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Z obsahu
Rebelky

-

Příspěvky čtenářů
ZŠ Tovačov
Z činnosti spolků
Ze života seniorů
Ze sportu
Kalendář na červenec a
srpen 2012
- Pozvánky
- Inzerce
- Vítání občánků
Je tady třetí číslo našeho zpravodaje a
s ním i informace a pozvánky na některé připravované letní akce. Všem
čtenářům přejeme o prázdninách
a dovolených sluníčko, pohodu a
zasloužený odpočinek. A až si budete
na dovolenou balit nějaké lehké letní
čtení, nezapomeňte přibalit i Kamelot.
red

Freestyle

Krkonoše s Klubem poutníků

S Pavlem Šporclem

S Darou Rolinc

Advent v Tovačově zahájilo „Rozsvěcení ván. stromu“ s Pavlem Novákem
Číslo 3/2012

Mláďata rybáků
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Dotazník spokojenosti (Tovačovský kamelot)
„Naše největší síla leží mezi podnětem a reakcí a říká se jí – svoboda volby“
Stehen R. Covey
Tovačovský kamelot, jehož vydavatelem je Městský úřad Tovačov, měnil v průběhu let svůj obsah, grafickou podobu i název (např.
pamětníci si vybaví formát a grafiku předchozího Tovačovského zpravodaje či Zpravodaje). Základním cílem zpravodaje je informovat
občany o dění ve městě, tj. poskytovat občanům informace o činnosti Rady a Zastupitelstva města Tovačova, mapovat společenský,
kulturní a sportovní život občanů, spolků, sdružení, seznamovat čtenáře se zajímavou historií regionu, ale také například umožnit
občanům vyjádřit se k dění ve městě apod. Ve zkratce řečeno být jedním z několika možných komunikačních kanálů zprostředkujících
informace na úrovni radnice - občan, občan – radnice, občan – občan.
Obracím se tedy na ty, kterým je zpravodaj určen, na Vás – na občany, pravidelné i příležitostné čtenáře zpravodaje – s výzvou,
abyste prostřednictvím dotazníku spokojenosti (najdete ho jako samostatnou přílohu tohoto čísla nebo si ho můžete stáhnout na www.
tovacov.cz, příp. vyzvednout v listinné podobě u p. K. Zajícové) vyjádřili, s čím jste spokojeni, nebo naopak, co ve zpravodaji postrádáte. Uvítáme, když své názory a hodnocení doplníte konstruktivními podněty, doplňujícími komentáři, návrhy či zajímavými náměty
a zejména aktivní spoluprací. Dotazník pro nás bude cennou zpětnou vazbou pro vyhodnocení přínosu zpravodaje k informovanosti
občanů a pro další nasměrování koncepce Tovačovského kamelotu.
Vaše spokojenost s obsahem TK bude odměnou pro členy redakční rady za jejich dosavadní práci, podněty ke změnám obsahu
budou vodítkem v naší další činnosti.
Dotazník prosím odevzdejte do 30. 7. 2012 na těchto sběrných místech či těmto kontaktním osobám:
1. vhoďte do schránky vyhrazené pro Tovačovský kamelot (v budově MÚ Tovačov)
2. odevzdejte v pokladně na zámku nebo p. K. Zajícové, odpovědné redaktorce TK
Děkujeme.
Mgr. Jitka Pěchová
členka redakční rady TK
Vážená čtenářko/občanko, vážený čtenáři/občane,
zajímají nás Vaše názory na obsah Tovačovského kamelotu (dále TK), který slouží jako jeden z několika informačních zdrojů o dění
v našem městě. Vaše konstruktivní podněty a náměty budou postupně zapracovány do koncepce periodika tak, abyste zde našli potřebné informace. Dotazník je anonymní a získané údaje budou použity pouze za účelem vyhodnocení obsahu TK.
Označte, prosím, křížkem X zvolené odpovědi v následujícím dotazníku.
1.
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]

Jakým způsobem se k Vám zpravodaj dostává?
kupuji si ho (nebo člen rodiny)
půjčuji si ho v knihovně
půjčuji si ho od známých, sousedů, spolupracovníků apod.
jiné

2. Jak často zpravodaj čtete?
[ ] vůbec
[ ] pravidelně každé číslo
[ ] nahodile, občas
3. Jak jste spokojen s obsahem zpravodaje celkově?
[ ] velmi spokojen
[ ] spíše spokojen
[ ] ani spokojen, ani nespokojen
[ ] spíše nespokojen
[ ] zcela nespokojen, proč……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Oznámkujte známkami jako ve škole (1 = vyhovující množství informací, 2, 3, 4,
5 = nevyhovující množství informací) jednotlivé rubriky v TK z hlediska dostatku informací:
[ ] informace Městského úřadu Tovačov občanům
[ ] kulturní kalendář a reportáže z kulturních akcí
[ ] školská tematika
[ ] zprávy o činnosti místních spolků a jiných organizací
[ ] zajímavosti z historie
[ ] sportovní zprávy
[ ] jiné (doplňte dle vlastního výběru a ohodnoťte) …………………………………………………………………………………
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5.
Jaká témata čtete nejraději?
[ ] informace Městského úřadu Tovačov
[ ] reportáže o kulturních akcích, program akcí apod.
[ ] o činnosti spolků, zájmových útvarů apod.
[ ] příspěvky čtenářů
[ ] historická
[ ] o osobnostech regionu
[ ] sportovní
[ ] jiná (uveďte jaká) ……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6.
[ ]

Která témata byste uvítal/a ve zpravodaji ve větším rozsahu?
více informací o činnosti městského úřadu (např. o záměrech rozvoje města, reali
zovaných akcích ve městě, příspěvky členů samosprávy na dané téma apod.)
[ ] více reportáží z kulturních akcí a o činnosti spolků, sdružení apod. ve městě
[ ] více rozhovorů se zastupiteli, zajímavými lidmi z regionu, ankety apod.
[ ] více článků o slavných osobnostech, rodácích města
[ ] více článků o historii města či regionu
[ ] rubriku pro volný čas (křížovky, rébusy, recepty, hobby)
[ ] více kontaktů na úřady a služby, komerční inzerce apod.
[ ] rodinnou společenskou rubriku
[ ] více zpráv ze sportu
[ ] více fotografií
[ ] ani jedno
[ ] jiné (uveďte témata, rubriky či informace, které Vám ve zpravodaji zcela chybí) ……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7.
Jaká témata byste zařadil/a v příštím čísle? …………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
8.
Máte-li podněty ke změně koncepce či obsahu zpravodaje, napište své komentáře a návrhy: ………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
9.
[ ]
[ ]
[ ]

Jste ochoten spolupracovat s redakční radou jako autor/ka?
ne, nechci
ano, již přispívám
ano, chci (kontaktujte prosím p. K. Zajícovou, odpovědnou redaktorku)

10.
[ ]

Akceptovali byste v souvislosti s rozšířením počtu stran zvýšení ceny výtisku?
ne
[ ] ano, o kolik Kč…………….

11. Máte doma Internet?
[ ] ano
[ ] ne
12. Jste
[ ] žena
13.
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]

[ ] muž

Jaký je Váš věk?
0 – 30
31 – 40
41 – 50
51 – 60
60 a více

Dotazník prosím odevzdejte do 30. 7. 2012 na těchto sběrných místech či těmto kontaktním osobám:
1.
vhoďte do schránky vyhrazené pro Tovačovský kamelot (v budově MÚ Tovačov)
2.
odevzdejte v pokladně na zámku nebo p. K. Zajícové, odpovědné redaktorce TK
Děkujeme Vám, že jste si našla/našel čas na vyplnění dotazníku.
Mgr. Jitka Pěchová, členka redakční rady

Číslo 3/2012
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ZŠ a MŠ Tovačov
Výlet 8.A do Prahy
Naše třída 8. A se ve dnech 24. 4. až 26.
4. zúčastnila třídenního poznávacího výletu
do Prahy za doprovodu paní učitelky Jany
Ticháčkové a paní učitelky Jitky Lehké.
I přesto, že brzké vstávání v úterý
ráno nebylo nejpříjemnější, na vlakovém
nádraží v Přerově jsme se sešli v plném
počtu. Do Prahy jsme dorazili kolem
deváté hodiny. Po vyčerpávající cestě
s taškami, naplněnými řízky a veškerým
živobytím na 3 dny, jsme dorazili k ubytovně v domově mládeže na Pankráci. Hned,
jakmile jsme se trochu zabydleli, čekala nás
dlouhá poznávací trasa: Královská cesta.
Královská cesta je tradiční trasa, kterou procházeli slavnostní korunovační
průvody českých panovníků před samotným aktem korunovace. Začátek cesty
byl na náměstí Republiky. Zde jsme si
prohlédli Prašnou bránu, reprezentativní Obecní dům, prošli jsme Celetnou
ulicí na Staroměstské náměstí, kde jsme
obdivovali Staroměstskou radnici a orloj
a připomněli jsme si historii těchto památek. Když jsme se prodrali davy lidí na
Karlově mostě, vynořili jsme se na Malé
Straně, kde naše cesta pokračovala na
Úvoz, kolem Strahovského kláštera, přes
Loretánské náměstí až na Pražský hrad.
Zde cesta králů podle tradice končila
a my jsme si mohli zaslouženě odpočinout. Odpočinek byl ale krátký, neboť nás
čekal „výstup“ na Vyšehrad. I když je toto
místo spjato s mnoha bájemi a pověstmi, zaujalo nás i paní učitelky mnohem
více právě probíhající natáčení 2. řady
známého seriálu Sanitka. Vidět herce formátu Pavla Zedníčka, Michala Dlouhého

nebo Filipa Renče se hned tak nepodaří.
Neméně překvapivé také bylo, když z auta
stojícího vedle nás zničehonic vystoupila populární zpěvačka Dara Rolins.
Samozřejmě jsme se s ní museli vyfotit
a požádat ji o autogram a milé od ní bylo,
když nám popřála příjemný pobyt v Praze. S těmito novými dojmy a zážitky jsme
se vyčerpaní vrátili na ubytovnu, ale ani po
večeři a krátkém odpočinku nám paní učitelky nedaly pokoj. I když pršelo, jeli jsme
se podívat na sídlo televize – Kavčí hory.
Mokří, unavení a s bolavými nohami jsme
se vrátili a šlo se konečně spát.
Druhý den nás dopoledne čekala
návštěva Poslanecké sněmovny.
Protože naši poslanci své jednání přesunuli
na jiný den, byl nám nabídnut náhradní
program – prohlídka Valdštejnské zahrady a návštěva Senátu. Zahlédli jsme tam
mnoho politiků, ale nejvíce nás upoutal senátor – herec „strážmistr Arazím
z Četnických humoresek“ – Tomáš Töpfer.
Moc dlouho jsme tam nezůstali, odpolední program byl mnohem zajímavější.
V krásném slunečním počasí jsme lanovkou vyjeli na Petřín, zasmáli se v zrcadlovém bludišti a v pěkném prostředí Petřínské
rozhledny jsme strávili hezké odpoledne.
I tento večer nás čekala projížďka Prahou,
zakončená návštěvou Ruzyňského letiště
s líbivou vyhlídkou na přistávací plochy
letiště. Přes noc jsme si řádně odpočinuli
a čekal nás poslední den výletu.
Celé dopoledne jsme věnovali prohlídce Pražského hradu. Prošli jsme se Vladislavským sálem – místem, kde se volí
prezident naší republiky. Okouzlili nás

malebné domky ve Zlaté uličce, odvážnější
vstoupili do prostorů bývalého vězení Daliborky, kde viděli různé mučicí nástroje.
Prohlídku Pražského hradu jsme zakončili
v nejvýznamnějším pražském chrámu –
v katedrále svatého Víta. O tom, že jsme při
prohlídce Pražského hradu dávali pozor, se
naše paní učitelky chtěly přesvědčit. Rozdaly nám tedy pracovní listy k historii hradu,
které jsme ve skupinkách úspěšně vyplnili.
Po obědě a krátkém osobním volnu na Václavském náměstí nás už čekala pouze cesta
vlakem domů. Do Tovačova jsme se vrátili kolem osmé hodiny večer. Výlet se nám
moc líbil a bylo příjemné slyšet, že někteří
by se do Prahy hned vrátili.
Magda Mertová, Anna Ossosová - 8. A
Mgr. Jitka Lehká

Návštěva Památníku Terezín
V rámci projektu ŠOA se 25 deváťáků naší školy společně se 17 žáky školy
v Troubkách vydalo do Terezína, aby se
zúčastnili jednodenního semináře, který
je věnován životu v terezínském ghettu.
Doprovod žákům dělaly paní učitelky Jana
Ticháčková, Jitka Lehká a Alena Borková.
Samotný program byl pro žáky i pedagogický doprovod náročný, ale všichni ho
zvládli bez „ztráty kytičky“.
V úvodní hodinové přednášce jsme si
zopakovali základní pojmy o holokaustu ve

strana 4

spojitosti s Terezínem a 2. světovou válkou.
Přednášku uzavřel krátký dokumentární
film o historii Terezína a o životě v ghettu.
Pak jsme se rozdělili na dvě skupiny,
každá skupina dostala přidělené paní průvodkyně a v těchto skupinách jsme absolvovali zbytek programu. Prohlédli jsme
si např. výstavní prostory Muzea ghetta,
bývalá Magdeburská kasárna, Kolumbárium, obřadní síň, ústřední márnici, Židovský hřbitov a krematorium.
Odpoledne jsme navštívili Malou pev-

nost, kde bývala za 2. světové války věznice
gestapa.
Z dojmů žáků: Co na mě udělalo největší dojem?
„…Terezín jako město se mi moc nelíbil a přišel mi nezajímavý. Bylo to obyčejné
normální město. Nejvíce ze všeho se mi líbila Malá pevnost. Ta byla hodně zajímavá.
Mohli jsme tam vidět, jak byli lidé vězněni,
jak spali, kde byli popravováni apod. V Malé
pevnosti byla nejlepší podzemní chodba, kterou jsme procházeli.“
Sára K.
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„…To, že jsem se dozvěděla, jak žili lidé
za 2. světové války, co dělal Hitler se židy, jak
se k nim chovali. Jak hnusně pohřbívali, že je
nechali umírat v plynu, i přesto, že se trápili,
bylo jim jedno, jestli to jsou děti či dospělí.
Že neměli dostatek jídla, soukromí, dokonce
rozbourávali rodiny, matkám odebírali děti.
… co dokážou lidé udělat a je jim jedno, jestli
dětem, dospělým,… opravdu to bylo hrozné,
ten jejich život.“
Nikola L.
„Do Terezína bych se už nikdy nevypravila, děsivější město jsem nikdy neviděla.“
Kamila R.

