Tovačovský Kamelot

Září 2012
číslo 4
cena 15 Kč

Z obsahu
-

Rozhovor s ženou regionu OK
Názory čtenářů
ZŠ Tovačov
Z činnosti spolků
Hodový program
První senior symposium
Pozvánky
Inzerce
Vítání občánků

Příměstský tábor v Tovačově

XII. Hanácké okruh

Vycházka po bojišti 1866

Číslo 4/2012

Noční čtení na zámku

XVII. Hanácké okruh, soutěž
historických vozidel

Noční čtení nastrana
zámku 1

Tovačovský Kamelot

INFORMACE
Volby do zastupitelstev krajů a 1/3 Senátu Parlamentu ČR se uskuteční v pátek 12.10.2012 od 14 do 22 hodin a v sobotu 13.10.2012
od 8 do 14 hodin ve sportovní hale.

Dotazník spokojenosti (Tovačovský kamelot) - vyhodnocení
Naše největší síla leží mezi podnětem a reakcí a říká se jí – svoboda volby.
Stehen R. Covey
V minulém čísle našli čtenáři Tovačovského kamelotu dotazník
spokojenosti, jehož cílem bylo zmapovat spokojenost čtenářů
s obsahem, rozsahem a kvalitou informací přinášených tímto
městským zpravodajem, měli tak možnost podílet se na nasměrování další práce redakční rady a případně svými podněty
pozměnit obsah TK.
Reakce z řad čtenářů občanů byla téměř nulová. Ve dvou
dotaznících, které se nám vrátily, se objevily poznámky o zájmu
diskuse k čistotě veřejných prostranství ve městě, stavu a údržbě
chodníků, problematika protipovodňových opatření, o potřebě

častějšího vyjadřování zastupitelů k záležitostem města, společenské rubriky, o periodicitě vydávání kamelotu apod. Tyto
náměty zpracujeme a postupně budeme zařazovat dle možností
do příštích čísel Tovačovského kamelotu.
Z těchto dotazníků však některé zajímavé podněty k naší
práci zazněly a poděkování těmto dvěma respondentům patří
nejen za čas strávený vyplněním dotazníku, ale hlavně za ochotu zamýšlet se nad věcmi veřejnými, vyjádřit své názory a pro
změnu ve prospěch celku něco udělat.
Mgr. Jitka Pěchová, členka redakční rady

Divem Olomouckého kraje jsou letos Rychlebské stezky,
Tovačovský zámek se umístil jako třetí
Vítězem druhého ročníku ankety 7 divů
Olomouckého kraje jsou Rychlebské
stezky. Zvítězily s celkovým počtem 954
hlasů. Druhé místo patří letos poutnímu
místu Panny Marie Pomocné ve Zlatých Horách a třetí zámku Tovačov. Do
ankety, v níž se hlasovalo celý červenec
a srpen, se zapojilo 4 896 hlasujících.
Skupinu sedmi divů dále tvoří Javoříčské jeskyně, unikátní střešní zahrada na
střeše bývalé konírny zámku v Lipníku,
Císařsko-královská olomoucká pevnost
a Plumlovský zámek. Olomoucký kraj
využil k hlasování internet, který minimalizoval možnost, aby jeden občan
hlasoval vícekrát.

Vznik ankety 7 divů Olomouckého kraje
inicioval hejtman Martin Tesařík, jehož
inspirovala podobná akce uspořádaná na
Slovensku Trenčínským samosprávným
krajem. „Těší mě rostoucí zájem o hlasování v naší anketě, která posiluje povědomí o jedinečných místech a zajímavostech
Olomouckého kraje. Rád bych, aby se i u
nás stala tradicí,“ konstatoval hejtman
Martin Tesařík. Loni bylo v anketě celkem 4 135 hlasů a zvítězila přečerpávací
vodní elektrárna Dlouhé Stráně.
Občané při hlasování vybírali z celkem 21 nominovaných zajímavostí. Ty
tvořily atraktivity vybrané odborníky
na cestovní ruch, ale také méně známá
místa kraje. Olomoucký kraj bude
i letošních vítězných 7 divů propagovat prostřednictvím vlaků
Českých drah, a to jak na regionální úrovni, tak i celostátně prostřednictvím souprav Pendolino.
Celkové výsledky
1.
Rychlebské stezky 954
2.
Poutní místo Panny
Marie Pomocné Zlaté
Hory 621
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3. Zámek Tovačov 462
4. Javoříčské jeskyně 290
5. Unikátní střešní zahrada na střeše
bývalé konírny zámku v Lipníku 288
6. Císařsko-královská olomoucká pevnost 286
7. Plumlovský zámek 255
8. Zbrašovské aragonitové jeskyně
a Hranická propast 187
9. Zámecký park v Loučné nad Desnou
183
10. Národní kulturní památka Vodní
elektrárna a vila v Třeštině – Háji
182
11. Jezernické železniční viadukty 182
12. Rozhledna na Borůvkové hoře
v Rychlebských horách 165
13. Olomoucké Horní náměstí 148
14. Národní dům v Prostějově 125
15. Prostějovská Starorežná 119
16. Vřesová studánka v Jeseníkách 107
17. Ruční papírna Velké Losiny 98
18. Expozice času ve Šternberku 83
19. Varhany v chrámu sv. Mořice 61
20. Zoo Olomouc 51
21. Arcibiskupský palác 49
Tisková zpráva OK
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Markéta Záleská – žena regionu Olomouckého kraje
Markéta Záleská je zajímavou osobností
Olomouckého kraje. Ředitelka občanského
sdružení Muzeum Olomoucké pevnosti,
překladatelka, organizátorka farmářských
trhů a také vítězka ankety Žena regionu
Olomouckého kraje. Je rovněž jedinou
ženou, která má šanci stát se vůbec první
hejtmankou v historii Olomouckého kraje.
Je vdaná a má sedmiletého syna. Tovačovský Kamelot jí položil pár otázek.
Dobrý den Markéto, nedávno jste
získala podruhé titul žena regionu Olomouckého kraje, předtím to bylo v roce
2010. Bylo pro Vás těžší získat vítězství
poprvé, nebo jej nyní obhájit?
Obě ocenění jsou pro mě stejně důležitá. Každé období, které ceně předcházelo,
bylo trošku jiné, vyplněné jinou činností,
proto se to těžko srovnává. Každopádně
mám velkou radost, že si druzí mé práce
všimli a takovým způsobem ji ocenili.
Můžete našim čtenářům přiblížit, jak
vypadá typický den ženy regionu Olomouckého kraje?
Určitě se neliší od běžného dne každé
pracovně vytížené ženy s malým dítětem.
Snažím se všechno časově skloubit a přitom
si vyšetřit čas na rodinu. Hlavní je všechno
si co nejlépe rozvrhnout.
Známou jste se stala především díky
nápadu založit farmářské trhy v Olomouci. Jak jste na to vůbec přišla?
Inspiraci jsem čerpala v zahraničí,
hlavně v jižní Evropě, kam jsem jezdila jako průvodkyně. Pokud to šlo, vodila
jsem turisty na místní trhy, aby nasáli tu
pravou atmosféru, tu paletu barev a vůní.
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Zajímám se o zdravou výživu a taky ráda
vařím. No a v Olomouci byla omezená
nabídka kvalitních místních čerstvých
produktů. Dalším impulsem pro mě bylo
navázat na tradici pořádání trhů v centru
města. A trhy se setkaly s velkým zájmem.
Zákazníci pochopili, že má smysl nakupovat na farmářském trhu čerstvé potraviny
s jasným původem a být tak odpovědnější
ke svému zdraví.
Může se farmář z Tovačova na trhy
taky přihlásit?
Samozřejmě. Když jsem s trhem začínala, vytkla jsem si, že se na něm budou
prodávat potraviny převážně z Olomouckého kraje. Například tovačovské ryby jsou
na trhu k dostání od samého začátku a mají
velký úspěch, což mě velmi těší, protože ryb
se jí u nás pořád málo. Pokud by měl někdo
zájem se na trhy přihlásit, všechny důležité
informace jsou k dispozici na webových
stránkách www.olomouckytrh.cz.
Procestovala jste půl světa. Na které
místo vzpomínáte nejraději?
Cestuji skutečně hodně a ráda, často
třeba jen po Olomouckém kraji, ale když
můžu, jezdím do Francie, hlavně do Provence. Fascinuje mě životní styl Francouzů,
jejich optimismus a to, jak si umí užívat
život a za každých okolností myslet pozitivně.
Většina Vašich aktivit je spojena s Olomoucí. Jaký vztah máte ke zbytku kraje?
Osobně pocházím z Olomouce, ale jak
má rodina, tak i různé aktivity mne spojují
i s dalšími částmi našeho kraje. Můj táta
bydlí na Šumpersku, máma strávila část
života v Prostějově a já dnes učím cestovní
ruch na vysoké škole v Přerově.
Kdy naposledy jste byla u nás v Tovačově?
Naposledy na letošním Tovačovském
portále. Měla jsem možnost si po dvou
letech opět prohlédnout zámek a byla jsem
mile překvapena, jak postupují opravy.
Kulturní památky jsou mi blízké, protože
v Olomouci opravujeme Korunní pevnůstku, vojenskou památku z doby Marie
Terezie, a vím, jak je to mnohdy obtížné.
Proto vám fandím a držím palce s dalšími
opravami.
Co se Vám v Tovačově líbí nejvíc?
Moc se mi líbí vaše malebné náměstí, trochu mi připomíná právě Francii. No
a jezera jsou nádherná. Když byl můj syn ještě malý, naučil se písničku Tovačov Tovačov
a pokaždé, když jsme pak jeli přes vaše město,
si ji zpíval. Pamatuje si ji dodnes (úsměv).

