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Tovačovský kamelot

Venkovní učebna v základní škole
Během hlavních letních prázdnin vyrostla na zahradě základní školy v ulici Podvalí nová venkovní učebna. Škola ji bude
využívat v době školního vyučování k výuce přírodovědných
předmětů. V odpoledních hodinách bude učebnu ke svým volnočasovým aktivitám využívat školní družina a školní klub.
Celkové náklady na výstavbu učebny, včetně jejího osvětlení a vybavení nábytkem, činily celkem 835 000 Kč. Součástí
těchto nákladů je také projektová příprava, zpracování studie
proveditelnosti, podání žádosti o dotaci a některé další drobné
související činnosti.
Celá akce byla spolufinancována dotací z Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 793 000 Kč. Zbývající
částku uhradil ze svého rozpočtu zřizovatel školy město Tovačov.
Celá akce probíhala naprosto bez jakýchkoliv komplikací. Za
profesionální přístup se sluší alespoň touto cestou poděkovat
všem zúčastněným firmám a živnostníkům. Jmenovitě se jedná
zejména o projekční kancelář Ing. Pavla Malínka z Olomouce;
společnost BM asistent, s.r.o., Olomouc, která zpracovala studii
proveditelnosti a následně připravila žádost o poskytnutí dotace; hlavního dodavatele stavby TESAŘSTVÍ Antonína Borka
z Tovačova, dodavatele stavební části stavby T.stavitelství, s.r.o.,
Tovačov a dodavatele dřevěného nábytku pro učebnu pana
Radka Zbořila z Tovačova. Poděkování rovněž patří zřizovateli
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školy městu Tovačov za finanční spoluúčast na této akci a podporu po celou dobu realizace.
Učebna bude uvedena do plného provozu v průběhu měsíce září 2020.
Mgr.
g Bc. Leon Bouchal,, ředitel školyy
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Informace z městského úřadu
Infrormace o zajištění chodu městského úřadu Tovačov
od 1. 9. 2020 závazná pro zaměstnance úřadu
Pro zabezpečení činnosti Městského úřadu Tovačov
v období platnosti mimořádného opatření Ministerstva
zdravotnictví č. j. MZDR 15757/2020-31/MIN/KAN ze dne
24. 8. 2020 vydaného k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 (dále jen koronavirus) jsou stanovena následující pravidla provozu Městského
úřadu Tovačov:
1. PROVOZNÍ DOBA ÚŘADU
Od úterý 1. září 2020 je provozní doba Městského úřadu
Tovačov pro veřejnost upravena takto:
Pondělí
8:00 – 10:00 hod., 14:00 - 17:00 hod.
Úterý
8:00 - 11:00 hod., 12:00 - 14:00 hod.
Středa
8:00 - 10:00 hod., 14:00 - 17:00 hod.
Čtvrtek
8:00 – 11:00 hod., 12:00 - 14:00 hod.
2. PŘÍTOMNOST VEŘEJNOSTI V PROSTORÁCH ÚŘADU
1) Vstup, pohyb a pobyt veřejnosti v prostorách úřadu
je umožněn pouze s ochrannými prostředky dýchacích cest
(nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo
jiné prostředky, které brání šíření kapének (dále jen „ochranný prostředek dýchacích cest“). Za veřejnost se považují
všechny osoby, které nejsou zaměstnanci zařazenými do
Městského úřadu Tovačov nebo členy Zastupitelstva města
Tovačov.
2) Zaměstnancům zařazeným do Městského úřadu
Tovačov (dále jen „zaměstnanci“) zakazuji kontakt či jednání
s veřejností v prostorách úřadu bez ochranných prostředků
dýchacích cest.

3. REŽIM V KANCELÁŘÍCH
Pro sdílené kanceláře (tj. kanceláře, v nichž pracují min. 2 osoby) se zakazuje vstup, pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest v případě, že alespoň jeden se zaměstnanců,
kteří mají v kanceláři své stálé pracoviště, prokazatelně vyjádří
svůj požadavek na použití ochranných prostředků dýchacích
cest. V takovém případě jsou všichni zaměstnanci, kteří mají své
stálé pracoviště v příslušné kanceláři, i každý zaměstnanec, který
do kanceláře vstoupí, povinni použít ochranný prostředek dýchacích cest, a to po celou dobu pobytu v kanceláři.
4. TECHNICKÁ A ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ
Klienti mohou své záležitosti osobně vyřizovat na obvyklých místech. Provozní dobu úřadu budou zaměstnanci respektovat v rozsahu běžné pracovní doby stanovené Pracovním řádem a Dodatkem č. 1 k Pracovnímu řádu.
5. ÚKOLY K ZAJIŠTĚNÍ OPATŘENÍ
• jednání organizované městským úřadem s účastí veřejnosti se konají podle plánu bez ohledu na úřední
dobu úřadu a řídí se pravidly uvedenými v části I. tohoto rozhodnutí a příslušnými mimořádnými opatřeními
Ministerstva zdravotnictví,
• zveřejnění upravené provozní doby úřadu pro veřejnost
na webu města
• umístění dezinfekce v prostorách úřadu, zámku a knihovny.
Toto rozhodnutí je účinné od úterý 1. 9. 2020 do odvolání.
Tovačov, 31. 8. 2020
Ing. Bc. Dana Giblová, tajemnice MěÚ
Marek Svoboda, starosta města

