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Tovačovský kamelot

Loňský rok v hasičské zbrojnici
Rok 2019 byl pro naše hasiče jako každý jiný. Výjezdy,
schůze, školení, spousta práce ve zbrojnici a v neposlední řadě práce s mládeží.
Na soutěžích se snažíme reprezentovat naše město
a sbor, jak nejlépe umíme. Daří se dětem, ženám i mužům.
Děti se během minulého roku zúčastnily celkem deseti soutěží. Některé byly podařené, jiné méně. Na jaře
zahájily sezónu halovou soutěží, pořádanou naším sborem. Následovala další halová soutěž s názvem „Hasičské piškvorky“. Poměrně nabité byly i další měsíce, kdy
děti navštívily šest soutěží, ve kterých se umístily většinou na stupních vítězů. Letní hasičské soustředění, které
probíhalo začátkem prázdnin, je u dětí ve velké oblibě.
Vyzkoušely si slaňování lezecké stěny, sjíždění řeky Moravy, navštívily vojenský prostor a mnoho dalších. Po více
jak měsíční pomlce, z důvodu letních prázdnin, se konaly
další tři soutěže, ve kterých se jim opět dařilo, a domů si
odvezly několik medailí. Aktivit během roku je opravdu
hodně a všichni se snažíme, aby si chvíle strávené s námi
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co nejvíce užívaly.
Ženy se v roce 2019 zúčastnily 15 závodů, z toho 8 kol
Velké ceny moravské hasičské jednoty a 7 pohárových
soutěží. Za zmínku určitě stojí okrskové kolo, které se
konalo 11. května v Kojetíně, kde naše družstvo skončilo
na prvním místě, čímž jsme si zajistily postup do okresního kola v Provodovicích. Tady si některé z nás odběhly
štafetu na 100m. Následoval požární útok, ve kterém se
nám podařilo vybojovat druhé místo, a díky tomu jsme
se umístily na třetím místě. Minulý rok byl pro nás ve znamení výzev, zkušeností, někdy úspěchu, někdy zklamání.
Přesto ale věříme, že tohle vše nás posune dopředu a příští rok pro nás bude jistě úspěšnějším než tenhle.
Muži se v loňském roce zúčastnili tří soutěží, a to v Kojetíně, Oplocanech a Majetíně. Dařilo se jim také dobře.
5. 10. 2019 vstoupili do svazku manželského Dominika Blažková a Filip Horák. Při tak slavnostním okamžiku
samozřejmě nemohli chybět i další členové sboru a slavnostně nazdobená hasičská technika.
Začátkem prosince se konala besídka pro malé členy

Okrsková soutěž Kojetín

Návštěva vojenského prostoru Přáslavice

Okresní kolo Provodovice

Požár chatky Tovačov
Číslo 1/2020

Tovačovský kamelot
sboru. Děti si pro rodiče připravily vystoupení v podobě
básniček a vtipných scének. Na závěr přišel Mikuláš s jeho
družinou, který děti odměnil mikulášským balíčkem.
Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Tovačova
je zařazena do kategorie JPO II v rámci požárního poplachového plánu Olomouckého kraje. To ji zavazuje k tomu,
že musí vyjet k zásahu v početním stavu 1+3, a to do 5
minut od vyhlášení poplachu v každou denní či noční hodinu.
V loňském roce do ní přibyli 3 členové. Výjezdová jednotka má k dnešnímu dni celkem 18 plně vyškolených členů. Tvoří ji 1 velitel jednotky, 2 velitelé družstev, 3 strojníci, 1 technik a 12 hasičů, z toho je 13 nositelů dýchací
techniky. Začátkem loňského roku jsme jako každoročně
prováděli na Annínském jezeře instruktážně metodické
zaměstnání zaměřené na záchranu osob z ledové plochy.
Všichni členové si mohli vyzkoušet, jak je tato činnost velice fyzicky náročná. V průběhu roku 2019 proběhlo ještě
několik dalších školení, například vyprošťování u dopravních nehod nebo záchrana z vodní hladiny. V prosinci se
zúčastnili nositelé dýchací techniky pravidelné odborné
přípravy v polygonu HZS OLK PS Prostějov.
Zúčastnili jsme se akcí pořádaných městem a místními
spolky. Požární hlídky jsme prováděli na nočních prohlídkách zámku, pálení čarodějnic, dýňové slavnosti v MŠ, dětských šibřinkách a dalších společenských akcích konaných
ve sportovní hale. S motorovým člunem jsme jako každoročně zabezpečovali plavecký maratón na Annínském jezeře. Naši techniku jsme mohli prezentovat na modelářské výstavě. Provedli jsme preventivně výchovnou činnost
v mateřské škole, kde jsme děti seznámili s prací hasičů. Na
dětském dni jsme pro děti postavili lanovou dráhu a mnoho dalších hasičských disciplín.
Během roku 2019 bylo na údržbě a opravě techniky,
údržbě výstroje a údržbě hasičské zbrojnice odpracováno
členy jednotky a dorostenci 618 hodin. Členové jednotky
pravidelně každou první středu v měsíci provádí zkoušku
veškeré zásahové techniky a prostředků.
Jelikož je naše cisterna CAS 24 LIAZ 101 vyrobená
v roce 1988 již velice opotřebovaná a její další provoz by
se neobešel bez nákladných investic do oprav podvozkové
části, vodní nádrže a požárního čerpadla, bylo v loňském
roce vyhlášeno výběrové řízení na nákup nové cisternové
automobilové stříkačky. Toto výběrové řízení vyhrála firmy
KOBIT THZ Slatiňany, která nám postaví vozidlo CAS 20 na
podvozku Scania. Vozidlo je již ve výrobě a bude předáno
v polovině letošního roku. Nová cisterna je financována
dotací GŘ HZS ČR z fondu zábrany škod Kanceláře pojistitelů, dotací Olomouckého kraje a z velké části finančními
prostředky města Tovačova. V květnu 2019 nám byl z Národního divadla převeden za zůstatkovou účetní hodnotu nákladní automobil Renault Mascott. Toto vozidlo bylo
za odborného dozoru specializované firmy členy jednotky přestaveno ze skříňové nástavby na nosič kontejnerů,
který nahradil již vysloužilý nosič kontejneru Avia. Pořízení
a přestavba vozidla vyšla na 75 000 Kč a byla financována
z výdělku ze Železné soboty a rozpočtu města Tovačova.
Při této přestavbě členové jednotky odpracovali 250 hodin. Renault má za sebou již několik ostrých zásahů a bude
využíván jako předešlá Avie k přepravě motorového člunu
a dalších požárních kontejnerů.
Číslo 1/2020

Co se týče zásahové činnosti, jednotka zasahovala
celkem 47x. Z toho bylo: 8x požár, 13x dopravní nehoda,
6x záchrana osob, 8x technická pomoc odstranění nebezpečných stavů, což je například kácení spadlých stromů
nebo zajištění utržených střech, 6x čerpání vody, 4x likvidace obtížného hmyzu, 1x únik nebezpečných látek
do ovzduší, 1x planý poplach. Ze všech zásahů zmíním
například větrnou smršť, která strhla několik střech v Kojetíně, kde jsme zasahovali s automobilovou plošinou, či
rozsáhlý požár haly s uskladněnými automobily v obci
Hrdibořice.
Závěrem patří velký dík celému sboru dobrovolných
hasičů, Olomouckému kraji a městu Tovačov za veškerou
podporu, kterou nám poskytuje.
Michaela Symerská, Petr Majar

Mikulášská besídka

Požár autodílny Štětovice

KA Renault Mascott
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Informace z městského úřadu
Schválený rozpočet města Tovačova na rok 2020
I. Příjmy
Odd.par.
Třída 1
1111
1112
1113
1121
1122
1211
1334
1340
1341
1343
1344
1356
1361
1381
1511

Text
Daňové příjmy
Daň z příjmu FO ze závislé činnosti
Daň z příjmu FO ze samostatně výdělečné činnosti
Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů
Daň z příjmů právnických osob
Daň z příjmů PO za obce
Daň z přidané hodnoty
Odvody za odnětí zemědělské půdy
Poplatek za komunální odpad
Poplatek ze psů
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Poplatek ze vstupného
Příjmy úhrad za dobývání nerostů
Správní poplatky
Daň z hazardních her
Daň z nemovitosti
CELKEM
Třída 2
Nedaňové příjmy
1011 Zemědělský půdní fond-příjmy z pronájmu pozemků
3314 Knihovna
3319 Příjmy z kultury
3321 Činnost v zámku
3321 Obřadní síň – svatby
3349 Záležitosti sdělovacích prostředků – Tovačovský kamelot
3599 Zdravotní středisko
3612 Bytové hospodářství
3613 Nebytové hospodářství
3631 Veřejné osvětlení - pronájem sloupů
3632 Pohřebnictví - pronájem hrobových míst
3722 Sběr a svoz komunálního odpadu – podnikatelé
3725 Využívání a zneškodňování komunálního odpadu
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace
6171 Činnost místní správy a pronájem skříněk
6310 Příjmy z úroků
6409 Služba pro důchodce
CELKEM
Třída 4
Přijaté transfery
4112
Neinv.přijaté transfery ze SR
CELKEM
MEZISOUČET
Třída 8
Financování
8115
Převod finančních prostředků z minul.let
PŘÍJMY CELKEM

II. Výdaje
Odd.par.
Třída 5
1014
2212
2219
2292
2321
3119
3314
33190001
33190002
33213001
33210003
3322
3349
3392
3399
3412
3421
3429
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Text
Běžné výdaje
Ozdravování zvířat, deratizace
Silnice
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
Dopravní obslužnost
Odvádění a čištění odpadních vod
Základní škola a mateřská škola
Knihovna
Kronika
Záležitosti kultury
Činnost v zámku
Obřadní síň
Zachování a obnova kulturních památek
Záležitosti sdělovacích prostředků – Tovačovský kamelot
Klub seniorů
Ostatní záležitosti kultury - KPSSV
Sportovní hala
Využití volného času dětí a mládeže
Ostatní zájmová činnost a rekreace

Rozpočet 2020
7.000.000
200.000
600.000
6.800.000
600.000
14.000.000
350.000
1.572.000
65.000
20.000
1.000
1.000.000
100.000
200.000
3.550.000
36.058.000
870.000
30.000
155.000
505.000
80.000
10.000
490.000
1.807.000
850.000
15.000
20.000
271.000
200.000
12.000
100.000
7.000
15.000
55.000
5.492.000
1.700.000
1.700.000
43.250.000
1.419.000
44.669.000
Rozpočet 2020
65.000
413.000
955.000
375.000
320.000
5.670.000
290.000
41.000
655.000
3.045.000
137.000
500.000
60.000
24.000
55.000
574.000
22.000
56.000
Číslo 1/2020
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3599
3612
3613
3619
3631
3632
3639
3669
3721
3722
3729
3745
4222
4329
4343
4349
4359
5212
5311
5512
6112
6171
6310
6320
6399
6409
6409 87

Zdravotní středisko
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Ostatní rozvoj bydlení - kotelny
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Příspěvek mikroregionu SH, sdružení tajemníků
Autobusové nádraží – sociální zařízení
Sběr a svoz nebezpečného odpadu
Sběr a svoz komunálního odpadu
Rekultivace půdy – skládka Bungalov
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Veřejně prospěšné práce – Úřad práce
Sociál.péče a pomoc dětem
Sociální pomoc osobám – živelné pohromy
Ostatní sociál.péče a pomoc obyvatelům
Ostatní služby v oblasti sociálních služeb
Ochrana obyvatelstva
Bezpečnost a veřejný pořádek
Požární ochrana
Místní zastupitelské orgány
Činnost místní správy
Výdaje z finančních operací
Pojištění funkčně nespecifikované
Ostatní finanční operace – odvod DPH
Ostatní činnosti – dotační program, projekty, posudky
Služby pro seniory
CELKEM
Třída 6 Kapitálové výdaje
CELKEM
Mezisoučet
Třída 8 Financování
8124 Splátky úvěrů
VÝDAJE CELKEM

215.000
535.000
575.000
2.000.000
700.000
178.000
78.000
207.000
165.000
2.800.000
32.000
4.665.000
200.000
20.000
20.000
15.000
70.000
45.000
40.000
382.000
2.437.000
11.584.000
740.000
300.000
200.000
1.930.000
29.000
43.419.000
43.419.000
1.250.000
44.669.000

