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„První pozdravení jara“, od neznámého autora

Letošní krásné jarní březnové počasí se sice ke konci měsíce začalo kazit, nicméně někteří z vás čtenářů jej dokázali využít.
Každý jinak a každý po svém, tak, jak uznal za vhodné… My jen doufáme, že vás všechny jarní sluníčko po zimě hlavně „dobíjí“
a „neubíjí“ a že netrpíte jarní únavou a migrénami. Jeden z čtenářů, který si nepřál být zveřejněný, nám do redakce poslal jarní
fotografii. I takto se dají zpříjemnit první jarní dny. Jen pozor, ať to nepřeženete a nebolí vás potom hlava…. Přejeme všem
hezké vítání jara a sluníčko především v duši. Advent v Tovačově zahájilo „Rozsvěcení ván. stromu“ s Pavlem Novákem
red
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Sobota 5. května 2012 v Tovačově
a další zajímavě akce ve městě pod Spanilou věží

V

ážení čtenáři našeho občasníku,
dovolte mi, abych vás pozdravil a s přicházejícím jarem vám popřál co nejvíce
krásných a slunečných dnů. Město Tovačov ve spolupráci se zájmovými spolky
a neziskovými organizacemi připravuje
pro své občany, jejich přátele, ale také
pro návštěvníky ze širokého okolí řadu
kulturních, sportovních a společenských
akcí. Přehledný kalendář pro měsíc
duben uvádíme v tabulce v tomto čísle.
Dovolte mi nyní, abych vás pozval i na
další akce, které se uskuteční v Tovačově
v měsících květnu a červnu. Domnívám
se, že jsou velmi zajímavé a neměly by
uniknout vaší pozornosti.
V sobotu 5. května 2012 se ve sportovní hale uskuteční již 3. ročník velké
modelářské výstavy. Tato akce má každý
rok bohatý doprovodný program, v jehož
průběhu si mimo jiné připomínáme události II. světové války s uctěním památky
padlých. Nejinak tomu bude i v tomto
roce. V 11 hodin bude představiteli města Tovačova položen věnec u pomníku II.
světové války, který se nachází v parku v
ulici Široká. Po ukončení tohoto pietního
aktu bude ve vyhrazeném prostoru parku
vysázena slovanská lípa. Poté se účastníci
shromáždění mohou přesunout k pomníku padlého sovětského pilota Kucenka,
kde bude rovněž položen věnec. Na přípravě a realizaci pietního shromáždění
město Tovačov spolupracuje s organizátory modelářské výstavy, některými vlas-
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teneckými organizacemi a také se ZŠ a
MŠ Tovačov.
V sobotu a neděli 5. a 6. května 2012
se v prostorách kynologického areálu a
sportovního areálu Pod Břízami uskuteční 6. ročník mezinárodní soutěže
Kirican Disc Dog Freestyle. Také na tuto
akci bych vás velmi rád pozval. V našem
městě se koná již potřetí, ale většinou
unikla zájmu tovačovské veřejnosti, a to
je určitě škoda. Psovodi a jejich čtyřnozí
kamarádi předvádí velmi pěkné sestavy
doprovázené hudbou. Opravdu je na co
se dívat.
V úterý 8. května 2012 proběhnou
v zámeckém parku již tradiční májové
oslavy. Program pro vás připravuje Kulturní komise Rady města Tovačova ve
spolupráci se zájmovými organizacemi
ve městě.
V sobotu 19. května 2012 se můžete
zúčastnit další velmi zajímavé a poučné
akce s názvem Poznej své město. Jedná
se o procházku Tovačovem s průvodcem, kterou pro nás připravuje Tovačovský zámek, o.p.s.
Od 21.00 hodin se v zámeckém parku uskuteční koncert revivalové rockové
skupiny Deep Purple. Na tuto akci se
osobně velmi těším a doufám, že potěší
všechny příznivce rockové muziky nejen
z Tovačova.
V průběhu měsíce května by se měl
také uskutečnit další ročník turnaje
firem v malé kopané O pohár starosty

města Tovačova. Přesný termín a místo
konání vám včas oznámíme.
Také v měsíci červnu se uskuteční
řada zajímavých akcí. První z nich se
koná již v sobotu 2. června 2012. Jedná
se o 2. ročník Tovačovského plaveckého
maratonu, závodu v dálkovém plavání,
který proběhne na Annínském jezeru.
Start letos bude na břehu jezera v lobodické zátoce. Tuto akci připravuje TJ
Haná Prostějov ve spolupráci s městem
Tovačov.
Za připomenutí stojí také další Dětský den se Šancí, který se bude konat
v neděli 3. června 2012 v zámeckém
parku zámku Tovačov. Bohatý program
plný soutěží a her také v tomto roce připravila Šance, o.s., Olomouc.
Rybářské závody mládeže na Hradeckém rybníku se uskuteční v sobotu
9. června 2012 od 8.00 hodin. Rád bych
na ně pozval všechny mladé školou
povinné rybáře. Rybářský lístek není
podmínkou. Stačí vám jeden rybářský prut s navijákem a další nezbytné
pomůcky pro sportovní rybolov a pak
hlavně nadšení a dobrá nálada. Těší se
na vás zástupci města Tovačova, Rybářství Tovačov a ZO ČRS Tovačov..
Myslivecké sdružení Haná Tovačov
pro nás připravilo další již tradiční Červnovou noc, která se uskuteční v sobotu
23. června 2012 v zahradě u mysliveckého domu. Příznivci dobrého jídla
a tanečních zábav pod širým nebem by
určitě neměli chybět.
Koncem měsíce června můžete navštívit další Řezbářské dny, které proběhnou v prostorách SŠ řezbářské Tovačov.
Klub dětí a mládeže Tovačov ve spolupráci s SDH Tovačov připravují další
ročník akce pro děti s názvem Těšíme se
na prázdniny, která se uskuteční na břehu Hradeckého rybníka.
Kulturní akce měsíce června zakončí
tradiční Noční prohlídky zámku Tovačov, které se uskuteční v sobotu 30. června 2012. Připravuje je pro nás Tovačovský zámek, o.p.s.
Závěrem bych jen velmi stručně
zmínil největší akci, která se v našem
městě v tomto roce uskuteční. Tovačov
bude mít tu čest hostit dne 28. 9. 2012
v pořadí již III. setkání Hanáků. Jedná
se o akci, která je pořádána pod záštitou
hejtmana Olomouckého kraje a krátce
jste se o ní mohli dovědět už v minulém
čísle. Podrobnější informace si budete
moct přečíst v čísle následujícím.
Mgr. Bc. Leon Bouchal
Starosta města
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Příspěvky čtenářů
V l a j k a p r o Ti b e t v Tova č ov ě ?
L i d s k á p r á va s e v š a k p o ru š uj
ují i na mnoha jiných místech
Rada města Tovačova před nedávnem
rozhodla, že se město připojí k akci Vlajka pro Tibet. Občanů se na názor nikdo
neptal, tedy jde spíše o názor radních než
většiny občanů. Mnoho občanů na tuto
věc nejspíše nemá jednoznačný názor,
mají přirozeně jiné a podstatnější starosti.
Nebo i proto, že jednoduše nemají dostatek nezávislých informací k tomu, aby si
mohli nějaký pevný názor učinit. Myslím,
že lepším řešením mohla být nějaká forma ankety, kde by se občané vyslovili, zda
chtějí, aby se město k této akci připojilo či
nikoliv. Toto lze udělat i formou hlasování třeba na stránkách města. Názor, který
by převládl, pak mohl být uplatněn. Toto
řešení bych považoval osobně za lepší.
Rozhodně nehodlám kriticky komentovat
každé rozhodnutí vedení města. Jde mi v
tomto případě o určitou polemiku a upozornění na to, že lidská práva se ve světě
porušují i na mnoha jiných místech.
Lidská práva se neporušují jen v
zemích jako je Kuba nebo Čína či Rusko,
jak je dnes často prezentováno. Závažné
problémy v této oblasti panují i v zemích,
jako je USA nebo Izrael. A co třeba porušování práv Srbů žijících v Kosovu? Je to
též velmi aktuální problém, jak o tom velmi autenticky a s důkladnou znalostí věci
píše například profesor Rajko Doleček.
Doporučuji jeho texty k přečtení všem,
komu leží na srdci ochrana lidských práv.