Stavební práce ve městě v měsíci červnu až září
V měsíci červnu a v období prázdnin jsme započali s opravou havarijního stavu chodníků ve městě. Jako
první etapu jsme zvolili úsek chodníku
v ulici Nádražní a ulici Podvalí. Víme, že
jsou v našem městě chodníky v daleko
horším stavu, ale tento úsek jsme vybrali proto, že s tím souvisí právě probíhající rekonstrukce chodníku od Náměstí až po Střední odborné učiliště.
Rekonstrukce chodníku je rozdělena
na tři větve. První a druhá větev se týká
úseku od SOU až po světelný přechod
pro chodce. Tyto větve budou provedeny ze zámkové dlažby. Třetí větev
z Náměstí po přechod bude vydlážděna dle požadavků památkové péče žuČíslo 4/2020

lovou kostkou. Tato etapa rekonstrukce chodníku je nejsložitější a vyžaduje
nejdelší časový úsek. A právě proto
jsme přistoupili k opravě výše uvedeného chodníku, aby byl občanům Zvolenova umožněn přístup k prodejně
COOP a na Náměstí. Již dříve jsme Vás
informovali, že na tuto část (úsek Náměstí až po SOU) jsme získali dotace,
a proto ji provádíme pomocí dodavatelské firmy. Výběrové řízení vyhrála
firma INSTA, s.r.o., která bude celou
akci realizovat. Celková délka opraveného a rekonstruovaného chodníku je
cca 780 m. Období prázdnin jsme také
využili k tomu, abychom opravili stávající vjezd do školní jídelny z ulice Pod-

valí. Vjezd je vydlážděn ze žulových
kostek dle požadavků památkové péče
a může sloužit k pohodlnému zásobování školní jídelny a přístupu na stávající parkoviště.
Během prázdnin probíhaly také
stavební práce na zateplení mateřské
školy. Stavební firma Navrátil, s.r.o., nám
vyšla vstříc a dokázali během velmi
krátkého termínu provést hlavní stavební práce na objektu, které se netýkaly pouze zateplení, ale také provedení
rekuperace v jednotlivých odděleních
ve školce a výměny zdrojů tepla. Chtěli bychom touto cestou poděkovat za
rychlost a kvalitu stavebních prací. Nemuselo tak dojít k omezení provozu.
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Na objektu musela být provedena nová
montáž hromosvodu a zemnění, protože původní rozvody by již nesplnily
podmínky následné revize. Se stavební
firmou jsme se ještě domluvili na provedení zasklení venkovních schodišť,
které se bude provádět na přelomu
října a listopadu. Pomocí pracovníků
města v současné době provádíme
v areálu mateřské školy nové chodníky,
původní dlažba bude nahrazena dlažbou zámkovou a okolo stavby se provádí nový okapový chodník. Chceme
také realizovat opravu stávajících teracových schodů. Povrchovou úpravou
schodů bude kamenný koberec. Tyto
práce (hromosvod, zasklení schodišť,
oprava nášlapné vrstvy schodišťových
stupňů a chodníky) nejsou součástí
dotace a budou hrazeny přímo z rozpočtu města. Rozhodli jsme se tak, aby
byl celý objekt kompletně zrekonstruován a byl příjemným místem nejen
pro děti, ale také pro rodiče a paní učitelky.
Předpokládané stavební práce do
konce letošního roku:
- dokončení opravy chodníků v MŠ,
- dokončení výměny části střešní krytiny nad prostory základní
umělecké školy,
- provedení příjezdové cesty z mla-

-

tového povrchu pod „Spanilou věží“,
rekonstrukce WC v restauraci U Tří
králů,
dočasná oprava havarijních úseků

na pozemních komunikacích před
zimním obdobím.
Marek Svoboda, starosta
Jaroslav Vrána, místostarosta

Doprava na komunikaci II/435 Olomouc – Tovačov
Obyvatelé města si stěžují na četnost průjezdu automobilů
na komunikaci II/435 Olomouc – Tovačov a s tím spojené otřesy, prašnost a nedodržování předepsané rychlosti v obci. Tato
problematika sužuje i jiné obce našeho regionu. Samostatně
vedené stížnosti na krajský úřad Ol. kraje, odbor dopravy,
nebo na správu silnic Ol. kraje nikam nevedly. Nejen občané
Tovačova, ale také občané Kožušan – Tážal sepsali petici směřovanou přímo na hejtmana Ol. kraje pana Ladislava Okleštěka.
Z popsaných důvodů byla v Tovačově svolána 17. 8. 2020
ý obcí a zástupců
p petičních
p
ý
,
schůzka starostů dotčených
výborů,
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s pozváním pana senátora MUDr. Lumíra Kantora, Ph.D, paní
senátorky MUDr. Jitky Chalánkové, pana poslance Ing. Mariana
Jurečky, kde byla dohodnuta podpora zúčastněných na změně
zákona o provozu na pozemních komunikacích.
Z jednání vyplynuly úkoly s projednáním na schůzce 3. 9.
2020, kde byli také přizváni ministr dopravy doc. Ing. Karel
Havlíček, Ph.D., MBA (jednání se nezúčastnil, bylo zasláno stanovisko), Ing. Jan Zahradníček, 2. náměstek hejtmana Ol. kraje, zástupci Krajského ředitelství policie Ol. kraje (z jednání se
omluvili) a Mgr. Pěruškou za Odbor dopravy a silničního hospodářství KUOK.
Pan náměstek Zahradníček uvedl, že byl zpracován projekt zákazu vjezdu vozidel nad 12 tun od Kožušan – Tážal po
Tovačov s tím, že jej projedná s příslušnými složkami PČR a celní správou. Celní správa je oprávněna k provádění nízko rychlostního kontrolního vážení vozidel a jejich jízdních souprav.
Obce mají zájem, abychom se dohodli na realizaci vážení nákladních vozidel v dotčených obcích a nalezení vhodné plochy,
kde se bude vážení realizovat.
Obce přislíbily spolufinancování projektu zákazu vjezdu
vozidel nad 12 tun.
Zorganizujeme schůzku s policií, celní správou a DI za účelem projednání projektu a projednání restriktivních opatření
v obcích. Budeme požadovat dohled nad dodržováním předČíslo 4/2020
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pisů. PČR projekt zatím neviděla, ani neschválila! Tato schůzka
může schválení podpořit.
Cílem obcí je otevřít veřejnou debatu na téma omezení dopravy na silnicích II. a III. třídy, vymístění tranzitní dopravy na
placené úseky (rychlostní silnice a dálnice).
Vyjádření ministerstva dopravy, které doporučuje na silnicích II. a III. třídy využít 24 a zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, k omezení tranzitní nákladní dopravy prováděné nákladním vozidlem nebo
jízdní soupravou, jejichž největší povolená hmotnost činí 12 t
a více, a to stanovením místní úpravy provozu na pozemních
komunikacích podle 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu
na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů

( zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.
Ministerstvo dopravy, které je tvůrcem výše uvedeného ustanovení zákona o pozemních komunikacích, a tudíž i možnosti
omezení tranzitní nákladní dopravy na silnicích II. a III. třídy,
aplikaci tohoto institutu jednoznačně podporuje, avšak za
dodržení podmínky uvedených v tomto ustanovení zákona
o pozemních komunikacích, tj. řešení v širším kontextu včetně
existence alternativní trasy (viz. citace ministerstvo dopravy).
Závěrem, obecně všichni vnímají nadměrnou dopravu na
komunikacích II. a III. třídy, jen změnu zákona ne a ne prosadit.
Ptáme se proč?
Svoboda Marek, starosta města Tovačova
Vrána Jaroslav, místostarosta města Tovačova

Informace Policie ČR
Rozhovor s vedoucím Obvodního oddělení Policie ČR
v Kojetíně npor. Mgr. Kamilem Jaruškem
Jak dlouho sloužíte u bezpečnostních sborů a na jakých pozicích?
U Policie České republiky sloužím 14.
rokem. Začínal jsem jako okrskář na obvodním oddělení v Rousínově, dále jsem
působil jako zpracovatel pro trestní řízení v Němčicích nad Hanou, nyní působím třetím rokem v Kojetíně. Dá se tedy
říct, že za svoji kariéru u policie jsem si
prošel od těch nejnižších pozic v hierarchii policie až k současné vedoucí funkci.
Jsou aktuálně volná služební místa na obvodním oddělení v Kojetíně?
Ano jsou. V současné době vzniká
v Přerově nové oddělení hlídkové služby a zároveň se navyšují počty policistů
a policistek v rámci celého okresu Přerov,
i na obvodním oddělení v Kojetíně.
Co získávají nově nastupující policisté a policistky?
Práce u Policie České republiky se
opět stává atraktivní. Všichni nově nastupující získávají stabilní místo u státního
zaměstnavatele, zajímavé a různorodé
zaměstnání, ale i náborový příspěvek ve
výši 75.000 Kč. Po dobu prvního roku,
kdy se připravují na výkon služby, pobírají služební příjem ve výši 25.720 Kč, po
nástupu do výkonu jejich příjem ihned
vzroste na 31.090 Kč, po třech letech
je možný nárůst až na 36.000 Kč. Toto
jsou základní výše služebního příjmu.
K těmto částkám dostávají další příplatky, např. za službu přesčas, ve svátek,
osobní příplatek. Služební příjem všech
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policistů se dále pravidelně
každé 3 roky navyšuje v rámci tzv. platového automatu.
Pro představu průměrný
služební příjem policistů
v Olomouckém kraji za rok
2018 činil 41.433 Kč, za rok
2019 to bylo už 44.738 Kč.
Jaké další benefity získávají?
Benefitů je velké množství. Policisté a policistky
mají nárok na 6 týdnů placené dovolené ročně. Jejich
fond pracovní doby je 7,5
hodiny denně, tj. 37,5 hodiny týdně, mají nárok na služební příjem
v plné výši v případě ošetřování nemocného dítěte, nárok na služební příjem
v plné výši v případě nemoci kratší než
30 kalendářních dnů. Při ukončení služebního poměru získávají jednorázové
odchodné, které dle počtu odsloužených let může činit až šestinásobek jejich
hrubého měsíčního příjmu, a po odsloužení 15 let získávají nárok na doživotní
výsluhu, která se opět zvyšuje dle počtu
odsloužených let, a po 30 letech služby
činí 50 % jejich hrubého průměrného
měsíčního příjmu.
Co musí splňovat uchazeči a uchazečky o práci u Policie České republiky?
Zájemci musí být starší 18 let, trestně
bezúhonní, s minimálně středoškolským

strana 5

Tovačovský kamelot
vzděláním s úspěšně složenou maturitní
zkouškou. Velkou výhodou je to, že mohou mít maturitu ze školy jakéhokoliv
zaměření, nemusí se jednat pouze o bezpečnostně právní obor. Maturita může
být také ze středního odborného učiliště
s maturitou. Zájemci s vysokoškolským
vzděláním mohou mít u Policie České republiky rychlejší kariérní postup.
Co byste doporučil těm, kteří uvažují o práci u Policie České republiky?
Těm, co přemýšlejí o možnosti stát
se policistou, bych doporučil, aby sebrali
odvahu a šli do toho. Prvním krokem by
mohla být např. nezávazná osobní návštěva našeho oddělení v Kojetíně, kde
každému zájemci či zájemkyni rád poradím a zodpovím veškeré dotazy. Je potřeba si uvědomit, že u policie může najít
uplatnění opravdu široké spektrum zájemců. Práce policistů rozhodně nespo-

čívá pouze v pokutování řidičů,
i když i to k naší
práci někdy patří.
Vývoj společnosti klade i před policii nové výzvy,
jako je například
počítačová kriminalita, podvody
na internetu, útoky přes sociální
sítě, terorismus
a další. Policisté
pracují například
i v laboratořích,
kde se analyzuje DNA, nebo zkoumají stopy, máme zásahové jednotky, IT
specialisty, psovody a mnoho dalších.
Opravdu není čeho se bát a jak se říká
v jednom přísloví: „člověk by měl v životě
litovat jen toho, co neudělal“.

