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Informace z městského úřadu
Město Tovačov

Zastupitelstvo města

Zastupitelstvo města Tovačova schválilo na svém 19. veřejném zasedání konaném
dne 26. 3. 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.
306/19 - 18 Zastupitelstvo města Tovačova projednalo a
schvaluje kontrolu usnesení z 18. zasedání ZM, které se
konalo dne 29.1.2018.
307/19 - 18 Zastupitelstvo města Tovačova projednalo a
schvaluje zprávu o činnosti rady města.
308/19 - 18 Zastupitelstvo města Tovačova bylo seznámeno se zprávou o činnosti finančního výboru.
309/19 - 18 Zastupitelstvo města Tovačova bylo seznámeno
se zprávou o činnosti kontrolního výboru.
310/19 - 18 Zastupitelstvo města Tovačova bylo seznámeno
se zprávou o kontrole č. 6/2017 „Hospodaření Jednotky
sboru dobrovolných hasičů“.
311/19 - 18 Zastupitelstvo města Tovačova bylo seznámeno
se zprávou o kontrole č. 1/2018 „Kontrola usnesení rady
města a zastupitelstva města za rok 2017“.
312/19 - 18 Zastupitelstvo města Tovačova projednalo a
schvaluje směnu části pozemku v k.ú. Tovačov ve vlastnictví města Tovačova parc.č. 1759/25, nově označeného parc.č. 1759/337 orná půda o výměře 210 m2 za
části 1759/25, nově označeného parc.č. 1759/337 orná
půda o výměře 210 m2 za části ……………………. parc.č. 1759/55 část o výměře 15 m2 nově označena parc.č.
1759/336 orná půda, z parc.č. 1759/59 část o výměře 76
m2 nově označena parc.č. 1759/335 orná půda, z parc.č.

1759/232 část o výměře 32 m2 nově označena parc.č.
1759/334 orná půda a dále 2/3 spoluvlastnického podílu
parc.č. označena parc.č. 1759/334 orná půda a dále 2/3
spoluvlastnického podílu parc.č.
313/19 - 18 Zastupitelstvo města Tovačova projednalo a
schvaluje přijmout jako dar od ……………………….,
………………….. část pozemku parc.č. 134/2 v k.ú.
Tovačov, označeného dle geometrického plánu nově parc.č. 134/3. Město jako obdarovaný uhradí geometrický
plán na oddělení pozemku a poplatek za návrh na vklad
do katastru nemovitostí.
314/19 - 18 Zastupitelstvo města Tovačova projednalo a:
a) bere na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2018,
b) schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2018.
315/19 - 18 Zastupitelstvo města Tovačova projednalo a
schvaluje:
1) dotaci na tělovýchovu a sport Tělovýchovné jednotě
Sokol Tovačov, z.s. ve výši 300.000,-- Kč,
2) Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace uzavřenou
mezi Městem Tovačov a Tělovýchovnou jednotou Sokol
Tovačov, z.s.
316/19 - 18 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,
2) Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace uzavřenou
mezi Městem Tovačov a Tělovýchovnou jednotou Sokol
Tovačov, z.s.
317/19 - 18 Zastupitelstvo města Tovačova projednalo a
schvaluje poskytnutí dotace na výměnu oken, vchodových dveří a vrat a dále rekonstrukci zídky domu č. p. 208
na ul. Podvalí……………………… ve výši 48 000,-- Kč.
Mgr. Bc. Leon Bouchal, starosta města
Marek Svoboda , místostarosta města

POLICIE ČR informuje:
Od poloviny ledna 2018 se policisté
kojetínského obvodního oddělení potýkali s nárůstem krádeží vloupáním do
různých provozoven. Již koncem ledna
měli podezření na konkrétní osobu, která
se této majetkové trestné činnosti v jejich teritoriu dopouštěla. Podezřelým byl
30letý muž, který nebyl pro kojetínské
policisty až takovou neznámou, protože
již v minulosti kradl a dopustil se i závažstrana 2

ného násilného trestného činu. Byl za to
odsouzen k trestu odnětí svobody, ze kterého se vrátil v polovině loňského roku.
Od poloviny ledna letošního roku až do
doby zadržení zadokumentovali policisté
pět případů jeho protiprávního jednání.
První případ šetřili v souvislosti s krádeží v marketu v Kojetíně na ulici Olomoucká, kde ukradl 4 lahvová piva, která
pronesl bez zaplacení mimo prostor pro-

dejny. Pracovníci ostrahy si toho všimli,
ale podezřelý muž se dal vzápětí na útěk.
Aby zloděje dostihli, nasedli do služebního vozidla a jeli za ním. Pachatel jim chtěl
v pronásledování zabránit, tak jednu
z lahví hodil po vozidle, které tím poškodil
a způsobil na něm škodu 6 500 Kč. Únik
se mu ale nezdařil, pracovníci ho zadrželi
a předali do rukou policistů.
K dalšímu nekalému počínání se rozČíslo 2/2018
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hodl na začátku února na ulici Kroměřížská. V nočních hodinách za pomoci
betonové dlažby rozbil okno do skladu
prodejny a vzniklým otvorem pak vlezl
dovnitř. Z obchodu ukradl alkohol, cigarety a další zboží v hodnotě, která prozatím
nebyla vyčíslena, ale jistě přesáhne částku
5 000 Kč. Ten samý den byl v odpoledních
hodinách policisty zadržen a k vloupání
do prodejny se doznal. Nicméně ve své
trestné činnosti pokračoval dál.
O týden později, za pomoci železné
rohože, rozbil sklo na vstupních dveřích
prodejny na ulici Dudíkova a vzniklou
dírou se dostal do objektu. Po rozbití dalších dveří vnikl do samotné prodejny, kde
se středem jeho zájmu staly opět cigarety
a tabákové výrobky v hodnotě 6 038 Kč.
Při opouštění prodejny ho policisté na

ulici zadrželi.
O čtyřicet osm hodin později se objevil v marketu na ulici Olomoucká, kde ho
pracovníci ostrahy již v minulosti nachytali při krádeži. Do kapsy mikiny, kterou
měl na sobě, dal deodorant v hodnotě
100 Kč. Stejně jako v předešlém případu
za zboží nezaplatil a měl v úmyslu odejít.
Za pokladnou byl osloven pracovníkem
ostrahy, aby ho následoval do kanceláře.
Tentokrát se o útěk nepokusil, ale zničil
ukradený deodorant. Místo toho, aby odcizené zboží vrátil a to se mohlo dát zpět
na prodejnu, tak s ním hodil o zem, a tím
ho znehodnotil.
Neúspěch ho neodradil a o pár hodin
později, ještě ten samý den, rozbil okno
od šatny v budově čerpací stanice na ulici
Padlých hrdinů. Pak vlezl oknem dovnitř

a odcizil tam cigarety různých značek za
43 653 Kč. Na poškození způsobil další
škodu za necelé 2 000 Kč. Policisté jako
pachatele vytipovali podezřelého, který
se také ke krádeži nakonec přiznal.
Policisté po posledním skutku podezřelého, se souhlasem státního zástupce
pro opakovanou majetkovou trestnou
činnost, zadrželi a sdělili mu ve zkráceném přípravném řízení podezření z trestného činu krádež a poškození cizí věci.
K trestné činnosti, kterou na Kojetínsku
páchal, se doznal. Státní zástupce obdržel
od policistů podnět k jeho vzetí do vazby,
který soudce akceptoval, a obviněný ve
středu 14. února 2018 putoval do vazební
věznice.
por. Mgr. Miluše Zajícová
oddělení tisku a prevence

Mateřská škola
Dětské šibřinky v Tovačově
Jako každý rok, tak i letos proběhla 11. března 2018
ve sportovní hale v Tovačově jedna z největších akcí MŠ Dětské šibřinky.
Hned od začátku se hala plnila krásnými maskami, nechyběli rytíři, kovbojové, šašci, princezny, berušky a další
nápadité kostýmy. K tanci a poslechu zval kouzelník Max
a zábava se brzy rozjela naplno. Pro děti byly připravené
tanečky, soutěže a nechyběly ani odměny. Každý mohl
zkusit štěstí, koupit si los a vyhrát nějakou cenu v bohaté
tombole.