Mezinárodní organizace sledující stav
lidských práv ve světě Amnesty International skutečně ve svých výstupech pravidelně řadí mezi největší porušovatele
lidských práv ve světovém měřítku i USA
nebo Izrael. Organizaci, která v minulosti
dostala i Nobelovu cenu za mír, jistě nebude nikdo podezírat z nějakého falšování
údajů nebo stranění té či oné zemi. Pokud
tedy upozorňujeme na porušování lidských práv v Tibetu, měli bychom zároveň
vyzvat i jiné země k respektu k lidským
právům. Ideu lidských práv, myslím, nelze
používat jako klacek jen vůči zemím, ke
kterým naše současná vláda nemá dobrý vztah. Dovedeme si jistě velmi dobře
představit, jak by asi reagovaly USA na to,
kdyby je naše malá země upozornila na
porušování lidských práv třeba některých
menšin, zejména černošských obyvatel.
Možná by na nás tato velmoc uvalila i ekonomické sankce. V sousedním Německu
by žádného významného politika nejspíše
nenapadlo hovořit v této souvislosti ani o
Tibetu. Důvod je prostý, náš západní soused potřebuje dále rozvíjet ekonomické
vztahy s Čínou. V opačném případě by se v
Německu zvýšila nezaměstnanost, a to by
si tam nikdo nedovolil riskovat (naše země
má významné ekonomické vazby právě na
Německo). U nás asi v tomto směru problém nemáme. Více jak půl milionu lidí
bez práce, kteří dnes u nás jsou, by se jistě

nebránilo tomu, aby pracovali v podniku,
který dodává zboží třeba právě do Číny. V
globalizovaném světě všechno souvisí se
vším. Lidská práva a ekonomické zájmy se
často překrývají.
Náš malý stát má jen nepatrný vliv na
stav lidských práv ve světě. To jistě neznamená, abychom k této problematice mlčeli. Ale když už se k ní chceme vyjadřovat,
tedy i na komunální úrovni, rozhodně
bychom neměli selektivně určovat, že se
lidská práva porušují pouze v jedné části
světa. V té, se kterou dnes oficiálně nemáme nejlepší vztahy. Tento postoj druhé
straně nijak nepomůže, naopak nám může
uškodit. Pokud se chtějí někteří volení
zástupci města angažovat za každou cenu
i v této mimořádně citlivé záležitosti a
jménem města v této věci vystupovat, pak
by měli pojímat celou problematiku přísně nestranně a s důkladnou znalostí věci.
Nevím o tom, že ve vedení města, při vší
úctě, by byl nějaký expert na mezinárodní vztahy a lidská práva. Jako občan města
nemohu souhlasit s tím, že se zde upozorňuje pouze na Tibet. Mnoho závažných
problémů je také v jiných částech světa,
a to i v zemích, se kterými máme dobré
vztahy. Pokud ukazujeme jen na Tibet, jde
o výrazně selektivní pohled na věc. Otázka lidských práv ve světě totiž není rozhodně černobílá.
Bc. Miroslav Pořízek

D e n p r o T I B E T, t i s ková z p r á va
10. března 2012, Praha – Česká
republika si 10. března 2012 připomene
53. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu. Dne 10. března 2012
budou v rámci mezinárodní akce „Vlajka
pro Tibet“ na radnicích, magistrátech a
krajských úřadech českých měst a vesnic
vlát tibetské vlajky jako symbol podpory
nenásilného boje Tibeťanů za svá práva a
snahu o zachování národní identity.
Celosvětová kampaň „Vlajka pro
Tibet“ vznikla v polovině devadesátých
let v západní Evropě s cílem poukázat na
dlouhodobé porušování lidských práv v
Tibetu. Tibeťané po šedesáti letech čínské okupace nadále čelí omezování svobody slova, názoru a projevu, omezování
pohybu na území Tibetu, svévolnému
zatýkání, zadržování a věznění bez udání
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důvodu a možnosti obhajoby, mučení a
nelidskému zacházení ve vězení, a to včetně nezletilých vězňů, omezování svobody
tisku, cenzuře, uzavírání internetových
blogů a webových stránek. Nadále pokračují „vlastenecké převýchovné kampaně“
a kampaně namířené proti dalajlamovi,
dochází k výraznému omezování počtů
mnichů a mnišek v klášterech a zákazům
oslav tradičních tibetských svátků. Velkým problémem zůstává diskriminace
Tibeťanů ve všech sférách života (zdravotnictví, školství, vysoká nezaměstnanost atd.), a zejména pak masivní přesun
čínského obyvatelstva na území Tibetu.
V roce 1996 se k akci poprvé připojila 4 česká města, v roce 2000 dosáhl
počet radnic přes 100. Úspěšné byly pro
kampaň následující roky do 2004, kdy

se v průměru za rok přidalo kolem 50ti
úřadů. V roce 2007 přesáhl počet úřadů
přes hranici 300 a v roce 2011, kdy bylo
osloveno přes 700 radnic, přesáhl počet
úřadů zapojených do kampaně 400.
Česká republika patří v Evropě k nejaktivnějším v kampani, srovnatelné státy,
např. Rakousko, Belgie, vyvěšují vlajku
jen na 200 úřadech. Nejlepších výsledků
dosahuje Německo, kdy v roce 2011 bylo
zapojeno přes 1100 radnic do kampaně
„Vlajka pro Tibet“.
V loňském roce 2011 akci „Vlajka pro
Tibet“ podpořilo 403 měst, obcí a krajů
v České republice. K dnešnímu dni (10.
3. 2012, 10h ) zatím potvrdilo připojení k této akci 410 úřadů. Z celkového
počtu okolo 730 oslovených obecních,
městských a krajských úřadů odpovědě-
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lo tedy kladně 410 úřadů, 311 úřadů se
k akci nepřipojilo a od 10 úřadů se nám
zatím nepodařilo získat stanovisko. Dále
se „Vlajky pro Tibet“ zúčastní i 38 škol v
České republice.
V roce 1950 násilně obsadila území
Tibetu armáda Čínské lidové republiky.
V roce 1951 byla podepsána dohoda,
která Tibetu přiznávala vnitřní autonomii, ale nebyla nikdy dodržena. Omezení
základního práva Tibeťanů na svobodu
vyjadřování a pohybu, ničení klášterů

a národních památek, přeměna Tibetu
na vojenskou základnu, strach o život
Jeho Svatosti dalajlamy a zejména násilně vedená protitibetská komunistická
politika Číňanů vedla Tibeťany k lidovému povstání, které vypuklo ve Lhase 10.
března 1959. 80 000 Tibeťanů bylo zabito,
mnoho dalších uvězněno nebo přemístěno do pracovních táborů. Počet tibetských uprchlíků se dnes odhaduje na 150
– 180 000.
Desátého března v 17 hodin pořá-

dá Amnesty International demonstraci
„Tibet hoří!“ před Velvyslanectvím Čínské lidové republiky, Pelléova 18, Praha 6
k vyjádření protestu proti represím tibetského lidu čínskými úřady. Demonstrace připomene krutý osud nejméně dvou
desítek tibetských mnichů, kteří se za
poslední měsíce v Tibetu upálili. Přijďte
Číně důrazně říci, že represí i ztracených
lidských životů je dost!
Mgr. Andrea Pavlátová,
Občanské sdružení Lungta

