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Informace z městského úřadu
Slovo starosty
Vážení občané, milí čtenáři,
dovolte mi, abych vás všechny srdečně
pozdravil na prahu roku 2018 a popřál
vám, aby pro vás byl rokem šťastným a
úspěšným. Prožijte ho ve zdraví a pokud možno s úsměvem na tváři.
Rok 2018 je pro naši zemi rokem významných výročí, připomínajících
události, které významnou měrou formovaly naši republiku a postupně určily její místo na mapě dnešní Evropy.

Připomeneme si 100. výročí vzniku samostatného Československa, 70. výročí
komunistického převratu a 50. výročí
okupace naší vlasti vojsky Varšavské
smlouvy. První den tohoto roku jsme
si také připomněli 25. výročí rozdělení
Československé republiky na dva samostatné nezávislé státy Českou republiku
a Slovenskou republiku.
Naše město čeká v tomto roce řada významných investičních akcí, které by
měly přispět k dalšímu zlepšení jeho

vzhledu a tím i ke zlepšení podmínek
pro život nás všech. Věřím, že se nám
podaří splnit většinu z toho, co jsme
vám na začátku našeho volebního
období v roce 2014 slíbili. Těším se na
spolupráci s vámi a na naše společná
setkávání při nejrůznějších příležitostech v průběhu tohoto roku. Přeji vám
všem a celému našemu městu úspěšný
rok 2018.
Leon Bouchal,
starosta města

Město Tovačov

Zastupitelstvo města

Zastupitelstvo města Tovačova schválilo na svém 17. veřejném zasedání konaném
dne 11. 12. 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.
275/17 - 17 Zastupitelstvo města Tovačova projednaloa
schvaluje kontrolu usnesení z 16. zasedání ZM, které
se konalo dne 25.9.2017.
276/17 - 17 Zastupitelstvo města Tovačova projednaloa
schvaluje zprávu o činnosti rady města.
277/17 - 17 Zastupitelstvo města Tovačova bylo seznámeno se zprávou o činnosti finančního výboru.
278/17 - 17 Zastupitelstvo města Tovačova projednalo a
schvaluje plán činnosti finančního výboru na I. pololetí 2018.
279/17 - 17 Zastupitelstvo města Tovačova bylo seznámeno se zprávou o činnosti kontrolního výboru.
280/17 - 17 Zastupitelstvo města Tovačova bylo seznámeno se zprávou o kontrole č. 3/2017.
281/17 - 17 Zastupitelstvo města Tovačova bylo seznámeno se zprávou o kontrole č. 4/2017.
282/17 - 17 Zastupitelstvo města Tovačova bylo seznáme-
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no se zprávou o kontrole č. 5/2017.
283/17 - 17 Zastupitelstvo města Tovačova projednalo a
schvaluje plán činnosti kontrolního výboru na rok
2018.
284/17 - 17 Zastupitelstvo města Tovačova projednalo a
schvaluje vykoupení nemovitostí – stavby technického
vybavení stojící na pozemku parc.č. st. 1039 a stavby průmyslového objektu stojící na pozemku parc.č. st. 1043
vše v k.ú. Tovačov od vlastníka společnosti Vodovody a
kanalizace a.s Přerov, Šířava 23, za cenu 543.490,-- Kč.
Pověřuje starostu města dalším jednáním se společností
VaK a.s. Přerov ohledně dalších právních úkonů.
285/17 - 17 Zastupitelstvo města Tovačova projednalo a neschvaluje vykoupení nemovitosti Tovačov, Cimburkova
č. 41 od …………………………,…………………
286/17 - 17 Zastupitelstvo města Tovačova projednalo a
schvaluje Rozpočet města Tovačov na rok 2018.
287/17 - 17 Zastupitelstvo města Tovačova projednalo:
a) bere na vědomí rozpočtová opatření č. 11/2017,
12/2017 a 13/2017,
b) schvaluje rozpočtové opatření č. 14/2017.
288/17 - 17 Zastupitelstvo města Tovačova projednalo a
schvaluje hospodaření města Tovačov za III. čtvrtletí
2017.
289/17 - 17 Zastupitelstvo města Tovačova projednalo a pověřuje radu města od 12.12.2017 do 31.12.2017 schválením rozpočtových opatření včetně dotací v plném rozsahu, která budou zapracována do účetnictví roku 2017
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s tím, že s nimi bude zastupitelstvo města seznámeno na
1. zasedání ZM v roce 2018.
290/17 - 17 Zastupitelstvo města Tovačova projednalo a
schvaluje vyplacení peněžitého plnění pro členy výborů zastupitelstva města, kteří nejsou členy zastupitelstva
města a zapisovatelky výborů za rok 2017.
291/17 - 17 Zastupitelstvo města Tovačova projednalo a
schvaluje měsíční souhrnné odměny pro neuvolněné
členy ZM dle nař. vlády č. 318/2017 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. 1. 2018 ve výši:
- člen rady města, předseda výboru nebo komise 3.000,-Kč
- člen rady města, člen výboru nebo komise
2.800,-Kč
- člen rady města
1.500,-- Kč
- předseda výboru nebo komise
1.900,-- Kč
- člen výboru nebo komise
1.700,-- Kč
- člen ZM
1.500,-- Kč
292/17 - 17 Zastupitelstvo města Tovačova projednalo a
schvaluje novou OZV č. 2/2017, o místním poplatku za

provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok
2018, ve které poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů pro rok 2018 činí 620,--Kč za kalendářní rok.
293/17 - 17 Zastupitelstvo města Tovačova projednalo a
schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje mezi Městem Tovačov, Náměstí 12, 751 01 Tovačov a
Olomouckým krajem, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
na dobu určitou od 1.1.2018 do 31.12.2019. Zastupitelstvo
města pověřuje starostu podpisem dodatku č. 1. této
smlouvy.
294/17 - 17 Zastupitelstvo města Tovačova projednalo a
schvaluje kalendář zasedání pro rok 2018 takto:
leden pondělí 29. 1.
březen pondělí 26. 3.
červen pondělí 25. 6.
září pondělí 24. 9.
Mgr. Bc. Leon Bouchal v.r., starosta města
Marek Svoboda v.r., místostarosta města

Město Tovačov

Zastupitelstvo města

Zastupitelstvo města Tovačova schválilo na svém 18. veřejném zasedání konaném
dne 29. 1. 2018 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.
295/18 - 18 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 2017.
296/18 - 18 Zastupitelstvo města Tovačova projednalo a
schvaluje kontrolu usnesení ze 17. zasedání ZM, které
se konalo dne 11.12.2017.
297/18 - 18 Zastupitelstvo města Tovačova projednalo a
schvaluje zprávu o činnosti rady města.
298/18 - 18 Zastupitelstvo města Tovačova bylo seznámeno se zprávou o činnosti finančního výboru.
299/18 - 18 Zastupitelstvo města Tovačova projednalo a
schvaluje plán kontrol FV na rok 2018.
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300/18 - 18 Zastupitelstvo města Tovačova bylo seznámeno se zprávou o kontrole č. 2/2017 - evidence objednávek.
301/18 - 18 Zastupitelstvo města Tovačova projednalo a
bere na vědomí zprávu o činnosti ZŠ a MŠ Tovačov za
I. pololetí školního roku 2017/2018.
302/18 - 18 Zastupitelstvo města Tovačova projednalo a
schvaluje záměr č.1/2018, který navazuje na již vyhlášený záměr č.10/2017, na základě kterého bude směna
pozemků mezi městem Tovačov a …………….uskutečněna dle výměry směňovaných pozemků.
303/18 - 18 Zastupitelstvo města Tovačova projednalo a schvaluje II. aktualizaci Programu rozvoje města
Tovačov na období 2016 – 2020.
304/18 - 18 Zastupitelstvo města Tovačova projednalo a
schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace
na provoz sportovní haly v roce 2018 v částce 300.000,- Kč uzavřenou mezi Městem Tovačov jako poskytovatelem a TJ Sokol Tovačov jako příjemcem.
305/18 - 18 Zastupitelstvo města Tovačova projednalo:
a) bere na vědomí rozpočtové opatření č. 15/2017,
b) schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2018.
Mgr. Bc. Leon Bouchal v.r., starosta města
Marek Svoboda v.r., místostarosta města
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Dotační program města Tovačov pro rok 2018
Poskytnutí dotace
I.
Základní ustanovení
1. Dotační program města Tovačov
vychází z ustanovení zákona o
obcích č. 128/2000 Sb. a zákona
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb. v
platném znění.
2. Finanční prostředky pro dotační program byly schváleny
Zastupitelstvem města Tovačov
dne 11.12.2017 pod bodem usnesení č. 286/17 - 17/rozpočet města
na rok 2018 ve výši 300.000,-- Kč.
II.
Hlavní cíle
1. Podporovat rozvoj a zkvalitnění
nabídky volnočasových aktivit pro
děti a mládež ve městě.
2. Podporovat sportovní přípravu
dětí a mládeže ve městě.
3. Podporovat činnost zájmových
spolků a sdružení působících ve
městě.
4. Podporovat aktivity vedoucí k propagaci města a rozvoji cestovního
ruchu ve městě.
III.
Oprávnění žadatelé
O dotaci z Dotačního programu města Tovačov mohou požádat tyto organizace působící na území města
Tovačov:
1. Registrované obecně prospěšné
společnosti (dále jen „žadatel“)
2. Registrované spolky a občanská
sdružení (dále jen „žadatel“).
IV.
Podmínky pro poskytnutí dotace
1. Žadatel o dotaci z dotačního programu musí naplňovat ustanovení
odstavce II. a III.
2. Žadatel předkládá žádost o poskytnutí dotace z dotačního programu na předepsaném formuláři
včetně všech předepsaných příloh.
3. Žadatel odevzdal vyúčtování dotace za uplynulý rok v určeném termínu včetně všech předepsaných
příloh.
4. Žadateli nebylo v předchozích
dvou letech předepsáno vrácení
dotace z dotačního programu z
důvodu neplnění smlouvy o postrana 4

skytnutí dotace.
5. Žadatel nemá závazky po lhůtě
splatnosti k finančnímu úřadu,
správě sociálního zabezpečení,
zdravotním pojišťovnám a městu
Tovačov.
6. Žádost o poskytnutí dotace byla
doručena městu Tovačov v určeném termínu včetně všech předepsaných příloh.
7. O celkové výši dotace do 50 000 Kč
pro jednotlivé žadatele rozhoduje
rada města, nad 50 000 Kč zastupitelstvo města.
8. Na poskytnutí dotace není právní
nárok.
V.
Žádost o poskytnutí dotace, termíny, předepsané přílohy
1. Termín pro podávání žádostí
do Dotačního programu města
Tovačov pro rok 2018 je 28.2.2018.
2. Předepsané přílohy žádosti jsou:
a) doklad o právní subjektivitě žadatele
I. fotokopie výpisu z obchodního
rejstříku ne staršího než 3 měsíce
nebo
II. fotokopie stanov žadatele
b) doklad o volbě či jmenování statutárního zástupce žadatele,
c) fotokopie dokladu o přidělení IČ
a DIČ žadateli,
d) fotokopie smlouvy s peněžním
ústavem a s číslem účtu u peněžního ústavu, kam má být poskytnutý
příspěvek poukázán,
e) čestné prohlášení o tom, že žadatel nemá neuhrazené splatné
závazky vůči státnímu rozpočtu,
včetně správy sociálního zabezpečení, státním fondům, zdravotním
pojišťovnám a vůči městu Tovačov.
Vzor tohoto čestného prohlášení
je součástí Dotačního programu
města Tovačov pro rok 2018.
3. Pro usnadnění a urychlení administrace žádostí je možno výše
uvedené doklady v bodě 2 a) až
d) tohoto článku nahradit čestným prohlášením o skutečnosti,
že od poslední podané žádosti
v Grantovém programu města
Tovačov nedošlo ke změně v identifikaci žadatele (např. ČÚ, změna
sídla, změna statutárního zástupce
atd.). Vzor tohoto čestného prohlá-

