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Janča v Keni
Byla to příjemně strávená neděle.
I když jsem po ní hodně přemýšlela,
i když vše, co bylo řečeno, nebylo jen
pozitivní. Přednáška o dobrovolnické
službě Jany Jeklové přilákala do místní hasičárny široké publikum. Jana vše
pojala stylově – své oblečení, doplňky,
na stolech nechyběly ani ochutnávky
jídel, které v Keni pro děti připravovala.
Pro děti – především o ně totiž při její
dobrovolnické službě šlo. V Keni strávila celý rok. Její vyprávění bylo poutavé,
místy smutné, místy veselé a její osobnost obdivuhodná. Z jejích zážitků jsem
si pro sebe odnesla mnohé, ale kdybych

to měla shrnout, řekla bych, že v životě je
velmi důležitá tolerance a to nejen náboženská, ale také empatie a „láska k bližnímu“. Kdo z vás by chtěl o jejím působení
ještě slyšet, bude mít možnost v pátek
26.4. v Troubkách od 18 hodin anebo i jinde. Aktuální seznam přednášek je možné
najít na webu https://janca-v-keni.webnode.cz/prednasky.
Jana má v plánu vydat o svém působení v Keni i knihu. Výtěžek z jejího prodeje pak bude použitý na financování drobných projektů pro děti. O jejím vydání
budeme informovat i v našem zpravodaji.
Kvetazaj

Tovačovský kamelot

Střední škola řezbářská Tovačov
Osud planety nám není lhostejný!
Studentská stávka se bude opakovat.
15. března se v Olomouci konala studentská stávka za lepší klimatické podmínky, které se účastnili i studenti ze Střední řezbářské školy v Tovačově. Stávka měla za úkol vyvolat
zájem politiků, médií i obyčejných lidí a dostat do jejich povědomí problémy týkající se klimatických změn. Celou tuhle
akci organizovala skupina jménem Fridays For Future (pátky
pro budoucnost). Stávka se nekonala jen v Olomouci, ale po
celém světě. Zapojila se většina velkých měst v ČR. Ve světě
se pak této akce zúčastnilo 125 zemí. Stávky začaly na popud
tehdy 15ti leté dívky jménem Greta Thunberg, která se v srpnu
minulého roku rozhodla každý školní den po dobu tří týdnů
stávkovat před budovou švédského parlamentu, aby upozornila na klimatické změny. Po švédských všeobecných volbách
pokračovala ve stávkách každý pátek. Studenti požadují po
vládě aktivní řešení klimatické krize a snížení emisí. Česká republika je 4. největší znečišťovatel v rámci Evropské unie. Více
než stovka českých vědců a akademiků podporuje stávky studentů a sami varují před klimatickými změnami. Podle nich je
potřeba snížit celosvětově emise oxidu uhličitého téměř o 60
procent, jinak hrozí riziko, že se planeta oteplí o 1,5 stupně, což
by zvýšilo riziko nevratných změn. 15. března dali studenti politikům dvoutýdenní ultimátum. V poslanecké sněmovně při
debatě na téma ochrana klimatu byl bod přerušen kvůli dalšímu programu jednání a dále se bude řešit až v dubnu na příští
schůzi sněmovny. Požadavky studentů tak zůstaly bez reakce,
a politici proto můžou čekat další studentské stávky, které proběhnou 3. a 24. května.
Za SŠŘ Filip Konečný a Veronika Axmanová,
studenti IV. ročníku
Fotografie – Ladislav Petrecký
Zdroje: https://www.fridaysforfuture.cz/
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Informace z městského úřadu
Město Tovačov

Zastupitelstvo města

schválilo na svém 4. veřejném zasedání konaném dne 25. 3. 2019
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.

pozemek parc.č. 325/42 orná půda v k.ú. Tovačov vlastnictvím města Tovačova.
57/04 - 19
Zastupitelstvo města Tovačova projednalo
a bere na vědomí rozpočtová opatření č. 2/2019
a 3/2019.