V l a j k a p r o Ti b e t v Tova č ov ě , p r o č n e ?
Nejznámějším Tibeťanem je bezesporu dalajláma. Ten současný – čtrnáctý – se
narodil v chudé rolnické rodině 6. července 1935. V roce 1939 se proto jeho novým
domovem stala Lhasa. O rok později byl
prohlášen hlavou tibetských buddhistů.
Pod vedením svých učitelů se začal
vzdělávat podobně jako kterýkoli jiný
buddhistický mnich a současně se připravoval i na úlohu hlavy státu. Pod tlakem postupující čínské okupace však byl
donucen ujmout se vlády již v šestnácti
letech. V roce 1959 se situace v Tibe-

tu vyostřila natolik, že dalajlama musel
uprchnout do Indie. Útočiště v exilu poté
našlo i více než sto tisíc jeho krajanů.
Již v roce 1959 začal usilovat o znovuzískání svobody pro Tibet mírovou cestou a za tyto neúnavné snahy obdržel v
roce 1989 Nobelovu cenu míru. Intenzivně cestuje po celém světě, předává myšlenky buddhistické nauky, upozorňuje
na situaci v Tibetu a hledá i odpovědi na
otázky etiky a světového míru.
I když nejsem odborník na lidská
práva a Čína patří mezi oblasti, které

mají můj obdiv minimálně pro své historické dědictví, přesto soucítím s osudem
Tibeťanů a myslím, že vyvěšení vlajky je
to poslední, co můžeme udělat.
Pokud by rada města měla kvůli
každému svému rozhodnutí vyhlašovat
„referendum“, zřejmě bychom ji vůbec
nepotřebovali. Vyvěšení vlajky pro Tibet
navíc vůbec nepovažuji za „nosné téma“.
Podle mě je to jen výraz soucitu a solidarity, který by neměl nikomu soudnému
zásadně vadit.
Kvetazaj

P ř i p o m e n e m e s i 6 7. v ý r o č í o s vo b o z e n í Tova č ova o d fa š i s m u
Jsou události, které bychom si měli
připomínat pravidelně a veřejně. Zejména proto, že přímých pamětníků těchto
významných událostí rok od roku ubývá a generace, která válku nezažila, dnes
v populaci naprosto převládá. Máme tak
možná několik málo posledních let k tomu,
abychom mohli přímo z úst těchto pamětníků slyšet očitá svědectví z doby 2. světové
války. Těmto lidem bychom měli pozorně
naslouchat a jejich svědectví i zaznamenat pro budoucí generace. V době před
rokem 1990 byli oceňováni zejména ti,
kteří bojovali na východní frontě (určitě si
to zasloužili), ale na ostatní se trestuhodně
více či méně zapomínalo, což byla chyba.
Dnes jsme na druhou stranu svědky často podobné situace, ovšem v obráceném
gardu. Svědčí o tom i chátrající pomníky
připomínající osvobození od fašismu v
mnoha našich městech a obcích. Často to
také vypadá, kvůli jednostrannému postoji
většiny našich sdělovacích prostředků, jako
by naše národní účast na východní frontě
nebyla nijak podstatná a boje na východě
jako by z hlediska průběhu války neměly
tak velký význam. Přitom opak je pravdou.
Obrat ve válce nastal hlavně na bojištích
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východní fronty (v těžkých bojích u Moskvy, Stalingradu, Kurska), kde fašisté utrpěli
své vůbec nejtěžší porážky, ze kterých se
naštěstí již nevzpamatovali. Mnoho našich
vojáků padlo na východní frontě a tito i
ostatní, kteří měli to štěstí a přežili, prokázali obrovskou statečnost v náročných
bojích. Neměli bychom podléhat módním
vlivům a tendenčním postojům některých
politiků, historiků a dalších a vyzdvihovat
jednostranně odboj na té či oné frontě. Naši
úctu zaslouží jistě všichni, kteří se účastnili
boje proti fašismu. Není správné, že se dnes
často a cíleně zapomíná na naše osvoboditele, kteří přišli z východu a kteří měli na
osvobození naší země podstatný podíl.
I v Tovačově jsme si v minulosti připomínali každoročně v květnu výročí
konce války a osvobození od fašismu.
Po roce 1989 však již jen nepravidelně.
Domníváme se, že výročí konce 2. světové války a osvobození Tovačova od
fašismu je významnou událostí, kterou je
nutno důstojným způsobem připomínat
i v současné době. Ještě na konci války
padlo v bojích u našeho města a okolních obcí mnoho zejména sovětských a
rumunských vojáků. Také oběti civilistů

