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Slovo starosty

Vážení občané,
po letošní tuhé zimě, doprovázené
sněhovou kalamitou, jsme všichni čekali na jaro a věřili, že bude lépe. Nikdo z
nás asi nepočítal s tím, co jsme prožívali
v několika uplynulých týdnech. Příroda
nám opět dala najevo, kdo je na zemi
pánem. Povodňové stavy na řekách nás
držely v pohotovosti několik dní. Bečva po třinácti letech opět páchala škody
v Troubkách a Morava i nám v našem
městě připomínala události léta 1997
a jara 2006. Pro občany Tovačova vše
dopadlo relativně dobře, když pomi-

neme zatopené sklepy a zahrady. Naši
sousedé v Troubkách na tom byli podstatně hůře a je velmi dobře, že jsme jim
pomohli v hodinách nejhorších alespoň
tím, že jsme jim poskytli dočasný azyl v
naší sportovní hale. Velký dík patří všem
z vás, kteří v náročné a kritické situaci
pomáhali. Poděkování patří také členkám Českého červeného kříže z Přerova, které provizorní evakuační centrum
v naší sportovní hale provozovaly. Naši
hasiči opět prokázali, že jsou dobře připraveni zvládat svou práci, a také díky
nim nebyly škody ještě větší. Moc toho
asi v květnových a červnových povodňových dnech nenaspali, ale své povinnosti si plnili na jedničku. Pomáhali stavět protipovodňové hráze v Troubkách,
Lobodicích, u čerpací stanice Vaku na
jezerech a u Markova mostu za Tovačovem. Čerpali vodu v Troubkách a Tovačově, odklízeli vyvrácené stromy, udržovali v provozu propustky na menších
tocích okolo našeho města a pomáhali
také naší povodňové komisi monitorovat stav hladin vodních toků. Zvládli
jsme to, ale to nestačí. Také naše město se zapojí do společného tlaku měst a
obcí, které jsou stále častěji ohrožovány
povodněmi, na ústřední orgány a další zodpovědné instituce. Není možné
nečinně přihlížet nebo svádět vinu jeden
na druhého a doufat, že velká voda již
nepřijde.

Koncem měsíce května se po několikaměsíční volební kampani konaly
pro naši zemi velmi důležité volby do
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
Volby, které z pohledu pravicových voličů dopadly dobře. Volby, které umožní
sestavit vládu rozpočtové zodpovědnosti. Nečeká nás nic lehkého, ale v případě
nastolení vlády populismu a demagogie
by to s námi dopadlo podstatně hůře.
Stále máme šanci a čas vše dobře zvládnout.
Pomalu se blíží pololetí roku 2010 a s
ním také léto, čas dovolených a odpočinku. Děti školou povinné se opět dočkají
velkých prázdnin a učitelé zaslouženého
odpočinku. Starosti naopak přibudou
rodičům. Také v tomto roce pro vás
zájmové spolky a sdružení ve spolupráci s městem Tovačov připravily několik
sportovních a kulturních akcí, které vám
mohou letní dny zpříjemnit. Záleží jen
na vás, zda si z jejich nabídky něco vyberete.
Přeji vám krásné, slunečné léto a
pohodovou dovolenou.

Mgr. Bc. Leon Bouchal,
starosta města

Pár postřehů k článku:
„TROCHA ZAMYŠLENÍ NAD PROMĚNAMI TOVAČOVSKÉHO ZÁMKU“,
který byl uveřejněn v čísle č.2 „Tovačovského kamelotu“. (pozn. redakce, tento
článek byl zveřejněn na str. 4, autorem je
PhDr. Karel Žurek)
Ve vzpomínkách se vrátím do let 19911992, kdy jsme po velké a dlouhé diskuzi
jak v radě, tak v zastupitelstvu projednávali problém požádat stát o vrácení našeho
tovačovského zámku do majetku města.
Toto úsilí bylo zdárně ukončeno hlasováním v zastupitelstvu, pro převzetí
hlasovalo 14 zastupitelů a 1 byl proti.
No a pak nastalo dlouhé a pracné
období prolézání archivů a hledání dokladů, že zámek je majetkem města – což se
podařilo. K tomuto problému má mnoho poznatků Ing. Velický, který se mnou
archivy projížděl a má velkou zásluhu na
tom, že se nám věc podařila.
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Pak nastalo období zajišťování finančních prostředků pro zahájení oprav.
Nejdříve byla zajištěna stabilita velkého zámku, a to provedením mikropilot
podél samotných základů zámku.
Dále byla provedena nová dešťová kanalizace na nádvoří se zaústěním
kanalizace do mlýnského náhonu přes
zámecký park. Do této doby tekla veškerá
dešťová voda pod základy zámku.
V další fázi bylo zahájeno odkrývání
zabedněných arkád a jejich úpravy do
dnešní podoby.
K samotnému zámku patří i vstupní
věž, kde bylo provedeno stažení objektu
ocelovými lany, jejichž umístění je patrné na fasádní omítce.
Těchto pár příkladů provedených věcí
jsem chtěl pouze uvést, aby naši občané nebyli mylně informováni, že zámek
neměl na růžích ustláno (že se nic nedělo)