Investice v roce 2020
lokalita
Oprava komunikace
ulice Sadová
Oprava komunikace
ulice Podzámčí
Vodovod Podzámčí

popis opravy, investice města Tovačov 2020 předpokládaná cena možnost dofinancování
vyfrézování stávajícího povrchu, nový asfal500 000,- Kč
dle možností MMR
tový povrch
vyfrézování stávajícího povrchu, nový asfal500 000,-Kč
dle možností MMR
tový povrch
realizace nového vodovodního řadu
2 922 000,-Kč úpis akcií VaK Přerov
okopání omítek, dispoziční úpravy pro MP,
Oprava domku na stavebninách
1 500 000,-Kč
nové podlahy a izolace, střecha
Olomoucký kraj
Oprava střechy na zámku ZUŠ
výměna střešní krytiny
1 300 000,-Kč
max 50%
oprava sociálního zařízení a sprchy pro
Sociální zařízení hasičská zbrojnice
350 000,-Kč
hasiče
Kolumbárium hřbitov
vybudování nového kolumbária
300 000,-Kč
MAS Střední Haná
Oprava kaple Annín
oprava omítek
300 000,-Kč
max 200 000,-Kč
Oprava chodníku Zvolenov –
MAS Střední Haná max
oprava chodníku, výměna dlažby
3 000 000,-Kč
Nádražní, SŠ řezbářská
50%
vybudování nového odvodnění a napojení
Odvodnění garáře Podzámčí
200 000,-Kč
na stávající jímku s čerpadly
oprava WC a zateplení stropu na hotelu
600 000,-Kč
Nebytové hotel U Tří králů
U Tří králů
farnost, myslivecké sdružení, pěstitelský
Individuální žádosti
200 000,-Kč
spolek
Ochrana obyvatelstva
rozšíření kamerového systému
200 000,-Kč
Kultura
příprava na vydání knihy
100 000,-Kč
Olomoucký kraj
Město Tovačov
výkup pozemků výstavba bytů
1 000 000,-Kč
Město Tovačov
příprava územního plánu
300 000,-Kč
Dětské hřiště
Sadová, škola, Annín
1 200 000,-Kč
90% MMR
ZŠ a MŠ Tovačov
venkovní výukový altán
105 000,-Kč
ZŠ a MŠ Tovačov
bezbariérový přístup do ZŠ z ulice Podvalí
150 000,-Kč
Celková investice
14 727 000,-Kč
úvěr:
zateplení mateřská školka
5 740 000,-Kč
75% / 55%
úvěr + dotace + spoluúčast
automobilová cisternová stříkačka
7 835 000,-Kč
HZL OL
Investice s úvěry celkem
28 302 000,-Kč
Číslo 1/2020
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 Plánované investiční a stavební akce v roce 2020
Zastupitelstvo města na svém lednovém zasedání schválilo rozpočtové opatření, které se týká investičních akcí pro
rok 2020. Zde je výčet předpokládaných
akcí, které chceme tento rok realizovat.
Již v lednu jsme započali v rámci
údržby provádět stavební úpravy na
dvou bytech v majetku města na Náměstí č. p. 25. Jedná se o dva jednopokojové
byty, ve kterých dojde k provedení nových sociálních zařízení, elektroinstalace
a kompletních stavebních úprav. Chceme tak postupně modernizovat uvolněné byty před tím, než je opět nabídneme dalšímu nájemci. Dalším objektem,
na kterém započaly stavební práce, jsou
prostory hasičské zbrojnice. Zde je nutné zrekonstruovat sociální zařízení v přízemí hasičské zbrojnice a vybudovat novou šatnu. Při rekonstrukci bylo zjištěno,
že napojení na kanalizaci i napojení na
veřejný vodovod je v havarijním stavu,
a tak jsme museli přistoupit k opravě přípojek. Toto jsou stavební akce, kterými
se již zabýváme, a nyní výčet akcí, které
bychom rádi v tomto roce započali.
V minulém roce jsme si nechali zpracovat cenovou nabídku a chtěli bychom

provést opravu živičného povrchu na
komunikacích v ulici Sadová a ulice Podzámčí. Zde je povrch komunikace v nejhorším stavu. V této chvíli se zpracovává
projekt na provedení nové kanalizace
v ulici Podzámčí, komunikace bude v budoucnu vyžadovat kompletní rekonstrukci, ale i přesto jsme nuceni přistoupit alespoň k částečné opravě, protože
je to jedna z nejpoužívanějších místních
komunikací v Tovačově. Dále jsou naplánované opravy komunikací pro pěší. Byli
jsme úspěšní v žádosti o dotaci na provedení rekonstrukce chodníku v úseku
od světelného přechodu na Zvolenově,
část ulice Podvalí a ulice Nádražní až po
SŠ řezbářskou. V nejbližší době bude vypsáno výběrové řízení na stavební práce a podle toho bude upřesněn termín
realizace. V rámci údržby budeme v letošním roce opravovat vybrané úseky
komunikací pro pěší, které jsou ve velmi
špatném stavu a na které nejsou podané žádosti o dotaci. V lokalitě Zvolenov
chceme rozšířit parkovací plochu pomocí vegetační dlažby, abychom zabránili
dosavadnímu parkování na zeleni. Další
stavební akcí, na kterou máme podanou

žádost o dotaci, je výměna střešní krytiny na ZUŠ v zámku. Zde již proběhlo
výběrové řízení, je podepsaná smlouva
o dílo a předpokládaný termín započetí
stavebních akcí je květen 2020. Další žádostí, kterou jsme podali, je oprava kapličky v Anníně. Na tuto akci jsme žádali již
v minulém roce, ale nebyli jsme úspěšní,
doufáme, že letos tomu bude jinak. Kaplička je ve špatném stavu a určitě by si
opravu zasloužila co nejdříve. Největší
stavební akcí letošního roku by mělo být
provedení zateplení a rekuperace v mateřské škole. Zde již máme potvrzeny dotace a v nejbližší době proběhne výběrové řízení, ze kterého vzejde dodavatelská
firma na stavební práce. Tak jako minulý
rok i letos jsme podali žádost o dotaci na
provedení dětských hřišť v lokalitě ulice Sadová, Annín a Základní škola Tovačov, v minulosti jsme úspěšní nebyli, tak
snad to nyní vyjde. Toto jsou hlavní úkoly
a akce, které chceme realizovat. Mimo to
nás čeká spousta drobností, které se během roku vyskytnou.
Marek Svoboda, starosta
Jaroslav Vrána, místostarosta

 Poplatky
Městský úřad Tovačov , odbor finanční, informuje občany o platnosti nových obecně závazných vyhlášek na
místní poplatky:
Obecně závazná vyhláška města Tovačova č. 1/2019
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
- Skládky stavebního materiálu, dřeva, sutě, lešení apod.
podléhají této OZV, poplatník je povinen předem ohlásit
správci poplatku užívání veřejného prostranství a uhradit
příslušný poplatek.
Obecně závazná vyhláška města Tovačova č. 2/2019
o místním poplatku ze psů
•
Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců.
•
Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své
poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne jejího vzniku,
stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své
poplatkové povinnosti /nový pes, úhyn psa…/.
•
Splatnost místního poplatku ze psů je do 31. 3. kalendářního roku.
•
Výše tohoto poplatku je odlišná dle trvalého pobytu
držitele – zda se jedná o dům s více jak 3 bytovými jednotkami nebo ostatní domy.
Obecně závazná vyhláška města Tovačova č. 3/2019
o místním poplatku ze vstupného
•
-Poplatník je povinen ohlásit pořádání akce správci poplatku nejpozději 5 dnů před jejím konáním.
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Obecně závazná vyhláška města Tovačova č.
4/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
•
Poplatek platí osoba přihlášená v obci a fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterém není
přihlášená žádná fyzická osoba.
•
Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik
i zánik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15
dnů ode dne, kdy mu vznikla povinnost platit tento
poplatek.
•
Poplatek je splatný do 30. 6. kalendářního roku.
•
Výše poplatku za rok 2020 činí 700,-- Kč.
Plné znění Obecně závazných vyhlášek města Tovačov
na www.tovacov.cz.
Informace na tel. č. 581706954 p. Hrazdilová nebo
osobně Městský úřad Tovačov, finanční odbor, pokladna.
Svozy komunálního odpadu v roce 2020 budou prováděny každý sudý týden ve středu v rodinných domech,
v tuto dobu jsou odváženy i pytle s tříděným odpadem.
Od panelových domů je odpad odvážen každý týden
ve středu.
Číslo 1/2020

Tovačovský kamelot

 Poplatky za odpady
Jistě řada občanů zaregistrovala, že se nám v letošním roce
navýšil poplatek za komunální odpad. Byli jsme k tomuto kroku nuceni přistoupit, protože cena za odvoz komunálního odpadu neustále stoupá. V minulém roce jsme zavedli ve městě
systém třídění odpadů, který se začíná postupně projevovat.
Pomocí pracovníků města sbíráme každý sudý týden (při svozu
komunálního odpadu) vytříděný plast, papír a kovové odpady.
Občané také mohou odevzdávat na sběrné místo jedlé oleje
a tuky. Za všechny tyto komodity jsou jim načítány ekobody,
které jsou pak převedeny v systému na peněžní slevy z poplatku za komunální odpad. Často jsou od občanů vznášeny
dotazy, jak sběr funguje a co se s vytříděným odpadem děje
poté. Jak již bylo zmíněno, svoz provádíme pomocí pracovníků města, protože zajistit svoz pomocí dodavatelské firmy
by bylo pro město daleko dražší. Vytříděný odpad se sváží na
sběrné místo, kde jej postupně vážíme a načítáme nalepené
kódy čtečkou tak, abychom hodnoty mohli zavést do systému.
Svoz je dočasně uložen na sběrném místě a při větším objemu
objednáváme svozovou firmu, která vytříděný odpad odveze.
V minulosti jsme za tento vytříděný odpad dostávali finanční odměnu. K dnešnímu dni to již také platíme. I přes to je to
pro nás ekonomičtější, protože při vlastním sběru neplatíme
svozové firmě poplatky za manipulaci, které si firma účtuje za
vývoz kontejnerů na tříděný odpad. Jsme tak schopni velko-

objemové kontejnery, kterými se vytříděné odpady odváží ze
sběrného místa, zcela naplnit. V loňském roce se do evidenčního systému zapojilo 41% domácností. Pro získání vyšších slev
je nutné ještě potvrdit inventuru stanoviště a vyplnit dotazník,
to zatím učinilo 25% domácností. Za rok 2019 bylo načteno
celkem 8,3 t plastu, 3,3 t papíru a 302 kg kovového odpadu.
Celkově bylo rozdáno na slevách 102.000,- Kč a alespoň nějakou slevu získalo 969 osob. Celkově bylo v loňském roce odvezeno 57 t plastu a 16,94 t papíru (pytlovaný sběr+velkoobjemové kontejnery), z těchto čísel vyplývá, že objem odpadu
neustále roste a město ze svého rozpočtu doplácí na komunální odpad cca 1.000.000,- Kč. Mnozí občané si také stěžují,
že třídí a za odevzdané pytle jim nejsou načteny ekobody. Je
nutné, aby si každý dal pozor na hmotnost pytle s odpadem.
Jestliže je hmotnost pytle nižší, než je zavedeno v systému,
nemůžou být ekobody přiznány. V systému je to pro získání
odměny nastaveno takto. Plast v rozmezí 2,5-7 kg, papír 5-10
kg a výška balíku min. 30 cm, kovové obaly 5-10 kg a jedlý olej
a tuk min. objem 2 l. Čím méně odpadu budeme produkovat
a vzniklý odpad budeme třídit, tím více nám klesnou náklady,
a poplatky za komunální odpad nám budou klesat. Toto je cílem motivačního a evidenčního systému.
Marek Svoboda, starosta
Jaroslav Vrána, místostarosta

INFORMACE PRO OBČANY
Město připomíná občanům, že do konce února 2020 mají možnost požádat o dotaci na obnovu exteriéru staveb určených alespoň částečně k rodinnému bydlení, nacházejících se
v památkové zóně nebo v ochranném pásmu

památkové zóny v Tovačově. Žádost o dotaci
i zásady pro poskytnutí dotace jsou zveřejněny
na webových stránkách města Tovačov. Bližší
informace vám poskytnou pracovnice stavebního úřadu.

Trochu statistiky….
Podle výpisu z evidence obyvatel bylo k 1. lednu 2020 v Tovačově celkem 2.461 obyvatel, z toho 1.243 žen a 1.218 mužů. Jistě
Vás bude zajímat, jaké bylo věkové složení obyvatel. O tom následující tabulka:

věk do 5 let

věk 6 – 17 let

věk 18 – 59 let

věk 60 – 79 let

věk 80 a nad 80 let

celkem

ženy

70

138

664

292

79

1243

muži

68

158

699

248

45

1218

celkem

138

296

1363

540

124

2461

A jaká byla migrace obyvatel
v roce 2019?
Počáteční stav k 1.1.2019 byl 2.461
obyvatel. Do Tovačova se přistěhovalo
41 občanů, narodilo se 22 dětí, odstěhovalo se 34 občanů, zemřelo 29 občanů,
takže k 31.12.2019 byl stav 2.461 občaČíslo 1/2020

nů. Stav obyvatel v našem městě za rok
2019 zůstal stejný jako v roce 2018.
V průběhu roku 2019 se v našem
městě uskutečnilo celkem 61 svatebních

obřadů, z toho 17 svatebních obřadů,
kdy alespoň jeden ze snoubenců měl trvalý pobyt v našem matričním obvodu.
Jana Halířová
(matrika)
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Kalendárium pro rok 2020
1470
1475
1475
1480

1515
1515
1530
1535
1540
1540
1530
1555
1575
1575
1600
1620
1715
1765
1785
1790
1795
1825
1840
1860
1865
1875
1890
1890
1895
1895