Nemůžu se nezeptat. V letošním roce
jste se rozhodla kandidovat na hejtmanku Olomouckého kraje. Proč se Vám chce
do politiky?
K rozhodnutí kandidovat jsem nedospěla ze dne na den. Oslovovali mě v tomto
směru lidé, kterých si vážím, a tak jsem to
vzala jako výzvu. Troufám si tvrdit, že mám
za sebou kus práce, za kterou se nemusím
stydět. Nejsem žádný funkcionář a věřím,
že slušnost a lidský přístup do politiky patří
a bohužel se z ní vytrácí.
Byla byste vůbec první ženou hejtmankou Olomouckého kraje. Vnímáte skutečnost, že jste žena spíše jako výhodu anebo
překážku ve světě politiky plném můžu?
Ženy musí zvládat často mnohem více
rolí než muži – pracovní, partnerskou, mateřskou a k tomu i tu politickou nebo společenskou. Proto se nechtějí zabývat zbytečnostmi
a řešit abstraktní problémy. Ženy musí být
praktické, protože jinak by své životní role
těžko mohly zastat. Výhodou žen je, že umí
vnímat více témat v souvislostech a komunikovat citlivěji než muži. A to i s těmi, s jejichž
názory hluboce nesouhlasí.
Děkuji za rozhovor.
RECEPT MARKÉTY ZÁLESKÉ - Kapr
na česneku
Česnekem (půl paličky) potřeme porce
kapra, které obalíme v mouce a upečeme na
másle. Kapra vyjmeme, do výpeku rozetřeme zbytek paličky česneku, přidáme kolečka cibule, zelenou petrželku a trochu bílého
vína. Krátce povaříme a touto šťávou porce
kapra při podávání přelijeme.
red
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Vzkaz v láhvi
V pátek 25. 5. 2012 jsem kontroloval průběh prací na opravě fasády budovy radnice. Prohlížel jsem mimo jiné také falešná okna, která jsou umístěna v nejvyšší části čelní stěny budovy. Za jedním z nich jsem si všiml odložené láhve. Jakmile se
mi podařilo okno opatrně otevřít, láhev jsem vyndal a prohlédl. Zdálo se, že je v ní uložený stočený list papíru. Bylo tomu

opravdu tak. V láhvi od citro coly byl ručně popsaný papír
s krátkým textem datovaným v září 1992, kdy budova radnice
prošla poslední rekonstrukcí. Kopii vzkazu včetně fotografií
místa nálezu přikládám. Jména na papíru napsaná vám jistě
nebudou neznámá.
LB

JIŘÍ KOZÁK HRDINA PROTIFAŠISTICKÉHO ODBOJE
V letošním roce si připomínáme 70. výročí od smrti
významné osobnosti Tovačova Jiřího Kozáka, který byl umučen nacisty 12. srpna 1942 v Osvětimi.
Jiří Kozák se narodil 24.dubna 1884 v Olešné na Slovensku ve velmi početné rolnické rodině. Již v dětství zakusil
nesmírně těžkou práci v zemědělství, navíc ve velmi chudém kraji. Živil se jako pasák dobytka. Později se oženil
s Veronikou Mateřánkovou z Velkých Karlovic. Manželé
Kozákovi se brzy odstěhovali na Moravu do dvora Klokočí
u Hranic. Těsně před vypuknutím 1. sv. války se Kozákovi opět přestěhovali. Nový domov nalezli na Gutmannově
velkostatku Trní u Tovačova. V roce 1915 byl Jiří Kozák
odveden do rakousko – uherské armády a odvelen na ruskou frontu. Z války se vrátil poměrně pozdě a rodina již
jej považovala za padlého. V nově vzniklé Československé
republice dochází brzy k poměrně výrazné sociální nerovnosti a z ní pramenícím střetům. Především šlo o úsilí
zejména dělnictva za lepší životní podmínky. Tyto konflikty se nevyhnuly ani Tovačovsku. Svědčí o tom četné protestní akce z tohoto období. Jiří Kozák patřil k aktivním
bojovníkům za parcelaci velkostatků a za přidělení půdy
bezzemkům. Silné sociální cítění přivedlo postupně Jiřího
Kozáka na pozici komunistické levice. Patřil mezi zakládající členy KSČ v Tovačově společně s Františkem a Josefem
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Molatovými. Jiří Kozák byl později také zvolen za KSČ do
obecního zastupitelstva a městské rady v Tovačově. V městské radě působil od roku 1932 až do roku 1939. Z archivních zápisů městské rady je zcela zřejmé, že Jiří Kozák prosazoval návrhy odpovídající jeho smýšlení a světonázorové
orientaci. K jeho návrhům patřil například požadavek nouzových prací, stavby obecních cest, organizování sbírek pro
nezaměstnané, příspěvky brancům při odchodu na vojnu,
dále například i požadavek na snížení pachtovného drobným držitelům půdy a další návrhy.
Se začátkem 2. světové války je i v Tovačově a okolí
organizován odboj. Jde např. o organizaci Obrana národa.
Dále se organizoval mimo jiné také odboj komunistický.
Jeho členem a současně i vedoucím okrsku se stal také Jiří
Kozák. Poslední květnový den roku 1941 provedlo gestapo domovní prohlídku v domě rodiny Kozákových. Jiří
Kozák byl vedoucím V. okrsku ilegální KSČ pro Tovačov
a Oplocany. Po svém zatčení v polovině roku 1941 postupně
prošel řadou výslechů. Nejprve v Olomouci, v brněnských
Kouničkách, nakonec byl vězněn i na Mírově. Z dobových
materiálů vyplývá, že při výsleších Kozák nikoho nejmenoval, a zachránil tak řadu osob před zatčením i možnou
smrtí. Lze jej tedy plným právem nazvat hrdinou protifašistického odboje. Jiří Kozák byl dne 12. srpna 1942 umučen
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v Osvětimi.
Jiří Kozák může sloužit i dnes jako příklad statečného
člověka, který se postavil fašismu a zaplatil za to životem.
I jako příklad poctivého aktivního komunálního politika, na
rozdíl od těch, kteří si často pletou veřejnou funkci se soukromým podnikáním a místo služby občanům slouží hlavně
vlastní kapse. I takové politiky můžeme bohužel nezřídka

najít v mnoha našich městech a obcích. Množství různých
skandálů a afér je toho jasným důkazem. Odkaz Jiřího Kozáka je i v tom, že i politika se dá dělat poctivě, což je dnes stále
více aktuální.
V textu byly využity archivní materiály a publikace Františka Gajdici - Jiří Kozák, příklad života komunisty z Tovačova.
Bc. Miroslav Pořízek

Názory čtenářů
O předvolební senátorské kampani
na Prostějovsku
Ladislav Županič, známý herec, se
rozhodl, že bude kandidovat do senátu za volební obvod č.62. Usoudil, že
by nebylo až tak špatné si ve svých
sedmdesáti letech jen trochu přilepšit
k důchodu.
O čerstvé nabídce ODS dlouho
nepřemýšlel : „ …však ještě vydržím
prosedět několik hodin v senátní lavici
za slušný peníz .“
Aby důvěřiví lidé uvěřili, že právě
on – Županič – to s nimi myslí dobře,
zahraje na rodné Hané, na Prostějovsku, divadlo o návratu ztraceného syna
a jako přídavek ještě navíc, ať už to stojí
za to, přidá pohádku o své nezávislosti.
Kdo to celé platí, dlouho před veřejností raději zamlčoval.
Teprve v posledních dnech se objevil billboard, na kterém vidíme spojení
ODS – Ladislav Županič.
Občanští demokraté spoléhají na
jméno celkem známého herce a předpokládají, že u lidí to zabere.
Co od něho (ne)závislého nestraníka budou jeho straničtí mecenášové
požadovat?
Maličkost – jen to, aby se vždycky a bez dlouhého rozmýšlení připojil
v každém hlasování ke svým kolegům.
Poradí mu a naznačí, kdy přesně zvednout ruku při protlačování zákonů z dílny Nečase, Kalouska, Hegera a Drábka.
To jediné bude muset vždycky splnit.
Koaliční vláda se drží u moci a připravuje nové návrhy zákonů o dalším
nutném utahování opasků, o zvyšování
daní a poplatků nejchudším vrstvám
společnosti. V dosavadní sestavě senátu
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doposud převažuje většina, která tato
asociální řešení odmítá.
Změní se to? Chytí se voliči v nadcházejících senátních volbách na vějičky připravené z lahodně znějících slibů
„nezávislých osobností“, jakou je na
Prostějovsku pan Županič? Dají své
hlasy kandidátovi ODS? Uvěří lidé tak
nápadně zdůrazňované „nezávislosti“
a nechají se oklamat ?
Pokud lidé, a to nejenom na Prostějovsku, pozapomenou na prosazené
a stále prosazované asociální „reformní“ zákony a uvěří slibům kandidátů
současné vládní koalice, dají tak příležitost podobně nastrčeným loutkám,
jakou je Ladislav Županič.
Důvěřiví občané jsou v mnoha případech nepoučitelní. Často opakovaně a dá se říci, někteří i velice snadno
uvěří předvolebním citátům. Kolik
jich jenom skočilo „na špek“ při parlamentních volbách před dvěma lety VV
a TOP09 ?
S vládním návrhem zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi má již teď
pan Županič jasno.
Svůj názor přiznal v článku Prostějovského deníku.cz dne 5. 8. 2012, když
mimo jiné řekl: „co bylo ukradeno,
musí být vráceno.“ O historii a způsobu nabytí církevního majetku ovšem
neví vůbec nic. Zároveň prokázal, že
ho nezajímá v průzkumech veřejného
mínění zjištěný většinový názor více
než 80% občanů, kteří odmítají krádež
století za bílého dne a dokonce pod patronací současné koaliční vlády. Snad
- díky Bohu - alespoň tímto postojem

