co na to jeho
parťák? „Já mám takový pocit, že příště
ho dám zase já,“ šibalsky se usmíval Milan Orlowski. Možná by se to na první
pohled nezdálo, mezi oběma ale stále
panuje rivalita. „To musí být, vždycky se
hraje o něco,“ prásknul Jindřich Panský.
Artistické výkony kdysi elitních světových hráčů z Československa, zájem
o stolní tenis v ochozech i příjemná atmosféra, to vše ve středu večer připravilo všem přítomným povedený návrat do
minulosti.
Autor: Ivan Němeček
Autoři fotografií: Jan Pořízek
a Zdeněk Hejduk
Zdroj: https://prerovsky.denik.cz/
red upraveno
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Tovačovský maratón 2019
V sobotu 25. 5. 2019 v 11 hodin odstartoval na Annínském jezeře už 8. ročník
Tovačovského maratónu. Jedná se o závod bodovaný v rámci Českého poháru
v dálkovém plavání a zajištění podmínek
pro zdárný a bezpečný průběh je velmi
náročné. První pořadatelsky neovlivnitelnou podmínkou je teplota vody v den a v
místě závodu v hloubce 40 cm – pokud je
pod 13°C, tak se závod ruší, pod 14°C se
plave maximálně na 3 km, pod 15°C max.
5 km, pod 16°C max. 10 km a nad 16 °C se
může plavat závod až na 25 km. Po dlouhém přeměřování průměrná teplota byla
16,2°C a závod mohl plně proběhnout jen
s menším omezením pro žactvo. Trať byla
vytyčena velkými bójemi, a to na okruh 2
km a 1 km. Jako povinná novinka se testovalo měření času přes náramkové čipy
a byla dovezena i speciální brána na mě-

Krmení plavců má svá pravidla

ření při proplavání okruhů a PC a měřící
vybavení. Cena tohoto kompletu, který
vlastní i obsluhuje plavecký svaz, je šokujících ¾ mil. Kč. Vše fungovalo naprosto precizně a tradiční ruční měření času
rozhodčími na břehu to jen potvrdilo. Využití systému je velká úleva pro rozhodčí
a umožní jim více se věnovat sledování
bezpečí plavců ve vodě.
Bezpečnost je velké téma a i když se
jedná o špičkové plavce, předepsané zabezpečení závodu z lodí si nikdo nedovolí podcenit a všechna čest dobrovolným
hasičům z Tovačova i Troubek za ochotu,
pozornost a profesionální přístup.
Vzhledem k očekávané chladné vodě
do závodu nastoupilo úctyhodných 81
plavců z klubů z celé republiky (národnostně i Maďaři, Slováci, Poláci, Číňan
a Brit). Vítězem hlavního závodu na 15

Matěj Kozubek
- absolutní vítěz

km se v mužích stal reprezentant ČR Matěj Kozubek v čase 2:50:45,9 a v ženách
fenomenální Lenka Štěrbová s časem
3:06:34,5. Závodu se např. zúčastnil vynikající Radek Táborský – přemožitel kanálu La Mance i Gibraltarského průplavu, či Jakub Valníček – účastník mnoha
extrémních mezinárodních plaveckých
akcí. Výsledky najdete na https://www.
plavani.info/vysledky/.
Velké poděkování za přízeň i velmi
konkrétní zabezpečení vyslovuje pořádající DZP Haná Prostějov městu Tovačov a jmenovitě panu starostovi. Poděkování patří i Českomoravskmu štěrku
- Štěrkopískovně Tovačov za umožnění
závodů a za trpělivost rybářům, kterým
tradiční závod přináší každoročně krátkodobé omezení.
Ing. Marie Trnkalová

legenda přerovského plavání a otužování
Ing. Milan Svoboda přejímá ocenění od ČSPS

