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Tovačovský kamelot

Informace z městského úřadu
Slovo starosty
Vážení občané, milí čtenáři,
dovolte mi, abych vás co nejsrdečněji pozdravil na prahu nového roku
2017 a popřál vám, aby pro vás byl
rokem šťastným a úspěšným. Nic mě
netěší víc, než když potkávám v ulicích
našeho města usměvavé a spokojené
spoluobčany.
V sobotu 31. prosince 2016 jeden
rok skončil a v neděli 1. ledna 2017 další rok začal. Je to stále stejné, ale vždy
také trochu jiné. Na přelomu letopočtů
se většina z nás krátce ohlédne za rokem uplynulým. Hodnotíme, co se nám
podařilo a co naopak ne, a následně
plánujeme své aktivity pro rok následující. Stejné je to i na tovačovské radnici.
Rok 2016 byl pro nás rokem poměrně
úspěšným, ale z dlouhodobého hlediska nebyl ničím výjimečný. Snad jen tím,
že jsme si v jeho průběhu připomínali
nebývale mnoho výročí. Uplynulo 95 let
od založení oddílu kopané v Tovačově,
125 let máme v našem městě pěknou
školní budovu, 695 let uplynulo od
doby, kdy naše město získalo městská
práva, připomněli jsme si také 150. výročí prusko-rakouské války a naši hasiči
slavili 140. výročí založení. Všechna zmíněná výročí jsme si připomínali menšími či většími oslavami, které pro nás připravovali nadšenci z mnoha tovačovských zájmových spolků. Za to jim patří
můj velký dík. Na většinu oslav nám přispívali také naši sponzoři. Také jim patří
naše poděkování. Jejich příspěvky nám
umožnily mimo jiné také vydání dvou
knih z historie našeho města, vydání
pamětních medailí a sady nových pohlednic.
Velmi důležité pro nás, občany našeho města, byly také aktivity vyplývající z Programu rozvoje. Jejich realizací
se snažíme měnit postupně Tovačov
na lepší místo pro život nás všech.
V průběhu uplynulého roku byla dokončena rekonstrukce komunikace
a chodníku v ulici Podvalí u židovského hřbitova, rekonstruována byla také
komunikace, parkoviště a chodník
před největším bytovým domem na
sídlišti Zvolenov. V Nádražní ulici bylo
vybudováno nové veřejně přístupné
dětské hřiště. Na tovačovském zámstrana 2

ku probíhaly práce při sanaci vlhkého
zdiva a statickém zajištění objektu saly
terreny, provedena byla oprava a nátěr
střechy barokní kaple zámku. Nemalé
finanční prostředky byly investovány
do modernizace učeben a kabinetů
v základní škole a v mateřské škole byla
dokončena rekonstrukce sociálních zařízení pro děti. Při realizaci těchto akcí
jsme si pomáhali získáním finančních
prostředků z nejrůznějších dotačních
programů. Přehled získaných dotací
naleznete v přiložené tabulce. Tolik
tedy mé krátké ohlédnutí za rokem
2016. Podrobnější informace o plnění
Programu rozvoje města Tovačov naleznete na našich webových stránkách
www.tovacov.cz, kde je umístěna jeho
I. aktualizace schválená zastupitelstvem 30. ledna 2017.
A co nás čeká v tomto roce? Rekordní
přebytek hospodaření ve výši více než
17 mil. Kč nám umožní realizovat další
velmi potřebné akce, a to zejména při
modernizaci městské infrastruktury.
Připravujeme komplexní rekonstrukci
ulice Förchtgottova, kde bude vyměněn
celý vodovodní řad a také kanalizace.
Vozovka dostane nové podloží a bude
celá předlážděna. Také chodníky budou
předlážděny a vyměněno bude veřejné
osvětlení. Před hlavním vchodem do
budovy školy bude vybudován nový
přechod pro chodce. Dále připravujeme předláždění části ulice Denisova a I.
etapu rekonstrukce komunikace v ulici
Podzámčí, kdy by pod zdravotním střediskem mělo vzniknout nové parkoviště pro vozidla lékařů. Osobně bych si
velmi přál, aby se nám konečně podařilo vybudovat bezpečný a osvětlený
přechod pro chodce z ulice Podvalí na
sídliště Zvolenov. To ale nezáleží jen na
nás. Věřím také, že se nám podaří alespoň částečně vyřešit dopravu a parkování na náměstí. Jednáme s příslušnými
orgány o rozšíření počtu parkovacích
míst včetně změny dopravního značení.
Rozsáhlou akci obnovy připravujeme na tovačovském zámku. V měsíci
březnu bude zahájena památková obnova průčelní fasády Vídeňského křídla.
Staré břízolitové omítky budou odstraněny, vyměněna budou všechna okna,

okapy a okapové svody a zrestaurovány budou všechny pískovcové prvky.
Vybudován bude také nový vchod do
přízemních prostor Vídeňského křídla
ze zámeckého parku. Na závěr bude
průčelí Vídeňského křídla opatřeno novou vápenocementovou omítkou s okrovým finálním nátěrem. V areálu tovačovského zámku se připravujeme také
na rekonstrukci hospodářských budov
předzámčí. V havarijním stavu jsou zejména střechy na těchto objektech.
Rok 2017 bude také rokem projektových příprav dalších našich rozvojových
záměrů. Zadané je vypracování projektové dokumentace vybudování nového
multifunkčního hřiště v ulici Nádražní
vedle sportovní haly, připravovat se
bude projekt rozšíření chodníků v ulicích Podvalí, Prostějovská, Nádražní,
Široká a Olomoucká o jízdní pruh pro
cyklisty. Velmi rádi bychom připravili
také projekt rekonstrukce autobusového nádraží v ulici Cimburkova a projekt
parkové úpravy prostoru bývalých stavebnin v ulici Nádražní před sportovní
halou.
Plánů a záměrů máme mnoho, ale
rozpočet našeho města není bezedný.
Opět budeme usilovat o jeho doplnění
finančními prostředky z nejrůznějších
dotačních programů. Osobně nejsem
příznivcem dotací, ale bohužel nemáme jinou možnost. Dotace zkreslují
hospodaření státu, zvyšují nárůst byrokracie a velmi často vytváří korupční prostředí. Daleko účinnější by bylo
rozdělení finančních prostředků obcím
přímo prostřednictvím rozpočtového
určení daní. Takový postup by ušetřil
miliardy z veřejných rozpočtů, ale v současné době k něčemu takovému bohužel chybí politická vůle.
Náš program rozvoje města je ambiciózní plán a já pevně věřím, že se nám
také v tomto roce bude dařit jej realizovat ke spokojenosti vás všech.
V úplném závěru mého úvodního
příspěvku vám ještě jednou přeji, aby
tento rok, se šťastným číslem na konci,
byl pro vás pro všechny rokem úspěšným, plným radostných okamžiků a splněných přání.
Mgr. Bc. Leon Bouchal, starosta města
Číslo 1/2017
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Přehled dotací získaných do rozpočtu města v roce 2016
Pč. Název akce

Dotační program Poskytovatel dotace

Posk ytnutá
částka

1.

Rekonstrukce parkoviště a komunikace Podpora obnovy a rozvoje venkova Ministerstvo pro místní
na sídlišti Zvolenov
rozvoj ČR

815 384 Kč

2.

Dětské hřiště pro sídliště Zvolenov

Podpora obnovy a rozvoje venkova Ministerstvo pro místní
rozvoj ČR

400 000 Kč

3.

Sanace vlhkého zdiva a statické zajištění Obnova kulturních památek v Olomouckém kraji Olomoucký
saly terreny na zámku Tovačov
kraj

500 000 Kč

4.

Oprava a nátěr střechy barokní kaple Ministerstvo kultury ČR Program regenerace městských pazámku Tovačov
mátkových rezervací a městských památkových zón

175 000 Kč

5.

Svatováclavské hody v Tovačově

Nadregionální akce cestovního ruchu v Olomouckém kraji
Olomoucký kraj

50 000 Kč

6.

Hudební festival Tovačovský portál

Podpora kulturních aktivit v Olomouckém kraji Olomoucký
kraj

30 000 Kč

7.

Zajištění akceschopnosti JSDH Tovačov

Zajištění akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů v Olomouckém kraji Olomoucký kraj

126 800 Kč

8.

Dotace na výkon státní správy

Ministerstvo financí ČR

1 409 000 Kč

9.

Dotace na konání voleb do ZastupitelMinisterstvo financí ČR
stva Olomouckého kraje

48 944 Kč

10.

Dotace na zaměstnávání uchazečů o
Ministerstvo práce a sociálních věcí Úřad práce Přerov
práci na údržbě města a veřejné zeleně

Celkem

1 039 480 Kč
4 594 608 Kč

Přehled sponzorských darů získaných do rozpočtu
města v roce 2016
Pč. Dárce

Částka

Účel

1.

AVE komunální služby, a.s.

10 000,- Tovačovský portál, Svatováclavské hody

2.

Českomoravský štěrk, a.s., Mokrá

10 000,- Tovačovský portál, Svatováclavské hody

3.

PTÁČEK, pozemní stavby, s.r.o., Kojetín

4.

Veolia Energie ČR, a.s.

10 000,- Tovačovský portál, Svatováclavské hody

5.

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

25 000,- Tovačovský portál, Svatováclavské hody

6.

TOPOS PREFA Tovačov, s.r.o.

10 000,- Reklama – Tovačovský portál, Svatováclavské hody

7.

BETONIKA, spol. s r.o.

8.

Rybářství Tovačov, Jiří Zahradníček

9.