58/04 - 19
Zastupitelstvo města Tovačova projednalo
a schvaluje:
1) dotaci na tělovýchovu a sport Tělovýchovné jednotě
Sokol Tovačov, z.s. ve výši 300.000,-- Kč,
50/04 - 19
Zastupitelstvo města Tovačova projednalo
2) Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace uzavřea schvaluje kontrolu usnesení ze 3. zasedání ZM, které
nou mezi Městem Tovačov a Tělovýchovnou jednotou
se konalo dne 28.1.2019.
Sokol Tovačov, z.s.
51/04 - 19
Zastupitelstvo města Tovačova projednalo
a schvaluje:
a) zprávu o činnosti rady města č. 6 ze dne 13.2.2019
b) zprávu o činnosti rady města č. 7 ze dne 13.3.2019

59/04 - 19
Zastupitelstvo města Tovačova projednalo
a schvaluje dotaci na podporu a rozvoj volnočasových
aktivit:
1) Tělovýchovné jednotě Sokol Tovačov, z.s. ve výši
100.000,-- Kč,
52/04 19 Zastupitelstvo města Tovačova
2) Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace uzavřebylo seznámeno se zprávou o činnosti finančního výbonou mezi Městem Tovačov a Tělovýchovnou jednotou
ru.
Sokol Tovačov, z.s.
53/04 19 Zastupitelstvo města Tovačova
bylo seznámeno
a) se Zprávou o činnosti kontrolního výboru
b) se Zápisem z kontroly č. 1/2019 a 2/2019
c) se Zápisem o kontrole č. 3/2019.

60/04 - 19
Zastupitelstvo města Tovačova projednalo
a schvaluje poskytnutí dotace na obnovu exteriéru
staveb určených alespoň částečně k rodinnému bydlení nacházející se v památkové zóně nebo ochranném
pásmu
památkové zóny v Tovačově v roce 2019 následovně:
54/04 - 19
Zastupitelstvo města Tovačova projednalo
1) …………………………..
54 000,-Kč
a vyhlašuje záměr na prodej pozemku parc.č. 195/4 za2) ………………………….
28 000,-Kč
hrada, o výměře 247 m2 v k.ú. Tovačov, za cenu 150,-3)……………………….. ..
24 500,-Kč
Kč/m2.
4) ………………………….
31 500,-Kč
55/04 - 19
Zastupitelstvo města Tovačova projednalo 61/04 - 19
Zastupitelstvo města Tovačova projednalo
a schvaluje prodej pozemků p.č. 362/145 ostatní plocha
a schvaluje Smlouvu o poskytnutí krátkodobé návratné
o výměře 552 m2, p.č. 362/146 ostatní plocha o výměře
finanční výpomoci mezi Městem Tovačov jako poskyto412 m2, p.č. st. 680/3 zastavěná plocha o výměře 62 m2
vatelem a Základní školou a Mateřskou školou Tovačov
a p.č. st. 681/2 zastavěná plocha o výměře 5 m2 vše v k.ú.
jako příjemcem na částku 2.036.000,-- Kč a pověřuje staTovačov, Soukromé rolnické společnosti AGRO s.r.o.
rostu města podpisem smlouvy nejpozději do 30. března
Tovačov, Olomoucká 525 za cenu 106.700,-- Kč. Náklady
2019.
na zápis smlouvy ponese kupující.
Marek Svoboda
56/04 - 19
Zastupitelstvo města Tovačova projednalo
starosta města
a
schvaluje
souhlasné
prohlášení
uzavřené
mezi městem Tovačov a ………………………..
Jaroslav Vrána
…………………………………, na základě kterého je
místostarosta města
Číslo 2/2019
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Město Tovačov upozorňuje občany, kterým skončila nájemní smlouva na hrobová místa k 31. 12. 2018,
že je nutné se dostavit na Městský úřad Tovačov – matrika k podpisu nové smlouvy a uhrazení poplatku,
který zůstává ve stejné výši.

Park
Pro zájem ze strany veřejnosti
předkládám novou podobu parku
v ulici Široká. Park prošel přes zimní období revitalizací, která s sebou
nesla kácení starých stromů. Javory,
které lemovaly širší chodník v parku,

jsme přesadili z části na školní hřiště
na ulici Podvalí a ostatní jsme vysadili ve Viklicích. Jarní sluníčko teprve
ukáže, jaká část přesazených javorů
poroste. Vykácené stromy jsme nahradili novými břízami, javory, jeřá-

by, duby a okrasnými jabloněmi. Do
parku osadíme nové lavičky a koše.
Věřím, že nová podoba parku bude
sloužit k odpočinku všem občanům
Tovačova.
Marek Svoboda