Sportovní ples
V sobotu 9. března se uskutečnil v Tovačově Sportovní ples. Letošní výzdoba se
nesla opět v duchu sportovním, celá hala
byla vyzdobena fotkami ze sportovních
klání či akcí jednotlivých oddílů, sportovním náčiním, dresy apod. Prezentovaly se
snad všechny oddíly, které v naší jednotě
máme. Oddíly kopané a badmintonu si
vzaly na starost výzdobu samotného sálu,
hokejisté, stolní tenisté a členové SPV
(Sport pro všechny, který sdružuje snad
všechny mládežnické oddíly) měli na starost výzdobu vestibulu, oddíl florbalu měl
svůj koutek v občerstvovací zóně a oddíl
volejbalu si vzal na starost nejen výzdobu
bufetu, ale i obsluhu v bufetu samotném.
Všichni jsme se podělili jak o přípravu,
tak i organizaci plesu. K poslechu hrála
celý večer kapela Esmeralda a ples byl
Číslo 3/2019
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doplněn i vystoupením starších žaček,
Rebelek, které předvedly opět krásné
představení. Návštěvníci měli také možnost vyhrát v tombole velké množství
cen, za což tímto děkujeme všem věrným
sponzorům, kteří naši tělovýchovnou jednotu řadu let podporují. Úspěšný byl také
sportovní fotokoutek a nesmíme opomenout i výborný catering v podání firmy p.
Raškové. Poděkování samozřejmě patří
i členům, kteří se podíleli na celé přípravě
akce.
Příští Sportovní ples se uskuteční v sobotu 7. 3. 2020 s novou kapelou YANTAR
BAND. Budeme se všichni těšit na vaši návštěvu.
Fotky ze Sportovního plesu najdete
na webu TJ www.tjsokoltovacov.cz
Za TJ Sokol Tovačov Markéta Hajduková

Velikonoční běh
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Velikonoční běh pro děti a mládež
21. dubna 2019 se konal Velikonoční
běh pro děti a mládež, který je součástí
již tradičního Velikonočního běhu pro
dospělé. Tento závod pro malé závodníky se konal 7. rokem v krásné lokalitě
v prostorách zámeckého parku.
Pro závodníky bylo nachystáno několik okruhů, které byly přizpůsobeny
věku a zdatnosti dětí. Letošní ročník byl
doprovázen teplým slunečným počasím a to se podepsalo na vysoké účasti
mladých nadšenců - v počtu 57.
Děti závodily s nadšením a chutí. Každý závodník dostal v cíli sladkost přímo
od velikonočního zajíčka a tři nejlepší
běžci v každé kategorii byli oceněni diplomy, medailemi, věcnými cenami.
Budeme se těšit na další ročníky.
Olga Čechmánková

1. místo Natálka Vodičková
2. místo Verunka Šíblová
3. místo Eliška Večeřová

1. místo Anna Balážová
2. místo Eliška Lachnitová
3. místo Elen Klimešová

Běh na 250 m
1. místo Eduard Čechmánek
2. místo Jonáš Kuchta
3. místo Jakub Dedek

Běh na 750 m
1. místo Filip Novák
2. místo Dominik Sládeček
3. místo Vojta Šálek

1. místo Anetka Zavadilová
2. místo Barunka Nováková
3. místo Sofie Vodičková

1. místo Klárka Nováková
2. místo Simonka Nováková
3. místo Ela Krejčiříková

Běh na 500 m
1. místo Kristián Fančovič
2. místo Matýsek Dedek
3. místo Timon Krejčiřík
j

Běh na 1300 m
1. místo Mazourek Matěj
2. místo Balážová Anna
3. místo Mazourková Zoe