PME, spol s r.o., Přerov

5 000,- Tovačovský portál, Svatováclavské hody

5 000,- Tovačovský portál, Svatováclavské hody
10 000,- Tovačovský portál
5 000,- Svatováclavské hody

10. Lubomír Nedéši, Kladníky 28

5 000,- Svatováclavské hody

11. Mitranet.CZ, s.r.o., Lipník nad Bečvou

4 000,- Věcný dar – Týden manželství

12. Studio IW, Ivana Jeglová, Olomouc
Celkem
Číslo 1/2017

11 000,- Věcný dar – MěÚ Tovačov
110 000 Kč
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Město Tovačov

Zastupitelstvo města

Zastupitelstvo města Tovačova schválilo na svém 13. veřejném zasedání konaném dne
30. 1. 2017 následující usnesení
Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a s ohledem
na stanovisko Úřadu na ochranu osobních údajů č. 2/2004.
Neupravené verze těchto dokumentů jsou uloženy k nahlédnutí oprávněným osobám podle ust. § 16 odst. 2 písm.
e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, na Městském úřadě Tovačov, kancelář
starosty, Náměstí 12, Tovačov.
215/13 - 17 Zastupitelstvo města Tovačova projednalo a schvaluje kontrolu usnesení z 12. zasedání ZM, které se konalo
dne 12.12.2016.
216/13 - 17 Zastupitelstvo města Tovačova projednalo a bere
na vědomí Zprávu o situaci v oblasti veřejného pořádku
a vnitřní bezpečnosti na území města Tovačova a činnosti
OOP ČR Kojetín za rok 2016.
217/13 - 17 Zastupitelstvo města Tovačova projednalo a schvaluje zprávu o činnosti rady města.
218/13 - 17 Zastupitelstvo města Tovačova
a) bylo seznámeno se zprávou o činnosti finančního výboru,
b) schvaluje plán kontrol na 1. pololetí 2017.
219/13 - 17 Zastupitelstvo města Tovačova bylo seznámeno se
zprávou o činnosti kontrolního výboru.
220/13 - 17 Zastupitelstvo města Tovačova bylo seznámeno se
závěrem kontroly č. 4/2016, včetně vyjádření kontrolovaného.
221/13 - 17 Zastupitelstvo města Tovačova bylo seznámeno se
závěrem kontroly č. 5/2016, včetně vyjádření kontrolovaného.
222/13 - 17 Zastupitelstvo města Tovačova bylo seznámeno se
závěrem kontroly č. 6/2016, včetně vyjádření kontrolovaného.
223/13 - 17 Zastupitelstvo města Tovačova projednalo a bere
na vědomí zprávu o činnosti ZŠ a MŠ Tovačov za I. pololetí
školního roku 2016/2017.
224/13 - 17 Zastupitelstvo města Tovačova projednalo a schvaluje I. aktualizaci Programu rozvoje města Tovačov na období 2016 – 2020.
225/13 - 17 Zastupitelstvo města Tovačova projednalo a:
a) bere na vědomí rozpočtové opatření č. 13/2016,
b) schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2017.

226/13 - 17 Zastupitelstvo města Tovačova projednalo a schvaluje:
a) přijetí investičního úvěru na Rekonstrukci komunikace
a chodníků v ulici Förchtgottova ve výši 5.000.000,-- Kč od
České spořitelny, a.s., Přerov,
b) smlouvu o úvěru č. 0430879449 od České spořitelny, a.s.,
Přerova a pověřuje starostu města jejím podpisem.
227/13 - 17 Zastupitelstvo města Tovačova projednalo a schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na provoz
sportovní haly v roce 2017 v částce 200.000,-- Kč uzavřenou
mezi Městem Tovačov jako poskytovatelem a TJ Sokol Tovačov jako příjemcem a pověřuje starostu města podpisem
smlouvy.
228/13 - 17 Zastupitelstvo města Tovačova projednalo a schvaluje:
a) vstup města Tovačov do Sdružení obcí střední Moravy
a prohlašuje, že bylo seznámeno se stanovami Sdružení obcí
střední Moravy a od data přijetí se jimi bude cítit zavázáno,
b) finanční příspěvek ve výši 3,-- Kč na jednoho obyvatele
města a rok do Sdružení obcí střední Moravy a 3,--Kč na jednoho obyvatele města a rok do Regionálního fondu pro přípravu projektů na Střední Moravě.
229/13 - 17 Zastupitelstvo města Tovačova projednalo a schvaluje měsíční odměny pro neuvolněné členy ZM dle nař. vlády č. 414/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003
Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve
znění pozdějších předpisů s platností od 1.2.2017 ve výši:
- člen rady města, předs.výboru nebo komise, člen ZM
2.400,-- Kč
- člen rady města, člen výboru nebo komise, člen ZM
2.200,-- Kč
- předseda výboru nebo komise, člen ZM
1.350,-- Kč
- člen výboru nebo komise, člen ZM
1.150,-- Kč
- člen ZM
599,-- Kč
230/13 - 17 Zastupitelstvo města Tovačova projednalo a bere
na vědomí Zprávu o činnosti mikroregionu Střední Haná za
rok 2016.
231/13 - 17 Zastupitelstvo města Tovačova projednala a bere
na vědomí zprávu o činnosti na zámku Tovačov za rok 2016.
Mgr. Bc. Leon Bouchal v.r., starosta města
Marek Svoboda v.r., místostarosta města

INFORMACE PRO OBČANY
Dotace na obnovu exteriéru památkově významných staveb
Město Tovačov připomíná občanům, že nadále platí možnost čerpání dotace na
obnovu exteriéru památkově významných staveb.
Podmínky pro dotaci jsou vyvěšené na webových stránkách města Tovačov.
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Schválený rozpočet města Tovačova na rok 2017
Rozpočet na rok 2017 schválen ZM dne 12.12.2016 pod bodem usnesení č.204/12-16
Při sestavování rozpočtu města Tovačova na rok 2017 se město řídilo zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů v platném znění. Vycházelo z rozpočtového výhledu, předpokládaných provozních výdajů dle požadavků, připravovaných
nebo probíhajících akcí. Příjmová část rozpočtu je sestavena dle skutečných příjmů z roku 2016.
Rozdělení rozpočtu:
Příjmy - daňové,
Výdaje - neinvestiční,
- nedaňové,
- kapitálové,
- přijaté dotace,
- financování – splátky úvěrů, splátkový kalendář.
- financování – invest. úvěr.
Město Tovačov bude v roce 2017 opět žádat ministerstva a Olomoucký kraj o dotace na jednotlivé projekty.
Změny rozpočtu během roku 2017 budou prováděny prostřednictvím rozpočtových opatření v časové posloupnosti podle § 16
zákona č. 250/2000 Sb.
I. Příjmy
Odd.par.

Rozpočet 2017

Třída 1

Daňové příjmy

1111

Daň z příjmu FO ze závislé činnosti

1112

Daň z příjmu FO ze samostatně výdělečné činnosti

200.000

1113

Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů

600.000

1121

Daň z příjmů právnických osob

1122

Daň z příjmů PO za obce

1211

Daň z přidané hodnoty

1334

Odvody za odnětí zemědělské půdy

1340

Poplatek za komunální odpad

1341

Poplatek ze psů

69.000

1343

Poplatek za užívání veřejného prostranství

15.000

1344

Poplatek ze vstupného

1351

Odvod loterií a podobných her

1355

Odvod z výherních hracích přístrojů

1361

Správní poplatky

1511

Daň z nemovitosti
CELKEM

5.200.000

5.800.000
500.000
12.000.000
500.000
1.565.000

1.000
90.000
1.200.000
200.000
3.100.000
31.040.000

Třída 2

Nedaňové příjmy

1011

Zeměd.půdní fond-příjmy z pronájmu pozemků

845.000

2119

Ost.záležitosti těžebního průmyslu

350.000

3141

Školní stravování

170.200

3314

Knihovna

30.000

3319

Příjmy z kultury

63.000

3321

Činnost v zámku

400.000

3321

Obřadní síň – svatby

70.000

3349

Zál.sděl.prostředků – Tovačovský kamelot

15.000

3599

Zdravotní středisko

3612

Bytové hospodářství

3613

Nebytové hospodářství

3631

Veřejné osvětlení - pronájem sloupů

10.000

3632

Pohřebnictví - pronájem hrobových míst

10.000

Číslo 1/2017

495.000
1.693.400
958.000
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3722

Sběr a svoz komunálního odpadu – podnikatelé

245.000

3725

Využívání a zneškodňování komunálního odpadu

170.000

3745

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

3429

Ost.zájmová činnost a rekreace

6171

Činnost místní správy a pronájem skříněk

6310

Příjmy z úroků

40.000

6409

Služba pro důchodce

55.000

CELKEM

12.000
100.000
7.000

5.738.600

Třída 4

Přijaté transfery

4112

Neinv.přijaté transfery ze SR

1.400.000

CELKEM

1.400.000

MEZISOUČET
Třída 8

Financování

8115

Převod fin.prostředků z minul.let

38.178.600

3.172.650

CELKEM

PŘÍJMY CELKEM

41.351.250

II. Výdaje
Rozpočet
2017

Odd.par.
Třída 5

Běžné výdaje

1014

Ozdrav.zvířat
Deratizace hlodavců, odchyt psů, náklady na útulek, krmivo.

2212

Silnice
OOV, ochr. pomůcky, materiál,dopravní značky, písek, PHM, telefon, revize, technické prohlídky.
Úrok z úvěru.

335.000
30.000

2219

Ostatní záležitosti pozemních komunikací
Ochranné pomůcky, materiál,odpadkové koše, nákup služeb.
Propagace cyklostezky Bečva a spoluúčast projektu „Cyklostezka. Bečva – královna cyklostezek“.

395.000
60.000

2221

Provoz veřejné silniční dopravy
Neinvestiční výdaje obsahují příspěvek na dopravní obslužnost na autobusových linkách Přerov,
Prostějov, Olomouc a Kojetín.

180.000

2321

Odvádění a čistění odpadních vod
Zajištění provozu čerpací stanice na Podzámčí-dešťová
kanalizace, spotřeba elektrické energie.

3119

Základní a mateřská škola – provoz
Příspěvek obsahuje výdaje na spotřebu energií včetně dětské knihovny, opravy a udržování budov, věcná a mzdová režie za zaměstnance, OOV, cestovné, pojištění majetku, odpisy.
Závazné ukazatele: výdaje na reprezentaci ZŠ 3.000,-- Kč,mzda 1 učitelky a 1 uklízečky v MŠ a 1
asistentky pedagoga, 1 učitelky a školníka v ZŠ vč.odvodů 1.597.100,--Kč, náhrady mzdy 10.000,-Kč.

