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Informace z MěÚ
ZŠ a MŠ Tovačov
Z činnosti spolků
Ze sportu
Pozvánky
Inzerce
Začal únor a s ním přišla
i do Tovačova zima. Příroda
nabízí krásné zimní scenérie a nové číslo Kamelotu
zase zajímavé čtení. Najdete
v něm programové prohlášení našich radních nebo
plán kulturních akcí pro rok
2015. Nejvíce ale tentokrát
najdete příspěvků sportovních. Nevím čím to je, že se
jich sešlo tolik. Možná jsme
se začali více všichni hýbat
nebo je příčina v těch nových
tričkách, kterými se některé
oddíly TJ Sokol chlubí? Ať je
to tak nebo jinak, každopádně vám všem přeji příjemné
čtení…

Číslo 1/2015
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Slovo starosty
Vážení občané, naši čtenáři,
dovolte mi pozdravit vás na prahu
nového roku 2015 a popřát vám do něj
co nejvíce šťastných a naplno prožitých
dnů. V tomto prvním čísle Kamelotu
vám mimo jiné předkládáme schválený rozpočet našeho města na rok 2015
a také Programové prohlášení Rady
města Tovačova na období 2015 – 2018.
V něm jsou popsány naše programové priority na následující čtyři roky. Při
jejich sestavení jsme vycházeli zejména z programů koaličních stran a hnutí,
které uspěly v uplynulých komunálních
volbách a usedly do městského zastupitelstva, ale také z požadavků vás, občanů
našeho města.
Podle očekávání budou naše investice
směřovat zejména do oprav a modernizace infrastruktury ve městě. Tím se rozumí především tolik žádané opravy komunikací a chodníků. Stranou nezůstane
ani tovačovský zámek, ale tak rozsáhlou
investici, jakou byla památková obnova
Spanilé věže, v tomto volebním období
neplánujeme.
I nadále budeme podporovat činnost našich zájmových spolků prostřednictvím dotací na rozvoj tělovýchovy
a sportu, prostřednictvím grantového
programu a také prostřednictvím dotací na pronájmy pozemků a budov, které
jsou v majetku města a spolky je užívají.
Další výrazná podpora bude směřovat do oblasti výchovy a vzdělávání
v naší základní a mateřské škole. Kromě

zabezpečení bezproblémového provozu
našich škol předpokládáme především
postupné vybavení školních tříd novým
žákovským nábytkem, výměnu mobiliáře
školního hřiště v zahradě mateřské školy a také zateplení budov mateřské školy.
Přispívat škole budeme také do oblasti
mezd, což by mělo umožnit integraci
a následné vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení.
Samostatnou oblastí pak budou investice do příprav a budování nového
víceúčelového sportovního areálu, který
by měl postupně vzniknout vedle naší
sportovní haly.
V roce 2015 předpokládáme zahájení prací na rekonstrukci komunikace
a chodníků v ulici Smetanova. V tuto
chvíli tato akce vázne pouze na provedení přeložky inženýrských sítí společností ČEZ. Předpokládáme rovněž re-

konstrukci dalšího vybraného chodníku.
Rozhodnutí, který to bude, prozatím nepadlo. Pokud se nám podaří získat dotaci
ze Státního fondu dopravní infrastruktury, spustíme vybudování bezpečnostních
prvků na přechodu pro chodce z centra
města na sídliště Zvolenov (osvětlení
přechodu a semafor). Začít bychom měli
také s budováním parkoviště v ulici Jiráskova a pod zdravotním střediskem.
V prostorách zámku by měla být
opravena studna v zámeckém parku
a realizovat by se měla také oprava a nátěr střechy zámecké kaple. Postupně se
začne připravovat projektová dokumentace k obnově průčelních fasád zámku
a především dokumentace k realizaci památkové obnovy hospodářských budov
předzámčí.
Stranou nezůstane ani naše sportovní hala. Realizovat by se měla přestavba
garáží na sklad pro stoly, židle a některé
nářadí a náčiní. Pokračovat bychom chtěli také v dalších úpravách a modernizaci
vnitřních prostor. Příznivci florbalu by se
mohli konečně dočkat nových mantinelů.
V oblasti odpadového hospodářství
musíme letos zrealizovat aukci na svoz
odpadů. Od tohoto kroku si slibujeme
především úsporu nákladů a celkové
zkvalitnění této služby.
Úkolů je před námi skutečně dost a já
vám za sebe slibuji, že budu veškeré své
úsilí věnovat jejich naplňování. Těším se
také na spolupráci s vámi, našimi občany.
Mgr. Bc. Leon Bouchal, starosta města

Město Tovačov
Zastupitelstvo města schválilo na svém 3. veřejném zasedání
konaném dne 26. 1. 2015 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.
34/03 - 15 Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje
kontrolu usnesení z 2. zasedání ZM, které se konalo
dne 15. 12. 2014.
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35/03 - 15 Zastupitelstvo města projednalo a bere na vědomí
Zprávu o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní
bezpečnosti na území města Tovačova a činnosti OOP
ČR Kojetín za rok 2014.
36/03 - 15 Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje
zprávu o činnosti rady města.
37/03 - 15 Zastupitelstvo města bylo seznámeno
se zprávou o činnosti finančního výboru.
38/03 - 15 Zastupitelstvo města bylo seznámeno
se zprávou o činnosti kontrolního výboru.

Číslo 1/2015

Tovačovský kamelot
39/03 - 15 Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje
smlouvu o upsání akcií nepeněžitými vklady sepsanou
mezi společností Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.,
se sídlem Šířava 482/21 Přerov a upisovatelem městem Tovačov, Náměstí 12, Tovačov. Pověřuje starostu
města podpisem smlouvy.
40/03 - 15 Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje
uzavření Smlouvy o právu provést stavbu na pozemku parc. č. 3256/1 v k.ú. Tovačov, který je ve vlastnictví Olomouckého kraje. Smlouva se vztahuje na akci
„Osvětlení přechodu pro chodce, Tovačov, ul. Podvalí
“ a bude uzavřena mezi městem Tovačov a Správou
silnic Olomouckého kraje. Zastupitelstvo města pověřuje starostu podpisem smlouvy.
41/03 - 15 Zastupitelstvo města projednalo a bere na vědomí
přijetí dotací:
a) ve výši 5.000,-- Kč na výdaje jednotek SDH na rok 2014,
b) ve výši 163.323,20 Kč od obce Lobodice a 84.004,70 Kč
od obce Troubky nad Bečvou na akci Varovný a vyrozumívací systém obcí Tovačov, Troubky a Lobodice.
42/03 - 15 Zastupitelstvo města projednalo a
a) bere na vědomí rozpočtové opatření č. 7/2014,
b) schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2015.
43/03 - 15 Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje
smlouvu o poskytnutí příspěvku ve výši 400.000,-- Kč
na provoz sportovní haly na rok 2015 a pověřuje starostu města jejím podpisem.
44/03 - 15 Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje:
a) rozdělení částky 300.000,-- Kč schválené v rozpočtu města Tovačov na rok 2015 na rozvoj tělovýchovy
a sportu takto:
TJ Sokol Tovačov
200.000,-- Kč,
Klub dráhového golfu Tovačov 30.000,-- Kč,
SDH Tovačov
10.000,-- Kč,
ZŠ a MŠ Tovačov
50.000,-- Kč,
Hanácký taneční soubor Hatě
10.000,-- Kč,
b) vzor smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku.
45/03 - 15 Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje:
a) Přihlášku města Tovačov za partnera obecně prospěšné společnosti Střední Haná, o.p.s.

b) Uzavření partnerské smlouvy mezi městem Tovačov
a obecně prospěšnou společností Střední Haná, o.p.s.
c) Pověření starosty města Tovačova Mgr. Bc. Leona
Bouchala k zastupování města Tovačov v obecně prospěšné společnosti Střední Haná, o.p.s.
46/03 - 15 Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje
podání žádostí o dotace do těchto dotačních programů:
Obnova kulturních památek v Olomouckém kraji
v roce 2015
– památková obnova studny v zámeckém parku,
Podpora kulturních aktivit v Olomouckém kraji v roce
2015
- pořádání hudebního festivalu Tovačovský portál,
Podpora akceschopnosti jednotek SDH v Olomouckém kraji
- příspěvek na pořízení, rekonstrukci, opravu požární
techniky a nákup věcného
vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí
Olomouckého kraje,
Program obnovy venkova MMR ČR
- obnova mobiliáře zahrady mateřské školy,
- rekonstrukce komunikace v ul. Smetanova.
Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón MK ČR v roce 2015
– oprava a nátěr střešní krytiny kaple tovačovského
zámku,
Státní fond dopravní infrastruktury
– bezpečnostní prvky v dopravě – osvětlení a zabezpečení přechodu pro chodce na sídliště Zvolenov.
47/03 - 15 Zastupitelstvo města deleguje
starostu města Mgr. Bc. Leona Bouchala jako zástupce
města Tovačov s právem hlasovacím na jednání valných hromad společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., v období 2015 – 2018.
48/03 - 15 Zastupitelstvo města deleguje
starostu města Mgr. Bc. Leona Bouchala jako zástupce
města Tovačov pro volby členů představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.
49/03 - 15 Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje
Programové prohlášení Rady města Tovačova na období 2015 – 2018.

Rozpočet města Tovačov na rok 2015
I. Příjmy
Odd.par.

Text

Třída 1
Daňové příjmy
1111 Daň z př.FO ze závislé činnosti
1112 Daň z př. FO ze samostatně
výdělečné činnosti
1113 Daň z příjmů FO z kapitálových
výnosů
1121 Daň z příjmů PO

Číslo 1/2015

Rozpočet
2015
5.200.000
200.000
500.000
5.000.000

1122 Daň z příjmů PO za obce
1211 Daň z přidané hodnoty
1332 Poplatek za vypouštění škodlivých
látek do ovzduší
1334 Odvody za odnětí zemědělské půdy
1340 Poplatek za komunální odpad
1341 Poplatek ze psů
1343 Poplatek za užívání veřejného
prostranství

500.000
11.000.000
2.000
200.000
1.677.000
71.000
150.000
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1344
1351
1355
1361
1511

Poplatek ze vstupného
Odvod loterií a podobných her
Odvod z výherních hracích přístrojů
Správní poplatky
Daň z nemovitosti
CELKEM

Třída 2
1011
2119
3314
3319
3321
3321
3349

Nedaňové příjmy
ZPF-příjmy z pronájmu pozemků
Ost. záležitosti těžebního průmyslu
Knihovna
Příjmy z kultury
Činnost v zámku
Obřadní síň – svatby
Zál.sděl. 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 kom.
odpadu
Péče o vzhled obcí a veř. zeleň
Činnost místní správy a pronájem
skříněk
Příjmy z úroků
Služba pro důchodce
CELKEM

3599
3612
3613
3631
3632
3722
3725
3745
6171
6310
6409

Třída 4
Přijaté dotace
4112 Neinv.přijaté transfery ze SR
CELKEM

PŘÍJMYCELKEM

II. Výdaje
Odd.par.

Text

Třída 5
Neinvestiční výdaje
1014 Ozdrav. zvířat
Deratizace hlodavců, odchyt psů, náklady na útulek, krmivo.
2212 Silnice, OOV, ochr.pomůcky, materiál,
dopravní značky, písek, PHM, telefon,
revize, technické prohlídky,oprava silnice v ulicích Prostějovská 600 a oprava
zábradlí na mostě 100,
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací
Ochranné pomůcky, materiál, odpadkové koše, nákup služeb,
Propagace cyklostezky Bečva
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1.000
100.000
1.200.000
200.000
3.100.000
29.101.000

845.000
300.000
30.000
110.000
352.000
70.000
15.000
490.000
1.684.400
813.000
13.000
10.000
258.000
170.000
12.000
7.000
40.000
50.000
5.269.400

1.380.000
1.380.000

35.750.400

Rozpočet
2015

60.000

905.000

125.000
35.000

2221 Provoz veřejné silniční dopravy
Neinvestiční výdaje obsahují příspěvek na dopravní obslužnost na autobusových linkách Přerov, Prostějov,
Olomouc a Kojetín.
2321 Odvádění a čistění odpadních vod
Zajištění provozu čerpací stanice na
Podzámčí-dešťová
kanalizace, spotřeba elektrické energie.
3119 Základní a mateřská škola – provoz
Příspěvek obsahuje výdaje na spotřebu
energií včetně dětské knihovny, opravy a udržování budov, věcná a mzdová
režie za zaměstnance, OOV, cestovné,
silniční daň, PHM, pojištění majetku,
odpisy,
Závazné ukazatele: výdaje na reprezentaci ZŠ 3.000,-- Kč,mzda 1 učitelky
v MŠ, 1 uklízečky v MŠ a 1 asistentky
v ZŠ vč. odvodů 630.000,--Kč,
3314 Knihovna
Neinvestiční výdaje obsahují náklady na nákup knih, nákup materiálu
a DDHM,OOV,poštovné, cestovné,
členský poplatek Svazu knihovníků, telefon, výměna osvětlení,
33190001 Záležitosti kultury – kronika
Neinvest.výdaje – částka zahrnuje odměnu kronikáře.
33190002 Zál. kultury – ostat. činnost
Neinvestiční výdaje obsahují kulturní
a společenské akce, nákup propag. materiálu, propagace města v médiích,
věcné a finanční dary.
33213001 Činnost v zámku – provoz
Neinvestiční výdaje jsou určeny na běžnou údržbu a opravy, mzdy zaměstnanců, ostatní osobní výdaje, hlídky PO,
revize, nájemné za zapůjčení sbírkových
předmětů, spotřebu energie, školení,
cestovné, telefon, opravy okapů a svodů,
opravy věžních hodin, dveří a oken, nákup sekačky, výstavních panelů.
33210003 Obřadní síň
Neinvestiční výdaje jsou určeny na zajištění provozu OS, spotřebu materiálu,
energie, OOV, altán na venkovní svatby.
3322 Zachování a obnova kulturních památek
Neinvestiční výdaje představují spoluúčast města při čerpání dotací
z Olomouckého kraje, Ministerstva kultury: památková obnova studny v zámeckém parku,
Obnova nátěru plechové střešní krytiny
kaple v zámku Tovačov.
3349 Záležitosti sděl. prostředků –
Tovačovský kamelot
Neinvestiční výdaje obsahují náklady
spojené se čtvrtletním vydáním a tiskem brožury Tovačovský kamelot .

180.000

30.000

3.800.000

188.000

30.000

402.000

100.000
1.733.000

85.000

300.000

300.000

75.000
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3392 Klub důchodců
Neinvestiční výdaje zahrnují náklady na
provoz klubu důchodců, spotřebu materiálu, DHM, přednášky a zájezd pro
důchodce, malování chodeb,
3399 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.
3412 Sportovní zařízení – sportovní hala
Příspěvek pro TJ Sokol Tovačov na zajištění provozu sportovní haly,
splátka úroků z úvěru 42 tis.