a že vše začalo až po nástupu Zd. Dopitové do nejvyššího radničního křesla (jak
bylo uvedeno ve zmíněném článku).
Naopak, provedlo se velmi mnoho
důležitých věcí, které zajistily stabilitu
celého zámku, a následně se mohlo začít s
obnovou arkád a dalších fasádních omítek.
Práce byly velmi dobře nastartovány,
a proto náš zámek dostává podobu, jakou
si jistě všichni přejeme.
K převzetí zámku a k zahájení všech
úprav bylo nutno mít velkou osobní
odvahu a velké přesvědčení, že zámek
bude v pravých rukou, t.j. v rukou dobrého hospodáře města Tovačov.
Tuto odvahu jsem vždy měl a moji
následovníci nemají žádnou jinou šanci,
než v započatých opravách zámku pokračovat.
Vybíral Vladimír
býv. starosta města
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Zprávy ze zámku…
Máme zde nové číslo Kamelotu a s ním
i další „zprávy ze zámku…“
Návštěvnická sezóna zámku, na kterou jsme se připravovali celou zimu, byla
zahájena o prodlouženém velikonočním
víkendu 3. – 5. dubna. Od soboty do pondělí mohli všichni, kteří na zámek zavítali,
vidět vyzdobené interiéry zámku v jarní
a velikonoční náladě. Tu navodily hlavně
tulipány nejrůznějších barev, narcisy, ale i
ostatní květiny. O aranže se jako každoročně postaraly šikovné ruce členek obecně
prospěšné společnosti Tovačovský zámek.
Dvoudenní velikonoční jarmark podtrhl
celkovou atmosféru. V sobotu bylo možné
zakoupit velikonoční ručně zdobená vajíčka, ale i perníková nebo keramická vajíčka, košíky a mnoho dalších výrobků.
V neděli 4. dubna před zámkem startoval 25. ročník velikonočního běhu.
Někteří sportovci ještě před startem
„cvičně“ vyběhli 200 schodů vedoucích
na ochoz Spanilé věže, zřejmě v rámci
rozcvičení, což je obdivuhodné, neboť
je čekala nesnadná asi 7 km dlouhá trať.
Magická stovka závodníků ani v letošním
roce nebyla překonána, i když moc k tomu
nechybělo. Snad příště….
V neděli 11. dubna byla v obřadní síni
zámku pokřtěna nová kniha „Amatérské
divadlo na Tovačovsku“. Na knize pracoval kolektiv autorů pod vedením PhDr.
Ingrid Silné a zájemci ji mohou zakoupit
na pokladně MěÚ nebo na zámku.
V sobotu 17. dubna měli všichni možnost v zámeckém parku sledovat a hlavně
poznat toho, komu bude letos náležet titul
Velikonoce na zámku
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„Železný hasič“. Druhého ročníku tohoto závodu hasičů – amatérů se zúčastnilo
celkem 49 závodníků, 4 z nich byli z Tovačova. Ani jeden se za svůj výkon nemusel
stydět.
V pátek 30. dubna se po jedenácté
upalovaly na zámku čarodějnice. Krasavice v čarodějnickém převleku se mohly
utkat v soutěžích „Miss čarodějnice“ a
„Miss šereda“. A věřte nebo ne, že se bylo
na co dívat. Především při soutěži seniorek Miss šereda nastalo překvapení, neboť
titul „šeredy“ získala čarodějnice mužského pohlaví. A pak, že čarodějnice jsou jen
mezi ženami… OMYL – najdou se i mezi
muži ….
V sobotu 8. května jsme se sešli v
zámeckém parku, abychom si připomněli konec 2. světové války a hlavně radost,
se kterou vítali naše babičky, dědečkové
a všichni prapříbuzní osvobozující vojska. Programem k tomuto významnému
datu přispěly děti, které navštěvují různé
zájmové organizace v našem městě. Pod
vedením Ivany Galetové, Dany Otáhalové
a Karla Kolaříka vystoupily děti navštěvující ZUŠ v Tovačově, cvičenci a cvičenky
TJ Sokol Tovačov se předvedli pod vedením svých cvičitelek se skladbami – „Sen
o ZOO“ (Hana Cetkovská), „Dívky na
koštěti“ (Ivana Zavadilová), „Andělé a
démoni“ (Martina Halířová) a „Tančí celá
rodina“ (Ivana Smolková). Děti z Hanáčku ukázaly, co se naučily pod vedením
Zdeny Ludvové a Lenky Vránové. Rovněž
vystoupil hanácký soubor Hatě pod vedením Jany Hoškové. Program zakončila

kynologická ukázka výcviku psů, kterou
vedla Jiřina Zbožínková. Celé dopoledne
bylo možné sledovat ukázky letové techniky dravců. Ty do zámku přivezl pan Miroslav Majtner.
V sobotu 15. května mohli příznivci
historie projít Tovačov po stopách průvodce z roku 1910. Vycházky Tovačovem
byly zakončeny na nádvoří zámku, kde
jako bonus proběhlo 1. dějství divadelní
hry nově vzniklého „Dobrovolného divadla tovačovského“. Pokračování aneb 2.
dějství bylo přislíbeno někdy příště, takže
se už teď můžeme těšit….
V neděli 6. června organizovalo o.s.
Šance a město Tovačov v zámeckém parku
Dětský den a v sobotu 12. června proběhly
Hanácké slavnosti. To je výčet kulturních
akcí, které se konaly hlavně v zámeckém
parku. A zámek?
V interiérech zámku se nadále věnujeme opravám podlahy, která je napadena
dřevomorkou a rovněž pokračuje II. etapa
oprav podlah v I. patře Arkádového křídla.
Květnové deštivé počasí zkomplikovalo život nám všem, ale také zámku. Nejen,
že povodně snížily návštěvnost (lidé měli
spoustu starosti s vodou a ti, kteří neměli,
se zase báli přijet do „záplavové“ oblasti,
aby třeba ještě více nezkomplikovali situaci, takže jsme přišli o některé dopředu
nahlášené prohlídky), ve vnitřních prostorách zámku se objevila vlhkost na místech, kde před tím nikdy nebyla. Několik
hezkých, některých až nepříjemně teplých
červnových dnů ale navodilo alespoň trošVelikonoce na zámku
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ku lepší náladu. Takže musíme doufat, že
bude lépe ….
V současné době probíhají přípravy na
jednu z největších akcí, která se na zámku
děje. Tou jsou beze sporu noční prohlídky. Organizaci a scénář prohlídek má na
starosti Tovačovský zámek, o.p.s. Prohlídky se odehrají v sobotu 26. června od 19
hodin. Z tohoto důvodu zůstanou zámek
i věž uzavřeny v obvyklou otvírací dobu v
sobotu 26. června a v neděli 27. června.

8. květen

Rovněž v sobotu 3. července se brány
zámku pro návštěvníky uzavřou, tentokráte z důvodu konání primice Jana Šimoníka. Po 71 letech bude v Tovačově sloužena
primiční mše svatá. Kdo z vás má pocit, že
by u této slavnostní události neměl chybět, určitě bude vítán. Průvod, který vyjde
od domu primicianta (ul. Cimburkova) v
sobotu 3. července ve 13.45 hodin, půjde
do kostela sv. Václava, kde proběhne ve 14
hodin primiční mše svatá. Poté proběhne
na zámku raut.
V pondělí 5. července bude zámek
přístupný veřejnosti v obvyklou otvírací
dobu a navíc budou mít návštěvníci možnost slyšet vokální sdružení PELE – MELE
QUINTET, které na nádvoří zámku uspořádá akustický koncert v 19 hodin. Koncert bude věnován obci Troubky, výtěžek
z něj a část honoráře vystupujících bude
věnován Mateřské škole v Troubkách.
V červenci a srpnu bude zámek ote-

vřen pro veřejnost každý den včetně svátků
kromě pondělí od 10 do 18 hodin. Otvírací dobu i všechny aktuality najdete na
internetových stránkách zámku – http://
zamek.tovacov.cz.
Pozvánky na některé kulturní a společenské akce konané na zámku si můžete
přečíst níže:
• 26. června – noční prohlídky
• 3. července – primice
• 5. července – koncert PELE – MELE
Quintet
• 10. července – vycházka po bojišti
1866
• 17. července – představení ochotnického divadla z Velké Bystřice
• 23. července – diskotéka v zámeckém
parku
• 14. srpna – Tovačovský portál
Tolik zprávy ze zámku…
Kvetazaj

Pálení čarodějnic

8. květen

Miss čarodějnice

Pálení čarodějnic
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Dětský den se Šancí (pro Šanci)
V neděli 6. června se od
brzkých ranních hodin (na to,
že byla neděle, tak podle mě až
moc brzkých ranních hodin)
začal plnit zámecký park pobíhajícími postavami, které něco
nosily, vybalovaly, stavěly, rozmisťovaly, hledaly nebo zapojovaly. Připravoval se totiž den,
který měl patřit dětem. Proč
právě dětem? Na to jsem se
zeptala osoby nejvíce povolané, hlavní organizátorky – Ivety Kohnové.