Dětské hřiště v Anníně
Vzhledem k tomu, že jsme dostali příkaz od revizního
technika ke zrušení dětského hřiště v Anníně, musíme stávající prvky odstranit. Veškeré konstrukce mají už za sebou
svou životnost, a stávají se tak pro děti nebezpečné. Město
Tovačov podávalo v únoru letošního roku žádost o dotaci

právě na dětská hřiště. V dotaci jsou zahrnuty tři lokality. Ulice Sadová, školní workoutové hřiště a hřiště v Anníně. Jestliže
budeme při podání žádosti úspěšní, tak se v Tovačově brzy
dočkáme nových a hlavně pro děti bezpečných hřišť.
Jaroslav Vrána, místostarosta

Ukliďme si Česko, ukliďme si Tovačov,
Město Tovačov se dne 6. 4. 2019 připojilo k celorepublikové
akci s názvem Ukliďme si Česko, ukliďme si Tovačov. Sobotní
mírně deštivé dopoledne neodradilo deset dospělých a čtyři
mladistvé, kterým není lhostejný vzhled našeho nejbližšího
okolí. Při úklidu hráze Tovačovských jezer a doliny při hlavní
komunikaci ke štěrkovnám jsme naplnili menší vlečku. Nejvístrana 4

ce bylo sesbíráno plastového odpadu, dále dětské pleny, plechovky od pití, ale také záchodová mísa a starý trezor (samozřejmě prázdný).
Děkuji moc za sebe i za přírodu všem, kteří věnovali tři hodiny svého volného času a přišli uklízet.
Marek Svoboda
Číslo 2/2019
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Mateřská škola
Dětské šibřinky
V neděli 10. března 2019 proběhla ve sportovní hale v Tovačově dětmi velice oblíbená akce Dětské šibřinky. Akce se
zúčastnily nejen děti z Tovačova, ale také ze širokého okolí.
Hned od začátku se hala začala plnit nejrůznějšími maskami
- přišli kovbojové, princezny, berušky, čertíci, strašidla, hasiči a jiné nápadité masky. O zábavu se letošní rok postarala
agentura BAVI a skvělý šašek VIKI, který děti roztančil, rozesmál a uspořádal různé soutěže, které odměňoval dobrůtkami.
Každý mohl vyzkoušet štěstí, zakoupit si losy v bohaté
tombole a vyhrát tak nějakou z krásných cen… a letos jich
bylo opravdu hodně. O krátký, ale hezký program se také
postarali vedoucí kroužků Hanáček a Rebelky.
Celý kolektiv zaměstnanců MŠ ze srdce děkuje všem
sponzorům a rodičům, kteří do tomboly přispěli nějakým
dárkem, maminkám a babičkám za skvělé napečené dobroty a všem, kteří pomohli při závěrečném úklidu.
Už se těšíme na další rok.
Lenka Šálková, MŠ

Různé
Folklórní akce v našem městě
V sobotu 2. února se v Tovačově
uskutečnil již 23. hanácké bál. Hanácké
bál se těší již několik let velké oblibě.
I letos bylo pro příchozí přichystáno
malé občerstvení v podobě slivovičky,
koláčků a chleba s domácím sádlem.
K tanci a poslechu po celý večer hrála
skupina Syrinx a dechová kapela Věrovanka. Bál byl doplněn několika vystoupeními v podání místního hanáckého souboru Hatě, jak krojovanými,
tak i k bálu neodmyslitelně patřící m
půlnočním překvapením. Návštěvníci
měli možnost vyhrát v tombole velké
množství cen. Tímto musíme poděkovat všem věrným sponzorům, kteří
Číslo 2/2019