získal Ctibor II. Tovačovský od Jiřího z Poděbrad tovačov
ské panství do dědičného držení – 550 let
Ctibor II. Tovačovský sloučil Staré město s Novým v jeden
celek (založeno náměstí) – 545 let
Ctibor II. Tovačovský založil „Paní dům“ – pro svobodné
paní a vdovy ze zámku – 545 let
Ctibor II. Tovačovský se zasloužil o zapisování do zem
ských desek v českém jazyce (dosud byla možná pouze
latina) – 540 let
Pernštejnové zřídili špitál pro chudé – 505 let
Jan z Pernštejna spravoval Tovačov (ještě se svým otcem
Vilémem) – 505 let
(9. července) – narodil se Vratislav z Pernštejna – 490 let
(23. července) – Jan z Pernštejna udělil cechovní list ševcům a koželuhům – 485 let
Jan z Pernštejna zřídil očistné lázně, které mohli poddaní
užívat bez poplatku – 480 let
(5. září) – narodil se Śtěpán Illiésházy – 480 let
(9. července) – narodil se Vratislav z Pernštejna, majitel
tov. zámku – 490 let
(14. září) – sňatek Marie de Lara a Vratislava z Pernštejna
ve Vídni – 465 let
narodil se Maximilian z Pernštejna (syn Vratislava), olo
moucký kanovník – 445 let
narodil se Vejkart ze Salmu – 445 let
(13. prosince) – Tovačov koupili bratři Vejkart a Karel ze
Salmu – 420 let
(17. března) – mučednickou smrtí zemřel kněz Jan
Sarkandr – 400 let
(1. srpna) – prodán Tovačov Janu Jetřichovi
Petřvaldskému – 305 let
postoupila vrchnost měšťanům část vysušeného
Skašovského rybníka k pastvě dobytka – 255 let
(29. května) – velký požár v židovské čtvrti – 235 let
císař Leopold potvrdil městu konání čtyř výročních trhů –
230 let
hrabě Arnošt z Khuenburgu se oženil s hraběnkou Marií
Annou Chorinskou – 225 let
(28. prosince) – narodil se Arnošt Förchgott Tovačovský –
195 let
(22. ledna) – rozvodnila se řeka Bečva, v Troubkách zniče;
ny mnohé domy – 180 let
(3. března) – narodil se Ludwig Gutmann (syn Davida
Gutmanna) – 160 let
založen spolek Ctibor (původně jako mužský zpěvácký
spolek) – 155 let
obecní pozemky rozděleny mezi obyvatelstvo – 145 let
položen základní kámen ke stavbě cukrovaru v Anníně –
130 let
zrušena židovská náboženská obec v Tovačově (připoje
na k ŽO v Kojetíně) – 130 let
zahájen provoz na železniční trati Tovačov – Kojetín
– 125 let
zemřel Wilhelm Gutmann (bratr Davida Gutmanna)
– 125 let
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20. století
1900 (15. října) – zemřel Ludwig Gutmann (ve věku 40 let) –
120 let
1900 (25. října) – zemřel Jan Loyka – tov. učitel, založil kroniku
školy tovačovské – 120 let
1905 otevřena budova dívčí měšťanské školy – 115 let
1910 (21. srpna) – zahájena stavba sokolovny – 110 let
1910 (22. září) – narodil se Klement Slavický, hudební skladatel,
tovačovský rodák – 110 let
1920 založen nový spolek „Sportovní klub“, pěstovali hlavně
kopanou – 100 let
1930 vydlážděna vozovka na náměstí v šíři 6 m (139.871,- Kč) –
90 let
1930 provedena kanalizace na náměstí firmou Aloise
Čechmánka – 90 let
1940 (březen) – správcem velkostatku SS Altkämpfer Herbert
Siebert – 80 let
1940 (1. března) – zaveden letní čas v celé Říši – 80 let
1940 (26. září) – poslední veřejný rituální židovský pohřeb
– 80 let
1945 (30. dubna) – nálet na město – 75 let
1945 (2. května) – kulometem sestřelena ruská stíhačka piloto
vaná poručíkem Kucenkem – 75 let
1945 (8. května) – německé vojsko opouští Tovačov – 75 let
1945 konec II. SV – 75 let
1945 obnovena vlaková doprava přerušená ke konci války
– 75 let
1950 (1. ledna) – uzavírají se sňatky na MNV – 70 let
1950 (10. března) – převzal Národní výbor od Národního fondu
při ministerstvu zemědělství zámek za 1.260.000,- Kč,
„zámek se stal majetkem lidu“ – 70 let
1950 (1. listopadu) – zřízena školní jídelna na Náměstí (v býva
lém hostinci „Na Pořádce“) – 70 let
1960 úprava náměstí, založeny travnaté plochy v místech, kde
byl štěrk – 60 let
1965 oprava zámeckých valů – 55 let
1970 (15. října) – navštívil Tovačov prezident republiky Ludvík
Svoboda (prohlédl si zámek a JZD) – 50 let
1970 uveden do zkušebního provozu nově vybudovaný závod
na těžbu štěrkopísku ve Skašově – 50 let
1975 na zámku otevřeno nové zemědělské muzeum – 45 let
1980 (10. února) – demolice mlékárny v Denisové ulici (kvůli
výstavbě nákupního střediska) – 40 let
1980 vybudovány tenisové kurty – 40 let
1985 vykáceny lípy na náměstí (vysázeny v roce 1932) – 35 let
1985 zahájena výstavba zdravotního střediska – 35 let
1985 (10. října) – zemřel Bohumír Štéger (vlastivědný pracov
ník a spisovatel, autor Zázračné slunečnice aj.) – 35 let
1985 opravy střech na zámku (Pernštejnská věž – měděná
krytina) – 35 let
1990 založena společnost Topos Tovačov, s.r.o. – 30 let
1995 (14. května) – zpřístupněn vyhlídkový ochoz věže – 25 let
1995 dokončena plynofikace Annína – 25 let
21. století
2000 restaurování štukového stropu v obřadní síni – 20 let
2000 stavba schodišťové věže na zámku – 20 let
Číslo 1/2020

Tovačovský kamelot

Zprávičky z naší školičky
První pololetí školního roku uteklo
jako voda a my jsme si ho ve školce rozhodně užili.
V září nám počasí přálo a my jsme
využívali každou volnu chvilku pro hry
venku a pro prodloužené vycházky do
přírody. Děti ze tříd Sluníček a Medvídků začaly navštěvovat místní saunu. Také jsme uskutečnili sběr papíru
v MŠ. Velice nás potěšilo, že se do sběru zapojilo velké množství dětí. V říjnu
zahájily svou činnost také kroužek Hanáček a kroužek logopedické prevence
a 1x za měsíc navštěvuje předškoláky
paní Sedláčková, která s nimi procvičuje grafomotorická cvičení a správné
držení tužky. Nezapomněli jsme ani
na zvířátka a sbírali jsme pro ně kaštany. V průběhu října jsme se chystali na
tradiční podzimní slavnost MŠ - tentokrát Dýňování. Po setmění jsme se sešli
na náměstí, odkud jsme se průvodem

přemístili až ke školce, kde na děti čekala tajemná cesta za světýlky a krásně
vyzdobené dýně, o které se postaraly
naše šikovné děti společně s rodiči. Nechyběla diskotéka, perníčky a jiné dobroty od ochotných maminek, ovocný
punč od p. Raškové a spousta zábavy.
V listopadu se děti ze třídy sluníček
vydaly na poznávací výlet od ekologického centra Sluňákov v Horce nad Moravou. Na zahradě MŠ se nám objevily
nové stromky. Ty nám darovala a dokonce sama vysadila maminka SteineČíslo 1/2020

rová, které ještě jednou moc děkujeme.
V MŠ jsme si také užili krásný podzimní
projektový den, kdy za námi přijely P.
a P. Palčíkovy a povídaly si s námi o tom,
jak se zvířátka v lese připravují na zimu
a o co všechno se stará pan myslivec.
Děti si mohly vyzkoušet klobouk, vestu
i flintu, poznávaly také lesní zvířátka.
V prosinci jsme se pilně připravovali na vánoční besídky, ale když se 5.
prosince školkou rozezněl zvoneček,
všichni už věděli, že k nám přišla vzácná
návštěva. A kdo? No přece Mikuláš. Nezapomněl ani na andílka a čertíky, kteří
za písničku, taneček či básničku rozdávali dětem dárečky. Děkujeme panu V.
Řihoškovi, paní M. Ludvové , M. Marvanové a M. Pavelkovi. Pár dní po odchodu Mikuláše zavonělo ve školce cukroví.
To napekly ochotné maminky v jednotlivých třídách, ve kterých probíhaly vánoční besídky, setkání a posezení.
Před Vánocemi jsme nezapomněli
na tajná dětská přání a společně s dětmi jsme na zahradě MŠ vypustili balonky s přáním pro Ježíška. Děti ze třídy

Medvídků a Sluníček ještě stihly vyjet za
kulturou do kina Metropol v Olomouci
na představení „Tetiny o zimě“. Navštívili
jsme také pana starostu a pana ředitele,
abychom jim popřáli krásné Vánoce.
Po Vánocích jsme se sešli v naší MŠ
a každý den netrpělivě vyhlíželi sníh. I
když nám počasí v Tovačově se sněhovou nadílkou nepřálo, přesto byl zahájen lyžařský kurz pro přihlášené děti.
V druhém pololetí nebudeme mít
o akce nouze.
Starší děti čeká předplavecký výcvik, škola v přírodě, předškoláky čeká
návštěva ve škole a školní jídelně, na
jaře pak zápis do školy, výlety, divadla
a spousta zajímavých aktivit.
První velkou akcí MŠ budou tradiční
Dětské šibřinky, které se budou konat
8. března ve sportovní hale v Tovačově.
Čeká vás hudba, tanec, zábava, občerstvení a bohatá tombola.
Neseďte doma a přijďte za námi.
Všichni jste srdečně zváni.
Lenka Šálková,
MŠ
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Střední škola řezbářská Tovačov
Předvánoční zájezd do Londýna
Podzim uplynulého roku byl na SŠ řezbářské Tovačov ve
znamení cest do zahraničí. Po říjnové návštěvě Štrasburku
následoval v prosinci zájezd do Londýna, který pro zájemce
škola zorganizovala ve spolupráci se ZŠ Horní Moštěnice.
Mnozí z našich studentů vyrazili na tak dalekou cestu poprvé v životě. A dojmy?
Všichni, kteří na výlet jeli, potvrdili, že cesta byla opravdu úmorná. Jeli jsme asi 20 hodin autobusem a nezbývalo
nic jiného, něž si cestu nějak zpříjemnit. Většina zkoušela
spát, někdo si cestu krátil společenskými hrami a někdo
strana 10

zase rozhovorem se svým spolucestujícím. Již zdálky jsme
mohli vidět k obloze se tyčící věže mrakodrapů a těšit se na
velkoměstský ruch. Po vystoupení z autobusu nás probrala
úžasná atmosféra pulzující multikulturní metropole. Čekala nás procházka po jejím centru plném staveb a památek,
které jsme dosud znali jen z učebnic a fotografií. Viděli jsme
Tower a Tower Bridge, katedrálu st Paul´s, Monument (památník Velkého požáru Londýna), přes Millenium Bridge
jsme prošli k Tate Modern Gallery a k replice shakespearovského divadla Globe.
Číslo 1/2020
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Po únavném dni jsme se vrátili k autobusu, kde už nás
vyhlíželi členové rodin, u nichž jsme byli ubytováni. Rozvezli nás do svých domovů, kde nás čekala večeře a koupel.
Zpočátku jsme měli velký strach díky jazykové bariéře, většinou jsme se ale shodli na tom, že naši hostitelé byli velmi
přívětiví, a tak nenastal sebemenší problém.
Na druhý den byl naplánovaný výlet do pobřežního
města Brighton, kde jsme se prošli po promenádě kolem
moře, užili si ohromný výhled z rozhledny u pláže a navštívili Sea Life Centre, obří akvárium s malými rybičkami i pořádnými mořskými bestiemi. Po exkurzi do podmořského
světa následovala návštěva městské části a obchodního
centra.
Poslední den opět probíhal v Londýně. Navštívili jsme
Královskou observatoř s nultým poledníkem, byli jsme
u Buckinghamského Paláce, na Trafalgar Square se sochou
admirála Nelsona a budovou Národní galerie. Svezli jsme se
na London Eye, odkud jsme viděli Londýn v celé jeho kráse – Big Ben, Westminsterský palác, Temži, plavbou po níž
jsme den zakončili. A pak už jen dlouhá cesta zpátky domů.
Odjezd z ostrovů trochu zkomplikovalo rozbouřené moře.
Do poslední chvíle jsme nevěděli, jestli náš trajekt vůbec
vypluje. Asi po dvou hodinách čekání jsme nakonec vyrazili
a užili si tak trochu neklidnou plavbu, někteří i nefalšovanou mořskou nemoc . I přes drobné cestovatelské obtíže se
ale zájezd rozhodně vydařil a stál za to.
účastnící zájezdu z 1. ročníku

Číslo 1/2020
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Základní škola a Mateřská škola Tovačov
Soutěž o nejlepšího mladého chemika
Dne 11.12.2019 se naši žáci z 9.
A a 9. B (Pavel Symerský, Tomáš Zezulka a Radek Hrdiborský) zúčastnili
soutěže o nejlepšího mladého chemika. Soutěž pořádá SPŠ Hranice, obor
Aplikovaná chemie, ve spolupráci
s největším chemickým podnikem
v kraji - společností PRECHEZA, a.s.,
generálním partnerem této akce. Výherci si díky takto silnému sponzorovi mohli odnést tablet, fotoaparáty,
chytré hodinky, externí disky, deskové
hry a mnoho dalších zajímavých cen.
Oceněni byli úplně všichni účastníci
soutěže.
Soutěžící nejprve napsali test
z rozsahu učiva základních škol a ná-

sledně si i vyzkoušeli některé chemické pokusy (srážecí reakce ve zkumavkách, barevné plameny alkalických
kovů, tajné písmo nebo tavení a ohýbání skla). Studenti průmyslové školy
jim pak ukázali i efektní chemické pokusy (titrace, barevnou fontánu, peklo
ve zkumavce, zlato z vody a mnohé
jiné).
Okresního kola se letos účastnila
velká konkurence, celkem 27 základních škol. Nejvíce za posledních osm
let trvání soutěže. Z celkového počtu
81 žáků jsme se bohužel za poslední
tři roky neumístili ve vyhlašovaných
top dvaceti.
Mgr. Tomáš Šilha, Ph. D.

Lyžařský výcvikový kurz Branná 2020
Ve dnech 20. - 24. ledna se žáci
druhého stupně navštěvující Základní školu a Mateřskou školu v Tovačově
zúčastnili lyžařského výcvikového kurzu. Účastníci byli ubytováni v hotelu
Kolštejn nacházejícím se v Jeseníkách
v obci Branná, tento hotel prošel v létě
celkovou rekonstrukcí a na všech pokojích je sociální zařízení. Tohoto kurzu
se zúčastnilo celkem 39 dětí (26 děvčat
a 13 hochů) a pět pedagogických pracovníků. Děti byly rozděleny v rámci
výuky do čtyř skupin, a to na pokročilé
nebo začínající lyžaře a snowboardisty.
Odjezd na lyžařský kurz proběhl
v pondělí ráno od Základní školy v Tovačově. Příjezd do hotelu byl naplánován před obědem. Po obědě a ubytování byli žáci rozřazeni do jednotlivých
družstev. Následně začaly první hodiny
kurzu na svahu. Večer proběhla přednáška na téma „Nebezpečí hor, chování
se v zimní přírodě, lyže a vázání, životospráva, první pomoc při úrazu na svahu
a chování ve skiareálu“, poté proběhl seznamovací večírek formou her. Žáci se
během dalších dvou dní zdokonalovali
v lyžařské a snowboardové sportovní
činnosti, aby pak mohli své dovednosti v rámci družstev zúročit v soutěžním
slalomu, který se jel ve čtvrtek v dopoledních a odpoledních hodinách.
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Umístění ve slalomu proběhlo následovně:
pokročilí lyžaři - dívky: 1.místo Nina
Pískovská (7.A), 2.místo Karolína Slavíková (9.A), 3.místo Amálie Baďurová
(9.B),
začátečníci lyžaři - chlapci: 1.místo
Dominik Nekoranec (6.B), 2.místo Vojtěch Drábek (9.B), 3.místo David Klimt
(8.A),
pokročilí snowboardisté: 1.místo
Martin Lehký (6.A), 2.místo Viktorie
Smolková (6.A), 3.místo Marek Pavelka
(6.B),
středně pokročilí snowboardisté:
1.místo Jan Poisel (8.B), 2.místo Martin
Mojžíš (6.A), 3.místo Eva Koschatzká
(8.A),
začátečníci snowboardisté: 1.místo Jakub Kohn (6.A), 2.místo David Pečenka (6.B), 3.místo Hanka Zapletalová
(8.A).

v rámci kurzu odpočinkový půlden, kdy
si hodinu zahrály bowling a hodinu byly
ve wellness (sauna, vířivka, bazén se slanou vodou a relax). Ve čtvrtek proběhl
i noční výšlap, naplánovaný přes vesnici Brannou, část louky a lesa, kdy děti
zkusily stezku odvahy. Po celou dobu
lyžařského kurzu byly ideální podmínky
pro lyžování, dostatek sněhu a teploty
pod nulou. Fotky a videa můžete najít
na webových stránkách Základní školy
a Mateřské školy v Tovačově (www.zstovacov.cz) nebo na facebooku školy (ZŠ
a MŠ Tovačov).
Mgr. Tomáš Šilha, Ph.D.