Číslo 2/2018

O krásný program se postarali také vedoucí různých
kroužků TJ Sokol Tovačov. V krátkých vystoupeních ukázali,
jak šikovné děti v Tovačově máme. Kdo měl chuť, mohl se
ve fotokoutku pana J. Blaťáka nechat vyfotit na památku.
Všichni jsme si Šibřinky užili a celý kolektiv zaměstnanců MŠ děkuje všem sponzorům, ale i rodičům, kteří přispěli do tomboly jakýmkoliv dárkem, napekli skvělé dobroty
nebo pomohli při úklidu.
Už teď se těšíme na příští rok.
Lenka Šálková, MŠ
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Různé
Tož děkojem!
Členové hanáckého spolku Hatě Tovačov děkují všem, kteří přišli i letos na již 22. hanácké bál. Svou účastí podporujete
činnost spolku v našem městě. Snažíme se pro Vás každý rok
připravit program, který vás pobaví. Z výtěžku z bálu můžeme
obnovovat kroje a připravovat další programy a pokračovat v
naší činnosti. Letos si s námi na Hanáckém bále opět zatančily
i děti z Hanáčku, k tanci Vám zahrála Záhorská kapela, velmi se
líbila i kapela Syrinx a s kladnou odezvou jsme se setkali za
naše půlnoční překvapení. Velké poděkování patří dárcům do
naší tomboly a všem, kteří nám při zajištění této akce pomáhají.
Ve své činnosti pokračujeme a plánujeme další akce.
Po bále pokračujeme v nácviku dalších programů hanáckých písní a tanců. Potěšilo nás pozvání na vystoupení v
Praze na Vyšehradě 19. 5. u příležitosti slavnostního zahájení výstavy „Má vlast
cestami proměn“, která
je letos pod patronací
Olomouckého kraje ve
znamení 100 let výročí republiky. Pozvání do Prahy
si velmi považujeme a budeme se snažit reprezentovat i společně s tanečním kroužkem Hanáček
naše město Tovačov, jak
to půjde nejlépe.
Město Tovačov je každoročně
pořadatelem
folklorní akce s názvem
Tovačovské fěrtóšek. Na
návštěvu do Tovačova
přijedou folklórní spolky
ukázat kroje zazpívat a
zatancovat. Letos se uskuteční v tovačovském zámku 16. 6. v 16 h. Akce by
mohla končit posezením

u cimbálu. Budeme na ní křtít také své nové CD „V Tovačově
krásné zámek“, které se nám podařilo nahrát ve spolupráci s
Aničkou Jeklovou a jejími spolužáky z olomoucké konzervatoře. Tož přindite posedět.
V loňském roce se s pozitivním ohlasem setkalo uspořádání sousedského posezení a Kácení máje v parku v ulici
Jiráskové. V letošním roce bychom akci rádi zopakovali, ale asi
bude moci být pouze v termínu rozloučení na prázdniny. Včas
se vše dozvíte.
A kdo nechce být jen divákem a hostem, rád zpívá a tancuje, má od 3-100 let - přijděte mezi nás - rádi Vás uvítáme a
slibujeme, že si to užijete.
Hatě Tovačov
Zdraví Zdena Ludvová
mobil: 606724971

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu
Tovačov – rok 2017
Rok 2017, ve kterém si ČZS připomínal 60let od svého založení, začal pro
naši ZO ČZS Tovačov pravidelnou výroční členskou schůzí, která se konala
v sobotu 4. 3. 2017 v klubovně na moštárně. Na VČS byla schválena zpráva
o činnosti a finančním hospodaření za
uplynulý rok, tj. rok 2016, a projednán
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plán činnosti a finančního hospodaření
na rok 2017. Výbor organizace pracoval
ve složení Ing. Stanislav Rozehnal, předseda, Mgr. Dagmar Nováková, tajemnice-jednatelka, a Pavel Bezděk, Jiří Klimeš
a Václav Krajča, členové výboru, jako revizor pracovala paní Alena Hrazdílová.
Finanční rozpočet má naše ZO každý

rok sestavován jako vyrovnaný a kromě
příspěvků z vlastních aktivit a činností
nám pravidelně pomáhá i finanční příspěvek města Tovačov z grantového
programu, který pro rok 2017 byl ve výši
15 tis. Kč. Z těchto peněz bylo částečně
uhrazeno vymalování klubovny, uhrazena faktura za elektrickou energii a zbývaČíslo 2/2018
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jící část byla použita pro potřeby opravy a údržby objektu moštárny. V roce
2017 byla městem Tovačov naší ZO ČZS
Tovačov poskytnuta další finanční dotace ve výši 18 tis. Kč na nákup sporáku
na tuhá paliva do zabíjačkové místnosti.
Průběžně po celý rok bylo zájemcům
zapůjčováno zařízení moštárny, ať již
k provádění domácích zabíjaček, resp.
ke společnému posezení v klubovně při
příležitosti rodinných a jiných oslav.
Objekt moštárny je členy našeho
spolku v rámci možností průběžně udržován a vylepšován, např. v loňském
roce byla mimo jiné provedena montáž
nového elektrického ohřevu teplé vody
v kuchyňce. S pomocí dobrovolných
hasičů za využití vysokozdvižné plošiny
bylo pokáceno několik bříz na břehu
Mlýnského náhonu.
Pro členy a nejen pro ně je každoročně zejména v prvním pololetí zajištěn prodej základních hnojiv a postřiků,
odborná poradenská a konzultační činnost.
V roce 2017 Územní sdružení ČZS
Přerov pořádalo okresní výstavu ovoce
a zeleniny na zámku Hustopeče nad
Bečvou, této výstavy se zúčastnili i někteří naši členové, kteří přispěli svými
výpěstky. Následně po této okresní výstavě se konala počátkem měsíce října
2017 v Olomouci výstava Hortikomplex,
která oficiálně završila rok oslav 60. výročí založení zahrádkářského svazu.
V rámci oslav tohoto výročí obdrželi naši členové pan Jan Smejkal, Jiří
Klimeš, Pavel Bezděk, Václav Krajča a
Ing. Stanislav Rozehnal čestné uznání
za dlouholetou práci ve prospěch ČZS.
Stejné ocenění obdržel i starosta města
Tovačov Mgr. Bc. Leon Bouchal za podporu zahrádkářů ve městě Tovačov.
Členové naší organizace každoročně v době výlovu Hradeckého rybníku
pořádají v klubovně na Podzámčí svou

Číslo 2/2018

vlastní výstavu nazvanou Krásy podzimu, kde je vystavována keramika, ovoce, zelenina a květiny a je rovněž zajištěn prodej jablečného moštu a drobného občerstvení.
V měsících září a říjen pravidelně
provádíme moštování ovoce, zejména
jablek, a v roce 2017 bylo vymoštováno téměř 2 500 litrů moštu. Tento relativně nízký stav byl zapříčiněn nízkou úrodou
ovoce.