Uvažujete i Vy o práci u Policie České
republiky? Další informace najdete na
webu nabor.policie.cz nebo napište na
emailovou adresu nabor.olomouc@pcr.
cz a my se Vám ozveme nebo volejte na
tel. číslo 601 353 480.

Různé
Farní dění
Vážení čtenáři Tovačovského kamelotu,
v tomto příspěvku bych se rád ohlédl za dvěma událostmi v uplynulém čtvrtletí. Jak jistě víte, v našem kostele
sv. Václava probíhaly a stále ještě probíhají opravy (elektroinstalace), úpravy (výmalba) a úklidové práce. V důsledku
toho byly nedělní bohoslužby až do 5.7. slaveny v hřbitovním kostele. Právě v tomto chrámu proběhla událost, na
kterou se připravovaly děti zdejší farnosti (slavnost prvního
sv. přijímání). Krom toho bych se chtěl blíže zmínit o některých dalších opravách (revize hromosvodů). K oběma událostem připojuji několik fotografií.
Slavnost prvního sv. přijímání se konala v Tovačově poslední červnovou neděli. Významná byla především pro 3
zdejší děti: Amálii Kocmanovou, Julii
Zavadilovou a Milana Třasoně. Tyto
děti se připravovaly na přijetí Pána
Ježíše ve sv. přijímání výukou náboženství na zdejší škole a dalšími přípravami na faře. Nedílnou součástí
přípravy byly též návštěvy nedělních
bohoslužeb ve farnosti. Výuka náboženství bude probíhat i letos, pokud
to umožní zdravotní situace v našem
okolí. Touto cestou chci především
rodičům nabídnout výuku náboženství pro jejich děti, především pro ty,
které byly pokřtěny. V této záležitosti
je možné obrátit se na vedení školy
nebo přímo na mě. Slavnost prvního
sv. přijímání proběhla v neděli 28.6.
a ještě jednou chci poděkovat maminkám a všem dalším zúčastněným
strana 6
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za úklid a výzdobu hřbitovního kostela, jakož i za podporu
dětí během celé přípravy. Zmíněným dětem spolu s celou
naší farností přeji, aby stále prohlubovaly osobní vztah se
svým Spasitelem, kterého svátostně přijaly, poprvé a jak
doufám, ne naposled. 
A nyní z jiného soudku: při kontrole hromosvodů bylo
zjištěno, že systém již nesplňuje podmínky pro obdržení revizní zprávy a že ve všech objektech farnosti bude nutno
provést nové uzemnění hromosvodů. Tato skutečnost se
týkala budov farního i hřbitovního kostela a fary v Tovačově, dále kaple v Ivani a také kostela v Lobodicích, který je
spravován právě z Tovačova. Potřebné práce ochotně vykonala firma p. Tomáše Hajduka, za což chci poděkovat všem
zúčastněným osobám. K těmto pracím patřily nejen ty výkopové (nalezení původních hromosvodových desek a kabelů a odkrytí a následné zahrnutí zeminy), ale též instalace nového systému ochrany před bleskem a jeho napojení
na stávající hromosvody. Svody dešťové vody nově napojil
s ochotou p. Petr Zavadil; nové upevnění hromosvodů ke
kostelní fasádě umožnil díky plošině velitel zdejších hasičů
p. Petr Majar, čímž oběma též vyjadřuji velké díky. Práce byly
konány během měsíců července a srpna. Snad nový systém
vydrží aspoň dalších 30 let.
František Urban, farář

Tovačovské kulturní léto 2020
Kulturní dění a kultura to v letošním
roce nemají jednoduché. Proto jsme velmi rádi, že Tovačovské kulturní léto mohlo proběhnout bez větších změn a že se
jednotlivé akce stávají oblíbenými a tradičními.
Tovačovské kulturní léto zahájily 6.
června večerní prohlídky. Divadlo v pohybu EXULIS ztvárnilo v expozicích zámku divadelní představení Muž s železnou
maskou. I když byly prohlídky omezené
počtem návštěvníků a povinností mít při
představení roušku, byly všechny plně
obsazené.
Naproti tomu další oblíbená akce,
kterou byl Swingový večer, se neuskutečnila. Důvodem bylo špatné a velmi
deštivé počasí.
Číslo 4/2020
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Všechny následující plánované koncerty, divadla a vystoupení jsme kvůli
počasí ani jiným důvodům už rušit nemuseli. Mohly se tak uskutečnit představení hudebního charakteru Operetní Feérie, divadelní představení Koule
ochotníků Štěk & spol., loutkové divadlo
BOĎi z Jaroměřic, večerní prohlídky Panna a netvor a Frankenstein nebo koncert
Zpívající mísy na nádvoří zámku. Podruhé se uskutečnil Středověký den a poprvé jsme v zámeckém parku přivítali herce
činohry Moravského divadla z Olomouce. Divadelní hra Sluha dvou pánů byla
v jejich podání velmi zdařilá a povedená.
K úspěchu jistě přispělo i krásné letní počasí, které je u otevřených venkovních
scén velmi žádoucí.
Spolek Kroměřížské dráhy se v maximální míře postaral o regionální propojení. Vlaky jezdily po celé prázdniny
pravidelně každou sobotu mezi Tovačovem, Kojetínem a Kroměříží a stejně jako
v loňském roce tuto možnost využila
řada cestujících.
Tovačovské kulturní léto se konalo za
podpory Olomouckého kraje a my jsme
rádi, že je kultura v našem městě žádaná
a že jednotlivé akce mají své příznivce,
kteří se pravidelně vrací.
kvetazajj

loutkové divadlo

Středověký den
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Sluha dvou pánů