či oslavit Den dětí, pomohly těm
nemocným, které leží v olomoucké nemocnici.
Jaké netradiční aktivity si
děti mohly vyzkoušet letos v
zámeckém parku?
Na úplně všechny si asi
nevzpomenu, ale byly to samozřejmě oblíbené skákací boty,
trampolína, lukostřelba, nejrůznější aktivity, které jsou zaměřené
na jemnou motoriku, pro menší
děti hod na cíl nebo navlékání
korálků apod. Atraktivní také byly
jízdy na koni, s čímž nám pomohl
Hanácký dvůr Polkovice. 4 koně,
které odsud přivezli, vozili děti
neúnavně celé dopoledne. Velký
zájem byl rovněž o malby na obličej a tělo.

To, že jsi před časem měla
život jako na kolotoči kvůli
vážné nemoci své dcery, není
asi třeba připomínat. Že tě
tahle zkušenost přivedla do
občanského sdružení Šance,
které pomáhá hemato-onkologicky nemocným dětem, je
také jistě notoricky známo.
Mě ale zajímá, proč jste se
rozhodli zorganizovat právě
den pro děti a proč právě v
Tovačově?
Den pro děti s netradičními sportovními aktivitami jsme organizovali poprvé v loňském
roce. Kvůli nepříznivému počasí jsme
akci museli přesunout do sportovní haly,
takže se to projevilo na návštěvnosti,
ale i přesto byly všechny přítomné děti
spokojené. Mohly si zadarmo vyzkoušet
disciplíny a aktivity, ke kterým se běž-

Vybírali jste dobrovolné
vstupné, nebylo by lepší nějaké
pevně stanovené vstupné? Určitě
jste potřebovali peníze na pokrytí některých nákladů?

ně nedostanou. Dalším kladem bylo, že
akce nebyla prodělečná. Ukázalo se, že v
Tovačově je spousta ochotných lidí, kteří finančně přispěli nebo pomohli zcela
nezištně při organizaci. Navíc všechny
děti slaví 1. června svůj svátek, takže ty
zdravé děti, které přišly se svými rodi-

Nechtěli jsme pevně stanoveným vstupným lidi odradit,
chtěli jsme, aby jich přišlo co nejvíce.
Finančně nás podpořili i ti, kteří třeba
vstupné nezaplatili, ale koupili si třeba
něco k pití. Na dobrovolném vstupném
se vybralo asi 14 tis. korun, což není
částka určitě zanedbatelná. Zároveň se u
vstupného prodávaly propagační předměty sdružení Šance a výrobky nemocných dětí. Celkem se jich prodalo asi za
2.600,- Kč.
Jaký tedy byl tedy celkový výdělek a
co za něj bude pořízeno?
Celkový výdělek činil asi 56 tis.
korun. Tak vysoký byl ale také díky
štědrým sponzorům. Peníze budou
použity na humanizaci dětské hematoonkologické kliniky ve FN Olomouc.
Konkrétně je v plánu rekonstrukce
terasy na onkologickém oddělení. Děti,
které v některé fázi nemoci nemusí být
v izolaci, mohou letní měsíce a hezké
dny trávit venku. Je to ale možné za
určitých podmínek, aby léčba nebyla
narušena, proto je terasu nutné zrekonstruovat.
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Co se týká programu a
účinkujících, ten vám pomohl zajistit kdo?
Netradiční
sportovní aktivity zajišťoval Josef
Ženčák a fa Firemky, s.r.o.,
(www.firemky.cz) z Ostravy.
Josef Ženčák spolupracuje
se Šancí několik let. Sám v
17 letech prodělal leukemii.
Takže snad už není potřeba dodávat, proč poskytuje
značnou slevu právě sdružení
Šance a proč pomáhá. Takže
Pepovi patří první dík.
Odpoledne
vystoupila
skupina ABBA REVIVAL z
Hranic, hrála bez nároku na
honorář. To je další dík.
No a také bych chtěla
poděkovat za dětská vystoupení „Dívky na koštěti“ z
Tovačova,“ Šmoulinky“ z
Uhřičic, Lence Čechové za
ozvučení a Han. dvoru z Polkovic - jmenovitě Ing. Hlavinkovi - za zapůjčení koní.
Chtěla bys ještě někomu
touto cestou poděkovat?
Samozřejmě, lidí, kteří si
zaslouží poděkování, je hodně. Pokusím se na nikoho
nezapomenout, ale nevím,
jestli se to podaří. Nejen
můj dík, ale také velký dík
sdružení Šance bych chtěla
tlumočit všem sponzorům,
kteří přispěli finančními
nebo materiálními dary, patřili mezi ně:
fa Coca Cola,
Ing. Vychodil z Olomouce,
město Tovačov,
obce Oplocany, Lobodice,
Uhřičice, Troubky,
fa BMH-IS, Petr Pumpla,
fa Agro Tovačov, Ferdinand
Večeřa,
Jan Venclík, Tovačov,
manželé
Zahradníčkovi,
Tovačov,
zpracovna ryb Šišma, Josef
Haukvic,
Vladimír Kosek, Tovačov,
manželé Daňkovi, Tovačov,
manželé Peřinovi, Tovačov,
Květinářství MIX, Michaela
Hrubá,
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Marcela Freisová, Tovačov,
Vlastimil Kocián, Tovačov,
Jaroslav Vrána, Tovačov,
T-stavitelství, manželé Černí,
Markéta Hajduková, Tovačov,
Alena a Petr Zavadilovi,
Tovačov,
Alois Studnička, Lobodice,
Jiří Mraček, Tovačov,
manželé Rousovi,
manželé Koneční,
Marek Zavadil,
Romana Olejníčková.
Další velký dík patří všem,
kteří pomohli nezištně a bez
nároku na jakoukoliv odměnu s organizací, prodejem
občerstvení, prodejem propagačních předmětů Šance a
výrobků nemocných dětí, s
dozorem u sportovních disciplín, přípravou i úklidem
areálu apod. Prof. MUDr.
Vladimír Mihál, CSc. (pozn.
red. primář dětské kliniky
ve FN Olomouc) například
neúnavně obsluhoval celý
den výčepní zařízení. Bez
těchto dobrých duší bychom
nezvládli takovouto akci zorganizovat.
Mně nezbývá nic jiného
než poděkovat za rozhovor
a popřát Šanci mnoho šancí,
jak vydělat peníze a prostřednictvím nich pomáhat dětem
s leukemií a poruchou krvetvorby, aby i ony měly svou
šanci na šťastný život, ačkoliv jsou těžce nemocné. Příští
rok se snad opět na Den dětí
sejdeme……
Kvetazaj
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Beskyde, Beskyde, kdo po tobě ide aneb školka v přírodě
Po loňském úspěšném znovuobnovení školy v přírodě v programu mateřské
školy “Barevný svět“ v Tovačově jsme i
v letošním školním roce chtěli tuto akci
uskutečnit. Místo pobytu hotel EURO
Turist v Hutisku Solanec a společný plán
výletů do okolí jsme si domluvili společně v mateřskou školou z Troubek a
vedoucí učitelkou Renatou Ambrožovou.
Do pečlivých příprav zasáhla povodeň, nebylo jisté, zda se nám podaří
odjet v plánovaném termínu a zda děti z
Troubek pojedou. Všechno nakonec proběhlo dle plánu.
V pondělí ráno se za deště rodiče rozloučili s dětmi u mateřské školy v Tovačově. Další zastávka autobusu byla v Troubkách, všude tam bylo plno hasičů a pilně
pracovali na odstraňování škod po povodni. Z Troubek
jely téměř všechny přihlášené děti.
Všechny děti byly plné očekávání, jak se jim podaří
zvládnout týden bez maminky a tatínka a co všechno je
čeká ve škole v přírodě a na co se mají těšit Čekal nás
týden ozdravného pobytu v krásné přírodě Beskyd.
Program naší školy v přírodě se proto nemohl jmenovat jinak než „Beskyde, Beskyde“. Děti poznávaly
krajinu Beskyd, pozorovaly hory, chodily na vycházky
do lesa a učily se vnímat a pojmenovávat vše, co jim příroda v okolí nabízela, stromy, zvířata, rostliny, lidi, jejich
domy i tradice regionu. Děti provázel a motivoval ve
všech činnostech skřítek Beskyďáček a povídal si s nimi,
jak mají přírodu chránit. Působivý byl výlet do skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm i výšlap z Pusteven k
soše Radegasta. Naše výlety se neobešly bez frgálů. Na
výletech a výšlapech nás všude provázela veselá písnička
Beskyde, Beskyde a Máme doma obludu. Veselé, zajímavé a poučné byly i hry pro děti během týdne, hledání
ztracených ovcí, hledání pokladu Radegasta, pyžamovoplyšáková přehlídka a diskotéka s Troubečáky, malování
sk ř ít kov ských
triček, sbírání
a
nalepování
přírodnin
na
skřítkovské čepice pro pomocníky
skřítka
Beskyďáčka,
malování kamenů z potoka na
památku, jízda
na koni v jezdeckém oddíle v
Prostřední Bečvě
a nakonec noční hra „Hledání
nočních skřítků“.
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Večer se děti každý den těšily, zda jim pošťák nepřinese
pozdrav z domova od rodičů a dalších členů rodiny, a jejich
radost z těchto zpráv mě dojímá ještě dnes. Samy kreslily
maminkám své zážitky na pohled a pozdrav domů. Samy se staraly za vydatné pomoci učitelek o své věci, které jim maminky
nabalily do kufrů. Zvládly bez maminky usnout a všechny další
osobní potřeby. Bylo jim smutno po domově, ale těšily se na
další zážitky a hry s kamarády, a nebo také na smutnění neměly
vůbec čas.
Deštivé počasí nám náladu nezkazilo, pláštěnky a gumáky
vždy vyřešily drobné potíže a večer jsme si mohli s přítomnými
dospěláky říci, zase se nám to vydařilo. O 25 dětí se letos na škole v přírodě starali a unaveni, ale spokojeni přijeli paní učitelky
Eva Žažová, Jitka Řepková, já Zdena Ludvová, naše starostlivá
noční chůva Mgr. Jitka Lehká a protože byl s námi i tatínek, pan
doktor Mudr. Jiří Šoukal, děti si všechny nemoci nechaly až na
doma. Rodičům jsme vraceli v sobotu dopoledne za pokřiku „už
jsme tady“ veselé děti plné zážitků a dojmů. Dětem z Troubek i
jejich paním učitelkám přejeme, ať se jim podaří dát jejich školku brzy do pořádku, a těšíme se na naše další společné akce.
Naše škola v přírodě bude jistě v pohodě.
Bez maminek a tatínků odjedeme na chvilinku.
1,2,3,4,5, než se nadějeme budeme zase zpět.
S úsměvem v sobotu, přijedeme k obědu.