3141

Školní stravování
Neinv.výdaje zahrnují energie, nákup služeb, opravy a silniční daň.
Revize zařízení.

291.800
10.000

3314

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

216.000
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33190001

Záležitosti kultury – kronika
Neinvest.výdaje – částka zahrnuje odměnu kronikáře.

33190002

Zál. kultury – ostat.činnost
Neinvestiční výdaje obsahují kulturní a společenské akce, nákup propag. materiálu, propagace
města v médiích,
věcné a finanční dary.

655.000
100.000

33213001

Činnost v zámku – provoz
Neinvestiční výdaje jsou určeny na běžnou údržbu a opravy, mzdy zaměstnanců, ostatní osobní
výdaje, hlídky PO, revize, nájemné za zapůjčení sbírkových předmětů, spotřebu energie, školení,
cestovné, telefon,opravy okapů a svodů,opravy věžních hodin, střežení objektu.

1.978.000

33210003

Obřadní síň
Neinvestiční výdaje jsou určeny na zajištění provozu OS, spotřebu materiálu, energie, OOV, notebook.

100.000

3322

Zachování a obnova kulturních památek
Neinvestiční výdaje představují spoluúčast města při čerpání dotací z Olomouckého kraje, Ministerstva kultury.
Restaurování památek 1866.

500.000
100.000

3349

Záležitosti sděl. prostředků –Tovačovský kamelot
Neinvestiční výdaje obsahují náklady spojené se čtvrtletním vydáním a tiskem brožury Tovačovský kamelot.

75.000

3392

Klub seniorů
Neinvestiční výdaje zahrnují náklady na provoz klubu seniorů, spotřebu materiálu, přednášky a
zájezd pro důchodce.

17.000

3399

Ostatní záležitosti kultury – KPSSV
Neinvestiční výdaje jsou určeny na nákup věcných darů pro občany našeho města při životních
jubileích, při vítání dětí do svazku města, vítání prvňáčků atd.

55.000

3412

Sportovní zařízení – sportovní hala
Příspěvek pro TJ Sokol Tovačov na zajištění provozu sportovní haly,
revize a opravy,
malování malého sálu a instalace krytů topných těles.

3421

Využití volného času dětí a mládeže
Neinvestiční výdaje – elek.energie, revize a oprava vybavení dětského hřiště v Anníně.

82.000

3429

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

60.000

3599

Zdravotní středisko
Neinvestiční výdaje zahrnují OOV, opravy, revize výtahu, spotřebu energie a vody, výměna linolea
v oční ordinaci.

262.000

3612

Bytové hospodářství
Neinvestiční výdaje jsou určeny na běžnou údržbu domů, spotřebu energie, materiálu, revize,
nátěr střechy, malování, výměna topení,dveří,
oprava fasády domu č. 10.

1.145.000

3613

Nebytové hospodářství
Neinvestiční výdaje jsou vyčleněny na provoz a údržbu budov, OOV, odvody a materiál v ZUŠ,
energie a vody, plynu.
Úrok z jistiny 4mil.

520.000
72.000

3619

Ostatní rozvoj bydlení – provoz kotelen v ZŠ, MŠ, sportovní hale, zdravotním středisku , dům č.87,
MěÚ.

2.200.000

3631

Veřejné osvětlení
Neinvestiční výdaje obsahují prostředky na údržbu a provoz veřejného osvětlení, spotřebu elektrické energie.

750.000

3632

Pohřebnictví
Neinvestiční výdaje slouží ke krytí nákladů na uzamykání hřbitova, úklid zeleně, odvoz kontejneru s odpadem, oprava chodníku.

630.000

Číslo 1/2017

30.000

200.000
40.000
50.000
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3639

Neinvestiční výdaje – příspěvek Sdružení obcí mikroregionu SH – byv. á 30,-Kč, Sdružení tajemníků 1.500,-- Kč.

80.000

3669

Ostatní správa v oblasti bydlení – WC
Neinvestiční výdaje – zajištění provozu WC na autobusovém nádraží, OOV a odvody, spotřeba
energie, vody, čisticích prostředků, výměna zařízení toalety.

120.000

3721

Sběr a svoz nebezpečného odpadu
Neinvestiční výdaje – na odvoz nebezpečného odpadu, OOV a odvody na pracovníka sběrného
dvora.

110.000

3722

Sběr a svoz komunálního odpadu
Neinvestiční výdaje zahrnují sběr a svoz pevného domovního odpadu, odvoz kontejnerů , odpad
ze zahrádek, odvoz tříděného odpadu.

2.300.000

3729

Rekultivace půdy- Bungalov
Neinvestiční výdaje zahrnují odběr vzorků vody a údržbu zeleně.

3745

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Neinvestiční výdaje obsahují náklady na mzdy pracovníků včetně odvodů, zajištění úklidu veřejné zeleně ve městě, sečení trávy, ořezání stromů,OOV, nákup náhradních dílů, ochranných
pomůcek, materiálu, PHM, spotřebu energie,školení, oprava sociálního zařízení, vybavení dílen.

4349

Ost.sociál.péče a pomoc obyvatelům

4222

Veřejně prospěšné práce – Úřad práce
Neinvestiční výdaje – částečná úhrada mezd pracovníků na úseku veřejně prospěšných prací přijatých z ÚP Přerov.

350.000

4329

Sociál. péče a pomoc dětem
Neinvestiční výdaje jsou určeny na poskytnutí jednorázového finančního příspěvku potřebným
dětem.

20.000

4343

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

20.000

4359

Ostatní služby v oblasti sociálních služeb
Neinvestiční dotace Domovu pro seniory.

70.000

5311

Bezpečnost a veřejný pořádek
Neinvestiční výdaje – ostraha města.

5212

Ochrana obyvatelstva – výstražné systémy
Neinvestiční výdaje obsahují servisní služby.

30.000

5512

Požární ochrana
Jednotka sboru dobrovolných hasičů – spoluúčast k dotaci, telefon.

50.000

5519

Ostatní záležitosti požární ochrany
Neinv. výdaje zahrnují náklady na provoz hasičské zbrojnice, spotřebu energie, vody, nákup materiálu, pojištění majetku, opravy garáže, okapů, střechy, plyn.kamen, výměna osvětlení v sále.

190.000

6112

Místní zastupitelské orgány
Neinvestiční výdaje obsahují odměny členům zastupitelstva města včetně odvodů, školení a cestovné.

2.248.000

6171

Činnost místní správy
Neinvestiční výdaje obsahují výdaje na činnost místní správy a jsou rozděleny na výdaje osobní
(platy zaměst.) 4.950.000,- Kč a věcné výdaje, které obsahují odvody z mezd, odměny komisím,
tisk, spotřeba materiálu, výdaje na energii, PHM, poštovné, telefon, internet, školení, cestovné,
výdaje na pohoštění ve výši 50.000,- Kč, další služby a opravy k zajištění chodu MěÚ. Odvod do
sociálního fondu dle směrnice schválené ZM ve výši 3,5% z vyplacených mzdových prostředků
běžného roku.

8.579.000

6310

Výdaje z finančních operací
Neinvestiční výdaje jsou určeny na poplatky peněžních ústavu za vedení účtů a platba daně PO
za obec.

550.000

6320

Pojištění funkčně nespecifikované
Neinv. výdaje na souhrnné pojištění majetku města, pojištění pomníku.

275.000

6399

Ostatní finanční operace
Odvod DPH FÚ.

150.000
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6409

Ostatní činnosti
Neinvestiční výdaje obsahují:
- dotační program 300tis, rozvoj tělovýchovy a sportu 400tis
- příspěvek na obnovu domovních fasád v památkové zóně 200,
- příspěvky Sdružením obcí 10,
- příspěvky organizacím na pronájmy 110,
- projekty: rekonstrukce chodníku,vč.pruhu pro cyklisty ul.Podvalí 200, revitalizace prostor
býv.stavebnin 250, autobus.nádraží 250, revitaliz. Náměstí 50, rekonstrukce budovy č.310 na
knihovnu 250, vybudování sálu pro kult.a společ.akce 200, studie umístění odpočink.míst 10,
příjezd.komunikace a parkovací stání v ZŚ 75,rekonstrukce VO Prost. Forchgot. a Cimburkova
100, úprava PD rekonstrukce komun. a vy budování parkoviště ul. Podzámčí 200, rekonstrukce
střech budov předzámčí 230, vybudování víceúčel.hřiště v Nádraž.ul. u SH 200,
- GP 120,věcná břemena 100, posudky 10,zajištění pohřbů 20.

6409 87

Služby pro seniory
Výdaje na OOV, materiál, ochranné pomůcky.
CELKEM

Třída 6

1.020.000
2.015.000
250.000

29.000
37.837.900

Kapitálové výdaje
CELKEM
Mezisoučet

Třída 8

Financování

8124

Splátky úvěrů

8124

Splátkový kalendář – býv.stavebniny
VÝDAJE CELKEM

0
7.837.900

2.833.350
680.000
41.351.250

Investiční akce a opravy nezařazené do rozpočtu města na rok 2017
Památková obnova průčelní fasády Vídeň.křídla zámku Tovačov
-„střech hospod.budov předzámčí
Nový územní plán (zadání UP 253.000,--)
Zakoupení a instalace preventivních radarů
Osvětelní signal.zařízení přechodu pro chodce Zvolenov
Zateplení domů Jiráskova 531,532
Rekonstrukce komunikace v ul.Podzámčí I. etapa (komunikace, chodníky, parkoviště u zdrav.střediska)
SDH – termokamera
Oprava WC – MěÚ
Vymalování průjezdu MěÚ
Rekonstrukce ulice Förchgottova – komunikace
-„chodníky
Oprava VO Prostějovská
Revitalizace parků ve městě
Nákup nových strojů na veř. zeleň
Výměna vrat v hasičské zbrojnici
Zakoupení kompostérů pro občany města (150 ks)
Zakoupení drtiče na bio odpad s příslušenstvím
Vybudování odpočinkových míst ve městě
Vybudování odborné učebny fyziky a chemie v ZŠ Tovačov
Vybudování nové příjezdové komunikace ke šk.jídelně vč. parkov.míst pro vozidla učitelů
CELKEM
Číslo 1/2017