V měsíci prosinci proběhlo v klubovně již tradiční společné posezení v závěru roku spojené s ochutnávkou pálenek,
likérů a výrobků z kuchyní našich členů
a členek, resp. manželů a manželek.
V roce 2017 se nám podařilo zvýšit
stav členské základy na 35 platících členů a členek, a tím i snížit průměrný věk
v celé naší základní organizaci.
V Tovačově 12. 2. 2018
Ing. Stanislav Rozehnal
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Vzdálená blízkost mému srdci
aneb týden strávený s lidmi z kmene Rendille
Moji milí čtenáři,
dnes bych vám chtěla trošku přiblížit pastevecký kmen
Rendille, mezi jehož lidmi jsem se celý týden pohybovala
a který mi tak nějak nepopsatelně přirostl k srdci. Prosím
neberte tento článek jako všeobecně platnou informaci,
ale jako mé osobní zkušenosti a informace, s nimiž jsem se
tu setkala :-)
Město Korr je rozsáhlou oblastí skládající se z obrovského množství maňat (vesniček), v níž žijí dva pastevecké
kmeny na prví pohled velmi podobné Massaiům – Burundi
a Rendille. Jsou to krásní (z vnějšku i uvnitř), štíhlí, poměrně
vysocí lidé, kteří stále, navzdory technice a užívání mobilů,
žijí velice tradičním způsobem života. Tradice a příslušnost
k jejich kmenu jsou tu neuvěřitelně silné. Nosí tradiční oblečení (u žen často jen do půl pasu a u malých dětí někdy
vážně úplně chybí), jehož každý prvek, korálkový doplněk,
má svůj vlastní význam. Žijí v dřevěno - kožených chýších,
které staví ženy (stavba jedné chýše zabere většinou tři
dny a za svůj život jich staví hodně - při každém stěhování,
při provdávání každé dcery...). Ženy mají na svých bedrech
prakticky všechny povinnosti ohledně domácnosti, výchovy, celé maňaty. Chodí sbírat dříví (všechny stromy a keře
tu mají neuvěřitelně tvrdé ostny), nosí vodu třikrát denně,
a to na vzdálenost řady km, vaří na ohni, i když je v chýši
neuvěřitelné horko, rodí kopu dětí, vyrábí ozdoby, nádoby, pletou koše, misky, dojí dobytek, činí kůže.... Dcery pomáhají matkám a starají se o mladší sourozence, dokud se
samy neprovdají a nestanou se matkami. Synové se starají
o menší stáda, nebo o stáda utvořená většinou z kůzlátek,
která pasou poblíž maňat. Mladí muži, zvaní Morani, jsou s
kozami/velbloudy na velice vzdálených pastvinách a jejich
moranský život je opředený mnoha tajuplnými pověstmi.
Jsou to borci, kteří dokáží přežít patnáct let v divočině
polopouště, postarat se o
sebe se vším všudy a nebojí se zabít lva, nebo vychytralé hyeny, aby ochránili stáda nebo své rodiny
v maňatách. Mají v životech svých maňat výsadní
slovo, rozhodují o sňatcích
děvčat, o pokoji nebo bojích, o pravidlech... Morani
se mohou ženit, ale nesmí
zůstávat ve svých domovech, jíst jídlo připravené
manželkou/rodinou, chodit do města, navštěvovat
přátele, mluvit s ženami...
Domů mohou chodit jen
proto, aby zplodili dalšího
potomka, jinak skutečně
žijí v poušti. Starší muži
(po skončení moranského
způsobu života) pak žijí s
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rodinami, staví opevnění z ostnatých keřů a větví okolo
maňat a ohrady pro zvířata, pasou stáda ve vzdálenějším
okolí. V mnoha tradičních maňatách stále panuje animistické náboženství, obětování zvířat (prakticky se jedná o
velkou zabíjačka s duchovním podtextem, maso ale lidé
konzumují), praktikuje se tu obřízka obou pohlaví, která
by měla zajistit věrnost po dobu nepřítomnosti manželů,
dětské sňatky (děvčata mohou být provdaná již od prvních měsíčků, takže okolo devíti let, a jejich manželé často bývají muži nad čtyřicet, padesát let...), mnohoženství,
chybí jakékoli vzdělávání dětí... V katolických rodinách je
situace trochu odlišná. Nenajdete tu ani mnohoženství,
ani dětské sňatky, ženy doplňují tradiční oděvy tričkem
pro zahalení hrudi a děti chodí do škol (nejen základních,
ale už i na university - dva takoví jsou mí známí/kamarádi). Ale lidé jsou tu šťastnější a pokojnější. Tak přátelští. Tak
svobodní svým srdcem. Život se tu netočí okolo peněz, neběží tu ani čas. Prostě se žije. Dneškem. Každý nový den je
pro ně požehnáním. Každý východ slunce darem. Každý
večer příležitostí k slavení, k tancům okolo ohňů a zpěvu.
Děkováním za končící se den.
Samozřejmě i tady jsou problémy, kterým musí lidé čelit. Voda je tu slaná, půdu nahradil písek a kameny a slunce
příliš ostré, nedá se tu tedy nic pěstovat a lidé jsou často
odkázáni na pomoc z okolí a dovoz potravin ze vzdálených měst. Většina místních stád je nakažená brucelózou,
jíž musí čelit všichni obyvatelé, nevyhýbá se ani dobrovolnicím a tamním kněžím. Někteří muži si dokáží vyrábět z
pouštních rostlin alkohol, což se pak odráží na jejich chování vůči rodinám. Začíná se tu i přes obřízku a pevné tradice
rozšiřovat nevěra, odchody manželů za jinými ženami, což
má hodně silné dopady na opuštěné maminky. Jak mohou
chodit se stády na několik měsíců na pastviny za vysokou
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horu, když mají doma 6 - 8 dětí? Jak mohou prodat stáda,
když je to jediný zdroj obživy? Nevěra je tu skutečně velice
bolestivá. Těžko rovněž odhadnout, jak se cítí děvčata, když
jsou třetí, čtvrtou manželkou šedesátníka, pro kterého nemají větší význam, než jako rodička jeho potomků...
S postupujícím vzděláváním i tyto kmeny prochází postupnými změnami, které se tu nepočítají na roky, ale generace. Velice mě překvapilo, když mě jeden kamarád prováděl několika maňátami a povídal mi o tradicích i o tom,
že v některých maňatách se Morani rozhodli posunout věk
sňatků děvčat až na patnáct let (a výš) a nechat jim možnost vybrat si svého ženicha ještě před tím, než si o ně řekne nějaký usedlý, ženatý muž. Stejně tak mě potěšilo, že
ne každý muž dostane tu ženu, kterou chce. Rodiče mají
rovněž právo postavit se za dceru a pokud jejich názory u
Moranů uspějí, sňatek není povolen, stejně tak, jako tehdy,
pokud se muž nestará dobře o současné rodiny. Dalším nemenším překvapením bylo, že pokud se rodina rozhodne
poslat dítě do školy, a to byť i jen na základní, má toto dítě
výsadní privilegia toho typu, že se odsouvá obřízka, děvčata se nemusí provdat, dokud neukončí studia nebo dokud
rodiče nerozhodnou jinak, chlapci nemusí odejít v moranském věku do pouště, což zásadně ovlivní jejich život. Tito
vzdělaní mladí lidé pak mají i větší možnost promlouvat
k Moranům a nepřímo tak ovlivňovat další vývoj v maňátách, v nichž mají i lepší postavení. Největším překvapením pro mě však bylo, že i tady začínají vznikat svépomocné skupiny nejen žen, ale i mužů, kteří bojují proti ženské
obřízce (ta se tu provádí v kompletní podobě a přináší s
sebou řadu zdravotních problémů pro ženy, především při
porodech). Diskutují o ní s jinými ženami, matkami, staršími... Sama jsem měla možnost být na jednom takovém setkání a ačkoli jsem nerozuměla slovům, emoce a neverbální komunikace byla krásně čitelná. Tato záležitost není novinkou, ale boj proti obřízce z vlastních řad tu lidé vedou
víc jak deset let. Ačkoli
žádná z hrdinských bojovnic, o kterých jsem
tolik slyšela, nakonec
svůj boj nevyhrála a k
nechtěně obřízce došlo třeba ve svatební
den pod neuvěřitelným tlakem rodičů (ačkoli mladí snoubenci
se oba shodovali na
neobřezání), nebo dokonce třeba i během
porodu prvního dítěte porodními bábami,
které prostě nemohly
dopustit, aby jedna z
místních žen nebyla
obřezaná. Nicméně i
tak mám pocit, že je
jen otázkou století, kdy
snad lidé od tohoto
mrzačení těl, které již
dávno ztratilo svůj prvotní význam, upustí.
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Velice se mi líbil i přístup misionářů salesiánů působících
v této oblasti. Nemění a neboří tradice. Nebojují za předělávání lidí na katolíky. Nejsou to kolonizátoři. Naopak,
přistupují k lidem velice uctivě a snaží se jim pomoci právě v těch otázkách, které jsou pro ně bolavé, v otázkách
lidské hodnoty, manželské věrnosti, zodpovědnosti za
rodiny, distribuují potravinovou pomoc a samozřejmě se
věnují dětem a mladým lidem. Jak mě těší, že ve středisku funguje početná skupina mladých místních animátorů,
kteří připravují se salesiány řadu nejrůznějších programů
pro menší děti. Funguje tu mateřská školka pro děti, ubytování pro žáky základní školy, menší nemocnice, farnost i
oratoř pro děti.
Jsem velice ráda, že jsem měla možnost nahlédnout do
života těchto lidí. Že jsem mohla sedět s nimi na zemi vystlané kozími kůžemi v jejich dřevěno - kožených domečcích a pít s nimi tradiční keňský čaj s mlékem a cukrem.
Že mě naprosto nečekaně, o to srdečněji pozvali na jejich
tradiční svatbu a já mohla vedle otce ženicha (tak výsadní
místo jsem dostala) pozorovat tu krásu pasteveckých tanců a zpěvů z takové blízkosti, sdílet s lidmi jejich radost
a nadšení z tak velké události. Dech se mi až tajil. Srdce
mi bilo vděčností. Bože, o tomhle se mi ani nikdy nesnilo
a teď je to skutečností a já jsem součástí této krásy. Těch
pár krůčků do tanečního chumlu jsem nakonec ani po pobídkách svatebčanů neudělala, abych nepopletla hlavu
nějakému krásnému, štíhlému mládenci, nebo sobě, protože
jednotlivé taneční prvky mají svůj význam, který neznám. A to
víte, co by to mohlo být za průšvih, kdybych tam někomu nevědomě kývla na svatební nabídku :-)
Přála bych si se zase někdy vrátit. Mám toto místo, tyto obyvatele, tuto panenskou přírodu, Afriku, nesmírně ráda. Nevím,
jestli se mi to ještě někdy podaří, ale ten dar, co jsem tu dostala,
mám hluboko v srdci, kde ho pouštní písek nepřekryje.
https://janca-v-keni.webnode.cz/
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Vynášení Moreny v Tovačově
V sobotu 24.3. se děti z Tovačova a
okolí postaraly, aby zima už skončila a
přišlo konečně jaro. Sešly se s rodiči ve
dvě hodiny na Náměstí , ukázaly všem
přítomným, co se musí po cestě při nesení Moreny zpívat. Poté se vydali přítomní průvodem k Mlénské, kde byla
Morena zapálena a vyhozena do vody.
Hezké odpoledne s dětmi pokračovalo
jako vždy na hájence, kde kluci pletli tatary na holky a holky si dělaly stromečky, aby mohly jít následující Květnou
neděli za babičkami a tetičkami pro
vajíčka. Na ohníčku si mohli všichni přítomní opéci letošní první buřtík. Děti si
užily na zahradě hájenky společné dovádění s kamarády a na závěr se vydaly
ještě hledat poklad od velikonočního

zajíčka. Hezká, milá, veselá společná
akce Hanáčku, Sdružení rodičů a přátel
školy a mateřské školy má, jak se zdá,
v Tovačově již svou tradici. Odměnou

všem, kteří měli s přípravou akce nějaké starosti, je radost dětí a dobrá nálada
všech přítomných.
Zdena Ludvová