Celý týden po večeři probíhaly zábavné soutěže, jak hromadné, tak skupinové. Děti dostaly diplomy, jak za
soutěže na svahu, tak za soutěže na
chatě, třeba za: nejlepší přetextování
písně, nejlepší karnevalovou masku, nej
freestylistu, jak na snowboardu, tak na
lyžích, objev na lyžích a na snowboardu
a jiné. Ve středu odpoledne měly děti
Číslo 1/2020
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Leden ve školní družině
Vánoce utekly jako voda a začal nový rok 2020. Po návratu
do družiny byly děti plné dojmů z vánočních prázdnin, ale
hlavně z dárků, které dostaly. O všem s nadšením povídaly
a v prvním týdnu si donesly i svůj nej dárek, který jim udělal
největší radost.
V pátek 11. ledna se konala Pyžamová párty, děti si donesly své oblíbené pyžamo, plyšáka, polštářek a párty mohla
začít. Děti si užily spoustu soutěží a her.
V měsíci lednu se konal BAREVNÝ TÝDEN. Děti i paní vychovatelky se snažily obléci do barvy určené na daný den.
Vítěze čekala sladká odměna.

strana 14

Uskutečnili jsme koncert našich dětí, vyráběli krmítka pro
ptáčky, malovali, chodili na procházky do zimní přírody, do
sauny, hráli hry, soutěžili, skládali puzzle, četli, povídali si, jak
se správně chovat a umět používat kouzelná slovíčka.
V pátek 17. ledna 2020 nás navštívila nemocná Patrície
s maminkou a my jsme jí předali výtěžek z vánočního jarmarku - krásných 10 330,- Kč. K této částce přibyla ještě částka
5 900,- Kč z Memoriálu Rosti Chorého, které předal p. Šilha.
Všem, kteří nám přispěli, děkujeme.
A co nás čeká poslední týden? No přece Družinový ples.
paní vychovatelky

Číslo 1/2020
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Soutěž O nejhezčí vánoční punčochu
Před Vánocemi na zámku, které se
konaly 14. a 15. prosince 2019, se odvážné kolektivy tříd 6. A, 7. A, 7. B a 8.
B zapojily do tradiční soutěže, kterou
zámecký spolek vyhlašuje, tentokrát
na téma nejhezčí vánoční punčochy.
Sice se návštěvníkům zámku žádná
z našich nelíbila natolik, aby se umístila na předních příčkách těch nejobdivovanějších, ale i tak se do třídních
fondů zakutálelo pár drobných na přilepšenou. Možná by jiný způsob hodnocení nebo rozdělení kategorií zvýšil
šance „druhostupňáků“, alespoň, co
jsem na vlastní uši zaslechla debaty
lidí přímo u rozhodování, komu a kolik hodit do sklenice.
Nebylo jednoduché je namotivovat, aby se domluvili, jestli do toho
vůbec půjdou. Aby se dohodli na
námětu punčochy, přijali názory druhých, respektovali většinu a samozřejmě, aby ji i nakonec vytvořili… Ale
byli úžasní a dokázali to!
A ty punčochy, co kus – to originál!
Skvěle doplnily výzdobu tříd a chodeb na akci Vánoce ve škole.
Petra Nemravová

Perličky ze školních lavic
Jan Hus kázal v Betmenské kapli.
Kdy začíná léto? – 30. února.
Kdo je otec mého manžela? – Tchýň.
Kdo nemůže v České republice uzavřít sňatek? – Už zasňatkovaní.
Kdo je dcera mé sestry? – Strýc.
Komenský byl biskupem…
jednoty britské,
jednotky bratrské,
jednoty bratranské.
Marcela Haraštová (školní časopis Podlavičník 1/2020)

Různé
 Hatě slaví čtvrtstoletí
Píseň Tovačov, Tovačov známe všichni ze školních zpěvníků. Podle Zdeny Ludvové, zakladatelky
folklórního souboru Hatě, hanácké lidové písně,
tance a kroje k tomuto městu patří – díky tovačovské rodačce, sběratelce Františce Xaveře Běhálkové.
„Já jsem jako dítě i dospělá navštěvovala hanácké soubory, které vedla paní učitelka Milada
Ženčáková. Vždy se mi líbily klidné hanácké písně
s neopakovatelnou melodikou a bohatě zdobené
vznešené hanácké kroje. Když se mi narodily děti,
začala jsem paní učitelce pomáhat. Když pak děti
odrostly, lákala nejen mě myšlenka obnovit v Tovačově činnost hanáckého tanečního souboru pro
dospělé,“ vzpomíná Zdena Ludvová. U jeho zrodu
stály kromě ní Ivana Otáhalová a Jarmila Bijová,
které nadšeně podnikaly první nesmělé tanečníí
krůčky. Scházet se všichni začali na podzim 1995.
Číslo 1/2020
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Podporu soubor získal od vedení města i členů nadace Tovačovský zámek. „Vybrali jsme si jméno Hatě, což jsou rohože na blátě, které se na tovačovských blatech užívaly.
Poprvé se naše malá krojovaná skupinka představila při návštěvě prezidenta Václava Havla v Tovačově,“ dodává Zdena
Ludvová.
Letos Hatě slaví 25 let. Za tu dobu souborem prošlo na
110 členů. „Pořádání folklórních pořadů je pro nás největší motivací. I když při dnešním životním tempu je obtížné
vyšetřit si čas na zkoušky a akce,“ míní Zdena Ludvová a doplňuje, že v Tovačově působí při škole také taneční kroužek
Hanáček. Velcí i malí spolu občas nacvičí program, který má
u diváků vždy úspěch. V posledních letech bývají děti ozdobou při zahájení tovačovského Hanáckého bálu, který patří
k nejoblíbenějším akcím, na nichž se soubor podílí. Výtěžek
z bálu je hlavním zdrojem financí pro činnost spolku i údržbu krojů.
Soubor dnes nemá vlastní muziku, tančí na reprodukovanou hudbu. „Podařilo se nám nahrát již asi 40 hanáckých písní a tanců. Využívali jsme většinou notové zápisy
z Tovačovska, které pravděpodobně pocházejí ještě z předminulého století, z doby působení naší Xavery Běhálkové.

Spolupracovali jsme také s Pavlem Klapilem. S poslední nahrávkou nám pomohli studenti olomoucké konzervatoře
a Jana Jeklová,“ vysvětluje Zdena Ludvová.
Důležitou věcí jsou hanácké kroje. Podle Zdeny Ludvové
jsou ženské kroje hodně staré – většina pochází z 50. let minulého století. „Mužské kroje jsme pořizovali se zahájením
činnosti. Tanečníci mají kroje pouze půjčené, jsou poučeni,
jak se o ně mají starat, jak je ošetřovat a prát. Kroje patří
městu Tovačov, souboru a několik je z pozůstalosti po učiteli Petru Poláškovi, dědečkovi mého manžela,“ vysvětluje
Zdena Ludvová. A také přiznává, že práce pro spolek přináší
hodně starostí, na nichž se ale podílí všichni členové spolku.
„Všem dohromady pak přináší radost ze společně prožitých
okamžiků při zkouškách a hlavně vystoupeních. Jsme taková velká hanácká rodina, kde se radosti a starosti střídají, ale
převládají ty pozitivní,“ vyznává se Zdena Ludvová.
Letošní výročí si soubor bude připomínat celý rok.
V únoru Hanáckým bálem, 28. března Vynášením Morany,
25. dubna Gulášfestem, 23. května Kácením máje nebo 13.
června Tovačovským fěrtóškem. To bude hlavní slavnostní
program k výročí v zámeckém parku.
(jej) Zdena Ludvová

Farní dění
Vážení čtenáři Tovačovského kamelotu,
v letošním roce si budeme připomínat některá významná a kulatá výročí. O jednom z nich se chci též krátce
zmínit. Předtím si ještě dovolím uvést
jedno poděkování a jedno aktuální pozvání:
1) Nejprve chci každému z vás poděkovat za pomoc a přispění do letošní
Tříkrálové sbírky. Velké poděkování patří všem, kdo sbírku organizovali. Hlavní organizátorkou v naší farnosti byla
Vendula Spálovská z Klopotovic, která
zároveň doprovázela skupinku dětí ve
své rodné obci. V Tovačově a Anníně
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se jako vedoucí skupinek koledníčků
zapojili: Barbora Kocmanová, Marie
Třasoňová, Marie Zlámalíková, Dana
Žáková, Soňa Žáková, Daniel Pasz, Miroslav Peřina a Jiří Zlámal. V Ivani koledovaly 3 skupinky, které vedly: Renata
Hájková, Petra Kuptíková a Eva Změlíková. V naší farnosti, která zahrnuje
všechny zmíněné obce, bylo vybráno
celkem 88.223,- Kč. Všem dárcům srdečně děkuji jménem svým i jménem
všech potřebných a obdarovaných.
2) Pozvání se týká farního plesu,
který se uskuteční v sále místního
Sdružení dobrovolných hasičů, a to
v sobotu 22. 2. od 20:00. Příspěvky do

tomboly můžete směřovat do vinárny
na náměstí (plakátek viz samostatně
v tomto čísle zpravodaje, foto z loňského plesu Marie Jeklová).
3) A kulaté výročí? Na letošní rok
připadá 400. výročí mučednické smrti Jana Sarkandra, tedy postavy, která
je spjata i s Tovačovem. Svátek tohoto
kněze polské národnosti a faráře v nedalekém Holešově je 6. května, nicméně různé akce na jeho památku budou
probíhat na různých místech Moravy
během celého letošního roku. Program
oslav v Tovačově bude ještě upřesněn.
P. František Urban,
farář
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400. výročí mučednické smrti Jana Sarkandra
Kdo byl Jan Sarkander? Jednoduchá odpověď zní: kněz a mučedník.
Pro hlubší porozumění jeho osobě
a významu pro Tovačov uvádím několik dalších podrobností. Narodil se
20. prosince 1576 ve Skočově, v těšínském Slezsku. Jeho otec byl zřejmě
zámožným měšťanem a zemřel, když
Janovi bylo asi 13 roků. Matka se pak
s dětmi odstěhovala na Moravu, do
města Příbora. Zde také Jan navštěvoval farní školu. Ve studiu filozofie
pak pokračoval u jezuitů v Olomouci
a Praze (1597-1603). V roce 1604 se dal
zapsat na teologickou fakultu ve Štýrském Hradci a r. 1609 obdržel v Brně
kněžské svěcení.
Jako kněz působil v duchovní správě na několika místech: v Opavě-Jaktaři, Uničově, Charvátech, Zdounkách
a Boskovicích; nakonec se stal r. 1616
farářem v Holešově, který patřil k panství pánů z Lobkovic. V roce 1619 vypuklo stavovské povstání proti habsburskému císaři Ferdinandu II., během
něhož se Sarkander vypravil na pouť
do polské Čenstochové a strávil v zahraničí několik týdnů. Dle tradice zde
vykonal duchovní cvičení, nicméně
této jeho cestě byl později přikládán
politický vliv. Koncem roku se opět
vrátil na holešovskou faru.
Po sesazení císaře Ferdinanda českými stavy poslal polský král Zikmund
III. několik svých pluků do Čech, aby se

postavily proti odbojné české šlechtě.
Na Moravu vtrhla kozácká jízda, jejímž
cílem bylo zakročit proti evangelické
vojenské moci a která za sebou zanechávala spoušť. Když se však přiblížila
k Holešovu, vyšel jim vstříc Jan Sarkander s eucharistickým průvodem.
Ti, když uviděli Svátost oltářní, se městu Holešovu vyhnuli. Tato zpráva se
brzy roznesla a Jan Sarkander se ocitl v podezření, že buď on, nebo jeho
pán, měli podíl na pozvání polských
kozáků. Nejvyšší moravský sudí Václav
Bítovský z Bítova, jemuž kozáci zničili
část majetku, udal Jana Sarkandra, že
prý pozval polské vojsko do Čech. Tato
záminka vedla k Sarkandrově zatčení
a jeho úkrytu v lesích u Tovačova.
Jan hledal nejprve ochranu na tovačovském zámku, ale zámečtí páni
přijali návštěvníka s určitými obavami.
Ten viděl své bezpečí v zámecké kapli, kde se dle tradice nejen modlil, ale
též sloužil mši svatou. Po dvou dnech
byl ale ze zámku vyhnán, částečně ze
strachu domácích, částečně z touhy
zavděčit se protikatolicky smýšlejícím
kruhům. Utíkal kolem rybníka Kolečko
k nedalekým Troubkám a musel přitom překonat studenou vodu Moravy
a Bečvy, které v té době tekly v mnoha ramenech zalesněnou krajinou.
Byl únor a byla zima. Byl vystopován
psy a pacholky tovačovského řezníka
Chrapkovského v lese nedaleko mos-

tu přes Bečvu při cestě z Tovačova do
Troubek. Na tomto místě v r. 1877 postavili lidé sochu s krátkým nápisem:
„Zde 10.února 1620 jat byl blažený Jan
Sarkander.“
Po zatčení byl odvlečen zpět do
Tovačova a po dva dny vězněn ve
sklepení domu č.8 (dnes v ulici Förchtgottova), než si pro něj přijeli katovi
vězeňští pomahači z Olomouce. Zde
byl vyslýchán útrpným právem, přičemž ho soudci nutili k prozrazení
zpovědního tajemství. Zemřel na následky trojího mučení 17. března 1620
v Olomouci, kde je i pochován.
V roce 1949, za působení faráře
Vincence Linharta, byla v tovačovském farním kostele vytvořena kaple,
zasvěcená právě Janu Sarkandrovi. Do
oltáře je vsazen kámen se světcovými ostatky. Obraz na oltáři je trojdílný: prostřední díl představuje utrpení
Jana ve vězení, po stranách jsou pak
výjevy připomínající zajetí v lese a na
druhé straně se světec vznáší nad Tovačovem, kterému žehná. Papež Jan
Pavel II. při své návštěvě v Olomouci
r. 1995 předsedal obřadu Sarkandrova
svatořečení. Tyto události je vhodné si
připomenout právě letos, kdy od Sarkandrovy mučednické smrti uplyne
400 let.
Z materiálů p.Antonína Indráka
P. František Urban,
farář