šení je součástí Dotačního programu města Tovačov pro rok 2018.
4. V případě, že bude žádost neúplná, bude žadatel vyzván MěÚ
Tovačov k doplnění. Lhůta pro doplnění žádostí je 5 pracovních dní
od doručení výzvy. Nesplnění formálních náležitostí a nedodání některé z nedílných součástí žádosti
po uplynutí stanovené lhůty pro
doplnění žádosti je důvodem pro
vyřazení.
5. Dotaci je žadatel povinen vyúčtovat poskytovateli nejpozději do
30. 11. 2018.
VI.
Způsob poskytnutí dotace
1. Dotace bude žadateli poskytnuta
po splnění všech ustanovení těchto zásad a na základě uzavřené
smlouvy.
2. Dotace bude žadateli poskytnuta
nejpozději do 30ti dnů po podpisu
smlouvy.
3. Žadatel, kterému byla poskytnuta
dotace z Dotačního programu, je
povinen smlouvu do 30ti dnů od
doručení oznámení o přidělení dotace podepsat. Pokud tak neučiní,
nárok na dotaci zaniká.
4. Finanční prostředky budou žadateli poskytnuty formou bezhotovostního převodu na jeho bankovní účet uvedený v žádosti.
VII.
Uznatelné náklady
Za uznatelné náklady je považováno:
1. zabezpečení účasti členů žadatele
/klubu, oddílu/, na sportovních akcích – cestovné, startovné, ubytování,
2. nákup materiálu určeného pro
činnost žadatele, pro potřeby kluboven, pro potřeby sportovního
oddílu apod.
3. údržba a provoz sportovního areálu a klubového zařízení žadatele,
4. pronájem tělovýchovných a sportovních zařízení, sportovního areálu a klubového zařízení,
5. pronájem sociálního zařízení v
souvislosti se zabezpečením poskytovatelem podporované akce,
6. zabezpečení soustředění členů žadatele /klubu a oddílu/,
7. výdaje na uspořádání sportovních,
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kulturních a dalších akcí (spotřební materiál, nájemné, dohody, služby), místo konání takovéto akce
musí být na území města Tovačov,
8. propagaci poskytovatelem podporované akce,
9. materiální a technické zabezpečení poskytovatelem podporované
akce,

10. nákup pohárů, medailí a cen pro
účastníky poskytovatelem podporované akce.
VIII.
Závěrečná ustanovení
1. Žadatel o dotaci z Dotačního programu města je povinen řídit se
těmito zásadami.

2. Žádost o dotaci z Dotačního programu města, která nesplňuje
podmínky určené těmito zásadami, nebude do programu zařazena.
3. Dotační program schválila Rada
města Tovačov dne 17. 1. 2018
pod bodem usnesení č. 939/52 –
18.

Informace finančního odboru Městského úřadu v Tovačově
•
•

Splatnost místního poplatku ze psů je do 31. března.
Splatnost místního poplatku za odpady je do 30. června.

V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu od poplatku ve lhůtě
stanovené obecně závaznou vyhláškou, nárok na osvobození nebo úlevu od tohoto poplatku zaniká.
Dojde-li ke změnám, které mají vliv na poplatkovou povinnost, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode
dne, kdy nastala.
Obecně závazné vyhlášky, které jsou v platnosti, můžete vyhledat na www.tovacov.cz.
Informace ohledně místních poplatků Vám sdělíme na finančním odboru Městského úřadu v Tovačově, tel. 581 706 954.

Trochu statistiky….
Podle výpisu z evidence obyvatel bylo k 1. lednu 2018 v Tovačově celkem 2.469 obyvatel, z toho 1.249 žen a 1.220 mužů. Jistě
Vás bude zajímat, jaké bylo věkové složení obyvatel. O tom následující tabulka:
věk do 5 let

věk 6 – 17 let

věk 18 – 59
let

věk 60 – 79
let

věk 80 a nad
80 let

celkem

ženy

72

125

688

284

80

1249

muži

71

153

706

254

36

1220

celkem

143

278

1394

538

116

2469

A jaká byla migrace obyvatel v roce 2017?
Počáteční stav k 1.1.2017 byl 2.477 obyvatel. Do Tovačova se přistěhovalo 57 občanů, narodilo se 18 dětí, odstěhovalo se 42
občanů, zemřelo 41 občanů, takže k 31.12.2017 byl stav 2.469 občanů. Stav obyvatel v našem městě se za rok 2017 snížil o 8.
V průběhu roku 2017 se v našem městě uskutečnilo celkem 52 svatebních obřadů, z toho 5 svatebních obřadů, kdy alespoň jeden
ze snoubenců měl trvalý pobyt v našem matričním obvodu.
Jana Halířová (matrika)
Číslo 1/2018
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Výzva k zapůjčení historických fotografií města
Vážení občané,
v tomto roce si připomeneme 100. výročí vzniku samostatného státu Čechů a Slováků a také 100. výročí konce I. světové
války. Rádi bychom připravili a na Svatováclavské hody vydali
knihu s názvem Tovačov po 100 letech. Mělo by se jednat o
převážně obrazovou publikaci, ve které bychom představili vybraná místa našeho města v proměnách času. Máte-li zajímavé
historické fotografie (ne pohlednice) z různých míst Tovačova,
budeme rádi, pokud nám je poskytnete k oskenování a zveřejnění v knize.
Zájem máme o fotografie zejména z těchto míst:
• celkové pohledy na město,
• náměstí,
• zámek Tovačov,
• tovačovské školy,
• kostely a kaple,
• příroda (rybníky, jezera, dubová alej),
• Annín.
Pro knihu máme k dispozici poměrně bohatou sbírku archivních fotografií, ale rádi ji doplníme o vaše další zajímavé
snímky.

Fotografie můžete doručit na Městský úřad Tovačov – kancelář starosty města, nebo mailem na adresu starosta@tovacov.cz.
Předem vám děkuji za spolupráci.
Leon Bouchal

Příklad historické fotografie z archivu města

Policista OOP Kojetín oceněn jako „Policista roku“
V pátek 5.ledna 2018 proběhlo v Přerově slavnostní vyhlášení „Policisty roku
2017“, kde byli za svoji kvalitní práci oceněni nejlepší pracovníci Územního odboru Přerov v kategoriích „Policista roku,
Tým roku a nejlepší Občanský zaměstnanec roku“.
Oceněným náměstek ředitele Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje
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plk. Ing. Libor Krejčiřík a vedoucí územního odboru Přerov plk. JUDr. Martin
Lebduška poděkovali za jejich výbornou
prácí v roce 2017 a předali jim pamětní list, finanční odměnu a upomínkový
předmět.
Jedním z oceněných v kategorii „Policista roku“ je policista obvodního oddělení v Kojetíně prap. Stanislav Kozárek, který

je jedním z nejzkušenějších policistů na
tomto obvodním oddělení. U Policie České republiky slouží již 14 let, většinu této
doby na Obvodním oddělení v Kojetíně.
Policista byl oceněn za dlouhodobé dosahování výborných pracovních výsledků a
za příkladné plnění služebních povinností.
npor. Bc. Schrammová
vedoucí OOP Kojetín

Číslo 1/2018
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Základní škola
Halloween ve škole
V pátek 3. 11. 2017 se v naší škole sešly kromě žáků a
učitelů také různé příšerky, strašidla a nestvůrky. V soutěži O
nejlepší halloweenskou masku bodovaly Eliška Navrátilová
z 8. A, Lucka Glubišová ze 7. B a nejvíc se zvolené porotě líbila Terka Borková ze 7. A. Nesmíme zapomenout ale také
na všechny, kteří se odvážně zamaskovali a podpořili tak
netradiční páteční vyučování. Paní učitelka Eva Životková
se svou třídou 2. A a třída 6. B s paní učitelkou třídní Evou
Macháčkovou dostaly zvláštní ocenění za kolektivního ducha . Všem moc děkujeme a budeme se těšit v novém roce
2018 zase na nějakou prima akci.
Petra Nemravová
(členka poroty)

Číslo 1/2018
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Předvánoční soutěž „O nejhezčí adventní věnec“
V posledním týdnu před Vánocemi
jsme jako tříčlenná asistenční porota
(Nemravová, Říhošková, Bartošková)
prošly celou školu, navštívily každou
třídu a pečlivě obodovaly každý adventní věnec, který vánočně ozdobil dveře
nebo stůl zúčastněných kolektivů. Akci
pro celou školu vyhlásil školní parlament v čele s paní učitelkou Lehkou.
Zapojilo se dohromady 7 tříd a školní
družina, 3 třídy z I. stupně a 4 třídy z II.
stupně. Nezávislá a nepodplatitelná odborná porota body sečetla a vítěznými
teamy se staly třídy:
1. 5. A (v jedné třídě bylo vytvořeno
více adventních věnců)
2. 7. B
3. 8. A
Všem zúčastněným děkujeme a výhercům gratulujeme!
Text: Petra Nemravová
Foto: Bc. Lucie Bartošková Dis
Helena Říhošková

Soutěž „O nejhezčí vánoční ozdoby“
Naše škola se zapojila do soutěže, kterou vyhlásil Zámek
Tovačov a Tovačovský zámek, o.p.s., v rámci akce Vánoce na
zámku ve dnech 9. a 10. prosince. Během víkendu tak mohli
návštěvníci zámku ohodnotit třináct krásných stromečků. Osm
bylo z naší školy a tři ze školky. Jak to dopadlo?
Na prvním místě se umístili druháčci s krásným počtem 996
bodů, na druhém místě Koťátka ze školky se 789 body a na třetím místě třeťáci s počtem 681 bodů. Další místa postupně obsadily třídy: 6. A, MŠ Medvídci, 4. A, 1. AB, MŠ Berušky, 7. B, 6. B,
4. B
Všem gratulujeme! Vyučujícím i třídním kolektivům děkujeme za milou prezentaci ve městě.
Arana Adlerová
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Vánoce ve škole
Ve středu 13. prosince nás ve škole navštívily Vánoce.
Celá škola se rozvoněla vánočním punčem a perníkem, který
upekly naše šikovné paní kuchařky, a rozezněla se básničkami a písničkami prvňáčků. Zatímco někteří žáci opustili školu,
ti, kteří zůstali, pomohli při zdobení a chystání na odpoledne.
Tma se pomalu vkrádala do oken, a tak žákovský parlament
rozžehl světýlka na svátečně vyzdobeném schodišti a proměnil třídy na vánoční dílničky s poetickými jmény Hvězdná,
Baňková, Andělská, Andílkovská, Svícínková, Pučmeloudí
medová, Přáníčková, U Světlušek nebo U Veselé špachtličky.
Školní rozhlas pohoupal na svých někdy zlobivých vlnách
hezké melodie a škola byla plná úsměvů. Rodiče a prarodiče

Číslo 1/2018

chodili se svými ratolestmi a v každé dílničce si mohly děti
pod odborným dohledem paní učitelek a jejich pomocníků
něco hezkého vyrobit. Stranou však nezůstali ani dospělí. Jak
se drží školní štětec v ruce, si zopakoval i pan místostarosta.
Z baňkové dílny se třpytky nesly na papučích až do druhého
patra. Cestou míjely vyzdobené stromečky a velké šišky. V půl
šesté škola pomalu utichala a poslední třpytku vyprovodily
paní uklízečky. Pak zhasly a ve čtvrtek byla škola opět plná
žáků. Jen výzdoba nám připomněla, že tu bylo včera hezky a
útulno a my se můžeme dál těšit na Vánoce, na ty opravdové,
v našich domovech.
Arana Adlerová
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Soutěž o nejlepšího mladého chemika
Dne 13.12.2017 se naši žáci z 9. A (Tomáš Hanák a Jan
Matula) účastnili soutěže o nejlepšího mladého chemika.
Soutěž pořádá SPŠ Hranice, obor aplikovaná chemie, ve
spolupráci s největším chemickým podnikem v kraji - společností PRECHEZA, a.s., generálním partnerem této akce.
Výherci si díky takto silnému sponzorovi mohli odnést tablet, dron, chytré hodinky a mnoho dalších zajímavých cen. Oceněni byli úplně všichni účastníci soutěže. Soutěžící
nejprve napsali test z rozsahu učiva
základních škol a následně si i vyzkoušeli některé pokusy (srážecí reakce ve
zkumavkách nebo tavení a ohýbání
skla). Studenti průmyslové školy jim

pak ukázali i efektní chemické pokusy (titrace, peklo ve
zkumavce, zlato z vody a mnohé jiné). Okresního kola se
tedy účastnilo celkem 26 základních škol. Z celkového počtu 75 žáků se Tomáš Hanák umístil na krásném 13. místě.
Gratulujeme.
Tomáš Šilha