„…Bylo to zajímavé, ale docela kruté.
Člověk si ani neuvědomí, jak byla doba
během 2. sv. války hrozná, až když navštíví
nějaký koncentrační tábor, např. Terezín.
Návštěva Terezína ve mně vyvolala zvláštní
pocit. Při pohledu na malé cely, ve kterých
žili lidé, nebo při pohledu na pece, ve kterých se pálila těla, jsem měla husí kůži.“
Míša D.
„…Je docela těžké říci, co na mě udělalo největší dojem, ale pokusím se to napsat. …. Jak a v jakých drsných podmínkách tam židé (a nejenom židé) žili … že v

Terezíně nebyla ani jedna plynová komora. Jsem rád, že aspoň jako jediná tato věc
tam nebyla. Jako mínus uvádím cestu.“
Ondra S.
Pro všechny účastníky byla určitě nejobtížnější cesta autobusem. Ráno jsme
odjížděli o půl páté, domů jsme se vrátili po desáté hodině večer. Cesta domů
v dešti nám trvala téměř 6 hodin. Byl pátek
odpoledne, díky havárii kamionu dálnice
D1 jako obvykle stála.
Mgr. Jana Ticháčková

Pomozte nám sbírat mobily a podpořte gorily
Gorily nížinné a ostatní zvířecí druhy
afrického pralesa jsou ohrožovány těžbou
tantalu, který je v hojné míře využíván
k výrobě miniaturních kondenzátorů. Tyto
kondenzátory se pak používají při výrobě
mobilních telefonů, notebooků a herních
konzolí. Recyklací mobilních telefonů se
jednak sníží potřeba jeho primární těžby,
a také vzniká fond na podporu kamerun-

ské biosférické rezervace Dja. Společnost
REMA Systém se zavázala, že za každý
mobilní telefon odevzdaný v rámci projektu přispěje částkou 10 Kč na ochranu této
rezervace.
Naše škola se na jaře letošního školního roku přihlásila do tohoto projektu, který organizuje druhým rokem ZOO Lešná.
Myslíme si, že tento projekt je zajímavý

a zapojením se do něho jsme přispěli na
dobrou věc.
Organizace sběru mobilů ve škole se
ujal žákovský parlament.
Nasbírali jsme a do ZOO Lešná odvezli
32 kusů telefonů. I když to nestačilo na
vítězství, umístili jsme se na čestném 6.
místě. Celkem se podařilo shromáždit 836
přístrojů.
Mgr. Jana Ticháčková

Školka v přírodě
V prvním červnovém týdnu prožily
děti ze třídy Sluníček a Koťátek Mateřské školy „Barevný svět“ v Tovačově pět
báječných dní na školce v přírodě. Za
dobrodružstvím jsme vyrazili do rekreačního střediska Relaxa ve Žďárských
vrších. Tady už pro nás měly instruktorky
připravený opravdu pestrý program plný
nejen zajímavých her, ale také sportování
a adrenalinu. Protože celý program nesl
název „Noemova archa“, děti plněním
různých úkolů zachraňovaly zvířátka.
A o dobrodružství nebyla nouze! Během
záchrany jsme si vyzkoušeli šplhání po
lezeckých stěnách, překonání strachu
z výšky na vysokolanovém centru, nízkých lanech, skákání na bungee-trampolíně, hry v okolních lesích... Zkrátka
to, o čem se většině malých dobrodruhů

Číslo 3/2012

zatím jen snilo. A užili si všichni - malí
i velcí. Nechyběla ani strašidelná noční
hra a karnevalová diskotéka. Domů jsme
se vraceli příjemně unavení a hlavně plní
zážitků. Za rok se do Relaxy zase moc
rádi vrátíme!
Barbora Složilová
MŠ Tovačov
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Z domova pro seniory
Projekt „Vzděláváním ke kvalitě“ v Domově pro seniory Tovačov
V Tovačově 11/6/2012
Příspěvková organizace Domov pro
seniory Tovačov poskytuje 2 pobytové sociální služby pro seniory na území Olomouckého kraje. Od 1. 7. 2010 do 30. 6. 2012 se
v Domově pro seniory realizoval projekt
„Vzděláváním ke kvalitě“, financovaný
z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Cílem projektu bylo nastartovat proces kontinuálního
a systematického vzdělávání pracovníků tak, aby byly zvýšeny jejich obecné
a odborné kompetence, zlepšeny osobnostní předpoklady pro výkon náročného
povolání a navýšeny znalosti v oblasti kvality poskytovaných služeb. „Uvědomujeme
si, že vzdělaní zaměstnanci jsou podmínkou pro to, aby naši klienti u nás prožili své
stáří aktivně, důstojně a s odpovídající péčí.
Proto jsme se rozhodli využít příležitosti,
kterou nám dotační program nabízí,“ vyjádřila se ředitelka Olivová.

V průběhu projektu „Vzděláváním
ke kvalitě“ s rozpočtem 2 394 640,08
Kč jsme proškolili celkem 65 pracovníků v přímé péči, sociálních pracovníků
a členů vedení. Pracovníci se vzdělávali
v oblastech standardů kvality sociálních
služeb, metod sociální práce a péče, komunikačních dovedností, týmové práce, ale
také v oblasti legislativy či manažerských
dovedností. Součástí projektu byla i osobní setkání pracovníků s odborným konzultantem/supervizorem, jejichž cílem
bylo umožnit zaměstnancům získat sebereflexi, podpořit jejich rozvoj, motivaci
k práci, ale také pohovořit si o jejich osobních i profesních úspěších a problémech.
„Osobní konzultace pro nás měly velký
přínos. Pracovníci si díky nim uvědomili,
jakou roli v organizaci vlastně mají, utřídili si poznatky získané při vzdělávání, což
jim následně usnadnilo jejich uplatňování
v praxi,“ doplnila Olivová.
Snahou organizace je vytvořit klidné,
bezpečné a kvalitní prostředí seniorům

se sníženou soběstačností, motivovat je
k udržení soběstačnosti a k zachování
aktivního způsobu života a umožnit jim
žít běžným způsobem života i přes vysoký
věk a fyzická omezení. Kapacita zařízení,
které před 14 lety prošlo náročnou rekonstrukcí, je v současné době 150 míst. Jak
dále naznačila Olivová, je zřejmé, že nároky na znalosti a profesionalitu pracovníků
jsou opravdu vysoké. „I díky vzdělávání
dokážeme pružně reagovat na aktuální potřeby našich klientů. Naším cílem
je, aby klienti byli u nás spokojení, což
s sebou přináší vysoké nároky na naše
zaměstnance. Právě ucelený projekt jim
v jejich praxi velmi pomohl a již nyní
můžeme říct, že došlo i k výraznému posunu v kvalitě poskytovaných služeb.“
Bližší informace o projektu poskytne:
Bc. Lenka Olivová
Tel: 724 970 980
Email: reditelka@dstovacov.cz
www.dstovacov.cz

Kácení májky v Domově pro seniory Tovačov
Prsty obou rukou by nám nestačily
k tomu, abychom dokázali spočítat, kolikáté v pořadí bylo letošní „KÁCENÍ MÁJE.“
Tato tradice patří již léta k našemu domovu. I letos jsme tuto akci pečlivě naplánovali a připravili. A výsledek stál opravdu
za to. Program byl bohatý. Začínal tradiční scénkou v provedení zaměstnanců
domova. Z pozvaných hostů jako první
vystoupil se svým pásmem folklórní soubor „Hanáček.“ Lidovými písněmi rozezpíval obecenstvo. A to byl jen začátek.
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Poté následovalo vystoupení rodičů s dětmi. Diváci nestačili ještě ani vydechnout
a už tu byla „Šmoulí párty.“ Hned po nich
svým svižným tancem vystoupila děvčata
z Tovačova. „Sladké dárečky,“ tak se nazývala jejich skladba, která zaujala naše diváky. Co ale opravdu naše uživatele a další
návštěvníky tohoto odpoledne okouzlilo,
tak to byly „Karkulky.“ Jejich vystoupení bylo opravdu na profesionální úrovni.
A na závěr vypukl požár na zahradě domova. „Hořííí, hořííí!“ křičeli někteří. Volání

o pomoc uslyšeli místní dobrovolní hasiči.
Rychlostí blesku přijeli se svou historickou
stříkačkou v dobovém oblečení, aby požár
uhasili. Všechno dobře dopadlo. Požár byl
uhašen. Největší radost však měly děti,
které pobíhaly okolo a užívaly si stříkajícího gejzíru vody. Pro mlsné jazýčky byly
připraveny výborné makrely, uzený kabanos a pivo jako křen. Počasí nám přálo,
a tak jsme byli všichni spokojeni.
Jitka Švomová
aktivizační pracovnice
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Příspěvky čtenářů
Deportace tovačovských židů před 70 lety
V letošním roce si připomínáme 70 let od deportace posledních
židovských obyvatel z Tovačova. Za zmínku v této souvislosti stojí
nejen připomenutí této tragické události, ale i stručný souhrn dějin
židovského osídlení ve městě. Židé v Tovačově žili pravděpodobně
od roku 1454, po jejich vypuzení z Olomouce téhož roku se někteří z nich usídlili právě v našem městě. Z Olomouce byli vypuzeni
z rasových důvodů, pravým důvodem však bylo nejspíše to, že
tvořili silnou obchodní konkurenci tamním německým kupcům.
Jak uvádí Jaroslav Klenovský, konstituování židovské čtvrti časově
souvisí se založením Nového města a jeho výstavbou včetně hradebního systému za vlády Tovačovských z Cimburka v polovině
15. století. Židovské domy byly umístěny na severozápadním okraji
náměstí. Původní jádro ghetta tvořila jedna přímá ulice (Židovská).
Šlo o malé domky původně většinou pouze dřevěné, jen s malými
dvory a bez zahrad. Právě stavební materiály těchto domů byly často příčinami velkých ničivých požárů ve městě (r. 1738, r. 1802).
V 16. a 17. století došlo k rozšíření židovského osídlení do další části
města – např. ulice Cimburkova. Významnými institucemi v židovské čtvrti byly především synagoga a židovská škola. Společenské
postavení židů bylo podřadné, trpěli omezením osobních práv, byli
stále pod hrozbou vypovězení z města, nadto ještě zatíženi vysokými daněmi a poplatky. Židé se živili zpočátku především drobným
obchodem, ale i řemeslem (řezníci, sklenáři, mečíři, ševci, krejčí
apod.), nezřídka bývali také nájemci místních panských podniků
(palírny, mýdlárny). Později se jejich postavení postupně zlepšovalo. Kupříkladu obchod s koňmi, tabákem či železem byl dlouhá
léta výhradně v rukou židů. 18. století přineslo módu – křtít židy,
což byla vždy i významná společenská událost. Plných občanských
práv potom získali až po revolučním roce 1848. Následuje postupná migrace židů zpět do velkých měst (Brno, Olomouc nebo
i Vídeň), kde měli lepší podmínky k práci a životu vůbec. Židovská náboženská obec byla v Tovačově zrušena v roce 1890, jako
náboženský spolek byla následně připojena k židovské obci
v Kojetíně. Zajímavý byl i vývoj počtu židovských obyvatel. Před
třicetiletou válkou mělo tovačovské ghetto na 33 domů (z celkem 186 ve městě). Po třicetileté válce se udává 24 židovských
domků, přičemž tento stav přibližně zůstal stejný po další století.
K roku 1790 žilo ve městě 108 židů z 1127 obyvatel města celkem.
V době největšího rozmachu židovské obce v polovině 19. století
žilo v Tovačově téměř 200 židovských obyvatel. Od té doby jejich
počet trvale klesal až do osudového roku 1942, kdy došlo k deportaci posledních židovských obyvatel z Tovačova. Někdejší židovská
čtvrť se postupně stává sídlem sociálně slabších vrstev. V roce 1900
je zmiňováno 133 občanů židovského vyznání. Při sčítání lidu po
vzniku ČSR v roce 1921 se k židovské víře hlásilo 88 osob, z nich

se k české národnosti přihlásilo 79 a jen 9 k „židovské“. Zajímavá
je i skutečnost, že v Tovačově není doloženo, že by zde došlo v historii trvání židovské obce k nějakým pogromům vůči židovským
obyvatelům, tak jak se tomu dělo v jiných místech našeho regionu
– například v Holešově, Kojetíně apod.
V posledním desetiletí před 2. světovou válkou bylo zřejmé,
že situace se pro židy velmi zhoršuje, zejména po nástupu Hitlera
k moci v Německu a vydání rasových zákonů. Přiblížil se rychle
konec existence židovské obce i v Tovačově, a to po téměř 500
letech její existence. Židé byli zbaveni svých občanských práv,
připraveni o majetek a následně mnoho z nich i o život. Karel
Benedikt byl popraven již v září 1941 v Kounicových kolejích
v Brně. V roce 1942 nabírá proces tzv. „konečného řešení židovské otázky“ hrozivých rozměrů. Židé i na našem území jsou ve
velkých počtech deportováni do koncentračních táborů. Na
řadu přišel i Tovačov, a to 26. června 1942, kdy bylo posledních
48 židovských obyvatel deportováno přes Olomouc do Terezína transportem značky AAF. Sociálním složením šlo zejména
o drobné obchodníky, živnostníky, několik úřednických rodin,
ale i mnoho chudých žijících z almužny. Také věkové složení bylo
velmi různé od dětí až po osoby pokročilého stáří. Nejmladší
Anitě Štorchové byly pouhé tři roky a domnívala se, že jede na
výlet, nesla si velkou panenku na hraní. Nejstarší 96 letá Rozalie
Weissová, vdova po kantorovi, šla na smrt s žertovnou poznámkou, že už „tancovala s Prajzama a všechny přežila“, zemřela 16.
května 1943 v Terezíně. Zde zahynuli i někteří další tovačovští židé. Jiní pak byli přesunuti dále na východ. Ostatní potom
převezeni do Osvětimi v letech 1943 – 1944. Válku přežily pouze dvě ženy. Hilda Benediktová – odstěhovala se do Palestiny,
a Gerta Fleischmannová, která pracovala jako vrchní sestra
v lázních Teplice v Čechách. Do Tovačova se tak z deportovaných v roce 1942 nikdo nevrátil. V 50. letech byla poškozená
židovská synagoga v Denisově ulici zbořena. Jednou z nemnoha připomínek existence židovské obce v Tovačově tak dnes
zůstává židovský hřbitov (poslední rituální pohřeb proběhl
v září 1940, v lednu 1942 byla ještě tajně a v noci pohřbena Ida
Mandlerová) s architektonicky cennou obřadní síní z roku 1889,
který je památkově chráněn. Židé v Tovačově po dobu téměř pěti
století tvořili významnou a viditelnou součást života města a to
nejen z hlediska hospodářského významu.
Bc. Miroslav Pořízek
Použité materiály:
Jaroslav Klenovský, Památky židovské obce tovačovské
František Gajdica, Tovačov v době nesvobody
Bohumír Štéger, Tovačov 650 let městem.

Rok 1969…..
Když jsem tak jednou listoval kronikou města, bylo na
str. 62 uvedeno: Přírodní katastrofy. Kronikář tam píše, že
5. dubna bylo v Albanii zemětřesení, které zničilo přes tisíc
obytných domů, že podobné zemětřesení bylo i v Turecku
a v Japonsku, že 14. dubna se přehnal nad Pakistánem zhoub-
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ný cyklon, při němž zahynulo 5 tisíc osob, a že 26. a 27. října postihlo Jugoslávii katastrofální zemětřesení a že otřesy
pocítili i v Maďarsku a Rakousku.
A kronika, pokračuje dál…. I u nás došlo k neštěstí.
24. června v noci vyhořela sladovna v osadě Cvrčov, která pat-