Běh na 60 m
1. místo Romana Balážová
2. místo Magdalénka Urbášková
3. místo Bohdanka Dorazilová
Běh na 100 m
1. místo Oliver Čechmánek
2. místo Šimon Říhošek
3. místo Štěpán Dorazil
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Vánoční volejbalový turnaj 2018
V naší sportovní hale se stal milou vánoční „tradicí“ volejbalový turnaj. Jedná
se o turnaj smíšených družstev, který se
letos konal již pošesté.
Vše se odehrálo ve čtvrtek 27. 12. 2018
ve sportovní hale v Tovačově. Do turnaje
se přihlásilo osm týmů, a to nejen místních nadšenců pro tento sport, ale také
přespolních. I letos se dostavily dva týmy
hráčů ze sousedních Troubek a loňský
nováček z nedalekých Želatovic. Zbývající družstva tvořili zástupci volejbalového oddílu Tovačov, města Tovačov a tři
party nadšenců z našeho města. Družstva byla šestičlenná smíšená, tzn. že
v každém týmu musely hrát alespoň dvě
ženy. Věkové omezení se v tomto turnaji nekoná, zahrát si mohou přijít mladí
i ti starší.
Nejprve byly týmy rozlosovány do
dvou skupin, z nichž pak vítězové hráli
o medailové pozice. Pro první tři úspěšná
družstva byly přichystány pěkné ceny, za
které bychom chtěli touto cestou poděkovat našim věrným sponzorům – městu Tovačov a Řeznictví Tomáš Rous.
Nálada na turnaji byla opět skvělá!
Všichni se navzájem povzbuzovali, fandili svým favoritům a obdivovali hráčské
výkony některých borců. Podpořit hráče
přišli i členové rodin, přátelé, kamarádi.
Příjemná atmosféra panovala i v místním
bufetu, kde se týmy scházely po zápase,
aby probraly své výkony a navázaly nová
přátelství s ostatními účastníky turnaje. Posedět bylo u čeho, neboť každé
družstvo přineslo „něco malého“ pro ty
ostatní v duchu turnaje „družstvo hostí
družstvo“. A tak se na stolech sešly samé
vánoční dobroty: chlebíčky, jednohubky, klobásky, tlačenky, výborné pomazánky, sýry, ale také cukroví, rolády nebo
výborné povidlové buchty!
Tradice vánočního turnaje byla dodržena – lidé se sešli, aby spolu prožili příjemné sportovní chvíle, aby si popovídali, pozdravili se a popřáli si pěkné svátky.
Troufám si říct, že si to všichni náramně
užili. Takže stejně jako v předchozích šesti letech jste v tomto roce opět 27. 12. srdečně vítáni k nám do haly, kde se můžete nejen pobavit, ale především si zahrát.
Bilance turnaje:
- 8 zúčastněných týmů,
- 48 nadšenců, kteří se raději zapotí,
než aby seděli doma ve svátky u televize,
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-

-

1 vymknutý kotník,
plné stoly dobrot, které každý tým
donesl v duchu turnaje “mužstvo
hostí mužstvo”,
6+4 spokojených organizátorů,
1 úžasný a spravedlivý rozhodčí,
x-spokojených hostů.

1. místo – tým #dopijuajdu
2. místo – Volejbal Tovačov A.
3. místo – Želatovice

Při této příležitosti je potřeba poděkovat všem aktivním hráčům volejbalového oddílu za jejich reprezentaci
v loňském roce na turnajích v blízkém

okolí. Úspěšní jsme byli na začátku roku
v Dubě nad Moravou, kde jsme obsadili první místo, v červnu v Troubkách
nad Bečvou jsme získali druhé místo
a v prosinci ve Smržicích, kde se konal
netradiční volejbalový turnaj, jehož jednou z podmínek bylo splnit věkový limit
250 roků v týmu. I tam se nám zadařilo
a neodjížděli jsme s ostudou. Naši hráči
se také zúčastňují losovacích volejbalových turnajů ve Věrovanech nebo u nás
v Tovačově. I zde jako součást nalosovaného týmu, kdy předem nevíte, s kým
budete hrát, skvěle reprezentujeme náš
domovský oddíl.
Za TJ Sokol Tovačov
Markéta Hajduková