„Setkání s originály“ je název letošní retrospektivní výstavy
Lilian Amann na zámku Tovačov
Lilian Amann vystavovala na Tovačově poprvé
v roce 2005 v prostorách
Vídeňského křídla a následující samostatná výstava
se konala v roce 2016
v prostorách za kaplí.
Vloni v Tovačově vystavovala s brněnským sdružením Parnas.
Malířka představuje
veřejnosti asi 40 svých
obrazů, seřazených do
cyklů podle stylu a doby,
ve které byly ztvárněny.
Lilian Amann prošla za
poslední léta různými fázemi tvorby a bervnými
preferencemi. Letošní
výstava prezentuje díla

Tematicky zůstává v centru pozornosti, jak u maleb tak
i kreseb, človek a jeho tvář, symbolizujicí v jakékoliv kultuře
nejen odraz vnitřního dění, ale také dokonalý prostředek neverbální komunikace.
Součástí výstavy jsou také kresby rudkou na béžovém
papíře. Jedná se výlučně o portréty, které s námi navazují
zrakový kontakt. Postavy na kresbách mají společného jmenovatele: Možná si všimnete, že všechny oči jsou tyrkysovo-modré barvy.
Potřikrát, různými technikami, se na obrazech objevuje
dívka z Hané. Předkové Lilian Amann jsou totiž pevně spjati
s tímto regionem.
Výstava byla slavnostně otevřena vernisáží v sobotu 7.
dubna. Na zámku v Tovačově ji mohou návštěvníci vidět
v rámci prohlídky do 2. června.
Text Lilian Amann
upravila Květa Zajícová

vzniklá v letech 2003-2018.
K nejstarším pracím patří malby akrylem na plátně technikou špachtle. Vyznačují se výraznou strukturou a barevností. Chronologicky následují obrazy v jemnějším provedení s důrazem na hřejivé tóny zemité hnědé a slunné oranžové se žlutou. Třetí fazí je tzv. „modré období“, kde se mísí
odstíny amsterodamské modré, zelené a tyrkysové.
S přibývajícím časem se tematicky zjevují na obrazech
děti, jako symbol čistoty duše a naděje v novou budoucnost. Nadále se na plátnech i kresbách vyskytují také zvířata,
protože autorka míní, že se člověk v jejich přítomnosti cítí
lidštěji.
strana 8
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Ze sportu
Nedělní fotbalisti Tovačov
Pravidelnost setkávání nedělních
fotbalistů Tovačov je obdivuhodná,
v roce 2017 se na školním hřišti vystřídalo celkem 35 hráčů, to je v průměru 14 hráčů na neděli. Pánové Zajíc
Oldřich a Rous Tomáš patří k těm, kteří
mají nejvyšší docházku ze všech v počtu 47 x za rok 2017. Jako poděkování
všem, co chodí, měl být domluvený
zápas v Mutěnicích
s následnou degustací vína ve sklípku.
Pro nepříznivě nízké
teploty se utkání nehrálo, proto jsme situaci podrobně probrali jen ve sklípku
u skleničky dobrého
vína.
Každoročně pořádáme na závěr uplynulého roku turnaj,
ne jinak tomu bylo

i letos. Oslovil jsem naše fotbalistky,
které se turnaje ochotně zúčastnily pod vedením svého trenéra Pavla
Janáče a sestavily dokonce dvě družstva. Pánové doplnili další čtyři družstva a turnaj mohl začít. Všichni hráli
se zápalem, výsledky nebyly důležité,
ale bylo zřejmé, že si užívali ten skvělý
pocit ze hry.

V nastávajícím období máme předjednané tradiční přátelské utkání, jehož přesné termíny budou upřesněny,
jedná se o dvojzápas s Jistebníkem a
zápas s Troubkami. Těším se na nastávající zábavné utkání a zároveň se přimlouvám za shovívavost našich manželek a přítelkyň, protože i ve svém
věku jsme pořád malí kluci.
Svoboda Marek

Posilovna Tovačov
Od ledna letošního roku je opět zprovozněna posilovna ve Förchtgottově ulici
v budově bývalého kina, což nám rozšiřuje možnost aktivního využití našeho
volného času. Co si máme představit pod
tím pojmem aktivní trávení volného času?
Může to být třeba práce na zahradě nebo
jakákoli manuální činnost s cílem relaxace
od všedních povinností? Jistě ano, probíhá u toho přeci nějaká ta aktivita (svalová
práce), ale jsou tyto pohybové činnosti
komplexní a kompenzující pro náš pohybový aparát? Zde bychom se snad mohli
shodnout, že nám tyto aktivity komplexní
a zdravý rozvoj pohybové soustavy nepřinesou, neb jsou zaměřeny stereotypně
či jednostranně. Ovšem tímto nezavrhuji
žádné pracovní činnosti. Můžeme se však
ptát, co tedy máme dělat? Na tuto těžkou
otázku nemám přímou odpověď, pouze
mohu říci, že každý jsme jiný a vyžadujeme odlišný přístup. Jeden může inklinovat k tloustnutí a mít sedavé zaměstnání,
druhý zase může být v rekonvalescenci
po úrazu. Materiální vybavení tovačovské
posilovny poskytne splnění cíle jak prvníČíslo 2/2018

mu jedinci, který se chce zbavit přebytečných kil, tak i cvičenci v rekonvalescenci,
jehož cílem je opět plná zátěž.
Možná, že jste se již ve svých hlavách
někdy setkali s nápadem týkajícím se
návštěvy posilovny, ale ty naše hlavy ten
,,hloupý“ nápad rychle zavrhly a měly
k tomu pádné důvody, jako třeba zdravotní indispozice tvořená různými bolístkami v různých částech těla, nebo celková tělesná nepohoda či snad dokonce
stud. Nemám pravdu? Myslím si, že mám.
Lenost a strach ještě z větší nepohody nás
právě v tomto stavu ještě více utužuje a to
je právě kardinální omyl. Záda bolí (pomineme-li různé zdravotní diagnózy), protože jsou například jednostranně zatěžována nebo taky třeba vůbec (viz nadváha a
sedavý způsob života).
Pravidelná tělocvičná aktivita se nám
odmění pozitivními změnami napříč celým naším organismem. Jako první rychlá
odměna za ,,utrpení“ se dostaví zvýšená
hladina hormonů vyvolávajících pocit
štěstí. Ty podstatné změny přinese pravidelná tělesná aktivita, pokud vytrvá-

me. Mezi tyto
kladné změny
patří například
adaptace kardiovaskulárního systému,
dýchacího systému, ale také adaptační
změny v celém pohybovém systému. A
to se vyplatí!
Na závěr už stačí jen dodat, hlavní je
nebát se přijít a zeptat se. Občas se setkám s tím, že se někdo stydí přijít. Na tento problém mám jednoduchou odpověď
formou moudrých slov jednoho pána: ,,řídit se vlastním chtěním, a nikoli domněnkami o mínění druhých, protože bychom
se neřídili tím, co je důležité pro nás, ale
tím, co si asi myslí druzí“, a to nechceme.
Nabízíme využití strojů pro cviky kulturistické práce, dále si u nás na své přijdou i vzpěrači a silový trojbojaři. Zónu
kardio a funkčního tréninku máme v plánu rozšířit jak materiálně, tak i prostorově
stavební úpravou. Jak se nám rozjaří, tak
se vrhneme na disciplíny strongman.
Sportu třikrát zdar a síle obzvláště!
Martin Wilimský
– odpovědná osoba, trenér
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Mizerný Tovačov – 5. díl

Nepotřebuje někdo zánovní škodovku? Její majitel o ni zjevně nestojí.

Sokolská zahrada – místo častých schůzek tovačovské mládeže. Jen tyto děti doma zjevně nenaučili uklízet po sobě nepořádek.
strana 10
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Toto neuvěřitelné množství nepořádku posbírali čtyři ochotní dobrovolníci za jednu sobotu kolem chodníku a komunikace vedoucí z Tovačova do Annína a na odstavném parkovišti firmy Topos Prefa.