16.000

3421 Využití volného času dětí a mládeže
Neinvestiční výdaje – úhrada elek.energie, revize a oprava vybavení dětského
hřiště v Anníně,
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,
Rozúčtování tepla – ventily, elektroměry,

65.000

3612 Bytové hospodářství
Neinvestiční výdaje jsou určeny na běžnou údržbu domů, spotřebu energie,
materiálu, revize, energetický štítek150,
výměna sklepních oken v domě č.
531,532-120 tis., výměna topidel 50tis,
3612 87 Bytové hospodářství – dům pro důchodce
Neinvestiční výdaje jsou určeny na běžnou údržbu domu, spotřebu energie,
materiálu, revize, výměna oken v klubu,
rozúčtování tepla – ventily,
3613 Nebytové hospodářství
Neinvestiční výdaje jsou vyčleněny na
provoz a údržbu budov, OOV, odvody
a materiál v ZUŠ, energie a vody, plynu,
oplocení býval. stavebnin 100 tis., sanace omítek v Jamajce 80 tis, kotelna ZUŠ
30tis,
Úrok z jistiny 4mil.
3619 Ostatní rozvoj bydlení – provoz kotelen
v ZŠ, MŠ, sportovní hale, zdravotním
středisku, dům č. 87, MěÚ.
3631 Veřejné osvětlení
Neinvestiční výdaje obsahují prostředky
na údržbu a provoz veřejného osvětlení,
spotřebu elektrické energie, oprava VO
v ulici Nádražní a Dvořákova.

Číslo 1/2015

55.000

400.000
42.000

75.000

107.000

300.000

550.000

425.000

604.000

126.000
2.200.000

1.000.000

3632 Pohřebnictví
Neinvestiční výdaje slouží ke krytí nákladů na uzamykání hřbitova, úklid
zeleně, odvoz kontejneru s odpadem,
rozšíření urnového háje,
3639 Neinvestiční výdaje – příspěvek
Sdružení obcí mikroregionu SH – byv. á
30,-Kč, Sdružení tajemníků 1.500,-- Kč,
3669 Ostatní správa v oblasti bydlení – WC
Neinvestiční výdaje – zajištění provozu
WC na autobusovém nádraží, OOV a
odvody, spotřeba energie, vody, čisticích prostředků, výměna dveří, zasklení
oken, vymalování.
3721 Sběr a svoz nebezpečného odpadu
Neinvestiční výdaje – na odvoz nebezpečného odpadu,
OOV a odvody na pracovníka sběrného
dvora.
3722 Sběr a svoz komunálního odpadu
Neinvestiční výdaje zahrnují sběr a svoz
pevného domovního odpadu, odvoz
kontejnerů, odpad ze zahrádek, odvoz
tříděného odpadu.
3729 Rekultivace půdy- Bungalov
Neinvestiční výdaje zahrnují odběr
vzorků vody a údržbu zeleně.
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Neinvestiční výdaje obsahují náklady na mzdy pracovníků včetně odvodů, zajištění úklidu veřejné zeleně ve
městě, sečení trávy, výsadba a ořezání
stromů,OOV, nákup náhradních dílů,
ochranných prostředků, materiálu,
PHM, spotřebu energie, školení, oprava
sociálního zařízení, elektroměr.
4222 Veřejně prospěšné práce – Úřad práce
Neinvestiční výdaje – částečná úhrada
mezd pracovníků na úseku veřejně prospěšných prací přijatých z ÚP Přerov
4329 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 – zabezpečovací
prvky
5212 Ochrana obyvatelstva – výstražné systémy
Neinvestiční výdaje obsahují servisní
služby.

273.000

76.500

106.000

110.000

2.300.000

30.000

1.649.000

250.000

20.000

20.000

60.000

50.000

30.000
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5512 Požární ochrana
Neinv. výdaje zahrnují náklady na provoz jednotky požární ochrany, spotřebu
PHM, energie, vody, nákup materiálu,
školení řidičů, technické prohlídky, revize, pojištění majetku, spoluúčast města při čerpání dotací.
6112 Místní zastupitelské orgány
Neinvestiční výdaje obsahují odměny
členům zastupitelstva města včetně odvodů, školení a cestovné.
Činnost místní správy
6171 Neinvestiční výdaje obsahují výdaje
na činnost místní správy a jsou rozděleny na výdaje osobní (platy zaměst.)
4.500.000,- 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.
6310 Výdaje z finančních operací
Neinvestiční výdaje jsou určeny na poplatky peněžních ústavu za vedení účtů
a platba daně PO za obec.
6320 Pojištění funkčně nespecifikované
Neinvestiční výdaje na souhrnné pojištění majetku města, pojištění pomníku.

150.000

1.906.000

7.999.300

6399 Ostatní finanční operace
Odvod DPH FÚ.
6409 Ostatní činnosti
Neinvestiční výdaje obsahují:
- grantový program 200tis, rozvoj tělovýchovy a sportu 300tis
- příspěvek na obnovu domovních fasád v památkové zóně 200,
- příspěvky Sdružením obcí 10,
- příspěvky organizacím na pronájmy,
elekt.energii 110,
- projekty (zástavba za Humny 250, PD
na rekonstrukci VO – Nádražní
a Zvolenov 80, zpracování žádostí o dotace a výběr. řízení 150,
- GP, věcná břemena 100, posudky 10,
aukce 15,
6409 87 Služby pro důchodce
Výdaje na OOV, materiál, ochranné pomůcky.
CELKEM
Třída 6

550.000

275.000

Kapitálové výdaje
CELKEM

110.000
1.425.000

29.000

31.731.800

0

Třída 8
Mezisoučet
8124 Splátky úvěrů
8124 Splátkový kalendář – býv.stavebniny
VÝDAJECELKEM

31.731.800
3.338.600
680.000
35.750.400

Nezahrnuté akce do návrhu rozpočtu na rok 2015
Ulice Smetanova 2.000.000
Technologie plynové kotelny v ZŠ 70.000

Programové prohlášení Rady města Tovačova pro období 2015 - 2018
I. Malé a efektivní město

-

1. V čem budeme pokračovat
- Posilování rozpočtu města o finanční prostředky z národních dotačních programů,
programů Olomouckého kraje a programů
podporovaných strukturálními fondy EU.
- Modernizace vybavení Městského
úřadu Tovačov.
- Úspora energií v městských objektech
prostřednictvím účasti v aukcích.

-

2. Co chceme nového
- Změna formy hospodaření zámku Tovačov na příspěvkovou organizaci města.
II. Kvalitní městská infrastruktura
1. V čem budeme pokračovat
- Postupná rekonstrukce chodníků ve
městě.
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-

Revitalizace ulic města - Smetanova,
Podvalí u židovského hřbitova.
Řešení provozu motorových vozidel
na náměstí včetně parkování.
Postupná revitalizace městského
hřbitova.

2. Co chceme nového
- Předláždění ulice Förchtgottova.
- Předláždění chodníku vedoucího
z náměstí k zámku.
- Zahájení revitalizace prostoru bývalých stavebnin před sportovní halou.
- Příprava komplexní revitalizace autobusového nádraží.
- Příprava komplexní revitalizace náměstí.
- Vybudování nových parkovacích míst
ve městě - před sportovní halou, na
sídlišti Zvolenov a pod zdravotním
střediskem.

III. Moderní školství a zdravotnictví
1. V čem budeme pokračovat
- Podpora činnosti zájmových kroužků
v ZŠ a MŠ Tovačov.
- Podpora činnosti Klubu rodičů a přátel ZŠ a MŠ Tovačov.
- Udržení současného stavu kvalitní lékařské péče ve městě.
2. Co chceme nového
- Nový žákovský nábytek do učeben
základní školy.
- Zateplení budovy mateřské školy.
- Zateplení budovy zdravotního střediska.
- Výměna mobiliáře dětského hřiště
v zahradě mateřské školy.
- Modernizace školní jídelny ZŠ a MŠ
Tovačov.

Číslo 1/2015
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IV. Bezpečné město

-

1. V čem budeme pokračovat
- Spolupráce s OO Policie ČR Kojetín
v zajišťování bezpečnosti ve městě.
- Spolupráce s bezpečnostními agenturami při zajištění pořádku na kulturních akcích pořádaných ve městě.

-

2. Co chceme nového
- Modernizace vybavení jednotky Sboru dobrovolných hasičů Tovačov.
- Bezpečné a osvětlené přechody na
frekventovaných komunikacích ve
městě - před sídlištěm Zvolenov
a u Domova pro seniory Tovačov.
- Umístění bezpečnostních kamer do
vybraných lokalit města.
V. Dobré podmínky pro podnikání
a zaměstnanost
1. V čem budeme pokračovat
- Spolupráce s podnikatelskými subjekty a živnostníky působícími ve městě.
- Spolupráce s Úřadem práce Přerov
při obsazování sezónních pracovních
míst při úklidu města a údržbě zeleně
nezaměstnanými občany města.
- Nabídka letních brigád pro studenty
při úklidu města a zámku.
2. Co chceme nového
- Podpora tvorby nových pracovních
míst ve městě.
- Pravidelné schůzky se zástupci firem
a živnostníků působících ve městě.
VI. Zdravé životní prostředí
1. V čem budeme pokračovat
- Zajištění provozu sběrového dvora.
- Postupná revitalizace městských parků včetně modernizace mobiliáře.
- Efektivní úklid města a údržba zeleně.
- Zpětný odběr PET lahví.
2. Co chceme nového
- Klidné neděle bez hlučných strojů.
- Domácí kompostéry pro občany města.
- Vypsání aukce na svoz komunálního
odpadu.
- Postupná revitalizace lokality Viklice
- přeměna na lesopark.
VII. Odborná památková péče
1. V čem budeme pokračovat
- Postupná památková obnova zámku
Tovačov.

Číslo 1/2015

-

-

Efektivní a odborná údržba kulturních památek v majetku města.
Dotace na obnovu průčelních fasád,
střech a oken domů v městské památkové zóně.
Spolupráce se Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska.
Spolupráce s Římskokatolickou farností Tovačov při opravách církevních památek.
Spolupráce s Federací židovských
obcí při zajištění péče o židovský
hřbitov.

2. Co chceme nového
- Památková obnova průčelních fasád
vnitřního zámku.
- Oprava omítek sala terreny v zámku.
- Památková obnova studny v zámeckém parku.
- Zahájení revitalizace zámeckého parku.
- Vypracování studie revitalizace parku
Bloudník.
- Příprava památkové obnovy hospodářských budov předzámčí.
VIII. Rozvíjející se cestovní ruch
1. V čem budeme pokračovat
- Kvalitní propagace města ve spolupráci s médii.
- Propagace cyklostezky Bečva.
- Spolupráce se sdružením Střední Morava – Sdružení cestovního ruchu.
- Řízené koupání na Tovačovských jezerech.

-

neziskových organizací působících ve
městě.
Organizace kulturních, sportovních
a společenských akcí pro občany města.
Modernizace vnitřních prostor sportovní haly.
Modernizace sportovního areálu Pod
Břízami.

2. Co chceme nového
- Přemístění fit centra do sportovní
haly.
- Přemístění městské knihovny do prostor fit centra v ulici Förchtgottova.
- Vybudování dětského hřiště ve sportovním areálu Pod Břízami.
- Vybudování víceúčelového sportovního areálu u sportovní haly.
X. Důstojné podmínky pro seniory
1. V čem budeme pokračovat
- Podpora činnosti Klubu seniorů Tovačov.
- Spolupráce s Domovem pro seniory
Tovačov.
- Zapojení seniorů do příprav kulturních a společenských akcí ve městě.
- Organizace Dne seniorů ve městě.
- Zákaz podomního prodeje na celém
území města.
2. Co chceme nového
- Rekonstrukce koupelen v domě se
službami pro seniory.
- Vybudování nových odpočinkových
míst ve městě.

2. Co chceme nového
- Vybudování příměstského kempu.
- Vybudování cyklostezky Tovačov –
Troubky.
- Změna prohlídkové trasy pro návštěvníky tovačovského zámku.
- Vybudování nových expozic ve věžních komnatách Spanilé věže zámku.
- Vybudování městského informačního centra.
- Zajištění značky "Cyklisté vítáni" na
tovačovském zámku.
- Změna systému vstupu na vyhlídkový
ochoz Spanilé věže zámku Tovačov.
- Podpora aktivit pro rozvoj cestovního
ruchu ve městě se zaměřením na budování ubytovacích kapacit.

XI. Spokojené rodiny

IX. Bohatá kultura, sport a společenský
život

PPR bylo schváleno na 3. zasedání zastupitelstva města pod č. usnesení 49/03-15.

1. V čem budeme pokračovat
- Podpora činnosti zájmových spolků a

Mgr. Bc. Leon Bouchal
starosta města

1. V čem budeme pokračovat
- Podpora prorodinných aktivit ve městě.
- Podpora činnosti klubovny pro děti
a mládež.
2. Co chceme nového
- Příprava lokality Za Humny na I. etapu výstavby rodinných domů.
Programové prohlášení Rady města Tovačova pro období 2015 – 2018
bylo schváleno Zastupitelstvem města
Tovačova na 3. zasedání, konaném dne
26. 1. 2015 pod bodem usnesení 49/0315.
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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.

Místní poplatek za odvoz odpadu - Obecně závazná vyhláška
č. 3/2012 - je splatný nejpozději do 30. června.
- Sazba poplatku pro rok 2015 činí 650,-- Kč .
- Poplatníci jsou povinni do 15 dnů ohlásit správci poplatku
všechny skutečnosti, které mají vliv na vznik, zánik a výši
místního poplatku.

Užívání veřejného prostranství – skládky dřeva, stavebního
materiálu, lešení, sutě apod. podléhá Obecně závazné vyhlášce
č. 2/2011. Poplatník je povinen předem 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.

Policista OOP Kojetín oceněn jako Policista roku
V pátek 16. 1. 2015 proběhlo v Přerově slavnostní vyhlášení „Policisty roku
2014“, kde byli oceněni nejlepší policisté
v kategoriích velitel roku, policista roku
a tým roku, dále nejlepší občanský zaměstnanec roku. Všichni ocenění obdrželi z rukou ředitele Krajského ředitelství
policie Olomouckého kraje plk. Ing. Libora Krejčiříka a vedoucího Územního
odboru PČR Přerov plk. JUDr. Martina
Lebdušky pamětní listy a upomínkové
předměty.
Nprap. Dušan Ševčík, policista obvodního oddělení v Kojetíně, je jeden ze čtyř
oceněných policistů v kategorii Policista
roku. Jedná se o jednoho z nejzkušenějších
policistů na tomto obvodním oddělení,
který zde slouží již patnáctým rokem. Prošel různými pozicemi na tomto oddělení,
nyní pracuje na pozici zpracovatele. Byl
oceněn za dlouhodobé dosahování výborných pracovních výsledků a za příkladné

plnění služebních povinností, a to i nad
rámec pracovní doby.
Taktéž v loňském roce získal ocenění

Policista roku 2013 Územního odboru
PČR Přerov policista obvodního oddělení v Kojetíně, a to prap. Luděk Ondrušek.