ZL
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Poděkování dětí z MŠ

Velké poděkování posílají děti a paní
učitelky učňům ze Střední školy řezbářské v Tovačově a samozřejmě jejímu
vedení a pí ředitelce Stránělové za zhotovení pergol a zastřešení pískovišť v MŠ. I

když jsme si v letošním roce zatím moc
sluníčka neužili, doufáme, že pravé léto
přijde a děti si budou moci hrát na pískovišti v příjemném chládku.
Další poděkování posíláme paní Jitce

Studené za sponzorský dar našim dětem
– pružinové houpadlo, které děti již
vyzkoušely. Děkujeme.
Marie Polčáková

V Tovačově si připomněli 65. výročí osvobození naší země
V úterý 4. května 2010 si občané
Tovačova, především ti z řad Klubu
důchodců, připomněli u pomníku sovětského pilota Kucenka na okraji zámecké
aleje 65. výročí osvobození naší země od
fašismu. Pilot Kucenok byl sestřelen na
okraji Tovačova na samém sklonku 2.
světové války, a patří tak k více než 144
tisícům sovětských vojáků, kteří položili
život v bojích za osvobození naší země.
Krátkou pietní vzpomínku zahájila státní hymna a po ní následovala připomínka hlavních válečných událostí. Krutost
války si vybrala svou daň i v Tovačově,
kde žila i židovská komunita. Z ní bylo
celkem 48 osob odvlečeno do sběrného
tábora v Olomouci a z něj pak v červnu
1942 transportem do Terezína. Většina
tovačovských Židů zahynula v Osvětimi.
Genocidu přežily jen dvě ženy. Postiženo
však bylo i české obyvatelstvo, 17 občanů

města bylo popraveno nebo zahynulo v
koncentračních táborech. Dalších sedm
osob se stalo obětí bombardování dne 30.
dubna 1945. Také konečné osvobozovací
boje si vyžádaly množství obětí. Do dne
osvobození města 8. května 1945 padlo
ve městě a jeho okolí na 70 německých,
42 sovětských a 34 rumunských vojáků
(celkem na našem území padlo na 33
tisíc rumunských vojáků). Dne 8. května
1945 správu města přebral národní výbor
v čele s Miroslavem Šromem a obnovena byla i vlaková doprava do Kojetína.
Ani občané Tovačova nezapomínají na
události 2. světové války. Vděk a úctu si
všichni, kteří se podíleli na osvobození
nejen města Tovačova, ale celé naší země,
nepochybně zaslouží. A měli bychom se
vždy bránit přepisování dějin, ať se ho
dopouští kdokoliv. Jen objektivní výklad
historie je klíčem k poznání a pochope-

ní minulosti. Díky padlým na válečných
bojištích tu dnes jsme a žijeme, na což
bychom ani po 65 letech od konce nejničivějšího konfliktu v dosavadní historii
lidstva neměli zapomenout bez ohledu
na osobní politické či náboženské přesvědčení každého člověka.
Bc. Miroslav Pořízek, Tovačov

Účastníci pietní vzpomínkové akce k 65.
výročí konce 2. sv. války u pomníku sovětského letce Kucenka v Tovačově.