strana 7

Tovačovský Kamelot
řívala k Tovačovu a v r. 1964 byla přivtělena k Lobodicím. Škoda asi 5 miliónů. ….. 27. června večer začal – už letos podruhé, hořet plyn na podzemním zásobníku v Lobodicích. První
požár před měsícem trval týden, než se jej podařilo zlikvidovat, druhý asi tři dny. Plameny šlehaly do obrovské výšky nad
les a noční obloha byla ozářena jako při polární záři – daleko
široko viditelná. Škody nesmírné – nevyčíslitelné. Při vrtu
do hloubky 428 metrů došlo neočekávaně k erupci plynu. Při
výbuchu byla zničena vrtná věž a strojovna n.p. Geologický
průzkum. Z vrtu uniká každou hodinu 20.000 m3 plynu…
Tato zpráva mě zaujala. Ještě dnes se mi vybavuje plamen
nad lesem viditelný i z Tovačova a z Troubek a bylo slyšet
hukot, jako když uhání vlak, u kterého těsně stojím. Začetl
jsem se tedy i do kroniky tovačovských hasičů, ale tam je jen
poznámka …. SLADOVNA v Lobodicích – shořelo 81 vagónů sladu a 45 vagónů ječmene….
A v kronice Lobodic je následující záznam: ….. Největší tragedii zažila obec Lobodice v druhé polovině měsíce června 1969.
V noci z 25. na 26. června, bylo to ze středy na čtvrtek, vznikl požár v místním závodě Obchodních sladoven, který se
velmi rychle šířil a za necelé 4 hodiny lehla popelem budova sladovny i budova bývalého pivovaru. K požáru se sjelo
mnoho požárních sborů, ale všichni byli proti tomuto živlu
bezmocní. Vyschlé dřevo nosných konstrukcí podlaží sladovny, prach a vagony sladu jen prudkost požáru zesilovaly.
Shořelo přes 80 vagonů jakostního sladu a téměř 30 vagonů
jakostního ječmene bylo poškozeno. Vzniklá škoda přesahuje desetimiliónové škody. Požár byl mocný, že celá vesnice
byla ozářena jako při západu slunce. Při požáru si velmi dobře vedli mladí hoši z místního požárního sboru.
Ještě se nerozplynul kouř a nepohasly plameny z hořícího
objektu sladovny a již nová pohroma postihuje naši obec.
V 17 hodin odpoledne 27. června nastal výbuch plynu při
navrtávání sondy v areálu podzemního zásobníku plynu v lese
za lesním tokem Bečvy. Po nastalém výbuchu plynu se vznítil plyn a téměř po celých 14 dnů se otřásala půda a plameny
z hořícího kráteru dosahovaly výšky od 40 do 70 m podle intenzity plynu. Zejména v noci bylo nejlíp poznat, jak
plameny ozařují širokou oblast. Ocelové konstrukce vrtné
soupravy se prudkým žárem úplně roztavily a zdeformovaly. Kolik milionů m3 plynu vyhořelo, nikdo přesně neodhadl a Státní pojišťovna vyplatila přes 2 milióny Kč náhrady.
Požární civilní i vojenské útvary v této oblasti přišly na své.
Také místní požárníci k lokalizaci požáru plynu svou činností hodně pomohli. Je možno vděčit důsledné organizaci
a opatrnosti, že mimo několika menších popálenin nedošlo ke ztrátám lidských životů. A tak obec v průběhu dvou
dnů prožila tolik hrůz, na něž pamětníci tohoto roku budou
vzpomínat po celý život. Závod se domníval, kolik ušetří na
nákladech, provede-li hlubinné vrty ve vlastní režii nezkušenými lidmi, a on se ukázal opak toho, co se sledovalo.
A co bylo vlastně příčinou a co se tehdy vlastně stalo?
Možná skutečnost bude zajímat i Vás.
V brožuře „50 LET PROFESIONÁLNÍ POŽÁRNÍ
OCHRANY V OKRESE PŘEROV“, kterou vydal Záchranný
sbor Olomouckého kraje, územní odbor Přerov, 1953-2003,
píše se na str. 65 a dalších…
V úterý dne 13. 5. 1969 byl na okresní ohlašovnu požáru Přerov v 10,30 hodin nahlášen požár budované sondy
zemního plynu č. 39 v k. u. obce Lobodice. Jako první se k
požáru dostavily jednotky OVPÚ Přerov, POŽ ČSD Přerov,
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ZPS Meopta Přerov a ZPS ČKD Přerovské strojírny. Jelikož
se jednalo o netypický druh požáru, s jehož likvidaci neměly
jednotky zkušenosti, byly povolány další posilové jednotky,
a to OVPÚ Prostějov a Olomouc, VÚ ČSLA 6200 Přerov,
VPS Troubky, VPS Přerov a VPS Předmostí.
Zúčastněné jednotky provedly dvoje dopravní vedení od
vodního zdroje vzdáleného 1300 metrů k místu soustředění
cisteren a od těchto bylo nataženo 11 proudů „B“ a jedna
upevněná proudnice. V 16,03 hod. byl proveden generální
útok za účelem ustřelení plamene od potrubí, což se nezdařilo. Další pokus proveden v 16,10 hod., kdy s úspěchem došlo
k oddělení plamene od potrubí a k následnému uzavření
ventilu. Celá akce byla pod řízením štábu hašení požáru a za
účasti zástupců KIPO Ostrava.
Dne 26. 6. 1969 vznikl požár v Obchodních sladovnách,
n.p., v Lobodicích, který byl pozdě zpozorován zaměstnanci.
Vzhledem k nefunkčnosti telefonního spojení v obci došlo
i k pozdnímu ohlášení na okresní ohlašovnu požáru. To se
podařilo asi po hodině z hradla ČSD přes drážní telefon. Na
místo vyjela jednotka OVPÚ Přerov a do doby jejího příjezdu prováděli hašení členové VPS Lobodice s technikou PS
8 a DS 12. Jelikož se jednalo o rozsáhlý objekt s dřevěnými
konstrukcemi, v jehož skladech bylo uloženo asi 90 vagónů
sladovnického ječmene, tak došlo k rychlému rozvoji i rozšíření na celý soubor budov. Celkem se likvidace zúčastnilo
13 jednotek VPS, 2 jednotky ZPS a OVPÚ Přerov, Prostějov
a Olomouc. Následné odstraňování sutin po požáru probíhalo několik měsíců a zplodiny doutnajícího obilí obtěžovaly
občany obce.
Souběžně s konečnými likvidačními pracemi ve výše uvedené sladovně došlo dne 27. 6. 1969 v 17.51 hodin k technické poruše na sondě zemního plynu LO č. 38 v k. ú. Lobodice a k nekontrolované erupci plynu. Na místo se dostavila
jednotka OVPÚ Přerov a po provedeném průzkumu v kyslíkových dýchacích přístrojích spolu se zaměstnanci geologického průzkumu se pokusila o uzavření preventru s cílem
zabránit úniku plynu. Z vrtu vylétalo kamení z hloubi 420
metrů. Při pokusu o uzavření potrubí ve 20.11 hod. se vlivem zajiskření autoelektriky jeřábu unikající plyn vznítil. To
mělo za následek zranění 4 zaměstnanců Geologického průzkumu Ostrava Hrabová. Utrpěli popáleniny různých stupňů
na nechráněných částech těla. Byli převezeni do nemocnic
s poliklinikou v Kroměříži a Přerově.
Asi 30 minut po vzniku požáru došlo ke zřícení vrtné věže a tato rozprostřela plameny na široké okolí a došlo
k požáru lesního porostu, který byl přítomnými jednotkami uhašen. Bylo provedeno preventivní vykácení lesa v okolí
sondy, evakuovány maringotky zaměstnanců, zásoby pohonných hmot a používané stroje. Tlak v potrubí byl 40 atm.
a výška plamene dosahovala 100 metrů. Štáb hašení požáru
rozhodl o přípravě na soustředěný generální útok na sondu.
Bylo nataženo troje dopravní vedení od starého koryta řeky
vzdáleného asi 1300 metrů. K dodávce vody byly použity PS
8, PS 12 a AS 25 TLF. Voda byla dodávána v převážné míře
do ASC 32 T-138, ze kterých bylo nataženo 12 proudů „B“
a 2 ks vrhačů vody. Jelikož bylo třeba odstranit vrtnou věž,
která se zřítila na uzávěry, byla na místo povolána těžká
vojenská technika z vojenských útvarů Kroměříž, Hranice a
Přerov. Rovněž byla povolána speciální technika i s jednotkou
požárníků Moravských naftových dolů Hodonín. Za pomoci
zaměstnanců PŘCHZ Přerov byl zhotoven těžký tažný hák,
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který měl být upevněn na konstrukci věže, a pomocí buldozeru a jeřábu mělo dojít k jejímu odtažení. Při této činnosti,
kde se zasahující příslušníci chránili proti žáru azbestovými
obleky, došlo k opaření dolních končetin jednoho příslušníka OVPÚ a k popáleninám I. stupně v obličejové části dalšího příslušníka. Po několika pokusech s různou vojenskou
i civilní technikou byly zbytky konstrukce věže odstraněny,
čímž došlo k opětovnému souvislému vertikálnímu hoření.
Bylo přikročeno k vypouštění plynu z dalšího vrtu, čímž se
postupně snižoval tlak plynu v podzemních zásobnících. Do
ovzduší bylo vypouštěno asi 14 000 m3 plynu za hodinu.
Na místo se postupně dostavili i zástupci KIPO Ostrava
a HSPO Praha a skupina inženýrů, zabývající se geologickým
průzkumem, se zástupci Plynáren.

Dne 30. 6. 1969 asi v 13.00 hodin bylo rozhodnuto
o nasazení připravené požární techniky. Deseti proudy „B“
a dvěma vrhači vody bylo z bezpečné vzdálenosti v polokruhu okolo vrtu přistoupeno k oddělení plamene od potrubí.
Zdařil se až druhý pokus a tím byl plamen uhašen. Poté byl
na potrubí zaměstnanci naftových dolů, za účinného skrápění okolí, nasazen ventil a vrt byl uzavřen. Nesmírným úsilím
všech zúčastněných zasahujících požárníků a týmu poradců došlo k uchránění nevyčíslitelných hodnot a k obnovení
dodávky plynu z výrobního závodu. Škoda byla vyčíslena na
200 000 Kčs, i když se zpočátku hovořilo o milionech.
Na podzemních zásobnících plynu došlo k požáru ještě
jednou, a to v roce 1975.
Připravil Aj.

Z činnosti spolků
Poznej své město
Motto: „Kamkoliv vstoupíme, jdeme stopou dějin …“ Tacitus
V sobotu 19. května 2012 připravila obecně prospěšná společnost Tovačovský zámek pro milovníky historie
komentovanou prohlídku Poznej své
město. Již šestý ročník této akce byl tentokrát tematicky zaměřen na historii i současnost pohostinské a výčepní činnosti
v Tovačově. Ač tato poznávací akce měla
silnou konkurenci (ukázkové slunečné
odpoledne, práci na zahrádce, hokejový
šampionát, cykloturistiku aj.), k milému
překvapení organizátorů se sešlo asi šest
desítek zájemců všech věkových kategorií
z řad místních, ale i přespolních.
Účastníci procházky vyslechli informace nejen o tovačovských hospodách současných i těch zaniklých, ale
i o počátcích vaření piva, středověkém

systému, tzv. pořádku, staročeských pivních mírách, o koncesích pohostinských
a výčepních v 19. stol. a o koloritu hospodského života vůbec. Při procházce městem
se hosté se svými průvodci přesvědčili
o správnosti tvrzení obecního představenstva v zápise z roku 1884, že v Tovačově „hospoda jedna druhé ruky podávati
může“.
Víte, kde byla v Tovačově hospoda Na Pořádce, U Běhálků/Na Západě,
U Benediktů, Na Nábřeží nebo obecní hostinec? Či kde se říkalo U Grepů/ U Ježků,
U Štorcha nebo U Steinerů? Který hostinec je nejstarší a v kterém domě býval
pivovar? Pokud nevíte, přijměte pozvání
na besedu, kterou organizátoři uskuteční
v podzimním období, kde se dovíte více
a budete si moci prohlédnout dobové fotografie, písemnosti vztahující se k dějinám
Tovačova, popovídat s pamětníky atd.

Byli bychom rádi, kdybyste nám vy,
občané Tovačova, nebo vy, kteří máte
k Tovačovu kladný vztah, pomohli
a poskytli nám k seznámení některé rodinné „poklady“ (dopisy, pohlednice, deníky,
fotografie či vzpomínky na dobu minulou), abychom mohli dotvořit plastický
obraz každodenního života našich předků.
Pokud jste ochotni pomoci, kontaktujte,
prosím, paní Evu Mézlovou. Děkujeme.
Na závěr bych chtěla ještě poděkovat těm, kteří nám pomohli s přípravou
tématu, a stali se tak nepřímo spolutvůrci
akce, a to paní Z. Dočkalové, p. B. Slavíkové, panu B.Venclíkovi, rodině Otáhalově, ale i těm, kteří přislíbili pomoc už
v průběhu sobotní procházky. Živý zájem
účastníků procházky o navýsost bohatou
historii Tovačova nás těší.
Za členy Tovačovského zámku, o.p. s.
Mgr. Jitka Pěchová

detail záznamu z roku 1884
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Listy z kalendáře
Stejně jako v předchozích letech si
počátkem května připravila obecně prospěšná společnost Tovačovský zámek pro
všechny zájemce o historii města Tovačova akci – Poznávej své město. Tato akce se
uskutečnila v rámci projektu Noc muzeí.
Sraz účastníků byl 19. května 2012
na tovačovském náměstí. Cílem poznávání se v letošním roce staly zaniklé
a současné hospody, které kdy v Tovačově byly. Účastníci se dozvěděli něco málo
z historie práva várečného, také to, že
i Tovačov míval svůj pivovar, a prošli se po
místech současných i zaniklých hospod.
Cílem putování se stala nejstarší hospoda
v Tovačově – Na Lapači. Kdo přišel, určitě
nelitoval.
Pokud jste uvedenou akci bohužel
nestihli nebo vám termín nějak nevyhovoval, máte možnost si uvedenou vycházku
vychutnat v klidu domova, jelikož ji stejně
jako předešlé akce a mnohé jiné můžete
zhlédnout na YouTube na kanálu koncart68.
Letošní rok je rokem Pernštejnů. (Pernštejnský rok 2012 je název projektu a kulturní akce, která se koná v roce 2012. Jde o součást projektu Po stopách šlechtických rodů,
jehož hlavním organizátorem je Národní
památkový ústav.) Proto se členové Tova-

čovského zámku, o.p.s., rozhodli, že si otevřou nové obzory a dozvědí se něco zajímavého k tomuto šlechtickému rodu. V sobotu
26. května 2012 se vydali do Prahy. Využili
příležitosti konání výstavy Pernštejnové
a jejich doba, která probíhá od 3. května
do 31. července 2012 v Salmovském paláci
v Praze.
Výstava představuje rozkvět a pád
rodu Pernštejnů. Během výstavy se návštěvník seznamuje s dobou, ve které tento slavný šlechtický rod žil, může si prohlédnout pracovnu šlechtice, seznámí se
s cestováním a diplomatickou službou,
výchovou mladých šlechticů, nahlédne do šlechtické ložnice, prohlédne si
i místnosti fraucimoru, ocitne se na svatební hostině. Výstavu uzavírá zmínka
o Pražském Jezulátku, které do Čech přivezla ze Španělska manželka Vratislava
z Pernštejna – Marie Maxmiliana Manrique
de Lara – a předala je následně jako svatební dar své dceři Polyxeně, která se nejprve provdala za Viléma z Rožmberka
a po jeho smrti za Zdeňka Vojtěcha Popela
z Lobkovic.
Pokud se náhodou na zmiňovanou
výstavu podíváte, můžete tam také zhlédnout církevní roucha, která pocházejí
z tovačovského zámku a která na výstavu

zapůjčilo Muzeum Komenského v Přerově.
Při zmínkách o panstvích v držení Pernštejnů je také k vidění obrázek tovačovského zámku.
Pokud se sami budete chtít něco zajímavého o Pernštejnech dozvědět, nenechte
si ujít noční prohlídky tovačovského zámku, které se uskuteční 30. června 2012
Mgr. Antonín Havlin

Dětský den se Šancí
…. se konal v Tovačově už počtvrté.
Myslím, že v Tovačově se najde
málo těch, kteří by neznali občanské
sdružení Šance, a že jej tedy nemusíme sáhodlouze představovat. Když
jsem vzala do ruky jejich ročenku 2011
a přečetla jsem si jejich poslání („Posláním sdružení Šance je humanizovat
náročnou protinádorovou léčbu dětí
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a usnadňovat jejich návrat do běžného
života.“), zjistila jsem, že ani není třeba
nic dodávat.
Šance je sdružení přátel a hlavně
rodičů, kterým onemocněly děti leukémií, mnohé z nich se také uzdravily, a i přesto nebo možná právě
proto jejich rodiče zůstali a dál pomáhají. Pomáhají ale také sponzoři, jednotlivci, manželské páry nebo rodiny.
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Díky nim se může zorganizovat den
dětí, jaký byl v Tovačově. Mohl by
se také nazvat „Děti dětem“. Všichni
z vás, kteří přišli 3. června do zámeckého parku a třeba jen chvilku poseděli
u něčeho dobrého, přispěli do společné
pokladničky Šance, ve které nakonec
po Dni dětí zůstalo asi 71 tisíc korun.
Tato suma bude věnována na dokončení dětského hřiště ve Fakultní nemoc-

nici v Olomouci, které je budováno
u dětské kliniky onkologie. Je určeno
pro všechny děti, nejen děti – pacienty.
Na organizaci Dětského dne se kromě zastřešujícího sdružení Šance podílelo město Tovačov, komise pro rodinu
a hlavně spousta jednotlivců. Díky štědrým sponzorům, jejichž dary byly jak
finanční, tak i materiální, se podařilo
nashromáždit výše jmenovanou část-

ku. Všem zainteresovaným by mělo být
odměnou nejen dokončené dětské hřiště,
ale i to, co už se Šanci podařilo v minulosti. Pokud zvládnete přečíst některou
z jejich ročenek (a nebudou se vám
z očí drát slzy jako mně), zjistíte, že každá
pomoc má smysl a že v tomto případě věta:
„hlavně hodně zdraví“ není žádné klišé.
Kvetazaj
autor fotografií: Mgr. Leon Bouchal

Ornitologové sčítali
a kroužkovali hnízdící rybáky
Společnost Českomoravský štěrk, a.s.,
od roku 2007 provozuje ve spolupráci
s Moravským ornitologickým spolkem
– středomoravskou pobočkou ČSO plovoucí ostrůvky sloužící ke hnízdění rybáků obecných na svých štěrkopískovnách
v Tovačově a Hulíně.
V prvních letech šlo o jednoduchou
dřevěnou konstrukci pokrytou štěrkem
a nadnášenou barely. Konstrukce se příliš
neosvědčila, přestože byla rybáky přijímána – lehké ostrovy byly na vodě nestabilní a vyžadovaly každoroční údržbu. Od
roku 2010 je proto postupně nahrazují
plovoucí ostrůvky vyráběné z vláknobetonu s odhadovanou životností několik
desítek let. Podle dostupných informací
jde o jedinečné využití nejmodernější betonářské technologie ve prospěch
ochrany ohrožených ptáků, které nemá
u nás, v Evropě a asi ani ve světě obdoby.