Nekonečný příběh – nepořádek u míst pro tříděný odpad nebere konce.
Číslo 2/2018
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Pohybové skladby 2018
V sobotu 7. dubna se ve sportovní hale uskutečnil 25.
ročník pohybových skladeb, které pořádá regionální centrum Sportu pro všechny Přerov ve spolupráci s TJ Sokol
Tovačov.
Letošního ročníku se zúčastnilo téměř 350 vystupujících
s 23 choreografiemi. Poprvé jsme na přehlídce mohli přivítat
mažoretky GINA z Brodku u Přerova a tanečnice Black Gold
Cabaret Academi z Ostavy. Mezi již téměř pravidelné účastníky patří tanečníci ze Slovenska – Donaldgym Ludanice,
gymnastky ALFABETA z Atlas a Bios Přerov,
TJ Sokol Kojetín, TJ Sokol Troubky, Gretčátka
z SVČ Lipník a Dynamik Fit klub Hranice.
Letošní přehlídka byla velice různorodá,
každý si mohl přijít na své. Zhlédli jsme vystoupení rodičů a dětí, gymnastiku, aerobic,
ropik (cvičení se švihadlem), kabaretní tanečnice, mažoretky, dětská vystoupení, show
dance nebo modern dance.
Svá vystoupení jsme si užili, odměnou
nám byl potlesk našich kamarádů, rodičů a
prarodičů. Před vyhlášením jsme si pod vedením Nelči a Elišky zatančili společný taneček
a protože přehlídka byla jubilejní – dvacátá
pátá, vystřelili srdíčkové konfety a vyhodili
balonky ve tvaru srdíček.
Závěrem přehlídky byly rozdány účastnické listy, kytičky, pamětní plakety a tašky
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s upomínkovými předměty města Tovačov. Největší radost měly děti z perníkových medailí, které nám v počtu
350 kráááásně provoněly sportovní halu. TJ Sokol Tovačov
získala velký pohár za zapojení ve všech věkových kategoriích. Od rodičů s dětmi až po juniorskou show. Letošní
přehlídka byla pohodová, voňavá a řekla bych přátelská.
Velký dík patří všem, kteří se podíleli na přípravě sportovní haly a na průběhu celé přehlídky.
Ivana Smolková
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Hasiči Tovačov
Jednotka sboru dobrovolných hasičů
Od Nového roku hasiči z Tovačova zasahovali celkem u 6
zásahů. Z toho se zúčastnila taktického cvičení v Kojetíně, 2 dopravních nehod v Dubě nad Moravou a 3 technických pomocí.
Také organizovali výcvik záchrany osob z ledové plochy společně s hasiči z Brodku u Přerova.
Halová soutěž mladých hasičů 2018
V sobotu 24. února pořádali tovačovští hasiči halovou soutěž
mladých hasičů. Mladí hasiči si zde porovnávali své dovednosti
v požární ochraně, zdravovědě, topografických značkách, uzlech, ale taky i v jejich fyzických dovednostech. Kategorie mladší
A byla pro tovačovské hasiče velmi úspěšná. 2. a 3. místo obsadila Aneta Šálková a Michal Šuga. V kategorii mladší B se na 3.
místě umístil Jakub Sova z Tovačova. V kategorii starších vyhrála 1. místo Veronika Kocmanová z Tovačova. Děkujeme všem
sponzorům a organizátorům. Gratulujeme všem umístěným a
děkujeme za účast.
Tovačovské piškvorky
V sobotu 3.března 2018 se mladí hasiči zúčastnili soutěže
„Tovačovské piškvorky“. Tato soutěž se každoročně koná v tovačovské hale a má dlouholetou tradici. I když naše děti trénovaly,
rok od roku se zúčastňuje více družstev, proto souboj mladých
hasičů je náročný. Ale i přes to, děti dokázaly zabojovat a mladší
i starší žáci dosáhli na 3. místo.
Zábavně společenský večer 17.3.2018
V sobotu 17. 3. 2018 pořádali tovačovští hasiči Zábavně společenský večer. Večer se velmi vydařil. Chtěli bychom poděkovat
všem sponzorům a členům sboru za dary do tomboly. A děkujeme všem, kteří nás přišli podpořit!
Veronika Vránová
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Turnaj mladší žáci
Mladší žáci navštěvující ZŠ a MŠ Tovačov se v neděli dne
11. února v dopoledních hodinách zúčastnili halového turnaje v malé kopané pořádaného místním oddílem kopané.
Turnaj probíhal v hale v Tovačově a z celkem čtyř týmů naši
kluci obsadili první a druhé místo. Turnaje se ještě zúčastnili
Radslavice, Lobodice a hrálo se dvoukolově. Každý tým tedy
absolvoval celkem šest zápasů a nejvíce byly vyhrocené zápasy, kdy nastoupili naši mladší žáci proti sobě. Dopadlo to ale
spravedlivě, jednou vyhrál tým A a podruhé tým B. Nejlepšími
hráči v jednotlivých týmech byli zvoleni Jakub Kohn (4.B) a
Patrik Vojtašek (6.B). Nejvíce branek v turnaji nastřílel Marek
Válek (6.B), a to jedenáct, o jednu branku méně vstřelil Jakub
Strnad (5.A).
Tomáš Šilha