nás řadu let podporují. Poděkování
patří samozřejmě také všem rodičům
a podporovatelům spolku, kteří se
podílejí na celé přípravě akce.
V neděli 24. 3. proběhl ve sportovní hale tradiční Fěrtóšek. Celou
akci pořádá město Tovačov ve spolupráci s hanáckým souborem Hatě.
Letošní ročník byl rekordní. Do soutěže bylo zapsáno 245 dětí. Akce je
určena především dětským souborům, kteří pak následně postupují
do regionálního kola, které se koná
v Prostějově. Celý program moderovala paní Hanička Blažková z Choliny. Letos se zúčastnily tyto soubory:
strana 5
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Hanáček Tovačov, Trávníček Přerov,
Sluníčko Kojetín, Majetínek z Majetína, Hanáček a Omladina Troubky nad
Bečvou, Maleníček Lipník nad Bečvou,
Malá Olešnice Doloplazy, Krušpánek
Velká Bystřice, Hanácké Prosének Prosenice. Byla k vidění spousta lidových
krojů a pěkných tanců. Porota vybrala
několik souborů postupujících do dalšího kola, které se koná v Prostějově.
Jedním z postupujících byl i soubor
Hanáček z Tovačova pod vedením
paní Zdeny Ludvové. Dětem přejeme,
ať jsou v dalším kole stejně úspěšní,
jak tomu bylo v domácím prostředí.
Hanácký soubor Hatě pro Vás připravuje v nejbližší době tyto kulturní
akce. V sobotu 27. 4. budeme v areálu myslivny pořádat první startovací
ročník soutěže pod názvem Gulášfest.
Jedná se o soutěž přihlášených týmů
ve vaření guláše. Přihlášené týmy budou hodnotit jak členové poroty, tak

i návštěvníci akce. Start je naplánovaný
na 11.00 hodin. Pro příchozí bude po
celou dobu připraveno bohaté občerstvení, dětem bude k dispozici skákací
hrad. V sobotu 25. 5. budeme v parku
ulice Jiráskova kácet májku. I tato akce
se setkává se zájmem a stává se tak

pomalu, ale jistě tradicí. I zde pro Vás
bude připraven pestrý program v podobě posezení u dechové muziky.
Tak určitě přijďte, budeme se na
Vás těšit .
Za hanácký soubor Hatě
J. Vrána

Řekni „to“ hudbou
Tradice koncertů na zámku je mnohaletá. Rytířský sál tomu svou
výbornou akustikou jen pomáhá. Proč nevyužít toho, že se tóny tak
krásně nesou a umocní zážitek z poslechu.
Mezi velmi oblíbené patří koncerty místní ZUŠ. Jeden z nich jsme
mohli slyšet týden před Velikonocemi.
Členové souboru Muzika se předvedli v jednotlivých skladbách na
flétny, housle nebo kytaru za doprovodu klavíru Barbory Dostalíkové.
Koncert byl vygradován až do samotného konce, kdy poslední skladbu „Pohádka“ zahrál soubor celý včetně své učitelky Ivany Galetové.
Veškerý elán, energie a celková souhra souboru se přenesla na vnímavé publikum a vytvořila jedinečnou a neopakovatelnou atmosféru.
Děkujeme všem, kteří se na koncertech tohoto typu podílejí a do
Rytířského sálu na zámku se vrací. Všechny mají vždy velmi vysokou
úroveň a pokaždé příjemně naladí přítomné posluchače.
Kvetazaj

Toulavá kamera se zatoulala do Tovačova
Koncem března do Tovačova zavítalo redaktorské duo Roman Šulc a Jan
Kubka. Cílem jejich návštěvy bylo natočit reportáž pro pořad České televize
Toulavá kamera. Reportáž byla odvysílána 14 dní po natáčení. Termín vyšel
právě na zahájení zámecké sezóny. Reportáž má velmi kladné ohlasy.
Bystřejším z vás, kteří jste reportáž
viděli, jistě neuniklo, že nám byla zkrácena věž na 85 m, místo doposud uváděných 96 m. Uvedená výška byla měřena z dronu, ale to, že věž nemá 96 m
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psal už Max Fleischer, architekt Davida
Gutmanna (posledního majitele zámku),
který na tuto skutečnost přišel při rekonstrukci věže a výměně věžní kopule.
(Z knihy Toulky tovačovskou minulostí:
„Výška věže až po nasazení střechy obnáší 46,85 m, před restaurováním byla jen
o maličko nižší, a sice přibližně tak jako
dochovaná římsa. Od nasazení střechy,
resp. od hlavní římsy až po její špičku
měří ještě dalších 37,65 m, takže celkově
dosahuje věž od dlažby při vjezdu až ke
špici výšky 84,5 m.“)
Uvedené se rovněž potvrdilo v roce