V pátek 1. června proběhlo první letošní sčítání hnízdících rybáků
a kroužkování prvních mláďat. Na umělých plovoucích ostrůvcích na Tovačovsku ornitologové napočítali 106 vajíček
rybáků a okroužkovali 10 mláďat. Na
štěrkopískovně u Hulína zjistili 43 vajíček a okroužkovali 20 mladých rybáků. Celkový počet zde letos hnízdících
rybáků obecných odhadují na 50 až 60
párů, což je 10 % populace rybáků hnízdících v ČR.
Umělé hnízdní ostrůvky jsou příkladem efektivní podpory hnízdění
ohroženého druhu a současně úspěšné
spolupráce nevládní ochranářské organizace a komerční těžařské společnosti.
Dochází tak i k naplňování deklarace
o spolupráci, kterou začátkem letošního
roku uzavřela těžební společnost Českomoravský štěrk, a.s., s Českou společností ornitologickou jako důkaz oboustranného zájmu o ochranu a podporu
biodiverzity v České republice.
Jiří Šafránek
Foto z akce: Jiří Šafránek a Adolf
Goebel
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Hudební festival Haná, Pavel Šporcl a tovačovští houslisté
O hudebním festivalu Haná jsme psali už v minulém čísle, dodatečně ale otiskujeme
fotografie tovačovských houslistů, kteří absolvovali koncert Pavla Šporcla. Pro mnohé
z nich je velkým vzorem a společný hudební nástroj z nich vlastně dělá „kolegy“.
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Tovačovské dubové hráze
- svědkové dávné minulosti
Tovačovské hráze, zelená klenba
velikánů dubů, zvláštnost návštěvníky
a turisty obdivovaná a tovačovskými
občany milovaná. Podívejme se na ně
podrobněji.
Jsou to hráze dřívějších početných rybníků kolem Tovačova. Jejich
původ sahá až do dob slavného Ctibora
II. Tovačovského (1438 - 1494), moravského zemského hejtmana v letech 1469
– 1492, tehdejšího majitele tovačovského panství. Na Tovačovsku mj. vysušoval močály a zakládal rybníky. Rovněž
přestavěl stávající gotickou tvrz na renesanční zámek s věží 96 m vysokou.
Nahlédněme tedy do historických
událostí na Tovačovsku, které se staly
a jejichž němými svědky tyto staré duby
jsou.
V počátcích jejich existence byla
tehdejší hustá síť okolních vodních toků
postupně regulována, močály vysušovány a zakládány rybníky, které za několik století byly přeměňovány na ornou
půdu.
Měnily se panské rody na tovačovském zámku a přicházely jedna za druhou generace prostého lidu v Tovačově
a okolí. Jen duby zůstávaly a přihlížely
sledu dějin. Stáří těch nejstarších, které
přežily, se odhaduje na 500 let.
Počátkem 16. stol. Tovačov koupil
Vilém z Pernštejna, který duby nejen
udržoval a zpevňoval jimi hráze rybníků, ale také další vysazoval. Tehdy bylo
v okolí Tovačova 800 ha rybníků, největší Skašovský měl rozlohu 430 ha.
Zopakujme si pro úplnost, čeho všeho byly duby svědky. Snad je budeme
mít ještě ve větší úctě a vážnosti.
Vilém z Pernštejna zemřel ve vysokém věku 86 let (1435 - 1521), duby
jej přečkaly včetně jeho nástupců Jana
i Vratislava z Pernštejna. Dočkaly se
bohužel i zániku tohoto mocného rodu.
Po nich drželi Tovačov Salmové, cizí
šlechta, za které se úřadovalo na zámku
jen německy.
Následovaly zlé časy pobělohorské,
hrůzy třicetileté války i vpády švédského vojska, které tábořilo v Tovačově
r. 1642. Město bylo vypáleno, obyvatelé
se rozutekli do okolních lesů a Tovačov
byl dlouho pustý.
Po Salmech vládli na tovačovském
zámku Petřvaldové, kteří velmi přáli
umění. Vybavili zámek mimořádnými
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uměleckými díly, sochami, obrazy, nábytkem a dalšími památkami. Prostému
poddanému lidu v okolí se však za jejich
panování žilo velmi těžce.
Po 50 letech připadá panství Kühnburkům, za kterých byla většina rybníků zrušena a postupně přeměňována na
pole. Byly zakládány lesy lužního typu.
Z rybníků zůstal jen menší rybník Žabinec (nyní Kolečko), Karlíček a třecí
rybníčky u Haltýřů (sídlo porybných
a později lesního personálu). V těchto
rybnících se ještě duby shlížely ve vodě.
V roce 1783, ve středu 10. září, byly
již vzrostlé duby s širokými korunami
svědky strašného požáru. Vyhořelo celé
město a značně poškozen byl i zámek
s krásnou věží. Tehdy duby naposledy
viděly vysokou zámeckou věž v oblacích
dýmu a v plamenech. Věž byla později
nahrazena nízkou jehlancovitou, která
stála přes 100 let. Zámek ztratil nejkrásnější ozdobu, která byla dominantou
celého okolí.
Duby byly svědky i dalších požárů, kterými byl Tovačov často sužován.
Např. 7. 4. 1802 vyhořelo celé město
kromě zámku, školy, fary a Haltýřů. R.
1808 zažily duby i požár budovy Haltýřů, která však byla brzy obnovena coby
sídlo lesního personálu. V témže roce
pochodovala Tovačovem a v jeho okolí
tábořila napoleonská vojska.
V následujícím období byly duby
svědky stavby familiánských kolonií
Arnošta Kühnburka, po něm pojmenovaných Arnoštov (dnes součást obce
Oplocany) a po jeho manželce Anně
další familiární kolonie Annín (dnes
místní část města Tovačova).
Duby se shlížely i v hladině posledního rybníka Kolečko, v němž na ostrůvku
stál gloriett v podobě kapličky, k němuž
se šlo z aleje „pod břízami“ po dřevěném můstku. V létě se tu projížděly na
loďkách komtesy ze zámku a krátily si
dlouhou chvíli.
Minul bouřlivý rok 1848 a duby byly
svědky zrušení roboty a postupného
vykupování panské půdy. Duby slyšely hřmění děl a rachot pušek v r. 1866
v prusko - rakouské bitvě u Tovačova,
jejíž oběti připomíná velký společný
pomník za Tovačovem u silnice do Olomouce a také řada samostatných pomníků padlých.
Zažily také smrt majitele zámku

z tohoto rodu Jana Nepomuka Kühnburka, kterého dle jeho poslední vůle
vynesli ze zámecké kaple a po schodech
do krypty pod farním kostelem jeho
zelení myslivci.
Následný držitel střílecký hrabě
František Kühnburk byl kavalír dobrodružného života. Ke svému nákladnému
životu potřeboval mnoho peněz. Staletým dubům hrozilo smrtelné nebezpečí.
Chtěl je skácet a dřevo zpeněžit. Díky
zásahu ředitele panství Viléma Flesslera
a sekretáře Jana Victonina k tomu nedošlo. Ti ho přesvědčili, že by zámek bez
dubových hrází seděl jako „kačena na
vodě“ a dřevo stejně již přestárlé nemá
takovou hodnotu. Suma peněz nebyla
zdaleka taková, jakou by si ji mladý hrabě představoval. Tak byly ušetřeny.
Zažily ještě jeden rod majitelů, Gutmannů. Hrabě Kühnburk duby neprodal, ale prodal celé panství v srpnu
1877 za 2 miliony zlatých spolumajiteli
ostravských dolů Davidu Gutmannovi. Byl to národohospodář a schopný
finančník. Duby se dočkaly obnovy svého krásného protějšku - zámecké „spanilé“ věže 96 m vysoké, a to v původní
podobě tak, jak ji známe dnes. Došlo
k rozsáhlé rekonstrukci a modernizaci
zámku. Bylo přestavěno vídeňské křídlo
zámku a v něm vybudováno nádherné
schodiště se sochami ve stylu vídeňské
opery. Zařízení obytných prostor zámku bylo vybaveno dalšími uměleckými
díly, drahým nábytkem, obrazy, gobelíny a mj. i sbírkou loveckých zbraní
a trofejí.
Panství Tovačov v držení počína-
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je D. Gutmannem dosáhlo nebývalého
rozkvětu. Postupně byl vybudován velkostatek s moderním hospodařením
na několika dvorech, např. Viklice,
Ludvíkov ve Skašově, Trní. Úřední řečí
na velkostatku se po dlouhé době stala
čeština. Součástí velkostatku bylo i lesní
hospodářství, do kterého patřily okolní
lužní lesy, včetně troubeckého lesa (Chrbov, Zástudánčí, les Trní), s celkovou
výměrou přesahující 1000 ha. Myslivost
v honitbě velkostatku s rozlohou 2258
ha dosáhla vysoké úrovně s průměrnými ročními výřady 4000 ks bažantů,
3200 ks zajíců, 2100 divokých králíků
a 2500 koroptví.
R. 1890 postavil D. Gutmann u osady
Annín cukrovar a v roce 1895 prosadil

a z velké části financoval zřízení železniční dráhy z Tovačova do Kojetína.
Po smrti D. Gutmanna r. 1912 převzal majetek jeho syn Ludvík, který však
r. 1913 zemřel ve věku 40 let. Nastupuje synovec prvního majitele Dr. Vilém
Gutmann, moderní podnikatel, zanícený myslivec, pokračující v díle svého
strýce. Spravoval majetek až do okupace
ČSR Němci, kdy jako židovský příslušník emigroval do Švýcarska.
Smutné časy nastaly v zámku a jeho
okolí v době německé okupace. Zámek
i velkostatek je konfiskován jako židovský majetek, ze zámku se postupně tvoří
germanizační středisko pro celou zemědělskou oblast Hané. Do řady zemědělských usedlostí na Hané jsou dosazo-

váni kolonisté z Besarábie. V zámku se
usazuje ženská říšská pracovní služba.
Ani některé duby na hrázích nezůstaly
ušetřeny, když si je za cíle vybrali vojáci
Wehrmachtu a rozstříleli jejich kmeny
pancéřovými pěstmi.
Duby se však dočkaly i konce druhé světové války a v 50. letech 20. stol.
i obnovy několika původních rybníků,
a to Hradeckého (163 ha), Křenovského,
Kolečka a Nákla. Řada z nich nepřežila
z důvodů povětrnostních, stářím, nebo
nesprávným lidským zásahem. Ale
dubové hráze dále existují, postupně
dorůstají duby mladší a shlíží na dění
v Tovačově i nadále. Tak je ochraňujme
a važme si jich.
Text a foto Ing. Vladimír Velický

Letní nabídka knižních novinek
Od začátku roku knihovna zakoupila 420 nových titulů, z nichž je větší část
zastoupena beletrií a populárně naučnou literaturou pro dospělé čtenáře.

Beletrie:
Četnické humoresky – třináct příběhů divácky nejúspěšnějšího seriálu oceněného cenou TÝTÝ (Četnické
příběhy aneb Kutnohorská pátračka na
stopě, Veselé příběhy z pátrací služby)
Mafie v Praze – nejnovější kontroverzní román M. Viewegha, který
o něm říká: „Chtěl jsem napsat oddechovou, ale zároveň nemilosrdně jízlivou detektivku poskytující pravdivý
obraz české reality.
Další hodnocení je už na čtenářích…
(Viewegh: Případ nevěrné Kláry)
Staré dobré časy – nové svěží dílo
oblíbeného britského spisovatele Toma
Hodgkinsona s návodem, jak uniknout
z ubíjející všednodennosti moderní
společnosti.
(Hodgkinson: Líný rodič, Jak být
volný)
Nezbytné věci – Stephen King nabízí svým čtenářům opět pořádnou dávku
napětí. V malém obchůdku s nezvyklým názvem každý najde věc, po které
touží. Ale peníze nejsou tím hlavním
platidlem…
(King: Svědectví, Temná půle, Mrtvá zóna)
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Pentagram – Jo Nesbo je dalším čtenářsky zajímavým severským autorem.
Tento detektivní příběh začíná vraždou
ženy, poté zmizením manželky známého hudebního producenta a oba případy doprovází vzkazy a symboly, které
pachatel úmyslně zanechává na místech
činu. Vše nasvědčuje, že půjde o sériového vraha a je velmi pravděpodobné,
že už má vytipovanou další oběť.
(Nesbo: Nemesis, Lovci hlav)
Báječní podvodníci – autentická
vyprávění známého spisovatele literatury faktu V. P. Borovičky poukazují
na to, že vidina snadného zbohatnutí
může svést na cestu zločinu i talentované a inteligentní lidi. Jejich nápaditost nezná hranic a jsou schopni např.
prodat Eiffelovu věž nebo obchodovat s
falešnými diamanty.
Zahrada bestií – Jeffery Deaver
zasadil svůj akční a napínavý příběh
průběžně do New Yorku r. 1936 a předválečného Berlína. Američan německého původu a zároveň mafián s geniálními taktikami měl při jedné nájemné
vraždě smůlu a byl dopaden. Je postaven před nelehkou volbu, buďto zabije
jednoho nacistického pohlavára blízkého samotnému Hitlerovi nebo skončí
na elektrickém křesle v Sing-Singu.
(Deaver: Iluze)
Atlantida – autor David Gibbins
byl původním povoláním podmořský archeolog a jeho profese se odráží
i v tomto napínavém románu. Děj začí-

ná objevením starého lodního vraku,
v jehož útrobách byl nalezen nezvyklý
předmět – zlatý disk pokrytý symboly
a znaky. Při podrobnějším pátrání čekal
na mořské průzkumníky úchvatný
nález, hluboko na mořském dně objevili bájné město – Atlantidu. Nebyli
však první, neboť přístup k němu střeží
nebezpečná sovětská ponorka.
(Gibbins: Křižácké zlato)
Bourneovo ultimátum – další
akční příběh Roberta Ludluma a jeho
hrdiny dvou tváří Davida Webba, který
se opět musí převtělit ze spořádaného
vysokoškolského učitele do nenáviděné postavy zabijáka Bournea. Čeká ho
závěrečné zúčtování s nejhledanějším
teroristou světa a jeho zapřísáhlým
nepřítelem Carlosem zv. Šakalem.
(Ludlum: Chancellorův rukopis)
Perlový amulet – hlavní postavou
detektivního příběhu známého autora
a lékaře Jana Cimického je opět mladý
inspektor Paul Maigret, který vyšetřuje zpočátku běžnou dálniční nehodu,
která však postupně rozpoutá lavinu
pátrání. Zraněná mladá dívka pochází
z Prahy a jako mnoho podobných „au
pair“ z Východu byla unesena a přinucena k prostituci. Za těmito nekalými
praktikami však stojí mocný protivník,
který se snaží od počátku mařit celé
vyšetřování.
(Cimický: Smrt básníka)
Meg . Zajatci pravěkého moře – Steve Alten je ve svém dobrodružném pří-
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běhu opět věrný podmořskému světu.
Pod Filipínskou tektonickou deskou
leží pravěké moře Panthalassa s původními obyvateli – ohromnými predátory. Megalodon, jeden z nich, je chován
v mořském akváriu v Monterey a jeho
mláďata v akváriu v Dubaji. Samotná
péče o tohoto nebezpečného dravce je
spojena s mnoha drsnými epizodami,
které pokračují i při následující výpravě
průzkumné ponorky do hlubin moře se
snahou objevit další neznámé druhy.
Nové povídky – předchozí velmi
úspěšná knížka Zdeňka Svěráka má
pokračování. Autor si připravil zcela nové povídky inspirované životem
a ochucené jeho typickým humorem
a životní filozofií.
Tanec smrti – James Patterson opět
povolává na scénu detektiva Alexe Crosse, aby co nejdříve objasnil sérii děsivých vražd. Náročné vyšetřování odhaluje hlavního podezřelého – britského
diplomata Shafera. Ten se proti takovému nařčení brání geniálními a překvapivými protitahy, čímž se Alex dostává
do nezáviděníhodné situace ohrožující
jeho život.
(Patterson: Dům na pláži)

Populárně naučná literatura:
Letničky. Růže. Popínavé rostliny
– další tituly z ediční řady „Příručka
pro začínající zahrádkáře“ doplněné
řadou názorných fotografií a praktických rad.
Zahradní grily a krby – posezení
u ohně v přírodě, na zahradě nebo na
terase patří k vítanému zpestření volného času a získává si stále více příznivců. Vše o grilování, pečení, různých
typech grilů a krbů včetně nejrůznějších grilovacích pomůcek naleznete
v této brožurce.
Indočínou na kole – poutavé vyprávění českého cestovatele, publicisty
a vášnivého cyklisty o jeho cestě po
Vietnamu, Kambodži a Laosu. Jeho
barvité zážitky a dojmy jsou dokresleny
desítkami zajímavých fotografií.
Tajný výlet za Sv. Jakubem – Ivan
Burkert se rozhodl následovat Josefa
Zimovčáka, známého cestovatele na
vysokém kole, a rozhodl se splnit si svůj
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sen, absolvovat Svatojakubskou cestu
do poutního města Santiago de Compostela ve Španělsku.
Doba jedová – zajímavé a poučné čtení o škodlivých látkách v potravinách, nápojích, kosmetice, lécích
a potravinových doplňcích. Autoři patří
mezi vysoce erudované a mezinárodně
uznávané odborníky.
Co Vy na to, pane Šmoldasi?
– mnozí z nás znají Ivo Šmoldase
z rádia Impuls jako vtipného a často
i trefně ironického autora komentářů
vycházejících ze současného politického, ekonomického i běžného života.
Tato knížka je výběrem „reprezentativních vzorků“, které čtenáře nutí nejen
k zamyšlení, ale především mají za úkol
pobavit.
Deset let s Václavem Havlem – kniha přináší ucelené svědectví Ladislava
Špačka o tom, jak se s Václavem Havlem seznámil, o začátcích spolupráce
v Havlově bytě až po jeho zvolení do
nejvyšší státní funkce. Mnoho prostoru je věnováno i zahraničním cestám
plným úsměvných i napínavých příhod.
Na základě těchto poznatků si může
každý čtenář vytvořit představu o osobě V. Havla, jaký byl člověk i státník,
jak snášel úskalí prezidentské funkce,
jaké byly jeho vize i běžné každodenní
starosti.
Pomsta pozdních partyzánů a jiné
poválečné tragédie – dramatické příběhy z doby těsně po skončení 2. světové války vycházejí z dochovaných
policejních záznamů a protokolů. Popisované zločiny byly záměrně po celá
desetiletí zamlčovány, neboť řada tehdejších politiků měla gestapáckou nebo
kolaborantskou minulost, a proto nikdy
nedošlo k potrestání pravých viníků.
Alexej Čepička - šedá eminence
rudého režimu – se jménem tohoto
nechvalně známého ministra obrany
je spojeno utrpení tisíců mladých lidí,
kteří byli nuceni sloužit v pomocných
technických praporech (PTP) u tzv.
„černých baronů“. Během své politické
kariéry zastával řadu funkcí, patřil k
hlavním představitelům čs. Stalinismu,
a dokonce se o něm uvažovalo jako o
možném nástupci Klementa Gottwalda.