Do jubilejního roku vstupuje místo
Sarkandrova umučení v novotě
Publikováno 6. 1. 2020
Poslední měsíc úprav, rekonstrukcí
a malířských, natěračských i čalounických
prací završilo v závěru loňského roku stěhování nábytku a úklidové práce v kapli
sv. Jana Sarkandra v Olomouci. O čtvrté
neděli adventní pak byla slavnostně otevřena při bohoslužbě, kterou arcibiskup
Jan Graubner celebroval na poděkování
Pánu Bohu za zdárné ukončení oprav.
V první části mše svaté otec arcibiskup požehnal nový ambon a obětní stůl.
V promluvě poděkoval Bohu i všem dobrodincům, že opravená kaple dnes zase
září. Vzpomněl, že v březnu to bude 400
let od chvíle, kdy na tomto místě Jan Sarkander zemřel. Upozornil, že během příš-

Číslo 1/2020

tího roku přijede jistě mnoho poutníků,
včetně těch z Polska, aby uctili památku
rodáka ze Skoczówa, který na tomto místě vydal svědectví víry jako mučedník.
Kéž tady zakusí dotek Boží milosti, aby se
mohli posunout blíž k Pánu.
Věrnost Jana Sarkandera je podle arcibiskupa Graubnera povzbuzením pro
nás, když bojujeme ve zkouškách a pokušeních. Ani na mučidlech nevyzradil zpovědní tajemství. Kéž bychom tuto svátost
hlouběji prožívali, dokázali odpovídat na
Boží lásku a předávali Boží milosrdenství
lidem kolem nás.
Jan Sarkander byl věrný modlitbě
až dokonce. Když nemohl obracet listy
breviáře vykloubenýma rukama, dělal to

jazykem. My si někdy dovedeme omluvit
vynechání modlitby obyčejnými malichernostmi. Sarkander si nevyprosil osvobození či uzdravení, ale jeho oběť nese
plody už 400 let.
Otec arcibiskup blahopřál přítomným,
protože každého z nich si Bůh vybral jako
cestu pro nový příchod Spasitele. Poděkoval těm, kdo pozvání Pána přijali, a přál
taky radost z Boha, když skrze nás uzdravuje, očišťuje, přináší naději. Mši svatou
provázel zpěv svatomichalské schóly za
doprovodu varhan nebo kytary.
Ilona Hamplová
https://www.ado.cz/2020/01/06/do-jubilejniho-roku-vstupuje-misto-sarkandrova-umuceni-v-novote/
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Výročí sv. Jana Sarkandra si lidé připomínají
bohoslužbami v místě jeho umučení
Publikováno 13. 1. 2020
V letošním roce si připomínáme
400 let od mučednické smrti sv. Jana
Sarkandra. Na místě jeho mučednické
smrti, v jemu zasvěcené kapli na olomouckém Hradě, se proto od ledna až
do prosince vždy 17. v měsíci scházejí
věřící ke mši svaté.
„Svatý Jan byl knězem olomoucké
diecéze a zemřel v městské věznici
v Olomouci na následky krutého mučení útrpným právem 17. března 1620.
Věznice byla později přebudována
v kapli svatých mučedníků a dnešní
novobarokní podobu získala na počátku 20. století. Proto budou v tomto

jubilejním roce vždy 17. den v měsíci
od ledna do prosince bohoslužby přemístěny z kostela sv. Michala do kaple sv. Jana Sarkandra,“ říká P. Antonín
Štefek, farář farnosti sv. Michala, pod
kterou kaple spadá. Příležitost ke svátosti smíření podle něj bude v kostele
sv. Michala vždy 45 minut před mší
svatou a potrvá půl hodiny.
•
Pondělí 17. února v 16 hodin.
•
Úterý 17. března v 15 hodin.
•
Pátek 17. dubna v 16 hodin.
•
Neděle 17. května v 15 hodin.
•
Středa 17. června v 16 hodin.
•
Pátek 17. července v 16 hodin.
•
Pondělí 17. srpna v 16 hodin.

•
•
•
•

Čtvrtek 17. září v 16 hodin.
Sobota 17. října v 9 hodin .
Úterý 17. listopadu v 16 hodin.
Čtvrtek 17. prosince v 16 hodin.
Kromě těchto bohoslužeb je v kapli sv. Jana každou neděli mše svatá
v 15.00 a v úterý 17. března, v den
400. výročí mučednické smrti sv. Jana
Sarkandra, bude mši svatou od 17.00
v kapli sloužit arcibiskup Jan Graubner.
https://www.ado.cz/2020/01/13/
vyroci-sv-jana-sarkandra-si-lide-pripominaji-bohosluzbami-v-miste-jeho-umuceni/

Novoroční výšlap pořádaný TJ Sokolem
Tovačov ve fotografiích
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BŘÍZOVÁ ALEJ u hřiště kopané
Tovačovský fotbal slaví v roce 2021
100 let od svého založení .
V současné době připravujeme podklady k tomuto slavnému výročí.
Při studování dostupných podkladů
jsem našel dopis z 8. 2. 1932, opatřený
razítkem Dr.Vilém Gutmann, kde „Správa panství tovačovského“ sděluje:
„Každá škoda, která byla prokazatelně způsobena a zaviněna sportovním
klubem, musí být neprodleně a odborně odstraněna. Březová alej musí být po
každém zápase vyčištěna a udržována
v dobrém stavu.“
Tato myšlenka se mi zapsala do paměti a tuto historickou břízovou alej
udržujeme.
Koncem loňského roku jsem požádal pana starostu Svobodu o zajištění
14 ks břízek, svůj slib splnil a břízky mi
dodal.

Následně jsem tyto břízky s kolegou Tomášem Puchlem zasadil. Pravidelně je chodím zalévat a také sleduji,
zda nějaká břízka není zničena.
Snad ty nové břízky vydrží a tím
také splníme úkol, který nám byl tovačovským panstvím uložen.
Vybíral Vladimír

Sport
Obrovský úspěch mladších žákyň na PFC
Mladé florbalistky FBS Olomouc
ročníků 2008 a 2009, za které nastupují i odchovankyně tovačovského
florbalového oddílu vedeného ing.
Jiřím Zavadilem, se první lednový víkend zúčastnily jednoho z největších
zimních turnajů na světě - Prague Floorball Cup. Pro všechny to byla velká
zimní premiéra, i když některé z holek
už byly trošku ostřílené z letních turnajů, v Praze hrály všechny poprvé.
Abychom děvčata alespoň trochu připravili, jeli jsme do Prahy už ve čtvrtek
a využili toho, že naše zkušenější kolegyně dorostenky si dohodly přípravné
utkání s Black Angels Praha a zahráli
jsme si přátelák s žačkami stejného
týmu.
V pátek jsme vyrazili do „velké“
Prahy, nejdříve podpořit starší žákyně v bojích s Bulldogs Brno a starší
žáky s Olympem, a pak spěchali na
Václavák. Tady jsme si v rychlosti prohlédli Václava na koni, budovu muzea
a rychle do největšího hračkářství, kde
jsme měli asi hodinu, abychom stihli
zápas starších žákyň s Bohemians.
Číslo 1/2020

V sobotu to konečně vypuklo i pro
nás. V obrovské hale byla přichystaná
tři hřiště a mísilo se zde přibližně 400
hráčů a hráček, všude strašný šrumec,
rachot a zmatek. Holky stály s otevřenými pusami, tohle v životě nezažily.
To se trochu odrazilo v úvodním zápa-

se, kdy jsme nakonec ubojovali těsnou
výhru 6:5 s Mostem. Nervozita nás dokonale semlela v zápase s Chodovem,
kdy jsme sice vedli 2:0, ale nakonec
prohráli 2:6. Nejhorší výkon jsme podali s Židenicemi, prohra 2:10 po zoufale
odevzdaném a ustrašeném výkonu dostrana 19
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konale zvedla ze židle trenéry a trocha
křiku s důrazným monologem zabraly.
Den jsme zakončili výhrou 13:1 s německým Lipskem.
V neděli jsme nechali nervozitu
a strach před halou a rozdrtili Mladou
Boleslav – Dobrovice 8:2. V nejhezčím,
závěrečném zápase podaly holky nejlepší výkon svého života, nevypustily
jediný souboj a doslova vydřely remízu 4:4 s Black Angels. Ta nám stačila ke
krásnému třetímu místu a obrovské radosti.

S medailemi na krku, krásným diplomem a pohárem jsme po cestě na vlak
na mobilech sledovali naše starší kamarádky, které bojovaly ve finále svých
kategorií. Strašnou radost nám udělaly
dorostenky, které až v nájezdech porazily Brno, a když starší žačky rozdrtily
Bohemians, spustila se vlna nadšení naplno. Olomoucké florbalistky se tak staly
nejúspěšnějším klubem na PFC, s bilancí
dvě zlaté a jedna bronzová medaile!
Velký dík patří všem rodičům, kamarádům, vedení FBS, fanouškům a všem,

kteří nás na turnaji podporovali. Speciální poděkování patří Tovačov Fans pod
vedením Káji, kteří neváhali podniknout
dlouhou cestu do hlavního města, aby
nás v bojích o medaile podpořili.
Sestava: Sabča Přibíková, Bára Dušková, Lucka Krčková, Lucka Zaoralová,
Sofča Zaoralová, Terka Kůrková, Anyz
Haltufová, Elča Darková, Táňa Stýblová,
Marťa Alková, Naty Kratochvílová, Kačka
Koutná, Terka Opletalová, Janča Fišerová.
Jiří Zavadil

Florbalové novinky
Florbalový oddíl dětí při TJ SOKOL
Tovačov se od září 2019 zúčastnil řady
regionálních turnajů ve třech věkových kategoriích.
Nejmenší členové našeho oddílu (děti navštěvující MŠ a 1. třídu ZŠ)
si vyzkoušeli atmosféru turnaje poprvé v tělocvičně Gymnázia Hejčín
v Olomouci. Turnaj zde pořádal Dům
dětí a mládeže Olomouc v neděli 10.
listopadu 2019. Ve skvělé atmosféře
a po velmi bojovném výkonu obsadili
nejmladší hráči florbalu z Tovačova 2.
místo.
Hráči: Štěpán Dorazil, Alexandr
a Peťka Filípkovi, Petr a Michal Štefkovi
a Daniel Hába.
Gratulujeme a přejeme další sportovní úspěchy!
Ve stejném termínu proběhl i turnaj mladších žáků, kterého se zúčastnili hráči z DDM Olomouc, DDM Hranice, DDM Mohelnice a DDM Moravská
Třebová.
Náš tým ve složení: Hrubý Jakub,
Kohn Patrik, Klemeš Petr, Straka Dan,
Mouka Tomáš a Vrána Adam se umístil
na 2. místě.
Starší žáci (ročník 2006-07) se zúčastnili dne 16.11. 2019 turnaje, který pořádalo Gymnázium Hranice ve
spolupráci s DDM Hranice. Turnaj byl
určen pro žáky II. stupně ZŠ a prvních
ročníků SŠ. Z osmi startujících týmů
se tovačovští hráči umístili na pátém
místě. O lepší umístění nás připravila
pouze jedna branka!
Za Tovačov turnaj odehráli:
Šálek Vojtěch, Ryšavý Vojtěch –
brankáři ,
Zavadil Jiří, Pořízek Jan, Sova Jakub, Přikryl Štěpán, Daniš Adam, Janek
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Kryštof, Macháček Matěj, Škňouřil Matěj.
V předvánočním období si tovačovští mladší i starší florbalisté vyzkoušeli
zahrát přátelský zápas s účastníkem
krajské ligy mladších žáků – FBS Přerov.
Žáci ročníku 2006-2008 rozesmutnili
a zklamali očekávání členů FBS Přerov,
kteří nás nepřehrávali a dokonce s Tovačovem výrazně prohráli.
V Kojetíně jsme 8. prosince 2019
odehráli předvánoční turnaj určený pro
starší a mladší žáky. V obou kategoriích jsme dominovali. Turnaje v Kojetíně
pravidelně vyhráváme!
Tovačovští ve složení:
starší žáci - Hozman Jan, Sova Jakub,
Přikryl Štěpán, Klimeš Onďas, Macháček
Matěj, Ryšavý Vojtěch, Šálek Vojtěch,
Zavadil Jiří, Svoboda Martin, Pořízek
Jan, Uhlíř Vojtěch, Šindler Daniel,
mladší žáci-Hrubý Jakub, Klemeš
Petr, Klimtová Natálie, Mouka Tomáš,
Ryšavý Matěj, Straka Dan, Svoboda
Tomáš, Šuga Michal, Zaoralová Sofie
a Hozman Tom (nejmladší účastník turnaje-roč.2010).
STARSFLORBAL Olomouc nás pozval
na turnaj, který se odehrál v Čajka aréně
Olomouc 15. prosince. Turnaj byl určen
pro hráče ročníku 2007-2010. V této kategorii startovalo osm družstev a Tovačovští se umístili na pátém místě. V turnaji nás přetlačili pouze soupeři fyzicky
vyspělejší.
Turnaj odehráli: Hanák Jakub, Hrubý
Jakub, Šuga Michal, Klimtová Natálie,
Zaoralová Sofie, Svoboda Tomáš, Válek
Jan, Straka Dan. Na tomto turnaji byla
tovačovským nejlepším střelcem a nejlepším hráčem celého turnaje vyhlášena Sofie Zaoralová.
Na konci roku 2019 jsme si zahráli