3.715.000,-- Kč
3.000.000,-- Kč
1.000.000,-- Kč
500.000,-- Kč
1.000.000,-- Kč
3.000.000,-- Kč
2.000.000,-- Kč
160.000,-- Kč
300.000,-- Kč
100.000,-- Kč
8.000.000,-- Kč
2.000.000,-- Kč
500.000,-- Kč
560.000,-- Kč
400.000,-- Kč
300.000,-- Kč
300.000,-- Kč
1.000.000,-- Kč
250.000,-- Kč
1.700.000,-- Kč
650.000,-- Kč
30.435.000,-- Kč
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Městský úřad Tovačov , odbor finanční informuje:
Místní poplatek ze psů – Obecně závazná vyhláška
č. 2/2012 - je splatný nejpozději do 31. března
- poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců
- držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své
poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne jejího vzniku,
stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti

Místní poplatek za odvoz odpadu - Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 - je splatný nejpozději
do 30. června
- sazba poplatku pro rok 2017 činí 620,-- Kč
- poplatníci jsou povinni do 15 dnů ohlásit správci poplatku všechny skutečnosti, které mají vliv na
vznik, zánik a výši místního poplatku

Užívání veřejného prostranství – skládky dřeva, stavebního materiálu, lešení,
sutě apod. podléhá Obecně závazné vyhlášce č. 2/2011. Poplatník je povinen předem ohlásit správci poplatku užívání veřejného prostranství a uhradit poplatek.
Plné znění Obecně závazných vyhlášek města Tovačov na www.tovacov.cz
Informace na tel. č. 581706954 p. Hrazdilová nebo osobně Městský úřad Tovačov,
finanční odbor, pokladna.

Svozy komunálního odpadu v roce 2017 budou prováděny každý sudý týden
ve středu.
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Krátká vzpomínka na vzácného člověka
Ve středu 21. prosince 2016 jsme
se v tovačovském hřbitovním kostele sv. Jiří naposledy rozloučili s panem
Antonínem Indrákem, který zemřel nečekaně v sobotu 17. prosince 2016 ve
věku 85 let.
Pro naše město je to ztráta nenahraditelná a pro mě osobně rovněž.
Tovačov přišel o oddaného rodáka,
soukromého badatele, historika a dlouholetého kronikáře (městskou kroniku
psal pan Indrák neuvěřitelných 17 let).
Já jsem přišel o spolehlivého spolupracovníka a o vzácného člověka, který mi
byl po řadu let v mnoha ohledech osobním vzorem. Věděl jsem, že ta chvíle posledního rozloučení jednou musí přijít,
ale v duchu jsem stále doufal, že to nebude příliš brzy. Je mi to opravdu moc
líto a při každém zaklepání na dveře
mé kanceláře čekám, že se v nich objeví a řekne: „Pane starosto, máte chvilku
čas? Na něco zajímavého jsem narazil.“
Bohužel. Tato slova již nikdy neuslyším.
Dovolím si nyní připomenout má tři
zásadní setkání s panem Antonínem
Indrákem tak, jak jsem je popsal ve
svém příspěvku v knize, kterou jsme
napsali pro něj, ale hlavně o něm v roce
2015.
Do třetice všeho dobrého, aneb
tři důležitá setkání s Antonínem
Indrákem
Ne že bych se s panem Indrákem setkal pouze třikrát, kolikrát to celkem bylo,
se už spočítat ani nedá, ale ta tři setkání
byla zásadní. Rád vám je přiblížím pěkně
jedno po druhém.
Setkání první
Naše první setkání je spojeno s prvními svobodnými volbami, které se konaly
v naší zemi půl roku po sametové revoluci
8. a 9. června 1990. Bylo potřeba zajistit
distribuci volebních lístků, a protože jsme
nevěřili některým místním autoritám
na radnici, rozhodli jsme se zajistit tuto
službu voličům vlastními silami. Rozdělili
jsme se do dvojic. Protože jsem ještě
Tovačov moc neznal, s mojí ženou jsme
se přistěhovali v roce 1987, zdvořile jsem
žádal o někoho místního. Stalo se. Byl mi
představen drobný světlovlasý pán, o kterém jsem do té doby věděl asi jen to, že je
nějak víc spojen s římskokatolickou farností a kostelem v našem městě. Společně
Číslo 1/2017

jsme nafasovali určitý počet volebních
lístků a vyrazili do ulic. Lepšího průvodce jsem si opravdu přát nemohl. Přesně
věděl, kdo v kterém domě bydlí a kolik
lístků je třeba dát do schránky. Také jsme
se pokoušeli odhadovat, kdo koho asi
bude volit. Byla to docela zábava. Při dalších debatách jsem se dověděl také řadu
zajímavých informací o historii zámku
a města. Do té doby jsem neměl ani tušení, s kolika významnými šlechtickými
rody je naše město spojeno. A zámek? Že
jeho založení sahá až do 11. století, mne
nenapadlo ani ve snu. Myslel jsem si, že ta
ošklivá břízolitová stavba je stará tak asi
sto let. Velmi zajímavé bylo také povídání
o okolní přírodě. Tu jsem již trochu znal.
Že byl na místě Tovačovských jezer dříve
obrovský Skašovský rybník, mi ale zatím
nikdo neřekl. Byl jsem tehdy vášnivý rybář
a na jezerech jsem trávil spoustu volného
času. Naše práce nám šla velmi dobře od
ruky a pro mne to byl příjemně strávený
čas.
Setkání druhé
V roce 2006 jsem byl zvolen starostou města Tovačova. Převzal jsem tento
úřad s pokorou a velkým odhodláním.
Postupně jsem se seznamoval s problematikou řízení města, narážel na řadu
nevyřešených záležitostí a zjišťoval, v jak
moc špatném stavu je v Tovačově městská infrastruktura, bytový fond a hlavně
památky. Jednoho dne se v mé kanceláři
objevil pan Indrák. Představil se mi (na

naše první setkání si nepamatoval) a pravil, že tak trochu pomáhá tovačovskému
panu faráři. Zeptal se: „Pane starosto, a co
uděláme s naší farou? Rozpadá se na ní
krov a střechou do ní teče. Nemůžete někde sehnat peníze?“ V tu chvíli jsem ještě
netušil, že spolu budeme opravu fary řešit
pět let, ale pomoc jsem mu slíbil. Každý
rok se nám společně podařilo nějaké peníze sehnat, každý rok pan Indrák trošku
nadával, že je to málo, ale postupně se
celá střecha fary opravila, včetně výměny střešní krytiny. Kdyby tenkrát nepřišel,
určitě bych se o budovu fary nezajímal. Je
to sice kulturní památka, vlastníkem však
není město Tovačov, ale římskokatolická
farnost.

Společné foto s panem Antonínem Indrákem při křtu knihy v obřadní síni
tovačovského zámku 26. září 2015
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Setkání třetí
Už si přesně nevzpomínám, kdy mi
pan Indrák prozradil, že je naším kronikářem. Bylo to asi někdy v polovině roku
2007, když přinesl ke kontrole čistopis kroniky za uplynulý rok. Pečlivě jsem si jeho
zápis přečetl. Byl moc pěkně a pečlivě
sestavený. Výhrady jsem k němu neměl.
Rád jsem souhlasil, když mne požádal
o fotografii na první stranu kroniky. Od
této doby byla naše setkání častější a vždy

příjemná. Začal jsem také spolupracovat
s Klubem přátel JUDr. Jaroslava Krempla
při přípravách a vydávání knih o našem
městě. Pan Indrák se mi stal rádcem, živou encyklopedií a chodící kronikou města. Nikdy neodmítl pomoc, vždy si s mými
dotazy poradil a já měl jistotu, že informace od něj jsou neprůstřelné.
Tolik tedy úryvek z knihy „Procházka
životem Antonína Indráka, aneb krátké

pojednání o jednom kronikáři z Hané“.
Dnes jsem velmi rád, že jsme tuto knihu
napsali a vydali, že jsem měl tu čest být
jejím spoluautorem, ale hlavně, že jsme
ji společně s panem Indrákem v obřadní
síni tovačovského zámku také pokřtili.
Pan Antonín Indrák nás tiše opustil,
ale vzpomínky na něj v našich srdcích
zůstanou a jeho články v historických
knihách našeho města nám ho budou
stále připomínat. Děkujeme.
Mgr. Bc. Leon Bouchal, starosta města

Policista OOP Kojetín oceněn jako Policista roku 2016
V pátek 6. ledna 2017 proběhlo v Přerově slavnostní vyhlášení Policisty roku 2016, kde byli
za svoji kvalitní práci oceněni nejlepší policisté
Územního odboru Přerov v kategoriích Velitel
roku, Policista roku, Tým roku a Občanský zaměstnanec roku.
Všichni ocenění obdrželi z rukou ředitele
Krajského ředitelství PČR Olomouckého kraje plk.
Mgr. Tomáše Landsfelda a vedoucího Územního
odboru PČR Přerov plk. JUDr. Martina Lebdušky
pamětní listy a keramické upomínkové předměty.
Jedním z oceněných v kategorii Policista roku je
policista obvodního oddělení v Kojetíně prap.
Luděk Ondrušek, který je jedním z nejzkušenějších policistů na tomto obvodním oddělení.
Slouží zde již déle než 20 let a postupně se vypracoval až na pozici zpracovatele. Byl oceněn za
dlouhodobě dosahování výborných pracovních
výsledků a za příkladné plnění služebních povinností.
Prap. Luděk Ondrušek získal toto ocenění již podruhé, poprvé za rok 2013.
npor. Bc. Martina Schrammová
vedoucí OOP Kojetín

Trochu statistiky….
Podle výpisu z evidence obyvatel bylo k 1. lednu 2017 v Tovačově celkem 2.477 obyvatel, z toho 1.253 žen a 1.224 mužů.
Věkové složení obyvatel napoví tato 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