Elitní špioni – známý autor literatury faktu Ivan Brož zpracoval osudy
několika vyzvědačů, špehů nebo agentů, jejichž řemeslo a funkce byla nepostradatelná v kterékoliv době.
Můj život v sovětské armádě – další kniha Viktora Suvorova, která čtenáři
otvírá absurdní a krutý svět ideologické zaslepenosti, z níž je možná jediná
záchrana, a to je útěk.
Životopisy: Václav Havel, Emil
Zátopek, Hana Maciuchová, Lubomír
Lipský, Lída Baarová, Raoul Schránil,
Hugo Haas, Otomar Korbelář, Hana
Vítová, Jiří Sovák, Lucie Bílá, Dagmar
Patrasová.
Romány pro ženy od oblíbených
českých autorek: Lenky Lanczové,
Magdy Váňové, Táni Keleové-Vasilkové, Táni Kubátové, Zuzany Franckové
a dalších…
Letopisy královské komory – šestidílný cyklus historických příběhů
s detektivní zápletkou známého a žádaného autora Vlastimila Vondrušky.

AKTUALITY:
Nabídka studentům – knihovna
zakoupila další tituly z doporučené
četby k maturitě (viz. on-line katalog).
Doporučuji využít letních prázdnin
k jejich zapůjčení a přečtení, neboť
během školního roku jsou na většinu
z těchto knih delší čekací lhůty.
Prodej vyřazených knih a časopisů
– v knihovně jsou k dispozici vyřazené
tituly za symbolické ceny včetně velmi
zachovalých časopisů tematicky zaměřených např. na zahrádkaření, bydlení,
zdravý životní styl, výpočetní techniku,
kutilství a opravy, audio – video, auto
– moto, přírodu, hudbu, sci-fi, cestopisy, válečnou literaturu faktu, čtení pro
ženy apod.
Další informace na webu knihovny:
www.knihovnatovacov.cz
Pěkné letní dny, příjemně strávenou
dovolenou a pohodové chvíle s knížkou
přeje Lenka Pazderová
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Sport

Sportovní rybáři v roce 2011
Sportovní rybařina je jedním z nejkrásnějších koníčků. Tato má v Tovačově bohatou tradici. Spolek byl založen
již v roce 1923, a tudíž příští rok bude
oslavovat 90. výročí. Pro organizaci
požehnaný věk. Starší v Tovačově jsou
snad jen hasiči. V současné době je zde
6 rybářských organizací a spolků, což by
možná vzhledem k počtu obyvatel Tovačova, a to je cca 2.620 lidí, chtělo registraci u agentury z Pelhřimova zabývající
se kuriozitami.
V našem případě však jde o Český
rybářský svaz, místní organizaci Tovačov a její činnost v roce 2011. Členskou
základnu tvoří 1600 dospělých, mládeže
do 15 let 146 a 16-18 let 39. Je zde 1.785
platících členů, to ze zhruba 160 měst
a obcí. Z toho je 49 ZTP.
V roce 2011 byly prodány povolenky
za 642 tisíc Kč, z toho za 300.000,- Kč
pro MO Tovačov. Prodávají se i povolenky pro revír Lísky, pro jižní Moravu
a zbytek jsou povolenky územní, svazové a republikové.

A jelikož se vykazuje, kolik se platilo, je třeba se zmínit, co se chytilo. Na našich revírech – to je Morava
17 Sever ( Dombas ), Morava, Bečva, Valová, Blata, Mlýnský náhon, Jordán, bylo
13.577 návštěv. Při nich bylo uloveno
4.162 kusů ryb o váze 8.485 kilogramů.
Na cizích revírech naši rybáři mají 9.423
docházek a ulovili 1.902 kusů ryb o váze
3.582 kg. Jen tak pro zajímavost – na
řece Moravě se za minulý rok ulovilo
56 sumců o váze 500 kilogramů.
Jsme jedna z největších rybářských
organizací v Olomouckém kraji. O to,
zda se dodržuje rybářský řád, nepytlačí
se a nepáchají se jiné nekalosti se stará
23 členů rybářské stráže. Může se konstatovat, že se jim to v podstatě daří.
V podstatě horší je to v práci s mládeží. I když se MO podílela nebo pořádala pro děti 3 závody – a to v Kojetíně,
Měrovicích a na Hradeckém rybníku, je
zde jen jeden rybářský kroužek. Děti,
ale hlavně jejich rodiče dávají přednost
počítačům a jiným atraktivnějším akti-

vitám s tím, že rybářský lístek je poměrně snadné získat i bez průpravy v kroužku. Je to sice chyba, ale s tím MO moc
nenadělá. Při tom disponujeme odbornými vedoucími.
Na našich chovných rybnících
dokážeme vypěstovat přes 150 metrických centů kaprů, štik, candátů, okounů, bílých ryb. V poslední době se díky
dobré práci hospodáře a jeho kolektivu
podařilo vrátit do revírů kvalitní násadu
lína. Tento byl přes deset let považován
za vzácnou rybu. Dneska úlovky přes 30
cm nejsou ničím výjimečným.
Ryby z výlovu chovných rybníků
slouží k řádnému zarybnění našich
revírů. Jsou sice rybáři, kteří hlásají, že
do vody jsme žádnou rybu nedali, ale
že neumějí chytat, to jim jaksi uniká.
Inu, žádný učený z nebe nespadl, jen ty
pomlouvače jako by odtamtud shazovali. Ale to je ve všech spolcích, nejen u
rybářů.
Takže Petrův zdar
ČRS, Aj.

Mladí rybáři závodili
Stalo se tradicí, že v Tovačově na Hradecké rybníku si zazávodí mládež v chytání
ryb na udici. V sobotu 16. června se uskutečnil již 9. ročník. Startovné se nevybírá.
I to je tradice. A pořadatelé – ti jsou hned
3. Město Tovačov, Místní organizace Českého rybářského svazu Tovačov a hlavně
pak pan Zahradníček z Rybářství Tovačov. Ten toto klání zajišťuje po stránce
materiální. Když se síly spojí, všechno
jde a je i na občerstvení rybářů a rybářek.
Každý dostal cigáro (pochopitelně uzené)
a kofolu. To aby závodící nestrádali. Star-

tujících bylo 55, u nich rodičů, dědečků
a babiček, kamarádů a i kibiců zhruba
3 x tolik, takže v tom horku bylo na
Hraďóchu pěkně živo.
Pan starosta Leon Bouchal startujícím
upřesnil pravidla a jako každý rok po
výstřelu začalo klání. První záběry přišly
záhy, a tak se 5 rozhodčích v žádném případě nenudilo. Každý úlovek byl změřen
a zapsán. Až na malé výjimky byl vrácen
do rybníka. On totiž každý závodník si
mohl zasáčkovat a odnést 1 kapra delšího
než 40 cm. Protože se u mládeže ukazu-

je sportovní duch, je fakt, že ty, co si nesli
kapra domů, by spočítal na prstech jedné
ruky. Platilo, že každý centimetr ulovené
ryby je jeden bod. A těch utěšeně přibývalo. Když byl po dvanácté hodině odtrouben konec závodu, došlo k počítání,
vyhodnocení a psaní diplomů. Slavnostní
nástup a vyhlášení jednotlivých kategorií
až do pátého místa, cena za nejdelší rybu,
nejdelší dravou rybu a v neposlední řadě
za nejkratší rybu – cena útěchy, ukončily
toto pěkné prosluněné sobotní dopoledne.
Vítězové v jednotlivých kategoriích:

Starší žáci
1.

Vrtěl Ondřej

511 bodů

Tovačov

2.

Zavřel Marek

398 bodů

Kojetín

3.

Hrabal David

389 bodů

Dub nad Moravou

4.

Macháček Dominik

341 bodů

Dub nad Moravou

5.

Palík Michal

277 bodů

Kroměříž

Mladší žáci
1.

Horsák Matěj

288 bodů

Chropyně

2.

Kopeček Jiří

151 bodů

Věrovany
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3.

Kohn Martin

112 bodů

Tovačov

4.

Opelík Lukáš

112 bodů

Bezděkov

5.

Nesvadba Radek

91 bodů

Kojetín
Dívky

1.

Janáčová Martina

401 bodů

Tovačov

2.

Kurfurstová Tereza

152 bodů

Tovačov

3.

Mlčochová Pavla

151 bodů

Tovačov

4.

Kvačná Pavlína

149 bodů

Tovačov

5.

Večeřová Eliška

145 bodů

Tovačov

Nejdelší kapr

Skopal Jakub

57 cm

Nejdelší štika

Hrdý Jan

51 cm

Nejmenší ryba

Kurfurstová Tereza

26 cm

A aby to ostatním soutěžícím nebylo líto, každý z nich si odnesl malou pozornost od pořadatelů, ať už to byla návnada, háčky
či rybářské vlasce. S přáním „za rok na shledanou“ a „Petrův zdar“ závod ukončil pan Jiří Zahradníček.
Vlk Josef

Finálový turnaj o přeborníka okresu mladších přípravek 2003 a ml.
Kozlovice – 10. 6. 2012
Sestava: Trochta, Kejval, Kyas, Lasovský, Mraček, Mráček,
Navrátil, Palčík, Studnička, Vymětal, Zpěvák, Janáčová
Tovačov : Kozlovice

3:5

Kyas 2x, Kejval

Tovačov : 1. FC Viktorie Přerov „B“

1:5

Kyas

Tovačov : 1. FC Viktorie Přerov „A“

0:6

body: 0
skóre: 4:16
umístění: 4. místo

I když jsme na finálovém turnaji totálně propadli, nepadáme
hlavami dolů...
Ba právě naopak!
V příští sezóně máme spoustu práce vypilovat chyby a připravit pro naše hráče kvalitní tréninkovou přípravu.
Za letošní sezónu mladších přípravek 2003 a ml. máme prožité krásné chvíle a neuvěřitelné zážitky, které nám již nikdo
nevezme!!!
Všem hráčům, rodičům a trenérům přeji klidné a radostné
prázdniny!!!
Za přípravky Tovačov Kyasová Jarmila

A to jsou naši vítězové Okresního přeboru Maxi – tip skupiny „C“ 2011/2012

Vymětal Jaroslav, Mraček Filip, Čelustka Radek, Lasovský Šimon, Janáčová Martina, Navrátilová Eliška, Studnička Tomáš
Kejval Ondřej, Navrátil Dominik, Kyas Milan, Palčík Jan, Zpěvák Marek, Nemrava Leo, Mráček Jiří
Šupík Tomík, Trochta Nikolas

Číslo 3/2012
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V letošní sezóně se stali nejlepšími střelci branek:
Navrátil Dominik

11 + 31

42

Kozák Mirek

29 + 18

47

Kyas Milan

18 + 19

37

Otáhal Josef

10 + 8

18

Kejval Ondřej

9 + 24

33

Čelustka Radek

11 + 2

13

Největším překvapením se na posledním domácím turnaji stal nejmladší člen v brance TOMÍK ŠUPÍK !!!
I jemu přejeme hodně úspěchů a nezapomenutelných zážitků v mladší přípravce 2005 a ml.
Na závěr sezóny patří velké díky především všem hráčům, trenérům, rodičům i všem, kteří přispívají a podporují činnost
mládežnické kopané v našem městě.
Nezapomenutelné zážitky z činnosti přípravek najdete na www.pripravkatovacov2003.wbs.cz

Ohlédnutí za Kirican Disc Dog Freestyle
6. ročník dogfrisbee závodů KDDF,
který probíhal o prvním květnovém
víkendu v Tovačově, se opět náramně
vydařil. Počasí bylo nádherné, přímo letní. Celou akci přišli zahájit také starosta
Tovačova pan Bouchal, místostarosta
pan Svoboda a předseda Kynologického
klubu pan Strnad. V soutěžení se střídaly disciplíny minidistance a freestyle,
což působilo hezky dynamicky. Soutěž
byla hojně mezinárodně obsazena, soutěžící byli z Japonska, Slovinska, Polska, Slovenska, Německa a Česka, dvě
rozhodčí byly z USA, jedna z Německa
a ostatní z Česka. Všichni podávali
fantastické výkony. K frisbee závodu
probíhaly souběžně i agility soutěže
a o polední pauze krátily čas soutěže pro
děti, které podpořili odměnami tovačovští podnikatelé. Nedělní kartičková
s razítky zaujala nejvíc. Po oba dny probíhala tipovací divácká soutěž, kdo se
stane vítězem, i když letos byl favorit
jasný. Byl jím japonský závodník Shaun
Hirai, jehož freestyle byl prostě nepře-
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konatelný. Myslím, že každý Evropan
v jeho sestavě viděl prvky japonského bojového umění. Dalším žhavým
favoritem byla nám už známá z loňska
Jean McCollister, Američanka soutěžící
za Slovinsko, ale také Lucie Schönová,
Jájina Malinská, nebo stříbrná vítězka
„ČeskoSlovensko má talent“ Alena Smolíková. Myslím, že v očích diváků byli
vítězové všichni. Všichni byli skvělí!
Účast diváků byla o trochu lepší
oproti předešlým ročníkům, ale taková
akce by si zasloužila diváků mnohem
víc.
No a příští rok, opět o prvním květnovém víkendu, na shledanou u frisbee
v Tovačově zase!
KK Tovačov
www.kktovacov.cz
Ing. Marcela Coufalíková
Zvolenov 588
751 01 Tovačov
tel. 724 734 160
m.coufalikova@seznam.cz
autor fotografií: Marcela Coufalíková
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Gymnastky
V sobotu 9. 6. 2012 se v Přerově
konala otevřená gymnastická soutěž,
kterou pořádalo Středisko volného času
Atlas a BioS Přerov ve spolupráci s firmou Draps, s.r.o., na výrobu sportovního
oblečení. Zúčastnily se jí žákyně 2. A třídy ZŠ Tovačov a členky úspěšného týmu
„Karcoolek“ TJ Sokol Tovačov Bára Zavadilová (roč. 2004) a Michaela Macourková (roč. 2004). Podařilo se jim uspět
a v ostré konkurenci starších ročníků dívek získat hned několik ocenění.
Soutěž probíhala ve čtyřech disciplínách (přeskok, hrazda, kladina a akrobacie) a čtyřech věkových kategoriích. Bára
Zavadilová obsadila 2. místo v přeskoku,
3. místo na kladině, 4. místo na hrazdě
a 5. místo v akrobacii. Míša Macourková
1. místo na kladině, 2. místo v akrobacii
a 7. místo na hrazdě a v přeskoku. Celkovým součtem bodů pak společně stanuly
na 3. bronzové příčce v gymnastickém
čtyřboji II. kategorie (roč. 2004, 2003
a 2002).
Gratulujeme a přejeme mnoho dalších nejen sportovních úspěchů!