Soustředění v Loučné nad Desnou
Ve dnech 22. až 25. února se naši hráči mužů A místního oddílu kopané TJ Sokol Tovačov zúčastnili soustředění konaného
v Loučné nad Desnou v hotelu Relax Gol. Soustředění začínalo
ve čtvrtek večeří, kdy kluci dojeli rovnou z práce. Po večeři jsme
se ubytovali v hotelu a prošli si místní okolí. Následně proběhla
diskuze k nadcházejícímu hernímu půl roku, to bylo zakončené bowlingovým turnajem, který vyhrál Tomáš Kosek.
V pátek ráno po snídani měli kluci první atletický trénink
v tělocvičně v hotelovém komplexu. Před obědem proběhl ještě jeden herní trénink venku na hřišti, škoda jen, že hřiště bylo
zasněžené a byl velmi silný mráz. Po obědě jsme měli trénink
v místní nově zrekonstruované školní tělocvičně. Následně
měli kluci volno, aby pak šli na hodinu do posilovny a po posilovně do vířivky a sauny, které se nacházely také v areálu hotelu. Večer jsme měli rozbor u videa, kde se probírali herní situace
na hřišti. Sobota probíhala ve stejném duchu, ráno atletický a
pak herní trénink venku, tentokrát za hustého sněžení. V odpoledních hodinách byl delší trénink na hřišti venku a večer zase
sauna s vířivkou. Po večeři jsme si zahráli ping pong a squash a
proběhl turnaj v bowlingu, který vyhrál Ivan Konečný.
V neděli ráno se kluci sbalili a před obědem jsme jeli ještě
do místní školní tělocvičny na lehčí předzápasový trénink. Po
obědě a zákusku jsme se přesunuli do nedalekého Šumperku
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na odehrání přátelského utkání s Loučnou nad
Desnou, které se hrálo na
umělém povrchu. Přátelské
utkání kluci vyhráli 3-0
(branky: Štimpl Petr, Pasz
Daniel, Otáhal Lukáš). Kluci
toho měli ale plné brýle,
tréninky jim daly zabrat a
na konci zápasu už tahali
nohy. Nikdo se naštěstí nezranil a snad nabyté zkušenosti hráči využijí v jarních
bojích o umístění v tabulce.
Seznam účastníků: Šilha
Tomáš (trenér), Bouchal
Jan (vedoucí mužstva), Vybíral Vladimír (předseda oddílu),
Nemrava Jiří, Dočkal Jan, Rous Tomáš, Rumplík Petr, Otáhal
Lukáš, Konečný Ivan, Čepa David, Zajíc Lukáš, Zatloukal Petr,
Mezulianík Tomáš, Kosek Tomáš, Štimpl Petr, Otáhal Zdeněk,
Hodina František, Mraček Ondřej, Pasz Daniel a Fildán Tomáš.
Tomáš Šilha
Foto: Jan Bouchal
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120. let TJ Sokol Tovačov v „ osudových osmičkách“
Vážení čtenáři Tovačovského kamelotu,
možná, že si říkáte, proč zrovna TJ Sokol a „osudové osmičky“. Nebuďte moc překvapení, ale naše TJ Sokol byla založena 2. února 1898, takže máme ve vínku „dvě osmičky“ a
jsme zde na střední Hané v roce 2018 již 120 let.
Jestliže spolek, klub, skupina občanů v hnutí nebo sdružení
po tak dlouhou dobu nezanikla a nezadržitelně se po 120 letech své existence stále rozvíjí, i když k tomu ještě přežila osm
politických režimů, včetně dvou světových válek, jež s sebou
přinesly i okupaci cizími vojsky ze západu i východu – svědčí
o pravdivosti a smysluplnosti základního mravního a tělovýchovného kodexu daného stanovami svých zakladatelů
Dr. Miroslava Tyrše a Jindřicha Fügnera.
První „osmička“ je přelom 19. a 20. století. Za c.k. RakouskaUherska to byla v Tovačově střední třída občanů, tzn. živnostníků, kteří položili základy této jednoty. Nelze opomenout, že
členové postavili a v roce 1912 otevřeli na tehdejší dobu skvělou
sokolovnu, na kterou mezi sebou vybírali peníze, a např. starosta
TJ Sokol Dr. Alois Hacar věnoval na stavbu tohoto stánku 10 tisíc
korun, ostatní živnostníci po tisíci i více korunách. K ukončení
sokolovny se TJ zadlužila 18 tis. u Občanské záložny a dluhy splatila. V tehdejších cenách byla stavba postavena za necelých 30
tis.korun. Zkusme se zamyslit, zda dnes, byť se máme mnohem
lépe než naši sokolští zakladatelé, bychom dokázali z našich řad,
a to je nás 5 x více než první generace sokolů, z vlastních zdrojů
získat 30 milionů k postavení sportovní haly, silně pochybuji, že
bychom ve městě našli sponzora darujícího 10 milionů na tuto
stavbu.
Přichází I. svět.válka a sokolové narukovali na všechny válečné fronty a běda, když c.k. důstojník zjistil u vojáka členský průkaz Sokola, jeho nasazení do první linie bylo samozřejmostí. Padlí
legionáři sokolové mají pamětní desku ve vestibulu sportovní
haly. Výtečné, jakož i vzdělané členy sokolstva si carské Rusko
vyžadovalo do středních a vysokých vojenských škol k výuce tělesné výchovy, jako byl mimo jiné i člen naší jednoty Ferdinand
Steiner, mistr světa v gymnastice v italském Turínu v roce 1911.
Připomeňme si jména funkcionářů: po Dr. Aloisu Hacarovi je
starostou Josef Chytil, náčelníkem Bohumil Venclík, další starosta Bohumil Hájek, náčelník br. Karas a další jména funkcionářů,
Jan Adamčík, Fr. Hýžďal, Fr. Brázda, Fr.Smékal, Ludvík a Bohumil
Hájkovi, Al. Rozehnal, Eduard Drápal, Rudolf Dvořák, Vincenc
Štěpánek, Anna Uhrová, Eliška Hrbáčková. V roce 1915 je úředně
zakázána a rozpuštěna Česká obec sokolská.
Druhá „osmička“ – 1918, konec první svět. války a založení Československé republiky s mnoha národnostmi. Sokolstvo
dostává novou dimenzi a pořádá ohromující čtyři vlastenecké
sokolské slety. Nebylo slavnostního vystoupení kdekoliv v republice, aby vedle prezidentů T.G. Masaryka a Eduarda Beneše
nestáli v jedné řadě s nimi sokolové a legionáři. Funkcionáři
TJ – starosta František Matula, nová jména bratrů: Josef Chytil,
Vojtěch Haukvic, František Klimeš, Eduard Talafand, Josef
Neškudla, sestry Romanová a Hrbáčková. Později Jaroslav
Pinkava, Karel Slabý, Ferdinand Orálek, Antonín Přikryl, Vilímek,
Skácel, Fr.Tichý, náčelnice Görlichová, Marie Hybnerová a další. V roce 1930 byla slavnostně otevřena přístavba sokolovny.
Svět obchází krize a s ní přichází nezaměstnanost, v TJ je utvořen sociální výbor a členové přispívají do sbírky pro nezaměstnané členy jednoty.
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Třetí „osmička“ – 1938, X. všesokolský slet - muži přisahají
na Strahově věrnost republice. Obsazení pohraničních Sudet
a okleštění republiky. V březnu 1939 vyhlášení Protektorátu
Čechy a Morava, na pražském hradě se usazují Němci. Jmění
majetku TJ je zablokováno, jakož i jakákoliv spolková činnost je
v roce 1941 zakázána. Hitlerovo Německo si uvědomuje vlasteneckou a fyzickou připravenost sokolského hnutí k boji proti
okupantům. Z našich řad byli popraveni Bohumil Venclík sen.
a jeho syn, ještě žijící Bohumil (Božik), byl uvězněn, Bohumil
Novák zahynul v koncentračním táboře.
První poválečná valná hromada TJ a její funkcionáři:
starostou se stal Vladimír Sýkora, místostarostové Jindřich
Vojtašek, Adolf Uher, náčelník Ferdinand Orálek a náčelnicí Kamila Gerlichová, jsou zde i nová jména Oldřich Paseka,
František Čelechovský, Vilém Klimeš ml., Čeněk Doležel,
Miroslav Mezuliánik, Jaroslav Kalman, Jaroslav Balaštík, Milada
Hrbáčková, Bohumil Venclík (syn popraveného náčelníka),
Věroslav Hrbáček a další. V roce 1947 je zvolen starostou
Jindřich Vojtašek.
Čtvrtá „osmička“ – 1948, 50. výročí založení TJ Sokol a
poslední XI. všesokolský slet. Po únoru byl vytvořen akční výbor za předsednictví Cyrila Válka, byl převzat majetek Orla a
došlo ke sloučení s S.K. Haná Tovačov. Zdeněk Válek je vyslán
do Tyršova ústavu pro tělovýchovu a sport. Omezena činnost
České obce sokolské. Probíhá výměna členských průkazů a sílí
politický a propagandistický tlak na TJ, postupně jsou potlačovány sokolské symboly, jako nošení kroje, užívání hesla „tužme
se“ a oslovování se „sestro a bratře“. Nacvičuje se na I. celostátní
spartakiádu. Prvním předsedou odd. kopané po sloučení byl
Ladislav Rozehnal. Přicházejí noví funkcionáři TJ: Ferdinand
Kulfánek, František Gajdica, Pavel Přeček, Josef Dočkal, Mojmír
Škobrtal, Rudolf Snášel, Oldřich Šíra, Stanislav Zona, Karel
Slavík. V roce 1957 je předsedou Ferdinand Kulfánek a jsou
zde další funkcionáři, jako Milada Ženčáková, Jan Talaš, Josef
Straka, Josef Olejníček, Božena Andrlová, Božena Novotná,
Zita Jelínková, Bohumil Müller, Zdena Krejčířová, Stanislav
Klimeš, Vladimír Přikryl, Vladimír Vybíral, Jaroslav Prášil, Libuše
Možnarová. Z „tělocvičné“ jednoty se stává „tělovýchovná“, ale
název Sokol se nikdo neodvážil změnit. TJ Sokol je součástí
Národní fronty pod hlavičkou Československý svaz tělesné výchovy (ČSTV).
Pátá „osmička“ – 1968 již od roku 1967 po sjezdu spisovatelů dochází k politické oblevě. Česká obec sokolská se
opět hledá a vyzývá své členy k navrácení se k sokolských myšlenkám. V zápisech ze schůzí se objevuje před jmény sestra
a bratr. A jsou zde opět noví funkcionáři: předsedou se stává
Jaroslav Prášil, další Marie Zonová, Andrej Nikiforov, Miroslava
Klimešová, Augustin Kutač, Alena Tichá, Vojtěch Zona, Bořivoj
Otáhal, Čeněk Doležel jun., MVDr.Jiří Zavadil a další. 21. srpna
došlo pod politickým vedením Sovětského svazu k okupaci
Československa vojsky Varšavské smlouvy. Přichází tzv.“bolševická normalizace“, myšlenky a ideje sokolstva byly opět potlačeny. Československý svaz tělesné výchovy je zachován pod
vedením komunistických funkcionářů. V září 1969 je otevřena
sauna vybudovaná v akci „Z“ a město ji předává TJ Sokol. Do
výboru TJ jsou jmenováni členové KSČ, nakrátko Karel Slavík
zastává funkci předsedy, další předsedové Rudolf Snášel a
Vladimír Přikryl, místopředseda Vlastimil Nezval a Bohumil
strana 15