Trochu statistiky…
Podle výpisu z matriky bylo k 1. lednu 2015 v Tovačově celkem 2.535 obyvatel, z toho 1.220 mužů a 1.315 žen. Jistě Vás
bude zajímat, jaké bylo věkové složení obyvatel. O tom následující tabulka:
věk do věk 6 – věk 18 – věk 60
5 let 17 let 59 let – 79 let
muži
ženy
celkem
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78
85
163

137
140
277

715
710
1425

287
247
534

věk 80
a nad
80 let
98
38
136

celkem

1315
1220
2535

A jaká byla migrace obyvatel v roce 2014?
Počáteční stav k 1. 1. 2014 byl 2.497 obyvatel. Do Tovačova
se přistěhovalo 75 občanů, narodilo se 29 dětí, odstěhovalo se
39 občanů, zemřelo 27 občanů, takže k 31. 12. 2014 byl stav
2.535 občanů. Stav obyvatel v našem městě se za rok 2014 zvýšil
o 38.
V průběhu roku 2014 se v našem městě uskutečnilo celkem
54 svatebních obřadů, z toho 10 svatebních obřadů, kdy alespoň jeden ze snoubenců měl trvalý pobyt v našem matričním
obvodu.
Jana Halířová (matrika)

Číslo 1/2015
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Odchyt psů v Tovačově v roce 2014

Pes byl odchycen dne 9. 1. 2014 na ulici
kpt. Jaroše. Dne 13. 1. 2014 byl navrácen původnímu majiteli.

Fenka křížence byla odchycena na Náměstí v Tovačově dne 27. 5. 2014. 31.
5. 2014 byla předána náhradnímu majiteli v Tovačově.

Pes byl odchycen dne 29. 5. 2014 v ulici Podvalí. Byl navrácen původnímu
majiteli.

Fenka křížence byla odchycena na Náměstí v Tovačově dne 27. 5. 2014. 31. 5.
2014 byla předána náhradnímu majiteli
v Tovačově.

Pes byl odchycen dne 8. 4.2014 u hasičské zbrojnice v Tovačově. Dne 17. 4.
2014 byl odvezen do útulku v Čechách
pod Kosířem.

Pes křížence bernského salašnického
byl odchycen dne 29. 7. 2014 na ulici
Široká. 30. 7. 20104 byl pes navrácen
původnímu majiteli v Tovačově.

Pes křížence byl odchycen dne 1. 10.
2014 v ulici Široká. Dne 3. 10. 2014 byl
předán náhradní majitelce do Chropyně.

Dne 8. 10. 2014 byla nalezena na ulici
Podvalí kočka sražená automobilem.
Na základě zjištěného poranění páteře
byla utracena veterinárním lékařem.

Dne 23. 10. 2014 byl u nákupního střediska odchycen pes křížence středního
vzrůstu. Dne 24. 10. 2014 byl navrácen
původnímu majiteli v Tovačově.

Při odchytů zatoulaných psů
spolupracuje město Tovačov
se Sdružením kynologů Tovačov, o.s.
V ulici Jiráskova byla dne 27. 10. 2014
odchycena fenka Hovawarta. Dne
28.10. 2014 byla navrácena původnímu
majiteli v Tovačově.

Číslo 1/2015
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MŠ Tovačov
Střípky z MŠ Tovačov
Blíží se konec 1. pololetí a děti z naší
MŠ už mají za sebou spoustu hezkých
zážitků. Každý měsíc za námi do školky
přijíždí divadlo s pohádkou a děti se na
ni vždycky těší. Na konci října se děti dočkaly tradiční „Dýňové slavnosti“, na které se také se svými rodiči podílely - dlabaly dýně, vyráběly strašidla a ty nám pak
zdobily zahradu MŠ. Po setmění v kostýmech duchů a strašidel prošli tajemnou
cestu za světýlky. Každá třída si vypustila
svůj lampion štěstí a všichni se vyřádili
na strašidelné diskotéce.
I v listopadu bylo veselo. Vydali
jsme se do Přerova na hudebně-divadelní představení „Tetiny v kuchyni“.
A když nastal adventní čas, každý čekal
na vzácnou návštěvu Mikuláše. Ten s sebou přivedl i andílka a veselého čertíka.
Děti byly statečné, nebály se a za básničku či písničku dostaly pytlík dobrot. Pro
vánoční pohlazení jsme si zašli do ZUŠ
na vánoční koncert plný koled, rolniček
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a zvonečků. Viděli jsme také hudební pohádku „ O budulínkovi“ v podání žáků
ZUŠ. Před Vánocemi děti nezapomněly
ani na své nejbližší a vyráběly pro ně přáníčka, dárečky a pečlivě se připravovaly
na vánoční besídky. Děti ze třídy Berušek
nacvičily vánoční hru „Narození Ježíška“,
se kterou vystoupily i v našem zámku
před Vánocemi. Děti ze třídy Medvídků
pro rodiče nachystaly po besídce vánoční
dílničky, děti ze třídy Sluníček měly pro
rodiče připravenou netradiční besídku
v překrásné kapli našeho zámku. A naši
nejmenší? Děti ze třídy Koťátek pro velkou nemocnost před Vánocemi čeká
lednové posezení, kde rodičům ukáží, co
všechno se ve školičce naučily.
Ve školce probíhají také zájmové
kroužky – Hanáček, angličtina, grafomotorika pro předškoláky, a jsou u dětí
velice oblíbené. V lednu děti z Berušek
a Medvídků zahájily předplavecký výcvik
na bazéně v Přerově. Naše předškoláky

čeká na konci ledna návštěva v 1. třídách
naší školy a v únoru pak zápis do ZŠ. Budeme jim držet pěsti, aby ho zvládli levou
zadní. jaké akce nás čekají ve 2. pololetí? Necháme se překvapit, ale určitě jich
bude dost a nudit se rozhodně nebudeme.
Začneme třeba oblíbenou akcí Dětské šibřinky, které se uskuteční dne 1. března
2015 ve sportovní hale v Tovačově. Přijďte si s dětmi zatancovat a pobavit se.
Lenka Šálková, MŠ Tovačov
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ZŠ Tovačov
Mirek Peřina “válí“
Milí čtenáři Kamelotu,
asi před půl rokem jsem informovala
žáky i učitele ZŠ a MŠ Tovačov o úspěších
našeho žáka Mirka Peřiny, který je současně maturantem GJŠ v Přerově, a chtěla
bych se podělit i s Vámi.
Jsem potěšena, že Mirek nezapomíná na naši školu a vždy se s námi podělí
o své úspěchy v soutěžích a studiu. V říjnu
letošního roku byl na mezinárodní konferenci v německém HEILBRONNU a poté,
co se vrátil, získal „pozici“ středoškolského popularizátora chemie pod UPOLem.
Jednou za čas jezdí předvádět efektní
chemické pokusy na nějaké akce. Protože
vše dělá rád a s chutí, pokusy se mu nejen
daří, ale všímají si toho i odborníci a za-

čátkem prosince 2014 převzal cenu „Talent
Olomouckého kraje“ za všechny úspěchy
v soutěžích a olympiádách v minulém
školním roce. Teď začátkem prosince opět
soutěžil, i když je maturant, a zúčastnil se
krajského kola chemické olympiády, kde
byl na pátém místě v kraji a opět úspěšný
řešitel. Jak sám píše – cituji: “Zvládám vše
jen tak tak zkombinovat s učivem ve škole a soukromým životem, ale i když jsem
často unavený, tak z většiny věcí mám
dobrý pocit. Já jsem zase stále moc vděčný za to, že jsem mohl být Vaším žákem
a že jsem mohl od Vás pochytit, co nejvíce to šlo. Vy máte svoje povolání moc
ráda a je vidět, že ti „chytří“ nebo spíš
uvědomělí studenti to vidí a těží z toho.

Já mám vždy po nějakém úspěchu prostě nutkání Vám napsat, protože vím, že
i vy máte radost z mé informace a nemyslíte si, že se jen přehnaně chlubím.“
(konec citace) Tak Mirku! Píšu za sebe
a i za ostatní učitele ve škole. Každý dobrý učitel se raduje z úspěchů svých žáků
a zvláště, je-li to úspěch v jeho oboru. Je
vidět, že jiskra, která vzplanula v chemii
u Tebe, byla již v Tovačově a to nás nesmírně těší a taky zavazuje snažit se vychovávat takových žáků víc a víc. Ať se ti
daří ve škole i v soukromí a budeme se
těšit na další zprávy od Tebe. Mně osobně
jsou Tvoje informace zároveň odměnou
za práci a motivací dělat vše dál.
Vladimíra Vránová

Dějepisná exkurze 6.A
Ve středu 10. prosince 2014 jsme se vydali na cestu do pravěku. Hned po první vyučovací hodině jsme vyšli na autobusovou zastávku, kde jsme počkali na autobus, který nás odvezl
do Přerova. Po příjezdu jsme společně zamířili do Muzea Jana
Amose Komenského na animační program s názvem „Jak
k nám lovci mamutů přiletěli dymníkem“.
Program začal velmi netradičně. Nejdříve nám ukázali malou sochu mamuta a vysvětlili, jak velký byl dospělý mamut.
Poté nás seřadili do řady a dali nám do rukou dlouhý provázek.
Zhasla se světla a my procházeli poslepu do další místnosti. Byl
to zvláštní pocit, a zřejmě tak nějak si připadali i pravěcí lidé,
když vlezli do jeskyně bez světla. Pak se rozsvítilo a všude okolo byly vitríny plné zajímavých věcí. Byly tam staré vázy, násady na nástroje, různé vykopávky a spousta dalších zajímavých
předmětů. Všichni jsme si sedli na zem a paní průvodkyně nám
posílala lahvičky, ve kterých bylo vždy něco jiného, například
bezové květy nebo sušené borůvky. Taky nám poslala kožešinu,
různé kamínky, mamutí zub a vyrytý obrázek Venuše do dřív-
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ka. V průběhu celé prohlídky nám ukázali zajímavé věci z osady lovců mamutů, hromadný hrob, železné ozdůbky pro ženy,
hřivny i jeden zvětšený model jejich koženého obydlí. Na konci
celého programu se z nás na chvíli stali archeologové.
Do školy jsme se všichni vraceli nabytí novými poznatky
a celý výlet se tak stal moc pěkným zpestřením výuky dějepisu.
Jakub Skopal, 6.A
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Prodej vánoční hvězdy
Školní parlament pod vedením paní učitelky Lehké prodal v prosinci loňského roku 70 velkých a 100 malých vánočních hvězd.
A proč vlastně vánoční hvězdy u nás ve škole prodáváme? Peníze z jejich prodeje putují nadaci Šance. Myslím si, že je to dobrá věc
a měli bychom v ní pokračovat. Celkem jsme na konto pro nemocné děti přispěli částkou 12.500,- Kč.
Jménem celého školního parlamentu chci poděkovat všem, kteří přispěli na dobrou věc.
Darina Sedlmaierová, 6.A

Výlet deváťáků na výstavu Bodies Revealed v Brně
Unikátní výstava o lidských tělech a orgánech odhalila lidské
tělo v celé jeho složitosti a kráse. Je rozdělena do 9 částí, které obsahují jedinečné celosvětové exponáty věnující se jednotlivým systémům lidského těla, jako je kostra, svalstvo, dýchací soustava, trávicí
soustava, oběhová a rozmnožovací soustava a nervová soustava. Je
zároveň zaměřena na prevenci proti civilizačním chorobám a kouření. Vybrané exponáty názorně ukazují poškození lidského těla
následkem přejídání a nedostatku pohybu. Tyto reálné a mnohdy
šokující příklady jsou o mnoho silnějším podnětem k zamyšlení nad svým přístupem k životu než jakýkoliv text nebo obrázky
v učebnicích. Díky 3D animacím žáci vše ještě lépe pochopí.
Vladimíra Vránová
A jaké zážitky si odnesli samotní deváťáci?
V úterý 13.1.2015 se naše třída 9.A společně se čtyřmi žáky
z 9.B za doprovodu paní učitelky Vránové a našeho pana třídního
učitele Jehláře zúčastnila výstavy Bodies Revealed v Brně. Z Tovačova jsme okolo sedmé hodiny vyjeli autobusem do Kojetína
a odtud jsme vyrazili vlakem do Brna, kde jsme byli okolo deváté
hodiny. Vystoupili jsme na hlavním nádraží a odtud jsme šli pěšky
na výstavu.
Výstava měla několik sálů a v každém sálu bylo vidět něco jiného, informace doplňovaly obrazovky, na kterých byly promítány
různé další zajímavé informace. Na výstavě nás naše průvodkyně,
studentka medicíny, seznámila a ukázala nám lidské tělo v celé své
kráse a jednotlivé orgány z opravdových lidských těl, které byly
speciálně upraveny a vystaveny. Dále jsme na výstavě mohli vi-

dět porovnání zdravých plic a plic kuřáka, vývoj lidského zárodku
v různých etapách jeho života, pohlavní orgány muže a ženy, jak
vypadá zhoubný a nezhoubný nádor v různých orgánech, svalstvo,
různé kosti, lebky, mozek zdravý a mozek po mrtvici, páteř, různé
cévy, žlázy a mnoho dalších různých částí lidského těla, samozřejmě všechno bylo opět z opravdového lidského těla.
Po výstavě jsme navštívili galerii Vaňkovka, kde jsme dostali rozchod na občerstvení a porozhlédnutí po Vaňkovce či okolí.
Okolo druhé hodiny jsme se pěšky vrátili na brněnské hlavní nádraží a vlakem odjeli do Kojetína. Ve čtyři hodiny jsme se z Kojetína vrátili autobusem zpátky do Tovačova obohacení o mnoho zajímavých informací o našem lidském těle, které bychom z obrázků
z učebnic přírodopisu tak dobře a podrobně neviděli.
Myslím si, že tento výlet se všem moc líbil a rozšířil naše
znalosti přírodopisu, a doufáme, že to není náš poslední takto vydařený výlet.
Anna Netopilová, 9.A

„Černá chvilka ve výtvarném čarování“
Každé úterý se scházím s dětmi I. stupně ve výtvarném kroužku a tvoříme nebo si jen tak výtvarně hrajeme. Bylo tomu tak
i 16. 12. 2014, jen jsme si poslední schůzku před vánočními prázdninami už trochu slavnostně ozvláštnili. Vánoce mají děti ze všech
svátků v roce nejraději. Povídali jsme si, jak je kdo doma nebo ve
světě slaví a jaké zvyky mají nejraději, jak probíhá jejich Štědrý den
a hlavně večer. Na co se nejvíce těší? Jaké koledy rádi zpívají? A jaké
cukroví je pro ně to nejvoňavější. Všichni se shodli, že perníčky,
a já pro děti měla připravenou krabici plnou perníkových zvonků
k dotvoření jako překvapení.
Donesla jsem kousek těsta, aby si všichni vyzkoušeli, jak je
měkoučké, jak se dá pěkně vyválet a vykrojit tvořítky perníčky.
Povídali jsme si o tom, jak pečou také doma s maminkami nebo
babičkami a jaké elektrospotřebiče k tomu všemu využijí. Byli překvapeni, kolik pomocníků nejen v kuchyni je na elektriku. A co
kdyby elektrický proud nebyl? Co kdyby ho chytří lidé nikdy neobjevili nebo nevěděli, jak jej využít? Jak děti prožívají, když nejde,
a proč se tak děje? A co by se asi mohlo všeho stát, kdyby na svě-
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tě už nikdy elektrika nebyla? Děti diskuze o tzv. black outu velice
bavila a bylo zábavné poslouchat teorie podnícené jejich bohatou
dětskou fantazií.
Ale abychom náš čas využili i činorodě a tvořivě, vrhli jsme se
na dozdobení zvonků tradiční bílou sněhovou polevou a rozpuš-

…příprava těsta…
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těnou čokoládou. Nejprve jsme v míse metličkou poctivě ručně
vymíchali lesklý sníh z bílků, moučkového cukru a citronové šťávy.
Všichni připojili svou ruku k dílu a opravdu si „mákli“, protože bez
šlehače je to, hlavně pro jejich drobné ruce, těžká práce. Čokoláda
povolila v horké vodě a malí umělci mohli vytvářet opravdu originální dílka. Nejprve nazdobili všechny perníky, potom malovali
netradičními barvami na papír a nakonec po sobě. Byla to opravdu velice sladká hodina, protože všichni prokládali práci mlsáním.
A nakonec vůbec nebyla černá, ale bílá jako sníh a ták veselá.
Na závěr naší předvánoční oslavy jsme si všichni zazpívali
naše nejznámější vánoční písničky a ještě při úklidu jsme si koledy
všichni pěkně notovali. Než jsme se rozloučili, ukázali jsme si na
školním dvoře červený kontejner, kam můžeme odnést pokažené
malé elektrospotřebiče a schránku ve škole na použité baterie. Slíbili jsme si, že i v novém roce budeme co nejvíc dodržovat zásady
třídění odpadu a podporovat v rámci našich možností myšlenku
„recyklovaní“. Domů si každý odnášel nejen zážitek ze zajímavě
stráveného odpoledne a bříško plné laskomin…
Za všechny děti z VV kroužku pro I. stupeň ZŠ a MŠ Tovačov
Nemravová Petra (vedoucí).