proti již našim tradičním soupeřkám
z Olomouce modelové přátelské utkání,
ve kterém si mohli trenéři ověřit herní
návyky hráčů a hráček. V barvách FBS
Olomouc nastoupila Sofie Zaoralová
a Karolína Milerová, obě původně z domovského Tovačova.
Silvestrovské přátelské utkání a měření sil mezi rodiči a dětmi skončilo drtivým vítězstvím dětí (ročník 2006-07).
Pevně věříme, že jsme tímto měřením
sil založili tradici a dali pevný základ dalším neméně úspěšným ročníkům.
Ani v novém roce nezahálíme!
Máme za sebou již dva úspěšné turnaje. V sobotu 18. ledna 2020 jsme uspořádali domácí turnaj pro děti ročníku
2008, na který se přihlásily týmy z Hranic, Olomouce, Troubek a FBS Olomouc.
Vítězství na turnaji tentokrát patřilo
tovačovskému týmu v bílém a 2. místo
obsadil rovněž domácí tým červených,
třetí skončili hráči z týmu DDM Olomouc. Nemedailové pozice obsadila
děvčata z FBS Olomouc, ZŠ Troubky
a DDM Hranice.
Za TJ SOKOL Tovačov hráli: Mouka
Tomáš, Mouka Dominik, Klimtová Natálie, Válek Matyáš, Válek Jan, Hrubý
Jakub, Nemrava Radek, Zbořil Radim,
Šuga Michal, Straka Daniel, Vrána Adam,
Ryšavý Matěj, Štefek Petr, Kolář Matěj.
Ve stejný den se konal turnaj ve florbale pro ročník 2005 v Luhačovicích,
ve velmi pěkném Sportovním areálu
Radostova. Turnaje se zúčastnilo šest
družstev: Luhačovice A, Luhačovice B,
DDM Astra Zlín, Staré Město, Napajedla
a TJ SOKOL Tovačov. Náš tým složený
z hochů ročníku 2006 a 2007 a dvou dívek ročníku 2006 byl výškově nejmenším a nejmladším účastníkem celého
turnaje. I přesto Tovačov celý turnaj
Číslo 1/2020
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vyhrál bez ztráty bodu! Gratulujeme
a mrzí nás, že jsme se ho nemohli také
zúčastnit. Vedení týmu tentokrát připadlo našim „troubeckým“ asistentům
z řad ochotných rodičů panu Svobodovi a Butorovi.
Turnaj odehráli Tovačovští ve složení: Šálek Vojtěch, Ryšavý Vojtěch,
Klimeš Onďas, Pořízek Jan, Hozman
Jan, Zavadil Jiří, Svoboda Martin, Janek
Kryštof, Škňouřil Matěj, Šindler Daniel,
Macháček Matěj, Butorová Adéla a Černošková Natálie.
Co říct na závěr? Děláte nám radost
– naši milí malí florbaloví svěřenci! Ve
všech turnajích a přátelských zápasech, i když se utkáváme často s hráči
vyššími, většími a často i zkušenějšími,
přesto dokážeme naše soupeře florbalově přehrát, otáčet nepříznivé skóre
a rozhodovat vyrovnané zápasy v posledních vteřinách úžasnou bojovností
a chutí do zápasu a do sportu vůbec.
A právě o tohle nám, milí přátelé, jde
především! Vidět ty rozesmáté dětské

Číslo 1/2020

tváře, jak se radují ze svého úspěchu
a podporují se navzájem! Přivést děti
ke sportu, novým přátelstvím a jednání v duchu fair play.
A práce to není marná! Zájem dětí
o florbal v tovačovské sportovní hale
a v našem oddíle se neustále zvyšuje.
Během tří posledních sezón si florbal
s námi vyzkoušelo kolem sedmdesáti

dětí a v současné době je na našich
trénincích běžně k vidění až třicet hráčů a hráček věkových kategorií 20062013.
Děkujeme za Vaši přízeň a podporu
a přejeme šťastný sportem vyplněný
rok 2020!
Pan trenér Ing. Jiří Zavadil a jeho
asistentka Mgr. Ivana Zavadilová
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Fotbal
Nedělní fotbálek
Je již tradicí, že se na školním hřišti schází mladí páni na nedělní fotbálek. Na mini turnaji k zakončení roku se nás 4. ledna 2020
sešlo šestnáct. Turnaj si rozlosovali čtyři kapitáni, Marek Tomášek
(červení), Miloš Otáhal (žlutí), Milan Hodina (modří) a Oldřich Zajíc
(černí). Hrálo se systémem „každý s každým“ na pět kol. V součtu
bodů vyhrál červený tým s počtem 29 bodů, žlutý tým 21 bodů,
modrý tým 15 bodů a černý tým 14 bodů. Po turnaji jsme si dopřáli malé občerstvení a ocenili jsme hráče s nejlepší docházkou.
Účast je počítána za úterý a neděli, Zvonek Jaroslav 51, Hodina
Milan 43, Tomášek Marek 39. Za loňský rok se 32 hráčů zúčastnilo alespoň jedenkráte. Vybraný poplatek za pronájem v částce
12.525,- Kč jsme odvedli základní škole v Tovačově.
Marek Svoboda

TJ SOKOL TOVAČOV ODDÍL KOPANÉ
Turnaj U9 – mladší přípravka
V neděli 2. února jsme absolvovali v naší sportovní hale domácí turnaj se starší přípravkou. Jelikož byla kvůli chřipce velká nemocnost jak na straně soupeře (např. Lověšice se ze zdravotních
důvodů na poslední chvíli odhlásili), tak v našem domácím týmu,
v němž jsme počítali spoustu absencí, byli jsme nuceni si vzít i 3
hráče, kteří den předtím absolvovali domácí turnaj za naši mladší
přípravku.
Přesto bylo vidět na našich hráčích velké odhodlání a chuť
poprat se o co nejlepší výsledek. Nakonec jsme si v celém turnaji připsali 3 výhry a 2 prohry a obsadili výborné 3. místo, takže
jsme potěšili svými výsledky oko nejednoho domácího fanouška
a mohli tak slavit s pohárem velmi dobré bronzové umístění. Poděkování patří i všem rodičům, kteří se za oba dva dny podíleli na
bezproblémovém chodu celého turnaje.
výsledky:
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Konečná tabulka turnaje
1.

FK Kozlovice

16 b.

2.

TJ Sokol Tovačov

13 b.

3.

TJ Sokol Újezdec

10 b.

4.

FK Troubky

8 b.

5.

TJ Sokol Dub nad Moravou

7 b.

6.

KMK Přerov

4 b.

7.

FC Veľký Kýr

1 b.

Tovačov - Troubky

2:0

G: A.Chalánek, P.Kohn

Tovačov - Dub nad Moravou

2:2

G: E.Čechmánek, A.Chalánek

Tovačov - Kozlovice

0:2

G:

Tovačov - KMK Přerov

3:2

G: Z.Vybíralová,2xA.Chalánek

Tovačov - Újezdec

1:0

G: P.Kohn

Tovačov - Veľký Kýr

2:0

G: E.Čechmánek, A.Chalánek
Číslo 1/2020
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Turnaj U11 – starší přípravka
V neděli 2. února jsme absolvovali v naší sportovní hale domácí turnaj se starší přípravkou. Jelikož byla kvůli chřipce velká nemocnost jak na straně soupeře (např. Lověšice se ze zdravotních
důvodů na poslední chvíli odhlásili), tak v našem domácím týmu,
v němž jsme počítali spoustu absencí, byli jsme nuceni si vzít i 3
hráče, kteří den předtím absolvovali domácí turnaj za naši mladší
přípravku.
Přesto bylo vidět na našich hráčích velké odhodlání a chuť
poprat se o co nejlepší výsledek. Nakonec jsme si v celém turnaji připsali 3 výhry a 2 prohry a obsadili výborné 3. místo, takže
jsme potěšili svými výsledky oko nejednoho domácího fanouška
a mohli tak slavit s pohárem velmi dobré bronzové umístění. Poděkování patří i všem rodičům, kteří se za oba dva dny podíleli na
bezproblémovém chodu celého turnaje.
David Válek
Výsledky:

Číslo 1/2020

Konečná tabulka turnaje
1.

FK Troubky

20:3

15

2.

TJ Sokol Dub nad Moravou

22:3

12

3.

TJ Sokol Tovačov

5:8

9

4.

TJ Sokol Soběchleby

7:11

4

5.

FC Želatovice

4:14

4

6.

TJ Sokol Dolní Újezd

1:20

0

Tovačov – FK Troubky

1:3

G: R.Zbořil

Tovačov – FC Želatovice

1:0

G: K.Pavlíková

Tovačov – Dolní Újezd

2:1

G: M.Krameš, A.Chalánek

Tovačov – Sokol Soběchleby

1:0

G: K.Pavlíková

Tovačov – Dub nad Moravou

0:4
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Memoriál Rostislava Chorého
Dne 30.12.2019 proběhl tradiční halový turnaj mužů pořádaný TJ Sokol Tovačov, oddílem kopané. Letos proběhl
první ročník věnovaný Rostislavu Chorému. Turnaje se zúčastnilo celkem dvanáct
týmů. V týmech si zahráli hráči od nejvyšší
první fotbalové ligy až po nejnižší okresní
soutěže. Zápasy se hrály ve dvou skupinách po šesti. A všechny týmy postupovaly do vyřazovacího pavouka, až zbyly
pouze tři týmy, které sehrály mezi sebou
v minitabulce zápasy o celkové první
až třetí místo. V turnaji hráli ze známých
fotbalistů např. Tomáš Chorý, Lukáš Kalvach (oba Viktorie Plzeň), Štefan Danis,
Mojmír Chytil, Lukáš Buchvaldek (Sigma Olomouc), Ondřej Ševčík (SK Líšeň),
Petr Zavadil, Milan Machálek (fotbalisti
z Tovačova hrající za Slavii Kroměříž), Lukáš Hapal a další. Turnaj nakonec ovládl
Chorý tým, druhé se umístilo družstvo
Brazilců tvořené z hráčů Přerova, Kozlovic a Želatovic a třetí se umístily Šišky, což
bylo družstvo složené převážně z hráčů
Tovačova. Nejlepším hráčem byl zvolen
Eduard Jakubčík (Brazilci), nejlepší gólman Pavel Kopeček (Pivní Balet), nejlepší střelec Josef Šálek, Pivní Balet (bralo
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se, že nej střelcem může být pouze hráč,
který hraje maximálně po krajskou třídu).
A cenu Rosti Chorého pro nejstaršího
hráče vyhrál Réné Šanc (Pivní Balet). První mužstvo si tak mohlo odnést putovní
pohár věnovaný rodinou Rosti Chorého.
Všichni na stupních vítězů i hráči, kteří
získali individuální ocenění, si odnesli
poháry, sošky, podepsané dresy hráčů
Viktorie Plzeň a velmi zajímavé ceny. Tyto
ceny věnovali sponzoři, jmenovitě: Tomáš

a Patrik Chorý s rodinou, Sokol Tovačov,
město Tovačov, Marek Tomášek, Tomáš
Rous st, Jan Bouchal, Pivní Balet a Pivovar
Zubr. Všem sponzorům děkujeme za super ceny a podporu turnaje. Organizátoři
turnaje z výtěžku jídla (věnovala rodina
Chorých), které bylo k dispozici na turnaji,
předali peněžitý dar na podporu Patricii
Břenkové pro zdravotní kočárek a pro velkou bezpečnou postel se zábranami.
Mgr. Tomáš Šilha, Ph.D.

Číslo 1/2020
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Vánoční koupel na Donbase
Veselý plakátek zval začátkem prosince všechny otužilce, saunaře i zimomřivce na Vánoční koupel na Dombase.
Bylo to poprvé, co naše otužilecká generace pamatuje, kdy
se v těchto místech akce tohoto typu konala. Pojali jsme to
skromným způsobem, jako přátelské setkání vyznavačů otužování i těch, kteří se bez ohledu na počasí vydají ven na blátivou procházku a pobaví je neobvyklý koníček – koupání ve
studené vodě. Na pravidelných trénincích oddílu Dálkových
a zimních plavců Haná Prostějov se nás v zimním čase mnoho nesejde, a tak když 14. prosince ve 14 hodin se zaregistrovala před vstupem do vody skoro třicítka účastníků, byli jsme
nadšení. Koupající a plavající nejdříve přivítala členka oddílu
Monika Bandiková a jako motivaci pro otužování představila
legendárního zimního plavce Boba Pácla (letos 80 let). Gabriela Ježková pak vtipně a zajímavě pohovořila o pravidlech
otužování a s důrazem na bezpečnost při plavání seznámila
početné diváky s výhodami plavecké bójky. Po krátké rozcvičce a za nenápadného dozoru zkušených zimních plavců
si účastníci bez zaváhání užívali koupel v zimním Dombasu.

Odměnou jim byl nejen krásný pocit z pětistupňové vody,
ale i přichystaný teplý čaj a opečený špekáček. Většina se
pak přesunula na zámek na vánoční jarmark na ještě něco
lepšího. Jestli vznikla nová tradice? To uvidíme zase až
v prosinci.
za plavce Marie Trnkalová

Vánoční volejbalový turnaj 2019
Jako každý rok už posledních sedm let se 27. prosince setkáváme ve sportovní hale na tradičním volejbalovém turnaji
smíšených šestičlenných družstev. Turnaj pořádá oddíl volejbalu, který spadá pod odbor SPV (Sport pro všechny) TJ Sokol
Tovačov.
Do letošního turnaje se přihlásilo devět týmů, a to nejen
místních nadšenců pro tento sport, ale také přespolních. Každý rok přijíždí dva týmy hráčů ze sousedních Troubek, dorazil
i předloňský nováček z nedalekých Želatovic. Letos poprvé
k nám zavítal také tým hráčů z Dubu nad Moravou, kterým
jsme slíbili odvetu. Letos v zimě jsme se totiž zúčastnili jejich
turnaje a ten jsme u nich vyhráli. Zbývající družstva tvořili zástupci volejbalového oddílu Tovačov, města Tovačov a tři party
nadšenců z našeho města.
Družstva byla šestičlenná smíšená, tzn. že v každém týmu
musely hrát alespoň dvě ženy. Věkové omezení se v tomto turnaji nekoná, zahrát si mohou přijít mladí i ti starší. Vzhledem
k velké účasti byly týmy rozlosovány do
dvou skupin, z nichž pak vítězové hráli
o medailové pozice. Pro první tři úspěšná družstva byly přichystány pěkné
ceny, za které bychom chtěli touto cestou poděkovat našim věrným sponzorům – městu Tovačov a Řeznictví Tomáš
Rous.