v posledních dnech války nám připomínají její krutost. Ne, nechceme na tyto
padlé zapomenout. Jsme přesvědčeni, že
si zaslouží naši úctu a vděk. Jelikož padli,
abychom my mohli žít…
Zejména proto si chceme důstojně,
ale bez okázalosti, připomenout památku
těchto skutečných hrdinů, kteří položili své
životy v bojích za naši svobodu. V sobotu
5. května 2012 dopoledne (přesný čas bude
ještě udán) proto uspořádáme pietní vzpomínkové shromáždění u pomníku Rudé
armádě v Tovačově a následně i u pomníku
sovětského pilota Kucenka. Podrobnosti k
této akci budou včas zveřejněny. V plánu
je také u této příležitosti slavnostně vysadit
slovanskou lípu. Účast na akci přislíbili i
členové některých vlasteneckých organizací
z našeho regionu, tyto záležitosti jsou však
stále v době psaní tohoto textu (5.3.2012) v
jednání. Závěrem musíme dodat, že uspořádání a organizace této akce se ujalo několik (nejen místních) občanů, kteří si chtějí
důstojně a veřejně připomenout osvobození Tovačova od fašismu. Samozřejmě nejde
o akci uzavřené skupiny osob, ale o akci
otevřenou široké veřejnosti.
Miroslav Pořízek, Šárka Pořízková
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Z historie
Fr a n t i š k a Te r e s i e E m e r e n c i e X av e r a B ě h á l ková ( * 18 5 3 , + 19 0 7 )
– 10 5 l e t o d j e j í h o ú m r t í
Když se řekne Tovačov, často se posluchačům vybaví známá hanácká lidová píseň ze školních zpěvníků vyznačující se
zvláštní melodikou a klidným tempem „Tovačov, Tovačov,
tovačovské zámek… V hudbě se odráží tradice kraje a povaha jeho obyvatel. Rovina střední Moravy na každého zapůsobí
svým klidem. Na Hané se nespěchá, mluva je pomalá a libuje
si v prodlužování, povaha Hanáků je rozvážná, hanácké kroje
jsou nádherné a slušivé, tance vznešené a důstojné. Hanáci ctí
své lidové tradice a rádi si je připomínají. Město Tovačov má v
kulturní oblasti udržování lidových tradic na Hané zajímavou
historii i současnost.
Významnou osobností uchování hanáckých lidových tradic nejen pro region Tovačovska je Františka Teresie Emerencie Xavera Běhálková. Na Hané jsou připomínána její výročí.
Narodila se 23. října 1853 ve staré tovačovské škole ve stejném pokojíčku, kde se v roce 1825 narodil hudební skladatel
Arnošt Förchtgott Tovačovský, a zemřela 28. 4. 1907. Odkaz
díla Xavery Běhálkové je stále aktuální v činnosti hanáckých lidových souborů. Byla velmi významnou sběratelkou
hanáckého lidového umění, písní, tanců, nábytku, keramiky,
součástí hanáckých krojů a zejména výšivek, všímala si také
lidových zvyků. Spolupracovala s hudebním skladatelem Leošem Janáčkem na vydání tří sešitů „Národní tance na Moravě“(1891 -1893). V Tovačově založila národopisnou skupinu,
nacvičovala hanácké tance a scénicky zpracovala výroční a
rodinné zvyky. I když farář Theodor Mayer nechal pro Xaveru
a pro její sbírky postavit dům, dnes zchátralý, stojící v Tovačově u autobusového nádraží, po její smrti bylo vše z Tovačova
odvezeno do okolních regionálních muzejí. Ludmila Mátlová
Uhrová použila v roce 1954 jejích rukou psaných poznámek
při vydání knihy „Hanácké tance z Tovačovska“. Kniha je podnes základem pro práci ve folklórních souborech na Hané.
Jedním z nich je i hanácký soubor Hatě Tovačov.
V roce 1937 založil kolektiv nadšenců v Tovačově zajímavý muzejní spolek, základem jeho sbírek byly výšivky, hanácké
kroje, dobový nábytek, keramika, obrazy a předměty lidové kultury na Hané. V roce 1951 se tyto sbírky staly základem muzejní
první expozice v tovačovském zámku. Zásluhy na tom měl pan
učitel Věkoslav Hrbáček. Sbírky ale bohužel na zámku nezůstaly. Zůstali ale lidé, kteří v odkazu Xavery pokračují dodnes. Jedním u nich byla Milada Źenčáková (dcera Věkoslava Hrbáčka).
Její jméno je s kulturním a hlavně folklórním děním ve městě
úzce spojeno. V padesátých letech založila dětský hanácký soubor a po určitém čase začal souběžně s ním působit i soubor
dospělých s názvem „Haná“. Oba soubory měly velmi dobrou
úroveň a byly úspěšné, po čase soubor dospělých zanikl. Dětský
hanácký taneční kroužek „Hanáček“ nadále působí při základní
škole v Tovačově.

Od roku 1995 působí ve městě hanácký taneční soubor –
Hatě. Sdružuje mladé lidi, kteří se učí lidové tance a s radostí
poté předvádějí ve starobylých hanáckých krojích krásu hanáckého folklóru a reprezentují své město. Hanácký soubor se
stal v Tovačově také pořadatelem folklórních a společenských
akcí, nejúspěšnější je Hanácké bál. Při vystoupeních hanáckých
souborů „Hanáček“ a „Hatě“ zazní vždy hanácká lidové písně
z Tovačovska zejména nejznámější hanácká píseň ze školních
zpěvníků „Tovačov, Tovačov……“. V roce 2011 byl v Tovačově
pod vedením režiséra Miroslava Kačora natočen dokument pro
program ČT 2 Folklorika s názvem „Hanácká národní buditelka Františka Terezie Emerencie Xavera Běhálková a odkaz jejího díla oživený souborem Hatě z Tovačova“.
Město Tovačov zůstává významným místem regionu Hané.
Bylo vždy pořadatelem folklórních akcí, zejména Hanáckých
slavností a Přehlídek dětských hanáckých souborů „Tovačovské
fěrtóšek“. V letošním roce bylo město vybráno pro uskutečnění významné regionální akce - III. setkání Hanáků (28.9.2012),
organizované Olomouckým krajem pod záštitou hejtmana
Martina Tesaříka.
Zdena Ludvová

Zprávy ze zámku…
Jaro je pozitivním obdobím nejen v
přírodě a v životě živých tvorů, ale také
pro nás na zámku. Vymrzlé interiéry se
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s počínajícím jarem jeví lépe než v zimě
a i když je mnohdy venku mnohem příjemněji než uvnitř, pomalu se snažíme

ledové prostory probouzet a připravovat
je na blížící se sezónu. Letošní velké mrazy toho zničily více, než jsme doufali, a
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tak při sčítání ztrát přemýšlíme o tom,
jaká ta letošní sezóna vlastně bude…. A
nemůžeme říct, že bychom se na ni intenzivně nepřipravovali.
Už vloni na podzim byla zpracovaná
projektová dokumentace na restaurování
spanilé věže zámku, probíhá zaměřování
opevnění zámku a zpracovává se jeho stavebně-historický průzkum. V prostorách
před Rytířským sálem byla dokončena
výměna dřevěné podlahy po sanaci dřevomorky. Ve II. patře Vídeňského křídla
byla vybroušena dřevěná podlaha, která
byla napastována a v Zeleném salonku
(před obřadní síní) byl vyměněn koberec.
Část zámku byla vymalována.
Brány tovačovského zámku se letos
pro návštěvníky otevřou na velikonoční neděli – 8. dubna. Počátkem sezóny
budou ale stále ještě nepřístupné Rytířský
a Salmovský sál. Ty by měly být otevřeny
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pravděpodobně v průběhu června.
období. Najdeme panenky předválečné,
Letošní novinkou je zpestření pro- vyrobené v Německu, ve Francii i jinde v
hlídkové trasy výstavou panenek. Panen- Evropě. Jsou zde ale především panenky
ky zapůjčily dvě sběratelky – z Tučap a české, vyrobené v dávno zapomenutých
z Olomouce. Jsou nainstalovány v prv- firmách a z materiálů, které se dnes už
ním patře Vídeňského křídla, kde měli nepoužívají. Panenky mají jména a u někposlední majitelé – Gutmanni – původ- terých známe i příběh, kdo je kdy dostal
ně dětské pokoje. Z vybavení původních a komu v dětství dělaly radost. Vernisáž
interiérů se mnoho nedochovalo a hračky k výstavě se koná v neděli 8. dubna v 16
vůbec žádné. Panenky tak budou alespoň hodin a kdo se chce dozvědět něco o hisna chvíli tvořit autentickou atmosféru, torii panenek a vůbec o objevu této rozkterá jistě v domě plném dětí kdysi pano- tomilé nejen holčičí hračky, neměl by na
vala. Vystavené panenky jsou z různých vernisáži chybět.
V roce 2012 bude zámek přístupný stejně jako v předchozím roce:
Duben, květen, září, říjen: so + ne, 10 – 17 hodin
Červen, červenec, srpen: út – ne, 10 – 18 hodin
Svátky: 9.4., 1.5., 8.5., 5.7., 6.7., 28.9., 28.10. , 10 – 17 (18) hodin.
Rovněž vstupné zůstalo pro toto období (2012) prozatím nezměněno:
Základní – 60,- Kč
Snížené – 30,- Kč Rodinné – 130,- Kč
Věž – 20,- Kč
Kvetazaj
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Hasičské střípky
Hasičská soutěž Železný hasič
Stejně jako v předchozích letech se i
letos 7.4.2012 uskuteční hasičská soutěž
Železný hasič. Jde už o čtvrtý ročník. Co
předcházelo vzniku této soutěže a komu se
podařilo zvítězit v jednotlivých ročnících?
Samotnou soutěž si připravili členové
Sboru dobrovolných hasičů Tovačov ve
spolupráci s městem Tovačov a Hasičským záchranným sborem Olomouckého
kraje, Územního odboru Přerov.
První myšlenka na uspořádání
této soutěže jednotlivců SDH padla již v říjnu roku 2008, kdy s tímto
nápadem přišli Petr Majar a Jakub
Kosek. Postupem času se začala celá
soutěž rýsovat a jejím vyvrcholením
byla sobota 18. dubna 2009.
Na první pohled se zdálo návštěvníkům, že je trať jednoduchá,
ale po odstartování zjistili, že
soutěžící startují s dýchacím přístrojem, což je po zdolání první
překážky dost vysílilo. Hned po
startu museli soutěžící překonat
lešení a na ně vytáhnout dvě nádoby s vodou. Následovalo překonání
překážek, dále práce s hadicí, přesun závaží po kolejnici a opět práce s hadicí. Závěr trasy byl opravdu
nejnamáhavější, protože soutěžící
museli absolvovat výstup do II.
poschodí zámecké věže.
Při prvním ročníku odstarto-