…perníkové zvonky…

…jak na sníh…
…zvonky štěstí…

…čarovné malování…
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…holky a kluci v akci…
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Perličky ze školních lavic
•
•
•

•

•

•
•

Máme tři části slova: předponu, příponu a křen.
Máme rod ženský, střední a pánský.
charakteristika mého kamaráda
…Na čele nosí hustší obočí, vlastní tmavě zelené oči, nos a
rty.
charakteristika mého dědečka
…boty nosí takové obyčejné, prostě stejné jako nosíme my
všichni.
charakteristika mého kamaráda
Aji když mi leze na nervi skrs nějakou pytlovinu, tak za půl
hodiny je jak kdyby se nic nestalo.
charakteristika mého kamaráda
Nos mu z postavy nijak zvlášť nevyniká.
Jaká je první pomoc při uštknutí zmijí?
Zavážeme nad ranou, musíme být v klidu a popíjet.
Musíme přiškrknout a zavolat sanitku.

•

Co je to zvětrávání hornin?
Naničování tvaru hornin.
Často buchaj sopky.
• V roce 1409 byl vydán Detektor kutnohorský.
• Jak přečkávají zimu obojživelníci?
V blátě ztvrdutí.
• Jak nazývají budhisté stav věčné blaženosti?
Niagára.
• Uveď rudy, ze kterých se získává železo:
Krakatit.
• Klíšťata přenášejí:
- ceflapalitýdu
- mokolirézu
- enafalidu
• Lidská kůže chrání dělo.
ze svých záznamů dodaly Marcela Haraštová a Olga Polzerová

Střední škola řezbářská
Už 20 let připravuje Střední škola řezbářská Tovačov své
žáky v oborech zaměřených na zpracování dřeva. Za tu dlouhou
dobu se ve škole mnohé změnilo, i když skladba oborů zůstává
po řadu let stejná (uměleckořemeslné zpracování dřeva, truhlář
pro výrobu nábytku, truhlářské práce). Školou prošlo množství
absolventů, z nichž někteří jsou dnes uznávanými odborníky
a výbornými řemeslníky. Někteří se do školy vrátili v roli pedagogů a předávají tak dál své zkušenosti a dovednosti. Změnil se
i vzhled školy – vznikly nové dílny, v nichž stojí nové moderní
stroje, prostory školy vyzdobili sami žáci svými výrobky, kresbami a nástěnnými malbami. Co však zůstává i přes všechny
proměny stále stejné, je příjemná, pohodová a přátelská atmosféra, která tu po celou dobu existence školy panuje.
Škola se tradičně prezentuje na celé řadě akcí, výstav a soutěží
a je také zapojena do několika zajímavých projektů. Od loňského roku pokračuje projekt Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji (CZ.1.07/1.1.00/44.0009),
v jehož rámci naši školu navštěvují žáci 8. a 9. tříd některých
kojetínských a přerovských ZŠ, aby si pod vedením zdejších mistrů a starších žáků zkusili práci se dřevem. Součástí projektu
je i vznik elektronické učebnice zaměřené na zpracování dřeva, na jejíž tvorbě se podílejí dva z našich učitelů odborných
předmětů. Další z projektů, do něhož je kromě žáků zapojeno
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i 6 peadgogů, nese název Všechno v mém životě souvisí (zkráceně minipodniky, CZ.1.07/1.1.00/54.0041). V rámci tohoto
projektu si žáci zkouší, jak v praxi funguje malá firma a co
všechno je nutné udělat, než se určitý produkt dostane k zákazníkovi. Naše minipodniky jsou zaměřené na dřevovýrobu, provoz lesní školky a vydávání školního časopisu. Součástí projektu
jsou i připravované exkurze do podniků podobných zaměření
(MAFRA PRINT, Arboretum Horizont, Skanzen Rožnov pod
Radhoštěm), aby své fiktivní firmy mohli žáci porovnat s těmi
skutečnými a najít v nich potřebnou inspiraci. Účast na projektu rovněž umožnila škole zakoupit potřebné nářadí a zařízení,
např. 2 notebooky, multifunkční tiskárnu, externí disk, ale také
dláta pilky a další ruční nářadí, jež žáci a učitelé využijí i po
skončení projektu.
Všechny, kteří se o naší škole chtějí dozvědět víc, zveme na
dny otevřených dveří 6. A 7. února (6. února 8 - 17,00 hod.,
7. února 8 - 12,00 hod.).
23. února proběhne 2. kolo přijímacího řízení do prvního
ročníku oboru uměleckořemeslné zpracování dřeva pro školní
rok 2015 – 2016.
Více informací o SŠŘ Tovačov naleznate na www.sstovacov.cz.
za SŠŘ Tovačov
Marta Sedlářová
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Kalendárium pro rok 2015
1470 – získal Ctibor II. Tovačovský od Jiřího z Poděbrad tovačovské
panství do dědičného držení – 545 let
1475 – Ctibor II. Tovačovský sloučil Staré město s Novým v jeden
celek (založeno náměstí) – 540 let
1475 – Ctibor II. Tovačovský založil „Paní dům“ – pro svobodné paní
a vdovy ze zámku – 540 let
1480 – Ctibor II. Tovačovský se zasloužil o zapisování do zemských
desek v českém jazyce (dosud byla možná pouze latina) – 535
let
1515 – Pernštejnové zřídili špitál pro chudé – 500 let
1515 – Jan z Pernštejna spravoval Tovačov (ještě se svým otcem
Vilémem) – 500 let
1530 (9. července) – narodil se Vratislav z Pernštejna – 485 let
1535 (23. července) – Jan z Pernštejna udělil cechovní list ševcům
a koželuhům – 480 let
1540 – Jan z Pernštejna zřídil očistné lázně, které mohli poddaní užívat bez poplatku – 475 let
1540 (5. září) – narodil se Śtěpán Illiésházy – 475 let
1530 (9. července) – narodil se Vratislav z Pernštejna, majitel tov.
zámku – 485 let
1555 (14. září) – sňatek Marie de Lara a Vratislava z Pernštejna ve
Vídni – 460 let
1575 – narodil se Maximilian z Pernštejna (syn Vratislava), olomoucký kanovník – 440 let
1575 – narodil se Vejkart ze Salmu – 440 let
1600 (13. prosince) – Tovačov koupili bratři Vejkart a Karel ze Salmu
– 415 let
1620 (18. února) – zemřel Jan Sarkandr – 395 let
1715 (1. srpna) – prodán Tovačov Janu Jetřichovi Petřvaldskému –
300 let
1765 – postoupila vrchnost měšťanům část vysušeného Skašovského
rybníka k pastvě dobytka – 250 let
1785 (29. května) – velký požár v židovské čtvrti – 230 let
1790 – císař Leopold potvrdil městu konání 4 výročních trhů
– 225 let
1795 – hrabě Arnošt z Khuenburgu se oženil s hraběnkou Marií
Annou Chorinskou – 220 let
1825 (28. prosince) – narodil se Arnošt Förchgott Tovačovský – 190 let
1840 (22. ledna) – rozvodnila se řeka Bečva, v Troubkách zničeny
mnohé domy – 175 let
1860 (3. března) – narodil se Ludwig Gutmann (syn Davida
Gutmanna) – 155 let

1865 – založen spolek Ctibor (původně jako mužský zpěvácký spolek) – 150 let
1890 – položen základní kámen ke stavbě cukrovaru v Anníně –
125 let
1890 – zrušena židovská náboženská obec v Tovačově (připojena
k ŽO v Kojetíně) – 125 let
1895 – zemřel Wilhelm Gutmann (bratr Davida Gutmanna)
– 120 let
1900 (15. října) – zemřel Ludwig Gutmann (ve věku 40 let)
– 115 let
1900 (25. října) – zemřel Jan Loyka – tov. učitel, založil kroniku
školy tovačovské – 115 let
1905 – otevřena budova dívčí měšťanské školy – 110 let
1910 (21. srpna) – zahájena stavba sokolovny – 105 let
1910 (22. září) – narodil se Klement Slavický, hudební skladatel,
tovačovský rodák – 105 let
1920 – založen nový spolek „Sportovní klub“, pěstovali hlavně kopanou – 95 let
1930 – vydlážděna vozovka na náměstí v šíři 6 m (139.871,- Kč)
– 85 let
1930 – provedena kanalizace na náměstí firmou Aloise Čechmánka
– 85 let
1940 (1. března) – zaveden letní čas v celé Říši – 75 let
1940 (26. září) – poslední veřejný rituální židovský pohřeb – 75 let
1945 – konec II. SV – 70 let
1945 – obnovena vlaková doprava přerušená ke konci války
– 70 let
1950 (1. ledna) – uzavírají se sňatky na MNV – 65 let
1950 (10. března) – převzal Národní výbor od Národního fondu
při ministerstvu zemědělství zámek za 1.260.000,- Kč, „zámek se stal majetkem lidu“ – 65 let
1950 (1. listopadu) – zřízena školní jídelna na Náměstí (v bývalém
hostinci „Na Pořádce“) – 65 let
1965 – oprava zámeckých valů – 50 let
1960 – úprava náměstí, založeny travnaté plochy v místech, kde byl
štěrk – 55 let
1970 (15. října) – navštívil Tovačov prezident republiky Ludvík
Svoboda (prohlédl si zámek a JZD) – 45 let
1980 (10. února) – demolice mlékárny v Denisové ulici (kvůli výstavbě nákupního střediska) – 35 let
1980 – vybudovány tenisové kurty – 35 let
1985 – vykáceny lípy na náměstí (vysázeny v roce 1932) – 30 let

70 let od konce II. světové války
I 70 let po válce se objevují nová jména
lidí, kteří bojovali za naši svobodu a jejich
činy byly hrdinské, i po 70 letech nás stále
ohromují a připadají nám neuvěřitelné hrůzné činy, kterých se nacisté dopouštěli, i po
70 letech bychom neměli zapomínat na to, co
druhá světová válka způsobila, i po 70 letech
bychom si měli válečné útrapy našich předků
připomínat.
Občas jsou Češi v souvislosti s II. světovou válkou prezentováni jako kolaboranti
a zbabělci. V tomto období to ale nebyli žádní Švejci. Naopak, byli jedni z nejaktivnějších
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bojovníků proti nacismu. Každého druhého
československého generála nacisté popravili,
umučili nebo věznili v koncentračním táboře. Každý pátý důstojník padl v boji nebo
byl popraven. Obětí z řad Čechoslováků bylo
na 350 tisíc. I když čísla ještě dodnes nejsou
úplně přesná a neustále se aktualizují, uvádí
se, že na Východní frontě padlo 5 620 mužů,
na Západní frontě a v Africe 1 200, partyzánů
asi 9 tisíc, při Slovenském národním povstání
18 tisíc, obětí poprav bylo 8 500 a v koncentračních táborech pak bylo popraveno nebo
zavražděno více než 307 tisíc Čechoslováků.