Omlouváme se, že tento článek nebyl nedopatřením vytištěn už v minulém čísle, red.
Číslo 3/2019
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S mikroregionem na kole
Druhý ročník na kole mikroregionem Střední Haná se konal 25. května
2019 s dojezdem na vyhřívaném koupališti v Kojetíně. Účastníků bylo podle
předpokladů více než v loňském roce,
tedy 703 zaregistrovaných cyklistů. Podle zažitých zvyklostí této akce obce
a města na svých stanovištích rozdávaly
drobné občerstvení, které v horkém počasí přišlo vhod. Koupaliště v Kojetíně
bylo připraveno na nápor cyklistů, byl
zajištěný program pro všechny věkové kategorie s výbornými steaky od
samotného starosty města Kojetína –
Leo Ptáčka. Nezbývá mi, než poděkovat všem zúčastněným cyklistům, ale
i organizátorům na všech stanovištích
a těším se na příští ročník. Která obec
se zhostí dojezdu?
Marek Svoboda, starosta města
Mikroregionem Střední Haná na kole
25. 05. 2019
obec/ město
počet účastníků
1. Ivaň
59
2. Kojetín
178
3. Křenovice
25
4. Lobodice
51
5. Měrovice nad Hanou
39
6. Němčice nad Hanou
59
7. Obědkovice
19
8. Oplocany
18
9. Polkovice
37
10. Stříbrnice
6
11. Tovačov
64
12. Troubky
61
13. Uhřičice
53
14. Zářičí
34
celkem
703

Číslo 3/2019
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Pozvánky
Letní tábor se Spolkem ProAktivity
Táborům se věnujeme již od roku
2009. Od té doby jsme vystřídali několik lokalit, proto kdo s námi jezdí
pravidelně, má možnost poznávat
různé kouty a krásy naší země a Slovenska, a přitom prožívá léto s partou, kterou už moc dobře zná a ví, co
od ní očekávat. Důkazem toho jsou
táborníci, kteří jsou nám věrni již od
našich počátků. Spousta dětí nám
vyrostla před očima, a tak moc chtěli
jezdit na naše tábory, že jsme si z nich
vychovali vedoucí a instruktory.
Naše tábory jsou vždy koncipovány tak, aby se všichni účastníci zájezdu bavili po celou dobu. Klademe
velký důraz na individuální přístup
a vždy hledáme společné řešení tak,
aby byly všechny strany spokojeny.
Jsme nezisková organizace lidí,
která na táborech vyrostla a chce své
cenné zkušenosti předávat dále. Tábor chystáme ve svém volném čase
a účastníme se jej v rámci svých dovolených, a to bez nároku na honorář.
Veškeré finanční prostředky z přihlášek jdou výhradně na zabezpečení
chodu tábora, obnovu a nákup vybavení a materiálu, a také na odměny
a cenné výhry pro Vaše děti.
Kam jedeme letos a co nás čeká?
Už jsme toho po republice nacestovali opravdu hodně, ale středisko Protivanov, kam se chystáme
letos, strčí všechny předchozí ročníky
do kapsy. Uzavřený areál u rybníka
v Protivanově. Ubytování v chatkách
po čtyřech, bez elektřiny. V noci je
však celý areál osvětlený lampami.
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Sociální zařízení jsou moderní a rozhodně nám nehrozí nedostatek teplé vody. Areál nabízí sportovní hřiště
pro fotbal, volejbal, ringo, basketbal,
2 ohniště, halu s krbem, moderní sociální zařízení, rybník (2 ha) vhodný
ke koupání, loďky. Kapacita areálu je
opravdu enormní, i proto jsme se letos rozhodli právě pro Protivanov. Letos se dostane opravdu na všechny :)
Pro všechny účastníky bude zajištěna strava 5x denně s možností si
kdykoliv přidat nebo přijít si pro extra
porci. Víme totiž, jak náročné to je,
když musíte celý den běhat a trápit
své hlavičky nad různými úkoly. Pitný
režim po celý den. Mnohokrát se nám
stalo, že jsme trávili tábor v krásném
areálu, ale moc nesedla strava. I to
bude letos jinak! Všichni jsme příznivci zdravého stravování a školní jídelny
jsme vždy brali s rezervou. A tak si kuchyň zajišťujeme sami a už se těšíme,
až si nadlábneme bříška těmi nejlepšími pochoutkami, které nám zároveň
nebudou kazit naše „plavkové figury“.
Program je tvořen s důrazem na
rozvoj kreativity, fantazie, pohybového aparátu, řešení logických úkolů
a tajenek, opakování znalostí ze základní školy, a to za podpory studijního centra Basic Prostějov. Všichni se
bavíme společně, kluci holky, mladí
i starší a vždy nám to perfektně klape.
Program se skládá z volitelných aktivit zahrnující jak výtvarné a umělecké
činnosti, divadlo, tanec, sport (rozvoj
pohybových vlastností, míčové hry,
bojové sporty, parkour), táborové dovednosti, schopnosti přežití, deskové