valo 45 soutěžících z různých koutů
republiky.
Vítězem prvního ročníku se stal Aleš
Navrátil z SDH Olšovec s časem 1:45 min.
A jak skončili tovačovští hasiči? Nejlepším železným tovačovským hasičem se
stal Petr Majar s časem 1:49 min, který
obsadil v celkovém pořadí páté místo.
Druhý ročník soutěže se uskutečnil
17.dubna 2010 a odstartovalo čtyřicet

devět soutěžících. Soutěžící nedokazovali
jen fyzickou připravenost, ale mnohdy i
psychickou odolnost, neboť nebojovali ani
tak mezi sebou, ale spíše sami se sebou.
Na prvním místě se umístil Milan
Pařil z SDH Nevcehle s celkovým časem
1:36,70, druhé místo obsadil Jiří Mikulecký (SDH Horní Sloupnice, 1:38,54)
a na třetím místě Jaroslav Poukar (SDH
Nevcehle, 1:39,88). Z místních se nejlépe
umístil na místě čtvrtém Petr Majar
s časem 1:41,36. Nejstarším soutěžícím byl Milan Majar ml. (*1963,
SDH Tovačov, 2:36,30), který se
umístil na 37. místě.
A zatím poslední ročník Železného hasiče se uskutečnil 16. dubna
2011.
A jak vše končilo? V roce 2011 se
podařilo zvítězit zástupci z Tovačova. Na prvním místě se umístil Petr
Majar (SDH Tovačov s dosaženým
časem 1:45:84), místo druhé obsadil Radek Pohanka (SDH Žeravice,
1:48:71) a na místě třetím se umístil
Jan Haderka (SDH Hulín, 1:49:83).
Zvítězí i letos hasič z Tovačova
nebo se štěstí usměje na někoho
jiného? To se uvidí 7. 4. 2012 od 9
hodin v prostorách zámeckého areálu v Tovačově. Přijďte se také podívat a podpořit soutěžící. O občerstvení bude postaráno.

Z á b av n é o d p o l e d n e v h a s i č s k é z b r o j n i c i
Sobotní odpoledne před Farním plesem opět i letos patřilo dětem. Klub dětí
a mládeže Tovačov pozval děti na odpoledne plné soutěží, her i tanečních radovánek, ve kterých si děti vyzkoušely své
dovednosti a po zásluze losovaly tradiční
tombolu. Nenašel se snad nikdo, kdo by
odcházel bez balíčku. I přes malou účast
se přítomné děti pobavily a strávily příjemné odpoledne.
Ráda bych poděkovala všem organizátorům letošní akce, kteří mne pro nutnou účast na karnevale v MŠ Ivaň zastoupili a ve svém volném čase odpoledne pro
děti uskutečnili.
DĚKUJI!!!! za Klub dětí a mládeže
Tovačov Kyasová Jarmila
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Z hasičského notesu
To, že se hasiči ve volném čase věnují také sportovním aktivitám, dokládá i soutěž ve florbalu, která se uskutečnila 3. 3. 2012, v
Brodku u Přerova. Této okrskové soutěže se účastnily všechny sbory okrsku č. 6 Kojetín. A jak soutěž skončila?
V kategorii dospělí se na prvním místě umístnili hasiči z Tovačova, další místa obsadili hasiči z Brodku u Přerova, Oplocan a
Kojetína. V kategorii starší žáci zvítězili hasiči z Brodku nad hasiči z Tovačova a Oplocan. A v kategorii mladší žáci obsadili první
místo hasiči z Tovačova následováni hasiči z Brodku a Kojetína.
Příznivci hasičských slavností nechť si vyhradí sobotu 21. dubna, kdy se koná 5. hanácká hasičská pouť v Dubu nad Moravou
(více na www.dubnadmoravou.cz), a sobotu 28. dubna, neboť v tento den se koná na Svatém Hostýně již 19. hasičská pouť (více
na www.hostyn.cz).
Mgr. Antonín Havlin

Národní týden manželství
„foto z výstavy na zámku a společenského večera“
13. února byl v parlamentu zahájen
další ročník Národního týdne manželství s mottem „Rozumíme si?“. Společnou řečí na tuto iniciativu zareagovali
také politici napříč spektrem politických
stran včetně premiéra Petra Nečase a
předsedy ČSSD Bohuslava Sobotky.
Město Tovačov se letos přidalo k
Národnímu týdnu manželství už potřetí. Termín byl vyhlášen opět v období,
kdy slaví svátek sv. Valentýn (14.2.), tj.
od 13.2. do 19.2. Co má právě postava
svatého Valentýna společného s manželstvím? Zřejmě to bude křesťanská legenda, která je spojena se skutečnou osobností a událostmi spadajícími do doby
vlády římského císaře Claudia II. ve třetím století. Císař Claudius II. se účastnil
mnoha bitev, ale římští muži jen neradi
vstupovali do vojska. Claudius byl přesvědčen, že to bylo proto, že nechtěli
opouštět své milé a rodiny, a proto se
rozhodl zakázat všechna zasnoubení i
svatby v celém Římě. Svatý Valentýn byl
římský kněz – nedbal Claudiova zákazu
a dál tajně oddával zamilované páry. Za
tyto skutky byl uvězněn a odsouzen k
smrti. Trest byl vykonán 14. února r. 296.
Legenda ještě uvádí, že před popravou
stihl napsat milostný dopis jisté ženě, a
tak vzniklo první valentýnské přání.
V Tovačově byl NTM zahájen v
neděli 12. února na zámku. Vernisáž k
výstavě fotografií na téma „Všude dobře,
tak co doma aneb cestování včera dnes
a zítra….“ zpestřily programem Lenka
a Tereza Čechovy, Kateřina Hrouzová a
Jitka Peřinová. Průřez historií cestování
a trávení dovolené od vandrování, přes
chalupaření, odborovou rekreaci, až po
novodobé zahraniční cesty byl nejen
zajímavý, ale i zábavný. Na výstavě pak
nebyly k vidění jen dovolenkové fotografie, ale i nejrůznější suvenýry z cest,
sbírky turistických dřevěných známek,
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pohlednic nebo také ukázky kempování
a chalupaření. Jednu „retro“ fotografii
otiskujeme i v tomto čísle zpravodaje. Je
asi z 60. let a jsou na ní zachyceni tovačovští na výletě na Macoše.
Pro Základní a mateřskou školu byla
vyhlášena soutěž výtvarných a literárních prací na téma „Svět očima dětí“.
Práce dětí byly rovněž součástí výstavy.
K NTM se letos připojil i Klub seniorů,
vinárna ESKO a květiny MIX v Tovačově.
V sobotu 18. února byl Společenským večerem ve sportovní hale Národní týden manželství zakončen. Loňský
retro večírek vystřídala „Velká letní párty aneb sejdeme se na pláži“. Atmosféru
i program večera přiblíží některé zveřejněné fotografie.
Aktivity v NTM pravděpodobně
nesníží rozvodovost v České republice,
ani nezvýší počet sňatků. Všichni, kteří
se ale některé z akcí zúčastnili, pomohli
s její organizací nebo třeba doma hledali
dovolenkové fotografie, jistě také vzpomínali na společné chvilky s partnerem,
s rodinou a určitě si připomněli některé
hezké, úsměvné nebo příjemné chvilky s
nimi. Letošní celonárodní motto znělo –
„Rozumíme si?“ – a to znamená, že bylo
o komunikaci, o tom, zda jsme schopni si s partnerem nejen popovídat nebo
promluvit, a hlavně mu taky naslouchat.
A pokud někdo z vás může říct, že má
vedle sebe „báječnou ženskou (chlapa)“,
tak vězte, že je to výhra na celý život a
nezbývá, než vám popřát štěstí, aby vám
to vydrželo.