LASKAVÁ IRONIE
Bez láskyplného konejšení, něžného pohlazení a objetí život není možný.
Ženou, která má navíc smysl pro humor
a poetiku, hluboký vztah ke kulturní
tradici a k odkazu předků, je ZORA
BURIANOVÁ. Groteskou i závažnou
pointou svých obrazů, grafik, kreseb a
karikatur hladí, objímá a konejší, něžně
ironizuje svět kolem sebe.
Tvé pastely, grafické techniky, kresba, kreslený humor. Která oblast je
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dominantní? Nebo jsou všechny rovnocenné: doplňují se?
V každém případě se nevylučují.
Něco mám chuť malovat, něco si žádá
spíše grafické zpracování, někdy si doslova vychutnávám perokresbu. Malba však
převládá.
Začněme u kořenů: mělo a má vliv
na tvá díla rodné město a místa tvých
předků?
Rozhodně. Měla jsem velké štěstí,

že jsem byla v dětství obklopena láskou
a krásou, že jsem vyrůstala v Tovačově. Tady bylo pro moji dětskou dušičku
fantastické muzeum v zámku, jehož byl
dědeček spoluzakladatelem a babička
pokračovala v jeho práci. Tovačovský zámek stojí za pozornost a mám radost, že
se muzeum obnovilo. Zámecká nádherná věž mě inspiruje stále a trvale. Jen pro
zajímavost: tovačovské náměstí je jedno z
nejstarších v českých zemích.
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Zora Burianová, narozena 1954 v
Přerově, vystudovala výstavnictví na
legendární ŠUŘce v Brně. Grafika a malba byly jejímu srdci bližší. Osud ji zavál
do Poláčkova „okresního města“, kde
začala tvořit kreslený humor. Vystavovala na výstavách Je nás
pět, s východočeskými
karikaturisty
na krajských
přehlídkách.
Přispívala do
Dikobrazu a
mnoha časopisů. Do podvědomí veřejnosti ji přivedl
humor jejích
kreseb.
Vzpomeneš na výstavy
„Je nás pět“
v
Rychnově
nad Kněžnou
a na své zdejší
působení?
R y c h novských karikaturistických výstav „Je
nás pět“ jsem se zúčastnila s nesmírnou radostí. Jednak jsme navazovali na
humor Karla Poláčka s využitím názvu
jeho nejznámější knížky, který jsme tak
zpřítomnili. Vždycky nás vystavovalo pět. A Rychnov je jedním z kořenů i
mé rodiny: druhý dědeček s babičkou se
tam narodili a děda chodil s Poláčkem
do školy a byl i jedním z aktérů oněch
popsaných klukovin. Doma jsme měli
vše, co spisovatel vydal. Takže: jako dítě
vyrůstající na Moravě, jsem získala vztah
k tomuto městu, kam mě životní cesta na
pár let přivedla.
A co období hostování a spolupráce
s východočeskou výtvarnou skupinou
GAMA?
(skupina grafiků a malířů, která
si desetiletí získává a udržuje věhlas
– pozn. red.)
V Rychnově jsem se seznámila se
členy skupiny GAMA a měla tu čest s
nimi spolupracovat. Díky jim jsem začala
koketovat s grafikou a mnohé jsem se od
nich naučila. Stále jsou to prima kamarádi a moc ráda na ně vzpomínám.
Po odchodu do Prahy jako členka
České unie karikaturistů vystavova-
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la na členských výstavách v Mánesu,
samostatně v Malostranské besedě a
v Galerii Žižkovského antikvariátu. V
osmdesátých letech si přivezla celkem
sedm cen z mezinárodních přehlídek
a výstav karikatury ve Skopji, Zagrebu,
Waraždinu a v
Norsku. Dařilo se jí rozvíjet kontakty
mezi našimi
a evropskými
karikaturisty a
výtvarníky.
Co tě vedlo
k tomu, že jsi
od kresleného
humoru přešla ke grafice a
později k malbě?
Nemohu
říci, že bych
pociťovala
nějaké přecházení. Některé
náměty vidím
jako malbu, jiné
jako
grafiku,
jindy je působivější kresebné zpracování.
A co výstavy?
Nevedu si seznam výstavních aktivit.
Vystavovala jsem doma, v zahraničí, o
některých výstavách jsem se dozvěděla i
později. Samostatné výstavy měly „hlasitější“ ohlas, což jistě každému výtvarníkovi působí radost.
Zora
jako
člověk i jako
výtvarnice byla
vždy
skromná.
Životní osud ji
nejdříve připravil o manžela,
pár měsíců poté
povodeň vyplavila karlínský byt a
do třetice: půdu
se zachráněnými
předměty „navštívili“ zloději. Nežli se do Karlína
mohla vrátit, žila
dva roky v provizoriu. Nedivme se,
že se po takových
událostech umělecky odmlčela.

Chtěla bys ilustrovat knížku?
Ráda, jenže nejsem typ, který by
obíhal redakce a sám nabízel. Zato jsem
od svých blízkých kritizována, přátelé
ze zahraničí tohle nechápou a diví se.
Nabídkám však zůstávám otevřená.
(Přišly nabídky podílet se na animovaném filmu – pozn. red.)
Jaký význam má pro tvou tvorbu
prostředí, domácí zázemí? V minulosti
jsi nemohla jen tak „přejít pár kroků ¨z
obytné části do ateliéru…
„Doma“ bylo a je prodchnuté tvůrčím duchem. Od zařizování společného
bydlení až po nápady jednotlivých členů
rodiny. Význam takového rodinného stavu bytí se těžko vysvětluje. Bylo to samozřejmé, i když jsme měli k životu 35 m2.
Z legrace říkávám: „Dejte mi konírnu a já
ji zabydlím“.
Tvé plány – přání?
Plány – tvořit. Přání – v míru.
Pastelová jemnost i sametová laskavost v po/úsměvech koček, v maskách
kašpárků a v radosti dětí je pohlazením
a objetím moudrého nadhledu. Najdeme je na výstavě obrazů Zory Burianové
pod názvem DVA V JEDNOM (Galerie
VIVO Praha – červen 2010).
Věřme, že výstava je návratem autorky na nejen domácí uměleckou scénu.
Olga Szymanská, volná novinářka