Sférické kino ve škole
Před Vánocemi ve dnech 21. a 22. prosince naši žáci
mohli zhlédnout v naší tělocvičně výukové programy
zvláštním způsobem. Jednalo se o takzvané sférické kino.
Toto kino není klasické, ale jedná se o nafouknutou kupoli,
do které si žáci vlezou, a uvnitř na stěnách kupole se promítá výukové video. Během programu se děti ocitly ve 3D
prostoru a připadly si, jako by ležely přímo pod hvězdnou
oblohou či na dně oceánu. Výukové programy jsou přizpůsobeny věku žáků a děti prvního stupně mohly ve čtvrtek
zhlédnout např. Tajemství stromů nebo Vesmírné dobrodružství. Oproti tomu žáci druhého stupně v pátek viděli
výukové filmy Astronaut, Původ života, Zpátky na měsíc a
Hledání hranice sluneční soustavy.
Tomáš Šilha
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Lyžařský kurz Branná
Ve dnech 22. - 26. ledna se žáci
navštěvující Základní školu Tovačov
zúčastnili lyžařského výcvikového
kurzu. Účastníci kurzu byli ubytováni v hotelu Kolštejn nacházejícím se
v Jeseníkách v obci Branná. Tohoto
cvičení se zúčastnilo celkem 35 dětí
(v rozmezí šesté až deváté třídy) a pět
pedagogických pracovníků. Děti byly
rozděleny v rámci výuky do čtyř skupin, a to na pokročilé nebo začínající
lyžaře a snowboardisty.
Odjezd na lyžařský kurz proběhl v pondělí ráno od Základní školy.
Příjezd do hotelu byl naplánován na
oběd. Po obědě a ubytování byli žáci
rozřazeni do jednotlivých družstev.
Následně začaly první hodiny kurzu
na svahu. Večer proběhla přednáška
na téma „Nebezpečí hor, chování se
v zimní přírodě, lyže a vázání, životospráva, první pomoc při úrazu na
svahu a chování ve skiareálu“, poté
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proběhl seznamovací večírek formou
her. Žáci se během dalších dvou dní
zdokonalovali v lyžařské sportovní
činnosti, aby pak mohli své dovednosti v rámci družstev zúročit v soutěžním slalomu, který se jel ve čtvrtek
v dopoledních hodinách. Umístění ve
slalomu proběhlo následovně: pokročilí lyžaři na 1.místě Dominik Jegla
(9.A), 2.místo Jan Matula (9.A), 3.místo
Barbora Smolková (8.A), začátečníci lyžaři: 1.místo Luciana Skopalová (6.B),
2.místo Hana Zapletalová (6.A), 3.místo
Lucie Glubišová (7.B), pokročilí snowboardisté: 1.místo Karolína Šupíková
(8.A), 2.místo Jiří Pazdera (8.A), 3.místo Eliška Hlavinková (7.B), začátečníci snowboardisté: 1.místo Valentýna
Dohnalová (7.B), 2.místo Jan Halenka
(7.B), 3.místo Martina Mrázková (7.B).
Celý týden po večeři probíhaly zábavné soutěže, jak hromadné, tak skupinové, a také se ukázalo, že žáci, když

chtějí, dokážou se bavit i bez moderních elektronických zařízení. Ve středu
odpoledne měly děti v rámci kurzu odpočinkový půlden, kdy si hodinu zahrály bowling a hodinu byly ve wellness
(sauna, vířivka, bazén se slanou vodou
a relax). Po celou dobu lyžařského kurzu byly ideální podmínky pro lyžování,
dostatek sněhu a teploty kolem nuly,
i když prognózy na začátku ledna nebyly zrovna příznivé. Jen na škodu, že
sníh neměl takovou konzistenci, abychom si mohli postavit sněhuláka. Tak
jsme si místo toho zašli po skupinkách
jedno odpoledne po obědě na pohár a
zákusek do místní cukrárny.
Tomáš Šilha
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Turnaj
Mladší žáci navštěvující ZŠ a MŠ Tovačov se v sobotu
dne 13. 1. zúčastnili halového turnaje v malé kopané pro
ročník 2006. Do tohoto turnaje jsme nastoupili se šesti
hráči ročníku 2006, třemi hráči ročníku 2007 a dvěma hráči narozenými v roce 2008. Ve velmi kvalitně obsazeném
turnaji, kde se proti nám postavily týmy jako Líšeň, Sparta
Brno, či Zlín, nás nikdo výrazně nepřehrál a umístili jsme
se na šestém místě z celkového počtu sedmi účastníků
(1.Líšeň, 2.Nový Jičín, 3.Sparta Brno, 4.Uničov, 5.Slavonín,
6.Tovačov, 7.Zlín). Naši hráči jednou vyhráli, dvakrát remizovali a třikrát prohráli. Střelci našeho týmu byli Matěj
Balenčín a Jakub Kohn - 2 vstřelené branky, a Martin Lehký,
který vstřelil jednu branku.
Tovačov – Slavonín
1:1
Tovačov – Zlín
3:0
Tovačov – Sparta Brno
0:2

Tovačov – Uničov
Tovačov – Nový Jičín
Tovačov – Líšeň Brno

0:0
0:3
1:5
Tomáš Šilha

Mateřská škola
Čas utíká jako voda a už je za námi
1. pololetí školního roku. Nevím jak
vy, ale my ve školce jsme si ho parádně užili. Vůbec jsme se totiž nenudili.
Počasí nám přálo, a tak jsme mohli
spoustu krásných dní ke hrám využí-
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vat naši zahradu a podnikat spoustu
procházek do přírody.
Děti z Koťátek zahájily opět
Stonožkové výpravy za poznáním
krás okolí Tovačova, Berušky vyrážely
na prodloužené otužovací procház-

ky, třeba okolo Donbasu, Hradeckých
rybníků, nebo do Trní. A protože počasí nám opravdu přálo, vyrazili jsme
ještě na výlet do Kovozoo v Uherském
Hradišti a do Živé vody v Modré.
Každý měsíc za námi přijelo diva-
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dlo, které dovezlo vždy hezkou pohádku, nadále pokračujeme ve všech
třídách v projektu Celé Česko čte dětem, a tak s radostí vítáme hodné maminky, babičky či jiné ochotné příbuzné, kteří dětem před spaním přečtou
pohádku. Děti z Medvídků se věnují
recyklování.
V listopadu nás v MŠ navštívila
paní P. Palčíková s kolegou Radkem ze
spolku Děti a příroda a připravili nám
bezva besedu o myslivosti. Děti měly
možnost seznámit se s životem v lese,
se zvířátky, s prací myslivce, osahat si
různé paroží a srst zvířat, vyzkoušely si, jak těžká je flinta, a dokonce si
mohly pohladit štěňátko.
Dny se v listopadu začaly krátit a
my jsme se ve školce začali poctivě
připravovat na naši největší podzimní
Martinskou slavnost. Tvořili jsme dekorace a děti poctivě s rodiči dlabaly
dýně, kterými jsme vyzdobili zahradu
školky. V den slavnosti na děti ve školce čekal skřítek podzimníček, který
děti naučil uspávací básničku, a spo-

lečnou písničkou se jim podařilo přivolat Martina, který ke školce opravdu
přijel na bílém koni. Potom se všichni
společným průvodem vydali do zámku,
kde na ně čekala zimní královna, aby
převzala od Podzimníčka vládu. Děti
dostaly dárečky a mohly se zahřát dětským punčem a posilnit se dobrotami,
které napekli ochotní rodiče, a patří jim
za to velký dík. Následovala diskotéka, u
které se všichni zahřáli a protáhli si tělo.
Akce se nám vydařila a děkujeme všem,
kteří se na akci podíleli.
Jak už to v prosinci bývá, i ve školce se 5. 12. ozval zvoneček a cinkání
řetězu. Děti už věděly, že nás přišel
navštívit Mikuláš se svou družinou.
Čertíci si sice donesli pytel, ale protože máme ve školce samé hodné děti,
odešli s prázdnou.
Nezapomněli jsme ani na své nejbližší a poctivě jsme se připravovali
na vánoční besídky. Ve třídě Sluníček
naše nejmenší děti ukázaly, co všechno se už stihly naučit, u Medvídků se
hrála pohádka, Berušky se proměnily

v čertíky a Koťátka ukázala, že znají
vánoční zvyky a tradice.
S dětmi jsme se letos také zapojili do soutěže O nejkrásnější vánoční
stromeček při příležitosti akce Vánoce
na zámku a také na akci Česko zpívá
koledy 13.12. na náměstí.
Co nás čeká ve 2. pololetí? Děti
z Berušek začaly navštěvovat místní
saunu a předškoláky čeká návštěva
v naší škole, do které se už moc těší.
Čeká nás sportovní olympiáda mezi
školkami, výlet za zvířátky, předplavecký výcvik, školka v přírodě a …..
víc neprozradím, nechejte se překvapit. Nudit se ale rozhodně nebudeme.
Ze všeho nejdříve chceme pozvat
všechny děti, rodiče a známé na tradiční Dětské šibřinky, které se konají
v neděli 11. března ve sportovní hale
v Tovačově. I letos to bude odpoledne
plné smíchu, zábavy, soutěží a srandy
s agenturou Kouzelný karneval. Tak
neseďte doma a přijďte, budeme se
na Vás těšit.
Lenka Šálková, MŠ

„Recyklohraní aneb Ukliďme si svět“ v MŠ
I v letošním školním roce se MŠ
zapojila do plnění úkolů v rámci
RECYKLOHRANÍ, které jsme propojili
s projektem naší MŠ „POZNÁVÁME A
CHRÁNÍME NAŠI PŘÍRODU“.
Číslo 1/2018