2013 při rekonstrukci věže a stavbě lešení.
Někdo v minulosti připsal věži 96 m
a měl k tomu jistě pádný důvod. Možná
se mu zdála opomíjená a chtěl jí přidat
na důležitosti. Je ale možné, že to bylo
zcela jinak. Každopádně ani výška o 11 m
nižší věži neubírá na kráse ani dominantnosti. Její architekt i stavitel byli v jistém
smyslu geniální a do tehdy zcela odlišné
krajiny, než je dnes, vynesli architektonický skvost, kterým se pyšníme už více
než 500 let. A takto bychom to měli brát.
Kvetazaj

Zahájení zámecké sezóny
Zámek své brány návštěvníkům otevřel letos netradičně. První dubnový víkend nezahajoval koncert, jak
jsme zvyklí, ale vernisáž. Výstavu obrazů a autorské poezie ke svému životnímu jubileu otvírala prostějovská rodačka Květoslava Snášelová. Výstavu je možné vidět na
zámku v rámci prohlídky do 2. června.
Kvetazaj

Číslo 2/2019
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Sport
Halová soutěž mladých hasičů
Sbor dobrovolných hasičů Tovačov pořádal v sobotu
2. března druhý ročník halové soutěže mladých hasičů.
Do místní sportovní haly se sjelo několik desítek dětí
z blízkého okolí. Soutěž je určena jednotlivcům, hasičům
ve věku od 4-16 let, rozděleným do čtyř kategorií. Přípravka 4-6 let, mladší žáci A: 7-8 let, mladší žáci B: 9-12 let,
kategorie starší žáci: 13-16 let.
Tyto závody jsou výjimečné tím, že jsou v zimě, tudíž
mimo sezónu hasičských závodů. O to těžší je jejich příprava a organizace.
Soutěžilo se v jedenácti tradičních disciplínách, ve
kterých mladí hasiči museli prokázat své dovednosti. Prvním stanovištěm byl test z požární ochrany, následovalo
poznávání grafických značek, rozvinutí hadic na cíl, topografie, test ze zdravovědy, uzlová štafeta, člunkový běh,
šplh na tyči, sklapovačky, Morseova abeceda a disciplína
s názvem „Skokan roku“.
O konečných výsledcích rozhodovaly sekundy a nasbírané body. Místním se v soutěži velice dařilo. V kategorii
mladších si odnesli dvě zlaté medaile (Martin Pazdera,
Aneta Šálková) a jednu bronzovou (Tomáš Formánek),
starší vybojovali také zlato (Veronika Kocmanová) a bronz
(Lukáš Formánek).
A jak hodnotit sobotní klání? Obrovské nadšení a bojovnost, výborná organizace a obětavost všech, kteří zajišťovali hladký průběh soutěže. Ani tentokrát nechyběly
krásné ceny, které byly jistě velkou motivací pro všechny
soutěžící.
Díky patří především Míši Koldové, hlavní organizátorce této akce. Dále také všem členům sboru a jejich příznivcům, kteří se na závodech podíleli, všem sponzorům
a především soutěžícím, kteří si sobotní závody jistě maximálně užili.
Michaela Symerská

Pohybové skladby v Tovačově
Již 26. ročník Přehlídky pohybových skladeb hostila
v sobotu 6. 4. sportovní hala v Tovačově. Tuto přehlídku
pořádá SPV Přerov ve spolupráci s TJ Sokol Tovačov. Hostem letošní přehlídky byl náměstek hejtmana olomouckého kraje pan Bc. Pavel Šoltys. Při této slavnostní příležitosti
předal vedoucí SPV TJ Sokol Tovačov Milan Blaho čestné
uznání ČASPV bratru panu Vlastimilu Kohnovi za dlouholetou činnost v tělovýchově a sportu. Pan Kohn se zasloužil
o rozvoj naší tělovýchovné jednoty a v letošním roce oslaví
osmdesáté narozeniny. Blahopřejeme!
Letos se přehlídky zúčastnilo 25 choreografií, ve kterých vystoupilo asi 280 cvičenců a tanečníků. Naši domácí
tělovýchovnou jednotu reprezentovala pohybová skladba
mladších žákyň „Roztleskávačky“ pod vedením Ireny Dostrana 8