75

125

686

282

85

1253

muži

77

144

713

247

43

1224

celkem

152

269

1399

529

128

2477

Migrace obyvatel v roce 2016 byla následující:
Počáteční stav k 1. 1. 2016 byl 2.505 obyvatel. Do Tovačova se přistěhovalo 61 občanů, narodilo se 22 dětí, odstěhovalo se
66 občanů, zemřelo 45 občanů, takže k 31. 12. 2016 byl stav 2.477 občanů. Stav obyvatel v našem městě se za rok 2016 snížil
o 28.
V průběhu roku 2016 se v našem městě uskutečnilo celkem 47 svatebních obřadů, z toho 11 svatebních obřadů, kdy alespoň jeden ze snoubenců měl trvalý pobyt v našem matričním obvodu.
Jana Halířová (matrika)
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Základní škola
Pololetí ve škole
Sotva před časem utichly tóny zářijového městského rozhlasu doprovázející čerstvé prvňáky na cestu do základní
školy, už je tu jejich první vysvědčení. To pololetní. Pololetí je
také hodnotícím obdobím nejen pro žáky, ale také pro učitele
a vlastně pro celou školu. Ohlédneme-li se do měsíce záři, tak
do školy nastoupilo do 13 tříd ke vzdělávání celkem 264 žáků,
135 chlapců a 129 dívek, a byly otevřeny dvě první třídy, jedna druhá třída, dvě třetí třídy, jedna čtvrtá třída, dvě páté třídy
a šesté třídy a po jedné sedmá, osmá a devátá třída. Na škole
se vzdělává 23 žáků, kteří mají IVP (individuální vzdělávací program). Výchovně-vzdělávací proces zajišťuje v současné době
osmnáct pedagogů včetně vedení školy, dvě vychovatelky ve
školní družině a pět asistentů pedagoga. Zázemí školy zajišťuje
provozní personál v počtu sedm pracovníků. Na místech asistentů došlo k poměrně velké reorganizaci. Trochu nás potrápilo i přeorganizování výuky za našeho kolegu, který na delší
dobu onemocněl. Najít učitele fyziky byl nadlidský úkol i pro
samotný pracovní úřad. Tak se stalo, že jsme jako za starých
časů obecné školy požádali o výpomoc radnici.  Hodiny fyziky
si, i přes velké pracovní vytížení, přišel do šestých tříd zopakovat a oprášil svůj notes i pan starosta Leon Bouchal.
V říjnu jsme otevřeli v rámci mimoškolního volného času
kroužky, které vedou učitelé a externisté. Rádi bychom ale rozšířili jejich výběr, proto se obracíme i na veřejnost a rodiče, zda
by měli o tuto spolupráci se školou zájem.
Jaké kroužky teď ve škole máme? Hanáček, Tenis, Florbal,
Turistický, Stolní tenis, Keramiku I. – IV., Angličtinu hrou, Hravou
francouzštinu, Škrabálky a Pisálky a Mladé včelaře. Pokud tedy
umíte a děláte něco, co vás osobně baví, a myslíte si, že by to
bavilo i děti, přijďte se za námi domluvit.
Podařilo se nám znovuoživit webové stránky školy, kde
najdete hodně fotek z našich akcí, a to nejen ze školních, ale
i z těch, kterých se škola účastní. Svůj prostor má na „webovkách“ jak škola, tak školní družina a samostatně i mateřinka.
Na sociálních sítích máme také svoji stránku, kam se snažíme
dávat to, co je zrovna nejaktuálnější. Momentálně jsou to informace ohledně přihlášek na střední školy anebo zápis do prvních tříd. Ten bude letos poprvé v měsíci dubnu. Podrobnější
informace k němu najdete i zde na jiném místě.
Na druhé pololetí máme naplánované vybudování nové
učebny fyziky a chemie, kterou bude financovat zřizovatel školy město Tovačov. Další větší akcí bude zřízení „Čítárny“ z projektu „Podpora ZŠ a MŠ Tovačov formou šablon“. Snad se nám
obě akce podaří v pořádku a ke spokojenosti žáků i nás všech
zrealizovat.
K ohlédnutí za pololetím patří určitě i řada pěkných úspěchů, kterých škola dosáhla. A že to naši žáci nemají jednoduché, když poměřují síly s žáky gymnázií, je víc jak zřejmé. O to
víc nás těší, když přivezou třeba krásné místo v matematické
olympiádě nebo v soutěži Naší přírodou.
V prosinci jsme si poprvé vyzkoušeli, jaké to je pozvat do
školy rodiče na Vánoce. Myslím si, že na první ročník to vůbec
nebylo špatné. Rodiče nezklamali a přišli se podívat na malé
vánoční vystoupení svých ratolestí a pak společně strávili čas
Číslo 1/2017
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v podvečerně nasvíceném přízemí na dílničkách. Na nich si
mohli vyrobit vlastní svícen s Renatou Večeřovou, nazdobit
vlastnoručně baňku na stromeček s Halynou Krybusovou
nebo si třeba zkusit, jaká je to titěrná práce ozdobit perníček
s paní Zlámalovou. Celá akce byla také ozvláštněna výstavou
keramických kroužků. Klub rodičů a přátel školy vyslal tentokráte zástupce z řad svých mužů, kteří připravili pro děti i rodiče voňavé občerstvení. Všem, kteří nás přišli podpořit, moc
děkujeme. Akce se povedla taky díky vám.
Na vyjmenování toho, co všechno ve škole děláme, tady
určitě není prostor. A vůbec nejlepší bude, když se o tom přesvědčíte na vlastní oči a do školy najdete cestu sami. Budeme
se těšit.
Na závěr bych ráda reagovala na informaci, která zazněla
v listopadovém čísle zpravodaje a celý náhled na věc „narovnala“.
V tomto čísle v příspěvku Měsíc náborů - Sportovní dopoledne na fotbalovém hřišti Pod Břízami zaznělo, cituji: „Největším
zklamáním pro nás organizátory byla neúčast dětí z MŠ
Tovačov a jsem přesvědčen, že naši práci s dětmi v Tovačově
trochu nelogicky bojkotovaly.“ Pominu-li, že jsme se nedozvěděli, kdo je oním původcem děje ve větě, neboť ani z předchozí věty ani z následující to nevyplynulo, z obsahu můžeme vyvodit, že se naše školka této akce neúčastnila. Na vysvětlenou
jen dodávám, že děti akci skutečně nebojkotovaly, protože
v té době seděly v sauně, kterou měly každou středu řádně
zaplacenou svými zákonnými zástupci. Podotýkám, že akce
byla nabídnuta učitelům i na škole jako dobrovolná akce, která
byla původně prezentovaná jako sportovní dopoledne, nikoliv
nábor. I tak jsme se s prvňáky a třeťáky na akci objevili a dobře
zorganizovanou akci si všichni pochvalovali a děkujeme za ni.
Mgr. Arana Adlerová, ZŘŠ
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Školní kolo soutěže o „ Nejlepšího mladého chemika ČR“
Na začátku letošního školního roku
jsme byli opět osloveni, jestli se zapojíme do této soutěže. Soutěž vyhlašuje SPŠCH Hranice, koordinátor Mgr.
Pavlína Voldánová a Ing. Iva Ulrichová.
Školní kolo proběhlo 8. 12. 2016
Cílem soutěže je probudit a prohloubit zájem žáků o přírodní vědy
a současně studium technických škol.
Letošní školní kolo se týkalo hodně
práce s informací z tabulky PSP prvků.
Na naši škole jsem dala napsat test 20

žákům z IX. A, kteří byli ten den ve škole.
Jména tří nejlepších účastníků a dvou
náhradníků máme zaslat do Hranic
do 15. 12. 2016. Druhé kolo a postup
do celostátního kola se bude konat
dne 1. února 2017 v Pardubicích. Žáci
mohli obdržet celkem 60 bodů a od
nás ze školy napsala nejlíp test žákyně Helena Zapletalová na 57 bodů
-1. místo,
2. - 3. místo a 46 bodů získaly
shodně Helena Lepičová a Veronika

Vránová, 4. místo a 45,5 bodů obdržel Petr Štybnar a 5. místo obsadila
Aneta Partyková s 42.5 body. Tito
žáci se budou připravovat na regionální kolo. První tři budou reprezentovat a 2 další budou náhradníci.
Děkuji všem žákům za účast ve školním
kole a potěšilo mě, že nikdo neobdržel
nula bodů, žáci napsali test nejhůře na
3, jen 4 žáci byli slabší průměr. Celkové
pořadí bude vypsáno na nástěnce před
učebnou chemie.

1.

Helena Zapletalová

57 bodů

1.místo

2.-3

Helena Lepičová

46

2.-3.místo

2.-3

Veronika Vránová

46

2.-3. místo

4.

Petr Štybnar

45,5

4. místo

5.

Aneta Partyková

42,5

5. místo

6.

Martin Fromel

41,5

6 místo

7.

Jakub Vojtašek

40

7. místo

8.

Lukáš Prachař

36

8.

9.

Alexandr Almaši

34,5

9.

10.-11.

Vanesa Rohová

34

10.-11

10.-11

Eliška Večeřová

34

10.-11

12.

Marek Zavadil

30

12.místo

13.

Monika Dvořanová

28,5

13.

14.

Michaela Milerová

27,5

14.

15.

Zdena Hegrerová

27

15.

16.

Jana Bajerová

25,5

16.

17.

Zuzana Mazáčová

24.

17.

18.

Jakub Humpa

23,5

18.

19.

Natálie Krátká

23

19.

20.

Martina Janáčová

21,5

20.

21.

Sandra Zábranská

nemoc

22.