Hasičské střípky
Sobota 7. dubna 2012 v Tovačově
patřila hasičům. V prostorách zámeckého areálu se uskutečnil již čtvrtý ročník
hasičského sportu - Železný hasič, který pořádá SDH Tovačov ve spolupráci
s HZS ÚO Přerov a městem Tovačov.
Soutěžící stejně jako v předchozích letech absolvovali různé překážky
v zámeckém parku a závěrem je čekal
výstup do zámecké věže. Vše absolvovali s dýchací technikou.
Návštěvníci, kteří přišli do zámeckého parku, mohli nejenom podpořit
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soutěžící, ale také si prohlédnout hasičskou techniku, či vyzkoušet své dovednosti na lanové dráze.
A jak vše dopadlo? Na prvním
místě se tak umístil Jan Haderka (SDH
Hulín s dosaženým časem 1:42,03),
místo druhé obsadil Michal Zábojník
(SDH Velký Ořechov, 1:43,18) a na
místě třetím se umístil Pavel Řezníček
(SDH Velký Ořechov, 1:43,27). Nejstarším soutěžícím byl Pavel Haderka (*1959) z Hulína, který obsadil 43.
místo s časem 3:39,25. Překvapením
v letošním roce
bylo také to, že spolu s muži soutěžila
i jedna odvážná
žena – Daniela
Podolová
(SDH
Zahnašovice), která s časem 4:14,87
obsadila 47. místo.
A jak se umístili tovačovští hasiči? Na 12. místě
se umístil s časem
2:07,25 Ivo Kolda a na místě 40.
s časem 3:05,24

Marek Tomášek.
Hlavní dík patří všem sponzorům,
kteří se jakkoli podíleli na hladkém
průběhu soutěže.
Ve stejný den, 7. dubna 2012, se ve
sportovní hale také uskutečnil již Třináctý ročník hasičských piškvorek.
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Akci uspořádala Moravská hasičská jednota OV Přerov spolu s městem Tovačov. Stejně jako v předchozích letech bylo
připraveno mnoho disciplín, které prověřily dovednost mladých hasičů.
A jak vše nakonec dopadlo?
V kategorii mladších zvítězilo družstvo z Lobodic, druzí
byli hasiči ze Zastávky, třetí z Přerova, (4. Tovačov, 5. Týn
nad Bečvou, 6. Kokory, 7. Čelčice). Zlato v kategorii starších nakonec získali hasiči ze Zastávky, druhé bylo družstvo
z Lobodic, třetí z Přerova. (4. Tovačov, 5. Týn nad Bečvou,
6. Kokory).
Koncem měsíce dubna proběhly také tradiční hasičské
pouti k oslavě patrona všech hasičů sv. Floriána.
21. dubna 2012 se uskutečnila za účasti olomouckého
hejtmana ing. Martina Tesaříka a zástupců hasičských sborů z Polska již 5. hanácká hasičská pouť v Dubu nad Moravou. Při této příležitosti slavnostně otevřel nové sportovní
hřiště.
O týden později, tedy 28. dubna 2012, se za účasti vrcholných představitelů z řad hasičů i politického života uskutečnila již 19. hasičská pouť na Svatém Hostýně.
To, že se doká- žou hasiči bavit a umí pobavit i ostatní,
předvedli 30. května 2012 v Domově pro seniory při již tradičním Kácení máje. Pro pobavení návštěvníků předvedli
malý zásah dobovou koňskou stříkačkou.
Mgr. Antonín Havlin

Rebelky z Tovačova
Rebelky z TJ Sokol Tovačov letos
vystupují s novou pohybovou skladbou
pod názvem Karcoolky. Jde o veselou
pohádkovou skladbu, ve které chytré
Karcoolky přelstí zlého a hloupého vlka.
Karcoolky nakrmí vlka zdravou stravou –
jogurtem, a vlk zbytek dne stráví v kadibudce. Ve skladbě vystupuje patnáct 6 – 8
letých děvčat a skladbu si opravdu užívají. Ve skladbě uvidíte nejen vlka metajícího 3 hvězdice za sebou, ale Karkulku,
která se místo chůze přemisťuje pomocí
přemetů, babičku tančící charleston, další Karcoolky jako maskérky a na „jevišti“ samozřejmě nechybí ani skutečný les
s živými zajíčky a opravdová kadibudka. Je to pěkná a veselá podívaná, hlavně
když se cvičení povede, všichni stojíme
na svých místech a zrovna nezapomeneme, co cvičit. Cha cha!
Skladba Karcoolky reprezentovala
TJ Sokol Tovačov 31. 3. 2012 na soutěži
tanečních skupin DANCE LIFE TOUR
v Olomouci a v kategorii mini kids disko
show se umístila na 3. místě. Této soutěže
jsme se účastnili poprvé, bojovali jsme s
velkou konkurencí a 3. místo má pro nás
cenu zlata!
14. 4. 2012 jsme se zúčastnili regionál-
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ní Přehlídky pohybových skladeb ASPV v
Oseku. Naše skladba Karcoolky se porotě
líbila a byla vybrána mezi 4 skladby, které
postoupily na Krajskou přehlídku pohybových skladeb ASPV v Tovačově. I na
krajské přehlídce se na nás usmálo štěstí
a postoupili jsme na Celorepublikovou
přehlídku pohybových skladeb v Brně,
která se koná 3. 6. 2012.
Letošní sezóna byla kromě zmíně-

ných soutěží nabitá vystoupeními na různých kulturních a společenských akcích.
Např. vystoupení v Tovačově - na Sportovním plese a Dětských šibřinkách, na
Pálení čarodějnic, na oslavách 8. května,
v domově důchodců na Kácení máje,
na hodech v Ivani, na zahájení lázeňské
sezony ve Skalce a jiné.
Ivana Smolková a Ivana Zavadilová
Foto Renata Macourková
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V Krkonoších s Klubem poutníků
Putování s Klubem poutníků nabízí
vždy nevšední a zajímavé zážitky. Od
pátku 27. 4. do úterý 1. 5. 2012 vyrazilo asi 36 turistů pod vedením Milana
Blaha do Krkonoš. Ten také celou akci
zaštiťoval svým občanským sdružením
Klub poutníků, které turistické i kulturně - vzdělávací akce pořádá již několik let. A nejen pro občany Tovačova
a blízkého okolí.
Ubytováni jsme byli na chatě Prvosenka nad Pecí pod Sněžkou a cesta k ní
byla pro nás hned první den zážitkem,
protože pro ještě velké množství sněhu autobus nemohl vyjet nahoru a nás
i naše zavazadla vyvezla k chatě sněžná rolba. Cesta v ní připomínala místy
cestu v tanku po autodromu.
Hned první pobytový den jsme
vyrazili na naši nejvyšší horu – Sněžku (1602 m). Z Pece pod Sněžkou
jsme vyjeli lanovkou na Růžovou horu
(1360m). Vrchol Růžové hory se nachází necelé 3 kilometry severně od Pece
pod Sněžkou a asi 2 kilometry jižně od
nejvyšší hory Krkonoš Sněžky. Je prvním a nejvyšším vrcholem rozsochy
vybíhající ze Sněžky nejprve jižním,
za Růžovou horou pak jihovýchodním
směrem. Z Růžové hory jsme po žluté
značce vystoupali na Sněžku. Počasí
nám přálo, a ačkoliv na vrcholu celkem
silně foukalo, jasné a příznivé počasí nám poskytlo nádherné výhledy do
širokého okolí. Sněžka je nejvyšší hora
v Krkonoších a v České republice. Přes
její vrchol prochází česko-polská hranice. Na severní polské straně spadají srázy do údolí Lomničky, na jižní české do
Obřího dolu. Průměrná roční teplota se
tu pohybuje kolem 0,2°C. Na vrcholu
stojí 14m vysoká rotundová kaple sv.
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Vavřince, která je nejstarším objektem
na vrcholu Sněžky. Raritou je Česká
poštovna, která je nejvýše položenou
poštovnou v České republice. Můžete
odtud poslat poštu s razítkem Poštovna na Sněžce. Ze Sněžky jsme scházeli
hřebenovou cestou směr Luční bouda,
dále přes Výrovku a Chatu na rozcestí zpět na chatu Prvosenka. První den,
slunečné počasí a zahřívacích 15 km
nás naladilo a navnadilo na další dny,
i když cesta po hřebeni Krkonoš byla z
95% pod sněhem a místy byla náročnější, než se na první pohled zdálo.
Druhý den jsme jeli autobusem do
Špindlerova Mlýna a odtud se vydali
po modré značce kolem soutoku Bílého
Labe a Labe. Soutok se nachází
asi 2km od Špindlerova Mlýna
a Labe se zde stéká s jedním
ze svých nejhezčích přítoků
– Bílým Labem. Místu soutoku se také říká Dívčí lávky.
Podél Bílého Labe jsme došli
až ke křižovatce čtyř turistických cest v nadmořské výšce
rovných 1 000 metrů. Nachází
se tam Bouda u Bílého Labe.
Odtud jsme šli dále po žluté
zpět do Špindlerova Mlýna.
Okruh měl 13,5 km a společně
s cestou do Pece pod Sněžkou
jsme dali dalších 18 km.
Třetí den se část výpravy rozhodla jet busem do
Jánských Lázní, odtud vyjet
lanovkou na Černou horu a
z ní pak pěšky zpět na chatu.
Naše skupinka čítající 6 osob
se rozhodla celou cestu jít po
svých, a proto jsme hned ráno
vyrazili z domovské chaty

Prvosenka pěšky kolem Pražské boudy
na Černou horu a zpáteční cestu jsme
si zpestřili procházkou na Hubertovu vyhlídku. V okolí vyhlídky nedaleko vrcholu se nachází Černohorské
rašeliniště, které patří mezi vyhledávané turistické cíle. Bohužel pro velké množství sněhu nám nebylo přáno
rašeliniště vidět. Třetí den jsme ušli
dalších 18 km.
Čtvrtý den nás autobus zavezl
k Trutnovu a z místa, které se jmenuje „Nad Babím“, jsme šli po červené
značce na tvrz Stachelberg. Tato dělostřelecká tvrz byla v letech 1937 a 1938
budována jako součást stálého československého opevnění. Nachází se
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v blízkosti Rýchorského pralesa nad
obcí Babí mezi městy Trutnov a Žacléř. Jejím úkolem bylo chránit Libavské
sedlo, zemskou bránu mezi hřbetem
Krkonoš a Vraními horami, kterou
pravidelně v minulosti využívaly armády pro vpády do Čech i opačně nebo
husité při spanilých jízdách do Slezska.
Tvrz nebyla díky podpisu Mnichovské
smlouvy stavebně dokončena a dnes je

v ní zřízeno vojenskohistorické muzeum. Jediný dokončený objekt T-S 73
byl v 80. letech využíván jako skladiště
chemikálií (aredin), které byly z objektu vyklizeny v roce 1990. Od roku 1993
funguje na tvrzi neustále rozšiřované
muzeum československého opevnění.
K poslednímu rozšíření expozice došlo
na jaře 2010, kdy byla zpřístupněna celá
podzemní kasárna. Prohlídka podzem-

ních prostor trvá cca 1-1,5hodiny. Ze
Stachelbergu jsme dále šli po červené
značce cestou bratří Čapků do Trutnova. Trasa měla 11,5km. Z Trutnova
jsme již jeli rovnou domů.
Velké díky Milanovi za výborně
naplánované trasy a velmi příjemný
pobyt v Krkonoších. Za sebe mohu
všem ostatním jen doporučit!
Markéta Hajduková

Tovačovské jezero na jeden den ovládli plavci. Rybáři se jen koukali.
Již podruhé zorganizovali plavci oddílu dálkového a zimního plavání TJ Haná
závod v sérii Českého poháru dálkového
plavání na jednom z Tovačovských jezer.
Jezero, které je jinak rájem rybářů, tak
obsadili v sobotu 2. června dálkoví plavci
z celé ČR, Slovenska a Polska.
Celkem přijelo změřit své síly 85
plavců a plavkyň všech věkových kategorií. Plavalo se na trasách 15 km, 10
km, 5 km, 3 km a 1 km. Voda klesla
na teplotu 18°C. Proměnlivost počasí
a vlny na jezeře potvrdily, že tento závod
je i pro zkušené plavce výzvou k překonání vlastních sil fyzických i duševních.
Nejdelší trať vyhrál za muže Michael
Mrůzek (TJ Krnov) v čase 3:25:47. Nejrychlejší ženou na trati 15 km a celkově třetí potom byla Magda Okurková
(Kometa Brno) s časem 3:38:21. Je nutné
vyzvednout i výkon druhého nejrychlejšího plavce na nejdelší trati Matěje
Kozubka (Bohemians Praha), který měl
čas 3:33:26. Nejlepší plavci a plavkyně
na 15 km převzali z rukou starosty pana
Bouchala poháry a ocenění. Na nejdelší
trať si trouflo 17 plavců. Pouze dva závod
vzdali. Největším vytrvalcem na trati
15 km byl Polák Leszek Naziemec (PK
Náchod), který s vodou vydržel zápolit
obdivuhodných 6,5 hodin.
Plavci všech kategorií byli oceněni upomínkovými předměty na město
Tovačov, drobnými dárky, tradičními
perníkovými medailemi a nádhernými

strana 22

autorskými diplomy vytvořenými dětmi
ze ZŠ Tovačov.
Hanáci udělili také zvláštní ocenění,
jež se na tomto závodu stane ojedinělým,
a to za rozvoj plaveckého sportu v ČR
a propagaci a podporu českých plavců
v zahraničí. Řezbáři ze Střední řezbářské
školy v Tovačově připravili 3 unikátní
ceny, jež byly předány p. Ivanu Novotnému - bývalému předsedovi TJ Haná,
který před 21 lety oddíl založil a byl dlouhou dobu v jeho čele. Dále Petru Bukalovi – vedoucímu Komety Brno, a Petru
Miholovi – předsedovi FIDES Brno.
Organizátoři připravili i doprovodný
program. Závod pro veřejnost na 1 km o
30-ti litrový sud piva vyhrála překvapivě
žena, p. Lucie Křížová z Kuřimi. Dalšími
atrakcemi byly ukázky výcviku záchranných psů pod vedením usměvavé p.
Marcely Coufalíkové, tažné psí spřežení,
ukázky mistrné tvorby žáků řezbářské
školy v Tovačově. Nechyběly ani různé soutěže pro děti. Všichni účastníci
i fanoušci mohli ochutnat dobroty z grilu a udírny připravené p. Baďurou.
Zbudovat technické zázemí na tzv.
“holé louce“ nebylo pro Hanáky jedno-
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duchým počinem. Neobešli bychom se
bez pomoci města Tovačova, SDH Tovačov, obětavých členů místního rybářského spolku, podpory Českomoravského
štěrku a finanční podpory GOLDBECKU
Prefabeton, s.r.o.
Všem zmiňovaným i jednotlivcům,
kteří nám s přípravou pomáhali, patří velký dík.
Informace o činnosti oddílu TJ Haná
Prostějov naleznete na www.tjhana.info.cz.
Monika Bandíková, Michal Mucha

Ukázka vodní záchranařiny na plaveckých závodech 2. 6. v Tovačově
O první červnové sobotě za ne úplně letního počasí probíhaly na Donbase
plavecké závody v dálkovém plavání.
Pořadatelka závodů Monika Bandíková
požádala Záchrannou brigádu kynologů Olomouckého kraje a Kynologický
klub Tovačov, jestli by tam nevystoupili
s ukázkou vodní záchranařiny psů. Členové obou organizací velice rádi vyhověli.
Cviky z vodní záchranařiny předvedli tři psi: čerstvě začínající tříletá
fenka border kolie Darsy s Marcelou
Smolovou z KK Tovačov, pak pokročilejší dvouletý Bart, rovněž border kolie
s Marcelou Coufalíkovou, která je členkou jak Kynologického klubu Tovačov,
tak i členkou ZBKOLK, a třetím byl
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zkušený šestiletý zlatý retriever Black s Martinem Novotným ze ZBKOLK.
Začínala Darsy jednoduššími cviky, kdy zachraňovala
uplavanou botu, pádlo z lodě,
a předvedla také, jak se nacvičuje se psy pomoc topícím
se osobám, kdy je pes vyslán
k topícímu se člověku, následně se dotyčný chytne ucha na
speciální vestě nebo postroji
psa a pes ji takto odtáhne ke břehu.
Další tři cviky předvedl Bart. Dostal
již obtížnější úkoly, kdy pes má odnést
záchranný prostředek cizí osobě v nesnázích. V prvním cviku ukázal odnesení
záchranného kruhu
ze břehu topícímu
se plavci a následně plavce dotáhl
i s kruhem zpět na
břeh. Ve druhém
cviku byl vyslán se
záchranným lanem
k
vyčerpanému
surfaři,
kterému
předal lano, a psovod tak mohl za
lano surfaře ke břehu přitáhnout. Ve
třetím cviku před-

vedl Bart divákům aport z lodě.
Ukázku zakončoval nejzkušenější pes Black, který předvedl přitažení
utonulého za ruku ke břehu a cvik, kdy
ve vodě se nachází dvě osoby, jedna se
topí, druhá už jen bezvládně plave na
vodě a pes je vyslán z lodě, aby obě
osoby přitáhl ke člunu, ovšem v pořadí, kdy první musí zachraňovat osobu,
která se topí, a pak až může zachránit
osobu, která je v bezvědomí.
Podle ohlasu diváků, kteří jednotlivé
výkony psů odměňovali potleskem, se
ukázka vodní záchranařiny líbila, nám
i psům se to také líbilo, tak co dodat.
Rádi to na rok zase zopakujeme.
Marcela Coufalíková za KK Tovačov
a ZBKOLK,
autor všech fotografií: Marcela Smolová,
Brodek u Přerova
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Dokonáno jest! Stolní tenisté z Tovačova slavili hned dvojnásobný postup!
a výsledek ze střetnutí z konce ledna,
kdy naši hráči doma porazili tým Lutína i přesto, že prohrávali 8:5! V nervy
drásajícím závěru pěti vyhranými zápasy v řadě nakonec svého soka pokořili.
O první místo se zasloužili kapitán
mužstva Zdeněk Palčík, Milan Horák,
Vlastimil Otáhal, Jan Malec a Martin
Ginter.
Postup do Krajské soutěže I. třídy
je pro oddíl největším úspěchem v jeho
historii. Po radostném opojení z vítězství se tovačovský klub navíc dočkal
ještě jedné dost nečekané, ale o to více
potěšující události. Vedení oddílu se
podařilo po dlouholetém úsilí zlanařit
zpět do svých řad Jaroslava Pazderu st.,
který čtrnáct sezón úspěšně hájil dres
Sokolu Buk. Toužebné přání činovníků
klubu se tak stalo skutečností. „Áčko“
tak vyrukuje do soutěže se zvučnou
posilou a jeho šance na udržení v soutěži se tak výrazně zvýší.
Úspěšný ročník má za sebou i Btým. Účastník Regionálního přeboru
I. třídy měl jako každoročně jediný
cíl, a to záchranu.
Důležitým
faktem byla hráčská
pomoc
Zdeňka
Palčíka z „áčka“,
který v důležitých
zápasech mužstvo
posílil a nasměroval
ho
tak
do
klidnějších
vod. Mužstvo si
v nejednom případě vybralo kopec
Několik
zleva Jaroslav Pazdera st., Milan Horák, Vlastimil Otáhal a smůly.
prohraných
pětiseZdeněk Palčík