pan Županič mnohým lidem otevřel oči
a usnadní jejich rozhodování v nadcházejících senátních volbách.
Jedna z možností, jak „oblafnout“
prostomyslného voliče, je právě ta schovávaná za nezávislost. Dalším lákadlem,
které může působit na city občanů je
patriotismus - láska k rodnému kraji.
Na oba dva způsoby této taktiky
spoléhá jistý „loutkovodič“ Ladislava
Županiče, když se jako jeho principál
ujal role - říká se jí vzletně „volební
manažér.“ Prostřednictvím oblastních
novin průběžně zprostředkovává a uvádí názory Županiče. Jeho jménem slibuje čtenářům „modré z nebe.“ Zatím
zůstává v anonymitě, i když si o něm
po celém Olomouckém kraji cvrlikají
vrabci na střechách.
Ladislav Županič prý chce v senátu
hájit zájmy svého rodného Prostějovska. Otázkou zůstává, jestli vůbec ví, co
je skutečně obsahem senátorské práce
a že senátor není ombudsmanem.
Konečně, slíbit se dá ledacos, najdou
se jistě i takoví, kteří uvěří a zapomenou na nehorázné korupční aféry, na
prosazované asociální „reformy“ i na
průběžné rozkrádání národního hospodářství pod taktovkou koaliční vlády
vedené ODS. Těch případů je tolik, že
se už ani pod vládní koberec nevejdou,
a stále přibývají další.
Je k politování, že si pan Županič
neuvědomuje (nebo snad uvědomuje?),
komu chce sloužit.
Josef Liška
(vyšlo 12.09.2012
v Prostějovském týdnu)
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ZŠ a MŠ Tovačov, školní rok 2011 - 2012
RECYKLOHRANÍ
Recyklohraní je ekologická aktivita - hra, do které se zapojují třídní
kolektivy pod vedením třídních učitelů nebo učitelů, kteří chtějí
své žáky ekologicky vést ve svých předmětech a využívají k tomu
nabízených aktivit a úkolů, které pro třídy chystá ve spolupráci
s koordinátory Recyklohraní Mgr. Vladimíra Vránová - koordinátor EVVO na škole.
Škola se zapojila do soutěže Recyklohraní, kde plníme úkoly, kterými přispíváme k rozšíření ekologické výchovy žáků, rozvíjíme
jejich vnímání potřeby třídění odpadů, a to nejen ve škole, ale
i v domácnostech. Osvědčily se nám kontejnery na tříděný odpad
umístěné na chodbách, také boxy na použité baterie a červený
kontejner na elektroodpad. K aktualizaci Recyklohraní slouží nástěnka EVVO, o kterou se stará koordinátorka EVVO na škole, jsou
zde informace k Recyklohraní a výběru vršků z PET lahví.
V letošním roce 2011 - 2012 jsme v „ Recyklohraní“ plnili tyto
zadané úkoly:
A/ Detektivně výtvarný úkol, kde jsme měli výtvarně zpracovat
tento úkol, uvést všechny potřebné údaje o ukládání odpadů,
typech kontejnerů, provozní době, rozměrech sběrného dvora,
podmínkách, za kterých je možné odpady ukládat.
Jeho součástí byl i bonusový úkol: napsat přehled kontejnerů,
které jsou ve sběrném dvoře instalované, a matematicky zpracovat objem všech kontejnerů v litrech.
Úkol jsme splnili a dostali 300 bodů, což byl nejvyšší možný
zisk. Tento úkol se žáky vypracovali a bonusový úkol za školu

zajistili V. Vránová, s výtvarnou částí pomohla J. Lehká, s technickými záležitostmi p. uč. Štěpánek a s výpočty p. uč. Polzerová.
B/ Druhý úkol byl neméně zajímavý, šlo o vyřešení nelehké
křížovky. Tajenka nás měla dovést k dalšímu úkolu. Vypátrat
černé skládky v našem regionu a zakreslit do mapky kraje, města. Vše zdokumentovat, popsat a v dokumentu o velikosti 1MG
zaslat do Recyklohraní. Do obou úkolů byli na naší škole zapojeni hlavně žáci V. a VI. tříd a učitelé V.Vránová, F.Štěpánek,
J. Lehká a z Městského úřadu Tovačov pan Martin Lehký.
C/ Třetí úkol byl náročný na přípravu. Jednalo se o přípravu seminářů na základě pokynů od centrálních koordinátorů ohledně
cesty elektroodpadu k recyklaci . Pro jednotlivé třídy tyto semináře připravila V. Vránová.
Zpracované semináře i s návodem byly předány panu řediteli
a ten je předal třídním učitelům, kteří měli zájem se do hry
zapojit. Především bych chtěla pochválit kolektivy V.a VI. tříd,
které pod vedením p.učitele Štěpánka, Vránové a Haraštové získaly škole body, které je možné vyměňovat za odměny.
Škola již poněkolikáté obdržela poděkování a certifikáty za aktivní
účast v projektu a malé praktické dárky, které obdrželo vedení školy. Ty jsou používány jako odměny žákům za reprezentaci školy.
V Tovačově dne 29.6.2012
Zprávu zpracovala
Mgr. V. Vránová, koordinátor EVVO

Z činnosti spolků
HASIČSKÉ STŘÍPKY
Prázdniny jsou již minulostí. Jaké vlastně byly? Každý z nás je bohatší o nové
zážitky a zkušenosti. A jak je prožili
tovačovští hasiči? Nebylo to jen o výjezdech, cvičeních a o péči o techniku
a výstroj, ale také o soutěžích a jiných
kulturních akcích.
První významná akce proběhla v Oplocanech dne 16. června 2012, byl to
první (po loňském úspěšném nultém
ročníku) ročník netradičního závodu
v hasičském sportu s názvem Oplockej kopeček. Soutěže se účastnili muži,
ženy a kolektivy mladých hasičů. Nešlo
ani tak o soutěž, ale spíše o pobavení se
a hlavně setkání s ostatními okolními
sbory.
16. června 2012 proběhla také oslava 120 let od založení SDH Dub nad
Moravou. Po slavnostním zahájení se
hasiči přesunuli v průvodu do kostela,
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kde proběhla slavnostní mše svatá za
živé i zemřelé hasiče. Následně se zábava přesunula do Bolelouce na Výletiště
u splavu. O dobrou zábavu se postara-

li mladí hasiči (Dráčci z Dubu) a děti
ze ZŠ a MŠ z Dubu nad Moravou. Vše
zakončily ukázky historického šermu.
K poslechu i k tanci zahrála dechová
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hudba Věrovanka.
Stejně jako v předchozích letech se na
začátku prázdnin podíleli hasiči společně s Klubem dětí a mládeže Tovačov,
o.s., na přípravě dětského odpoledne,
které se konalo 23. června 2012. Tato
akce se v letošním roce konala na fotbalovém hřišti, v areálu Pod Břízami.
Hasiči předvedli své umění. Na děti
čekala lanová dráha, provazový žebřík, ukázka hasičského zásahu a jízda
na člunu po rybníku Kolečko. Všichni
si také mohli prohlédnout vystavenou
hasičskou techniku. Závěr patřil pěně,
kterou děti netrpělivě očekávaly. Na
své si přišli mladí i ti odrostlejší.
Dne 30. června 2012 se uskutečnila
také hasičská svatba. Novomanželům
přejeme mnoho štěstí, zdraví, pohody
na cestě společný životem.
Dne 4. srpna 2012 se hasiči účastnili
slavnostního otevření hasičského cvičiště v Lobodicích.
Mgr. Antonín Havlin