Večerní prohlídky
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Vycházka po stopách bojů u Tovačova 15. července 1866
Vycházka po tovačovském bojišti se konala v sobotu 18.
července 2020 za značně deštivého počasí, které také ovlivnilo návštěvnost této akce. Předcházela jí stejně jako v minulých letech pietní vzpomínka na oběti prusko-rakouské války
roku 1866 v Dubu nad Moravou, odkud se pak všichni přesunuli do Tovačova. Od 10.30 hod. byla u kříže věnovaného rakouskému podporučíku Robertu Abelemu u starého mlýna za přítomnosti
starosty Tovačova Marka Svobody zahájena již 24. vycházka po místním
bojišti, které se zúčastnilo 20 zájemců
o vojenskou historii a kterou svým výkladem doprovázeli Jiří Synek a Jiří
Jemelka. Vzhledem k nepříznivému
počasí byl program vycházky zkrácen
a po úvodním výkladu se všichni přesunuli ke kříži na Olomoucké ulici a odtud
k ústřednímu rakouskému pomníku.
Návštěvníci byli podrobně seznámeni
s průběhem tovačovské srážky z 15. 7.
1866 zasazeným do rámce celé prusko-rakouské války, s rozdílnou taktikou
a výzbrojí obou znepřátelených armád
a také s místními památkami, které
se k této historické události vztahují.
Vycházka byla zakončena pietním aktem u rakouské mohyly, při němž byla
vzpomenuta památka vojáků padlých
na okolních polích a položena kytice
věnovaná městem Tovačov. Je třeba
vyjádřit velký dík zástupcům města Tovačova za příkladnou péči o památky
z války roku 1866 a také za všestrannou podporu vycházek po bojišti, které
jsou již mnoho let nedílnou součástí
kulturního kalendáře města. Doprovod návštěvníků tvořili příslušníci 27.
praporu polních myslivců Jan Juna
a Jan Březina v dobových uniformách.
Za Komitét 1866 se akce zúčastnili Jiří
Hanuš, Václav Hradil (s vnukem Jiřím

Číslo 4/2020

Vančíkem), Jiří Jemelka a Jiří Synek a dále mimo jiné Ladislav
Novák a Petr Indrák. Fotodokumentaci akce zajišťovali Zdena
Junová a Karel Novotný. Příští rok si budeme připomínat 155.
výročí prusko-rakouského konfliktu a v pořadí již 25. tovačovská vycházka proběhne snad za vhodnějšího počasí.
Jiří Synek, Komitét 1866
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Tovačovský cholerový hřbitov
Cholerový hřbitov se nachází mezi
Tovačovem a Annínem v malém remízku u říčky Blaty při polní cestě do Oplocan, kde mezi čtyřmi vzrostlými lipami
stojí kamenný kříž, dnes jediná připomínka posledního místa odpočinku několika stovek lidí.
Hřbitov byl založen v roce 1831
a byly sem pohřbívány oběti cholery
z celé tovačovské farnosti, kde od 18.
října do konce listopadu zemřelo 142
obyvatel. Ještě v tomto roce byl na hřbitov přenesen ze Široké ulice v Tovačově
dřevěný kříž a byl natřen na černo. Kříž
původně stál od roku 1811 v místě zvaném „Na Bráně“, po přenesení na cholerový hřbitov byl na jeho místo ještě roku
1833 postaven nový kamenný kříž.
Na tomto hřbitově našly poslední
místo odpočinku zemřelí i z dalších cholerových epidemií v letech 1849 (nejméně 65 obětí), 1851 (nejméně 44 obětí),
1855 (nejméně 20 obětí) a zejména

Původní vzhled kříže, v pozadí pruský
pomník (O. Beránek, 1942)
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v roce 1866. V samotném Tovačově zemřelo v roce 1866 na choleru 55 osob,
ve Věrovanech 47, v Ivani 42, v Oplocanech 25, v Arnoštově 18, v Klopotovicích 13 a v Anníně 7. Většina z nich byla
opět pohřbena na tomto cholerovém
hřbitově, i když je pravděpodobné, že
někteří lidé byli pohřbeni na tovačovský
hřbitov u kostela sv. Jiří.
V roce 1883 nechal na cholerovém
hřbitově na místě starého dřevěného
kříže postavit Šimon Majar z Tovačova
nový kamenný kříž, který zde stojí dodnes, a okolo něho vysázel čtyři lípy.
Kříž byl slavnostně vysvěcen 16. září
1883 a Šimon Majar složil na udržování
a opravy kříže částku 30 zlatých (obětí
epidemie roku 1831 se totiž stali jeho
rodiče Jan a Marianna Majarovi).
Kříž zhotovil sochař Antonín Tomáš
Beck z Kroměříže a sestával z vysokého pískovcového podstavce, v jehož
čelní stěně byl plastický reliéf bolest-