Zvítězili ve svých soutěžích a předčili mnohdy i papírově favorizovanější
celky, tak to je nepřehlédnutelná vizitka stolních tenistů TJ Sokol Tovačov
v uplynulé sezóně. Ze třech aktivních
mužstev si rovnou dvě zajistila z prvních míst přímý postup do vyšších soutěží!
A-tým šel do sezóny 2011/2012
Krajské soutěže II. třídy skupiny „A“
s cílem držet krok s tamní špičkou.
Výborný vstup a posléze unikátní série
osmi výher v řadě následně nastínila
velmi slibnou možnost postupu. Ten
se stal čtyři kola před koncem soutěže
realitou. Klíčovým faktem bylo i to,
že tým Hranic „B“, největší protivník
v boji o postup, selhal v obou svých
předehrávaných utkáních, což našim
hráčům vydatně pomohlo. Ani závěrečná dvě klopýtnutí už triumf našeho
„áčka“ zkazit nemohla.
Zpětně je nutné ocenit zejména
vysokou výhru nad Hranicemi, remízu na půdě Nového Světa v Olomouci

zleva Miroslav Vojtašek, Pavel Polčák, Jiří Frehar a Pavel
Macháček
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tových zápasů zhatilo možnost vítězství
a tím také poklidnější průběh sezóny.
Mrzet musel hlavně výsledek konfrontace v Chropyni, kterou naši prohráli
12:6. Na vážkách byla i střetnutí doma
s Dolním Újezdem „A“, Miloticemi
„A“, Hlinskem „A“, Hranicemi „C“ či
oba duely s Čekyní „A“. „Béčko“ nakonec dosáhlo výborného osmého místa,
což bylo nejlepším umístěním za jeho
působení v RP I. třídy.
V sestavě nastupovali Zdeněk Palčík, Pavel Macháček, kapitán mužstva
Pavel Polčák, Miroslav Vojtašek a Jiří
Frehar.
Na postupový úspěch prvního
družstva navázalo i „céčko“, které od
roku 2008 opět působí na soutěžní úrovni. To vstupovalo do sezóny s metou
držet krok s elitní čtverkou tamní skupiny. Po hladké výhře nad nováčkem
z Vlkoše náš tým smolně prohrál 8:10
na půdě silného Dolního Újezdu. Byla
to první a zároveň poslední porážka
v sezóně! Na podzim mužstvo zvládlo těžké boje s favority soutěže, což
byla vydřená domácí výhra 10:8 nad
Lipníkem „B“, vítězství 11:7 v Přerově
a hlavně triumf nad Čekyní „B“. V tomto zápase našemu celku nevyšel vstup
a po devátém střetnutí prohrával už 6:3!
Posléze však famózním závěrem odpor
domácích zlomil a radoval se z konečného vítězství 11:7!
C-tým si ve druhé polovině svůj
náskok udržoval. Našim hráčům se
podařilo uchránit svou tvrz a tím
i průběžné první místo v tabulce před
hlavním favoritem soutěže Přerovem
(remízou 9:9) a porazit silný Lipník
10:8. Před posledním zápasem už mělo

zleva Miroslav Vojtašek, Jaroslav Pazdera ml., Stanislav
Mraček, Alois Ligurský, Lubomír Lexmann a Ondřej Skřip-
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„céčko“ jistotu prvního místa. Ani případná domácí porážka s Čekyní už přímý postup ohrozit nemohla. Náš tým
však přistoupil ke střetnutí zodpovědně a korunoval své výborné vystoupení
v soutěži výhrou 14:4, čímž definitivně
stvrdil postup do RP II. třídy.
Přeborníky Regionálního přeboru
III. třídy, skupiny „A“ se stali: Miroslav

Vojtašek, kapitán mužstva Jaroslav Pazdera ml., Lubomír Lexmann, Stanislav
Mraček, Alois Ligurský a Ondřej Skřipský.
Oddíl stolního tenisu má tedy za
sebou z pohledu výsledků nejúspěšnější ročník ve své historii. Dva jeho týmy
si vybojovaly postup a mohou tak dále
šířit čest TJ Sokol Tovačov. Věříme, že

i nadcházející sezóna bude ověnčena
dalšími úspěchy.
Výsledky jednotlivých týmů a informace o dění v oddílu stolního tenisu
můžete sledovat na jeho oficiální www
prezentaci - http://www.pinec-tovacov.
estranky.cz/.
Za oddíl stolního tenisu
Jaroslav Pazdera ml.

27. VELIKONOČNÍ BĚH - TOVAČOV (8. 4. 2012)
Čas vítěze: 24:43
Start.
číslo

Kategorie

Čas

Ztráta na
vítěze

Pořadí v
kateg.

A

0:24:43

00:00

1

Příjmení

Jméno

Ročník

Oddíl

36

Pelíšek

David

1990

Scott - Mader sport

52

Kovář

Roman

1977

Fortex Moravský Beroun

A

0:25:06

00:23

2

34

Vymazal

Petr

1975

SK Salix Grymov

A

0:25:30

00:47

3

67

Axmann

Karel

1983

Sokol Nové Sady

A

0:25:36

00:53

4

78

Horák

Ondřej

1975

Fortex Moravský Beroun

A

0:25:54

01:11

5

40

Židlík

Pavel

1977

Sanita CAR Holešov

A

0:27:19

02:36

6

73

Nový

Zdeněk

1975

SK-K2 Prostějov

A

0:27:24

02:41

7

85

Dvořák

Pavel

1982

Biatlon Prostějov

A

0:27:30

02:47

8

31

Fritscher

Adam

1975

L100 Olomouc

A

0:27:37

02:54

9

49

Horák

Ondřej

1984

Rock Technik TT

A

0:27:52

03:09

10

70

Sedlář

Dalibor

1974

Přerov

A

0:27:57

03:14

11

9

Perknovský

Radim

1982

VSK Univerzita Brno

A

00:28:07

03:24

12

59

Dam

David

1984

TSTŽ Třinec

A

0:28:18

03:35

13

53

Vrba

Ivo

1980

Rock Technik Triatlon

A

0:28:22

03:39

14

41

Jasenský

Oldřich

1982

AK ASKS Kroměříž

A

0:28:23

03:40

15

57

Planička

Jiří

1988

Litovel

A

0:28:29

03:46

16

13

Janík

Petr

1976

TTS Osek nad Bečvou

A

0:29:30

04:47

17

5

Roubalík

Štěpán

1993

Fortex -Ski Moravský Beroun

A

00:29:36

04:53

18

12

Leszczyski

Radek

1975

Moravské divadlo Olomouc

A

0:29:42

04:59

19

42

Staněk

Petr

1974

TJ Velké Těšany

A

0:29:50

05:07

20

66

Haluzík

Marek

1974

Dracy

A

0:30:23

05:40

21

93

Skopalík

Zbyněk

1978

za sebe

A

0:30:36

05:53

22

92

Večeřa

Roman

1981

Biatlon Prostějov

A

0:30:45

06:02

23

61

Fančovič

Petr

1980

Chachaři Ostrava

A

0:31:11

06:28

24

54

Odehnal

Aleš

1975

Biatlon Prostějov

A

0:32:07

07:24

25

75

Hernst

Pavel

1983

Fit centrum Chlumec n. Cidlinou

A

0:32:33

07:50

26

6

Kocman

Tomáš

1981

TJ Sokol Tovačov

A

00:32:43

08:00

27

35

Dvořák

Miroslav

1973

Horka n. Moravou

A

0:33:07

08:24

28

27

Martínek

Ondřej

1997

Trick Olomouc

A

0:33:12

08:29

29

81

Lenhart

Vít

1982

Liga 100 Olomouc

A

0:33:25

08:42

30

19

Veselský

Adam

1990

Vena - Trade s.r.o

A

0:34:58

10:15

31

69

Rozehnal

Petr

1974

TJ Sokol Tovačov

A

0:35:45

11:02

32

7

Bezděk

Pavel

1978

TJ Sokol Tovačov

A

00:36:02

11:19

33

94

Schuber

Radim

1979

Olomouc

A

0:37:07

12:24

34
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8

Novák

Petr

1976

TJ Sokol Tovačov

A

00:38:06

13:23

35

87

Bartoš

Petr

1973

TJ Sokol Tovačov

A

0:38:19

13:36

36

32

Ratiborský

Ivan

1987

Biatlon Prostějov

A

0:39:26

14:43

37

71

Laitoch

Daviv

1975

AL-BAL-DA TEAM

A

0:42:21

17:38

38

72

Bešina

Aleš

1975

AL-BAL-DA TEAM

A

0:42:21

17:38

39

26

Martínek

Jaroslav

1969

Trick Olomouc

B

0:25:38

00:55

1

1

Sedláček

Josef

1970

Bike - Kamík - Tučapy

B

00:25:44

01:01

2

95

Štěpán

Marek

1972

TJ Sokol Týn n. Bečvou

B

0:27:05

02:22

3

46

Bazala

Petr

1967

Litovel

B

0:27:10

02:27

4

77

Kňáva

Martin

1970

LOS RAPIDOS

B

0:28:03

03:20

5

38

Dostál

Jiří

1964

L100 Olomouc

B

0:29:41

04:58

6

39

Havlík

Roman

1965

Lošov

B

0:29:48

05:05

7

51

Frank

Pavel

1968

Moravský Beroun

B

0:29:53

05:10

8

50

Trávníček

Jaroslav

1964

Drnovice

B

0:31:30

06:47

9

56

Jelínek

Zbyněk

1963

Hranice

B

0:32:00

07:17

10

48

Bronec

Jaromír

1967

TJ Liga 100 Olomouc

B

0:32:47

08:04

11

80

Švastal

Václav

1971

LOS RAPIDOS

B

0:33:56

09:13

12

43

Chábera

Oldřich

1967

SK Prostějov

B

0:38:23

13:40

13

15

Ženčák

Jaroslav

1961

Šumperk

C

0:26:22

01:39

1

17

Smutný

Zdeněk

1957

AHA Vyškov

C

0:29:46

05:03

2

4

Špacír

Ladislav

1955

Loko Břeclav

C

00:29:59

05:16

3

22

Kunc

Josef

1960

LSR Vyškov

C

0:31:27

06:44

4

91

Bezucha

Jiří

1962

OS Pohyb a zdraví

C

0:31:36

06:53

5

37

Hejl

Jan

1953

PROSPORT Šumperk

C

0:33:20

08:37

6

28

Složil

Pavel

1953

TJ Sokol Tovačov

C

0:33:28

08:45

7

16

Felkl

Luděk

1960

Šumperk

C

0:34:44

10:01

8

25

Kocman

Tomáš

1961

Lingua ART

C

0:35:45

11:02

9

64

Mraček

Rostislav

1954

Rokytnice

C

0:37:02

12:19

10

60

Novotný

Milan

1959

Prostějov

C

0:37:07

12:24

11

21

Kudlička

Svatopluk

1950

LRS Vyškov

D

0:28:51

04:08

1

24

Vodička

Jan

1945

SK Salix Grymov

D

0:33:40

08:57

2

2

Michalička

Vladimír

1952

TJ Sokol Tovačov

D

00:34:18

09:35

3

65

Svačina

Karel

1952

Pampeliška Olomouc

D

0:37:52

13:09

4

84

Pikal

Karel

1949

KVS Náměšť na Hané

D

0:39:13

14:30

5

62

Fančovič

Marián

1952

Jistota PV

D

0:41:19

16:36

6

63

Lechr

Vladislav

1948

SŽDC Olomouc

D

0:41:32

16:49

7

90

Bělka

Jaroslav

1952

LRS Vyškov

D

0:41:45

17:02

8

82

Tomíšek

Jindřich

1939

Obec Říkovice

E

0:38:25

13:42

1

23

Merta

Jaroslav

1935

za sebe

E

0:42:40

17:57

2

89

Slováčková

Hana

1981

SK Salix Grymov

F

0:33:45

09:02

1

74

Gebauerová

Jana

1979

SK Žobovřesky Brno

F

0:33:48

09:05

2

79

Ivanová

Petra

1983

Lokotka

F

0:33:56

09:13

3

58

Planičková

Lenka

1991

AK Olomouc

F

0:34:58

10:15

4

76

Dřímalová

Martina

1989

Přerov

86

Čechmánková

Olga

1981

TJ Sokol Tovačov

F turistická
0:37:38 známka
12:55
výroční
F
0:38:17
13:34

6

11

Pešková

Kateřina

1980

Moravské divadlo Olomouc

F

0:43:24

18:41

7

68

Dalingerová

Marie

1976

Fortex Moravský Beroun

G

0:31:24

06:41

1
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55

Palíšková

Jarmila

1976

SK Salix Grymov

G

0:31:39

06:56

2

20

Mlejnková

Eva

1974

za sebe

G

00:34:10

09:27

3

14

Krňáková

Eva

1975

Tisk Olomouc

G

0:38:36

13:53

4

83

Polachová

Lenka

1969

Liga 100 Olomouc

G

0:39:14

14:31

5

44

Greplová

Vladimíra

1976

Litovel

G

0:39:37

14:54

6

10

Škovranová

Lenka

1974

Long Run

G

0:43:03

18:20

7

45

Švancrová

Marta

1974

Litovel

G

0:43:55

19:12

8

47

Plachá

Sońa

1973

Litovel

G

0:46:56

22:13

9

18

Hynštová

Marie

1957

Vyškov

H

0:32:15

07:32

1

29

Živělová

Vladimíra

1961

L100 Olomouc

H

0:36:33

11:50

2

88

Dvořáková

Eva

1955

Prostějov

H

0:38:42

13:59

3

30

Tovaryšová

Hana

1961

SK Přerov

H

0:39:55

15:12

4

3

Michaličková

Oldřiška

1960

TJ Sokol Tovačov

H

00:43:40

18:57

5

Závodu se zúčastnilo 94 závodníku z toho
21 žen a 73 mužů.
Nejstarším účastníkem byl Merta Jaroslav,
ročník 1935.
Nejmladším účastníkem byl Martínek Ondřej, ročník 1997.
Nejrychlejší čas zaběhl Pelíšek David 24:43.
Nejrychlejší ženou byla Delingerová Marie
31:24.
TJ Sokol Tovačov reprezentovalo 9 závodníku
z toho 2 ženy a 7 mužů.
Závod proběhl za chladného a větrného počasí, bez zranění a protestů.
Bc. Milan Blaho

Kulturní a sportovní akce v Tovačově –
červenec, srpen 2012
Datum

Čas

Název akce

Místo konání

Pořadatel

14. 7. 2012
sobota

10.30 hod.

Vycházka po bojišti bitvy u Tovačova z roku Pomníky 1866
1866

Město Tovačov
Komitét 1866

20. 7. 2012
pátek

21.30. hod.