hry a střelbu. Dále potom hry a soutěže v rámci celotáborové hry, táboráky, noční bojovky, stezka odvahy
a diskotéky s perfektní aparaturou
a karaoke. Podle počasí možný výlet
do Moravského krasu a na rybník Suchý s tobogánem.
Partneři letního tábora
Kromě města Tovačov, které nás
každým rokem podporuje, a drobných sponzorů z řad rodičů se v letošním roce stalo naším partnerem
Studijní centrum BASIC Prostějov,
které funguje v Prostějově již druhým
rokem. Ve studijních centrech BASIC
jsou žáci vedeni k tomu, aby si samostatně stanovovali vlastní cíle a vytvářeli si svůj individuální vzdělávací
program. Při stanovování vlastních
studijních cílů vycházejí žáci ze svých
aktuálních potřeb a problémů, přičemž se učitel snaží také vypozorovat
příčiny, které tyto problémy vyvolaly.
„V BASICu pracujeme tak, že odhalujeme u dítěte konkrétní bariéry, na
které může student při učení narazit. Není to technika na zlepšování
paměti, program fonetického čtení
nebo jiná „studijní pomůcka“. Důraz
je kladen na úctu k dítěti, respekt
a důvěru, orientaci na jeho vnitřní
aktivitu a tvořivé síly, vlastní prožitky
a zkušenosti.“
Letošní tábor s mottem „Dobyvatelé galaxie – mise Protivanov“ se
uskuteční od 10. do 18. 08. 2019. Veškeré informace naleznete na www.
spolekproaktivity.cz.
Markéta Hajduková
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Vážené dámy, vážení pánové, milé děti, přátelé historické techniky.
Už od roku 2007 se můžete po tratích střední Hané několikrát ročně svézt historickými vlaky,
které na trať vypravuje spolek Kroměřížská dráha. Od roku 2014 také můžete v předem vyhlášených termínech navštívit unikátní muzeum se železniční tématikou v prostorách lokomotivního depa na kroměřížském nádraží.
A protože se jak historické vlaky, tak i muzeum těší rostoucí oblibě, rádi bychom učinili další
krok k tomu, abychom se mohli ve vlacích i muzeu potkávat častěji a pravidelně. Ve spolupráci
s městy Kroměříž a Tovačov a za podpory Olomouckého kraje, závodu GOLDBECK a celé řady
dalších partnerů jsme pro Vás připravili zcela nový projekt.
Tím jsou pravidelné nostalgické vlaky, které jako pomyslný most propojí obě zmiňovaná města, ale samozřejmě se jimi můžete svézt i do Kojetína, Uhřičic či Lobodic, které také rozhodně
stojí za návštěvu!
Počínaje 29. červnem 2019 se tedy s námi můžete každou sobotu až do 31. srpna 2019 svézt
přímými historickými motorovými vlaky z Tovačova do Kroměříže a zpět. První ranní spoj v 8:40
z Tovačova je zároveň nastaven tak, abyste mohli v Kojetíně přestoupit na sobotní spěšný vlak
„Hostýn“ směr Bystřice pod Hostýnem a Frenštát pod Radhoštěm, za pomocí kterého si můžete udělat výlet třeba do Hostýnských vrchů a ještě se stihnete v podvečer zase vrátit vlakem
do Tovačova.
Současně s jízdami zvláštních vlaků bude každou sobotu otevřeno také železniční muzeum
Kroměřížské dráhy. Výčet dlouhodobých turistických lákadel ve všech městech a obcích při
trati, stejně jako s přehledem jednorázových akcí, které můžete vlakem navštívit, najdete na
našem webu www.protototypy.cz/tovacovka.
Těšíme se na shledanou ve vlaku!
členové spolku Kroměřížská dráha
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Město Tovačov se připojí dne 22. června 2019 k organizaci celoevropského Mírového běhu. Štafeta zavítá mezi 15: 30 16:00 h do zámeckého parku, kde převezmeme mírovou pochodeň. Posláním PEACE RUN je šířit atmosféru přátelství, míru
a porozumění. Srdečně zveme jménem města Tovačova, ZŠ a MŠ Tovačov a mladých Hanáčků, přijděte podpořit mezinárodní tým asi 20 běžců.
starosta města Marek Svoboda