Na závěr ještě pár citátů na téma manželství:
„Vydařené manželství je div světa. Copak by se dnes mluvilo o Filémonovi a Baucis,
kdyby to nebyl div světa? Tři tisíce let se vzpomíná na dva neznámé lidi jen proto, že
se jim vydařilo manželství.“ Jan Werich
„Manželství - to není ani peklo, ani ráj, ale prostě očistec.“ Abraham Lincoln
„Chodíš-li bez knoflíků u kabátu, musíš se oženit anebo rozvést“ Douglas Kirk
„Manželství přináší mnoho bolestí, ale celibát neposkytuje žádné radosti.“ Samuel Johnson
„Moje žena mě tak miluje, že mi někdy i rozumí.“ Blaise Pascal
„Recept na šťastné manželství je jednoduchý. Když se mýlíš, přiznej to manželce,
a když máš pravdu, mlč jako zařezaný.“ Marcello Mastroianni
„Manželství je plné starostí a trnů, ale nese ovoce, které se jinde nerodí.“ CharlesAugustin Sainte-Beuve
Kvetazaj

výlet na Macochu

Číslo 2/2012
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Hudební festival Haná – poprvé v našem
regionu a snad ne naposledy

Přemýšlela jsem, jak jej co nejvýstižněji charakterizovat. Napadl mě tento stručný popis - 3 dny, 7 koncertů, nepočítaně interpretů klasické, alternativní, ale i folklórní hudby.
HFH předcházela asi půlroční příprava, která své ovoce sbírala poslední březnový víkend. Zapojeny do něj byly mikroregiony
Prostějov – venkov, Němčicko, Střední Haná, Plumlovsko, město
Tovačov, Němčice nad Hanou, obce Kralice na Hané, Vrbátky a
Čelčice. Koncerty se pak konaly v Čelčicích, Němčicích, Kralicích,
na zámcích v Tovačově a na Plumlově.
V programech zazněly díla českých skladatelů všech hudebních epoch. Festival ale rovněž připomněl významné osobnosti
celostátního významu, které mají kořeny na Hané. Oba autoři,
jejichž skladby na festivalu zazněly, se narodili v Tovačově. Koncert
věnovaný Arnoštu F. Tovačovskému byl situovaný do Tovačova.
První část koncertu s vokálně-experimentálním souborem AFFETTO proběhla v sále ZUŠ. V druhé části rozezněly Arnoštovy
písně zámeckou kapli, kde dva pěvecké smíšené sbory – z Kralic
(pod vedením Pavla Strouhala) a z Němčic (pod vedením Jindřicha Nováka) nastudovaly výběr z tvorby Förchgotta a předvedly jej
se zmíněným souborem AFFETTO.
Skladby druhého našeho rodáka – Klementa Slavického,
zazněly na koncertě v Němčicích, kde je posluchači mohli
vyslechnout v podání vynikajícího klavíristy – Ivo Kahánka
(vítěz pražského jara 2004).
Zahajovací koncert v Čelčicích byl sestaven z děl největších
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českých klasiků – Bedřicha Smetany a Antonína Dvořáka. Zde se
Zlínskou filharmonií bezchybně zahrál Dvořáka náš přední houslista - Pavel Šporcl.
Jedním z dramaturgických záměrů bylo také jakési propojení
posluchačů klasické hudby s posluchači jiných – lehčích žánrů.
Proto také byly součástí festivalu koncerty crossoverového charakteru. Tento styl byl zastoupený koncerty Lenky Dusilové se souborem Eternal Seekers v Kralicích nebo Epoque Quartet, jehož koncert zazněl na Plumlově.
Festival pamatoval i na „mladé umělce“. Ti se přestavili pod
vedením svých pedagogů a uměleckých vedoucích. Základní umělecké školy vystupovaly v kulturním domě v Čelčicích. Mezi prostějovskou, němčickou a plumlovskou ZUŠ nechyběla ani tovačovská – pod vedením Ivany Galetové.
Pár svých postřehů z festivalu, než je zapomenu, bych ještě chtěla uvést na závěr. Ačkoliv jsem nemohla být na všech koncertech a
osobně obdivuji všechny ty, kteří je absolvovali, včetně „sobotní
festivalové párty“, byla jsem naprosto nadšeným posluchačem. V
rámci festivalu byla vyhlášena i výtvarná soutěž pro děti základních škol nazvaná „Namaluj, co slyšíš“. Dětem byla pouštěna Dvořákova Symfonie č. 9, „Z nového světa“. Do této soutěže zapojily své
žáky i dvě učitelky výtvarné výchovy z tovačovské školy – Mgr. Ivana Zavadilová a Mgr. Ivana Volčková. Zapojily se rovněž i některé
děti navštěvující školní družinu. Mezi dětské výherce se z Tovačova
dostala Kateřina Lehká. Všechny děti byly oceněny na zahajovacím
koncertu ředitelem festivalu, starostou Kralic – Pavlem Kolářem a
Pavlem Šporclem. Tento drobný a skromně působící houslista s
modrými houslemi prohlásil, že mu děti svými výtvarnými pracemi „ změnily pohled na Dvořáka v mnoha ohledech“. Mně zase
změnila pohled na Dvořáka Zlínská filharmonie. Nejen, že bezchybně zvládla zahrát jeho Novosvětskou ve stísněných čelčických
podmínkách, ale pod vedením velmi charizmatického dirigenta
ji zvládli i nádherně vygradovat v ne zrovna výborných „akustických“ podmínkách. Z koncertu jsem odjížděla s pocitem, že Dvořák byl génius a všichni, kdo jej zvládnou zahrát na housle taky.
A i když na mě nezbyla růže, kterou dostávaly dámy při odchodu
z kulturního domu, budu mít tento koncert zapsaný jako jeden z
nejlepších letošních jarních hudebních zážitků.
Kvetazaj
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POVINNÉ
RUČENÍ
2011

POJIŠTĚNÍ

limit plnění v mil. Kč

nejnižší
cena *

AUTO ze soutěže ČPP
pro klienta Fin Maro!