LISTY Z KALENDÁŘE
Všichni zájemci o netradiční prohlídky si určitě udělali čas 30.
června 2012. Tento den se konaly již XV. noční prohlídky tovačovského zámku, které si pro návštěvníky připravil Tovačovský
zámek, o.p.s., pod záštitou města Tovačov. Letošní prohlídky se
nesly ve znamení probíhajícího Pernštýnského roku s podtitulem „Vzestup a pád pánů z Pernštejna“. Návštěvníci se nejprve
seznámili, jak vlastně tento šlechtický rod ke svému erbu přišel.
Následně se dozvěděli, jak to bylo s koupí tovačovského panství.
Spolu s Janem z Perštejna a jeho manželkou Hedvikou ze Šelemberka posílali mladého syna Vratislava na zkušenou do světa.
V čase se přesunuli do snů pana Vratislava, kdy se mu zdál sen
o tom, jak se mu zjevili jeho předkové a dohadují se, jakáže víra
je vlastně ta pravá. Následovalo seznámení se Vratislava s jeho
nastávající manželkou Marií. Jak šel čas, ocitli se při volbě ženicha jejich dcery Polyxeny, která se následně provdala za pana
Viléma z Rožmberka. Završením putování se návštěvníci ocitli
při diskuzi sluhů po druhé svatbě paní Polyxeny, která se provdala za Zdeňka Vojtěcha z Lobkovic.
Kdo přišel, určitě nelitoval a s lehkostí a nadsázkou se možná
i něco o Pernštejnech dozvěděl.
Konec prázdnin patřil dětem. Dne 31. srpna 2012 se konalo Noční čtení na zámku. I když počasí nepřálo, vše se odehrálo podle
připraveného scénáře.
Nejprve bylo pro děti, ale i jejich rodiče připraveno divadelní
představení, které se odehrálo v ZUŠ. Pohádkovým příběhem
provázeli pejsek a kočička, kteří veselou a hravou formou pobavili všechny přítomné.
Po tomto představení se děti přesunuly do prostor tovačovského
zámku, kde je čekala první soutěž, která byla zaměřena jak jinak
než na Pernštýny. Děti se rozdělily do skupin a jejich úkolem bylo
splnit všechny zadané úkoly – složit obrázek, doplnit přísloví, najít
rozdíly v předložených obrázcích, spočítat zubří hlavy na vratech

Číslo 4/2012

ve věžní komnatě, procvičit si jazyk při vyslovení jména „černé
paní tovačovské“ Marie Maxmiliány Manrique de Lara y Mendoza
a jiné zapeklité úkoly. Každá skupina získala část tajemného textu.
Jelikož po této soutěži všem vyhládlo, následovala večeře.
Po tomto posilnění následovalo vyvrcholení celého večera. Získané části textu nejprve děti musely správně seřadit, čímž získaly
celý text pověsti o černé paní. Následně si každý vylosoval „svou“
postavu, kterou v pověsti představoval, a získal k ní i proprietu.
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Dovršením všeho bylo, že se všichni zapojili do divadelního představení této pověsti. Jedno z dětí představovalo černou paní,
jiné koně, další vrata, jiné hodiny a podobně. Při tomto divadelním představení se
určitě všechny děti pobavily a snad i něco
málo dozvěděly.
Po tomto náročném programu se děti
odebraly spát. Usínaly při četbě a do snů
se jim vkrádaly prožité události.
Ráno všechny čekala připravená snídaně.
A následně již rozloučení a cesta domů.
Pozvánky na připravované akce najdete na
www.tovacovskyzamek.cz .
Mgr. Antonín Havlin

Soutěž O okruží černé paní tovačovské aneb
Noční čtení na zámku ve fotografii
Již po čtvrté připravili členové a členky o.p.s. Tovačovský zámek na poslední prázdninový den noční čtení na zámku, zábavnou
akci pro děti, jejímž cílem je vzbudit u nejmladší generace zájem o knihu, o historii a poznání zámku, ale v neposlední řadě také
možnost najít nové kamarády, neboť mezi letošními 27 účastníky byly děti nejen z Tovačova, z Kojetína, Přerova, Olomoucka,
ale dokonce i z Ostravy.

Po zhlédnutí divadelního představení Malované písničky, v němž se malí i větší diváci ochotně zapojovali do děje a živě spolupracovali s herci, čekala na účastníky nočního čtení soutěž O okruží černé paní tovačovské. Děti jsou již zařazeny do družstev,
ještě napsat jméno na štítek, nalepit na oděv a soutěž může začít!

Šest soutěžních skupin musí zdolat osm úkolů, v nichž si prověří své dovednosti a znalosti z oboru architektury, historie, matematiky, rétoriky, dějin odívání aj. S chutí do toho a půl je hotovo! Nadšení dětem nechybí, pouští se s vervou i do obtížnějších
zadání: najdi loggii, víš, co je portál, nakresli okruží, přečti tyto římské číslice, popřemýšlej, co je karkule a šlojieř, spočítej zubří
hlavy, napiš příběh složený z názvů místních pověstí, najdi 5 rozdílů……
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Soutěžícím vyhládlo a špekáčky opečené na grilu přišly vhod. Za úspěšné plnění úkolů byly všechny děti odměněny obrazovou
skládačkou s černou paní tovačovskou, jejíž jméno - Marie Maxmiliána z Pernštejna, rozená Marinque de Lara - je tak potrápilo
v soutěži. Musely totiž jméno španělské šlechtičny třikrát za sebou bez chyby zopakovat. Myslíte, že je to snadné? Vyzkoušejte si to.

Čas utíká, a proto rychle na další úkol. Zámecký šotek popletl pověst o černé paní a děti musely jeho chyby napravit. A nejen to. Čáry
máry ….. Pod rukama režisérky se děti s pomocí rekvizit a kostýmů proměňují v španělskou šlechtičnu Marii Maxmiliánu, v kočího,
lokaje, černé koně, hodiny, věž, světlonoše atd……Divadelní představení o černé paní tovačovské v podání dětských herců začíná....

Hajduly hajdy každý si svou peřinu a hlavně knížku najdi! Je čas čtení na dobrou noc. Spací pytel je rozložený, oblíbená knížka
připravená, baterka po ruce. Pohodlně ležíme, kamarádi čtou příběhy literárních hrdinů, oči bloudí po stropu a stěnách zámeckého pokoje, dokud se nám víčka nezavřou únavou. A raději, táto a mámo, ani nepátrejte, kdy jsme šli spát…

Ještě ranní fotka na rozloučenou. Úsměv na tváři nejmladších účastníků svědčí o tom, že noc zvládli výborně i ti nejmenší. Těšíme se na zámeckou snídani a pak už hurá domů! A na závěr: potěšil nás obrázek tovačovského zámku, který namaloval jeden
z nejmenších účastníků. Napověděl nám, že se dětem akce líbila a že budou vzpomínat. Takže příští rok zase ahoooooj!
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SOUTĚŽ PRO DĚTI

SOUTĚŽ PRO DĚTI

SOUTĚŽ PRO DĚTI

Milé děti,
máte možnost si nyní vyzkoušet některé úlohy ze soutěže O okruží černé paní tovačovské. Je určena pro čtenáře do 12 let. Vaším
úkolem je písemně zpracovat 5 správných odpovědí na níže uvedené úkoly, označit řešení svým jménem, věkem a adresou
a hodit do schránky TK v budově radnice, příp. poslat e-mailem na adresu: jipekamelot@centrum.cz do 20.října 2012. Úspěšní
řešitelé budou vyhodnoceni. Správné odpovědi budou zveřejněny v příštím čísle.
1. Šlojieř je
a/ závoj, šátek na hlavu
b/ ozdobná stužka na rukávu
c/ pánský klobouk

4. Jak se jmenuje knížka, v níž je zapsána pověst o černé paní
tovačovské - šlechtičně Marii Maxmiliáně z Perštejna,
rozené Marinque de Lara?
5 Popiš slovně nebo namaluj znak rodu Pernštejnů.

2. Nos je
a/ tobolka na peníze
b/ druh pánského pláště
c/ protáhlá špička obuvi

Mgr. Jitka Pěchová

3. Okruží je
a/ široký bílý límec ze skládaného a škrobeného plátna, přiléhajícíí ke krk
krku
b/ ozdobné lemování ženského oděvu
c/ rytířský kabát oblékaný přes brnění

Rok Pernštejnů po tovačovsku aneb
XV. noční prohlídky na zámku v Tovačově
Prázdninovou sezónu na zámku
v Tovačově zahájily XV. noční prohlídky s podtitulem Vzestup a pád pánů
z Pernštejna, které pro širokou veřejnost připravili členové a příznivci o.p.s.
Tovačovský zámek. Volba pernštejnské
tematiky nebyla náhodná. Rok 2012 byl
Národním památkovým ústavem vyhlášen rokem Pernštejnů jako jedna z částí dlouhodobého projektu Po stopách
šlechtických rodů (pro zajímavost rok
2011 patřil Rožmberkům, rok 2013 bude
věnován Lobkovicům). Rok, v němž
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uplynulo 425 let od svatby Polyxeny
z Pernštejna a Viléma z Rožmberka, od
události, která spojila dva mocné rody.
Každodenní život šlechty v době pozdního středověku a raného novověku na
pozadí osudů mocného moravského
a českého rodu přiblížila výstava Pernštejnové a jejich doba, která probíhala
v pražském Salmovském paláci na Hradčanech od května do září 2012. K připomínce tohoto rodu se připojil - mimo
jiná města jako například Přerov, Prostějov, Hranice nebo Pardubice - i Tovačov, neboť páni
z Pernštejna se
v letech 1503 –
1597 významně zapsali i do
dějin tovačovského panství.
Vilém,
Jan,
Vojtěch, Jaroslav, Vratislav.
Per nštejnové, podnikaví hospodáři
v
rybníkářství, pivovarnictví i hornictví, bohatí