„polívka z našeho Otíka“ (vývar z kohouta s domácími nudlemi
a játrovými knedlíčky od jednoho našeho oddílového člena,
který ji i vlastnoručně připravil  ). Ať je Otíkovi země lehká!
Tradice vánočního turnaje byla dodržena – lidé se sešli, aby
spolu prožili příjemné sportovní chvíle, aby si popovídali, pozdravili se a popřáli si pěkné svátky.
Bilance turnaje:
9 zúčastněných týmů,
54 volejbalových nadšenců
opět jeden vymknutý kotník,
plné stoly dobrot, které každý tým donesl v duchu turnaje
“mužstvo hostí mužstvo”.
1. místo – Králíčci (tým Dana Pasze),
2. místo – Volejbal Dub nad Moravou,
3. místo – Volejbal Tovačov,
p j j (tým
ý Kláryy Vybíralové).
y
4. místo - #dopijuajdu

Opět se nám také v duchu tradice
„družstvo hostí družstvo“ sešla spousta
dobrot: chlebíčky, jednohubky, klobásky, tlačenky, výborné pomazánky, sýry,
ale také cukroví, rolády nebo domácí
buchty (za buchty obzvlášť velké díky
paní Ledvinové, byly opravdu výborné!). Letos měla premiéru i výborná
Číslo 1/2020
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Při této příležitosti je potřeba poděkovat všem aktivním hráčům volejbalového oddílu za jejich reprezentaci
v loňském roce na turnajích v blízkém okolí, ale i za jejich
aktivitu při pořádání turnaje. V loňském roce jsme se kromě tradičního volejbalového turnaje Osvobození ve Věrovanech zúčastnili i Turnaje letního slunovratu v Troubkách.
Na obou akcích jsme vzorně reprezentovali naši domovskou jednotu.
Pokud máte chuť si přijít zahrát volejbal, dveře haly
jsou vám otevřené. Trénujeme každé úterý od 19 do 20:30
hod.
Za TJ Sokol Tovačov, oddíl volejbalu
Markéta Hajduková

Kalendář kulturních,
společenských a sportovních akcí 2020
1. 1.

Sport:
1. 1.
5. 1.

12. 1.

18. 1.

Vítáme nový rok 2020 – novoroční ohňostroj,
Pernštejnská věž
město Tovačov, www.tovacov.cz

Sport:
1. 2.

2. 2.
Tradiční novoroční výšlap na Chalupu
TJ Sokol Tovačov, oddíl turistiky, město Tovačov
12. ročník memoriálu Dany Kouřilové v badmintonu,
sp. hala Tovač.
TJ Sokol Tovačov, oddíl badmintonu
Halový turnaj dorostenců ve fotbale, sportovní
hala Tovačov
TJ Sokol Tovačov, oddíl kopané
Halový turnaj ml. žáků ve florbale, sportovní
hala Tovačov
TJ Sokol Tovačov, oddíl florbalu

23. 2.

Březen:
7. 3.
8. 3.
21. 3.

Únor:
8. 2.

22. 2.
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Hanácké bál, sportovní hala Tovačov
Hanácký soubor Hatě, https://www.sites.google.
com/site/hatetovacov/
Farní ples, hasičská zbrojnice Tovačov
Fara Tovačov

28. 3.

Sport:
22. 3.

Halový turnaj st. přípravky ve fotbale, sportovní
hala Tovačov
TJ Sokol Tovačov, oddíl kopané
Halový turnaj ml. přípravky ve fotbale, sportovní hala Tovačov
TJ Sokol Tovačov, oddíl kopané
Halový turnaj ml. žáků ve florbale, sportovní
hala Tovačov
TJ Sokol Tovačov, oddíl florbalu

Sportovní ples, sportovní hala Tovačov
výbor TJ Sokol Tovačov
Dětské šibřinky, sportovní hala Tovačov
ZŠ a MŠ Tovačov
Školní ples, sportovní hala Tovačov
ZŠ a MŠ Tovačov, SRPŠ Tovačov, město Tovačov
Vynášení Moreny, Náměstí a hájovna v Tovačově
Hanácký soubor Hatě, Hanáček, SRPŠ Tovačov, MŠ
Tovačov

Halový turnaj m. žáků ve florbale, sportovní hala
Číslo 1/2020
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28. 3.

Duben:
4. 4.

4. 4.

25. 4.

25. 4.

30. 4.

Tovačov , TJ Sokol Tovačov, oddíl florbalu
Memoriál Ing. B. Otáhala a Jiřího Matouška ve
stolním tenise
TJ Sokol Tovačov, oddíl stolního tenisu

Zahájení zámecké sezóny
město Tovačov,
www.tovacov.cz, http://zamek.tovacov.cz
Velikonoční jarmark, zámek Tovačov
město Tovačov,
http://zamek.tovacov.cz
Gulášfest, hájovna Tovačov
Hanácký soubor Hatě,
https://www.sites.google.com/site/hatetovacov/
Vernisáž k výstavě „Rudolf Jan: muž,
jehož srdce bilo pro Olomouc“
město Tovačov
www.tovacov.cz, http://zamek.tovacov.cz
Pálení čarodějnic, zámecký park Tovačov
OST, o.p.s., www.okraslovak.cz, facebook
Okrašlovací spolek tovačovský
Otvírání cyklostezky Bečva, sraz Náměstí
v Tovačově
město Tovačov, www.tovacov.cz
Předtáborová víkendovka, Spolek ProAktivity

Sport:
4. 4.

12. 4.

12. 4.

18. 4.

25. 4.

Přehlídka pódiových skladeb, sportovní hala
Tovačov
TJ Sokol Tovačov, oddíl ČASPV
Velikonoční běh – 35. ročník, start před zámkem
Tovačov
TJ Sokol Tovačov, oddíl ČASPV
Velikonoční běh dětí a mládeže, zámecký park
Tovačov
TJ Sokol Tovačov, oddíl ČASPV
Halový turnaj ml. žáků ve florbale, sportovní
hala Tovačov
TJ Sokol Tovačov, oddíl florbalu
Turnaj neregistrovaných hráčů ve stolním tenise,
sp. hala Tovačov
TJ Sokol Tovačov, oddíl stolního tenisu
Valná hromada, sportovní hala Tovačov
TJ Sokol Tovačov

Květen:
8. 5.
23. 5.
23. 5.
23. 5.

23. 5.

Májové oslavy, zámecký park Tovačov
město Tovačov, www.tovacov.cz
Den s přírodou, myslivecký areál
MS Haná Tovačov
Modelářská výstava, sportovní hala Tovačov
Modeláři Tovačov, město Tovačov
Kácení máje, park v Jiráskové ul.
Hanácký soubor Hatě, https://www.sites.google.
com/site/hatetovacov/
Na kole mikroregionem Střední Haná
mikroregion SH, město Tovačov,
www.tovacov.cz, https://www.strednihana.cz

Číslo 1/2020

Procházka městem s průvodcem, zaměřeno na
významné osobnosti našeho města, Zámecký spolek Tovačov z.s., facebook Zámecký spolek Tovačov z.s.
Sport:
16. 5.

23. 5.

Červen:
6. 6.
7. 6.

13. 6.

Oslavy 55 let založení oddílu stolního tenisu,
sportovní hala Tovačov
TJ Sokol Tovačov, oddíl stolního tenisu
Halový turnaj ml. žáků ve florbale, sportovní
hala Tovačov
TJ Sokol Tovačov, oddíl florbalu

Večerní prohlídky na zámku v Tovačově
město Tovačov, http://zamek.tovacov.cz
Dětský den s netradičními sportovními aktivita
mi pořádaný
sdružením Šance Olomouc ve spolupráci s městem Tovačov,
zámecký areál, město Tovačov, Šance Olomouc z.s.,
www.tovacov.cz
Tovačovské Fěrtóšek, nesoutěžní přehlídka folklórních souborů, zámecký park
město Tovačov, www.tovacov.cz, Han. soubor Hatě,
https://www.sites.google.com/site/hatetovacov

17. 6 - 19. 6. Řezbářské dny, prodejní a prezentační výstava řezbářských a truhlářských prací žáků SŠ řezbářské,
Střední škola řezbářská, Tovačov, Nádražní 146
20. 6.
Swingový večer na nádvoří zámku
město Tovačov, http://zamek.tovacov.cz
20. 6.
Červnová noc, myslivecký areál
Myslivecké sdružení Haná Tovačov
30. 6.
Poslední zvonění, ukončení docházky žáků 9. tříd,
obřadní síň zámku
ZŠ a MŠ Tovačov, město Tovačov
Sport:
6. – 7. 6.
13. 6.

20. 6.

Jarní sokolská regata, Tovačovská jezera
TJ Sokol Tovačov, oddíl jachtingu
Tovačovský plavecký maraton, plavecké závody,
Tovačovská jezera
DZP Haná Prostějov, www.otuzilci-prostejov.cz
Halový turnaj ml. žáků ve florbale, sportovní hala
Tovačov
TJ Sokol Tovačov, oddíl florbalu
Týdenní turistika
TJ Sokol Tovačov, oddíl turistiky
O přeborníka Tovačova
TJ Sokol Tovačov, oddíl tenisu

Červenec, srpen:
18. 7.
Procházka po bojišti z r. 1866
město Tovačov, Komitét 1866
25. 7.
Divadlo Štěk & spol, představení ochotnického divadla
město Tovačov, http://zamek.tovacov.cz
26. 7.
Loutkové divadlo BOĎI, nádvoří zámku
město Tovačov, http://zamek.tovacov.cz
15. 8.
Středověký den, nádvoří zámku
město Tovačov, http://zamek.tovacov.cz
20. 8.
Divadelní představení „Sluha dvou pánů“ k 100.
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22. 8.
30. 8.

výročí založení
Moravského divadla, zámecký park
Srpnová noc, myslivecký areál
Myslivecké sdružení Haná Tovačov
Večerní prohlídky na zámku v Tovačově
město Tovačov, http://zamek.tovacov.cz

2.8. – 9.8. Letní tábor pro děti 7 – 15 let, Protivanov
Spolek ProAktivity

Listopad:
Pietní vzpomínka na zesnulé, místní hřbitov
město Tovačov
28.11.

Sport:
14. 11.

Rozsvěcování vánočního stromu, náměstí Tovačov
město Tovačov, www.tovacov.cz

Pohodová sobota, sportovní hala
TJ Sokol Tovačov, oddíl ČASPV, Spolek ProAktivity

Sport:
Sportovní týdenní tábor pro děti na hřišti Pod
Břízami
TJ Sokol Tovačov, oddíl kopané
Turnaj žáků ve fotbale, sportovní hala Tovačov
TJ Sokol Tovačov, oddíl kopané

Halový turnaj ml. žáků ve florbale, sportovní hala
TJ Sokol Tovačov, oddíl florbalu
Turnaj žáků ve stolním tenise ve spolupráci se ZŠ,
sportovní hala
TJ Sokol Tovačov, oddíl stolního tenisu, ZŠ a MŠ Tovačov

Září:
Prosinec:
25. – 28.9. Svatováclavské hody v Tovačově, zámecký park 12. – 13.12.Vánoce na zámku, zámek Tovačov
a zámek Tovačov
Zámecký spolek Tovačov z.s., město Tovačov,
město Tovačov
facebook Zámecký spolek Tovačov z.s.
16. 12.
Vánoce ve škole, budova ZŠ Tovačov
www.tovacov.cz
ZŠ a MŠ Tovačov, https://www.zstovacov.cz/
27. 9.
Svatováclavské hody – jarmark a program v zámec24. 12.
Zpíváme koledy, nádvoří zámku Tovačov
kém parku
město Tovačov, www.tovacov.cz
město Tovačov, www.tovacov.cz, http://zamek.tova
cov.cz
Mikulášování, zámecký park Tovačov
28. 9.
Svatováclavské hody – program na nádvoří zámku
SRPŠ Tovačov, město Tovačov
město Tovačov, www.tovacov.cz,
http://zamek.tovacov.cz
Prodejní a prezentační výstava řezbářských a
28. 9.
Den věží
truhlářských prací žáků SŠ řezbářské, SŠ řezbářská,
město Tovačov, farnost Tovačov,
Tovačov, Nádražní 146
http://zamek.tovacov.cz
Deskohraní, zábavné odpoledne plné deskových her
Spolek ProAktivity
Sport:
5. – 6. 9. Podzimní sokolská regata, Tovačovská jezera
Sport:
TJ Sokol Tovačov, oddíl jachtingu
5. – 6. 12. Mikulášský turnaj žen ve fotbale, sportovní hala
6. 9.
Tovačovský ráfek, cyklo závod
Tovačov
TJ Sokol Tovačov, oddíl ČASPV
TJ Sokol Tovačov, oddíl kopané
25. 9.
Turnaj firem v nohejbale, školní hřiště v Tovačově 19. 12.
Memoriál Tomáše Hanečky a Fr. Přecechtěla ve
město Tovačov, www.tovacov.cz
stolním tenise,
sportovní hala Tovačov, TJ Sokol Tovačov, oddíl stolHalový turnaj ml. žáků ve florbale, sportovní
ního tenisu
hala Tovačov
27. 12.
Volejbalový turnaj smíšených družstev, sportovní
TJ Sokol Tovačov, oddíl florbalu
hala Tovačov
TJ Sokol Tovačov, oddíl ČASPV
Říjen:
28. 12.
Vánoční turnaj „O přeborníka Tovačova“ ve st.
25. 10.
Koncert k ukončení zámecké sezóny, Rytířský sál
tenise, sportovní
zámku
hala Tovačov, TJ Sokol Tovačov, oddíl stolního tenisu
město Tovačov, http://zamek.tovacov.cz
30. 12.
Halový turnaj mužů v malé kopané, sportovní hala
Tovačov
Slavnost k Mezinárodnímu dni seniorů
TJ Sokol Tovačov, oddíl kopané
město Tovačov, komise pro rodinu, www.tovacov.cz 31. 12.
Silvestrovský turnaj dětí a dospělých ve florbale,
Výlov Hradeckého rybníka, Hradecký rybník
sportovní hala
Rybářství Tovačov
Tovačov, TJ Sokol Tovačov, oddíl florbalu
Deskohraní, zábavné odpoledne plné deskových her
Spolek ProAktivity
Halový turnaj ml. žáků ve florbale, sportovní
hala Tovačov
Sport:
TJ Sokol Tovačov, oddíl florbalu
Halový turnaj ml. žáků ve florbale, sportovní hala
Turnaj žáků v tenise, sportovní hala Tovačov
TJ Sokol Tovačov, oddíl florbalu
TJ Sokol Tovačov, oddíl tenisu, ZŠ a MŠ Tovačov,
https://www.zstovacov.cz/
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Kalendář nejvýznamnějších bohoslužeb
římskokatolické farnosti Tovačov v roce 2020
1. ledna

slavnostní novoroční bohoslužba, farní kostel sv. Václava. 9:00 hodin

26. února

Popeleční středa (zahájení postní doby), farní kostel sv. Václava,
17:00 hodin

5. dubna

Květná neděle, farní kostel sv. Václava, 9:00 hodin

9. dubna

Zelený čtvrtek (mše sv. a adorace), farní koste sv. Václava, 18:00 hodin

10. dubna

Velký pátek, farní kostel sv. Václava, 18:00 hodin

12. dubna

slavnost Zmrtvýchvstání Páně, farní kostel sv. Václava, 9:00 hodin

13. dubna

Velikonoční pondělí, farní kostel sv. Václava, 9:00 hodin

24. dubna

slavnost sv. Jiří, hřbitovní kostel sv. Jiří, 18:00 hodin

31. května

slavnost Seslání Ducha svatého, farní kostel sv. Václava, 9:00 hodin

28. září

slavnost sv. Václava, farní kostel sv. Václava, 9:00 hodin
(Den tovačovských věží 14:00-17:00)