Snažíme se v děti vést pomocí
her, tvoření a praktických činností k
ohleduplnosti k životnímu prostředí.
Učíme děti odpad třídit. Při tvoření
využíváme i použité či opotřebova-

né materiály, které by jinak skončily
jako odpad v kontejnerech. Do plnění
úkolů se pustila třída Medvídků ( 3-4
roky).
Jak se nám to daří, posuďte sami:
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září :
třídění odpadu, opakování kam co
patří, pozorování odvozu odpadu komunálními službami,
sběr papíru, kdy celá MŠ nasbírala
2 577 kg, zapojily se všechny třídy,
velké vycházky okolo Hradeckého
rybníku, krmení labutí a kachen, poznávání rostlin, založení květinového
koutku ve třídě,
říjen :
výlet do KOVOZOO v Uherském
Hradišti, kde děti zhlédly, co vše je
možné vyrobit z kovového odpadu, a
na Modrou s prohlídkou areálu “Živá
voda“ – podvodní tunel, kde děti
mohly pozorovat podvodní sladkovodní svět (celá MŠ), soutěž ve sběru
kaštanů v MŠ, kdy celá MŠ nasbírala
869 kg, sběr přírodnin a následné tvoření ve třídě, plnění I. úkolu v rámci
recyklovaní pod názvem Vydržím víc
a posloužím déle! - úkol byl zaměřen na baterie a akumulátory, cílem
bylo poznat, pochopit a porovnat
odlišnosti, výhody či nevýhody těchto zdrojů energie, správné zacházení
s bateriemi a akumulátory; děti tvořily
koláž, kde vyobrazily alternativy starších mechanických přístrojů a domácích pomocníků s přístroji na baterie
a akumulátory, pozorování tradičního
výlovu Hradeckého rybníku, návštěva
sádek,
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listopad :
beseda o lesní zvěři se členy spolku „Děti a příroda“ (celá MŠ), zapojení
rodičů , výroba ježků z přírodnin a již
použitých materiálů,
prosinec :
krmení ptáčků v areálu MŠ, sypání krmení do krmítka, výroba papírových svíček ze zbytků jako ozdoba na
stromeček,
leden :
doplňování ptačích krmítek, krmení kachen a labutí pečivem, které
jsme si ve třídě nasušili, výroba ptáčků z odpadových materiálů (plastová
víčka od kávy, síťky od ovoce a brambor, knoflíky, pírka, úplety…), plnění II. úkolu v rámci recyklovaní pod
názvem Krok za krokem - s pomocí
motivační pohádky „O Sněhurce aneb
elektrospotřebiče naši pomocníci“
jsme si připomněli správné zacházení s elektrospotřebiči ve fázi užívání a následně při vyřazení, upevnili
znalosti o třídění odpadů, pro jaký
druh odpadu se používají určité barvy kontejnerů, co znamenají symboly
na výrobcích – přeškrtnutá popelnice,
panáček s košem; zhotovili jsme loutky z odpadového materiálu a zahráli
si divadlo.
Do recyklování se zapojují i nejmenší děti ze Sluníček ( 2-3 roky) :

září :
seznámení s tříděním odpadu, děti
se učí poznávat barvy kontejnerů, ve
třídě třídí papír a plast,
říjen :
děti vyráběly strom z brček + knoflíků, rybník z plastových víček + obaly
z kinder vajíček, žáby z nafukovacích
balonků, kapry z tácků od cukroví,
listopad :
MŠ nasbírala 17 kg tonerů, největší dík za spolupráci patří Domovu pro
seniory v Tovačově, děti nasbíraly ulity
od šneků a říční mušle, které následně
malovaly barvami, malování pírky, které našly v přírodě,
prosinec :
krmení zvířat a kachen starým pečivem, výroba kaprů z knoflíků, recyklování sklenic + molitanová drť – netradiční přání na Vánoce, recyklování papírových tácků od cukroví – Mikuláši,
výroba andílků ze skořice a pírek.
I nadále sbíráme v MŠ tonery a vybité baterie. Nádoby na sběr jsou umístěny v šatně třídy Sluníček (přední budova dole).
Přispět může každý z vás. Děti za
sběr a plnění úkolů získávají body,
které je možno vyměnit za hodnotné
ceny.
Děkujeme jménem dětí všem, kteří se s námi do sběru zapojí.
MŠ
Řepková J. , Křesťanová J.
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Školní družina
Vánoční dobročinná sbírka ve školní družině
V předvánočním čase proběhla v ŠD
Vánoční dobročinná sbírka pro děti
z Domova pro ženy a matky s dětmi
v Olomouci. Snažili jsme se 12 dětem
udělat radost a splnit jejich vánoční přání. Ze seznamu dárků, který jsme od dětí
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dostali, byly některé dárky zakoupeny
přímo ochotnými rodiči dětí z ŠD. Díky
Vánoční dobročinné sbírce jsme pro děti
vybrali nejen obnošené oblečení, ale
také finance, za které jsme nakoupili zbývající dárky ze seznamu. Podařilo se nám

vybrat na hotovosti 1.438,- Kč. Dárky i
oblečení jsme odevzdali dětem z domova 20. 12. 2017. Děkujeme všem, kteří
nás podpořili a zapojili se do naší sbírky.
Děti a vychovatelky ŠD
Pavla Dočkalová, Zuzana Dočkalová
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Střední škola řezbářská Tovačov
Co nového na Střední škole řezbářské?
Aby se u nás ve škole žáci nenudili, snažíme se jim tradiční výuku nějak zpestřit – třeba účastí na různých zajímavých
projektech …..
Projekt „Živá knihovna“
Ve čtvrtek 16. 11. zavítala do naší školy živá knihovna. V
úvodní hodině jsme byli seznámeni s cíli a zásadami tohoto
zajímavého projektu (zrealizovala ho pro nás o. p. s. ARPOK
z Olomouce) a taky jsme se zamýšleli nad některými otázkami souvisejícími se sebepoznáním i s poznáním a pochopením druhých. Pak už jsme v malých skupinách poslouchali
příběhy živých knih……
Každá skupina prožila postupně tři rozhovory se třemi
„živými knihami“ (př. řeholní sestra, italský učitel matemati-

ky, muslim ze Sýrie, vyléčená anorektička, paní, která odjela
do Himalájí). Tři rozhovory probíhaly v češtině, dva v angličtině (s možností využít tlumočníka). Po přečtení krátké anotace byla každá skupina „knihovníkem“ odvedena k vybrané
„živé knize“. Ta se krátce představila a vyprávěla o sobě, o
svých zkušenostech, zážitcích a odpovídala na případné dotazy.
Po skončení všech tři rozhovorů jsme o jednotlivých příbězích diskutovali, sdíleli jsme své dojmy a postřehy.
A jak se nám knihovna líbila???
„Nejvíc mě zaujal matikář – byl zábavný a měl dobré nápady, pak taky student ze Sýrie. Je to zvláštní, jak se tolik
různých lidí sešlo na jednom místě a předávali zážitky, informace…“
„Řeholní sestra mě zaujala svým chováním, jelikož jsem
si myslela, že sestry musí být vážné, ale to jsem se asi zmýlila. Když jsme se zeptali, jestli svůj stejnokroj musí nosit pořád, tak odpověděla s vtípkem: Musím, nemusím, neboj, na
spaní mám pyžamo…“
„Nejvíce mě zaujal muslim, který nám vyprávěl o svém
životě, o stereotypech, o tom, co si lidé myslí o muslimech,
o aktuální situaci v Sýrii a jeho životě v Česku a Velké Británii…“
„Ze všech tří příběhů mě asi zaujal nejvíce italský učitel,
který vlastně učí učitele, aby učili podle slov Ámose Komenského „škola hrou“.
„Nejvíc mě zaujala asi řádová sestra. Já jsem si všechny
tyhle lidi představovala jako, že musí být nudní a starají se
jenom o víru, a přitom byla úplně v pohodě……“
Projektový den s Policií ČR
4. ledna se skupina žáků naší školy zúčastnila Projektového dne s Policií ČR. O co šlo?
Nejdříve jsme na služebně obvodního oddělení PČR
v Kojetíně vyslechli přednášku o práci policie a seznámili
jsme se s požadavky, které musí splnit každý, kdo chce do
řad policistů vstoupit. Následovala praktická část, při níž

Číslo 1/2018
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jsme si mohli zastřílet z laserové pistole, nahlédnout do cely
předběžného zadržení, vyzkoušet policejní vysílačku, potěžkat neprůstřelnou vestu nebo usednout do policejního
auta. V poslední části jsme absolvovali tři části testu fyzické
zdatnosti - člunkový běh, kliky a celomotorický test (běh na
1000 metrů se nekonal). A jak jsme dopadli? Nejlepším střelcem skupiny se stal Joel Blowers z Ř4. Slušný střelecký výkon
podala i děvčata, která některé pány s přehledem přestřílela. Nejlepší fyzickou zdatnost prokázal Filip Konečný z Ř3,
výborně si vedl i Jirka Tschertner z Ř4.

Pokud chcete o životě školy vědět víc, navštivte naše
webové stránky – www.sstovacov.cz .
Pro zájemce o studium pořádáme v pátek 9. února od
8.00 do 18.00 den otevřených dveří. Letní výstava pak proběhne ve dnech 19. – 22. června 2018. Kromě zhlédnutí maturitních prací řezbářů a nových výrobků vytvořených žáky
všech oborů si zájemci o práci se dřevem budou moci pod
dohledem učitelů odborného výcviku zhotovit misku nebo
jiný zajímavý výtvor.
Marta Sedlářová + studenti SŠŘ

Různé
85 let Moravského ornitologického spolku v Přerově
V Přerově dne 4. prosince 1932 proběhla v restauraci Akciového pivovaru
ustavující schůze Moravského ornitologického spolku (MOS). Přerovský ornitologický spolek se brzy stal významnou československou ornitologickou organizací,
a to především díky své rozsáhlé vydavatelské činnosti, a také vybudoval jedinou
ornitologickou stanici v Československu.
Prvním předsedou spolku byl zvolen
učitel František Ginter (1904–1986), člen
městské rady a od roku 1945 poslanec
Zemského národního výboru v Brně.
Právě tento přerovský rodák byl iniciátorem vzniku spolku a organizátorem jeho
další činnosti po několik následujících
desetiletí. Od roku 1952 nesměl z politických důvodů vykonávat funkci předsedy
ani být členem výboru, ale i přesto zůstal
aktivním členem a významným podporovatelem spolku.
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V padesátých letech byl znárodněn
veškerý majetek Moravského ornitologického spolku (Ornitologická stanice,
sbírky i rozsáhlá přírodovědecká knihovna). Spolková činnost byla zakázána, ale
MOS přečkal i toto období jako zájmová
složka Muzea Komenského v Přerově pod
názvem Moravské ornitologické sdružení.
V březnu 1991 byla obnovena právní
subjektivita Moravského ornitologického
spolku registrací stanov na Ministerstvu
vnitra ČR. Spolek začal vydávat celostátní ornitologický časopis Moravský ornitolog, později přejmenovaný na Ptáci
kolem nás. Pokračoval ve spolupráci
s Muzeem Komenského v Přerově ve vydávání odborného ornitologického periodika Zprávy MOS a rozvíjel osvětovou
a propagační činnost v oblasti ochrany
ptactva a jeho biotopů.
V roce 2005 se MOS stal středomo-

ravskou pobočkou České ornitologické
společnosti a tím i součástí mezinárodní
organizace Bird Life International, která
sdružuje více než milion ornitologů, pozorovatelů a ochránců ptactva na celém
světě.
Členové MOS pořádají každoročně
řadu ornitologických exkurzí pro veřejnost, účastní se celostátních i mezinárodních projektů na výzkum i ochranu ptáků.
Aktivně se zapojují do ochrany přírody,
ptactva i ptačích lokalit, a to převážně na
střední Moravě. Svoji rozsáhlou činnost
prezentují v médiích a odměnou jim je radost z pozorování volně žijícího ptactva.
Videoklip z výstavy: „80 let společně
pro ptáky a pro lidi“, která se uskutečnila
v Muzeu Komenského v Přerově v roce
2012, si můžete prohlédnout na: http://
youtu.be/inuOUlLpOBY
Jiří Šafránek
Číslo 1/2018
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Podrobnosti o historii Moravského
ornitologického spolku naleznete na
panelech z výstavy „80 let společně
pro ptáky a pro lidi“, která se uskutečnila v Muzeu Komenského v Přerově
v roce 2012.
1) Kořeny moravské ornitologie
-http://birdwatching.cz/images/panely_vystava/01-panel-MOS13_pokus.jpg
2) František Ginter (1904 – 1986) http://birdwatching.cz/images/panely_vystava/2_panel.jpg
3) Ornitologická stanice - http://birdwatching.cz/images/panely_vystava/3_PANEL.jpg
4) Knihovna MOS
- http://birdwatching.cz/images/panely_vystava/04_PANEL.jpg
5) František Hejl – Mračovský (1909 –
1989)