Tovačovský kamelot
Vykoupil. Členky a členové cvičí na Spartakiádách 1955, 1960,
1975, 1980 a 1985.
Na okrskových vystoupeních v Tovačově předvádí své
skladby na hřišti kopané víc jak tisíc dětí, dorostenek, žen a
mužů. V roce 1982 přebírá TJ Sokol sportovní halu vybudovanou městem v „akci Z“ do trvalého užívání. Začíná nová éra cvičení zejména ženských složek, které získávají značnou popularitu v pohybových skladbách. V roce 1986 je zvolen předsedou
Ing. Bohumír Vykoupil, místopředsedou Vlastimil Kohn, tajemnicí Alena Tichá. Ve funkci hlavní pokladní se vystřídaly Marie
Zonová, Anna Pavlíková, Iva Kociánová. Nelze tvrdit, že došlo od
roku 1948 k devalvaci tělovýchovné a sportovní činnosti. Kdo
chtěl, mohl cvičit a sportovat v jakékoliv odvětví, ale musel se
podřídit politickým akcím pod vedením KSČ. Funkcionáři ČSTV
od ústředí přes krajské, okresní až po základní TJ byli schvalování příslušnými orgány této vedoucí strany. Za tuto dobu došlo
v TJ k založení nových oddílů, které postupně zanikly, jako: badminton, softenis, cyklistika, hokej a šachy. V roce 1985 je opět
založen odd. jachtingu za přítomnosti čtyř zájemců z Tovačova,
k rozvoji bylo nutno přizvat jachtaře nebo surfaře ze tří okresů.
V šesté „osmičce“ 1988 jsme si připomněli 90. výročí založení TJ, v listopadu 1989 došlo k změně politického klimatu,
tzv. „sametová revoluce“. Česká obec sokolská ožila jako pokropena živou vodou. My starší funkcionáři jsme byli připraveni do
ní vstoupit. Ovšem ČOS měla fatální podmínku danou svými
stanovami, že veškerý majetek musí být z TJ přepsán na ČOS,
Tyršův dům v Praze. Tyto stanovy jsme kategoricky odmítli a
ČOS na základě nesrozumitelného zákona o navrácení majetku
zahájila s TJ soudní žalobu, která se od okresního, krajského a
vyššího soudu po vzájemných odvoláních obou stran dostala
po deseti letech opětovně ke krajskému soudu, u kterého jsme
tento spor jako jediní na střední Hané vyhráli. Zůstali jsme právním subjektem s majetkem TJ budovaným po několik generací
tovačovských sportovců, který je na vlastnickém listě nemovitostí uveden Tovačov. Naskytla se i jiná varianta tovačovské tělovýchovy, že by se všechny oddíly osamostatnily, zvážili jsme, co
by to přineslo, jen rozpadnutí TJ Sokol jako celku, nastaly by tahanice o majetek a možná i další soudní spory. Byli jsme si vědomi, že funkcionáři oddílů TJ nebyli legislativně připraveni transformovat své oddíly na samostatné právní subjekty, a došlo by
u některých k jejich zrušení. Pak zde byla ještě sauna, minigolf,
sportovní hala a hlavně dříve odbor ZRTV, dnešní Asociace sportu pro všechny, pod kterou část členů administrativně vedeme.
Tento právní sportovní subjekt v podstatě jen parazituje na současném počtu stavu členů TJ, které přihlásíme, a jejich dotace
jsou pro TJ minimální. Z těchto důvodů jsme zůstali v ČSTV jako
„občanské sdružení“. Český svaz tělesné výchovy si ponechal
tento název i po rozdělení republiky v roce 1993. V Regionálním
sdružení ČSTV v Přerově měl a má TJ Sokol vždy významné zastoupení. V roce 1989 byla po 77 letech provedena demolice
sokolovny. Vzhledem k finanční náročnosti provozu jsme v roce
1995 předali sportovní halu ministerstvu financí, které nemovitost převedlo na ONV Přerov, a následně ji bezúplatně obdrželo
město Tovačov. TJ Sokol je k dnešnímu dni jen nájemník. V roce
1990 pořádala TJ Sokol „spartakiádní sokolské vystoupení“,osmi stům cvičenců tleskalo tisíc diváků – škoda jen, že to
bylo k dnešnímu výročí poslední hromadné vystoupení na hřišti
kopané „Pod Břízami“. Funkcionáři TJ, výkonný výbor: Bohumír
Vykoupil předseda, Vlastimil Kohn místopředseda, Alena Tichá
tajemnice, Alena Čechmánková hlavní pokladní, člen VV Jiří
Prášil, Milan Blaho předseda SPV, Josef Dočkal předseda odd. kostrana 16

pané, Pavel Polčák předseda odd. stol. tenisu, Jarmila Klimešová
předsedkyně odboru turistiky, Vlastimil Kohn předseda odd.
jachtingu, Jozef Kovalík předseda odd. tenisu, Josef Ulehla předseda odd. lukostřelby, Ivana Kociánová předsedkyně revizní komise. V roce 1997 postihla Moravu víc jak stoletá voda. Oddíl kopané měl zaplavené hřiště i šatny, oddíl jachtingu hlavní budovu
a příslušné sklady. Z VV ČSTV jsme za škody povodní obdrželi
10 000 Kč.
Sedmá „osmička“ 1998 - nebyla osudová, členové si připomněli 100. výroční trvání TJ Sokol. Za těchto 100 let naší
činnosti je prokázáno, že občanská sdružení, ať jakákoliv – byla
a jsou hybnou společenskou silou utvářející homogenní široké
vlastenectví, na rozdíl od různě měnících se politických stran a
hnutí. Každý začínající student politologie se dozví, že západní
svět pokládá v Evropě občanskou společnost za základní pilíř
demokracie. Klausův mýtus o občanské společnosti, jako první
prezident za 100 let naší existence nás zařadil do „nevolitelného
sdružení“.
Slavnostní schůze k stému výročí - členové si ho připomněli 24. dubna ve sportovní hale. Zlatou pamětní medaili za sportovní a tělovýchovnou aktivitu obdrželi sportovci a
funkcionáři ze všech oddílů: Josef Dočkal sen.,Čeněk Doležel,,
Stanislav Klimeš, Petr Klimeš, Vlastimil Kohn, Dana Kouřilová,
Augustin Kutáč, Božena Novotná, Bořivoj Otáhal, Josef Pospíšil,
Alena Tichá, Luboš Uher, Bohumil Venclík sen.,Vladimír Vybíral,
Bohumír Vykoupil, Vojtěch Zona. Stříbrnou pamětní medaili obdrželi: Jarmila Dočkalová sen., Miroslava Gerlichová, Hana
Dostálová, Lenka Chovancová, Jarmila Klimešová, Zdeněk
Konupka, Libuše Možnarová, Vlastimil Otáhal, Anna Pavlíková,
Pavel Polčák, Nandor Pover, Jaroslav Prášil, Vladimír Přikryl,
Hana a Marcela Svozilovy, Josef Ulehla, Karel Vykoupil, František
Zavadil, Milada Ženčáková, Miroslav Ženčák. V roce 2001 vydala
TJ knihu 100 let TJ Sokol Tovačov, autor Vlastimil Kohn. V roce
2000 vybírá TJ členský příspěvek 200 Kč, děti polovic, šest oddílů
i SPV vybírají oddílové příspěvky. Žáčky odboru SPV cvičí pohybové sklady a postupují do krajského kola. Hlavní pokladní byla
jmenována Alena Čechmánková. Členská základna se pohybuje
kolem 600 členů. Družstvo kopané hraje v okresním přeboru, v r.
2007 postupuje do krajské soutěže I.b. tř. Předsedou odd.tenisu
je Marek Matula, předsedou stolního tenisu zvolen Jiří Fréhar.
Jachtař Josef Ulehla zakládá v oddíle jachtingu lukostřelecký
suboddíl. Odbor turistiky organizuje každý rok týdenní zájezd
po krásách naší vlasti. Jiří Müller zakládá cyklo-turistický oddíl.
Osmá „osmička“ od 2008 k „deváté“ 2018. Konečně
máme vyšitý nový sokolský prapor, jenž byl slavnostně pokřtěn
na valné hromadě TJ Sokol v dubnu 2009 s programem. Starosta
města Leon Bouchal dekoroval sokolský prapor stuhou města
Tovačov. Křtící kmotrou byla cvičitelka Ivanka Smolková a jejím
asistentem byl Bohumil Venclík sen. Prapor byl pokřtěn vodou
z řek Moravy, Bečvy, Blaty a tovačovských jezer. Původní prapor
z c.k. Rakouska se nedochoval. Dorostenecký prapor nám věnoval Bohumil Venclík, zatím je v archivu. Od září 2009 nastoupila
do sauny jako „domovnice a obsluhovatelka“ Hana Baďurová.
Jak byly a jsou úspěšné odbory a oddíly v TJ: oddíl badmintonu - vyhlašuje turnaje s desítkami startujících závodníků,
předsedou je Pavel Bezděk; odbor SPV - má kvalitní cvičitelský
kádr s Lenkou Novákovou, Kateřinou Doleželovou, Markétou
Hajdukovou, Olgou Čechmánkovou, Ivanou Zavadilovou,
Hanou Cetkovskou a Ivankou Smolkovou. Cvičitelky vedou
mladší žákyně, starší žákyně, dorostenky, rodiče s dětmi a jednotlivá družstva jsou častým účastníkem republikových pohyČíslo 2/2018
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bových skladem. V odboru SPV jsou různé skupiny sportovců,
jako volejbal, děti pravidelně nastupují k atletickým soutěžím
pořádané ASPV, za zmínku stojí výborné družstvo starších žáků
hrající florbal; oddíl běhu - organizuje pravidelný Velikonoční
běh pod vedením Milana Blaho za účasti přes devadesát běžců; oddíl jachtingu - v lodní třídě Vaurien se v posledních pěti
letech posádka Hana Ottová a Jiří Indrák drží na špičce této třídy
v ČSJ, oddíl v roce 2017 byl v žebříčku ČSJ z 200 klubů a oddílů
na 36 místě; oddíl ledního hokeje - hraje meziokresní soutěž
uprostřed tabulky, kapitán - předseda Radim Nemrava; oddíl
kopané - první mužstvo sestoupilo z I.B. třídy a opět si vybojovalo účast, v roce 2017 hrálo mužstvo v I.B třídě za půlkou tabulky,
oddíl má osm družstev včetně ženského družstva hrající II. ligu,
kopanou vede předseda Vladimír Vybíral s kolektivem, místopředseda Petr Bureš, sekretář Václav Bílý, manažér Jan Bouchal,
šéftrenér dospělých Tomáš Šilha, šéftrenérka mládeže Jarmila
Kyasová, odd. rozhodčí Nikol Gregorová, hlavní pořadatel zápasů Pavel Zatloukal, oddíl má deset trenérů s licencí „B“+„C“,
při zápasech obsluhují bufet a udírnu tři členové oddílu, dále je
nutno prát výstroj pro všechny mužstva, a jeden řidič vozí hráče
k zápasům. O přípravu hřiště a celého areálu pečují Jiří Jadrný a
František Kozák; oddíl lukostřelby - zakladatel a předseda Josef
Ulehla, malý počet závodníků soutěží v oblasti; stolní tenis si
připomněl 50. výročí, hrají tři družstva pod vedením předsedy
Pavla Polčáka a následně Jaroslava Pazdery, pravidelně každý
rok pořádají Memoriály Bořika Otáhala, Františka Přecechtěla a
Tomáše Hanačky; oddíl šachu dal dohromady Jiří Čala a svým
soupeřům dávají šach–mat v oblastní soutěži; oddíl tenisu se
potýká s počtem členů, byť je při ZŠ tenisový kroužek pod vedením učitele Petra Velického, který každoročně organizuje dva
turnaje žáků od 10 – 15 let v jednotlivcích i ve čtyřhrách – přesto zájem o tento sport je ve městě minimální. Údržbu kurtu a
pohyb na něm udržuje bohužel pět seniorů mající dohromady
skoro 400 let; odbor turistiky organizuje jednodenní pěší túry
a vždy v červenci již po desetiletí cestují autobusem členové i
nečlenové na týdenní zájezd. Nový rok se zahajuje tzv. výšlapem
na loděnici za každého počasí pod vedením Jarmily Klimešové.
Jak jsem již uvedl, sportovní hala je majetkem města, TJ je
nájemníkem s tím, že vlastník nám dotuje provoz, bez tohoto
příspěvku bychom provoz nezajistili. Sportovní hala je v provozu celý týden včetně sobot a nedělí. Funkci domovnice vykonává k naší spokojenosti Elenka Kristinková, pověřeným vedoucím
za TJ Sokol je Vlastimil Kohn.
Pár vět k sokolské sauně, o kterou již od roku 1969 pečuje
kolektiv členů TJ, tzn. připravuje dřevo k otápění, čerpá vodu
z bazénu pro ochlazování, provádí prázdninovou údržbu a co
je potřeba během provozu. Bez zardění prohlašuji, že tovačovští