Pozn. redakce: článek byl
napsán pro centrální
pražský
tisk, autorka jej
poskytla i nám.
Zora vystavovala
svou tvorbu i na
zámku v Tovačově v roce 1994.
Dva její nádherné
obrazy vlastní i
město Tovačov.
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Hanácké slavnosti aneb Tovačovské fěrtóšek v Tovačově
V sobotu 12. června pořádalo město Tovačov v odpoledních hodinách v
zámeckém parku folklórní přehlídku
nejen hanáckých souborů. Letošní přehlídka byla nesoutěžního charakteru,
naposledy se konala předloni, neboť se
střídá se soutěžním ročníkem vždy ob
rok.
V téměř tříhodinovém programu
vystoupily dětské i dospělé hanácké soubory z Troubek, Majetína, Hrušky, Manerova, Choliny, Tovačova a Němčic nad
Hanou. Velkým překvapením byl soubor
Vysočan, který do Tovačova přijel z Hlinska. „Nehanácké“ folklórní pojetí zaujalo
snad každého diváka a bylo milým zpestřením celého programu. Škoda, že se pře-
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hlídky nemohl zúčastnit přihlášený slovenský soubor Prameň z Dolné Strehové
z důvodu záplav na Slovensku.
Celé odpoledne bylo velmi teplé slunečné počasí, a tak je obdivuhodné, že
všichni vystupující vydrželi v krojích.
Hanácké kroje totiž nejsou nijak jednoduché.
Závěrečné vystoupení patřilo všem,
kteří umí tančit hanáckou besedu, a kdo
měl chuť, mohl si ji vyzkoušet třeba i s
úplně cizím tanečníkem nebo tanečnicí.
Žádný rekord tím sice nebyl překonán,
ale všichni tanečníci potvrdili, že tradiční
a folklórní pojetí tance mají v krvi a moc
jim to šlo.
Kvetazaj
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60 let organizované myslivosti v Tovačově
Tovačovští myslivci si v letošním roce
připomínají 60. výročí od vzniku organizované činnosti ve městě. Dne 4. dubna
1950 byla ustanovena myslivecká společnost v Tovačově se 12 zakládajícími členy
a schválena byla 22. července 1950 ONV
Kojetín. Důležitým předpokladem pro
vznik a rozvoj organizované myslivosti u
nás byl znárodňovací dekret prezidenta
republiky Edvarda Beneše ze dne 28. října
1945, kterým byly mimo jiné znárodněny velkostatky a lesy, jež tímto přešly do
státní správy. Toto postupně umožnilo
pronájem honiteb a vznik mysliveckých
sdružení. Takto tomu bylo před 60 lety i
v Tovačově.
Na první členské schůzi, která se uskutečnila 26. dubna 1950, byl stanoven název
„Myslivecká společnost v Tovačově“ a
schváleny stanovy společnosti. Zajímavostí pro nás dnes může být i údaj o tom, že
zakládající členové poskytli bezúročnou
půjčku ve výši 1.300 Kč na zajištění finančního provozu společnosti. Mezi zakládajícími členy společnosti byli: Fr. Doležel st.,
Fr. Doležel ml., A. Kohn, S. Kohn, J. Vrána,
A. Přehnal, J. Kolda, J. Kozák, O. Mezuliánik, F. Ondrák, E. Švalbach a B. Hájek.
Ještě téhož roku řady členů rozšířili další
čtyři zájemci o aktivní práci pro myslivost
v Tovačově - Dr. Otevřel, O. Otáhal, K.
Frajs a J. Nedbal, čímž vzrostl počet členů
v roce založení společnosti na celkových
16. Organizace byla oficiálně schválena
tehdejším ONV Kojetín dne 2.11.1950,
nezbytným krokem byl také pronájem
honitby o výměře 1859 ha na dobu 8 let do
roku 1958, a to za nájemné 15.000 Kč.
V okolí Tovačova byly již v dávné
minulosti dobré podmínky pro myslivost.
Bohatství lesů a vodních toků poskytovalo mnoha živočichům dostatek potravy i
potřebný úkryt. Ovšem časy, kdy v okolí
Tovačova žil například tetřívek, tetřev, hejna koroptví a bažantů nebo také množství
zajíců, srnčí či černé zvěře, však dnes již
patří bohužel minulosti. Zatímco ještě
před 60 lety při založení myslivecké organizace žilo v okolí města velké množství
různorodých živočichů, dnešní stav je
mnohem skromnější. Od této situace se
také odráží konkrétní současná činnost
sdružení. Základem myslivecké práce rozhodně není v první řadě lov zvěře, jak se
velmi mylně domnívá část veřejnosti. Je to
především péče o zvěř, sledování jejích stavů a zvýšená ochrana zvláště ohrožených
živočichů. Navíc stále negativně ovlivňuje
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přirozené přírodní podmínky i moderní
zemědělství. V dnešních společenských a
ekonomických podmínkách, kdy v první
řadě dostává přednost podpora toho, co
přináší pokud možno rychlý a maximální
zisk či obecně alespoň nějaký ekonomický
profit, to nemají myslivci pracující navíc
zdarma a ve volném čase vůbec snadné.
Podpora myslivců ze strany státu není na
patřičné úrovni, stejně jako společenská
prestiž této vysoce potřebné a užitečné
činnosti, kterou myslivost nepochybně je.
A to navíc v situaci, kdy se myslivci musejí potýkat se stále obtížnějším získáváním
finančních prostředků i na úrovni obcí a
měst, na jejichž území působí, o krajích to
platí také. Obce i kraje zápolí s nedostatkem financí na všech úrovních a na podporu spolků a zájmových sdružení je prostředků čím dál méně. Ani podnikatelské
subjekty se do podpory myslivosti příliš
nehrnou. S tímto vším se musejí při své
činnosti vyrovnávat myslivecké spolky u
nás. Ani Tovačov v tomto ohledu nepředstavuje žádnou světlou výjimku.
V uplynulých desetiletích se myslivci v
Tovačově také dlouho potýkali i s absencí
vlastního zázemí. Nejprve se proto scházeli v hostinci Na Lapači, později v jedné místnosti na zámku nebo na radnici.
Důležitým mezníkem byl rok 1978, kdy
organizace získala historickou budovu
haltýře, založenou původně již Vilémem
z Pernštejna, tehdejším majitelem zdejšího panství. Tovačovští myslivci tak po
mnohaletém úsilí konečně získali kvalitní