Za válečný symbol odboje je považován
atentát na Heydricha, na kterém se podílelo
sedm československých parašutistů.
Domácí odboj by se pak jistě neobešel
bez pomoci a obětavosti žen, které riskovaly
vyvraždění svých rodin včetně dětí. Mámy od
rodin, které stavěly barikády, pomáhaly ošetřovat raněné, skrývaly a krmily zraněné muže
nebo partyzány, patří rovněž k těm „zapomenutým“ hrdinům.
Co přinesla válka obyvatelům Tovačova,
sepsali Antonín Indrák a Bohumil Venclík
v knize „Aby nebyli zapomenuti“. Jejich zají-
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mavé vyprávění aplikované na naše město je
velmi poutavé. Proto jsem si dovolila čerpat
z něj pro tento článek. Vybrala jsem některé pasáže, které se týkají života ve městě, ale
hlavně konkrétních lidí a osob.
„Německá vojska obsazovala naši vlast od
15. března 1939. Do Tovačova přijely první
oddíly 16. března. Obsadily radnici a poštu.
Vojáci byli ubytovaní ve škole a někteří důstojníci v zámku. Jejich chování bylo slušné,
občanů si celkem nevšímali a hudbou u zámku si chtěli naklonit obyvatele. Pokoušeli se
i rozdávat polévku z vojenské kuchyně, ale nenašli mezi místními odbyt. Okupační vojsko
odešlo a až do 8. července běžel život, jako by
ani nebylo okupace. Uvedeného dne přijelo
gestapo a svým chováním naznačilo, že nastává doba nejistoty, strachu a trápení. To, že bylo
zavedeno ježdění vpravo, bylo jen pošimrání
proti tomu, co následovalo v dalších měsících.
Bylo nařízeno, že každý občan od 15 let, musí
mít občanský průkaz a musí jej nosit u sebe.
Bylo zakázáno shromažďování lidí na ulicích.
V roce 1939 se ještě konaly 3 kulturní akce –
koncert Moravských učitelů v místní sokolovně, s hojnou účastí, kterou nikdo neočekával.
Ostatní dvě byly církevní. V červnu oslavil na
náměstí padesátileté výročí kněžství tovačovský farář P. Josef Polášek. V červenci pak místní doprovodili novokněze P. Josefa Hymra do
farního kostela na jeho první mši svatou. Pak
byly zrušeny některé svátky a byly zakázány
průvody a poutě. Od září byla zavedena na tabák a alkoholické nápoje válečná přirážka a na
radnici byli přiděleni z okupovaných částí pan
Fr. Kluj jako pokladník a major Vladimír Frajt
jako člen vyživovací komise. Ten v roce 1940
emigroval přes Maďarsko do Francie a později
do Anglie, kde do r. 1944 působil u výcvikového oddělení I. čs. armádního sboru. Nechal
v Tovačově manželku, která byla internována
ve Svatobořicích, a dvě děti, které jen díky
včasnému upozornění strážníka Škobrtala zachránila jejich babička, a ta se o ně starala i po
celý zbytek války.
30. března 1940 uspořádal Sokol propagační běh městem. Byla to poslední sokolská
akce, protože 18. dubna byla Obec sokolská
rozpuštěna a její majetek zabaven. Mramorová deska na sokolovně, se jmény padlých bratří sokolů za I. SV, musela být zazděna.
7. dubna 1940 vypukl požár na Podzámčí. Zničil velkou část dílen. K likvidaci přijelo
i gestapo. Komisař Hubert Siebert měl snahu
najít v události sabotáž. Naštěstí byl vznik požáru vysvětlen přirozenou cestou.
16. října 1940 se kolem 17. hodiny vracela autem skupina podnapilých Němců. „Na
Bráně“ narazila do povozu pana Ferdinanda
Chýly, který vezl z pole cukrovku. Při srážce
byl zraněn kůň, který musel být později utra-
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cen. Vojáci se snažili z místa ujet, ale v odjezdu
jim zabránil pan Marcaník, kterého udeřili, že
padl do mdlob. Situace byla velmi napjatá, střílelo se do vzduchu a městský strážník Kristián
Škobrtal a četník pan Ryba se snažili dopídit
pravdy. Celá věc skončila u soudu v Olomouci. Výsledek se dal očekávat. Pan Chýla musel
zaplatit poškození auta a strážci pořádku ve
městě byli 24 hodin ve vazbě – poučeni, jak se
mají chovat v podobných situacích.
V roce 1941 zachvátila válka celý svět. Zásobování bylo čím dál horší a příděly na lístky byly čím dál menší. Prvním zatčeným byl
Jiří Kozák, předseda KSČ, nedlouho po něm
byl za škůdce národa označen Vilém Novotný, protože porážel prasata bez ohlášení. Do
vazby byli vzati také rolníci Jan Vrtěl a Rudolf
Přidal, protože neměli v pořádku výkazy.
Německé úřady prováděly kontroly nejen na
hospodářských usedlostech, ale i v domech
a bytech. Občas se při takových kontrolách
našla například stará zbraň nebo prasečí kůže.
Dotyčný byl buď uvězněn, nebo zaplatil velkou pokutu.
Rok 1942 byl spjat hlavně s atentátem na
Heydricha. Byly vypáleny Lidice a Ležáky.
Zatýkání a likvidace lidí nacisty nebrala konce. Farář pravoslavné církve Alois Čikl, který
působil v Tovačově, byl popraven 3. 9. 1942.
Jeho žena Marie Klišová, rovněž z Tovačova,
zemřela v Mathausenu. V tomto roce musely
být rovněž odevzdány zvony z obou kostelů,
ale i z věže zámku. Naposledy se rozezněly na
svátek sv. Josefa – 19.3.
3. prosince 1943 byla zatčena rodina
Venclíkova, protože poskytla přístřeší a pomoc Rajmundu Navrátilovi z Kojetína, který se skrýval před gestapem. Otec Bohumil
Venclík byl popraven 28. května 1944 v Praze
na Pankráci. Manželka Františka Venclíková
byla odsouzena k pěti letům káznice a syn
Bohumil k 18 měsícům. Doma zůstala jen jedenáctiletá dcera Marie.
Rok 1944 byl rokem bombardování.
7. července spadlo asi sedm bomb „U Trní“.
25. srpna byl bombardován Annín. Bomb
prý padlo 81 a byly rozesety od Annína až po
Bedihošť. Poslední spadla do školní zahrady v Ivani. V Anníně bylo tehdy poškozeno
mnoho domů.
17. prosince 1944 byla neděle. Pro hustou
mlhu nebylo vidět letecký souboj amerických
a německých letadel. Jen střelba a dunění
motorů upozorňovaly na to, že boj ještě trvá.
Byly sestřeleny 3 americké Liberatory a 4 německé stíhačky. Trosky byly roztroušeny od
Troubek, přes Rokytnici, Kokory, Viklice až
do Nenakonic.
V roce 1945 trvalo nadále komplikované
zásobování. Cvrčovský mlýn prodával (celou
válku) mouku za 5,- K. Někteří chamtivci ji

obratem prodávali až za 30 K. Sádlo, obilí
a mouka se vyměňovaly za boty a ošacení,
které chybělo. Byl zastaven provoz na železniční trati Tovačov – Kojetín.
30. dubna 1945 se otřásala železniční trať
a byla zahalena dýmem. Němečtí vojáci zapalovali vagóny na trati. Vše pak ještě „dokonal“
letecký nálet. Hořely domy, kostel byl částečně bez krytiny, všechny okna byla vyražena
v kostele, na faře, ve škole i dalších domech.
Byli zde ranění i mrtví.
První květnové dny trávili Tovačovští většinou ve sklepích, aby se uchránili před válečnými hrůzami – nálety, střelbou i tankovými
bitvami. Bojovalo se na Ivaňsku, Klopotovicku nebo v Klenovicích.
V pondělí 7. 5. 1945 střelba slábla. Starosta města Jan Piskovský byl předvolán německým velitelem, který po něm chtěl 20 jmen
jako rukojmí se zárukou, že nebude nic podniknuto proti německé branné moci. Starosta
odmítl a nabídl se jako rukojmí sám. Bylo vyhlášeno stanné právo.
Za úsvitu dne 8. května ve čtyři hodiny
ráno začalo opouštět německé vojsko Tovačov. Jejich odchod doprovázely hromové výbuchy. Němci zničili všechny mosty – železobetonové přes mlýnský náhon, Markův most
přes Moravu, u Viklic přes Vikličku, v Anníně
a u Troubek přes Bečvu poškodili. Rovněž železný most na cestě do Troubek přes Moravu
zůstal ležet v řečišti. Výbuchy byly poškozeny
střechy domů, vybitá okna a kusy betonu ležely na dvorech fary i školy. Něm. velitel si ještě vzal na cestu u Podluckých dvě vykrmená
prasata. V osm hodin byl na věž fary pověšen
bílý prapor – narychlo ušitý z dětských plen.
V deset hodin byl pak na téže věži pověšen
prapor československý. Ve stejnou dobu vítali
občané u sokolovny rumunskou hlídku. V jedenáct hodin se rozezvučely všechny zvony na
věži farního kostela. Od nádraží přijela na kolech hlídka rudoarmějců a odjela do Annína.
Na náměstí přišla hlídka vedená kozáckým
vojínem. U starosty si vyžádali povoz. Spřežení vydal rolník A. Arnošt. Vojíni naložili na
vůz kulomet a odjeli k Věrovanům. Za nimi
odjela kulometná kára tažená jedním koněm
a řízena rumunským vojákem. Cestou byli
přepadeni. Kozák s koněm byl usmrcen, Rumun zraněn a kůň s károu utekl do Věrovan.
Na polích i v ulicích města se objevily letáky,
jimiž německá branná moc upozorňovala na
sjednané příměří v Remeši. II. světová válka
skončila. Na celé frontě zářil velkolepý ohňostroj všech barev doprovázený střelbou vojáků do vzduchu - tentokrát byla už radostná.
Válka trvala 5 roků, 8 měsíců a 8 dní.
I v našem malém městě měla spoustu obětí.
O těch zase někdy příště.“
Kvetazaj
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Rozhovor s Pavlem Vrbou
Dne 18. 12. 2014 se na škole Gymnázia Jakuba Škody
v Přerově konala beseda s trenérem české fotbalové reprezentace
panem Pavlem Vrbou. Pojala jsem tuto událost jako skvělou příležitost vyzkoušet si své žurnalistické schopnosti při rozhovoru,
který mi pan Vrba, velice milý a vstřícný člověk, před besedou poskytl. Tímto bych chtěla za všechny studenty účastnící se besedy
poděkovat vedení školy Gymnázia Jakuba Škody za příležitost pohovořit si s jednou z největších současných hvězd českého fotbalu
a také sama za sebe za projevenou ochotu a pomoc při zprostředkování rozhovoru.
KARIÉRA HRÁČE
Zkuste si vzpomenout na své fotbalové začátky v klubu
FC Viktorie Přerov. Kdo vás k fotbalu přivedl?
Začínal jsem někdy v devíti letech. Tehdy to bylo trochu jiné
než dnes, už od šesti let jsme hrávali s kamarády před domem
a mezi sedmým a devátým rokem se pak kluci dělili do klubů.
Přivedli mě k tomu spíš kamarádi a spolužáci, kteří už v klubu
byli, já jsem potom začal chodit s nimi. I organizace klubů byla
tehdy trochu jiná, nekladl se takový důraz na to, aby hráči začínali trénovat třeba už v sedmi letech, tehdy bylo přirozené, že
jsme si jako děti chodili často zakopat jen tak doprostřed sídliště.
Kdo byl v těchto letech vaším vzorem?
Tehdy si vzpomínám, že bylo Mistrovství světa v roce 1974
a byl to Johan Cruijff. Starší generace si na něj určitě vzpomene,
mladší asi těžko, ale podle mě to byl tehdy nejlepší hráč na světě,
takže mě hodně zaujal a hodně se mi líbil.
Jako hráč jste prošel několik kluby…
Já jsem začínal v Přerově jako žák, potom jsem přecházel
do dorostu Baníku Ostrava, následovalo hostování v Prostějově.
Tam jsem hrál jako mládežník druhou ligu a poté jsem absolvoval v Chebu dvouletou vojnu, kterou by možná dneska potřebovali zažít všichni. Po vojně jsem pokračoval v Baníku, ale tam
už jsem hrál jenom rok a půl, poté jsem strávil 8 let v Havířově
a nakonec jsem se vrátil do FC Viktorie Přerov. To už se ale objevily zdravotní problémy, které znamenaly konec mojí kariéry.
…ve kterém z nich jste byl nejspokojenější?
Když jsem byl ve věku, kdy už jsem to s fotbalem myslel vážně, tak jsem byl hrozně spokojený v Prostějově. Tenkrát jsem
tam ve svých osmnácti letech hrál druhou nejvyšší soutěž a díky
tomu mi Prostějov hodně utkvěl v paměti. No a samozřejmě
Havířov, kde jsem poté strávil 8 let, a kde jsem z fotbalu zažil
úplně nejvíc.
„Poštěstilo“ se vám někdy během vaší hráčské kariéry
vstřelit si vlastní gól?
Tak na to si teď nevzpomínám, ale jelikož jsem hrál obránce,
určitě nějaký vlastní gól byl. Ale asi to nebyla žádná tragédie, na
kterou bych nemohl zapomenout, spíš nějaký odražený balon,
to se prostě stává.
TRENÉRSKÁ KARIÉRA
Před šesti lety jste nastoupil jako hlavní trenér do tápající
FC Viktorie Plzeň a během dvou let z ní udělal ikonu českého
fotbalu. Jak se vám podařilo namotivovat hráče k takovému
převratu?
Já jsem je naštěstí moc motivovat nemusel. Většinou to byli
odložení hráči Sparty, kteří se spíš cítili ukřivděni, že s nimi
Sparta přestala počítat v relativně mladém věku. Dále jsme po-
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skládali mužstvo z hráčů, kteří ve svých předchozích klubech
končili kariéru nebo už v nich neměli jisté místo, ale já jsem
přesto věřil, že jsou to zajímaví fotbalisti. Takže hráči měli motivaci dokázat všem, že fotbal hrát umí, já jsem byl pouze součástí tohoto týmu.
Který faktor pro vás při zvažování nabídky FC Viktorie
Plzeň hrál největší roli?
Přiznám se, že jedním z faktorů bylo to, že jsem končil
v Žilině a už jsem v té době uvažoval o tom, že nechci jít do
klubu, který nemá ambice, který chce v první lize pouze nějak
fungovat. V Plzni jsem znal kádr, byla tam spousta hráčů, se
kterými jsem se potkal v mládežnické kategorii v reprezentaci,
a věděl jsem, že tito kluci budou chtít něco dokázat. Proto jsem
se rozhodl pro Plzeň.
Takže na základě tohoto faktoru byste, hádám, odmítl
teoretickou nabídku trénovat například ve Spojených arabských emirátech jako váš nejmenovaný reprezentační předchůdce.
Já jsem takovéto nabídky už obdržel, dokonce jsem je i zvažoval, protože, přiznejme si, ekonomická stránka je tam úplně
jiná než u nás, to se nedá vůbec srovnávat. Takže podmínky
jsou samozřejmě lukrativní, ale se ženou jsme se domluvili, že
o takových nabídkách budu přemýšlet, až budu mít tak 58-59 let.
Do té doby tam pojedeme spíš na dovolenou než za fotbalem.
Co říkáte na ženský fotbal?
V poslední době ženský fotbal sleduji, protože dle mého
názoru šel neskutečně nahoru. Myslím si, že UEFA dělá spoustu kroků, aby ženský fotbal zpopularizovala, nejen tím, že se
hrají šampionáty jako Mistrovství Evropy nebo Mistrovství
světa, ale i tím, že se hraje Champions league evropských mužstev. Zejména ve skandinávských zemích, v Německu nebo ve
Španělsku mají zápasy ženského fotbalu velice vysokou úroveň.
Dokázal byste si představit koučování týmu žen?
Abych řekl pravdu, já bych si to klidně dokázat představil,
ale moje manželka asi ne. (smích)
REPREZENTACE
Právě je to rok od vašeho nástupu na post trenéra české
reprezentace. Je pro vás tato práce splněným snem?
Já jsem hodně přemýšlel, jestli tuhle nabídku přijmu,
v Plzni jsem byl spokojený, co se týkalo ambicí klubu, a neměl
jsem důvod odcházet. Na druhou stranu reprezentovat zemi je
v našich českých podmínkách asi to nejvíc, takže nabídka mě
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samozřejmě potěšila, a i když jsem byl v klubu, který vyhrával,
nakonec ve mně zvítězila touha něco změnit, a proto jsem tuto
nabídku přijal. Takže to bylo složité, ale rozhodl jsem se tak, jak
jsem se rozhodl, a dnes toho nelituji.
Na internetu jsou velice oblíbená pozápasová reprezentační videa z šaten s chvalozpěvnými recitacemi maséra českého týmu Edy Poustky. Účastníte se těchto oslav?
On si ty básně, myslím, vymýšlí vždy už před zápasem,
protože věří tomu, že vyhrajeme, a tak už to chce mít všechno
připravené. My nikdy nevíme, s čím přijde, a jelikož to nikdo
nezná, jen posloucháme, co se dozvíme nového. Samozřejmě
přiznávám, že nás často překvapí tím, co všechno dokáže vymyslet. Každopádně těchto oslav se vždy rád účastním, protože
zvlášť po vyhraných zápasech je atmosféra v kabině hodně zajímavá a všichni jsme spokojení, že jsme to zvládli, a nemáme
žádný důvod ze šatny odcházet.
V březnu vás kromě důležitého kvalifikačního zápasu
s Lotyšskem čeká i přípravný duel se Slováky, kteří jsou zatím
ve své kvalifikační skupině také stoprocentní. Jak si to těchto
zápasů věříte?
My samozřejmě víme, že potřebujeme uhrát ještě aspoň deset bodů. Věříme, že zrovna Lotyšsko a Kazachstán jsou zápasy,
které bychom měli zvládnout, což by měl být další posun k našemu cíli – postupu na Mistrovství Evropy. Zápas se Slováky
bude zajímavý tím, že se bude hrát v Žilině, kde jsem přes dva
roky působil jako trenér, takže i pro mě ten zápas bude trošku
jiný. Bude to pro mě prestižní utkání jako vždy, když hrají Češi
proti Slovákům, ale hlavně se jedná o přípravné utkání, takže
mám v plánu jet ve stejných kolejích – vyzkoušet nové hráče,
kteří v kvalifikačních utkáních tolik prostoru nedostávají.
Budete mít pro tyto zápasy k dispozici i zraněné hráče
Limberského a Váchu?
Vzhledem k tomu, že jejich zranění nebyla tak vážná, že by
se léčila třeba půl roku, by konkrétně tito dva hráči měli být
stoprocentně v pořádku. Uvidíme, jak to bude s dalšími hráči,
kteří mají dlouhodobá zranění, ale věřím, že i ti by do té doby
měli být fit.
Začátkem března se bude také konat vyhlášení ankety
Fotbalista roku. Věříte, že popáté v řadě zvítězíte v kategorii
„Trenér roku“?
Moje předchozí vítězství odrážela výsledky asi z padesáti
soutěžních utkání, tentokrát to byla bez přípravných zápasů
pouze čtyři soutěžní utkání a myslím si, že vyhrát tuto anketu
za tak malé množství zápasů by byla velká troufalost. Ale uvidíme, jak to dopadne, samozřejmě to, že jsme úspěšně vstoupili
do kvalifikace, mi asi nějaký hlas vynese.
NÁZORY
Co ze své dosavadní kariéry považujete za svůj největší
úspěch?
Pro mě byly největší úspěchy, když jsme s Plzní postupova-