né P. Marie a výše i medailón tvořený
vavřínovým věncem s kalichem a biblí
uprostřed. Vlastní pískovcový kříž nesl
plastiku Krista. Na zadní části podstavce byl vytesán nápis: „Odpočinutí věčné
dej / zemřelým ó Pane / L. P. / 1883. /
A. Beck / Kroměříž.“ Kříž však neodolal
nájezdům vandalů a dnes z něho zbývá pouze podstavec, ze kterého někdo
odtesal plastiku P. Marie a původní
pískovcový kříž s Kristem byl nahrazen
menším litinovým křížem, který pochází
pravděpodobně z nějakého zrušeného
hrobu a s původním podstavcem vůbec
nekoresponduje.
Na cholerovém hřbitově byl v roce
1866 rovněž pohřben blíže neurčený
počet pruských vojáků, kteří v Tovačově
zemřeli na choleru. Na jejich hrobech
byl vztyčen nízký pomník, který Karel
Stéger popsal následujícími slovy: „Za
Vikličkou v místech, kam až sahalo doubí (lesík), stál ještě r. 1924 na hřbitůvku
kamenný kříž tváří k západu.
8 kroků za křížem stojí pomníček 140 cm vysoký, trochu
vpravo nakloněný. Čtyři lípy
stojí v rozích pomníčku, každá
2 kroky od rohu soklu, na břidlicové plotně už ani stopy po
nápise! Kolem hřbitůvku byl
živý plot, dnes už jen z té strany
od Vikličky, 8 kroků za pomníčkem.“ Zachovala se i Stégerova kresba tohoto pomníku.
Existuje také fotografie pořízená P. Oldřichem Beránkem,
která zachycuje hřbitovní kříž
a za ním stojící malý pruský
pomník.
Cholerový hřbitov však
časem značně zarostl náletovými dřevinami a v průběhu doby sem bylo navezeno
množství především stavebního odpadu. Pruský pomník
byl povalen. V roce 2011
byl z cholerového hřbitova
odvezen pracovníky města
Tovačova a uschován v depozitáři. Město Tovačov také
započalo s vyklízením tohoto
hřbitova a vyřezáváním náletových dřevin, takže dnes je
cholerovému hřbitovu opět
navrácena jeho důstojnost
a pietní ráz.
Kříž na cholerovém hřbitově (foto 2012)
Jiří Synek, Komitét 1866
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JIČÍNSKÝ VELETRH 2020
Jičínský veletrh pořádaný společností KOBIT, s.r.o., ve dnech
24. – 27. 8. 2020, na kterém vystavovali zástupci JSDH Tovačov
svou novou hasičskou automobilovou stříkačku CAS. Program
spočíval v odborně komentované ukázce techniky. Vystavovatelé zde nabídli prezentaci komunální techniky, sekaček, nakladačů, silničářských a zemědělských strojů, hasičských speciálů
pro letiště, záchranářských a vojenských speciálních vozů a ná-

staveb a mnoho praktických ukázek. Speciálně pro hasiče byl
přístupný stánek Dräger s ochrannými prostředky, dýchacími
přístroji, detekčními přístroji a termokamerami.
Věřím, že zástupci načerpali nové poznatky, zkušenosti a dovednosti, které předají svým kolegům v jednotce a použijí pro
bezpečnost při svých zásazích.
Marek Svoboda

Florbal

Foto florbalového oddílu TJ SOKOL TOVAČOV, sezona 2019-2020. Bohužel na fotografii chybí dalších patnáct dětí…..
Pro sezonu 2020-2021 jsou ve sportovní hale vyčleněny hodiny pro děti do ročníku 2006 včetně v úterý a čtvrtek od 17.30-19.00
hodin. Pro starší, od ročníku 2005, je určen čtvrtek od 20.00 hodin.
Číslo 4/2020
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Příspěvky čtenářů
JAK TEN ČAS LETÍ … aneb… VOLBY V ROCE 1990 a 1994
Nedávno jsme si připomněli 30. výročí od Sametové. Pomalu jsme si zvykali na novou, do té doby nám neznámou
svobodu a začali jsme připravovat svobodné volby do místního zastupitelstva v Tovačově. Konečně jsme mohli volit samostatně, bez praporů, hesel a jiné další parády.
V Tovačově se vytvořily 4 koalice, které soutěžily o přízeň
voličů a kterým byla přidělena tato čísla:
1 - koalice členů JZD,
2 - Hnutí za Moravu a Slezsko,
3 - KSČM,
4 - OF a ČSL,
Jednotlivé koalice si vypracovaly své volební programy, se
kterými seznamovaly naše občany (v místním kině, kde také
představovaly osobně své kandidáty).
Volební lístky do rodin roznášeli samotní kandidáti, a to
vždy ve dvojicích složených ze soupeřících stran (například
komunistka a nestraník)

Členové rady

Česlav Novák
ODS
Zdeněk Ludva
ODS
Jitka Tothová
ČSL
V další pasáži shrnu většinu úkolů, které obě zastupitelstva řešila, a občané si jistě udělají názor, co se nám podařilo,
případně nepodařilo splnit.
CITOVÁNO Z MÍSTNÍ KRONIKY.
„Malá skupinka našich obyvatel se sešla večer u kašny na
náměstí s nadšením, co se nám podařilo při tichém převratu
uskutečnit, pronášely se zde slavnostní sliby, jakým způsobem budeme dále naši společnost posouvati“
Bohužel zde zůstalo jen u nadšení, závěrem všichni
zúčastnění zazpívali mnohohlasně píseň „oral jsi oral, ale
málo, kolečko se ti polámalo“… a tím veškeré nadšení bylo
u konce.
„Na celé náměstí byl děsivý pohled – opuštěné obchody, oprýskané fasády, rozbitá okna, děravá střecha na historické radnici, na ploše celého náměstí proháněl vítr papíry a písek. Krásné lípy byly vykáceny a kašna v dezolátním
stavu.“
Konec citátu.
Nové vedení města převzalo celý Tovačov v dezolátním
stavu, společenský život neexistoval, mimo pořádané politické akce. Obchody byly zabedněné a zlikvidované bohužel
i výstavbou moderního obchodního střediska Jednoty.
Stávající stav popsala v místní kronice kronikářka paní
Olga Nimmerfrohová.
Nemám rád a také jej málo vyslovuji slovo JÁ, proto používám raději slovo MY, ale přesto u některých úkolů to slovo
JÁ musím uvést. Jedním z prvních úkolů bylo zahájit úpravu
v centru města, a tak je budu postupně uvádět:

24.11.1990 bylo svoláno první svobodné zasedání místního zastupitelstva, kde se volil starosta, zástupce starosty
a členové rady.
Starostou byl zvolen Vladimír Vybíral
Zástupcem starosty Zdeněk Fojt
Členové rady
Radek Tomšů
František Doležel
Jiří Jadrný