- http://birdwatching.cz/images/panely_vystava/05_PANEL.jpg
6) Středomoravská výstava a příběh
Světlušky
- http://birdwatching.cz/images/panely_vystava/06_PANEL.jpg
7) Poválečné období
- http://birdwatching.cz/images/panely_vystava/07_PANEL.jpg
8) Nový začátek (1970 – 1985)
- http://birdwatching.cz/images/panely_vystava/08_PANEL.jpg
9) RNDr. Jiljí Sitko, CSc.
- http://birdwatching.cz/images/panely_vystava/09_PANEL.jpg
10) Tři generace ornitologů
- http://birdwatching.cz/images/panely_vystava/10_PANEL.jpg
11) Taxidermie = preparování živočichů
- http://birdwatching.cz/images/pa-

nely_vystava/11_PANEL.jpg
12) Novodobá historie (1991 – 2012)
- http://birdwatching.cz/images/panely_vystava/12_PANEL.jpg
13) Povodně 1997
- http://birdwatching.cz/images/panely_vystava/12_PANEL.jpg
14) Jiří Šafránek – ochrana ptáků a
média
- http://birdwatching.cz/images/panely_vystava/14_PANEL.jpg
15) Mediální kampaně
- http://birdwatching.cz/images/panely_vystava/15_PANEL.jpg
16) Jak přesvědčovali veřejnost, úřady
a politiky …
- http://birdwatching.cz/images/panely_vystava/16_PANEL.jpg
17) Příběh plovoucích ostrůvků
- http://birdwatching.cz/images/panely_vystava/17_PANEL.jpg

Foto v příloze:
Letáky MOS určené pro veřejnost, propagující ochranu našeho ptactva.
Logo Moravského ornitologického spolku s hnízdem moudivláčka lužního je již 85 let symbolem ochrany ptactva nejen
na střední Moravě.
Ornitologických exkurzí MOS se za více než 20 let zúčastnily tisíce zájemců o pozorování ptactva.
Časopisy Moravského ornitologického spolku vydávané v letech 1992 – 2004.
Číslo 1/2018
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Mizerný Tovačov – 4. díl

Originální způsob odstavení jízdního kola. A pak že máme na náměstí málo parkovacích míst.

V zimě asi někomu chybí vhodný materiál na otop. Plaňky z dřevěného plotu jsou ideální.
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Nepotřebujete někdo skoro nový boiler?

Nebo třeba zánovní dveře z Annína?
Číslo 1/2018
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Proč bych se s těmi krámy tahal do sběrového dvora. Na to nemám čas.

Proč bych se s těmi krámy tahal do sběrového dvora. Na to nemám čas.
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Podzimní slučka táborníků Spolku ProAktivity
Podzimní počasí již vládlo našim krajinám, a proto abychom se při těchto chmurných dnech trošku zahřáli, napadlo nás zavzpomínat si v kruhu přátel na ty krásné letní
dny a na to, jak jsme si je užili. Uběhlo přesně 90 dní od našeho rozloučení po táboře na tovačovském autobusovém
nádraží a na tom samém místě jsme opět s tetami dychtivě
vyhlíželi známé tváře. Byl pátek 3. listopadu a po 17. hodině večerní se naše tlupa začala scházet.
Nakonec jsme směr tovačovská hala z nádraží vyrazili
v počtu 13 účastníků tábora a tři tety. Prvním bodem pátečního programu byla večerní procházka. Z vycházky se
stala spíše večerní bojovka, ale o to víc jsme si to užili. A
jelikož nám všem po cestě neskutečně vyhládlo, ihned po
návratu k hale započala příprava večeře. Společnými silami jsme nachystali ohniště a opekli si buřty a kabanos.
Po této velkolepé hostině již bylo pro všechny zúčastněné
připraveno překvapení, a to promítání předpremiéry táborového filmu. Nutno dodat, že film sklidil značné ohlasy.
Zatlačili jsme slzičky a vrhli se na další aktivity. Účastníci
si sami zvolili krále střelců, vybíjené, která má spoustu variací a která nás tak bavila, že jsme ji hráli až do pozdních
nočních hodin. Celí vyčerpaní jsme si po odehrání nespočtu kol této akční hry ustlali v tělocvičně na žíněnkách
a zachumlali se do spacáků. Tety vytuhly během několika
minut, takže těžko odhadnout, dokdy klábosily dětičky…

Ráno jsme si poleželi až skoro do 9 hodin, posnídali a
vydali se pomalu zpět na autobusové nádraží, kde byl oficiální rozchod. Naplněni novými zážitky jsme se rozloučili a vrátili se postupně do realit svých životů. Bohužel se
spoustou z loňských účastníků našeho tábora se již nesetkáme kvůli věkovému omezení. Doufáme však, že vytvořená přátelství přetrvají a že snad jednou rozšíří náš tým
vedoucích.
S pozdravem teta Honza
Spolek ProAktivity
www.spolekproaktivity.blogspot.cz

Městská knihovna v Tovačově
Městská knihovna v Tovačově nabízí příznivcům dobrého čtení na 16 000
svazků knih, přičemž v loňském roce
bylo zakoupeno více než 600 nových
titulů a prostřednictvím dotovaných
regionálních služeb byly z Knihovny
města Olomouce zapůjčeny 3 soubory
knih. Při zajišťování knižních novinek je
i nadále vycházeno z aktuálních nabídek knižních nakladatelství a distribucí
a zároveň je kladen důraz na požadavky a zájem návštěvníků knihovny. V
předchozím roce zajistila tovačovská
knihovna vyřízení individuálních požadavků čtenářů zapůjčením téměř 300
titulů z jiných knihoven, z nichž většinu
tvořily odborné knihy a studijní literatura.
Knihovnu navštěvuje více než 200
registrovaných čtenářů a mezi jejími
návštěvníky jsou i občané z okolních
obcí, kteří by sice mohli využívat knihovnických služeb v místě svého bydliště, ale z důvodu větší nabídky knižních novinek upřednostňují návštěvu
tovačovské knihovny.
Největší zastoupení knižního fondu
tvoří beletrie, zejména detektivní žánr,
poté následují historické knihy, romáČíslo 1/2018

ny pro ženy a literatura faktu (knihy s
válečnou tématikou).
Mnozí oblíbení autoři si udržují i
nadále přízeň svých čtenářů a jedním z
nich je např. V. Vondruška, D. Steelová,
L. Kepler, J. Nesbo, S. King, B. Woodová,
J. Deaver, T. Keleová-Vasilková, E.
Boček, W. Smith, J. Patterson, M. Cole,
V. Erben, D. Brown, S. Češka, R. Cook, S.
Larsson, R. Ludlum ...
Během posledních let nastoupila
další generace spisovatelů, kteří dokázali upoutat čtenáře svými romány např. R. Bryndza – Dívka v ledu;
D. Lagercrantz – pokrač. Milénia; F.
Francis (syn D. Francise) – Ohrožení;
R. Třeštíková – Bábovky; P. Hartl –
Okamžiky štěstí; J. Moyesová – Poslední
dopis od tvé lásky; P. Hawkins – Dívka
ve vlaku; F. Niedl – Rytíři z Vřesova, E.
Urbaníková – Všechno nebo nic; K.
Janouchová – Sesterstvo a další...
K doplňkovým službám knihovny
patří možnost práce s pc (přístup k
internetu a reprografické služby – tisk
a kopírování), meziknihovní výpůjční
služby (dle požadavku čtenářů je možné objednat knihy i z jiných knihoven)
a na základě telefonické nebo elektro-

nické objednávky si mohou čtenáři
zajistit výběr knih, které budou připraveny na konkrétní dobu k vyzvednutí.
Knihovna v Tovačově se nachází v
přízemí budovy městského úřadu na
náměstí a půjčovní doba zůstává nezměněna, tzn. v pondělí a ve čtvrtek
od 8 – 12, 13 – 17 hod. Knihy pro děti a
mládež jsou k dispozici v knihovně ve
škole každou středu v době od 13 – 16
hod.
Informace pro nové čtenáře – vyplnění přihlášky vč. ověření osobních
údajů dle OP, zaplacení čtenářského
poplatku (viz. ceník) a informace o
službách knihovny a povinnostech
čtenáře.
Jednorázový čtenářský poplatek na
r. 2018 je stanoven ve výši 120,- Kč, pro
seniory a studenty 100,- Kč a pro děti
do 15 let 60,- Kč.
Veškeré informace ohledně služeb
knihovny jsou k dispozici na tel. č. 581
706 961 nebo webových stránkách –
knihovnatovacov.cz, kde lze získat informace o knižních novinkách i fondu
knihovny prostřednictvím on-line katalogu nebo uvedených odkazů.
Lenka Pazderová, knihovnice
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Některá výročí a významná data roku 2018
1203 – první zmínka v tovačovských listinách o tvrzi,
s Tovačovem se zde pojí jména Vok a Pomněn, 815 let
1303 – olomoucký biskup Jan potvrdil darování (králem
Václavem II.) markrabského dvora s příslušným majetkem
faráři Jakubovi a kostelu sv. Jiří a Stanislava, 715 let
1438 – (4. dubna) se narodil Ctibor II. Tovačovský z Cimburka,
580 let
1458 – sňatek Ctibora Tovačovského z Cimburka s Eliškou
z Melic, 560 let
1473 – město získalo právo pečetit zeleným voskem (právo
udělil král Vladislav II.), 545 let
1503 – (15. března) prodej hradu Johanou z Krajku Vilémovi
z Pernštejna – Pernštejnové na Tovačově, 515 let
1503 – poprvé v písemných pramenech zmiňován Hradecký
rybník, 515 let
1548 – zemřel Jan z Pernštejna (zvaný Bohatý), 470 let
1558 – Tovačov v držení Vratislava z Pernštejna (zvaný
Nádherný), 460 let
1608 – zemřela Marie Max. Manriquez de Lara (Černá paní
Tovačovská), 410 let
1643 – (3. července) zámek podlehl švédským vojskům v období třicetileté války (1618-1648), 375 let
1673 – postavena špitální kaplička sv. Anny a Jáchyma (stav.
Julius Ferdinand ze Salmu), 345 let
1678 – zřízen Panský dům (šenk vrchnosti), dnešní restaurace
U Tří králů, 340 let
1678 – v Tovačově vznikl cech řeznický, 340 let
1678 – Židé získali od vrchnosti právo čepovat ve městě kořalku, 340 let
1713 – narodil se Jan Antonín Nevídal, barokní malíř, autor
obrazu sv. Jiří v kostele sv. Jiří, 305 let
1758 – město i zámek obsazeno pruským vojskem pod vedením generála Seydlitze (období sedmileté války), 260 let
1763 – zemřel Bernart Jan Petřvaldský (majitel tovač. panství) ve věku 28 let, 255 let
1763 – do Tovačova přichází hrabata z Kuenburgu, 255 let
1783 – (10. září) požár města i zámku (vyhořela i věž), 235 let
1788 – zrušena kaple nejsvětější Trojice na zámku , 230 let
1788 – stavba farního kostela sv. Václava (dokončena 1793),
230 let

1793 – vysušen Hradecký rybník a přeměněn v ornou
půdu, 225 let
1803 – sňatek hraběte Arnošta z Kuenburgu s Vilemínou
Annou z Munch-Bellinghausenu, 215 let
1838 – zemřel Arnošt hrabě z Kuenburgu, 180 let
1853 – (23. října) se narodila Františka Xavera Běhálková,
165 let
1878 – zemřel Jan Nepomuk hrabě z Kuenburgu, 140 let
1878 – Gutmanni povýšeni do rytířského stavu, 140 let
1888 – založena Městská spořitelna, 130 let
1903 – začala probíhat elektrifikace města, 115 let
1908 – (26. srpna) narodil se Bohumír Štéger, autor čtyř
knih regionálních pověstí, 110 let
1918 – (3. listopadu) oslava samostatného Československého
státu, 100 let
1923 – uvedena do provozu obecní knihovna, 95 let
1923 – (22. ledna) narodil se Grigorij Kucenko (padlý letec
v Tovačově v roce 1945), 95 let
1943 – zřízen obecní rozhlas, 75 let
1943 – gestapem zatčeni tři členové rodiny Venclíkovy, 75
let
1948 – (28. června) zámek předán Ministerstvem zemědělství do vlastnictví města Tovačova, 70 let
1948 – velké krupobití, které zničilo 50 % úrody, 70 let
1948 – Tovačov navštívil Jan Masaryk, 70 let
1953 – obnoven Hradecký rybník Státním rybářstvím
Přerov, 65 let
1958 – (3. května) zámek zapsán do státního seznamu nemovitých památek, 60 let
1968 – zahájena stavba sauny, 50 let
1968 – (23. srpna) přijely do Tovačova tanky vojsk
Varšavské smlouvy, 50 let
1978 – protrhla se hráz mlýnského náhonu a, voda zaplavila Podzámčí, 40 let
1983 – zahájeny práce na výstavbě nového nákupního
střediska, 35 let
1998 – dokončena stavba nového domova pro seniory, 20
let
2003 – dokončena fasáda a výměna oken na Vídeňském
křídle zámku, 15 let