li do Champions league. Samozřejmě nejdřív je potřeba vyhrát
domácí ligu, abyste mohli vůbec nastoupit do kvalifikace na
Champions, ale co se týče největšího úspěchu, tak to byly právě
tyhle dva postupy.
Který ze zápasů, kterých jste se jako trenér účastnil, se
vám nejvíce vryl do paměti?
Těch je strašně moc, nemůžu vybrat jeden. Samozřejmě
všechny zápasy ve skupinách Champions league, na ty nezapomenu, dále také kvalifikační utkání s Kodaní, s Trondheimem,
kvalifikační utkání s Mariborem, které pro nás znamenalo postup. Dále jsou to také zápasy v Evropské lize, kde jsme senzačně přešli přes Neapol. Když hrajete s AC Milan, prohráváte 0:2
a v poslední minutě vyrovnáte na 2:2, je to samozřejmě neskutečný zážitek, stejně tak porazit CSKA Moskva, když prohráváte
0:1 a nakonec postoupíte do jarní části soutěže. Bylo jich opravdu hodně, momentálně v sobě nemám jedno utkání, o kterém
bych mohl říct, že bylo absolutně top.
Kdo byl/je vaším trenérským vzorem?
Já jsem vždy přiznával, že mým trenérským vzorem je
Karel Brückner, proto jsem si ho vybral do realizačního týmu,
aby nám pomáhal. Co se týká světa, dnes je to hlavně Josep
Guardiola, který jde podle mého názoru velmi zajímavou cestou. Kam přijde, tam má úspěch a hlavně má viditelně přesně
daný způsob hry, který po svých hráčích vyžaduje.
Koho považujete za nejlepšího českého hráče všech dob?
Když to budu brát historicky, samozřejmě asi všichni
vzpomínáme na generaci, která nám v roce 1976 vybojovala titul mistrů Evropy. Jmenovitě Antonín Panenka, naprosto
výjimečný hráč uznávaný i ve světě, dále Ivo Viktor, který se
v tomto roce umístil na třetím místě v anketě Zlatý míč. No
a potom je tu také generace kolem úspěchů na ME v Anglii
a v Portugalsku, hráči jako Nedvěd, Poborský, Šmicer, těžko
vybrat jednoho.
Po celém světě se vedou debaty o tom, zda je nejlepším
současným hráčem světa Cristiano Ronaldo nebo Lionel
Messi. Koho preferujete vy?
Z těchto dvou ani jednoho. Když jsem se v létě díval na
Mistrovství světa, nejvíce mě zaujal Robben, hráč, který byl
na tomto turnaji opravdu výjimečný a který Holandsko táhnul
až ke třetímu místu. Z mého pohledu by se nejlepší hráč světa
měl podílet na nějakém mimořádném úspěchu svého národního týmu, a to Robben splňoval. Dále bych vyzdvihl ještě hráče
Německa – Lahma s Neuerem, ale z dvojice Ronaldo, Messi na
MS nevynikal ani jeden, a vzhledem k tomu, že tento turnaj byl
bezpochyby vrcholem sezony, nejlepšího hráče pro uplynulou
sezonu bych hledal jinde.
Moc vám děkuji za rozhovor, z mé strany je to všechno.
Chcete něco vzkázat čtenářům časopisu „Tovačovský kamelot“?
Já všem čtenářům tohoto časopisu přeji úspěšný rok a samozřejmě obzvlášť do Lobodic posílám velký pozdrav.
Monika Pumprlová

Tříkrálová sbírka 2015

při Tříkrálové sbírce bylo v Tovačově vybráno celkem 40.834,- Kč.
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Sport
Poděkování nadaci ČEZ
V TJ Sokol Tovačov v odboru Sport pro všechny pravidelně
cvičí ve sportovní hale několik věkových skupin. Nejmladšími
cvičenci jsou děti od 1 roku, které navštěvují sportovní halu se
svými rodiči (cvičitelky Olga Čechmánková a Kamila Bezděková). Dále mladší žáci a žákyně (Jiří a Ivana Zavadilovi), mladší
žákyně I (Olga Pečenková a Jaroslava Hajduková), mladší žákyně II (Ivana Smolková a Hana Cetkovská), starší žáci a žákyně (Markéta Hajduková), florbal žáci (Jaroslava Hajduková)
a zdravotní cvičení (Markéta Hajduková a Lenka Nováková).
Oddíl SPV má v roce 2014 celkem 348 členů.
Jednotlivé věkové skupiny se věnují různým sportovním odvětvím. Proto je tedy nutné, aby byla sportovní hala vybavena

nejrůznějším sportovním nářadím a náčiním.
Chtěli bychom poděkovat členu SPV Pavlu Šparlínkovi,
který nám pomohl získat zaměstnanecký grant z ČEZ ve výši
30 000 Kč. Za dotaci jsme pořídili sportovní nářadí a náčiní tak,
aby ho mohlo využívat co nejširší spektrum cvičenců oddílu
SPV. Nově tedy můžeme využívat aparaturu s mikroportem,
kulatou trampolínu, švihadla, balanční čočky, tyče.
Kvalitní nářadí a náčiní přispívá ke zdárnému naplnění cvičebních hodin. Naši cvičenci a cvičenky tak mohou dosáhnout
dobré cvičební úrovně a reprezentovat TJ Sokol Tovačov na
řadě sportovních soutěží.
Za TJ Sokol Tovačov Ivana Smolková, Milan Blaho

Tradiční zimní turnaj v badmintonu
Členové TJ Sokol Tovačov, oddílu
badmintonu, uspořádali v sobotu 4. ledna 2015 ve sportovní hale v Tovačově již
7. ročník turnaje v badmintonu, nazvaný
„Memoriál Dany Kouřilové“.
Této již tradiční akce se aktivně zúčastnilo rekordních 28 dvojčlenných
týmů z Tovačova, Beňova, Uhřičic, Kojetína, Chropyně, Přerova a širokého
okolí.
Hrálo se bez rozdílu pohlaví a věku.
Celkem se odehrálo 8 kol zápasů, každý
na dva sety do 15. Počítaly se i remízy.
Dohromady se tedy ve 112 zápasech odehrálo 224 setů a to vše za přítomnosti rodinných příslušníků a diváků, kteří nám
vytvořili příjemnou soutěžní atmosféru.
Losování jednotlivých her i hodnocení probíhalo podle pravidel švýcarského systému.
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Vítězný pohár a zlaté medaile si vybojovali členové domácího oddílu TJ
Sokol Tovačov Vojta Novák a Petr Malík, stříbrné medaile zůstaly také „doma“
(Martin Soják a Jan Fridrich) a na třetím
místě se umístili Libor Kunčar a Karel
Brožík z Chropyně.
Díky sponzorskému daru města Tovačova i darům řady dalších organizací a
jednotlivců se podařilo zajistit ceny pro
všechny zúčastněné týmy.
Rádi bychom poděkovali všem členům, kteří se aktivně zapojili do přípravy
tohoto turnaje.
Celá soutěž proběhla v přátelské atmosféře a o tom, že se soutěžícím na turnaji líbí, svědčí i projevený zájem o účast
na příštím již 8. ročníku turnaje.
Pavel MERTA a Pavel BEZDĚK
za vedení oddílu
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Sportovní florbalové odpoledne – 17.1.2015
Sobotní odpoledne jsme spolu s trenéry mladších žáků kopané uspořádali
florbalové odpoledne nejen pro děti.
Hlavním cílem bylo pro nás všechny společné setkání u sportovního klání
dětí i rodinných týmů. Naše očekávání
účasti předčily rodinné týmy, kterých
se přihlásilo 12. Po vzájemných dvoukolových utkáních dětí si to mezi sebou
rozdali právě členové jednotlivých rodin.
V pauzách mezi zápasy si děti i rodiče
vyzkoušeli stolní tenis, který pro ně připravil člen stolního tenisu pan Miroslav
Vojtašek.
Skláníme se před aktivními rodiči,
kteří dětem ukázali, že nejdůležitější je
pohoda a legrace.
Děkujeme i nehrajícím rodičům –
divákům, že přivedli své děti a umožnili
jim zúčastnit se tohoto odpoledne. Po celou dobu turnaje měli účastníci možnost
navštěvovat bufet, z jehož výtěžku budeme moci realizovat další sportovní akce
pro děti i rodiče.
Poděkování posíláme do ZŠ a MŠ
Tovačov, která zakoupila medaile a při-

pravila diplomy, a také oddílu kopané za
spoluúčast na akci.
Věříme, že se nám podaří takových
aktivit připravit více a umožnit rodinám

sportovní aktivity a klání v duchu „co
neumím, alespoň vyzkouším…“, vždyť
„kdo si hraje, nezlobí…“
Jarmila Kyasová

Stolní tenisté Tovačova bojují v kraji se silnou
konkurencí, v okrese dokonce útočí na postup
Sezona stolních tenistů, konkrétně její druhá část, znovu
nabrala své zápasové tempo. Můžeme se tedy podívat, jak si vedou v mistrovských soutěžích tři tovačovské celky.
A-tým bojuje v silně obsazené konkurenci krajského přeboru 1. třídy. Do nové sezony vstoupil znamenitě, když na své palubovce dokázal pokořit favorizované celky Krnova a Kolšova
10:7, resp. 10:8, a to ještě smolně remizoval 9:9 s Albrechticemi
a Jeseníkem „C“. V dalších kolech už se našemu týmu, který
reprezentují Jaroslav Pazdera starší, jenž je kapitánem družstva,
Vlastimil Otáhal, Zdeněk Palčík a Milan Horák, tolik nevedlo.
Podařilo se mu sice vybojovat remízy se Šumperkem „B“, Neředínem „B“ a Prostějovem, ale v případě posledně jmenovaného
celku byl výsledek 9:9 spíše ztrátou.
Naši hráči sehráli s favorizovanými soupeři řadu výborných a vyrovnaných zápasů, ale poněkud doplácí na neúspěšné
koncovky rozhodujících pátých setů, které pak v konečném zúčtování hrají zlomovou roli. Za zmínku stojí smolně prohraná utkání tím nejtěsnějším rozdílem 10:8 s týmem Mohelnice
a v odvetách s Krnovem, Kolšovem a Albrechticemi. Sérii proher ukončila až kýžená lednová remíza na půdě Jeseníka.
Áčku náležela po čtrnácti odehraných kolech desátá příčka,
avšak s minimální ztrátou na sedmý a osmý tým tabulky. Prioritou jarní části je vyhnout se sestupovým starostem, a proto se
také tovačovský klub rozhodl posílit o talentovaného mladíka
Adama Soukupa z SK Přerov, který přichází formou střídavých
startů.
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Obsazení dvou tovačovských týmů v jedné soutěži se po
dlouhých letech znovu stalo realitou. B-tým, který loni neudržel svou pozici v okresní soutěži 1. třídy, se v té nižší potkal
s týmem „C“. Ambice béčka byly zpočátku nevyjasněné, ale
postupem času se vše vykrystalizovalo do konkrétní podoby.
Družstvo ve složení Martin Ginter, Miroslav Vojtašek, Marek
Smolka, Pavel Polčák, Vilém Vilém v čele s kapitánem Pavlem
Macháčkem sice do sezony nevstoupilo tou správnou nohou,
když prohrálo s Dolním Újezdem „C“ 7:11, ale dále už plnilo
status favorita. V dalších šesti zápasech naplno bodovalo, při
čemž zvládlo i prestižní nesmírně vyrovnané a dramatické derby s céčkem, které vyhrálo 10:8.
V první polovině ročníku sice ještě přišla tři klopýtnutí,
jmenovitě s Chropyní „C“ (7:11), s bezkonkurenčním Přerovem
„D“ (3:15) a smolné s Brodkem u Přerova (8:10), ale nový rok
béčko přivítalo stylově, když v odvetném klání přehrálo Dolní Újezd „C“ 13:5 a znovu zvládlo v koncovce prestižní bitvu
s „céčkem“ (10:8). Tovačovští byli po patnácti odehraných kolech na postupové druhé příčce a právě návrat do vyšší soutěže
je pro tým jasně stanovenou metou.
C-tým je v okresní soutěži 2. třídy sice ve stínu svého bratrského „béčka“, avšak taktéž se může pochlubit slušnou výkonností. Hned v prvním utkání sezony uštědřilo Chropyni na
její vlastní půdě debakl 14:4. Posléze však nešťastně v koncovkách prohrálo vyrovnaná klání s „béčkem“ a na půdě Loučky
„B“ 8:10. Bodovou ztrátu nahradil cenný skalp favorizovaného
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Hlinska „B“ (11:7), po výhře nad Lhotou „A“ 12:6 přišla rozpačitá remíza 9:9 se silným Brodkem u Přerova. Tovačovští měli
soka na lopatě, ale nedokázali zvládnout koncovku vypjatých
setů a nakonec se museli spokojit s remízou. Cenné vítězství si
naopak naši hráči přivezli z Dolního Újezdu, kde i přes fakt, že
po celou dobu tahali za pomyslně kratší konec lana, nakonec
místní C-tým porazili 10:8. Očekávané porážky 14:4 s lídrem
z Přerova a s Hranicemi „C“ doplnilo nešťastné poslední vystoupení roku 2014, a to s Dolním Újezdem „B“ (prohra 8:10).
Stejně jako vstup do sezony, tak i první zápas nového roku
céčko zvládlo, v odvetném klání si opět poradilo s Chropyní
„C“, a to výsledkem 11:7. Následná těsná prohra v derby s béčkem nebude mrzet v případě, že právě druhý tým Tovačova
zvládne svou cestu za postupem.
Céčko nastupuje v sestavě s kapitánem týmu Jaroslavem
Pazderou mladším, kterému úspěšně sekundují Lubomír Lexmann, Jan Malec a Jiří Frehar. V případě potřeby týmu vypomáhají Alois Ligurský a Ondřej Skřipský. Ambice třetího z tovačovských oddílů jsou neměnné, a to držet se mimo sestupové
příčky. Po 15. kole bylo družstvo mezi čtrnácti účastníky soutěže osmé, při čemž ztrácelo pouhé dva body na šestý celek tabulky.
Při soutěžní pauze, kterou vyplnily svátky vánoční, byl odehrán tradiční oddílový Vánoční turnaj O přeborníka Tovačova.