9 hlasy
5 hlasů
11 hlasů
11 hlasů
10 hlasů

HMS
KSČ
HMS
JZD
OF

Komunálních voleb se v Tovačově zúčastnilo 81,6 % občanů.
Nyní naváži hned na další komunální volby v Tovačově
v roce 1994. Voleb se zúčastnilo celkem 6 volebních uskupení
a volební účast byla 72,2 %.
Starostou města byl opětovně zvolen Vladimír Vybíral nestraník
Místostarostou
Václav Krajča
ČSL
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Náměstí
- Byla provedena výdlažba chodníků a následně i plocha
celého náměstí.
- Opravily se fasády domů, které byly v majetku města.
- Zprovoznila se kašna i s tryskajícími chrliči vody.
- Z domu č. 25 (agitační středisko KSČ) byly vybudovány
malometrážní byty.
- Úzce jsme spolupracovali s majiteli domů na Náměstí
a vytvářeli podmínky pro zprovoznění obchodů (lékárna,
p.Rašková, p.Kosek, p.Rauer,Rous+Kytlica, Jamajka, vinárna, cukrárna, spořitelna pod radnicí, knihovna, atd.).
- Hlavním úkolem však bylo opravit stávající historickou
radnici a přesunout sem všechny úředníky města, kteří
pracovali v prostorách bývalé mateřské školky na ulici Široká. Do nových prostor jsme se stěhovali v létě 1993.
Škola
- Provedena plynofikace kotelny.
- Vybudování šaten v prostoru školního atria což byl odvážný zásah do prostoru dvora.
Číslo 4/2020
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Dokázali jsme vybudovat krásnou školní kuchyň a jídelnu, přímo napojenou na školní budovy.
Zde musím použít to slovo JÁ, protože nikdo neměl odvahu se do tak velké a potřebné stavby zainteresovat.
Stavba byla uvedena do provozu v roce 1998.
Snad si ti trochu starší pamatují školní jídelnu v bývalém
hostinci „Na Pořádce“ !!!

Zámek
To byl problém, který si zaslouží více povídání. Zámek
byl neustále v majetku státu a prostory sloužily jako depozitáře pro Okresní Muzeum v Přerově, příp. jako sklad pro
hrad Helfštýn.
Zde jsme spolu s tajemníkem Ing. Vladimírem Velickým
sondovali v archivech v Přerově, Brně, Opavě, Krnově a dokonce na Ministerstvu zemědělství v Praze, kde se objevily
dokumenty, že zámek vždy patřil po válce našemu městu
jako historický majetek.
Na základě všech zjištěných podkladů jsme připravovali zastupitelstvo, aby byl dán souhlas k převzetí zámku.
Konečné hlasování proběhlo velmi dobře, pro hlasovalo 14
zastupitelů a 1 byl proti.
Přednosta Okresního národního výboru v Přerově Ing.
Miloš Přikryl nám zámek předal k 1.1.1994.
Po převzetí zámku do majetku města jsme pokračovali
s opravami, které byly zahájeny před převodem zámku.
- Provedla se pilotáž a zpevnění základů pod arkádovým
křídlem.
- Otevřelo se celé arkádové křídlo a opravila se příslušná
omítka.
- Opravilo se schodiště do věže a tím byla po letech věž
otevřena návštěvníkům.
- Zprovoznily se velké věžní hodiny (které v současné
době netikají moc přesně).
- Opravila se dešťová kanalizace v areálu velkého zámku.
- Provedlo se statické zajištění křídla hudební školy, vč.
výměny oken.
Pro odlehčení zde krátce uvedu, jakým způsobem jsme
zajišťovali svatby v zámku.
V den svatby matrikářka Pavla Zavadilová musela zajistit Pavla Strnada, který musel zavřít své vlčáky, kteří hlídali
zámek. Dále se musely odklidit psí výkaly, aby ženich neuklouzl dříve, než řekne to své ANO. Musel se utřít prach na
schodišti i v obřadní síni, vyvětrat, zatopit. A pak již mohlo
dojít k samému obřadu. Po provedené akci se vše muselo
uzavřít, psi vypustit, atd, atd.
Další provedené akce, o kterých se musím také zmínit:
- Provedla se plynofikace města i s místní části Annín.
- Nová kanalizace v ulici Nádražní, na valech, u židovského hřbitova.
- Opravila se fasáda židovské kaple, vč. opravy zídky
a vrat.
- Po bývalé mateřské školce v Široké ulici se upravily sociální byty a prostory pro činnost klubu důchodců.
- Svým jednáním jsme se přičinili také o zánik kafilerie ve
Věrovanech.
Číslo 4/2020