Janča v Keni, zpráva druhá
Pokud vás zajímá, jak se slaví Vánoce v Africe, jak se tam dá nebo nedá upéct naše české cukroví a jakou moc má přátelství
nejen na Vánoce, pak čtěte. Stejně jako já, jedním dechem, s obdivem a v závěru i se slzami v očích. Tentokrát jsem nic neupravovala ani nezkracovala, nebylo to třeba. Spíš naopak. Tak Jani, alespoň takto – posíláme ti pozdrav do Afriky. Myslíme na tebe.
Kvetazaj

Jak jsem strávila Štědrý večer ve vězení, aneb není nad přátele
27. 12. 2017
Moji milí čtenáři, dnes bych vám chtěla povyprávět, jak
jsem prožila své první Vánoce mimo domov. Víte, ono se
to tady v Nairobi těžko poznává, že už začal advent a blíží
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se tak krásné a radostné svátky. Žádný sníh a mráz, žádné
stmívání už ve čtyři odpoledne, žádné ranní roráty při svíčkách, žádný Mikuláš a čokoládový adventní kalendář, který
byste mohli tajně vyjídat už dopředu. Žádné vánoční trhy
Číslo 1/2018
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a vůně punče... Zpěvy v kostelích mi přijdou všechny stejně veselé - jsou ve svahilštině a rozumím zatím jen slovům
„Pán, Bůh, požehnaný, svatý a ave Maria“, a liturgickým
textům o přípravách na Vánoce rozumím dost podobně, i
když jsou občas i v angličtině, takže se mi z toho odvozuje
změna liturgického období těžko. Sluníčko tu svítí, seno je
usušené, keře i kaktusy kvetou, palmy se kymácí ve větru,
motýli létají a papoušci štěbetají. Na mé zahrádce končím
úrodu ředkviček, přesazuji rajčata, navazuji provázky pro
hrášky, okopávám česnek, mrkev i brambory a pozoruji
den ode dne zvětšující se okurky :-) No prostě předvánoční doba jak vyšitá, ne? A tak jsem si aspoň upletla adventní
věneček z listnatého stromu, co právě kvete vedle našeho
dobrovolnického domu. Tím, že jsou prázdniny a děti nejsou ve středisku, nesleduji ani čas. Ale pak se mi začalo
stávat, že mi sem tam někdo popřál pěkné Vánoce. Co?
Jaké Vánoce? To jako vážně už teď? Ok. A jak je tady budeme slavit? No, nijak. V Keni se prý nijak zvlášť neslaví. Není
tu štědrá večeře, dárky se tu také příliš netradují (sice je
po mně místní pracovníci z technického úseku stále, neodbytně a natvrdo požadují, ale to bude spíš barvou pleti,
protože jinak by tu musely být Vánoce v průběhu celého
roku). Na Štědrý večer se jde na večerní vigilii (slavnostní
mši), stejně jako na 1. svátek vánoční. Tento den se připraví
slavnostní oběd a navštěvují se známí. O 2. svátku vánočním je rovněž, jako v předešlý den, státní volno, ale už se
nijak zvlášť nevánocuje. Nevím, nakolik je tato informace
použitelná plošně pro celou Keňu, protože jsou tu i velice
tradiční místa a kmeny, ale tady v Nairobi to tak asi fakt
více méně bude. Co ale rozhodně nepřehlédnete, jsou betlémy v kostelech, které hrají všemi barvami, rozmanitě blikajícími světélky, někdy dokonce mají i hrací příslušenství,
které v mírně rozladěných tóninách hraje dvě kraťounké
koledy pořád dokola. To pak máte dvě možnosti - buď vás
zaplaví taková vlna odporu, že vážně zvažujete o odchodu
z kostela, nebo příchodu k betlému a odpojení této aparatury, nebo se přistihnete, že si ty melodie v duchu notujete, i proti vlastní vůli. Já jsem notovací typ. A tak jsem se
rozhodla, že si udělám svoje Vánoce :-)
Večer před Štědrým dnem jsem se tedy pustila do
pečení. Ale to byl panečku zážitek, který asi překvapí i
kde kterou zkušenou cukrářku. První bojový úkol byl sehnat suroviny. On by nebyl ani tak bojový, protože tady v
Nairobi člověk může sehnat skoro všechno. Bojem ale bylo
koupit je. To víte. Když vás tu klasické máslo vyjde na 8OO
Ksh/500 g, med nekoupíte pod 300 Ksh/300 g. U kokosu a
skořice se vám rovnou protočí oční panenky... Ale nakonec
jsem se přemohla a v myšlence na mé cizokrajné kamarády to udělala. A pak začala doslovná kreativní činnost.
To si člověk vzal první recept: 200 g hladké mouky, ok.
Takže kde máme tu digitální osobní váhu, která ukazuje
i desetiny? K mému překvapení však ani nezaregistrovala
ten dvoukilový sáček mouky. V ten okamžik mi došlo, proč
jsem tady tak spokojená se svou váhou. No nevadí, nějak
to odhadnu. Co dál? 100 g moučkového cukru. Jejda, ten
jsem tu ještě nepotkala. Neva, tak válečkem rozdrtím ten
třtinový krystalový. Nakonec z toho při vší snaze vznikla
jemnější krupice. :-) No co, tak to bude trošku křupat, však
oni neví, jak to má chutnat :-) A pak přišlo na řadu máslo. Ono se na první pohled zdálo jako to naše, ale kdeže.
Ačkoli jsem vybrala to nejtučnější, v troubě mě překvapiČíslo 1/2018

lo svou vodnatostí a já pak předělávala zbytek lineckého.
Zrádce. Když jsem přidala všechny suroviny a vsadila na to,
že správnou konzistenci těsta a jeho syrovou chuť přece
po tolika letech pečení poznám, jako obvykle jsem sázku
prohrála:-) Člověk by nevěřil, jak s chutí takový třtinový
cukr, co tu máme, zamává. O medu a máslu nemluvě. Čtyři
těsta na sušenkové cukroví a perníčky připravena, takže
začíná druhé kolo maratonu. Jejich zpracování. Jenže ona
je potřeba kreativita i tady. Nějak jsem si neuvědomila, že
na kokosové sušenky potřebuji formičky. Neva, udělám z
toho placky a smajlíky. Linecké jsem vykrájela skleničkou
od přesnídávky, co tu nechali předchozí dobrovolníci, a
otvor na horní díl formovala injekční stříkačka. Z Rafaela
kuliček jsem udělala pečené hrudky - nějak těm kupovaným vajíčkům nevěřím, a tak bych je kamarádům bez pečení nedala. No a perníčky jsem vykrájela nožem podle
papírové šablony. Po zkoušce trpělivosti s vykrajováním
a formováním srdíček a hvězdiček mě čekal další bojový
úkol. Nastavit teplotu 190 °C v plynové troubě, která má na
knoflíku jen obrázek většího a menšího plamínků. Ok. Tak
to taky odhadneme. No, můj odhad se trochu minul, takže
první plech padl za vlast a podělila jsem s ním slepice, co
tu děti chovají. Ale pak už to více méně šlo jako po másle
:-)
Následující ráno jsem sbalila jednu čtvrtinu cukroví a
vyrazila na mši k Marist Brothers - řádoví bratři, mezi něž
patří i Patrick, můj madagaskarský kamarád, co působil se
mnou v Langatě, ale nyní už je zpět v rodné zemi. Jak milí
a přátelští lidé to jsou. A tak jsme si po mši popřáli krásné svátky a předala jsem jim první sladký dárek. Následně
jsem s Felixem, mým kocourkem, který za mnou jednou
přišel jako bezdomovec a od té doby se mnou už zůstal,
nazdobila stromeček za hudebního doprovodu českých
koled, vyrobili jsme si betlém z přírodních materiálů, co tu
máme okolo, posekli jsme další část zahrady, uklidili jsme
a připravili si českou štědrou večeři na večer. S úderem
šesté hodiny pro mě přijela jedna slovenská kamarádka
Zuzka, co pracuje v Jižním Súdánu, ale momentálně je tu
v Nairobi, a indický salesiánský kněz Sebastian. Naše cesta
vedla do jedné z nairobských věznic, kde jsme s tamními
pracovníky a jejich rodinami, které žijí ve vězeňském areálu, oslavili narození Krista. Jak mi ta
vůně kadidla připomínala domov...
A nebudete mi
věřit. Normálně se
tady zpívá ta samá
vánoční písnička,
co zpívá náš farní
sbor - ta s tím refrénem Gloria, in excelcis Deo. Tak moc
mě to potěšilo :-)
Když jsme se pozdě
večer vrátili a já za
sebou zamkla naše
langatské dveře,
povečeřeli jsme s
Felixem, zazpívali
si české koledy u
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našeho betlému a znavení se oddali do náruče Štědré noci.
Na 1. svátek vánoční jsem se vydala na mši svatou do
jednoho slumu, kde salesiáni slouží mše, a poté na slavnostní oběd na ředitelství, kde jsem nechala druhou část
cukroví. Večeře mě čekala v jiné komunitě, právě v níž teď
pobývá Zuzka a otec Sebastian a salesiánský bratr Tenzink
z Indie, kde skončila další část cukroví. Jak mi mezi nimi
bylo dobře :-) Jsou taková veselá kopa :-) No a v mezičase
jsem připravovala mou zahrádku na můj odchod. Dnes totiž odjíždím s jinou skupinkou slovenských kamarádů, pracujících se street dětmi a chudými ve slumech tu v Nairobi,
na východní pobřeží Keni, do Malindy. Tak konečně bych
měla vidět to pohádkové moře...
Závěrem bych Vám chtěla říct jedno malinkaté vánoční
poselství, nebo spíš myšlenku, která mě v průběhu měsíce prosince intenzivně provází. Nemáme to tu v Langatě
s dětmi vůbec jednoduché. Zažíváme tu hodně těžkostí
a trápení. Situace ve středisku se již začala řešit, nicméně
tady v Africe má všechno svůj čas, a to i příchod řešení,
které se možná dostaví po několika měsících, roku... Rázná
a rychlá řešení, na která jsme zvyklí v Evropě a která bych
si tak toužebně přála i v bolavé Langatě, tady bohužel nemají šanci. Člověk tu zakouší tolik nenávisti a nepřátelství...
ale o to víc si pak váží těch, kteří ho přijmou. Pravé přátelství zde má neuvěřitelně vysokou cenu. Tady v Nairobi
mám výborné kamarády z Madagascaru a Rwandy, které
mám moc ráda a kteří mě přijali jako vlastní sestru (ano,

můj adventní věnec v Keni

zahrádka na začátku mé dobrovolnické tvorby
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jsou to ti řádoví bratři zmínění výše a nesmírně jim chutná
česká kuchyně :-) ), mám tu na nějakou dobu Zuzku, která
zná zdejší poměry, skvělého zpovědníka z Nigerie, který mi
pomáhal hledat nové cestičky, jak ve zdejších podmínkách
pracovat s dětmi, mám tu (bohužel jen do zítřka) skvělého salesiánského indického kněze Sebastiana, který nás se
Zuzkou občas vezme autem na výlet do okolí, tři přátelské
a veselé salesiánské bratry (dva z Indie - Celestin a Tenzink,
a jednoho z Jižního Súdánu - Daniela - ten má tak tmavou
pleť, že mi ho foťák odmítá vyfotit, proto s ním nemám