spoluobčané nemají o saunu zájem, jejich návštěvnost je menší
než desetiprocentní (mimo kolektiv údržby). Naše snaha o zvýšení návštěvnosti se zatím nesetkala se zájmem. Snažíme se, aby
hospodářský výsledek při ročním vyúčtování byl co nejpříznivější. Vedoucím v sauně s titulem „velkosauní“ je Bohumil Vykoupil.
Do „sokolského nebe“ odešla Ala Tichá, dlouholetá tajemnice TJ, cvičenka a činovnice, na její místo byla kooptována
Jarmila Klimešová, která tuto funkci vykonávala do valné hromady 22. 6. 2016, jež byla i volební. VV TJ má předsedu Bohumila
Vykoupila, místopředsedu Jaroslava Pazderu, tajemnici Markétu
Hajdukovou, členy VV jsou dále Milan Blaho, Pavel Bezděk a
Vladimír Vybíral. Valná hromada taktéž odsouhlasila nové stanovy TJ Sokol jako „registrovaného spolku“. Od 1. ledna 2015
odstoupila z funkce hlavní pokladní Alena Čechmánková, byla
přijata Monika Bandíková jako hlavní pokladní i účetní pro podvojné účetnictví, jež je i členkou VV TJ. Valná hromada 9.6.2015
odsouhlasila nový název TJ Sokol Tovačov, z.s. (zaregistrovaný
spolek).
Tímto příspěvkem nelze podchytit všechny sportovní a společenské události tak významné Tělovýchovné jednoty Sokol,
mající devět oddílů a dva odbory, byť mnoho členů může být ve
dvou oddílech nebo odborech. TJ vlastní majetek v hodnotě 11
milionů korun. Roční rozpočet včetně dotací od města, Ol.kraje
a MŠMT, vybraných členských a oddílových příspěvků činí cca 3
miliony korun. TJ má uložené peníze v bance, ovšem ne takové,
aby pokryly jednu třetinu ročního rozpočtu. TJ Sokol nemá žádné dluhy.
Vedoucí funkcionáři na všech úrovních by měli nejen mládeži, ale i dospělým vštěpovat význam názvu „spolek“- toto
výchovné slovo jsme převzali již prvními stanovami před 120
lety, které kolektiv stmeluje a tímto podporuje vzájemnou tělovýchovnou sounáležitost a hrdost – ANO, já jsem členem TJ
Sokol Tovačov.
Naše poděkování patří VŠEM MINULÝM A HLAVNĚ
SOUČASNÝM ČLENKÁM A ČLENŮM TJ SOKOL TOVAČOV ZA
SNAHU O PŘIČINĚNÍ K UDRŽENÍ A ZVELEBENÍ SPOLKU.
Na závěr mi dovolte připomenout velikého a moudrého„učitele národů“ J.A.Komenského – „Komukoliv prospěti můžeš,
prospívej rád, možno-li celému světu. Sloužiti a prospívati
je vlastnost povah vznešených“.
Se sokolským pozdravem - NAZDAR
bratr sokolský - Vlastimil Kohn, předseda KK TJ Sokol, z.s.
P.S. Starosta města Leon Bouchal s kolektivem autorů napsali a město vydalo knihu „TOULKY TOVAČOVSKOU MINULOSTÍ“,
v VII. kapitole je příspěvek „Stodvacetiletý „peleton“ TJ Sokol
Tovačov a jeho významné etapy od c.k.Rakouska po současnost.

33. velikonoční běh v Tovačově, 1. 4. 2018
Závodu se zúčastnilo 107 závodníku, z toho 19 žen a 88 mužů. Nejstarším účastníkem byl Tomíšek Jindřich, ročník
1939. Nejmladším účastníkem byl Punge Oliver, ročník 2003. Nejrychlejší čas zaběhl Matoušek Jiří (25:03). Nejrychlejší ženou byla Čechmánková Olga (34:25). TJ Sokol Tovačov reprezentovalo 13 závodníku, z toho 4 ženy a 9 mužů. Z Tovačova
bylo celkem 17 účastníku, z toho 4 ženy a 13 mužů. Závod proběhl bez zranění a protestů.
Milan Blaho
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Jarní pozvánka na benefiční Galavečer v Dubu 2018
Vážení přátelé,
dovoluji si vás pozvat na 7. ročník benefičního Galavečera v Dubu 2018, který se stal za posledních 6 let tradičním
hudebním setkáním pro všechny občany regionu, který byl v minulosti zasažen ničivými povodněmi.
Benefiční Galavečer proběhne dne 5. května 2018 od 19:30 hodin v kostele Očištění Panny Marie v Dubu nad Moravou.
V letošním roce vystoupí jedna z legend naší populární hudby pan
Václav Neckář se skupinou Bacily
Galavečer doplní výstava obrazů paní Aleny Jáchimové, která v letošním roce bude 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 zařízení pro lidi s roztroušenou sklerózou ROSKA Přerov, z.p.s..
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
Pomáháme těm, kteří si sami pomoci nemohou
Osobní asistence patří mezi služby sociální péče a je to služba terénní, což znamená,
že není poskytována v určitém sociálním zařízení, ale v terénu – hlavně v domácnostech
klientů. Jedna z největších přidaných hodnot osobní asistence je to, že umožňuje lidem,
kteří potřebují k samostatnému životu pomoc druhé osoby, zůstat s pomocí osobního
asistenta doma. Osobní asistent / asistentka dochází do domácnosti a podle potřeby konkrétního člověka pomáhá s činnostmi, které sám nezvládne. Je to např. hygiena, oblékání,
příprava a podání jídla a pití, přesuny, zajištění chodu domácnosti, ale také doprovod
k lékaři, na nákup, na procházku a podobně. Dohlédne například na podání léků, na pitný
režim, ale také může přečíst knihu, zavzpomínat společně s klientem u fotoalba apod.
Rozsah služby a její přesná náplň záleží na potřebě či přání konkrétního člověka. U někoho to může být třeba jen pár hodin týdně, u dalšího několik hodin denně. Osobní asistence je totiž nejen fyzická pomoc, ale přináší klientům i psychickou podporu, aktivizaci
schopností a lidskou společnost.
Organizace Podané ruce – osobní asistence působí v sociálních službách již od roku
2001. Nabízí osobní asistenci lidem od jednoho roku věku s určitou mírou omezení soběstačnosti – z důvodu věku,
nemoci či postižení. Službu poskytujeme až 24 hodin denně, 7 dní v týdnu podle potřeb klienta a našich aktuálních personálních a časových možností. Službu osobní asistence je možné hradit z příspěvku na péči. Hledáte-li pomoc pro sebe
nebo někoho blízkého, neváhejte nás kontaktovat (tel. 777 011 745 – Bc. Kateřina Fajstlová).
Další informace o organizaci, kontakty, fotogalerii apod. najdete na našich webových stránkách www.podaneruce.eu.
Bc. Jana Marková
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Vítání občánků
V sobotu 24. března 2018 bylo do svazku města Tovačova přivítáno 5 dětí, jedno děvčátko a čtyři chlapci.

Eliška Neuerová

Matěj Janeček

Jiří Snášel

Oliver Kuba

Richard Hensl

Sportovní ples ve fotografiích