čkalové a parketová choreografie starších žákyň s názvem
„Imagine“ , kterou vytvořily Barbora Smolková, Ivana
Smolková a Hana Cetkovská.
Přehlídka přivítala také spoustu dalších skupin a tanečních klubů. Již tradičně na naší přehlídce vystupují
děvčata a tentokrát i kluci z TJ Sokol Troubky, gymnastky
z TJ Sokol Kojetín, gymnastická skupina Alfabeta z Atlasu
a Biosu Přerov, děvčata z Domu dětí a mládeže v Kojetíně,
s aerobními skladbami přijela děvčata z Fitklubu v Hranicích, s kankánem přijely tanečnice až z Ostravy, orientální tance zatančily tanečnice z Lipníku nad Bečvou, precizní choreografie předvedly mažoretky ze skupiny GINA
v Brodku u Přerova a velkou a působivou choreografii ,
ve které na jednom parketu vystoupilo 45 cvičenců nám
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předvedla slovenská skupina Donaldgym z Ludanic.
Můžu říct, že za ty roky se z nás vystupujících a cvičitelů stávají dobří známí a kamarádi. Každá choreografie
je jiná, originální a vyzařuje něco jiného. Stejně tak jako
lidé, kteří ji tvoří a kteří ji tančí a cvičí. Můžu říct, že jsme
si společně užili příjemné dopoledne plné pohybu, hudby, elegance a pěkných sportovních výkonů. Vystupovali

jsme pro radost, pro krásu a radost z pohybu . Vítězové
jsme byli všichni. Každý vystupující odcházel s blýskavou medailí na krku.
Velký dík patří zázemí, které nám v bufetu vytvořila
paní Čechmánková, paní Svobodová , Olinka Čechmánková a Peťa Bureš. Děkujeme a těšíme se zase za rok!
Ivana Smolková

Rebelky TJ Sokol Toačov 2019
Vystoupení Rebelek TJ Sokol Tovačov
je letos trochu jiné, než na jaké jste zvyklí. Letos neočekávejte showdance, ve
kterém hraje svoji roli příběh a rekvizity.
Letos jsme se trochu zasnily, naladily na
romantickou notu a připravily parketové vystoupení s názvem „IMAGINE“ na
nádhernou píseň od skupiny Beatles.
V první části choreografie vystupují

starší děvčata, která už tančí několik let,
a ve druhé se k nim přidávají jejich mladší kamarádky. Parketové vystoupení sice
může být bez výraznějšího příběhu, ale
pozorný divák si všimne jemné dějové
linky, kdy mladší vzhlíží k těm starším,
mají v nich své vzory a starší zase pomáhají mladším a ukazují jim cestu.
Premiéra našeho nového vystoupe-

ní byla již tradičně na Sportovním plese
TJ Sokol Tovačov. Za sebou máme také
vystoupení na dětských šibřinkách, na
Pohybových skladbách SPV Přerov, na
valné hromadě TJ Sokol Tovačov a chystáme se na vystoupení na hodech v Ivani
a na oslavách 8. května v zámku v Tovačově.
Ivana Smolková

Zimní liga mládeže OFS Přerov
3. února se náš společný tým mladších žáků Tovačov/Lobodice zúčastnil v Lipníku n.Bečvou zimní ligy mládeže OFS Přerov, kde se v konkurenci dalších 4 týmů umístil na 1.místě. Nejlepším střelcem celého turnaje byl Radek Nemrava (Tovačov).
Výsledky jednotlivých zápasů:
Tovačov/Lobodice - Želatovice
6:0
Tovačov/Lobodice - Bělotín
3:1
Tovačov/Lobodice - Kozlovice
2:1
Tovačov/Lobodice - Lipník n.B.
2:1
Na fotce horní řada zleva: Petr Navrátil (trenér, Lobodice), Jakub Jelínek (Lobodice), Ondra Kohn (Tovačov), Richard Hlub (Lobodice), Jakub Kohn (Tovačov), Radim Nemrava (trenér, Tovačov)
spodní řada: Jakub Strnad (Tovačov), Dan Brabec (Lobodice), Erik Absolon (Lobodice), Radek Nemrava (Tovačov)
David Válek a Radim Nemrava