Nela Zimulová

nemoc
Vladimíra Vránová

ZŠ, Nálada při školním kole testu O nej Chemika regionu
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Přírodopisná soutěž Naší přírodou
Zdravím všechny čtenáře tohoto čísla!
Máme zde další článek a tentokrát je netradičně o tom, jak
jsme se v doprovodu paní učitelky Vránové vydali zasoutěžit.
Jeli jsme my osmáci a myslím si, že druhá skupinka byli šesťáci, ale bohužel moc ty děcka nerozeznám od sebe.
Každý z nás čtyř (Darina Sedlmaierová, Elena Herzogová,
Martin Čelechovský a Martin Pasz) dostal přidělen jeden ze čtyř
ekosystémů. Byl to les, který jsem měla já, za ním byla voda, tu
měl M. Pasz, dále pole a louky, ty dostal M. Čelechovský. A poslední byla lidská obydlí, která měla E. Herzogová.
Já jsem se tedy na toto dívala ze začátku velice skepticky,
jelikož nejsem soutěživý typ (haha!). Trošku se mi nechtělo
a i v autobuse jsem z toho nebyla moc šťastná.
Ale musím říct, že jsme si společně popovídali a zasmáli se
snad tak jako společně nikdy.
Po dlouhém čekání jsme se dostali na řadu. A já jsem byla
první. Vše bylo formou otázek, které jsme si podle čísel vybírali.
Já jsem skončila na čtvrtém místě, ale zase… kdybych si nepopletla mochomůrku a muchomůrku, třeba by to dopadlo lépe.
Tak alespoň vím, že už si to nikdy nespletu! :-D
Ačkoli mě to mrzelo, spolužáci mě povzbudili… Dále šel
Martin Pasz, který si, pokud se nemýlím, vysloužil dokonce
2. místo, po něm šel náš Čelda, který byl třetí. A Elenka byla
druhá též.
Den jsme si myslím všichni náramně užili, zasmáli jsme se
a já jsem plně rozhodnutá, že pokud se mi naskytne možnost,
tak pojedu znova.
Děkuji paní učitelce Vránové, že nám toto umožnila!
PS: Jo a děcka, to je hlavní, tam se svítí! (Pochopí jen zasvěceni!)
Darina Sedlmaierová

Dne 6.12.2016 jsem se zúčastnila soutěže „ Naší přírodou “
v Přerově na středisku volného času ATLAS a BIOS Přerov.
Začalo to cestou autobusem a delší procházkou na místo
určení.
Soutěžila dvě družstva - mladší žáci 6. A a B – Kristýna
Síčová, Gabriela Zvonková, Marek Fildán a Eliška Hlavinková,
starší žáci byli vybrání z 8. třídy.
Na soutěži byly otázky 1 – 18 a byly od nejlehčí po nejtěžší.
Otázky byly ve 4 okruzích:
• z lidských sídlišť,
• vodstvo,
• les
• pole, louky, pastviny.
Např: poznat siluetu sokolovitých a nebo jestřábovitých
ptáků, kdo kuká u kukačky, samec nebo samička, jak přespávají sysli, poznat na obrázku raka kamenného.
Po mladších žácích šli soutěžit starší žáci a my se mezitím
mohli podívat, co je zde zajímavého. Měli tam ryby, leguána,
krajtu a na zdi byla nakreslena potravní pyramida.
Po vyhlášení výsledků jsme se vydali autobusem směr
Tovačov. Soutěž se mi moc líbila, byl to úžasný zážitek a už se
těším na další.
Kristýna Síčová, 6 tř.

VÁNOČNÍ JARMARK V ŠD
Ve dnech 15. a 16. 12. proběhl ve školní družině Vánoční
jarmark. Připravovali jsme se několik týdnů. Děti vyráběly keramické zápichy, malovaly kamínky, kluci natrhali materiál na
adventní věnečky, děvčata navlékala korálky a pletla věnce.
Společně jsme v klubovně školy napekli i cukroví. Děti pak své
výrobky a jiné drobnosti na jarmarku sami prodávaly.
Akce měla velký úspěch, podařilo se nám prodat téměř
vše. Výtěžek z celé akce činil krásných 5 871,- Kč. Celá částka
byla zaslána na konto 4. adventního koncertu ČT, který byl
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věnován organizaci „Zdravotní klaun ... protože smích pomáhá“. Přes velkou snahu jsme se v průběhu koncertu bohužel na
přetíženou tel. linku včas nedovolali.
Děkujeme za podporu nejen rodičům a rodinným příslušníkům, kteří u nás nakoupili, ale také paním uklízečkám a učitelům naší školy.
Děti a vychovatelky ŠD

Číslo 1/2017
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Mateřská škola
UKLIĎME SI SVĚT - založení nového sběrného
místa tonerů
Mateřská škola Tovačov (třída Sluníčka)
od 12. 1. 2017 založila nové sběrné místo v mateřské škole. Kdokoliv k nám může
nosit nefunkční tonery, náplně do tiskáren,
kopírek apod. My je pak odešleme k recyklování. Děti se tímto zapojily do soutěže
„Recyklohraní“……úkol na leden.
Moc děkujeme všem, hlavně p. O. Čechmánkové, která nám dodala velké množství
tonerů.
Díky tomu jsme v lednu nasbírali 17 kg
tonerů a kazet.
Splnili jsme další úkol a už se s dětmi
těšíme na další, který nás bude čekat už
v únoru.
Děkujeme všem za vzornou spolupráci.
Třídní učitelky J. Křesťanová a A. Šimková.

Mateřská škola Tovačov se učí recyklovat různý
odpad
Naše mateřská školka, třída Sluníčka, se od září 2016 zapojila do projektu
„RECYKLOHRANÍ“
ve spolupráci se Základní školou
Tovačov.
Každý měsíc nám byl zadán nějaký
úkol, který jsme vždy splnili. Děti rády
soutěžily, kdo nasbírá víc….baterie,
elektrospotřebiče apod. Tímto chci
moooc poděkovat nejen dětem, ale
taky rodičům, prarodičům, kteří nám
vždy ochotně pomáhají.
Věřím, že jim jejich chuť a elán vydrží i do dalších měsíců, kdy budeme
v soutěžích pokračovat a společně vychovávat „ malé ekology.“
Něco z našich akcí:
ZAŘÍ – vytvořili jsme si vlastní ekoplakát „Třídíme nebezpečný odpad“.
ŘÍJEN – místo Pokémonů jsme sbírali vybité baterie a skládali je do map
ČR (složili jsme 5 map).
LISTOPAD – třídili jsme odpad
drobných elektrospotřebičů (nasbírali
jsme 10 ks).
PROSINEC – recyklovali jsme knihy
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a časopisy, vyráběli jsme z nich andělíčky a vánoční stromek, dárek pro rodiče (náš vlastní úkol).

Ještě jednou všem děkujeme,
že nám pomáháte plnit naše heslo
„CHRAŇ SI SVOJI ZEMI“.
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Střípky z MŠ
1. pololetí uteklo jako voda a my se s dětmi
ve školce rozhodně nenudíme. Počasí si pro
nás v září připravilo spoustu krásných dnů,
a tak jsme co nejvíce využívali zahradu MŠ
k různým hrám a krásné okolí našeho města
k vycházkám do přírody. V letošním roce jsme
se ve školce zapojili do ekologického projektu
„Poznáváme a chráníme naši přírodu“, třídíme
odpad, objevujeme přírodu, a dokonce jsme
si na zahradě za účasti pana ředitele ZŠ a pana
starosty vysadili čtyři nové stromečky, o které se budou děti starat. Také jsme se zapojili
do celorepublikového projektu „ Celé Česko
čte dětem“, a tak se ve školce objevují hodné
babičky, maminky nebo dokonce i pak ředitel, aby dětem přečetli pohádku před spaním.
Děti ze třídy Koťátek podnikají „Stonožkové
výpravy“ do okolí Tovačova a společně s dětmi ze Sluníček také na podzim navštěvovaly
místní saunu.
Děti ze Sluníček se zapojují do různých
ekologických projektů a soutěží ať už samy,
nebo ve spolupráci se ZŠ a pro celou školku
uspořádaly sběr kaštanů, žaludů a sběr papíru. V rámci ekologie navštívily v říjnu ekologické centrum Sluňákov.

Číslo 1/2017
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V listopadu se uskutečnila naše zbrusu nová akce „Slavnost
sv. Martina“. Děti se na slavnost těšily a pilně nacvičovaly básničky a písničky a také se seznámily s legendou o sv. Martinovi.
Děti ze třídy Berušek pozvaly ochotné babičky a za jejich pomoci napekly na slavnost martinské rohlíčky. V den slavnosti
se děti navečer sešly na zahradě MŠ, která byla ozdobená vyřezanými dýněmi, objevil se i skřítek Podzimníček a všichni netrpělivě čekali na příjezd sv. Martina. Když se kůň i s Martinem
objevil před školkou, všichni se vydali průvodem s lampiony
a lucernami do našeho krásného zámku, kde čekalo další překvapení. Objevila se Zimní královna a skřítek Podzimníček jí
předal vládu. Poté následovala diskotéka pro děti, na zahřátí si
bylo možné zakoupit za malý finanční příspěvek punč a všichni měli možnost ochutnat dobroty, které napekly ochotné maminky a babičky. Všem, kteří se na této krásné akci nějak podíleli, bychom ještě jednou rádi poděkovali.
Když se přiblížil prosinec, děti už netrpělivě vyhlížely Mikuláše s družinou. Mikuláš děti nezklamal, do školky přišel
a za básničku či písničku naděloval dobroty. Děti nezapo-
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mněly ani na své nejbližší a pilně se ve třídách připravovaly na
vánoční besídky. V každé třídě se rozsvítil stromeček a zněly
koledy. Nejmenší děti z Medvídků předvedly, co se už stihly
ve školce naučit, u Berušek se to hemžilo andílky, u Koťátek
řádili sněhuláci a u Sluníček se rozezněl muzikál Z. Svěráka
a J. Uhlíře Dvanáct měsíčků.
Každý měsíc přijede za dětmi do MŠ divadlo s pěknou pohádkou, za pohádkou jsme se vydali v listopadu také do divadla v Prostějově. Dětem jsou ve školce také nabízené další aktivity jako například Kroužek logopedické prevence, Hanáček
a pro předškoláky každých 14 dní grafomotorika.
2. pololetí zahájily děti ze Sluníček a Koťátek předplaveckým výcvikem na bazéně v Přerově a do prázdnin nás všechny čeká ještě spousta zábavy a společných akcí. A která velká
akce nás v nejbližší době čeká? No přece naše známé a dětmi
oblíbené Šibřinky, tentokrát s Jirkou Hadašem, které se uskuteční 12. března 2017 ve sportovní hale v Tovačově. Všichni
jste srdečně zváni.
Lenka Šálková, učitelka MŠ

Číslo 1/2017
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Ze sportu
Zimní příprava mládežnických družstev oddílu
kopané, foto
Zimní období je pro nás fotbalisty období regenerace,
změn činností a pohybů, využití sportovních a pohybových
her v prostorách sportovní haly.
Aby naši svěřenci zúročili nabyté dovednosti z fotbalového světa, využíváme možnosti pořádat zimní halové turnaje
pro jednotlivé kategorie. Již máme za sebou domácí turnaje
mladší i starší přípravky, mladších i starších žáků, v neposlední řadě i tradiční silvestrovský turnaj mužů.
Pro děti je toto období příležitost vyzkoušet si své dovednosti, být členem týmu, prožít zajímavé sportovní zážitky a
především setkat se se spoustou nových kamarádů. I my trenéři máme možnost setkávat se s kolegy z ostatních klubů,
sdělovat si zkušenosti, předávat si nové poznatky.