a důstojné zázemí pro svoji činnost, které
jim dobře slouží dodnes.
Mezi základní činnosti spolku patří
nejen sledování a udržování stavu zvěře
v honitbě, ale i ochrana přírody obecně.
Do tohoto nezbytně patří i činnost na
brigádách. Jako jinde i u nás v Tovačově
se musejí vyrovnávat i s malým zájmem
mladé generace o myslivost obecně, o
aktivní pravidelné práci ve spolku ani
nemluvě. Každý, kdo se blíže seznámí s
činností myslivců, pozná, že jde především o náročnou práci v nelehkých podmínkách a že ji dělají především nadšenci.
Názory ve smyslu, že myslivci v prvé řadě
vybíjejí zbytky naší zvěře, svědčí o povrchní znalosti jejich práce, která se řídí jasně danými předpisy a stanovami. Ostatně
kdo z těchto kritiků ve svém volném čase
třeba vysazuje dřeviny nebo v zimě chodí přikrmovat zvěř? Ačkoliv si to málo
uvědomujeme, myslivecká práce patří do
širší mozaiky celkové činnosti při údržbě
a ochraně naší přírodní a kulturní krajiny.
Její společenský přínos je tak nezpochybnitelný.
Práce myslivců není jen o lovení a
posezení nad zvěřinovým gulášem, toto je
až odměna ze předchozí práci. Každý, kdo
se chce dozvědět více o myslivosti u nás,
najde ucelené informace na webových
stránkách Českomoravské myslivecké jednoty - www.cmmj.cz. Možná pak nahradí
obecně rozšířené mýty reálnými a objektivními informacemi.
Bc. Miroslav Pořízek, Tovačov.
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12. ročník Tovačovského portálu
- vlídného a pohodového festivalu se blíží
Už na pátek 13. srpna je
připraven program pro všechny, kteří chtějí strávit dva dny v
příjemném prostředí zámeckého parku. V pátek v podvečerních hodinách bude zahájena
výstava fotografií v prostorách
zámku, která přejde do společného muzicírování a posezení
u ohně. Kdo si donese hudební
nástroj, může si zahrát a zazpívat spolu s bluegrassovou příbramsko-hranickou
formací
Blue Stones, s přáteli a pořadateli. Vstup v pátek je zdarma,
připraveno bude i malé občerstvení z grilu a ze sudu.
V sobotu 14. srpna zahajujeme ve 14.00 hod. litovelským
folkrockovým uskupením Noaco a téměř do dvaadvacáté hodiny se na podiu prostřídá desítka
kapel různých žánrů. Vloni se
vám nejvíce líbila Epy de mye
z Českých Budějovic, neúnavné
a nakažlivé akustické trio, pro
které je muzika potravou. Nejen,
že hráli na pódiu, ale zpívali u
ohně až do nedělního rána. Pro
příznivce folkové muziky máme
připravenou lahůdku v podobě
tria Šantré z Prahy, kteří z vážných zdravotních důvodů nemohli vloni
na festivalu účinkovat. Pro trampskou a
folkovou část posluchačstva jsme pozvali
Přístav z Brna, který u nás není rozhodně nováčkem. Žádné ukulele lká tmou

ani romanticky zvlněné peřeje, ale dobře udělaná muzika. Tak trochu bluesově
naladěná je kapela Alibaba z Horky na
Moravě, která se představuje i na takových festivalech, jako je Blues Aperitiv v

Šumperku. Spíše do folkrocku je
laděná ostravská Dobrá poloha.
Z pátečního večera na sobotní pódium se přesunou také
Blue Stones a na večerní pořad
Hodinky ve věži vás pozve duo
Dobrozdání z Opavy.
Hostem večera je velmi
zajímavá kapela z Brna pod
vedením nepřehlédnutelného
hráče na příčnou flétnu Zdeňka Němečka, říkají si Quanti
Minoris a bývají označování
jako hradní rock. O svých začátcích napsali:
„Duo Quanti minoris vzniklo v roce 1998. Putovali jsme od
hradu k hradu, až jsme získali
domovské právo na hradě Buchlově. Tam jsme začali v kapli sv.
Barbory natáčet naše první CD.
I přesto, že jsme přišli s prosbou
ve veliké pokoře a úctě za zdejšími duchy, neboť kaple sloužila
jako rodinná hrobka Berchtoldů, nebylo možné v těchto krásných prostorách práci realizovat
a dokončit. Těžko se to vysvětluje a většinou to chápou jen kasteláni a lidé, kteří mají nějaké to
strašidlo doma. Ač duchové až
tak zlí nebyli a nebylo se čeho
bát, mizely nám přes noc záznamy, které
jsme večer prokazatelně uložili a zálohovali. Do kaple neměl nikdo přístup, klíče
jsem měl v kapse a spali jsme v autě přímo před kaplí. No prostě si z nás dělali
prču, jak bývá jejich dobrým zvykem v
těchto končinách. Aspoň je na co vzpomínat, bylo tam moc krásně. Nelze než
všem opět poděkovat jmenovitě: Černé paní na Buchlově, rytíři Jindřichovi,
hradním vílám Libušce a Irence i kastelánovi Jiřímu.
Po několika letech marného hledání
muzikantů, kteří by byli ochotni hrát středověkem říznutou muziku, jsem řízením
osudu v létě 2005 potkal spolek tří muzikantů beze jména, téměř bez repertoáru, ale hlavně bez předsudků. Na rozdíl
od všech ostatních mě neodkazovali do
nejmenovaných partií a nesnažili se mne
přesvědčit, že je to muzika na „dvě věci“.
Naopak, snažili se splnit všechna moje
hudební přání a požadavky, které zvláště
Pokračování na straně 16
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Vymaluj si svůj Tovačov

Spanilá věž - Daniela Hostašová

Dům na Náměstí - Tereza Mertová

strana 14

Číslo 2/2010

Tovačovský Kamelot

Jan Nepomucký - Filip Navrátil

Zámek - Filip Navrátil.
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Pokračování ze strany 13
v prvních měsících naší spolupráce pro
ně musely být značně vyčerpávající, ale
snad i přínosné. Doufám, že mé příkoří
páchané na jejich muzikantských duších
mi už odpustili a za to všechno jim patří
můj velký dík.“

jemně intimním prostředí tentokrát přivítala našeho dlouholetého spíkra Jirku
Němce, který vám bude číst ze své knihy
Vilémky.Večer bude čistě mužský, neboť
ho doprovodí pánské duo Dobrozdání, dva hlasy spolu s několika různými
hudebními nástroji.

Souběžně s countrybálem přerovských Šediváků se tradičně otevře kaple
tovačovského zámku, aby ve svém pří-

Během celého dne a následně i v
neděli bude jezdit vláček do Kojetína
a zpět a svážet nejen milovníky šmíru,

výhybek a fotografování, ale hlavně festivalové návštěvníky. Celý portální tým
bude připraven vám naservírovat nejen
příjemnou muziku, ale také dobré občerstvení a pohodovou letní atmosféru, tak
se přijděte podívat.
Průběžné informace a zprávy z příprav najdete na stránkách www.tovacovsky-portal.cz a na síti www.facebook.
com
Za portální tým: Arana Nosálová