Gratulace hokejistům
Město Tovačov by chtělo touto cestou poděkovat hokejistům HC TJ Sokol Tovačov za jejich letošní, dle našeho názoru
úspěšnou sezónu. Po výborné základní části prošli hladce ve
čtvrtfinále přes HC Morkovice (8:1, 8:3), v semifinále potrápili protivníka HC Jiskra Chropyně a o postupujícím se muselo rozhodnout až ve třetím vzájemném zápase (4:2, 1:3, 5:3).
V boji o třetí místo pak sice prohráli s týmem Buldok Otrokovice, ale i přesto je čtvrté místo velký úspěch. Děkujeme za
příkladnou reprezentaci našeho města a přejeme do dalších
sezón hodně úspěchů a hlavně pevné zdraví.
Poděkování patří také samozřejmě i věrným fanouškům,
kteří po celou sezónu tým podporovali!!!
Číslo 2/2019

strana 9

Tovačovský kamelot

Pozvánky
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Jarní pozvánka na benefiční Galavečer v Dubu 2019
Vážení přátelé,
dovoluji si vás pozvat na 8. ročník benefičního Galavečera v Dubu 2019, který se stal v posledních letech tradičním hudebním setkáním pro všechny občany regionu, který byl v minulosti zasažen ničivými povodněmi.
Benefiční Galavečer proběhne dne 11. května 2019 od 19:00hod.
v kostele Očištění Panny Marie v Dubu nad Moravou.
V letošním roce vystoupí jedna z nejlepších zpěvaček naší hudební scény
Dasha v doprovodu skupiny Pajky Pajk vedené panem Martinem Kumžákem.
Galavečer doplní výstava obrazů paní Aleny Jáchimové, která bude opět prodejní.
Stejně jako všechny předchozí večery pomáhaly, tak i v tomto roce jsem se rozhodla rozdělit výtěžek ze vstupného mezi kostel v Dubu nad Moravou a mezi neziskovou organizaci Šance, která je samostatným centrem pro
pomoc hematologicky, onkologicky a chronicky nemocným dětem a jejich rodinám v oblasti střední Moravy.
Předprodej vstupenek bude zahájen koncem března v obvyklých předprodejních místech.
Květinářství Tovačov -Michaela Hrubá,
OÚ Dub nad Moravou a OÚ Troubky, nebo již nyní na jb.jitka.blahova@seznam.cz .
Pro připomenutí můžete zhlédnout videa + foto z předchozích ročníků na www.jitkablahova.cz .
Na setkání s vámi se těší
Jitka Bláhová,
pořadatel a producent akce.
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Inzerce
Mezi obyvateli Tovačova najdeme přes 10 Dobrých andělů
Dobrým andělem se stává každý, kdo přispívá nadaci Dobrý anděl a prostřednictvím pravidelných finančních příspěvků tak pomáhá rodinám s dětmi, které
zasáhla vážná nemoc. Díky těmto darům pak mohou jejich rodiče uhradit výdaje
spojené s léčbou - například častou dopravu do nemocnice, doplatky léků, speciální stravu, zdravotnické pomůcky, rehabilitace a další potřebné terapie.
Dobří andělé pomáhají i u nás
„Celkově již dárci pomohli více než 6 218 rodinám, z Tovačova pochází 4 z
nich. Dárců, Dobrých andělů, u vás najdeme přes 10. Děkujeme všem, kteří se
rozhodli nezištně pomáhat druhým. Každý den vidíme, že i malý příspěvek pomůže a dokáže vykouzlit úsměv na tváři,“ vzkazuje čtenářům Petr Sýkora, spoluzakladatel nadace Dobrý anděl.
Naprostá transparentnost
Veškeré příspěvky dárců
nadace Dobrý anděl odevzdává potřebným rodinám do posledního haléře, protože je její
provoz hrazen ze soukromých
zdrojů Petra Sýkory a dalších
filantropů. Navíc získává každý
dárce, který se zaregistruje na
www.dobryandel.cz, i přístup
do svého Andělského účtu, kde
vidí konkrétní příběhy rodin,
kterým pomáhá. Aktuálně nadace každý měsíc přijme 100
nových žádostí o pomoc a celkem odesílá příspěvky více než
3 400 rodin.
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Vítání občánků
V sobotu 6. dubna 2019 bylo do svazku města
Tovačova přivítáno osm dětí,
pět děvčat a tři chlapci.

Claudie Emily Zapletálek

Laura Kučerová

Marie Patočková

Matouš Pěcha

Maxmilián Králík

Maxmilián Prášil

Nela Nemčeková

Tereza Macková