35/35

Klíčem k hlavní výhře ČPP a.s. - novému
vozu Ford Fiesta - bylo tipnout počet
platných smluv v povinném ručení
na konci listopadu 2011. Nejúspěšnější
tip měl klient společnosti Fin Maro s.r.o.
z Prostějova, který se od skutečnosti
odchýlil pouze o 8 klientů (správně
1 025 181 ). Blahopřejeme!
„Pan Komárek se o překlapivé výhře
dozvěděl přímo u nás v kanceláři.
Termín slavnostního předání v Praze
je 7.3.2012.“, řekla jednatelka
makléřské společnosti Ing.Marie
Trnkalová.

(bonus
84 měsíců)

OSOBNÍ A DODÁVKOVÝ
AUTOMOBIL

LEVNĚ
SPOLEHLIVĚ

845
1 012
1 198
1 480
1 819
2 095
2 735

do 1 250 cm3
do 1 350 cm3
do 1 650 cm3
do 1 850 cm3
do 2 000 cm3
do 2 500 cm3
nad 2 500 cm3

AKCE
SLEVA 40 %
na pojištění domů, bytů a domácností
KANCELÁŘ PROSTĚJOV
KANCELÁŘ PŘEROV
Vrahovická 2527/5
Mostní 11a
tel/fax: 582 334 639, mobil: 731 429 797 mobil: 776 105 086
tel.: 581 222 300
KANCELÁŘ HRANICE N. MOR.
KANCELÁŘ LIPNÍK N. BEČVOU
FIN POINT, Komenského 274
FIN POINT, Havlíčkova 520/1
mobil: 605 286 387
mobil: 605 286 387

OSTATNÍ KATEGORIE

motocykl do 350 cm3
258
motocykl do 500 cm3
603
motocykl nad 500 cm3
924
návěs
2 832
nákladní 3,5 t - 12 t
5 122
9 912
NOVĚ V PROSTĚJOVĚ
DEMELOVA 31 (Za Priorem) nákladní nad 12 t
- ZA PRIOREM PROTI ODBORU DOPRAVY
Tel.: 582 333 068 *pojistník od 41 let, vozidlo nové, nebo nad 10 let, malé město

e-mail: finmaro@finmaro.cz

V3531

www.finmaro.cz

S NÁMI NEPROHRAJETE.
PODNIKATELÉ DOPORUČUJEME VÁM:
pojištění podnikatelských
a průmyslových rizik - Váš poradce
a specialista s dlouholetými životními
zkušenostmi v oboru - VOLEJTE:
Ing. Josef Doubrava, Fin Maro s.r.o.,
Vrahovická 2527/5, Prostějov mob. 731 135 710

Pozvánky

Číslo 2/2012
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Tovačovský zámek o.p.s. pořádá v rámci
Mezinárodní noci muzeí

POZNEJ SVÉ MĚSTO

komentovaná prohlídka města
tentokrát po hospodách současných
i zaniklých

19. 5. 2012
sraz účastníků v 15.00 na náměstí
www.tovacovskyzamek.cz

Termín:
Program:

Oddíl DZP TJ Haná Prostějov
Vás zve na plavecké závody
2.června 2012

II. ročník TOVAČOVSKÝ MARATÓN
Program:
- plavání profesionálů na trati 1 až 15 km
- závody pro veřejnost - registrace na místě

- skákací hrad pro děti zdarma
- svezení se psím spřežením zdarma
- vystoupení vodních záchranných psů
- bohaté občerstvení

www.tjhana.info tel.:736633972
strana 12
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Kirican Disc Dog Freestyle,
5.- 6. 5. 2012, Tovačov,
hřiště Pod Břízami

Pozvánka do Základní umělecké
školy
v Tovačově:
1. Absolventský koncert
10. května 2012 v 16.00 hodin – sál ZUŠ
Eliška Kopřivová – housle
Kateřina Pavlíková – zobcová flétna
2. Absolventský koncert
17. května 2012 v 16.00 hodin – sál ZUŠ
Magdalena Mertová – housle
Ondřej Mraček – housle
Tereza Hakunová – zobcová flétna
Soňa Žáková – zobcová flétna
Operka J. Uhlíře a Z. Svěráka: O dvanácti měsíčkách
22. května 2012 pro MŠ a ZŠ – sál ZUŠ
29. května 2012 v 16.00 hodin pro veřejnost – sál ZUŠ
Zápis nových žáků pro školní rok 2012/2013
11. a 12. června 2012, 13.00 – 16.00 hodin v ZUŠ



O prvním květnovém víkendu se do Tovačova opět sjedou z celé republiky i ze zahraničí psí nadšenci se svými
psy, aby se zúčastnili již 6. ročníku Kirican Disc Dog Freestyle, soutěže v dogfrisbee. Pro ty, kteří by ještě nevěděli, co
to je, tak jsou to plastové létající talíře, se kterými si běžně
hází lidé, ale tady se budou házet pejskům. Létající talíře
pro psy jsou stejné, jen se liší použitým materiálem, aby se
psi nezranili. Program bude začínat po oba dny v 8 hod. V
sobotu skončí v nočních hodinách. Začátek poslední sobotní soutěže je naplánován na 20 hod. V neděli bude ukončení
v odpoledních hodinách. Pro návštěvníky akce bude vypraven po oba dny zvláštní vlak z Kojetína do Tovačova a zpět.
Jízdní řád bude ještě upřesněn a bude zveřejněn např. na
webových stránkách Kynologického klubu Tovačov www.
kktovacov.cz a na webu olomouckého sdružení Kirican
www.kirican.com . Po oba dny se můžete těšit na bohatý
doprovodný program pro děti, dospělé i pejsky.
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Kulturní a sportovní akce v TovaþovČ – duben 2012
Datum
1. 4. 2012
nedČle
7. 4. 2012
sobota

ýas

Název akce

16.30 hod. Pocta A. F. Tovaþovskému –
koncert, vokální soubor Affetto
9.00 hod. Železný hasiþ 2012

Místo konání

PoĜadatel

ZUŠ Tovaþov
Zámecká kaple

ProstČjov venkov, o.p.s.
MČsto Tovaþov

Zámecký park Tovaþov

SDH Tovaþov
MČsto Tovaþov

7. 4. 2012
sobota

10.00 hod. Hasiþské piškvorky –
soutČž družstev mladých hasiþĤ

Sportovní hala Tovaþov

Moravská hasiþská jednota
MČsto Tovaþov

8. 4. 2012
nedČle

10.00 hod.
14.00 hod.
16.00 hod.
10.00 hod.

Zahájení zám. sezóny
Vystoupení Hanáþku
Vernisáž k výstavČ panenek
Velikonoþní bČh – 27. roþník

Zámek Tovaþov
NádvoĜí zámku
Zámek Tovaþov
Start pĜed zámkem
Tovaþov

MČsto Tovaþov

Krajské kolo pódiových skladeb

Sportovní hala Tovaþov

TJ Sokol Tovaþov,
Oddíl sportu pro všechny

Kynologický areál
Tovaþov
Zámecký park Tovaþov

Kynologický klubTovaþov

8. 4. 2012
nedČle
21. 4. 2012
sobota

Celodenní

21.–22. 4. 2012 Celodenní
sobota-nedČle

30. 4. 2012
pondČlí

VýbČrový závod mládeže ve
výcviku psĤ
16.00 hod. Pálení þarodČjnic

TJ Sokol Tovaþov,
BČžecký oddíl

Okrašlovací spolek
tovaþovský, o.p.s.