Inzerce
Nabízím bezplatné služby
finančního poradce
Raiffeisen stavební spořitelny
v oblasti financování
bydlení, rekonstrukcí,
hypoték, stavebního spoření
v Tovačově a okolí. Schůzku
je možné si se mnou sjednat
kdykoliv na níže uvedených
kontaktech. K dispozici budu
1x týdně na MÚ, ostatní dny
po dohodě.
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Představenstvo VaK Přerov, a.s.
Michal Zácha, DiS. předseda představenstva tel.: 724 080 070
e-mail: m.zacha@email.cz, michal.zacha@prerov.eu
Mgr. Eduard Kavala místopředseda představenstva
tel.: 602 514 347,
e-mail: belotin@belotin.cz
Ing. Miloslav Přikryl místopředseda představenstva
tel.: 725 736 788
e-mail: m-p@mesto-lipnik.cz
Petr Dostál člen představenstva
tel.: 725 136 620
e-mail: starosta@drevohostice.cz
Ing. Vladimír Holan člen představenstva
tel.: 774 606 050
e-mail: vhsokol@gmail.com;
mikoservis@seznam.cz
Ing. Hana Mazochová členka představenstva
tel.: 702 221 374
e-mail: mazochova11@seznam.cz
Bc. Vlasta Zapatová členka představenstva
tel.: 603 278 864
e-mail: zapatova@seznam.cz
Marek Svoboda člen představenstva
tel.: 602 500 750
e-mail: starosta@tovacov.cz
Bc. Rostislav Hrdiborský člen představenstva
tel.: 732 735 753
e-mail: rostislavhrdiborsky@seznam.cz
Dozorčí rada
Leoš Ptáček předseda dozorčí rady
tel.: 774 116 224
e-mail: leos.ptacek@seznam.cz
Igor Kraicz místopředseda dozorčí rady
tel.: 603 274 909
e-mail: kraicz@ik-realfin.cz
Mgr. Zdeněk Navrátil člen dozorčí rady
tel.: 736 522 806
e-mail: zdenek.navratil@zcsol.cz
Ing. Vladimír Martínek člen dozorčí rady
tel.: 602 514 359
e-mail: starosta.mostenice@seznam.cz
Ing. Jiří Urban člen dozorčí rady
tel.: 773 834 202
e-mail: mistostarosta@oseknadbecvou.cz
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NOVÁ DLUHOVÁ HELP LINKA POMŮŽE I LIDEM
Z OLOMOUCKÉHO KRAJE
Olomouc, 3. 6. 2019 - Od 1. června
2019 začala platit nová pravidla oddlužení. Naplní největší novela insolvenčního zákona za posledních 10 let
očekávání? Zákonodárci věří, že ano,
odborníci jsou opatrnější. Ať tak či tak,
předpovídat lze velký nárůst poptávky
nejen po užitečných informacích, ale
i po službách, které nabízí předluženým lidem pomoc. Člověk v tísni proto v této souvislosti zprovoznil novou
dluhovou help linku a mapu dluhových
poraden. Institut prevence a řešení
předlužení pak představil nový datový
projekt Mapa osobních bankrotů, který kromě zajímavých dat varuje i před
různými „šmejdy“, kteří využívají tíživé
situace dlužníků.
Začátkem června vstupuje v účinnost
novela insolvenčního zákona, která rozšiřuje možnosti oddlužení pro předlužené lidi. Nově budou moci do oddlužení
vstoupit všichni, kdo budou schopni kromě běžného výživného splácet měsíčně
minimálně 2 200 Kč. Oproti původnímu
návrhu nebude pro dlužníky platit žádný
strop s ohledem na výši jejich dluhů, takže
do oddlužení budou moci vstoupit i nejvíce předlužení lidé.
Současná bariéra v podobě povinnosti dlužníka na začátku insolvence prokázat schopnost splatit alespoň 30 % všech
svých dluhů sice přestává platit, ale lidé,
kteří ani po 5 letech oddlužení tuto hranici nesplní, budou vystaveni speciálnímu přezkumu soudu. Přes tuto nejistotu
lze očekávat značný nárůst zájmu nejen
o pomoc s oddlužením, ale i o informace
a data, která se oddlužení týkají. Kde je najít? Jedním z užitečných nástrojů je Mapa
osobních bankrotů, kterou v těchto dnech
zprovoznil Institut prevence a řešení předlužení.
Mapa osobních bankrotů
v Olomouckém kraji
V ČR je aktuálně 114 tisíc lidí v osobním
bankrotu. Kde je osobních bankrotů nejvíce a kde naopak nejméně nově ukazuje
Mapa osobních bankrotů. V Olomouckém
kraji je to celkem 6 455 osob, tedy 1,2 %.
Zajímavostí je, že rozdíl mezi počty mužů
a žen je minimální. Podíl mužů je jen lehce
vyšší s 52 % oproti 48 % žen. Čtvrtina (26,9
%) ze všech osob v osobním bankrotu
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jsou manželé. Průměrný věk je pak 44 let.
Doposud podrobná data o využívání institutu oddlužení v Česku chyběla. Vzhledem
k vysokému počtu osob v dluhové pasti je
však velmi důležitým ukazatelem poměr
počtu osob v osobním bankrotu k počtu
osob v exekuci. Ten je v Olomouckém kraji
13,9 %.
Projekt Mapy osobních bankrotů má
navíc veřejnost varovat před tzv. šmejdy. Ti
si v rozporu se zákonem říkají o peníze za
zpracování insolvenčního návrhu, někdy
až o desítky tisíc korun, které vykazují jako
jiné činnosti, např. poradenství. Neziskové
organizace tuto pomoc nabízí dle zákona
zdarma, právnické profese za státem regulovanou cenu 4 000 korun. Podle Radka
Hábla navíc dlužníka nepřipraví na to, co
jej v průběhu oddlužení čeká. To je podle
odborníků zcela klíčové proto, aby člověk
oddlužením zdárně prošel. Novela insolvenčního zákona toto měla zarazit, avšak
tzv. šmejdi jistě najdou další způsoby, jak
využít děr v zákoně.
Člověk v tísni: Zájemcům
o oddlužení nabízíme nové
formy pomoci
Jednou z organizací, která na území České republiky předluženým lidem
poskytuje potřebnou pomoc, je Člověk
v tísni. Jen za poslední rok pomohli její
pracovníci řešit jejich problémy s dluhy
zhruba 4 000 lidem. „Ačkoli ani pět měsíců
po schválení zákona nepanuje v odborné
veřejnosti shoda nad výkladem některých
změn v insolvenčním zákoně, vnímáme
zájem lidí, pro které doposud zákon nenabízel možnost k oddlužení, o řešení své
tíživé situace a jsme jim připraveni v rámci
našeho dluhového poradenství pomoci,“
říká Daniel Hůle vedoucí dluhového poradenství této neziskové organizace.
Člověk v tísni poskytuje pomoc s dluhy i v Olomouckém kraji. V loňském roce
pomohl přes 300 klientům v dluhové tíži.
„S klienty mapujeme jejich dluhy a komunikujeme s věřiteli. Následně hledáme nejvhodnější řešení jejich situace. Ne vždy je
to pouze insolvence. Někdy například zneplatňujeme neprávem vedené exekuce na
základě neplatných rozhodčích doložek. S
vhodnými lidmi sepisujeme insolvenční
návrhy, následně provázíme klienta i následujícím obdobím a podporujeme jej