Titul obhájil Jaroslav Pazdera starší před Martinem Gintrem
a Milanem Horákem.
Stejně jako každým rokem, tak i nyní oddíl uspořádal své
vzpomínkové turnaje, které připomínají dlouholeté a úspěšné
hráče Tovačova. V prosinci se uskutečnil 17. ročník memoriálu Tomáše Hanečky, což byl turnaj dvoučlenných družstev,
a zároveň i 13. ročník memoriálu Františka Přecechtěla, kde
změřili své síly jednotlivci. Zápasová klání se těší nejen hojné
návštěvnosti, ale hlavně účasti řady kvalitních hráčů, a to i těch
divizních. Ročník 2014 opanovali ve dvojicích expřerovští Josef
Plšek s Kamilem Krčkem (Horní Moštěnice) a mezi jednotlivci
triumfoval Martin Vlach z divizního Přerova.
V kalendáři akcí na sezonu 2014/2015 čeká oddíl ještě jeden
turnaj, a to 12. ročník memoriálu Bořivoje Otáhala. Tato akce,
která je vzpomínkou na nejúspěšnějšího člena a dlouholetého
hráče oddílu, se koná v sobotu 28. března ve sportovní hale.
Jedním z dlouhodobých cílů klubu je práce s mládeží. Pod
vedením Zdeňka Palčíka se v lednu uskutečnily premiérové tréninkové jednotky prvních zájemců.
Průběžné výsledky jednotlivých týmů a informace o dění
v oddílu stolního tenisu Sokolu Tovačov můžete sledovat na
jeho oficiální www prezentaci www.pinec-tovacov.estranky.cz.
Za oddíl stolního tenisu TJ Sokol Tovačov
Jaroslav Pazdera ml.

Vánoční volejbalování aneb „družstvo hostí družstvo“
Vánoční svátky většinou lidé prožijí
v kruhu rodinném, obložení plnými talíři
všemožných dobrot a lákadel, přesunují
se z návštěvy na návštěvu a o pořádný
pohyb bývá víceméně nouze. Proč ne,
odpočinek je také potřeba. Ale co tak
na chvíli všechna ta lákadla opustit a jít
se trošku protáhnout? Sejít se s přáteli,
poklábosit, probrat, co nového ve světě,
a k tomu přidat krapet sportu…to není
zas tak špatný nápad. A přesně tohle si
řekli členové volejbalového oddílu vedeného pod SPV TJ Sokol Tovačov. Od řečí
k činům je už opravdu jen kousíček, a tak
v sobotu 27. 12. 14 byl ve sportovní hale
uspořádán vánoční volejbalový turnaj
smíšených družstev.
Podmínky účasti byly jasně dané,
družstvo šestičlenné, smíšené, bez omezení věkem, alespoň dvě ženy vždy ve hře.
Hrálo se dle platných pravidel volejbalu.
Přihlášeno bylo deset týmů, všichni se
v plném počtu dostavili, proběhlo rozlosování do dvou skupin, z nichž první dva
postupující týmy hrály o medailové pozice. Zúčastnili se mladí i „pokročilejší“,
místní, ale i přespolní. Ti, co chodí někdy
hrávat, ale i takoví, kteří se domluvili
u džbánku piva, poskládali mančaft a prostě to těm ostatním z hecu přišli „nandat“.
A právě to bylo tím důležitým prvkem
v celém turnaji. Nejenom si protáhnout
těla, ale hlavně se pobavit. A troufám si
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říct, že se to podařilo. Nálada byla skvělá, družstva se vzájemně povzbuzovala a
hecovala a obdivovala herní variace některých účastníků. Přestože se většinou
účastnili místní, dojely i dva týmy z Troubek a jeden z Olomouce. Celodenní zápolení přišlo zhlédnout i několik rodinných
příslušníků a místních obyvatel.
Úžasným a vyloženě vánočním prvkem celého dne bylo dodržení soutěžního motta turnaje, které znělo „družstvo
hostí družstvo“. Každý tým měl možnost se vytáhnout a donést něco malého na talíři. Neuvěřitelné, co všechno
se nám sešlo a zpestřilo všem sportovní
den. Jednohubky, chlebíčky, cukroví, ale

i tlačenky, jitrnice, klobásy, domácí chleba, ale třeba i palačinky. Úžasné! Tohoto
úkolu se zkrátka všechny týmy zhostily
na jedničku a ještě jednou smekám nad
nápaditostí některých týmů.
Není asi důležité psát, kdo vyhrál,
protože vítězi se stali všichni, kteří si přišli zasportovat. Děkujeme touto cestou
ale všem sponzorům, kteří akci podpořili
a věnovali ceny týmům: Vinárna Svobodovi, Město Tovačov, Železářství M. Peřina, Potraviny T. Rous, Potraviny J. Zavadilová, Květinářství M. Hrubá, V. Kosek,
Z. Vybíral. Díky také všem členům pořádajícího volejbalového oddílu!
Markéta Hajduková
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Turnaj ve vybíjené
V sobotu 24. 01. 15 uspořádal pro
děti TJ Sokol Tovačov - odbor Sport pro
všechny - turnaj ve vybíjené. Účastnit se
mohly ročníky 2001 a mladší. Do sportovního klání se přihlásily týmy z Troubek, Oseku nad Bečvou, základní školy

v Tovačově a tělovýchovnou jednotu Sokol Tovačov reprezentovaly děti ze sportovních her, florbalu a Rebelky. Soutěž
probíhala ve dvou skupinách, kde každý
hrál s každým, a vítězové jednotlivých
skupin si zahráli o medailové umístění.

Nejlepším týmem celého turnaje se stal
tým TJ Sokol Troubky, na druhém místě skončili florbalisté z TJ Sokol Tovačov
a třetí příčka patřila dětem z TJ Sokol
z Oseku nad Bečvou.
Markéta Hajduková

Fotbalisté Tovačova zhodnotili rok 2014
V sobotu 17. ledna proběhla v hostinci Na Lapači valná hromada našich fotbalistů. Za účasti starosty města p. BOUCHALA,
předsedy Sokola p. VYKOUPILA a faráře, otce FRANTIŠKA,
přednesl předseda oddílu kopané Vladimír VYBÍRAL 39 delegátům úvodní zprávu, v níž představil činnost klubu.
Předně připomněl smutné chvíle, kdy jsme během roku postupně dali poslední sbohem členům výboru Petru KŮRKOVI
a Jiřímu PRÁŠILOVI. Výbor i v oslabeném složení pod vedením
předsedy, s členy Václavem BÍLÝM a Milanem MACHÁLKEM,
vytvářel podmínky pro každodenní chod klubu. Týden co týden bylo potřeba zabezpečit 6 fotbalových týmů, což představuje
136 registrovaných členů klubu.
Průměrná návštěvnost na mistrovských utkáních byla 150 diváků a pro ty je též potřeba zajistit zázemí. Těžko uvěřit, ale v součtu oddíl kopané pravidelně připravuje program volnočasové aktivity pro 300 obyvatel našeho města. A to je, věřte, pořádná porce
práce. Poděkování proto patří Martině a Kateřině KYASOVÝM,
Jiřímu JADRNÉMU, Františku KOZÁKOVI, Aleši HOPANOVI
a dalším, bez jejichž práce by se utkání vůbec neodehrála.
K tomu výbor konal kroky v investiční činnosti. Navázalo se na
úspěšné získávání dotací a grantů z roku 2013 a za pomoci grantu plynařské společnosti RWE, dotace Sokola a nezbytné pomoci
města bylo po dlouhých desetiletích dokončeno zastřešení tribuny
na hřišti Pod Břízami. Tímto byl náš skromný stadion definitivně
posunut na úroveň 21. století. Tím ale investiční plány výboru nekončí. I pro rok 2015 se chystá zvyšování úrovně prostředí, tentokrát výstavbou dětského areálu pro maminky s dětmi, které jsou
nedílnou součástí tréninků a mistrovských zápasů našich 6 týmů.
K takovéto činnosti vynaložili fotbalisté v roce 2014 celkem
Kč 975.000,-. Tato částka je rozdělena na vlastní fotbalový provoz
v částce Kč 600.000,- a Kč 375.000,- granty na zastřešení tribuny.
Pro rok 2015 poté výbor předložil vyrovnaný rozpočet na stránce
příjmů i výdajů opět v částce Kč 600.000,-. Klub je financován jak
z vlastních klubových zdrojů (Kč 450.000,-), tak ze zdrojů Sokola
(Kč 150.000,-).
Jednotlivé týmy dělaly všem příznivcům kopané jen radost.
Jako jeden z mála amatérských klubů v našem regionu trénuje-
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me pod vedením Jarmily KYASOVÉ nejmladší možnou kategorii
benjamínků, dětí ve věku od 6 let. Tyto děti sice nehrají žádnou
mistrovskou soutěž, ale jsou to ti, kteří budou navazovat v dalších
letech na mimořádné úspěchy těch starších. Vždyť tým mladší přípravky (děti od 9 let) pod vedením trenérů Miroslava OTÁHALA a Zdeňka VÁLKA v okresním přeboru skončil na úžasném
4. místě. Tým starší přípravky pod vedením trenérů René KEJVALA, Milana KYASE a Jarmily KYASOVÉ dokonce v okresním
přeboru dosáhl na bronzové medaile za 3. místo! Když k tomu připočteme podzimního krále okresního přeboru starších žáků (hráči
do 15 let) pod vedením trenérů Pavla JANÁČE a Radka POVERA,
a to nepoznali hořkost porážky!!!, tak se nám rozhodně vrací investice vložené nejen do dětí, ale též do školení a trenérských licencí jednotlivých trenérů. Ano, můžeme hrdě říci, že se o naše děti
starají kvalifikovaní trenéři. Především obětavostí těchto trenérů je
náš oddíl kopané 6. největším klubem v okresu!
Ze žákovských týmů byli za své předvedené výkony do reprezentačních výběrů okresu nominováni: Eliška NAVRÁTILOVÁ,
Milan KYAS, Šimon LASOVSKÝ, Jan PALČÍK a Marek ZPĚVÁK.
K této třešince na dortu blahopřejeme.
O naše dorostence (hráči do 18 let) se stará trenér Tomáš
ŠILHA s asistentem Robertem FILDÁNEM a i zde došlo k neuvěřitelným proměnám. Po tvrdých tréninkových dávkách poznal
tým svou sílu a postupně začal hrát mimořádně kvalitní fotbal.
Rychlý kombinační fotbal diváky rozhodně bavil a často se z tribuny ozýval potlesk za oku lahodící hru. Podzimní výsledky usadily
tým na 5. místě krajské soutěže a vzhledem k věkovému složení
hráčů očekáváme v dalším ročníku ještě další vzestup.
Stále není v Tovačově obecně známo, že oddíl kopané má též
tým žen. Již dva roky hrají naše děvčata pod vedením trenéra Roberta ŘIHÁČKA a hrající asistentky Nikol GREGOROVÉ I. hanáckou ligu žen a v loňském roce ukončila sezonu na mimořádném 3. místě v lize. Holky hrají sezonu jaro-podzim, takže letos
budou nastupovat k obhajobě bronzových medailí.
Ani tým mužů nezklamal své příznivce a v dramatických jarních
kolech krajské I. B třídy, pod vedením trenéra Jiřího FARNÉHO
a vedoucího mužstva Pavla ZATLOUKALA, udržel střed tabulky
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a díky 10-ti remízám se stal nekorunovaným králem dělby bodů. Do
podzimních mistrovských utkání nastoupil náš „A“ tým již po osmé
v řadě v krajské soutěži a tím vytvořil nový klubový rekord. V průběhu podzimní části převzal tým trenér Tomáš ŠILHA spolu s asistentem Robertem FILDÁNEM a započal přebudování mužstva,
které postupně začalo hrát natolik kvalitní fotbal, že po prohraném

domácím utkání s Všechovicemi diváci našim borcům aplaudovali
na tribuně ve stoje a nemohli se nabažit předvedené hry.
Nezapomeňte tedy přijít podpořit naše borce v jejich úsilí
i v roce 2015 a hledejte aktuální informace o fotbale v Tovačově
na www.fotbaltovacov.webnode.cz. Začínáme v sobotu 4. dubna!
Václav Bílý

TJ SOKOL TOVAČOV – STARŠÍ ŽÁCI 2014
Horní řada zleva: sekretář Václav Bílý, trenér Radek Pover, David
Janáč, David Klemeš, Ossos Jan, Špalek Radim, Dostál Tomáš,
Červinka Tomáš, Janáčová Martina, trenér Janáč Pavel. Dolní
řada zleva: Válek Marek, Hopan Ondřej, Čelustka Radek, Kroupa Ondřej, Otáhal Josef, Zavadil Marek a brankář Navrátil Petr

TJ SOKOL TOVAČOV – STARŠÍ PŘÍPRAVKA 2014
Stojící první zleva trenér Miroslav Otáhal a druhý zprava trenér
Zdeněk Válek. Horní řada zleva: Otáhal Tomáš, Balenčin Matěj,
Válek Marek©, Hopan Ondřej, Strnad Jakub, Miler Lukáš.
Dolní řada zleva: Šupík Tomáš a Vojtašek Patrik