street children

Betlém

takto tu teď hospodařím
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žádnou pěknou fotku, na níž byste mohli vidět jeho dobrácké oči :-)), s nimiž se člověk vždycky zasměje. Jsem v kontaktu se skvělými slovenskými salesiánskými dobrovolnicemi
Aničkou a Mončou, co působí v pouštním městě Korr (africký ráj na zemi, v němž jsem strávila týden, a v lednu vám o
tom napíšu :-) :-) :-) ). A měla jsem tu do začátku prosince i
jednu velice blízkou osůbku, řádového bratra Patricka, který mi byl obrovskou oporou i povzbuzením a pomáhal mi
ustát všechny těžkosti a problémy. Jak jsem mu vděčná, že
mě nenechal upadnout do nenávisti a beznaděje, pomáhal
mi znovu a znovu odpouštět... Ale jak tušíte, ono přátelství
není taky žádná procházka růžovým sadem. Člověk se o
něj musí starat, kolikrát musí ustoupit, vyjít vstříc, upozadit

sám sebe pro dobro toho druhého, překousnout nějakou
nelibost, odpustit... Kolikrát jsme se oba pořádně vyčerpaní ze zdejší situace pohádali... Kolikrát jsme si nerozuměli,
ale vždycky, fakt vždycky, jsme se vzájemně omluvili a odpustili si ty naše zkraty. To se pak člověk nestačil divit, jakou
moc má odpuštění a jediné slůvko „promiň“. A tak si prosím
važte svých přátel. Zkuste je navštívit, napsat jim, zavolat,
něco malinkého jim přinést, povzbudit je... Dokud tady jsou.
I když mají své chyby jako my, i když to s nimi není někdy
snadné... Nebojte se zařadit to kouzelné slůvko „promiň“ do
svého slovníčku. To není znak ponížení, ale vaší statečnosti.
Nikdy nevíte, jak obrovskou cenu pro ně můžete mít.
https://janca-v-keni.webnode.cz

Jednotka požární ochrany ve II. pololetí roku 2017
Statistika výjezdů v roce 2017
Hoří heršpická hospoda Hrbatý hrozen. Hostinský Hrubeš hýká hrůzou…
Toliko střípek ze známého vyprávění
na písmeno „H“. I my hýkáme hrůzou v
noci po Štědrém dnu, když jsme vysláni
k požáru hospody v Dubu nad Moravou. Naštěstí se až tak moc a nikomu
nestalo. Tak krátce o posledním zásahu
tovačovských hasičů na konci ledna.
Musím zaklepat. Ale štědrý rok na lidská neštěstí ten 2017 v našem okolí byl.
Osmatřicet mimořádných událostí. Tolikrát přesně se vydali členové jednotky
sboru dobrovolných hasičů města Tovačova pomáhat na pokyn operačního střediska HZS Olomouckého kraje.
Více než polovinu všech událostí činila
věcná pomoc. Například čerpání zatopených sklepů po návalu deště, odstraňování popadaných stromů po návalu
větru, i nával žihadel obtížného hmyzu
během léta a s ním spojená likvidace.
Druhou nejpočetnější skupinu ustavily
dopravní nehody. Požárů bylo opět poskrovnu – pouhých sedm. 23 ze všech
událostí se přihodilo na území města
Tovačova. Do výčtu nesmí chybět jedno cvičení. O tom se však dočtete dále.
Ve střípcích Vám představíme naši další
práci v uplynulém II. pololetí roku 2017.
Školení ve vyprošťování zraněných
osob z havarovaného vozidla
Váha 4 tanků sovětské výroby, známých T-34, může dosahovat 100 tun. I
taková může být maximální síla sevření
nejlepších hasičských nůžek k vyprošťování osob z havarovaných vozidel.
A vůbec, technika vyprošťování osob
z havarovaných vozidel je jedna z nejsofistikovanějších prací hasičů. V rámci
pravidelné odborné přípravy se naši
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hasiči mohli tak zdokonalit ve svých
dovednostech 15. října 2017 v Tovačově pod odborným dohledem příslušníka HZS Olomouckého kraje, velitelem
družstva směny C Martinem Ivanem
z přerovské požární stanice. Předmětem školení byly nové technologie užívané při výrobě vozidel a úskalí spojená
s vyprošťováním, završená praktickým
výcvikem v areálu sběrného dvoru.
Výcvik nositelů dýchací techniky
v polygonu
Co se většinou rozumí pojmem polygon v požární ochraně? Několikapatrový klecový systém bludiště stísněnými
prostorami s nepřeberným množstvím
překážek v podobě úzkých průlezů,
výškových rozdílů, spletí prvků průmyslového potrubí, lanových nástrah, nebo
volně pohozených pneumatik. Uvnitř
budovy, bez světel, zakouřené prostředí a reprodukovaný nářek lidí. Takové
to někdy může být. Na první pohled
jednoduchý úkol pro každého skauta
s kapesní svítilnou. Problém nastává
v ochranném třívrstvém obleku proti
teplu a s dýchacím přístrojem na zádech, který všude překáží. Dobrovolný
každoroční výcvik členů jednotky SDH
města Tovačova, tedy těch, co zasahují
u mimořádných událostí, v prostějovském polygonu na požární stanici 2.
prosince 2017. Ačkoliv tento výcvik pro
dobrovolné hasiče povinný z gesce generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky není, hasiči
si touto cestou plní svou prevenční povinnost, kdy budou lépe připraveni na
nebezpečné situace nejen u požárů, ale
hlavně sehranější a zocelenější. Neboť
jak známé hasičské přísloví říká, štěstí
přeje připraveným.

Školení první pomoci
Správně rozpoznaný druh úrazového jevu a perfektní výkon na místě
mimořádné události je předpokladem
úspěšné první předlékařské pomoci.
Dobrovolnému hasiči se může konkrétní situace naskytnout třeba i jednou za
život, ale může tak zachránit ten druhý.
Proto je nezbytná komplexnost v hasičových znalostech. Sobotu 16. prosince
2017 tak většina členů jednotky sboru
dobrovolných hasičů města Tovačova
věnovala svůj volný čas odbornému
kurzu první pomoci na jednotce Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje v Přerově. Odborní lektoři Bc.
Jiří Cirbus a Martin Majar, Dis., předali
členům cenné praktické zkušenosti s
poskytováním kardiopulmonální resuscitace, fixace různých druhů zlomenin,
vykloubenin, nebo evakuace zafixovaných zraněných.
Taktické cvičení
Odpoledne 16. prosince 2017 kvílí
zase siréna. Kde a co se stalo je již zřejmé ze systému komunikace jednotky
požární ochrany s operačním střediskem. Požár průmyslového objektu
s ubytovnou v bývalém areálu okresního stavebního podniku v Křenovské
ulici v Kojetíně. Průzkum ubytovacího
zařízení, požární útok do poschodí,
hašení, kyvadlová doprava vody… Tak
vypadalo taktické cvičení vybraných
jednotek požární ochrany z okresu Přerov. Taktické cvičení, dodnes nesprávně
označované jako námětové cvičení, je
nácvik spolupráce několika složek integrovaného záchranného systému, primárně hasičů, pak zdravotníků a policie. Účelem je jediné – zkvalitnit pomoc
potřebným.
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Dotace Innogy Gas Storage
Zvýšení eficience řízení požárního
zásahu a bezpečnosti zachraňovaných
obyvatel během mimořádných událostí.
Tak zněl předmět žádosti jednotky sboru dobrovolných hasičů města Tovačova o příspěvek z grantového programu
Innogy Gas Storage – společnosti, která
spravuje podzemní zásobníky plynu u
Lobodic. Základem úspěšného rozvoje a
kvality výstupů z odvedené práce je neustálé zlepšování procesů. To platí i pro
činnost jednotek požární ochrany, které
v České republice dikcí zákona o požární

ochraně zabezpečují záchranné a likvidační práce u mimořádných událostí. Modernizace jejich vybavení se bezesporu
může hluboce dotknout kvality a rychlosti odvedené práce i minimalizace následné újmy na zdraví či životě osob a zvířat
a následných škod na majetku. Jednotka
sboru dobrovolných hasičů města Tovačova se rozhodla v letošním roce modernizovat věcné prostředky požární ochrany pro hašení požárů nebezpečných
látek a zakoupit absentované prostředky
potřebné k záchraně osob ze zakouřených prostor. V obou případech dojde ke

zvýšení bezpečnosti při řízení požárního
zásahu a výraznému snížení rizika vzniku
újmy na zdraví či životě zachraňovaných
osob. Společnost Innogy Gas Storage na
základě této žádosti uvolnila městu Tovačovu 50 000 Kč na pořízení kombinované
proudnice, tj. proudnice s vlastností nastavovat typ vodního proudu, k ní pěnotvorný nástavec na těžkou a střední pěnu.
Dále pak novou tlakovou lahev s obalem
k dýchacímu přístroji a dvě vyváděcí masky pro zachraňované osoby s připojením
masek na dýchací přístroj hasiče.
Jaromír Otáhal

Hasičské kompendium
Dnešní hasičská příručka se zaměří na něco, co nám v letošní zimě doposud schází. Tím je bruslení na Hradeckém rybníku, pohyb na zmrzlých vodních plochách obecně. Ale praktické znalosti si již nyní budeme moci nést do budoucna. Hasiči
každoročně mají možnost se speciální výbavou vyzkoušet si
nanečisto záchranu tonoucího na zmrzlé vodní ploše. Těžké je
bez vlastní zkušenosti si představit, jak náročná taková sebezáchrana bez speciální výbavy může v zimních měsících být.
Pojďme si proto říct několik pravidel:
• nevstupujte na led, dokud se nepřesvědčíte o jeho dostatečné síle a pevnosti (bezpečná síla ledu je minimálně 10 cm a
led má namodralou barvu),
• tloušťka ledu není konstantní po celé ploše vodní hladiny,
zeslabený led bývá zejména v místě přítoků, odtoků, vodních proudů, a také tam, kde jsou různé nečistoty, např. listí,
• zeslabení, případně otvory v ledu, může být způsobeno také
uměle z důvodu provzdušňování vody kvůli rybám; k těmto
místům je lepší se vůbec nepřibližovat,
• nikdy nezůstávejte při bruslení a pohybu po ledě sami, zejména děti a mládež by měly vždy informovat rodiče o místě
bruslení,
• pokud při vstupu na led slyšíte praskání, vraťte se ihned na
břeh,
• na ledové ploše pokryté sněhem nebo kalužemi dbejte zvýšené opatrnosti,
• pokud začne led při bruslení praskat, vraťte se ihned na břeh,
případně si lehněte a rozložte tak svoji váhu,

• pokuste se doplazit na břeh, pokud to není možné, zůstaňte
ležet a snažte se přivolat pomoc,
• jestliže se i přes veškerou opatrnost propadnete do ledové
vody, nepropadejte panice; prudkým kopáním nohama se
snažte dostat na hladinu, paže rozložte ze široka na led a neustálým kopáním nohama se snažte dostat co nejdál na led
a plazením co nejkratší cestou na břeh; pokud se led stále
propadá, zvolte jiný postup; vyhlídněte si nejkratší cestu ke
břehu a začněte si cestu prolamovat rukama,
• při pokusech dostat se na led, případně na břeh, moc dlouho
neváhejte, studená voda vás brzy vyčerpá a záchrana bude
náročnější,
• pokud se propadne pod led někdo z vašeho okolí, nikdy se
k danému místu nepřibližujte vestoje, ale vkleče nebo plazením; na pomoc si vezměte hokejku, případně delší větev,
bundu, opasek nebo lano,
• zachránce by se měl vždy jistit a dbát zvýšené opatrnosti,
aby se z něho nestal zachraňovaný,
• zachráněného, kterého se vám podaří vytáhnout z vody, se
snažte převléct do suchého oblečení a zajistit mu teplo,
• zachráněného nikdy nenechávejte samotného, bez dozoru,
• pokud pří záchraně začne praskat led i pod vámi, ihned se
vraťte na břeh a přivolejte hasiče prostřednictvím tísňové
linky 150 nebo 112,
• do příjezdu záchranářů se snažte se zachraňovaným co nejvíce komunikovat.
Jaromír Otáhal

Ze sportu
Mladí hasiči
Železná sobota
V sobotu 18. listopadu pořádali
mladí hasiči další železnou sobotu,
kterou si přispívají na celoroční činnost. Tímto bychom chtěli poděkovat
všem, kteří nás v tom podporujete.
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Budeme se snažit o uspořádání podobné akce i v letošním roce a doufáme, že nás znovu podpoříte a my
vám tímto pomůžeme od železného
šrotu.
Mladí hasiči Tovačov

Mikulášské závody Ivaň
V sobotu 2. prosince se náš tým žen
zúčastnil netradičních mikulášských
závodů v Ivani. Netradiční byly v tom,
že proudaři malovali buď anděla, čerta
nebo Mikuláše. Naše holky si vybraly
Číslo 1/2018

Tovačovský kamelot
andílka a moc se jim povedl, ale na nejlepší obrázek to nedotáhly. I přes zimu
holky dovezly krásné 2. místo a samozřejmě čokoládového Mikuláše.

poté jim společně zazpívaly. Přišel i Mikuláš
s čerty a andílkem, všechny děti dostaly od
andílka balíček. Po celou besídku se promítaly fotky a videa z celého roku 2017.