1. listopadu slavnost Všech svatých, hřbitovní kostel sv. Jiří, 18:00 hodin
2. listopadu Vzpomínka na všechny věrné zemřelé, hřbitovní kostel sv. Jiří,
18:00 hodin (poté dušičková pobožnost na hřbitově)
24. prosince půlnoční mše svatá, farní kostel sv. Václava, 22:00 hodin
25. prosince slavnost Narození Páně, farní kostel sv. Václava, 9:00 hodin
26. prosince svátek sv. Štěpána, farní kostel sv. Václava, 9:00 hodin
27. prosince svátek sv. Rodiny, farní kostel sv. Václava, 9:00 hodin
31. prosince bohoslužba na závěr občanského roku, farní kostel sv. Václava
16:00 hodin

Číslo 1/2020
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POZVÁNKY
Jarní pozvánka na beneﬁční
Galavečer v Dubu 2020
Vážení přátelé,
dovoluji si vás pozvat na 9. ročník benefičního Galavečera v Dubu 2020, který se stal
v posledních letech tradičním hudebním setkáním pro všechny občany regionu,
který byl v minulosti zasažen ničivými povodněmi.
Beneﬁční Galavečer proběhne dne 16. května 2020 od 19:30 hod. v kostele
Očišťování Panny Marie v Dubu nad Moravou.
Na četná přání se v letošním roce opět můžete těšit na pana
Václava Neckáře a skupinu Bacily.
Na tomto večeru vystaví své mimořádné obrazy paní Eva Ova. Těchto osm zastavení
je malováno přímo tomuto večeru a je inspirováno modlitbou Františka z Assisi
„Učiň mne, Pane, nástrojem“.
Stejně jako všechny předchozí večery pomáhaly, tak i v tomto roce jsem se rozhodla rozdělit
výtěžek ze vstupného mezi kostel v Dubu nad Moravou
a mezi mobilní hospic Nejste sami.
Předprodej vstupenek bude zahájen koncem března v obvyklých předprodejních místech.
Květinářství Tovačov - Michaela Hrubá, OÚ Dub nad Moravou a OÚ Troubky, nebo již nyní
na jb.jitka.blahova@seznam.cz .
Pro připomenutí můžete zhlédnout foto z předchozích ročníků na www.jitkablahova.cz
.Na setkání s vámi se těší
Jitka Bláhová,
pořadatel a producent akce.
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Tříkrálová sbírka
O sbírce
Tříkrálová sbírka navazuje na tradici koledování na Tři
krále (6. ledna) a jejím organizátorem je Charita Česká
republika. První ročník sbírky se uskutečnil v roce 2000
na území olomoucké arcidiecéze. Pro velký úspěch byla
v následujícím roce sbírka uskutečněna celorepublikově.
Od té doby probíhá celostátně každý rok vždy na začátku
roku v době od 2. do 13. ledna.
Charita Česká republika se sídlem v Praze je pořadatelem Tříkrálové sbírky, dle osvědčení oznámení Magistrátem hlavního města Prahy ze dne 15.10. 2012 č.j.
S-MHMP/1327710/2012 a 1340351/2013 a v souladu s aktuálně platnými právními předpisy (zejm. z.č. 117/2001 po
novele č. 120/2012 Sb. o veřejných sbírkách).
Komu sbírka pomůže
Obecným účelem sbírky je pomoc lidem v nouzi
a podpora charitního díla. Vybraná částka je vždy odeslána na konto Charity Česká republika a po jejím přerozdělení se zpět do daného regionu vrací 65%. Druhá část 35%
zůstává k dispozici Charitě Česká republika a je využita na
humanitární pomoc lidem v nouzi u nás i v zahraničí a na
podporu charitního díla.
Charita Přerov využívá finanční prostředky získané ze
sbírky na pomoc pro rodiny s dětmi, které se během roku
dostanou do tíživé životní situace, a dále na koupi kompenzačních pomůcek pro imobilní a částečně mobilní klienty Charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby.
https://www.prerov.charita.cz/trikralova-sbirka/
Číslo 1/2020
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Plán akcí na rok 2020, Klub poutníků
31. 1. – 2. 2. 2020

Zimní Slovenský Ráj

cena 2250,-Kč zahrnuje dopravu, ubytování a stravu

15. 2. 2020

Rakousko – Laa – Termály

cena 300,-Kč zahrnuje dopravu, vstupné do termálu 21 Euro, děti 16 Euro

21. 3. 2020 1.

MP Česká Třebová – Třebovské Stěny –
cena: 450,-Kč, děti 390,-Kč
Lanšperk Turistika

18. 4. 2020

2. MP Seninka – Vartovna – Vizovice Turistika

cena: 300,-Kč, děti 250,-Kč

30. 4. - 3. 5. 2020

Šumava Turistika

cena: 2850,-Kč zahrnuje dopravu, ubytování a polopenzi

16. 5. 2020 3.

MP Lučina – Šumárník – Kobyla – Lučina (orcena: 300,-Kč, děti 250,-Kč
chidejové louky) Turistika

30. 5. 2020

1. SP Červený Kameň – Lednica – Lednické
cena: 400,-Kč, děti 350,-Kč
Rovné Turistika

13. 6. 2020

4. MP Mladoňov – Kamenný vrch – Rabštějn –
cena: 400,-Kč, děti 350,-Kč
Bedřichov Turistika

27. 6. 2020

2. SP Predhorie – Strážov – Čičmany Turistika

4. - 11. 7. 2020

Slovensko – Vihorlat turistika, poznání, koucena: 7650,-Kč zahrnuje dopravu, ubytování a snídani
pání

17. - 27. 7. 2020

cena 7750,-Kč + 200 Euro zahrnuje ubytování v hotelu se snídaní, dopraMadeira „ostrov věčného jara“ turistika, povu z letiště do hotelu a z hotelu na letiště, společnou dopravu po ostrově.
znání, koupání,
Cena nezahrnuje letenku.

22. 8. 2020

3. SP Malá Fatra Turistika, Vrátná – lanovkou
Fatry do Nezbudské Lúčky, cena: 450,-Kč, děti 390,-Kč
nahoru a hřebenem Malé

5. 9. 2020

4. SP Sološnica – Vápenná – Klokoč – Plavecké
cena: 450,-Kč, děti 390,-Kč
Podhradie Turistika

12. 9. 2020

5. MP Hrad Veveří – PP Podkomorské lesy –
cena: 350,-Kč, děti 300,-Kč
Veveří Turistika

25. - 28. 9. 2020

Slezské Beskydy a Beskid Śląski Turistika

cena: 2850,-Kč zahrnuje dopravu, ubytování a polopenzi

3. 10. 2020

6. MP Ovčárna – Kamzičník – Skřítek Turistika

cena: 450,-Kč, děti 390,-Kč

10. 10. 2020

Burčákový pochod Turistika a folklór

cena 280,-Kč

7. 11. 2020

7. MP Vícov – Malé Hradisko – rozhledna
cena: 280,-Kč, děti 240,-Kč
Kopaninka Turistika

21. 11. 2020

Rakousko – Laa – Termály

cena: 450,-Kč, děti 390,-Kč

cena 300,-Kč zahrnuje dopravu, vstupné do termálu 21 Euro, děti 16 Euro

Podrobnější informace a přihlášky:
Blaho Milan, Prostějovská 470, Tovačov 751 01, tel: 774887944, www.klubpoutniku.cz, www.cablaho.cz
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Studijní centrum BASIC
Možná jste už někdy slyšeli o studijním centru BASIC, možná vám někdo
doporučoval jejich služby, ale stejně vám stále není jasné, oč tu jde. Na
jejich webových stránkách se dočtete, že pomocí specializovaného individuálního doučování pomáhají dětem, které mají potíže s učením.
Přispívají k lepší kvalitě vzdělávání dětí a tím zlepšují jejich budoucnost.
BASIC má v současné době v České republice 19 poboček. Jednu z nich
najdete ve Zlaté bráně v Prostějově, pomáhá dětem a rodičům s učením.
Na starosti jej má ředitelka – Mgr. Markéta Hajduková z Tovačova.
Rodičům a jejich dětem je zde nabízeno individuální doučování českého
jazyka, matematiky, angličtiny a dalších předmětů pomocí specializované studijní metody. V letošním roce se nabídka rozrostla ještě o doučování francouzštiny. V BASICu vám ale pomohou řešit i problémy se čtením,
psaním, počítáním, pravopisem, ale také s nedostatkem soustředěnosti,
nechutí k učení nebo nesamostatností. Nabízí se zde i příprava k přijímacím zkouškám na střední školy i víceletá gymnázia.
Na některé dotazy, které by vás v souvislosti s centrem mohly zajímat,
odpoví paní ředitelka Markéta Hajduková.
S jakými otázkami se na Vás nejvíce rodiče obrací?
Velice často dostáváme od rodičů jednu otázku:„Jak dlouho by se měly
děti učit?“
Vím, že byste rádi slyšeli jasnou odpověď, ale jasná odpověď není. Každý
z nás je unikát, každý rodič, každé dítě. A na každého platí něco úplně
jiného. Jediné, co můžeme udělat, je dát pár dobrých rad. Pak už je na
vás, rodičích, abyste vyzkoušeli, co funguje a co ne.
Jak třeba na úkoly u prvňáčků a dospívajících dětí?
Když se podíváme na prvňáčky, je jasné, že ti Vaši pomoc potřebují. První
třída je pro malé děti velmi náročná a ony potřebují vedení. Potřebují se
naučit, že dělání si úkolů je jedna z priorit. Zároveň potřebují Vaši trpělivost, povzbuzení, ochotu ukazovat, co a jak. Ony se tím učí. Co se čtení
týče, je třeba neustále procvičovat písmenka, slabiky, tak aby se jim později písmena nepletla. A to samé v matematice. Procvičovat formou hry
– počítání aut, brambor při vaření. Cokoliv Vás napadne.
U starších dětí je to již jiné. Třeťáci, čtvrťáci, páťáci…již znají koloběh.
A samy by si měly udělat úkoly. Vy byste je správně měli jen zkontrolovat. Případně jim ukázat místo, které je potřeba opravit, a dát jim prostor
to udělat samostatně. Pokud uvidíte, že neví, pak pomoci. Vysvětlit a ukázat jak. Bez rozčilování a hodnocení. Prostě pomoci.

po nich, aby Vám odpovídaly svými slovy. Aby dokázaly vysvětlit
různá slova. Tak budete mít jistotu, že děti látce rozumějí. Ony se tím
budou učit dívat se na probíranou látku z různých stran. A budou vědět, že biflování textu jim v tuto chvíli nepomůže. A pokud nebudou
vědět, ukazujte jim, jak se na daný text dívat, na co se zaměřit, jak se
ptát. Ony se tím budou učit, jak zvládat těžší látku.
Jaká je cena za takové individuální doučování?
Studijní program připravujeme na míru potřebám dětí a studentů.
A protože potřeby každého z nás jsou jiné, stejně tak se liší i cena
a délka každého doučovacího programu. Proto nabízíme rodičům
bezplatné konzultace, na kterých si společně ujasníme a odhalíme
překážky, s nimiž vaše dítě bojuje. Začneme společně pracovat na
vyřešení problému s nesamostatností, nesoustředěností, pokusíme
se z toho „nešťastného uzlíčku“ udělat spokojené, úspěšné a šťastné
dítě. A uvidíte, že život vašeho dítěte, vás i vaší rodiny dostane nový
pozitivní impulz.
Základní fakta o Studijním centru BASIC
Studijní centrum BASIC bylo založeno v roce 2002.
Každý rok centrem úspěšně projde přes 800 studentů.
Aktuálně máme 19 poboček v České a 9 poboček ve Slovenské
republice.
O vás i vaše děti se postará přes 50 lektorů.
Jsme součástí mezinárodní sítě vzdělávacích organizací Applied
Scholastics.
https://www.basic.cz/

Je něco, na co Vy sama nedáte při doučování dopustit?
Pro mě osobně je důležité dostat děti emočně nahoru. Často k nám přichází děti, které jsou jako uzlíček neštěstí. Ze školy, z naštvaných rodičů,
z nepochopení od paní učitelky. My se snažíme děti nejprve správně
namotivovat, najít něco malého, pozitivního na tom, proč chodit do školy, proč plnit všechny ty úkoly, k čemu jim bude umět počítat se zlomky a vysvětlit jim právě všechna ta „PROČ“. Snažíme se povzbuzovat,
usmívat, ukázat jim, že i chyba je důležitou součástí života, že jen díky
ní se dostáváme dál a posunujeme se. Při doučování se snažíme vést
děti k samostatnosti, ať samy zkouší, vymýšlejí, jak a co udělat, ať se snaží. Ukazujeme jim, jak a co, když píší. Dáváme jim prostor. Tady ovšem
platí jedna velmi důležitá věc – je velmi důležité, aby měly děti zvládnuté základy.
Co tím konkrétně myslíte?
Každý další školní rok ve škole staví na předchozím, a pokud děti nezvládají základy, těžko se zvládnou posunout a učit se samostatně. Proto je
tak velmi důležité se věnovat dětem v první a druhé třídě. Když se děti
samy učí, přezkoušejte je. Ptejte se jich na látku. Z různých stran. Chtějte
Číslo 1/2020
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