a vzdělaní mecenáši umění, pověst
o znaku rodu, výchova mladých šlechticů, svatební hostiny, náboženské různice
– to vše zapracovali organizátoři vesele
i vážně do sedmi scénických výstupů,
kterými pootevřeli dveře do veřejného
i soukromého života šlechty 16. století necelým šesti stům návštěvníkům,
kteří zavítali v pátek 30. června 2012
na tovačovský zámek, jenž nese nepřehlédnutelné stopy pernštejnské výstavby
zámku. V horkém letním večeru mohli návštěvníci posedět u východního
zámeckého křídla pod loggiemi s arkádami a balustrami, zahnat žízeň a hlad
v připraveném občerstvení, popovídat
se známými nebo jen tak na sebe nechat
působit atmosféru okamžiku umocněnou půvabnými výhledy na architektonické prvky zámeckého nádvoří.
Nejen manželskému páru z Prostějova,
se kterým jsem prohodila několik slov,
se prohlídky velmi líbily. Pokud tato
akce přispěla k oživení zájmu velkých
i malých návštěvníků o historii či o náš
region, pak úsilí a nadšení všech, kteří se
podíleli na realizaci nočních prohlídek,
zaslouží velký dík.
Mgr. Jitka Pěchová
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Pernštejnský rok navazuje na Rok
Rožmberků 2011. Datum 11. 1. nebylo
pro zahájení projektu vybráno náhodně.
V tento den se totiž v roce 1587 konala
svatba Polyxeny z Pernštejna a Viléma
z Rožmberka, která spojila dva nejvýznamnější šlechtické rody své doby a dvě
významná dominia v českých zemích
16. století.
Letos uplyne 425 let od této historické události. Pernštejnský rok v tento den
symbolicky převezme štafetu od končícího Roku Rožmberků 2011.
Pro návštěvníky hradů, zámků
a dalších památek je v souvislosti s pernštejnským tématem připravena řada kulturních akcí. Stejně jako u Roku Rožmberského se mohou těšit na:
Byl to významný rod
,,Pernštejni byl velmi významný rod,
který byl ve své době třikrát mocnější
a bohatší než například Rožmberkové.
Podle Palackého byl například Vilém II.
důležitější než tehdejší český král, Vojtěch byl dokonce navrhován na českého
krále. Zastávali vysoké funkce,“ připomněl Jurman.
Dávat své návrhy, jak rok Pernštejnů
oslavit, nemusí jen instituce, ale také jednotlivci. Město vyzvalo obyvatele Bystřice, ať sami doporučí způsob propagace.
,,Už jsme dva návrhy dostali. Jeden se
týká Dolní Rožínky a obnovy tamní
pamětní desky, druhý pak nám poslal
pan Světlík, který má koně a rád by se
s -celou družinou zapojil do nějakých
historických slavností,“ uvedl pracovník
infocentra.
Rok 2011 byl věnován Rožmberkům
a rok 2013 se má zaměřit na Lobkovice. Pernštejny si budou připomínat také
města.
Páni z Pernštejna patřili mezi staré
moravské panské rody, kteří užívali erb
se zubří hlavou s houžví v nozdrách na
stříbrném nebo zlatém štítě. Najdeme
mezi nimi loupeživého rytíře i nejvyššího kancléře Království českého. Do
dějin vstoupili jako módní ikony, ale
i jako dárci dodnes uctívaného Milostného Pražského Jezulátka. Pernštejnové
byli rodem mnoha tváří, jak se dozvíte
v dnešní Třetí dimenzi.
Pernštejnové byli také významnými
vodohospodáři, ač se do dnešních dní
dochoval jen nepatrný zlomek jejich
zásahů do krajiny. Příliš známá není ani
jejich láska k bílým chrtům, kteří jim
dělali společnost. To jsou jen některé ze
zajímavostí, o kterých vypráví výstava
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První z Pernštejnů kvůli Plumlovu
nadbíhal tchýni

Ilustrační foto. Autor: Karel Rozehnal
5.6.2012 10:35
Prostějov/Plumlov – Rod Pernštejnů,
který si v tomto roce připomínají historikové, zanechal nesmazatelnou stopu právě
v Prostějově. Město s právem výročního
trhu získal rod zubří hlavy po vymření
pánů z Kravař díky obratné sňatkové politice Vratislava z Pernštejna. Roku 1490 totiž
zemřel zadlužený majitel plumlovského
panství Jan Heralt z Kunštátu. Zůstala po
něm manželka Johanka rozená z Kravař
s dcerou Lidmilou. Ačkoli většinu Heraltova majetku zabavili věřitelé, Plumlov paní
Johance zůstal jako její osobní vlastnictví.
A právě hrad na skále odrážející se v hladině rybníka zaujal Vratislava z Pernštejna,
jenž tehdy horlivě rozšiřoval rodové državy.
K majetku patřila i dcera Lidmila.
„Byl to typický sňatek z rozumu, který na Pernštejn mnoho manželského štěstí
nepřinesl, zato významně rozšířil rodový
majetek,“ uvádí ve své knize Páni z Pernštejna historik Petr Vorel. Vratislav tedy
pojal Lidmilu z Kunštátu roku 1490 za choť
a těšil se, že po smrti urozené paní tchyně
mu padne Plumlov do klína jako dědictví.
Jeho plány však překazila smrt. Paní
Lidmila totiž zemřela tři roky po svatbě.
„Z několika dochovaných zmínek lze
usuzovat, že vztahy mezi Vratislavem a Lidmilou nebyly zrovna vzorem manželského
soužití a tak vdovec snad ani příliš netruchlil, spíše se obával, že by mu mohl plumlovský majetek uniknout, neboť ten právě
náležel Lidmilině matce Johance z Kravař,
která s ním mohla naložit podle libosti,“ líčí
Vorel.
Vratislav si tedy začal tchyni předcházet
a dosáhl toho, že ani po Lidmilině smrti jejich vztahy neochladly. Byly dokonce
natolik dobré, že někteří pozdější rodopisci
je považovali za manžele.
„Spletlo je to, že společně udělovali privilegia městu Prostějovu a společně nakládali s pozemkovým majetkem,“ vysvětluje
historik.
Vratislav se dočkal svého roku 1495.

Tehdy mu tchyně Johanka odkázala plumlovské panství i s Prostějovem.
Po smrti Vratislavově získal državy
Vilém
Z nabytého majetku se však dlouho
netěšil, roku 1496 náhle zemřel a nezanechal po sobě žádné potomky. Moravský
majetek po něm zdědil jeho starší bratr
Vilém z Pernštejna a začlenil jej do vznikající ohromné pozemkové domény. Své
majetky Vilém propojil roku 1503 koupí
Tovačovska a Kojetínska. Morava mu tedy
patřila od Helfštýna až po Plumlov. Byl to
vynikající hospodář a politik. Rodová moc
za něho dosáhla vrcholu. Zastával řadu
úřadů, zejména byl komorníkem zemského soudu, nejvyšším českým maršálkem
a nejvyšším královským hofmistrem.
V Prostějově vzhledem ke své politické
činnosti zřejmě často nepobýval. Potřeboval být totiž často osobně v Praze a proto si
roku 1492 koupil Pardubice, odkud to měl
blíže do dvorské kanceláře.
Zázračný doktor Niger
Zcela jistě však zajížděl do Prostějova za svou manželkou Johankou z Liblic. Často churavá paní naopak ve městě prodlévala co nejvíce, měla zde totiž
nejlepší medicínskou péči. Rodovým
lékařem Pernštejnů byl totiž prostějovský
lékař Jan Černý řečený Niger. Ten byl ve
své době skutečně uznávanou kapacitou.
Jeho současníci se shodují, že „nic nikdy
ani v jiných zemích bedlivějšího, pilnějšího, pracovitějšího a upřímnějšího v stavu
lékařském nad něho neviděli“. V Prostějově se usídlil jako lékař roku 1499 patrně
na usnesení úzké rady Jednoty Bratrské,
jejímž byl knězem.
Za svou urozenou pacientkou docházel
z bratrské kolonie před Kosteleckou branou, kde si roku 1500 zakoupil dům. Kolonii českým bratřím založil roku 1496 právě
Vilém z Pernštejna. Na dnešní Kostelecké
ulici tak pravděpodobně vznikly slavné
Černého Knihy o nemocech morních, které vyšly poprvé roku 1506 a poté v následujících staletích ještě mnohokrát. Jadrnou
češtinou v nich bohatým i chudým radil, co
podniknout při morové nákaze.
Jeho péče a vědomosti však nakonec
nedokázaly zvítězit nad nemocemi paní
Johanky, která roku 1515 zemřela.
O šest let později se za svou manželkou
odebral na věčnost i pan Vilém. Zanechal
po sobě dědice Jana, který později proslul
pod přízviskem Bohatý. Ale o něm až
zase příště.
(pam)
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Vycházka po bojišti u Tovačova 2012
V sobotu 14. července 2012 se u Tovačova, v místech, kde před 146 lety 15. července 1866 prolévali svou krev pruští a rakouští
vojáci, uskutečnila již po sedmnácté tradiční vycházka organizovaná městem Tovačov
ve spolupráci s Komitétem pro udržování
památek z války roku 1866.
Jako v mnoha předcházejících letech
řídil tuto vycházku a všem zájemcům
svým poutavým výkladem přibližoval
vojenskou historii tohoto regionu člen
předsednictva Komitétu 1866 pan Jiří
Jemelka. Město Tovačov zde zastupoval
starosta města Mgr. Leon Bouchal a kastelánka tovačovského zámku paní Květa
Zajícová.