Samotná kapitola je rekonstrukce Domova důchodců,
nyní již pod novým moderním jménem.
Zde musím opět uvést slovo JÁ, protože jsem na zasedání okresního zastupitelstva prosadil, že se náš domov
bude opravovat v rámci rekonstrukce, a dokázal jsem získat
podporu starostů zbývajících měst našeho okresu.
Později jsem byl jmenován ředitelem tohoto zařízení
s úkolem jeho stavbu dokončit. Stavba byla předána veřejnosti v roce 1998.
Velkou kapitolu musím nazvat
Navrácení společenského a kulturního života do našeho
města.
- Do zámku se vrátily pravidelné kulturní akce, jarmarky
a pod ., a tím také celý zámek žije.
- Udělili jsme čestné občanství Klementu Slavickému, našemu rodákovi a hudebnímu skladateli.
- Organizovali jsme velkolepou vzpomínkovou přehlídku
vojsk k výročí prusko-rakouské bitvy u Tovačově 1866
za účasti oddílu historických jednotek. Při této příležitosti byl obnoven pomník u Bezedného dolu.
- V roce 1996 jsme uspořádali důstojné oslavy 675 let od
založení města, na náměstí a v zámku probíhaly různé
kulturní akce. Také jsme vyráželi dukát k tomuto výročí.
U této příležitosti byla vysazena lípa pod farou u pomníku obětem 1. světové války.
Za naši celospolečenskou činnost jsme obdrželi znak
a prapor města, převzetí proběhlo na půdě Senátu, kde se
mnou byl i místostarosta Václav Krajča. Prapor i znak nám
předával předseda Senátu pan Milan Uhde.
Velkou poctou pro celý Tovačov v novodobé historii
byla návštěva prezidenta Václava Havla v roce 1996, kde
se v našem zámku konalo setkání starostů obcí střední Moravy. Naše město bylo spolupořadatelem i hostitelem.
Jako ocenění za naši společnou práci pro město jsem
byl dvakrát pozván do Prahy na Hrad k prezidentu Václavu
Havlovi, kde se mi vždy dostalo milé a vlídné přivítání.
Závěrem mých vzpomínek bych rád vzpomněl na bývalého předsedu města Zdeňka Fojta, se kterým se mi dobře
spolupracovalo. Za jeho působení se vybudovala čistírna
odpadních vod a budova zdravotnického střediska a v neposlední řadě i sportovní hala. V začátku budování haly
jsme úzce spolupracovali.
Předkládám své zamyšlení všem spoluobčanů, aby posoudili, jestli jsme ve své době splnili alespoň část úkolů,
které jsme si při volbách vytyčili.
Ještě jednou bych rád poděkoval všem, kteří nám fandili, ale i těm, kteří nás jen kritizovali a tím nás pak stále
nutili stále a lépe pracovat
Poděkování patří všem i nejmenovaným členům obou
zastupitelstev, které jsem v této době řídil.
Zanedbané a strádající město jsme svou prací řádně
rozhýbali, nastartovali jsme společenský život. Rozjetý vlak
již nelze zastavit, jen dále vytvářet podmínky pro spokojený život obyvatel.
Přeji všem hodně zdraví a vítězství nad koronou!!!
Vladimír Vybíral
Starosta města Tovačov
1990-1997
strana 13

Tovačovský kamelot

strana 14

Číslo 4/2020

Tovačovský kamelot
V neděli 25. října 2020 se od 15 hodin rozezní Rytířským sálem zámku koncertní vystoupení Daniela Juna
a Ondřeje Jiskry.
Zatímco Daniel není v Tovačově nováčkem, jeho klavírní vystoupení jsme na zámku slyšet už mohli, Ondřej
bude v Tovačově účinkovat poprvé.
Koncert na ukončení zámecké sezóny bude mít díky těmto interpretům zcela odlišnou atmosféru. Spojení
klavíru a pozounu je jistě pozoruhodné a my ze zámku vás na toto netradiční nástrojové propojení srdečně
zveme.
kvetazaj

BcA. Ondřej Jiskra
se narodil ve Vysokém Mýtě. O hudbu a hru na hudební nástroje se zajímal již od raného dětství, především
o dechové nástroje. Kladný vztah si získal zejména ke hře
na trombon. Od žákovských let hrával doma i v zahraničí v řadě orchestrů a účastnil se regionálních hudebních
soutěží. V roce 2006 obsadil 1. místo v krajském kole soutěže dechových nástrojů a dva roky poté se rozhodl pro
studium na Konzervatoři P.J. Vejvanovského v Kroměříži
v trombonové třídě Rudolfa Berana. Rovněž studoval na
Janáčkově akademii múzických umění v Brně ve třídě
doc. Roberta Kozánka.
V současné době působí v několika hudebních uskupeních i větších orchestrech. Věnuje se různým hudebním žánrům, od artificiální hudby, filmové, popové scény,
jazzové až k balkánské dechovce. Působí i pedagogicky,
a to na základní umělecké škole v Trutnově. Úzce spolupracuje s posluchači Janáčkovy akademie v Brně, např.
s klavíristou Danielem Junem.

MgA. Daniel Jun
studoval klavírní hru na Konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži ve třídě MgA. Vandy Jandové a poté
v Brně na HF JAMU, kde nastoupil do klavírní třídy prof.
Aleny Vlasákové.
Již řadu let se věnuje pravidelné koncertní činnosti,
od roku 2005 má na kontě několik set koncertních vystoupení v České republice i v zahraničí. V březnu 2012
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provedl v Lipsku Lisztovu Sonátu h moll a další vrcholná
díla klavírní literatury na koncertě věnovaném zemřelým
osobnostem Opery Lipsko. Koncerty zpravidla provází
slovem, čímž se snaží zejména artificiální hudbu přiblížit
širším posluchačským kruhům. Na řadu pódií se pravidelně vrací, součástí jeho koncertní činnosti jsou i edukační
koncerty. Věnuje se intenzivně také komorní hudbě, např.
ve spolupráci s českým violistou a skladatelem Jiřím Kabátem, s violoncellisty Mikaelem Ericssonem
(Vlachovo Kvarteto Praha) a Petrem Mašlaněm či s pozounistou Ondřejem Jiskrou.
V průběhu svého dosavadního uměleckého vývoje získal také různá ocenění na
mezinárodních interpretačních soutěžích.
V březnu 2010 se stal finalistou 29. ročníku
Mezinárodní klavírní soutěže Bedřicha Smetany v Plzni. V dubnu 2014 získal 2. cenu
na 2. ročníku mezinárodní klavírní soutěže
„Notes In Harmony“ v italské Bettoně (prov.
Perugia). V květnu 2014 získal 2. cenu na 16.
ročníku mezinárodní hudební soutěže „EUTERPE“, která se konala v Coratu (provincie
Bari, Itálie). V červnu 2015 získal 3. cenu na
5. ročníku mezinárodní soutěže „Youth Academy Award“ v Římě. Momentálně se plně
věnuje koncertní činnosti a působí také jako
soukromý lektor klavírní hry.
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