i po podání návrhu,“ uvedl ke službám
ředitel Olomoucké pobočky Člověka
v tísni Michal Láš. Podle Láše lze očekávat
určitý nárůst poptávky po pomoci: „Jen
v Olomouci je v exekuci 10 % obyvatel
nad 15 let. Dluhy jsou zasaženy prakticky
všechny společenské vrstvy. Se změnou
insolvenčního zákona, který umožní jít více lidem do insolvence, očekáváme ještě
větší zájem o naše služby“.
„Rádi bychom pomohli každému, ale
kapacity našich poradců jsou již nyní naplněny. Proto jsme hledali i jiné způsoby,
jak zprostředkovat pomoc co nejvíce lidem. Na začátku roku jsme naplno spustili
novou help linku, na které se zájemcům
dostane prvotní konzultace, které jim
poskytnou naši nejzkušenější pracovníci,“
doplňuje ho Daniel Hůle.
Další možnosti, jak vyhledat pomoc
při řešení dluhů, nabízí webová stránka
www.jakpreziztdluhy.cz. Kromě mnoha
důležitých informací týkajících se exekucí,
oddlužení či bezpečného půjčování je zde
umístěn i formulář, který slouží jako alternativa dluhové help linky. „Dalším užitečným nástrojem, který na webu naleznete,
je mapa dluhových poraden. V tuto chvíli
na mapě najdete zhruba 120 prověřených
poraden, které se pomocí při řešení dluhů
v České republice zabývají, “ říká Daniel
Hůle.
Dluhová HELP LINKA Člověka v tísni: 774 392 950, v provozu od pondělí
do čtvrtka od 9 do 16 hod.
Webové stránky
WWW.JAKPREZITDLUHY.CZ:
mapa dluhových poraden,
kontaktní formulář.
Webové stránky
WWW.MAPABANKROTU.CZ:
podrobná data o osobních
bankrotech v ČR.
Kontakty:
Michal Láš,
ředitel olomoucké pobočky
michal.las@clovekvtisni.cz,
739 220 640
Barbora Kurdzielová,
mediální koordinátor,
barbora.kurdzielova@clovekvtisni.cz,
778 448 153
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Tovačovský kamelot