TJ SOKOL TOVAČOV – STARŠÍ DOROST 2014
Horní řada zleva: Robert Fildán asistent trenéra, Petr Štimpl,
Petr Smolka, Jan Kořínek©, Patrik Navrátil, Petr Uvíra, Jan
Ossos, František Hodina, Tomáš Šilha trenér, Jan Bouchal vedoucí mužstva. Dolní řada zleva: Daniel Pasz, Tomáš Juřík, Ondřej Mraček, Radim Špalek, Martin Pover, Tomáš Fildán, Jakub
Hýzl, Patrik Chorý

TJ SOKOL TOVAČOV – MUŽI 2014
Horní řada zleva: prezident Vladimír Vybíral, Svatopluk Bukovec, Tomáš Kosek, Ladislav Špalek, Lukáš Zajíc, Petr Rumplík,
Tomáš Mezulianík, Tomáš Smrčka, Jiří Otáhal, trenér Tomáš
Šilha, vedoucí mužstva Pavel Zatloukal. Dolní řada zleva: Tomáš Vozák, Jiří Nemrava©, Petr Zatloukal, Petr Tvrdý, Jaromír
Martinka

TJ SOKOL TOVAČOV - ŽENY 2014
Horní řada zleva: Marci Řiháčková, Peťa Mrtvá, Natka Kosková,
trenér Robert Řiháček, Jíťa Pěchová, Sára Kohnová, Sába Kohnová.
Dolní řada zleva: Marťa Halířová, Terka Pospíšilová, Romča Milerová, Nikol Gregorová ©, Peťa Gorčíková
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Výjezdová činnost konce roku
– kalamita, nehody i požáry komínů
Konec roku 2014 byl opět bohatý na
výjezdy. Jednotka tovačovských hasičů
musela bojovat jak s kalamitním počasím,
dopravními nehodami, tak i s nekvalitně
udržovanými komíny. Čtenářům opět
přinášíme stručný souhrn zásahů od poslední uzávěrky Tovačovského kamelotu.
22. listopadu přijal dispečink IZS
zprávu o požáru v podniku Topos Prefa,
a.s. V plamenech se ocitl jeden z nakladačů. Po příjezdu na místo byl již stroj
zcela pohlcen plameny a hrozil únik jeho
provozních látek do kanalizace. Hasiči
požár eliminovali a zabránili spolu s kojetínskými a přerovskými kolegy kontaminaci odpadních vod. Příčinou požáru
byl nesprávný pracovní postup při řezání
kyslíkovým plamenem.
1. prosinec znamenal z hlediska frekvence výjezdů jeden z nejnáročnějších

dnů minulého roku. Z důvodu kalamitní situace na zledovatělých silnicích bylo
nutno pomoci řadě havarovaných řidičů,
včetně převráceného nákladního vozidla
s pískem. Večerní výjezdy komplikoval
i výpadek elektrické energie. Mráz způsobil také četná poškození telekomunikačních kabelů. I zde byla třeba pomoc místní
jednotky.
Dopravní nehoda s lehkým zraněním
se nevyhnula v podvečer 13. prosince
vozům na křižovatce mezi Tovačovem,
Dubem nad Moravou a Klopotovicemi.
Jedno ze zdemolovaných vozidel částečně
zablokovalo komunikaci. Dopravu bylo
proto nutno po dobu vyšetřování místa
nehody řídit kyvadlově.
Silvestrovské veselí si členové JSDH
příliš neužili. Několik desítek minut před
půlnocí vyjeli k požáru ucpaného komína

v obci Ivaň. Zásah se protáhl až do prvních hodin roku 2015. Namísto chlebíčků
a šampaňského si tak hasiči užili pouze
mráz, saze a štiplavý kouř.
3. ledna vyrazila posádka hasičského
vozu na pomoc havarovanému vozu Kia
Sportage na silnici 434 poblíž Mlýnského
náhonu. Řidič zde z neznámého důvodu
vyjel ze silnice a narazil do sloupu vysokého napětí.
Zatím poslední výjezd se odehrál
13. ledna v ulici Kpt. Jaroše. Nashromážděný dehet z mokrého dřeva ucpal a následně vznítil stěny komína. Hasiči města
Tovačova by rádi upozornili na nutnost
pravidelného čištění komínů a kouřovodů. Nedbalost nebo polovičatá práce může
vést snadno k vysokým škodám na majetku i na životech!
Autor: Matěj Vetešník

S tunami si poradí během chvilky.
Hasiči modernizují své vybavení
Tovačovská výjezdová jednotka SDH se z hlediska technického vybavení stále více přibližuje standardům profesionálních hasičů. Moderní a spolehlivá záchranářská zařízení totiž mohou být
rozhodujícím faktorem při záchraně lidských životů. Od nynějška
přibyl do výbavy zásahového vozu CAS K 25 LIAZ vysokotlaký
pneumatický zvedací vak. Jeho výhodou je nízká hmotnost, skvělá skladnost a všestranné využití. Pracuje na principu stlačeného
vzduchu, jenž je v případě nutnosti hnán silným tlakem do gumového vaku. Zde se stlačený plyn shromažďuje a rychle rozevírá

stěny vaku do stran. Obrovská síla pneumatického zařízení dokáže
tímto způsobem zvednout i břemeno do hmotnosti 30 tun. Zároveň je vak schopen posloužit jako vzpěra mezi stěnami pro případ závalu osob v sutinách budov. Své užití najde i při manipulaci
s havarovanými vozidly, včetně těžkotonážních nákladních vozidel
a automobilů uvízlých v nepřístupném terénu. Moderní technika
tak opět posouvá hranice možností záchranářů a znatelně zvyšuje
šanci na včasné vyproštění raněných osob.
Matěj Vetešník

SDH v Tovačově podporují
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Novoroční výšlap ve fotografiích

autorka fotografií Markéta Hajduková

Pozvánky
Zámek a věž budou pro sezónu 2015
přístupné návštěvníkům
od soboty 4. dubna.
otvírací doba
duben, květen, září, říjen: sobota a neděle, 10 – 17 hodin
červen, červenec, srpen: úterý – neděle, 10 – 18 hodin
http://zamek.tovacov.cz
Číslo 1/2015
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Besedy
poradí, co s
neúspěšným
nákupem
Pokud si pořídíte věc či službu, s níž po
nákupu nejste spokojeni, nabízí české zákony řadu možností, jak si s nepovedeným
nákupem poradit. Přesto o nich mnoho
spotřebitelů neví nebo je neumí správně
využívat. Jak reklamovat zboží či službu,
jak vracet zboží a nepřijít o peníze či jak
postupovat při změně obchodních podmínek, to se dozví účastníci besed, které
pořádá poslankyně Evropského parlamentu MUDr. Olga Sehnalová, MBA (ČSSD,
S&D).
"Kdo z nás někdy nelomil rukama nad
nákupem, který se nám nepovedl, a nepřemýšlel, co dělat? Mávnout rukou a smířit se
s tím, že zboží je zmetek a služba má daleko
od toho, co bylo v reklamě slibováno? Nebo
se sebevědomě domáhat svých práv, pokud
tedy víme, jaká jsou? Jsem pro druhou možnost, protože jsem si sama vyzkoušela, že
pokud se nám něco nelíbí, je lepší se ozvat.
A o tom, JAK se ozvat, jsou naše besedy, které budu opět pořádat pro veřejnost v různých
městech Zlínského a Olomouckého kraje,"
vysvětlila europoslankyně Sehnalová.
Besedy s názvem "Neúspěšný nákup. Co
teď?" povede vrchní rada České obchodní
inspekce Ing. Zdeněk Krul. První z nich
se uskuteční již 6. února od 9:30 v hasičské zbrojnici SDH Tovačov. Účast je
zdarma, vítán je každý, kdo se chce o dané
problematice dozvědět více.
Zájemci se naučí nejen rozpoznat možná
rizika při nákupu i po něm, ale i to, jak
nepovedený nákup vyřešit. Besedy pokryjí
i nejrizikovější oblasti, jako je nakupování
na internetu či po telefonu.
Celkem se od února do května uskuteční
pět těchto setkání - v Tovačově, Bystřici
pod Hostýnem, Prostějově, Bojkovicích
a v Hluku. Navážou na tradici vzdělávacích seminářů o nekalých obchodních
praktikách, které Olga Sehnalová úspěšně
pořádala v předchozích letech.
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Pojeďte do divadla

Pojeďte do divadla

Jak je důležité míti Filipa

Veselé paničky windsorské

Světově proslulá komedie, o které F. X. Šalda napsal, že je to
„fraška skrz naskrz parodistická, neobyčejné vervy a síly komické, nejcharakterističtější Wildeova hra, dokonalá ve svém
žánru…“Komedie je neuctivým útokem na viktoriánskou morálku, především na její vážnost, která je zobrazena jako pouhopouhá směšnost (Jak je důležité být Ernestem – Jak je důležité být vážný, tj. earnest).
Autor: Oscar Wilde
Režie: Roman Groszmann
Hrají: David Kaloč, Petr Jarčevský j. h., Vladimír Krátký, Monika Maláčová, Tereza Groszmannová, Magdaléna Tkačíková, Marie Durnová, Martin Veselý, Jindřich Světnica j. h.
Délka představení: 120 min + přestávka
Představení se koná
19. března 2015 (čtvrtek)
Mahenovo divadlo - Brno
Cena 600,- Kč (penzisté 500,-Kč, děti a studenti 440,-Kč)
zahrnuje dopravu + vstupenku

Přerozkošná komedie o siru Falstaffovi a veselých paničkách,
které starému chlípníkovi nezůstanou nic dlužny!
Autor: William Shakespeare
Režie: Peter Mikulík
Hrají: Jan Grygar, Pavel Doucek, Ondřej Novák, Martin
Sláma, Zdeněk Dvořák, Bedřich Výtisk, Jiří Pištěk, Roman
Nevěčný, Vladimír Krátký, Michal Dalecký, Tereza Groszmannová, Zuzana Slavíková j. h., Lucie Schneiderová, Marie
Durnová, Roman Blumaier, Vratislav Běčák, Tomáš Kudlička.

Odjezd autobusu:

Tovačov - 1615 od sportovní haly
Troubky – 1620 od Zavadilky
Přerov – 1635 od pedagogické školy
Kroměříž - 1700 Hanácké náměstí
Případně je možné dohodnout i jiné místo nástupu
Zahájení představení v 1900
Podrobnější informace a přihlášky:
Blaho Milan, Prostějovská 470, Tovačov 751 01, tel: 774887944

Číslo 1/2015

Délka představení: 120 min + přestávka
Představení se koná
23. dubna 2015 (čtvrtek)
Mahenovo divadlo - Brno
Cena 600,- Kč (penzisté 500,-Kč, děti a studenti 440,-Kč)
zahrnuje dopravu + vstupenku
Odjezd autobusu:

Tovačov - 1615 od sportovní haly
Troubky – 1620 od Zavadilky
Přerov – 1635 od pedagogické školy
Kroměříž - 1700 Hanácké náměstí
Případně je možné dohodnout i jiné místo nástupu
Zahájení představení v 1900
Podrobnější informace a přihlášky:
Blaho Milan, Prostějovská 470, Tovačov 751 01, tel: 774887944
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Jarní pozvánka na Galavečer v Dubu 2015
Vážení přátelé,
dovoluji si vás pozvat na 4. ročník galavečera v Dubu 2015,
který proběhne
dne 16. května 2015 v kostele Očištění Panny Marie v Dubu
nad Moravou.
Dovoluji si tvrdit, že tento ročník bude zcela výjimečným
kulturním zážitkem. Letošní program je speciálně připraven
pro tento večer a pro kostel v Dubu nad Moravou, který je ve
vašem regionu jedinečný.
David Uličník a Jiří Škořpík
Jejich zázemí je už roky spojeno se skupinou 4TET. Přesto se
tyto dvě výrazné osobnosti sešli s chutí nad zcela novým hudebním projektem IN CONCERTINO. Toto seskupení nabízí široký repertoár hudebních skvostů. Zazní žánry a styly minulých
století, uslyšíte perly italských skladatelů, Leoše Janáčka, vlastní
autorské písně Jiřího Škorpíka i známé skladby současnosti.
Dalším milým hostem večera bude herec Pavel Soukup, který večer proloží četbou a recitací básní známého textaře Pavla
Vrby.
Galavečer doplní výstava obrazů z dílny Davida Uličníka.
Stejně jako všechny předchozí večery byly benefiční, tak i
v tomto roce jsem se rozhodla rozdělit výtěžek ze vstupného
mezi kostel v Dubu a Občanské sdružení Lipka pro zdravotně
postižené v Prostějově.
Hlavní záštitu nad tímto galavečerem převzal Ministr zemědělství ČR Ing. Marian Jurečka.
Předprodej vstupenek bude zahájen již začátkem března.
Na setkání s vámi se těší
Jitka Bláhová

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ "HANÁ" TOVAČOV
s podporou města Tovačova si dovoluje pozvat širokou veřejnost
do zámeckého areálu na akci

Jarní svod loveckých psů.
V Tovačově se svod psů koná poprvé a bude spojen s výstavou loveckých trofejí zvěře
ulovené myslivci v okrese Přerov. Výstava trofejí proběhne v přízemních prostorách
zámku v sobotu i v neděli 11.- 12. dubna, svod psů se uskuteční v neděli 12. dubna.
Nebudou chybět speciality myslivecké kuchyně – zvěřinový guláš, pečený divočák
se zelím a knedlíkem, možná i se šípkovou omáčkou, jelení kýta na smetaně, speciality z udírny apod.
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Inzerce
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Tovačov ve fotografiích

západ slunce nad Tovačovskými jezery

západ slunce nad Tovačovskými jezery

západ slunce nad Tovačovskými jezery

západ slunce nad Tovačovskými jezery

západ slunce na Hradeckým rybníkem

západ slunce na Hradeckým rybníkem
autor fotografií Leon Bouchal
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Večer života přináší sebou i svoji lampu
Léta běží, ale zadýcháváme se my.
V běhu nechejte starce vzadu, ale ne jejich rady.
K tomu, aby bylo dobře, je zapotřebí mladých rukou a starých hlav.
Mladá generace má pocit, že s ní přichází lepší svět. Stará garda má pocit, že s ní ten lepší svět odchází.
Žijte dobrý a čestný život. Až zestárnete, budete se moci radovat podruhé.
Hledáme elixír mládí, protože jsme ztratili úctu ke stáří.
Staří jdou špatně, ale radí dobře.
Hledala jsem něco, co jsem nenacházela, a místo toho jsem našla poklad mnohem větší, než v jaký jsem se odvážila doufat.

Joseph Joubert.
Kumor
Německé přísloví
Plinius
Karel Čapek
Dalajláma
P. Kosorin
Dánské přísloví
Joy Adamsonová
citáty vybrala Jitka Pěchová
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