Letní kino – „Rozpuštěný a vypuštěný“

Město Tovačov

21. 7. 2012
sobota

14.30 hod.

XVII. Hanácké okruh, soutěž historických Zámecký park
vozidel (r.v. do 1939)

Město Tovačov
S.K.A.M. Olomouc

21. 7. 2012

17.00 hod.

Slavnostní otevření nové expozice na zámku Zámek

Město Tovačov

26. 7. 2012
čtvrtek

19.00 hod.

Komedie o zkrocení – v podání tovačovské- Zámecký park
ho ochot. divadla

DDT o.s.
Město Tovačov

28. 7. 2012
sobota

15.00. hod

Annínské hody

Ostrůvek v Anníně

Osadní výbor Annín
Město Tovačov

11. 8. 2012
sobota

13.00 hod.

Tovačovský portál

Zámecký park

Město Tovačov

25. 8. 2012
sobota

20.00 hod.

Srpnová noc

Myslivecký areál Tovačov

MS Haná Tovačov

31. 8. 2012
pátek

18.00 hod.

Noční čtení na zámku

Zámek Tovačov

Tovačovský zámek o.p.s.

Číslo 3/2012

Nádvoří zámku
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Nové propagační předměty města Tovačova
Nové propagační předměty je možné zakoupit na pokladně
zámku nebo na pokladně MěÚ.

Výroční turistická známka

Pohlednice vydaná ke 100. výročí úmrtí Davida Gutmanna
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Čokoládové puzzle

Cyklomapa

Puzzle s Černou paní
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Pozvánky
Vážení obdivovatelé časů minulých a milovníci kratochvilných zábav, na sobotu 30. června
2012 jsme pro vás připravili od 19 hodin 15. noční ochutnávku tovačovského zámeckého
menu. Tentokrát je pro vaše smysly (sluch, zrak, ale chuť, čich a hmat nenecháme také zahálet) nachystáno sedm pernštejnských scénických medailonků, které byly vytvořeny z ingrediencí vzniku, rozkvětu a úpadku mocného moravského rodu Pernštejnů, pánů na Tovačově
v 16. století.
Na lahodný historicko-kulinářský zážitek zvou a na setkání se těší
členové Tovačovského zámku, o.p.s.
dŽǀĂēŽǀƐŬǉǌĄŵĞŬŽ͘Ɖ͘Ɛ͘ƉŽĚǌĄƓƟƚŽƵDĢƐƚĂdŽǀĂēŽǀƉŽƎĄĚĄ

Čtení na zámku

XV.

VZESTUP A PÁD PÁNŮ Z PERNŠTEJNA

30. ČERVNA 2012
ZÁMEK TOVAČOV

Chcete si zasoutěžit o okruží
Černé paní, zahrát si pověst
nebo spát na zámku?
Tohle všechno a ještě mnohem
víc nabízí obecně prospěšná
společnost Tovačovský zámek
všem dětem 2. – 5. ročníku ZŠ.
V pátek 31. 8. 2012 – poslední
prázdninový den – se na zámku v Tovačově koná „Čtení na
zámku“, při kterém se čte a spí v
zámeckých komnatách.
Přihlášky budou k dispozici
od července v městské knihovně, na pokladně v zámku a
na webových stránkách www.
tovacovskyzamek.cz.

ZĞǌĞƌǀĂĐĞǀƐƚƵƉĞŶĞŬŽĚϭϴ͘ϲ͘ϮϬϭϮŶĂŶĂƚĞůē͘ϳϯϳϴϲϬϱϲϴ͕
ƉƌŽĚĞũϯϬ͘ϲ͘ǀǌĄŵĞĐŬĠŵƉĂƌŬƵ͘,ƵĚďĂŬƉŽƐůĞĐŚƵĂŽďēĞƌƐƚǀĞŶş
ǌĂũŝƓƚĢŶŽŶĂŶĄĚǀŽƎşǌĄŵŬƵ͘
ĂēĄƚĞŬƉƌŽŚůşĚĞŬǀϭϵ͘ϬϬʹĚĂůƓşƉƌŽŚůşĚŬǇƉŽϮϬŵŝŶƵƚĄĐŚ͘

Číslo 3/2012

Video z loňského čtení na
zámku je možné shlédnout na
webové adrese:
http://www.youtube.com/
watch?v=XsolnCqpx9M
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X VII. HANÁCKÉ OKRUH
21. července 2012
Olomouc - Tovačov - Olomouc
Vyhlášené kategorie vozidel:

AUTO

-

s loukoťovými koly
Aero
Praga
Škoda
Tatra
Wikov
Zbrojovka Brno
ostatní

MOTO

-

s řemenovým pohonem
ČZ
Jawa
Praga
motocykly Ariel
ostatní

Soutěž historických vozidel vyrobených do roku 1939
přihlášky na skam@skam.cz , omezeno na maximálně 100 posádek, více na www.skam.cz

Číslo 3/2012
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146. výročí bitvy u Tovačova z roku 1866
V letošním roce si připomínáme 146. výročí prusko-rakouské války z roku 1866,
která na dlouhá léta ovlivnila život v tehdejší habsburské monarchii. Krvavé
boje, ve kterých byla rakouská vojska většinou na hlavu poražena, se odehrávaly především v oblasti východních Čech, v prostoru mezi Libercem a Hradcem
Králové.
Válečná lítice se nevyhnula ani Moravě, kde k největším bojům došlo právě v
okolí Tovačova. V neděli 15. července 1866 byla u našeho města poražena brigáda generálmajora Rothkircha z rakouského VIII. armádního sboru pruskou
brigádou generálmajora Malotkiho.
Válečné události tohoto dne si tradičně připomínáme vycházkou po bojišti u
Tovačova, která se letos koná v sobotu 14. července 2012. Pozvánku na tuto akci
můžete najít v tomto čísle Kamelotu.
Jiří Synek, Komitét 1866

Pozvánka
NA VYCHÁZKU PO BOJIŠTI BITVY U TOVAČOVA Z ROKU 1866

Sobota 14. července 2012

Sraz: 10.30 hod. u autobusového nádraží v Tovačově
Hlavní program:
x Zahájení u kříže u autobusového nádraží, odtud k ústřednímu pomníku
x 13.00 hod. – položení věnce u pomníku pruského podplukovníka Behra
x ukončení vycházky kolem čtrnácté hodiny

Akce se účastní několik vojáků v historických uniformách
Město Tovačov a Komitét pro udržování památek z války roku 1866
www.tovacov.cz
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www.1866.cz

e-mail: komitét@1866.cz
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PojeĊte do divadla

MiláĀek ANNA
Sv³tov³proslulákomedieotom,ženení
šikovnépâivéstsidomõmilencepráv³,když
mávášmanželvložnicisvoupâítelkyni.
Ješt³,žejetuslužkaAnna...


Pâeklad: JaromírJane«ek
Režie: Zden³kTyc
Hrají:Anna: MartinaHude«ková
Bernard:
DavidPrachaâ
Brigitte: 
LindaRybová
Robert: 
SašaRašilov
Jacqueline: VandaHybnerová

Délkapâedstavení:120min+pâestávka

PĜedstavení se koná 27. záĜí 2012 (þtvrtek)
v divadle Bolka Polívky (Brno).
Cena 600,- Kþ zahrnuje dopravu + vstupenku

Odjezd autobusu: Klopotovice – 1615 od kapliþky
Tovaþov - 1630 od sportovní haly
Polkovice – 1640 zastávka Bus
Kojetín – 1645 námČstí
KromČĜíž – 1700 sídlištČ Zachar

Zahájení pĜedstavení v 1900

PodrobnČjší informace a pĜihlášky:
Blaho Milan, ProstČjovská 470, Tovaþov 751 01, tel: 774887944
Číslo 3/2012
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-ILJLR@H¨HO>GÆ+ĭPQL2LS>ûLSÆ"B@ELSH>MBI>4ĭOLS>KH>
&>K@H¨PLR?LO&>Qĭ2LS>ûLSÆ2(1LHLI2LS>ûLS

''' PBQHK
&>KHŅ
K>1S>QLS@I>SPH¨@EELAB@E

S2LS>ûLSĭ
SMQBH  I 
MLAW¯QFQLREBGQJ>K>
-ILJLR@HELHO>GB

8.30
9.30
10.00
11.00
13.00

6WXGLR3DOHFZZZSDOHFQHW)RWR-DQ3HĀHQND

.OLDO>JPBQHK
Mše svatá / kostel sv. Václava
Sraz úèastníkù, øazení prùvodu / námìstí
Sèítání krojovaných Hanákù, prùvod mìstem / námìstí
Setkání Hanákù s hejtmanem Olomouckého kraje / zámek
V dobrym sme se zešle / zámecká zahrada
Hanácká netradièní olympiáda, Hatì Tovaèov, Rovina Olomouc, Hlahol Mysloèovice

13.00
17.00
20.00

Èi só hode? Další vystoupení hanáckých souborù / nádvoøí zámku
Stracené ráj koncert / zámecká zahrada
Fleret koncert / zámecká zahrada

"LMOLSLAK¨MOLDO>J
SDUQtORNRPRWLYDQDWUDWL.RMHWtQ7RYDĀRYY\KOtGNRYpOHW\EDORQHP
]iPHFNiYìVWDYDNYęWLQSURMtçĘN\NRĀiUHP3DYHO1RYiN²KRGRYi]iEDYD
jarmark lidových øemesel a hanáckých specialit

Číslo 3/2012
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Inzerce

Proč vznikly kolektivní systémy?
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.
Nejlepší odpad? Ten, co vůbec nevznikne
Nejlepší odpad je ten, který nevznikne. Pokud vznikne, pak
je třeba jej co nejlépe využít – ideálně při produkci nových
výrobků. To jsou základní myšlenky tvořící pilíř soudobé
odpadové legislativy.
Do právního řádu jednotlivých evropských zemí se prosadily zásluhou směrnic Evropské komise, které jsou závazné
pro všechny členské státy EU.
V praxi to znamená, že zdaleka ne všechno, co domácnosti
už nepotřebují, musí skončit v popelnici a pak na skládce
nebo ve spalovně. Velký důraz se klade na opětovné použití
a navracení výrobků do používání až do skutečného ukončení životnosti.
To se týká i vysloužilých elektrospotřebičů, které v současnosti celosvětově tvoří asi pět procent hmotnosti pevného
domácího odpadu, tedy téměř tolik jako plastové obaly.
Devadesát procent materiálu lze znovu využít
Moderní technologie, jimiž dnes disponují zpracovatelské

Číslo 3/2012

firmy, umožňují efektivně separovat jednotlivé materiály,
z nichž jsou elektrospotřebiče vyrobeny. Drtivou většinu
jich pak lze vrátit zpět do výroby jako druhotné suroviny.
Jde především o kovy, v menší míře o plasty a další materiály. Opakovaně je tak možné využít téměř 90 procent
hmotnosti spotřebičů, které definitivně dosloužily.
Odborná recyklace navíc zaručuje, že naše životní prostředí neznečistí různé škodliviny, které jsou ve spotřebičích
obsaženy. Může jít například o oleje a další maziva, nejtypičtějším příkladem jsou patrně freony používané dříve
v chladicích zařízeních.
Jak plní výrobci a dovozci své zákonné povinnosti
Všichni Evropané vyprodukují ročně na osm milionů tun
elektroodpadu, jeho množství přitom rok od roku roste.
Moderní recyklační zařízení by na ně sama o sobě nestačila. Někdo musel nejprve zorganizovat celý složitý systém jejich sběru, evidence a dopravy ke zpracovatelům.
A někdo jej musí také financovat.
Tím „někým“ jsou výrobci a dovozci těchto zařízení. Ukládá
jim to zákon o odpadech, který do České republiky přenesl evropské směrnice a v současné podobě platí od roku
2005. Zákon ovšem ponechal určitou volnost v tom, jak
tyto povinnosti plnit.
Výrobci a dovozci se přiklonili k osvědčenému modelu
vytvořenému a prověřenému nejprve ve skandinávských
zemích. Založili takzvané kolektivní systémy, neziskové společnosti, které plnění jejich zákonných povinností
zajišťují.
Mezi ně rozdělilo Ministerstvo životního prostředí jednotlivé skupiny spotřebičů z domácností. Podle tohoto rozdělení zajišťují jednotlivé kolektivní systémy ekologické
nakládání například s vysloužilými lednicemi, pračkami,
počítači nebo osvětlovacími tělesy.
O větší polovinu vyřazených spotřebičů se postará
ELEKTROWIN
Velké i menší domácí spotřebiče z kategorie takzvané bílé
techniky, stejně jako třeba elektrické pomocníky pro kutily
a zahrádkáře, dostala na starost akciová společnost ELEKTROWIN.
ELEKTROWIN, a.s., byl založen 25. května 2005, a je tak jedním z nejstarších kolektivních systémů působících v České
republice. Dnes zajišťuje – řečeno slovy zákona - zpětný
odběr, oddělený sběr, zpracování, využití a odstranění více
než poloviny celkového množství elektrozařízení a elektroodpadu v ČR.
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Víme, kam s vysloužilými
elektrospotřebiči!

Lze je odevzdat:
» prodejci při koupi
nového elektrospotřebiče
» do sběrného dvora

www.elektrowin.cz
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DLOUHODOBÁ BRIGÁDA - slušný přivýdělek

Jsi to Ty koho hledáme pro náš obchodní tým?
Rozšiřte řady našich obchodních zástupců v Tovačově, Nezamyslicích, Přerově a dalších
obcích v regionu, kde působíme.
Vhodné pro studenty (starších 20- let), maminky na mateřské dovolené, ale také pro Ty,
kteří se chtějí prodejem našich služeb živit nebo získat zkušenos do svého profesního životopisu.

Nabízíme:
Kompletní zaškolení

Dej o sobě vědět!
V případě zájmu nám zašlete Váš životopis a
pár slov o sobě na e-mailovou adresu:

Pružnou pracovní dobu (většinou v odpoledních hodinách)
Zajímavé finanční ohodnocení
Podporu a zázemí silné společnos
Chcete se zdokonalit a získat zkušenos a doporučení? Začněte svou kariéru s námi!

marke ng@mitranet.cz

MITRANET.CZ, s.r.o., Náměs 14, 751 01 Tovačov, tel: 608 830 88

www.mitranet.cz

Myšlenky * Myšlenky * Myšlenky * Myšlenky * Myšlenky * Myšlenky * Myšlenky
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
dnešní blok myšlenek tematicky navazuje na citáty
z minulého čísla, neboť dítě a rodič/matka,otec/ jsou neoddělitelnými, spojenými nádobami, procházejícími proměnnými vztahy /radostnými i stinnějšími/, ale vždy kvalita těchto vztahů je základním kamenem našeho dalšího
života. Až později člověk pochopí, jak důležité je pro jeho
život, že mu maminka při loučení vždy zamávala a „že malá
procházka s tatínkem kolem bloku za letního večera, když
je člověk malý, učiní velké zázraky v okamžiku, kdy člověk
dospěje...“.
Mgr. Jitka Pěchová
Děti jsou zrcadla. Jsou-li obklopovány láskou, pak ji také
odrážejí. Když kolem nich láska chybí, nemají co odrážet.
Anthony de Mello
Chovej se ke svým rodičům tak, jak chceš, aby se tvé děti
chovaly k tobě.
Isokratés

Nejsou rodiče ti, kdo rodili, nýbrž ti, kdo krmili a dobru
naučili.
Ruské přísloví
Nejdůležitější věcí, kterou může otec udělat pro své děti je, že
bude milovat jejich matku.
Michal Levin
Když mi bylo čtrnáct, byl můj táta takový ignorant, že jsem
ho sotva vystál. Ale když mi pak bylo jedenadvacet, nestačil jsem
se divit, kolik se toho ten stařík za tak krátký čas naučil.
Mark Twain
Čím více se nořím do rodičovství, tím více si uvědomuji, že
své matce dlužím omluvu.
Ray Romano
Dokonalý rodič je člověk, který má vynikající teorii na
výchovu, ale žádné dítě nemá.
Dave Berry
Každý otec by si měl pamatovat, že jednoho dne bude jeho
syn následovat jeho vzor místo jeho rady
George Bernard Shaw

Myšlenky * Myšlenky * Myšlenky * Myšlenky * Myšlenky * Myšlenky * Myšlenky
Číslo 3/2012
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V sobotu 24. března 2012 bylo do svazku města Tovačova
přivítáno 9 dětí – 5 děvčat a 4 chlapci.

Daniela Válková

Ľubomír Skopal

Aneta Dohnalová

Sofie Nekorancová

Elena Klimešová

Jakub Pluháček

Tomáš Vetešník

Gabriela Valentová

Vojtěch Snášel

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 7.9.2012, 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 400 ks,
tisk: Vydavatelství Brázda, Břeclav.
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