A že zima ještě nekončí i my máme před sebou další zimní
halové domácí turnaje:
25.2.2017 turnaj starších žáků,
11.3.2017 turnaj mladší přípravky,
18.3.2017 turnaj starší přípravky.
Na všechny turnaje našich svěřenců srdečně zveme
všechny příznivce kopané.
Velké poděkování posíláme všem rodičům ochotným pomáhat s přípravami jednotlivých turnajů a zajišťovat obsluhu
bufetu na celodenních turnajích pro děti.
Děkuji všem trenérům mládežnických kategorií za spolupráci na organizaci halových turnajů
a podporu mládežnické kopané v našem městě.

Mladší žáci: horní zleva: Hopan Ondřej, Válek Marek, Zpěvák Marek
dolní zleva: Kohn Ondřej, Kohn Jakub, Otáhal Tomáš
brankář: Šupík Tomáš
trenéři: Otáhal Miroslav, Válek Zdeněk
Číslo 1/2017
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Benjamínci: Chalánek Adam, Pavlíková Kristýna, Čechmánek Eda, Pavlík Ladislav
brankář: Štefek Petr
trenéři: Kyasová Jarmila, Bureš Petr

Starší žáci – zleva: Válek Marek, Hajduk Lukáš, Kejval Ondřej, Vybíral Petr, Vymětal Jaroslav, Otáhal Josef
dole: Zatloukal Richard, Kyas Radek, Balenčin Matěj, Hopan Ondřej, Palčík Jan, Kyas Milan
brankáři: Zpěvák Marek, Pazdera Jiří
trenéři: Kesl Karel, Kejval René

Mladší přípravka: stojící zleva: Pavlík Ladislav, Krameš
Michal, Vojtášek Antonín, Bezděk Šimon, Válek Matyáš, Klemeš Petr, Palčík Zdeněk
dole: Chalánek Adam, Žák Ondřej, Vrána Adam, Kolář Matěj, Kohn Patrik, Čechmánek Eda
brankáři: Lehký Martin, Zbořil Radim
trenéři: Bureš Petr, Kyasová Jarmila

Starší přípravka: stojící zleva: Pořízek Jan, Hopan Ondřej,
Gavenda Marek, Palčík Zdeněk, Vojtášek Antonín
dole: Lehký Martin, Kohn Ondřej, Strnad Jakub, Vojtašek
Patrik, Šupík Tomáš
brankář: Balenčin Matěj
trenéři: Bureš Petr, Kyasová Jarmila
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Kyasová Jarmila
vedoucí trenér mládeže
Číslo 1/2017
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TURNAJ MUŽŮ V KOPANÉ 30.12.2016
Oddíl kopané TJ Sokol Tovačov ukončil rok 2016 tradičním předsilvestrovským turnajem mužů v sálové kopané.
Tentokrát bylo v turnajovém pavouku 11 přihlášených týmů.
V jednotlivých týmech se i letos na soupiskách objevili profesionální hráči z naší nejvyšší fotbalové soutěže. Předně Tomáš
Chorý ze Sigmy Olomouc, nově reprezentant českých lvíčat
do 21 let, Jan Navrátil ze Slovácka, Petr Zavadil ze Zlína a Milan Machálek z druholigového Prostějova.
Pavouk turnaje byl pro domácí tým nemilosrdný. Ve skupinové fázi narazil na týmy, které si, jak se později ukázalo,
rozdělili přední místa v konečném turnaji. O konečném umístění domácích tedy rozhodlo vzájemné utkání „A“ týmu Tovačova se svým „B“ týmem, které bylo jednoznačnou záležitostí

pro „A“ tým 4:0.
Nejlepším hráčem turnaje byl vyhodnocen Rostislav Chorý z Chorého týmu, který svým věkem, nasazením a rozhodujícími brankami nasadil trenérovi „A“ týmu Šilhovi brouka do
hlavy k zapsání na soupisku.
Děkuji celému realizačnímu týmu za precizní zvládnutí
tohoto fotbalového maratonu a za výbor kopané přeji všem
šťastný nový rok, ať se všech drží pevné zdraví, láska, bezedný pytel peněz a víra, že to bude zase o chlup lepší.
Konečné pořadí turnaje:
1. Pozdní sběr Tovačov
2. Chorý tým Tovačov
3. Zlatanovi kluci Přerov
4. Dub na Moravou
5. Supreme Přerov
6. John Crane Lutín
7. Slavoj Vyšehrad Přerov
8. San Marino Troubky
9. TOVAČOV „A“
10.
TOVAČOV „B“
11. Lidské šišky Lobodice
Více zde: http://fotbaltovacov.cz/turnaje-v-tovacove/muzi
Václav Bílý, sekretář klubu

Mikulášská vybíjená v hale
V neděli 11. 12. 16 se uskutečnil v pořadí již druhý ročník Mikulášské vybíjené pro děti od 8 do
14 let, tentokrát s podtitulem „tolik
andělů pohromadě jste ještě neviděli“. A neviděli  Sešlo se pět týmů,
přes padesát dětí a nadšení trenéři z TJ Sokol Tovačov, TJ Osek nad
Bečvou, TJ Troubky a ZŠ Tovačov.
Vítězové z Oseka si odvezli nejen
medaile, ale i příslib odvety na další
mikulášské.
Markéta Hajduková

Číslo 1/2017
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Vzpomínka na podzimní Pohodovou sobotu
V sobotu 12. 11. 16 se uskutečnil v pořadí již čtvrtý ročník akce Pohodová sobota, kterou pořádali cvičitelé České
Asociace Sport pro všechny TJ Sokol Tovačov ve spolupráci
se Spolkem ProAktivity. Celé sobotní dopoledne se neslo ve
sportovním duchu. Program byl opět našlapaný, cvičitelky TJ
Sokol Tovačov připravily pro zájemce ukázky cvičebních lekcí aerobicu, TRX, cvičení s posilovací gumou, kraniosakrální
jógy a jógy smíchu.
Jóga smíchu neboli Hasay jóga je jedinečný koncept cvičení, který je založen na vědecky ověřeném faktu, že se každý může smát bez důvodu, vtipu, humoru, komedie či jiných
vnějších podmínek. Smích se vyvolá pomocí speciál¬ních
cviků zvaných „smíchocviky“, které jsou založeny na skupinové dynamice, očním kontaktu a dětské hravosti. Samotný
princip spočívá v tom, že lidské tělo není schopno rozlišit simulova¬ný a spontánní smích. Dopady smíchu simulova¬ného jsou proto naprosto stejné jako u spontánního. Lidská
mysl je schopná tento rozdíl poznat, tělo však nikoli. Kombinací hlubokých dechových technik a speciálních cviků se
smíchem dochází k okysličení těla a mozku, což vede k příjemným pocitům, zdraví a uvolnění.
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Na programu byla také ochutnávka kraniosakrální jógy.
Jde o soubor cvičení odrážejících nejmodernější výzkumy
vědy, ale také zařazuje starobylé ásany ve spojitosti s dechem. Uvolňuje fascie a používá i pomůcku pro dosažení
klidového bodu. Používá speciální pumpování, které rozbíhá
lymfu hlavně v uzlinách v podpaží, tedy těch, do kterých ústí
glymfatický systém a jeho splachovaný odpad.
Závěr patřil velmi populárnímu „břišnímu pekáči“. Jako
doprovodný program Spolek ProAktivity připravil „korálkové
tvoření“ s lektorkou Vercini, která vyrábí originální šperky šité
z rokajlu, drátované šperky aj. Její výrobky si cvičenky mohly
nejen vyzkoušet, ale i zakoupit. Po celé dopoledne byla jako
bonus zdarma poskytována masáž zad a šíje, kterou velká
většina účastnic přivítala a i vyzkoušela, a ochutnávka zdravých pomazánek a RAW tyčinek. Akce se zúčastnilo bezmála
padesát cvičenek všech věkových kategorií. Některé dorazily
i z Hranic, Přerova, Prostějova a Olomouce.
Markéta Hajduková

Číslo 1/2017
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Různé
Vzpomínka na jednoho kronikáře z Hané
Někdy se člověk nestihne rozloučit a
tíží ho to tak, že musí alespoň něco napsat, aby se z toho vymluvil. Alespoň já
to tak mám.
Smrt mnohdy zasáhne nečekaně,
bez varování a zůstane jen nekonečný
smutek.
Pan Antonín Indrák patřil mezi dlouholeté přispívatele do Tovačovského
kamelotu a nebylo to jediné, proč bychom na něj měli vzpomínat. Ti, kdo jej
znali, dobře vědí, o čem mluvím. A ti,
kdo jej neznali? Kniha „Procházka životem Antonína Indráka aneb krátké pojednání o jednom kronikáři z Hané“ je stále

k mání, je ji možné přečíst a seznámit se
s jeho osobností.
Pořád mi běží hlavou věta Hanky
Kremplové: „Františka a Toníček
Indrákovi spolu ušli kus cesty a ta často
byla trnitá. Ale oni nezatrpkli, svoje potíže
neproblematizují a já vím, že jejich cesta
nemá konce, že budou spolu stále.“ Vloni
v prosinci jsem jí musela dát za pravdu.
Františka a Toníček jsou opět spolu. Oba
byli věřící, tak se snad v nebi znova setkali. Přála bych si to. Přála bych jim to.
Pana Antonína Indráka jsem neznala
dlouho, ale děkuji osudu, že jsem měla
tu čest. Na první pohled by se dalo říct,