Kulturní a sportovní akce v TovaþovČ – kvČten, þerven 2012
Datum

ýas

Název akce

Místo konání

PoĜadatel

5. 5. – 6. 5.
2012
sobota + nedČle

8.00 hod. Disc Dog Freestyle

HĜištČ Pod BĜízami

Kirican Olomouc
KK Tovaþov

5. 5. 2012
sobota
8. 5. 2012
úterý
19. 5. 2012
sobota
29. 5. 2012
úterý
2. 6. 2012
sobota
3. 6. 2012
nedČle
9. 6. 2012
sobota
15. 6. 2012
pátek

9.00 hod. ModeláĜská výstava

Sportovní hala Tovaþov

9.30 hod. Májové oslavy

Zámecký park Tovaþov

ModeláĜi Tovaþov
MČsto Tovaþov
MČsto Tovaþov

Koment. prohl. mČstem
Zámecký park Tovaþov
Sál ZUŠ

Tovaþovský zámek o.p.s.
MČsto Tovaþov
ZUŠ Tovaþov

15.00 hod. Poznej své mČsto
20.00 hod. Deep Purple revival
16.00 hod. O dvanácti mČsíþkách – operka J.
UhlíĜe a Zd. SvČráka
10.00 hod. Tovaþovský maratón – II. roþník
9.00 hod. Den dČtí se Šancí
7.00 hod. RybáĜské závody mládeže
19.00 hod. Modré z nebe – pĜedstavení
ochotnického divadla

Jezero Tovaþov – Annín TJ Haná ProstČjov
Zámecký park Tovaþov

Šance o.s.
MČsto Tovaþov
Hradecký rybník
RybáĜství Tovaþov
MČsto Tovaþov
NádvoĜí zámku Tovaþov Hanácká scéna Kojetín

20. 6. – 23. 6.
2012
stĜeda – sobota

8.00 – 17.00 ěezbáĜské dny – prodejní a prezentaþní
hod. výstava ĜezbáĜských a truhláĜských prací

StĜední škola ĜezbáĜská
Tovaþov

StĜední škola ĜezbáĜská
Tovaþov

23. 6. 2012
sobota
30. 6. 2012

20.00 hod. ýervnová noc

Myslivecký areál

MS Haná Tovaþov

19.00 hod. Noþní prohlídky

Zámek Tovaþov

Tovaþovský zámek o.p.s.
MČsto Tovaþov
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Pozvánka na svezení zvláštními vlaky
Po zimní přestávce se o víkendu 5. a 6. května 2012 opět rozjedou zvláštní vlaky po lokálce
mezi Kojetínem a Tovačovem. Vlaky se na trať vydají při příležitosti konání velkého setkání
modelářů spojeného s výstavou modelů Plastic People of Tovačov (v sobotu 5. května v tovačovské sportovní hale) a zároveň také při příležitosti konání psích závodů Kirican Disc Dog
Freestyle (po celý víkend na hřišti mezi rybníkem Kolečko a zámkem).
Samozřejmě se ale můžete přijít svézt zvláštními vlaky i v případě, že modely či sportující
pejsci nejsou zrovna vašim oborem zájmu! Kombinace rozkvétající jarní přírody a atraktivního okolí měst a obcí našeho mikroregionu jsou určitě dobrou pozvánkou třeba na procházku
krajinou, ať už ze zvláštního vlaku vystoupíte v Uhřičicích, Lobodicích, nebo se projedete až
do Tovačova – a třeba i s kočárkem či jízdním kolem, které ve vlacích také přepravujeme.
Předběžný jízdní řád zvláštních vlaků
uvádíme níže. Vzhledem k tomu, že vlaky
budou vedeny pouze motorovým vozem s
jedním vagónkem (s dřevěnými lavicemi a
kamny), budeme při jízdách zastavovat také
na provizorních zastávkách na přejezdech v
Kojetíně nad rybníkem Jordán a v Uhřičicích
u hřbitova. To při našich příštích jízdách v
tomto roce už zřejmě nebude možné!
Podrobné informace o jízdách najdete, už
tradičně, na webových stránkách tovačovské
trati: www.prototypy.cz/tovacovka
Těšíme se na Vás!
334 Kojetín – Tovaþov a zpČt
(platí v sobotu a nedČli 5. a 6. kvČtna 2012)
km MBM rail s.r.o. , KMD, o.s.
km
MBM rail s.r.o. , KMD, o.s.
0 Kojetín
Kojetín – Nad Jordánem
02 Kojetín
9 00
10 22
4 UhĜiþice – U hĜbitova
8 Lobodice
11 Tovaþov

ż

km
0
3
7
9
11

i
²
²
²
ż i

MBM rail s.r.o. , KMD, o.s.
Tovaþov
Lobodice
UhĜiþice – U hĜbitova
Kojetín – Nad Jordánem
Kojetín

9 00

10 22

12 10

13 22

15 00

16 22 h

17 25

x 9 03
x 10 15
2500x 12
152503 x 16 25 ² x 17 28
12 10
13 22
1613
22 x 13
q 25 x17

x 9 06 x 10 28 x 12 16 x 13 28 x 15 06 x 16 28 ² x 17 31
17 36
10 33
12 21
13 33
15 11
16 33 ²
9 11
9 20
10 42
12 30
13 42
15 20
16 42 h
17 45
8
8
x8
x8
8

25
30
35
38
45

9
9
x9
x9
10

45
10 55
12 45
14 10
15 45
16 55
50
11 00
12 50
14 15
15 50
17 00
55 x 11 05 x 12 55 x 14 20 x 15 55 x 17 05
58 x 11 08 x 12 58 x 14 28 x 15 58 x 17 08
05
11 15
13 05
14 30
16 05
17 15

h jede jen v sobotu 5. kvČtna 2012
i jede jen v nedČli 6. kvČtna 2012
x

zastávka Kojetín – Nad Jordánem se nachází na pĜejezdu cesty od rybníka Jordán k zemČdČlskému
družstvu a je na znamení. Nástup a výstup do/z vlaku je možný prvními dveĜmi vlaku na stranČ k mČstu.

x

zastávka UhĜiþice – U hĜbitova se nachází na pĜejezdu u hĜbitova a je na znamení. Nástup a výstup
do/z vlaku je možný jen prostĜednictvím prvních dveĜí vlaku na stranČ k obci.

PĜi nastupování a vystupování na zastávkách dbejte své osobní bezpeþnosti a Ĝićte se pokyny organizátorĤ!
Na zastávkách Kojetín – Nad Jordánem a UhĜiþice – U hĜbitova není možný nástup a výstup s koþárky.

Myšlenky
Vážení čtenáři,
na tomto místě Vám budeme pravidelně nabízet pro osvěžení i pro hlubší úvahu myšlenky vážného i odlehčeného obsahu od
nejrůznějších autorů, o nichž si myslíme, že i dnes jsou aktuální – i přes časovou, geografickou či světově názorovou vzdálenost
- , neboť v umné zkratce vypichují nadčasové hodnoty lidství, z nichž mnohé někteří z nás - v dnešním světě vlády ekonomického
zisku, nadřazenosti osobních zájmů a kariérismu nad obecně veřejným prospěchem, kultu materiálna nad duchovnem - postrádají. A právě proto je třeba nejen paměti pomoci…..
Mgr. Jitka Pěchová
„Za sto let nebude záležet na tom, jaké jsem měl bankovní konto, v jakém domě jsem žil nebo jaké jsem řídil auto. Pokud však
jsem byl důležitý pro život nějakého dítěte, může to změnit celý svět.“
„Matčino srdce je první učebnou dítěte.“
„Kdo dal život dítěti, stává se jeho dlužníkem.“
„Děti jsou naše radost. Vedle toho se člověk z vlastní zkušenosti přesvědčí, že genialita je dědičná.“
„Rodiče uživí deset dětí, deset dětí neuživí jedny rodiče.“
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