Moje nejoblíbenější hračka z dětství
Když jsem v únoru přemýšlela nad zadáním 1. ročníku
výtvarné soutěže, napadlo mě téma „Moje nejoblíbenější
hračka z dětství“. Téma, které by mohlo oslovit co nejvíc dětí
i dospělých v Tovačově a blízkém okolí.
Věděla jsem s jistotou, že by se mi líbilo propojit svět dětí
malých i vzpomínky těch dříve narozených a že by bylo příhodné spojit tak soutěž se svátkem dětí. Od myšlenky nebylo
daleko k činu a díky všem, kteří tomu byli nakloněni a pomohli celý projekt realizovat, se v sobotu 1. 6. 2019 v zá-

meckém parku nekonala jen oslava Dne dětí, ale začala také
týdenní výstava oceněných soutěžních prací.
V letošním úvodním ročníku se sešlo úctyhodných 150
prací ze základní školy v Tovačově, v Troubkách nad Bečvou,
v Klenovicích na Hané a ve Věrovanech. Všem soutěžícím
děkuji za účast, výhercům srdečně gratuluji a už se těším na
příště. A těšit se můžete samozřejmě i vy…určitě bude na co!
Za ZŠ a MŠ Tovačov
Petra Nemravová, garantka soutěže

zámecká galerie
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