Vycházka byla zahájena u kříže poblíž
autobusového nádraží, který je věnován
padlému rakouskému důstojníkovi.
Snad se jedná o podporučíka Roberta Abeleho od první setniny 71. pěšího
pluku, který byl někde v tomto prostoru
těžce zraněn a na následky svého zranění později zemřel. Odtud se všichni
přesunuli ke kříži na konci Olomoucké
ulice na okraji Tovačova, který označuje hrob několika rakouských vojáků.
U centrálního pomníku stojícího při
nově rekonstruované silnici na Věrovany, na němž jsou zaznamenána jména
celkem 281 padlých a na svá zranění
zemřelých rakouských vojáků, se
k účastníkům vycházky připojilo
pět zástupců historických jednotek
(pěší pluk č. 8 a 27. prapor polních myslivců) v dobových uniformách. Po výkladu o historii byli
krátce vzpomenuti zemřelí členové
Komitétu 1866, jejichž památka
byla následně uctěna minutou ticha
a čestnou salvou. Po krátké zastávce
u Bezedného dolu, kde se nachází

v blízkosti několika hromadných hrobů pískovcový pomník věnovaný 108
rakouským a 1 pruskému vojáku, se
všichni přesunuli k pomníku v polích
zbudovanému v místech, kde byl smrtelně zraněn velitel fyzilírského praporu
pruského 44. pěšího pluku podplukovník
Eduard von Behr. Zde byla kastelánkou
paní Zajícovou položena kytice věnovaná
městem Tovačov. Po poutavém výkladu o
průběhu bojů v okolí a po čestné salvě se
celá společnost přesunula do Tovačova,
kde byla vycházka zakončena přátelským
posezením v restauraci U Tří králů.
Jiří Synek

Těšíme se na prázdniny, 23. 6. 2012
Předprázdninový čas opět patřil našim hasičům a Klubu
dětí a mládeže Tovačov.
Na sportovním hřišti Pod Břízami byla připravena spousta
zábavných sportovních disciplín, hasičské disciplíny obohacené o ukázky práce mladých hasičů. Technika naší jednotky skýtá spoustu variací pro děti, které si mohly osahat nářadí, náčiní,
techniku , zhlédnout zásah hasičů při vzniku požáru v terénu
a na rybníku Kolečku se mohly svést na raftu. Zakončení tradičně patřilo vodnímu dělu s pěnovým roztokem, ve kterém se
naše ratolesti vyřádili nejvíce. A o to nám přece jde – ať mají
děti radost!!!
Krásné červnové odpoledne se vydařilo a my jen můžeme
opět poděkovat Sboru dobrovolných hasičů Tovačov za prezentaci své nelehké práce a ocenit jejich spolupráci, děkujeme!!!!
Za Klub dětí a mládeže Tovačov
Kyasová Jarmila
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Příměstský tábor Tovačov 2012
V letošním prázdninovém čase jsme
pro děti z našeho města a okolí připravili
příměstský tábor v klubovně Klubu dětí
a mládeže Tovačov. Oproti loňskému
roku jsme zvolili variantu celotýdenní se
spaním ve stanech či v prostorách klubovny. Dětem se stanování osvědčilo, ale
přece jen většina z nich se na několik nocí
přesunula do klubovny.
V průběhu týdne děti navštívily různá
místa našeho města, která ještě ne zcela

dobře znaly, a poznávali jsme všichni přítomní i krásy našeho okolí.
Navštívili jsme pana starostu na radnici, vystoupali na Spanilou věž tovačovského zámku a kochali se nádherným
výhledem do široké krajiny, seznámili
jsme se s výrobou dřevěného uhlí na
Bungalově, procházeli různá zákoutí
našeho města. Celodenním výletem se
pro nás stala ZOO na Svatém Kopečku
u Olomouce, kde jsme poznávali známá
i cizokrajná zvířata.
Zakončením
tábora se stal neodmyslitelně táborák za
přítomnosti rodičů,
kteří nás pohostili
různými dobrotami,
a o to bylo posezení
lahodnější. V pozdních nočních hodinách táboráku se děti
připravily na stezku
odvahy. Projít zákoutím zámecké aleje
sám ve svitu měsíce
je pro silné povahy, a
proto se děti seskupily do skupinek a tuto
trasu prošly ve společnosti kamarádů.
Pro posílení odvahy
si mohli silní jedinci vyzkoušet chůzi

samostatně od mlýna k myslivně. Za
zvuků vytí vlků a jiných nočních zvířat
se našli jedinci, kteří bez bázně došli tam
i zpět.
Odměnou pro všechny táborníky
bylo hledání skrytého pokladu, ve kterém
si každý našel svůj pytlík s pokladem.
Nesmíme zapomenout ani na stravování dětí. Výtečné obědy pro naše
táborníky zajistili stejně jako vloni Marek
a Pavel Zavadilovi na Lapači. Ještě že to
máme z klubovny takový kousek, poněvadž po dobrém obědě se chtělo jen
natáhnout se někde v pohodlí...
Věříme, že se naši táborníci měli dobře a společně s námi strávili pohodový
týden.
O děti se staraly: Jitka Peřinová, Martina Blaťáková, Martina Kyasová, Kateřina Kyasová, Jarmila Kyasová – všem
vedoucím patří velké díky !!!!!
Věříme, že se příští rok sejdeme zase
a užijeme si nová dobrodružství.
Za kolektiv vedoucích Kyasová Jarmila

Letní rekreace pro děti ve Vysokých Tatrách
aneb Expedice Tatry 2012
Stejně jako vloni, tak i letos pořádal Klub poutníků, o.s.,
v krásném prostředí Vysokých Tater ozdravný turistický pobyt
pro děti. A opět jsme byli ubytováni v penzionu U Franka
v Kežmarských Žlaboch. Letos se akce účastnilo 25 dětí od 6ti do
14ti let. A co jsme celý týden dělali a co všechno podnikli?
Odjížděli jsme v neděli 8. 7. 2012 a po všech příjezdových
aktivitách, jako je ubytování, prohlídka areálu a seznamování,
jsme si zahráli první oddílové hry na rychlost a pantomimické
a seznamovací hry.
V pondělí nás po rozcvičce a vydatné snídani autobus odvezl
do nedaleké Tatranské Kotliny, odkud jsme vyrazili na nenáročnou túru na chatu Plesnivec. Cíl trasy nám byl známý již z loňského roku, ale letos jsme se vydali jinou cestou a vraceli jsme se
dolinou Sedmi pramenů zpět do Kežmarských Žlabů. První den
jsme ušli zahřívacích 11 km. Odpoledne jsme si uspořádali turnaj v ringu a vítězové sehráli zápas s vedoucími. Po večeři nastal
výtvarný program, děti si vytvořily a nazdobily trika, na kterých
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měly nažehlen společný symbol celého týdne „Expedice Tatry
2012“.
V úterý jsme kvůli rannímu deštíku a ke spokojenosti dětí
vynechali ranní rozcvičku a busem se nechali zavést na Štrbské
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pleso. Odtud jsme došli k lanovce na Solisko a nechali se vyvést
z nadmořské výšky 1386 m čtyřsedačkovou lanovkou až do 1814
m.n.m. Odtud jsme vyšlapali až na samý vrchol Predného Soliska
do neuvěřitelných 2 093,3 m. Pro děti to byl zážitek a výborné
počasí nám umožnilo nádherné výhledy na okolní Kriváň, Satan
i na Štrbské pleso. Až k výstupní stanici lanovky jsme sešli stejnou
cestou a dále jsme se po modré vydali 3,5 km dlouhou Furkotskou dolinou přes kosodřevinové pásmo podél potoka a vrátili se
až ke Štrbskému plesu, které jsme celé obešli. Trasa byla dlouhá
14 km. Po večeři jsme si venku zazpívali a pak se děti zaslouženě
podívaly na film a spokojené a unavené šly spát.
Středa byla odpočinkovým dnem. Dopoledne děti soutěžily,
sehrály např. turnaj v pexesu, v kroketu a užívaly si míčových
her. Celé odpoledne pak dováděly a užívaly si sluníčka a vody na
„kúpalisku“ ve Spišské Nové Vsi. Večer začalo pršet. A v noci
nás stejně jako vloni navštívila místní medvědice. Děti ji sice zase
neviděly, ale medvědice nám po sobě zanechala důkaz návštěvy
v podobě lehce poničeného autobusu.
Ve čtvrtek jsme pro déšť zrušili výlet na Skalnaté pleso a jeli
autobusem do Kežmaroku. Zde jsme navštívili Kežmarský hrad,
jediný zcela zachovalý hrad na Spiši. Je zajímavý svou historií, ale
také množstvím stálých expozic vlastivědného muzea. Děti zaujala
výstava zbraní, hladomorna, ale i vyhlídková věž, ze které shlédly celé město. V Kežmaroku se právě chystali na dobový jarmark,
všude se stavělo a pilně pracovalo. Odpoledne se počasí umoudřilo
a po odpoledním klidu jsme odjeli do Tatranské Lomnice, odkud
jsme se vydali po zelené a dále po žluté značce cestou nad Tatranskými Matliarmi přes Rozcestí nad Matliarmi až do Kežmarských
Žlabů. Krátká a nenáročná osmikilometrová trasa byla příjemnou
odpolední procházkou. Večer si děti zahrály opět ringo a různé
míčové hry a zasoutěžily již v tradiční soutěžní hře Kufr.
Pátek začal dobrovolnou rozcvičkou, které se zúčastnilo pouze 8 dětí, ale byla jim odměnou netradiční forma rozcvičování
– vítání Slunce, vzájemné ranní zdravení a brouzdání se ranní
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rosou bosýma nohama. Samozřejmě nechybělo cvičení a běh. Po
snídani jsme odjeli do Starého Smokovce, zubačkou jsme vyjeli
na Hrebienok a pak pěšky kolem Obrovského vodopádu šli na
Zámkovského chatu. Cestou nás překvapilo blízké setkání s liškou, pro děti i dospělé nevšední zážitek. Odtud jsme vyšli až na
Skalnaté pleso, které se nachází ve výšce 1751 m v Skalnaté dolině
přímo pod jižními srázy Lomnického štítu a původně bylo nazývané Lomnické pleso. Na chatě při Skalnatém plese jsme potkali
místního vysokohorského nosiče Laco Kulangu (1949), který víc
než tři desítky let vynáší náklady na chaty v tatranských kotlinách. Vlastní rekordy z Teryho chaty 151 kg, Zbojnické chaty
139 kg, Zámkovského chaty 207,5 kg a na Skalnatou chatu vynesl
před třemi roky 176 kg. Doteď vynesl více než 1 000 tun materiálu. Dolů do Kežmarských Žlabů jsme sešli již v dešti a tato
pro nás rekordní trasa měla neuvěřitelných 18 km a všechny děti
ji zvládly bez problémů a v pohodě. Večer byla pro děti připravena tvořivá dílna. Z FIMO hmoty modelovaly různé přívěsky
a korálky, které jsme potom zapekly v troubě a děti si je odvezly jako dárky pro své maminky a kamarády. Po náročném dni
byl kreativní večer příjemným odpočinkovým zpestřením a děti
i vedoucí si jej náramně užili.
Sobota byla turisticky nenáročná, absolvovali jsme cestu ze
Štrbského plesa na pleso Popradské, den byl krásný a slunečný
a všichni jsme si to užívali. Večer nám sice malinko sprchlo, ale
ani to nám nezabránilo v cestě za pokladem a i když jsme museli odvolat plánovaný táborák, společně jsme si zazpívali aspoň
v klubovně a nikomu se nechtělo jít poslední den spát. Dnešním
dnem jsme si zapsali do turistických deníčků dalších 11,5 km
a když jsme to všechno sečetli, dalo nám to dohromady 62 km.
Pro někoho málo, pro někoho moc...
V neděli nás čekala už jen cesta domů a společně jsme si slíbili, že zase někdy….někde…na viděnou ☺
Markéta Hajduková
www.klubpoutniku.cz
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Pozvánky