že to byl obyčejný starší muž, přesto byl
tolik výjimečný. Když přemýšlím nad
tím, proč jsem ho vlastně měla ráda,
napadají mě samé ušlechtilé vlastnosti – pokora, slušnost, skromnost, láska, přirozenost, klid, dobrosrdečnost.
A všechny ho vystihují.
Některé lidi v životě potkáme jen
krátce, a přesto zanechají nesmazatelnou stopu. Pan Indrák mi tu chybí,
nejvíc asi jeho galantnost, laskavost
a hlavně ten mír, který měl v srdci.
Přidávám se k těm, kteří na něj v dobrém stále myslí. Zůstane i v mých vzpomínkách.
Kvetazaj

Postřehy čtenářů
Ví se, neví se?
Dvě zámecké věže v jedné. Ve čtvrtek 29. prosince odpoledne jsem z ulice Nádražní najednou náhodně uviděl na stěně Spanilé věže tmavý svislý štíhlý kužel, přesně v ose věže.
Uvědomil jsem si, že je to stín přední zámecké věže, který vrhalo nízko zapadající slunce. To bylo v čase 15 hod. 39
min. Stín pomalu přecházel na první pravou stranu věže, až
po pěti minutách zmizel.
Žel neměl jsem u sebe ani fotoaparát, ani mobil, a tak
jsem přišel o možnost tento úkaz vyfotit.
Číslo 1/2017

Následující den jsem ve stejný čas stál u Domova připraven k focení, leč tento den již padal jemný mlžný opar, a tak
stín sice byl, ale nejasný a na fotografii téměř nepoznatelný.
Snad se to někomu podaří ke konci prosince vyfotit, bude
- li vhodné počasí. Obě věže určitě budou zase se sluncem
v jedné přímce a slunce nízko.
V Tovačově, 4. 1. 2017
Ing. Matula
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 Kalendárium pro rok 2017
1297
1327
1492
1492

1502
1582
1597
1612
1612
1672
1722
1762
1802
1832
1887
1892
1907
1912
1912
1927
1927
1932
1937
1942
1947
1947
1952
1952
1957
1962
1977
1982
1987
1992

první písemně doložená existence farnosti (tovačovský farář Jakub) – 720 let
do Tovačova přichází prapředek pánů z Cimburka – Bernart z Lipnice – 690 let
dokončena stavba Spanilé věže a jejího portálu – 525 let
král Vladislav II. v listině z 18. února potvrdil městu jeho starý znak. (Na modrém štítě stojí na zeleném trávníku dvě okrouhlé věže, každá s jedním oknem v dolním a dvěma obdélnými okny v
horním patře, s cimbuřím o třech stínkách a s valbovou střechou se dvěma makovicemi. Pravá věž
je červená, levá bílá. Mezi věžemi stojí na trávníku erb pánů z Cimburka, totiž štít se šesterým cimbuřím střídavě v barvě stříbrné a červené, na štítku spočívá kolčí helm en face s červeno – bílými
pokryvadly a se třemi pavími péry v klenotu.) – 525 let
zemřel Adam z Cimburka, rod Cimburků vymírá po meči – 515 let
zemřel Vratislav z Pernštejna – 435 let
Pernštejni prodávají tovačovské panství uherskému rodu Illyesházové – 420 let
zemřel Vejkart ze Salmu (majitel panství) – 405 let
vysvěcena zámecká kaple – 405 let
dokončena stavba a výzdoba zámecké kaple – 345 let
zemřel Jan Jetřich Petřvaldský z Petřvaldu (majitel panství), nastupuje Amant Antonín Petřvaldský
z Petřvaldu – 295 let
zemřel Amant Antonín Petřvaldský z Petřvaldu (majitel panství), nastupuje Bernard Jan Petřvaldský z Petřvaldu – 255 let
vyhořelo celé město (kromě zámku, fary a školy) – 215 let
zemřel Arnošt Josef z Kuenburgu (majitel panství), nastupuje Jan Nepomuk hrabě z Kuenburgu – 185 let
tovačovské panství koupil David Gutmann – 130 let
dokončena stavba Vídeňského křídla na zámku – 125 let
zemřela Františka Xavera Běhálková – 110 let
zemřel David Ritter von Gutmann, panství dědí jeho vnuk Dr. Vilém Gutmann – 105 let
dokončena stavba sokolovny (zbourána 1989) – 105 let
dokončena stavba pomníku padlým v 1. světové válce – 90 let
započata stavba Markova mostu přes Moravu – 90 let
vysázeny lípy na náměstí – 85 let
zaplavena pole a silnice do Troubek (v důsledku silných dešťů) – 80 let
transport všech tovačovských Židů (celkem 48 osob) do Terezína – 75 let
založena hudební škola – 70 let
do kostela sv. Jiří byly nově instalovány zvony zničené za války – 70 let
vzniká závod Štěrkovny – 65 let
na zámku zřízena obřadní síň – 65 let
na pozemcích bývalého Gutmannova cukrovaru vznikl nový závod – Prefa – 60 let
dokončena výstavba mateřské školy v ulici Široká – 55 let
slavnostně otevřena mateřská škola v ulici Kpt. Jaroše – 40 let
postavena sportovní hala (v akci „Z“) – 35 let
dokončena stavba zdravotního střediska (v akci „Z“) – 30 let
zprovozněna kašna na Náměstí – 25 let
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1992
1992
1997
2002

zahájena plynofikace města – 25 let
na místě staré sokolovny byla postavena budova Komerční banky – 25 let
dokončena rekonstrukce Arkádového křídla na zámku – 20 let
zrestaurována zámecká kaple – 15 let

Číslo 1/2017
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Pozvánky

Plán akcí na rok 2017
22. 04.
04. 06.

Losovací turnaj ve volejbale – od 9,00 hod
Bikování po okolí – nenáročný cyklovýlet pro všechny
věkové kategorie a milovníky „biku“
29. 07. - 05. 08. Letní tábor na Vranovské přehradě
Září
Kurz nordic walking
11. 11.
Pohodová sobota ve spolupráci s TJ Sokol – sportovní
hala
Spolek ProAktivity, Podzámčí 634, 751 01 Tovačov
email: spolekproaktivity@seznam.cz www.spolekproaktivity.blogspot.cz
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Jarní pozvánka na benefiční Galavečer
v Dubu 2017
Vážení přátelé,
dovoluji si vás pozvat na 6. ročník benefičního galavečera v Dubu 2017, prostřednictvím
kterého si letos připomeneme 20 let od ničivých povodní, které postihly váš region.
Benefiční galavečer proběhne dne 13. května 2017 od 19:00 hod. v kostele Očištění Panny
Marie v Dubu nad Moravou.
Pro velký úspěch z roku 2015 opět vystoupí pánové

Jiří Škorpík a David Uličník.
Jejich zázemí je už roky spojeno s vokálním seskupením 4TET. Přesto se tyto dvě výrazné
osobnosti sešli s chutí nad zcela novým hudebním projektem IN CONCERTO. Toto seskupení nabízí široký repertoár hudebních skvostů. Uslyšíte perly italských skladatelů, Leoše
Janáčka, vlastní autorské písně
Jiřího Škorpíka, lidové písně,
zazní muzikálové melodie,
ale i hity současných tvůrců
populární hudby.
Hostem večera bude vynikající muzikálová zpěvačka Iva

Marešová.
Galavečer doplní výstava
obrazů Nadačního fondu
Mathilda.
Stejně jako všechny předchozí večery byly benefiční, tak
i v tomto roce jsem se rozhodla rozdělit výtěžek ze vstupného mezi kostel v Dubu nad
Moravou a zařízení, které je
ve vašem regionu jediné, a tím
je Hospic na Svatém Kopečku v Olomouci.
Předprodej vstupenek bude
zahájen koncem března.
Pro připomenutí můžete
zhlédnout video + foto z roku
2015 na www.jitkablahova.cz .
Na setkání s vámi se těší
Jitka Bláhová,
pořadatel a producent akce.
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Inzerce
Zámek Tovačov
Návštěvnická sezóna roku 2017 bude
zahájena v sobotu 1. dubna
Otvírací doba v roce 2017:
- duben, květen, září, říjen:
sobota a neděle, 10 – 17 hodin
- červen, červenec, srpen:
úterý – neděle, 10 – 18 hodin
- svátky a významné dny v době sezóny
Velikonoce, 14. – 17.4.2017, 10 – 17 hodin
1. a 8.5.2017, 10 – 17 hodin
5. – 6.7.2017, 10 – 18 hodin
28.9.2017, 10 – 17 hodin
28.10.2017, 10 – 17 hodin
Kontakt: tel. +420 581 731 309, +420 723 334 794,
e-mail: zamek@tovacov.cz,
web: http://zamek.tovacov.cz
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„Miloval jsem jednu a tutéž ženu jednačtyřicet let. Jestli se to manželka dozví, zabije mě.“
„Teprve manželství odhalí milencům, jak je život ve dvou složitý.“
„Manželství je největším pozemským štěstím, pokud je založeno na skutečné sympatii.“

Henny Youngman
Achille Charles de Broglie
Benjamin Disraeli

„Manželství je pokus vyřešit ve dvou problémy, které by člověk sám nikdy neměl.“

Woody Allen

„Pouta manželství jsou tak těžká, že se musí spojit dva, aby je unesli... někdy i tři.“

Alexandre Mladší Dumas

„Podařené manželství je div světa.“

Jan Werich

„Lady Nancy Astor: „Kdybyste byl mým manželem, dala bych Vám do čaje jed“! Winston Churchill: „A kdybyste byla mojí manželkou, tak bych ten
čaj vypil.“
„Manželství je společné konto, které může zůstat aktivní, jen když do něho přispívají oba partneři.“

Winston Churchill
Cyril Northcote Parkinson
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