Mikulášská besídka mladých hasičů
V pátek 8. prosince proběhla mikulášská besídka mladých hasičů na ukončení
roku 2017. Děti přednesly hasičské básničky, které si pro rodiče společně připravily, a

Výroční valná hromada SDH Tovačov
V sobotu 9. prosince proběhla výroční valná hromada Sboru dobrovolných
hasičů Tovačov. Před zahájením schůze
vystoupili mladí hasiči. Poté následo-

valo shrnutí roku 2017 a plány na rok
2018. Schůze se zúčastnili členové ze
spřátelených sborů. Také starostka KSH
Olomouckého kraje pí. Šubová, zástupce OSH Přerov p. Christen, za HZS OLK,
územní odbor Přerov, plk. Ing. Miroslav
Čoček a pan starosta města Tovačova
Mgr. Leon Bouchal. Na závěr proběhlo
malé občerstvení.
Veronika Vránová

Vánoční volejbalový turnaj 2017
Vánoční svátky patří k
těm nejkrásnějším dnům v
roce, kdy se scházejí u jednoho stolu celé rodiny, přátelé a
známí, dodržují se již prastaré zvyky a tradice a lidé jsou
v tomto čase k sobě vlídnější. Takovou milou „tradicí“
se pomalu stává také náš
vánoční volejbalový turnaj
smíšených družstev, který se
letos konal již počtvrté.
Vše se odehrálo ve středu 27. 12. 2017 ve sportovní
hale v Tovačově. Do turnaje
se přihlásilo devět týmů, a to
nejen místních nadšenců pro

Číslo 1/2018

tento sport, ale také přespolních. I letos se dostavily dva týmy
hráčů ze sousedních Troubek a přibyl nám i nový soupeř z nedalekých Želatovic. Družstva byla šestičlenná smíšená, tzn. že v každém týmu musely hrát alespoň dvě ženy. Věkové omezení se v
tomto turnaji nekoná, zahrát si mohou přijít mladí i ti vyspělejší.
Nejprve byly týmy rozlosovány do dvou skupin, z nichž
pak vítězové hráli o medailové pozice. Pro prvních pět úspěšných družstev byly přichystány pěkné ceny, za které bychom
chtěli touto cestou poděkovat městu Tovačov, Rybářství pana
Zahradníčka, Lahůdkám paní Raškové, firmě APM a manželům
Hajdukovým.
Nálada na turnaji byla opět skvělá! Všichni se navzájem povzbuzovali, fandili svým favoritům a obdivovali hráčské výkony
některých borců. Podpořit hráče přišli i členové rodin, přátelé,
kamarádi.
Příjemná atmosféra panovala i v místním bufetu, kde se týmy
scházely po zápase, aby probraly své výkony a navázaly nová
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přátelství s ostatními účastníky turnaje. Posedět bylo u čeho,
neboť každé družstvo přineslo „něco malého“ pro ty ostatní
v duchu turnaje „družstvo hostí družstvo“. A tak se na stolech
sešly samé vánoční dobroty: chlebíčky, jednohubky, klobásky,
tlačenky, výborné pomazánky, sýry, ale také cukroví, rolády
nebo výborné povidlové buchty!
V tomto přátelském a pohodovém duchu se konal celý
turnaj. Všichni účastníci turnaje se snažili hrát co nejlépe, aby
právě jejich tým zvítězil. Ale vlastně zvítězili všichni, kteří přišli. Tradice vánočního turnaje byla dodržena – lidé se sešli, aby
spolu prožili příjemné chvíle, aby si popovídali, pozdravili se a
popřáli si pěkné svátky.
I náš volejbalový oddíl přeje všem hodně zdraví do nového
roku a spoustu příjemných setkání při sportovních akcích!
Za TJ Sokol Tovačov,
oddíl volejbalu, Lenka Nováková

Pozvánky
PLÁN AKCÍ CA BLAHO
NA ROK 2018

PLÁN AKCÍ KLUBU
POUTNÍKŮ NA ROK 2018

24.3.
14.4.
12.5.
26.5.
9.6.
23.6.
18.8.
8.9.
15.9.
6.10.
13.10.
3.11.
17.11.

27.4. – 1.5.

1.MP - Údolí Chlébského potoka – Perštejn
2.MP - Mezihoří – Cimburk – Moravská Třebová
3.MP – Šebetov (Na Pilce) – Boskovice
1.SP – Manínské tiesňavy
4.MP - Červenohorské sedlo – Ramzová
2.SP – výstup na Ostrý a Šíp
3.SP - Rozsutec
5.MP - Čarták (Soláň) – Vysoká – Bumbálka
4.SP - Javorník
6.MP - Rozseč – Brtnice (údolí Brtnice)
Burčákový pochod
7.MP - Hrubá Voda – Domašov nad Bystřicí
Rakousko – Laa – Termály

Přihlášky a informace: Blaho Milan tel:774887944,
www.cablaho.cz
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4. – 8.5.
15. – 17.6.
30.6. – 7.7.
3.8. – 12.8.
27. – 30.9.

Lužické a Žitavské hory
turistika
Bosna a Hercegovina – pyramidy
poznání
Kokořínsko
cykloturistika
Rakousko – Štýrsko - Nízké Taury
turistika
Madeira
turistika, poznání
Beskydy (Slezské Beskydy, Beskid Śląski)
turistika

Přihlášky a informace: Blaho Milan tel:774887944,
www.klubpoutniku.cz
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Další kurzy kraniosakrální jógy již od února
Na jaře a na podzim 2017 proběhly první lekce kraniosakrální jógy u nás v Tovačově. Od února 2018 budeme pokračovat v navazujícím kurzu, který je určen pro účastníky
kurzů předchozích. Nově otevíráme také kurz pro seniory,
který bude uzpůsoben jejich zdravotním možnostem.
Seznámit se s kraniosakrální jógou můžete také již v
sobotu 20. ledna na semináři Seminář nejen pro seniory v
Olomouci, který pořádá Česká asociace Sport pro všechny
v tělocvičně ZŠ A MŠ Logopedická, tř. Svornosti 37 (více na
http://www.caspv.cz/cz/kraje-kaspv/olomoucka-kaspv/
kalendar-akci/943-seminar-nejen-pro-seniory.html).
Kdy a na co se tedy můžete u nás v Tovačově těšit?
NAVAZUJÍCÍ KURZ I.
(ucelený kurz 5ti lekcí pro účastníky všech předchozích
kurzů)
07.02.18 1. lekce 19:00-20:15
14.02.18 2. lekce 19:00-20:15
21.02.18 3. lekce 19:00-20:15
28.02.18 4. lekce 19:00-20:15
07.03.18 5. lekce 19:00-20:15
Číslo 1/2018

Zájemce se přihlašuje na celý kurz, platba celého kurzovného proběhne při první lekci.
Cena: 400 Kč.
Při nevybrané lekci je možné hodinu nahradit v termínu
následujícího kurzu.
Nevybrané kurzovné propadá.
Jedna lekce trvá 75-90 minut.
Max počet účastníků: 12
S sebou: deku na závěrečnou meditaci.
KURZ PRO SENIORY
(ucelený kurz 5ti lekcí pro seniory uzpůsobený jejich zdravotním možnostem)
07.02.18 1. lekce 18:00-19:00
14.02.18 2. lekce 18:00-19:00
21.02.18 3. lekce 18:00-19:00
28.02.18 4. lekce 18:00-19:00
07.03.18 5. lekce 18:00-19:00
Zájemce se přihlašuje na celý kurz, platba celého kurzovného proběhne při první lekci.
Cena: 400 Kč. Při nevybrané lekci je možné hodinu nahrastrana 33
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dit v termínu následujícího kurzu. Nevybrané kurzovné
propadá.
Jedna lekce trvá 60 minut.
Max počet účastníků: 12 (minimální počet účastníků: 5)
S sebou: deku na závěrečnou meditaci.
KURZ PRO ZAČÁTEČNÍKY
(ucelený kurz 5ti lekcí pro ÚPLNÉ NOVÁČKY)
14.03.18 1. lekce 19:00-20:15
21.03.18 2. lekce 19:00-20:15
28.03.18 3. lekce 19:00-20:15
04.04.18 4. lekce 19:00-20:15
11.04.18 5. lekce 19:00-20:15
Zájemce se přihlašuje na celý kurz, platba celého kurzovného proběhne při první lekci.
Cena: 400 Kč.
Při nevybrané lekci je možné hodinu nahradit v termínu
následujícího kurzu.
Nevybrané kurzovné propadá.
Jedna lekce trvá 75 - 90 minut.
Max počet účastníků: 12
S sebou: deku na závěrečnou meditaci.
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TJ Sokol Tovačov zve všechny své členy na

VALNOU HROMADU,
která se bude konat
v pátek 23. března 2018 v 18. 00 hodin ve sportovní hale.
Program:
1. Zahájení, přivítání hostů.
2. Volba mandátového a návrhové komise.
3. Sportovní vystoupení.
4. Zpráva o činnosti za rok 2017.
5. Zpráva o hospodaření za rok 2017 a rozpočet na rok 2018.
6. Zpráva revizní komise za rok 2017.
7. Diskuse.
8. Schválení usnesení z Valné hromady.
9. Závěr.
Na Vaši účast se těší výbor TJ Sokol Tovačov.
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Inzerce
Vyšly dvě nové knihy z našeho regionu
V prosinci vyšly po šedesáti letech dvě knihy Bohumíra Štégera „Hanácké pohádky a pověsti“ a „Pověsti o hradech
a zámcích“. Obě knihy upravoval Vilém Švec. Knihy je možné zakoupil na pokladně MěÚ nebo na zámku.

Upozornění na novou ordinaci:
Psychologické poradenství a diagnostika
Mgr. Helena Vrzalová
Kontakt: tel: 606 262 909, email: helenav@email.cz
Pracoviště: Zdravotní středisko Tovačov, Široká 175, 75101 Tovačov.
Ordinační hodiny: úterý, čtvrtek 07:00 – 12:00, 13:00 – 18:00.
Nabízím: poradenství a podporu v náročných životních situacích, dopravně-psychologické
vyšetření řidičů, kariérové poradenství - kariérový koučink.
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