Kalendář divadelních zájezdů v sezoně 2012/2013
Národní divadlo Brno
Janáčkovo divadlo
Pá 5. 10.

Antonín Dvořák

Rusalka

19.00

Pá 18. 1.

Antonín Dvořák

Rusalka

19.00

Romantická opera o třech dějstvích.

Út 26. 2.

Joseph Haydn

Stvoření

19.00

Stvoření patří k Haydnovým vrcholným dílům a k mezníkům v oratorní tvorbě vůbec. Haydn v něm dokázal
spojit tradice italského a anglického oratoria a vytvořit hudební drama, plné dějového napětí i zklidnění v meditaci, zvukomalebných efektů i krásných melodií. Text oratoria, jehož autorem je Thomas Lindley a překladatelem do němčiny Haydnův dobrý přítel baron Gottfried van Swieten, nelíčí žádný dramatický nebo alegorický
příběh, jak bylo zvykem zejména v barokním oratoriu, nýbrž je postaven na jednoduchém vyprávění biblického
svědectví o stvoření světa, jeho popisu a oslavě.
Německý choreograf Uwe Scholz v tomto díle předvedl velký talent spojit v jeden celek hudbu a tanec tak, že jednotlivé složky jsou vzájemně rovnocenné, neexistuje pohyb bez vlastní příčiny, tanečníci, zpěváci a orchestr tvoří
harmonický celek. Scholz překrývá vizuálně fascinující ornamenty, odkrývá postupně sóla a duety, a rozděluje obsazení do víceúrovňových až architektonických uskupení. Ze souboru vystupují jednotlivé postavy muže
a ženy jako symboly naděje zrozené z lásky…

Pá 15. 3.

Giuseppe Verdi

Sicilské nešpory 19.00

V temných stínech se rodí pomsta...Řada Verdiho oper je inspirována skutečnými historickými událostmi. Mezi
ně patří i Sicilské nešpory, které skladatel psal na objednávku pařížské opery. Autorem libreta je francouzský
dramatik Eugen Scribe, který Verdimu nabídnul starší text hry Le duc d‘Albe původně určený pro Donizettiho.
Verdi trval na přepracování a jako ústřední bod nové opery bylo vybráno povstání sicilského obyvatelstva proti
francouzské nadvládě roku 1282. Historické události jsou doplněny nezbytnou milostnou zápletkou. Při komponování díla se Verdi držel zvyklostí velké francouzské opery, hudba ale ani v nejmenším nepostrádá pro něj tolik
typické dramatické napětí a působivost. Na jevišti českého divadla v Brně zazní Sicilské nešpory vůbec poprvé.
Ceny vstupenek na balkon 300,-Kč do 4. řady a 165,- Kč do 11. a 12. řady.
Slevy na vstupném: studenti 50%, senioři 30%, karta ITIC 50%.
Záloha na dopravu autobusem 160,- Kč na osobu. A
utobus odjíždí 2 hodiny před začátkem představení od kina Hvězda
v Přerově a jede přes Troubky , Tovačov a Prostějov.
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Národní divadlo moravskoslezské Ostrava
Divadlo Antonína Dvořáka
Pá 2. 11.

Alfredo Catalani

La Wally

18.30

120 let po premiéře v La Scale na ostravském jevišti! „Ebben? Ne andrò lontana“ (No a? Odejdu odtud daleko)
– tak začíná proslulá árie z La Wally, která zdobí repertoár nejedné světové sopranistky. A přesto je vzácností
slyšet tuto operu celou. I proto půjde o operní událost sezóny. La Wally je typickým příkladem italského verismu
– opera plná krásných melodií a vypjatých dramatických situací, navíc je její děj situován do neobvyklého prostředí vesnice vysoko v Alpách v době kolem roku 1800. Protihráčem lidských osudů se zde stávají nejen kruté
přírodní živly. Operu La Wally uvedeme v novodobé české premiéře.

Pá 11. 1.

Antonín Dvořák

Armida

18.30

Po jednoznačném úspěchu Rusalky (1901) hledal Dvořák další námět k opernímu zpracování. Na počátku roku 1902
mu připomněl Jaroslav Vrchlický, že mu již dříve nabízel své libreto Armida podle Tassova Osvobozeného Jeruzaléma
o lásce rytíře Rinalda a pohanské kouzelnice Armidy.
Armida zaujme především svým hudebním kouzlem, na ostravské jeviště se vrací po dvaceti letech a pevně věříme, že
jejím uvedením důstojně oslavíme 170. výročí narození jednoho z největších skladatelů našich hudebních dějin.

Pá 19. 4.

Charles Gounod

Romeo a Julie

18.30

Lásku Romea a Julie známe z mnoha podob. Ať již z původní literárně-divadelní od Williama Shakespeara nebo
z hudební – například z dramatické symfonie Hectora Berlioze nebo ze slavného Prokofjevova baletu. My Vám
příběh nabízíme v podobě slavné opery Charlese Gounoda, která měla světovou premiéru v pařížském Théâtre
Lyrique 27. dubna 1867. Na ostravském jevišti byla Gounodova opera Romeo a Julie naposledy uvedena v roce
1926. Její současnou inscenací se do opery Národního divadla moravskoslezského vrací se svým týmem (scénografem Jozefem Cillerem a kostýmní výtvarnicí Katarínou Holkovou) režisér Peter Gábor, který zde v minulé
sezóně zaznamenal velký úspěch s Giordanovou Fedorou.

Ne 5. 5.

Richard Wagner

Lohengrin 15.00

Bájný příběh rytíře s labutí! Richard Wagner spojil ve své opeře Lohengrin dvě ságy – o svatém grálu a o rytíři
s labutí – do nového vlastního děje: Elsa z Brabantu je křivě obviněna z vraždy svého bratra a má veřejně obhájit
svoji nevinu. Žádný z rytířů se ale nechce postavit udatnému žalobci Telramundovi v boji. Elsa padá na kolena
a prosí o pomoc Boha. Zázrakem se zjeví rytíř Lohengrin v loďce tažené labutí a po vyhraném boji se stane Elsiným manželem. Elsa se ale nikdy nesmí ptát po jeho totožnosti. Vydrží zvědavá žena tuto zkoušku? Do Ostravy
se toto dílo vrací po třiceti letech. Nastudování v německém originále s českými titulky.
Vstupenky v divadle Antonína Dvořáka NDM v Ostravě jsou rezervovány na galerii v ceně 220 a 260 Kč a na
balkon za 340 Kč. Seniorům a studentům je poskytována sleva 50%. Záloha na dopravu je 160,-Kč na osobu.
Autobus odjíždí 2 hodiny před začátkem představení od kina Hvězda v Přerově.
Divadelní zájezd si můžete objednat na internetové adrese bretislav.lalinsky@post.cz nebo na tel. č. 607 841 450.
Při objednávce uvádějte vždy počet vstupenek, požadovanou cenu, případné slevy. Děkuji.
V Tovačově dne 27. srpna 2012, Mgr. Břetislav Lalinský
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Český svaz chovatelů – ZO Tovačov
pořádá

Přehlídku drobného domácího zvířectva, exotického ptactva,
křečků, morčat a jiných domácích mazlíčků,
která se koná dne
30. 9. 2012 od 08.00 hodin
v zámeckém areálu v Tovačově.
Součástí přehlídky je i soutěž pro děti a mládež o nejkrásnějšího domácího mazlíčka a nejlepšího mladého
chovatele.
Jindřich Válek
Jednatel ZO ČSCH Tovačov

První Senior symposium v Tovačově
Chcete si zpříjemnit podzimní odpoledne, popovídat si s přáteli nad šálkem kávy a přitom se dovědět něco nového?
Přijďte v pondělí 15. října 2012 ve 13.30 hodin do sportovní haly v Tovačově.
V rámci Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity připravilo město Tovačov ve spolupráci s Magistrátem města Přerov Senior symposium, určené všem seniorům města Tovačova a okolních obcí.
Pro účastníky symposia jsou připraveny odborné přednášky z oblasti zdravotnictví, psychologie a sociální politiky, praktické ukázky měření tlaku, měření hladiny cukru, měření zraku a prezentace a ochutnávky výrobků zdravé výživy.
Můžete se těšit například na přednášku oční lékařky Eurokliniky Olomouc, s.r.o., MUDr. Michaely Husté, s možnostmi
studia na Univerzitě třetího věku při Palackého univerzitě Olomouc vás seznámí její ředitelka PhDr. Mgr. Naděžda Špatenková, Ph.D.
V rámci bohatého kulturního a doprovodného programu vystoupí ZUŠ Kojetín a taneční skupina Druhý dech z Kralic.
Každý účastník symposia navíc obdrží od města Tovačov malou pozornost.
Přijďte v pondělí 15. října do sportovní haly a využijte tak jedinečnou příležitost zúčastnit se prvního Senior symposia
v Tovačově.
Za organizátory MUDr. Dagmar Bouchalová,
předsedkyně komise pro rodinu
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V rámci 4. celostátního týdne sociálních služeb ČR se
uskuteční ve dnech
9.– 10. října 2012

Dny otevřených dveří v DS Tovačov
vždy od 10,00 do 16,00 hodin
Po celou dobu konání dnů otevřených dveří bude návštěvníkům umožněna prohlídka domova

Inzerce

Výrobky z recyklátů
Kde a jak se mohou obyvatelé města Tovačova zbavit
vysloužilých elektrospotřebičů
Domácnosti se mohou vyřazených elektrospotřebičů zbavit
zdarma na některém z míst zpětného odběru, která k tomuto účelu byla vytvořena. Je přitom ale nezbytné splnit jednu
základní podmínku: spotřebiče musejí být kompletní, tedy
nerozebrané.
V takovém případě hradí další nakládání s nimi výrobci a dovozci prostřednictvím kolektivních systémů, které založili.
Tato výhoda se ale nevztahuje na elektrozařízení, kterému již
někdo odmontoval důležité části jako např. motor, kompresor,
topné těleso, buben, plášť apod. Demontáž a zpracování elektrospotřebičů je činnost zákonem určená pouze osobám s příslušnými oprávněními. Takové výrobky je nutné považovat za
odpad a náklady spojené s jejich odstraněním jdou k tíži obci.
Promítají se tedy do poplatků, které platíme my všichni!
Vyřazené spotřebiče z Vašich domácností můžete zdarma
odevzdávat na těchto místech:
Sběrný dvůr města Tovačova, otvírací doba:
středa 8:00 – 17:00 hod (každá středa)
sobota 8:00 – 11:00 hod (lichý týden)
Malý kontejner na drobný elektroodpad je v naší obci umístěn
na chodbě Městského úřadu
Staré spotřebiče žijí díky recyklaci dalšími životy
Vyřazená pračka váží – řekněme – padesát kilogramů. Mohlo by to znamenat padesát kilo odpadu. Smyslem recyklace
vysloužilých spotřebičů je ale něco jiného: v co největší míře
znovu využít veškeré materiály, které se z nich podaří při zpracování získat.
Když se tedy na starou pračku podíváme z tohoto pohledu,
vidíme ji jinak: 20 kilogramů železa, 10 kilo plastů, zbytek závaží
v podobě betonu. Podobně je to u dalšího typického velkého
spotřebiče, který nechybí prakticky v žádné české domácnosti,
u chladničky. I její recyklací se dá získat kolem 20 kil železa, plastů je průměrně 16 kilogramů.
Zájem o takto získané materiály jako o druhotné suroviny se
samozřejmě u různých zpracovatelů liší. Zejména pro hutě znamená železo přidané do tavby spolu se železnou rudou velmi
významnou úsporu energie.
Když tuto úsporu převedeme do srozumitelnější řeči „domácího
šetření“, můžeme si ji představit například takto: recyklace obyčejné žehličky ušetří tolik energie, kolik za celý měsíc spotřebuje
průměrně velká lednička.

Číslo 4/2012

Staré plasty, nové výrobky
O něco složitější je to s plasty. Přesto se i ty dají velmi dobře
znovu využít. Ze starých spotřebičů tak mohou vzniknout dejme tomu zatravňovací dlaždice.
Dlažba má pevnost tradičních povrchů, jako je beton nebo
živičné směsi, a zároveň umožňuje zachovat přirozený travnatý
ráz krajiny. Hodí se pro parkoviště, příjezdy ke garážím, odstavné plochy, chodníky, cesty a kolejiště, ale i jízdárny, výběhy pro
koně a další plochy.
Zatravňovací dlažba se vyrábí z plastového recyklátu se zásadním podílem polyetylenu, který se získává z průmyslových
i komunálních odpadů a obalů.
Případná likvidace výrobků z recyklátu je také velmi šetrná
– materiál je totiž znovu stoprocentně recyklovatelný.
Ani další výrobce by se bez plastového recyklátu ze spotřebičů
neobešel - lisuje z něj poklice na kola automobilů. Každý nový
výrobek obsahuje asi 30 % plastů ze starých spotřebičů.
Většinu recyklátu zajišťují spolehliví dodavatelé ze zemí Evropské unie. Patří mezi ně i čeští zpracovatelé elektroodpadů, kteří recyklují velké spotřebiče vysbírané kolektivním systémem
ELEKTROWIN.
PUR-pěnu používají nábytkáři i stavbaři
Patrně nejširší uplatnění mají plasty vytěžené ze starých spotřebičů při výrobě polyuretanu. Ten se ve formě PUR-pěny využívá
v mnoha odvětvích od stavebnictví přes nábytkářskou výrobu
až po automobilový průmysl.
Stavbaři znají recyklované polyuretany zejména jako plnivo
pro tepelně izolační omítkové směsi. Materiály s PUR-pěnou
jsou vhodné nejen jako finální omítky u novostaveb, ale i pro
dodatečné zateplení a revitalizaci starších rodinných domů.
PUR-pěna je dnes také základním materiálem při výrobě matrací pro spaní, kde nahradila molitan. Tvoří pevnou a spolehlivou výztuž sedacího nábytku v domácnostech i sedaček
v nově vyráběných automobilech.
PUR-pěna ale splňuje nejpřísnější kritéria i z hlediska zdravotního, proto je její tvrdá varianta takřka výhradním tepelným
izolantem v potravinářském průmyslu – v pivovarech či mlékárnách.
Tak co, pořád si ještě někdo myslí, že vysloužilé spotřebiče
nemá cenu odevzdávat na sběrná místa, aby se o ně mohli
postarat odborníci?
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Myšlenky * Myšlenky * Myšlenky * Myšlenky * Myšlenky * Myšlenky * Myšlenky
Nevybíráte si svoji rodinu. Ta je Božím darem pro vás
stejně tak, jako vy jste pro ni.
Barbara Bush
Domov není místo, kde bydlíš, ale místo, kde ti rozumějí.
Christian Morgenstern
To, co se odehrává ve vaší rodině, pozitivně či negativně ovlivní celý národ, dokonce i svět. Vstáváme i padáme
společně.
G.Chapman

Ať už to bereme jakkoli, rodina je spojení s naší minulostí a mostem k naší budoucnosti.
Alex Haley

Heslo pro návštěvy: V zájmu naší rodiny zmizte za dvě
hodiny.
Miroslav Plzák
Pro nás je rodina, když si položíme ruce jeden kolem
druhého a tak zůstaneme.
Paul Pearshall

Myšlenky * Myšlenky * Myšlenky * Myšlenky * Myšlenky * Myšlenky * Myšlenky
Číslo 4/2012
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V sobotu 23. června 2012 bylo do svazku města Tovačova
přivítáno 5 dětí – čtyři děvčata a jeden chlapec.

Štěpánka Hirschová

Matouš Bezděk

Liliana Honzáková

Kristýna Borková

Aneta Zavadilová

Redakční rada Tovačovského Kamelotu pracuje v tomto složení:

Květa Zajícová – odpovědný redaktor, e-mail kvetazaj@seznam.cz
PhDr. Marta Sedlářová – jazykový korektor
Eva Bouchalová – jazykový korektor
Mgr. Arana Nosálová – redaktor pro kulturu
Mgr. Jitka Pěchová – redaktor
Petr Kůrka – sportovní redaktor
Alena Skoupilová – redaktor, e-mail mu@tovacov.cz
Uzávěrka dalšího čísla bude 9. 11. 2012, příspěvky můžete zasílat elektronicky na uvedené e-mailové adresy nebo je odevzdat na sekretariátě
MěÚ Tovačov. Tovačovský Kamelot zaregistrovaný OÚ pod číslem PR 48 vydává MěÚ Tovačov, Náměstí 12, náklad 350 ks,
tisk: Vydavatelství Brázda, Břeclav.
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