VOJENSKÉ MANÉVRY V TOVAČOVĚ
Ranní probuzení v Tovačově 3.dubna do mlžného oparu bylo v brzkých
hodinách protkáno burácivým hlukem
výkonných motorů těžké bojové techniky z nedávné výzbroje Armády ČR, která
přijela na pozvání organizátorů 1. ročníku výstavy modelů Open Kit Show The
Plastic People of Tovačov. Takové probuzení zajisté u některých muselo vyvolávat
smíšené pocity, ale první zvědavci neváhali ani okamžik, aby nasáli atmosféru,
která začala u sportovní haly houstnout.
Za dokonalé spolupráce našich dobrovolných hasičů pod velením Petra
Majara byla na parkovišti zaparkována a
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veřejnosti zpřístupněna vozidla ZIL-157 s
přívěsem pro převoz raket SS-18, obrněné
transportéry OT-64 SKOT, 30mm protiletadlový dvojkanon vz.53/59 a technika
našich dobrovolných hasičů z Tovačova.
V tu dobu již uvnitř sportovní haly probíhala prezentace vystavovatelů a poslední
úpravy před slavnostním zahájením.
Před samotným vchodem do sportovní haly dále byla umístěna technika
spojeneckých vojsk z období II. světové
války, zejména slavných vozidel US army
Jeep Willys a Dodge WC56, ale k vidění
byl i originální Ford Mustang kabrio, kterému velel americký generál, k neroze-

znání od pravého. Jakmile se ze zamaskované polní kuchyně PK-26 začala
linout vůně pravé vojenské zelňačky,
byl do éteru po neviditelných vlnách
internetu zprovozněn historicky první
přímý přenos z modelářské výstavy v
ČR prostřednictvím s.r.o. Comworld
Tovačov a na výstavu začali proudit
první návštěvníci.
Na diváky čekalo celkem 400 vystavených modelů od 200 vystavovatelů ve
všech měřítcích a kategoriích. I když
doménou modelářů jsou plastikové
modely, prestižní cenu diváků získal
nepřehlédnutelný unikátní model US
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letadlové lodi z papíru od Jirky Velochy
ze Štětovic u Vrbátek.
Obrovský zájem o vystavenou techniku projevovaly nejen děti, ale i rodičové,
zejména ta polovina, která si s vystavenými stroji užila v dobách minulých své,
občas i slzu zamáčkla. Děti své nadšení
přenesly i k prodejcům modelářských
potřeb, když zcela vykoupily takzvané
startovací modelářské balíčky pro začátečníky.
Věříme, že nezůstane jen u těchto
balíčků, ale že se nám podaří rozšířit řady
nejpočetnější volnočasové zájmové skupiny v ČR o další nadšence, kterým jsme
tímto chtěli nabídnout ukázku smysluplného využití volného času. Díky nevyčerpatelnému entuziasmu Jakuba Koska
a jeho armádních spolubojovníků byla
veřejnosti představena výstroj a výzbroj
profesionálních vojáků, od kterých se
valná většina návštěvníků prostě nemohla odtrhnout.
Jelikož sluníčko během dopoledne
rozmetalo jak ranní mlhu, tak i jakékoliv pokusy o mračna, mohli návštěvníci s
unikátní pohlednicí ve výtvarném pojetí
místního ilustrátora Zdenka Macháčka
využít vstup zdarma na zámeckou věž k

dalekému rozhledu.
Během výstavy odjela kolona terénních vozidel US army v čele s generálmajorem letectva Jiřím Kubalou do Troubek
k pomníku amerických letců z II.světové
války, kteří zahynuli v sestřeleném bombardéru B-24 Liberator. Jejich památka
zde byla uctěna položením věnce.
Kolona se dále přesunula do Věrovan,
kde byla u rodného domu št. kpt. Jaroslava Himra uctěna položením kytice jeho
hrdinská smrt jako letce ve službách královského letectva v Anglii, a to za početné
účasti místních obyvatel a především přímých potomků.
Na závěr uctění památek hrdinů II.
světové války v našem okolí byl za účasti
starosty města Leona Bouchala položen
věnec u pomníku sestřeleného letce plk.
Kucenka.
Poté již proběhlo vyhlášení vítězů jednotlivých modelářských kategorií a předání cen na pódiu sportovní haly. Nutno
uvést, že mezi oceněné patřily i modely
žáků naši základní školy, a to Jirky Halíře
a Jana Patočky. Nejúspěšnějším se ovšem
stal modelář Jiří Velocha ze Štětovic, který posbíral za své papírové modely celkem tři ocenění.
Celá akce by
se
neuskutečnila bez nezištné a
dobrovolné pomoci občanů města
Tovačova,
kteří
obětovali svůj volný čas přípravě a
průběhu akce, a
samozřejmě všech
sponzorů,
před
kterými je nut-

no smeknout. Speciálně musíme ovšem
poděkovat Věrce Klaudové, Jitce Peřinové, Michale Koldové a Martině Kyasové,
na kterých v jejich věku stála celá organizace všech vystavovatelů a příchozích
diváků, čehož se zhostily s neuvěřitelnou
grácií a elegancí.
Celkem tisíc návštěvníků sobotní
akce, podle referencí a ohlasů na internetových portálech a na základě přímých
rozhovorů během výstavy, odcházelo
s nadšením, spokojeností a těšením se
na příští ročník, který Vám, občanům
Tovačova a všem návštěvníkům města,
nabídne ještě více zábavy a ukázek, tentokrát do večerních hodin, zpestřených
1.militároškántrošbáloš v podání živého
vystoupení Michala Tučného Revival ! A
na závěr Vás čeká překvapení: 1. ochotnické představení obyvatel Tovačova.
Václav Bílý, Zdenek Macháček,
Marcel Klauda, Mojmír Skopalík

Malé ohlédnutí …
V rámci velikonočního jarmarku 3. a
4. dubna 2010 si návštěvníci mohli prohlédnout jarní a velikonoční výzdobu v
prostorách tovačovského zámku, kterou
si pro ně jako tradičně připravily členky
Tovačovského zámku, o.p.s. Jejich výtvory byly opravdu originální a nevšední.
V neděli 11. dubna 2010 proběhl v
obřadní síni tovačovského zámku křest
knihy Amatérské divadlo na Tovačovsku.
Kniha popisuje vznik a vývoj divadelnictví jak v Tovačově, tak i v okolních

Číslo 2/2010

obcích, jako jsou Kojetín, Brodek u Přerova, Citov, Ivaň, Klopotovice, Nenakonice, Dub nad Moravou a Troubky nad
Bečvou.
Knihu připravil kolektiv autorů pod
vedením PhDr. Ingrid Silné, PhD., a na
vydání se podíleli Tovačovský zámek,
o.p.s, Region Věrovany a město Tovačov.
Poslední akcí, která proběhla, byla již
tradiční vycházka po Tovačově s názvem
- Poznávej své město. Tato vycházka se
uskutečnila v sobotu 15. května 2010. Pro
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letošní téma bylo zvoleno – po stopách
Průvodce z roku 1910, který vydal František Obzina. Účastníci vycházky se tak
mohli na vlastní oči přesvědčit, jak se za
sto let změnila tvář města, co již nestojí
anebo co naopak nového přibylo.
Na základě tohoto již historického
Průvodce se připravuje jeho nové vydání, ve kterém bude zapracován Průvodce
z roku 1910, který bude navíc doplněn
současnou situací. Tato nová publikace
by měla vyjít na sklonku letošního roku.
Ukončení komentované vycházky
proběhlo na nádvoří zámku, kde se za
poslechu hudby mohl každý účastník
občerstvit. Úplnou tečkou za letošní
vycházkou se stalo divadelní představení
v podání DDT.
A na co se můžete v nejbližší době
těšit?

V sobotu 26. června 2010 proběhnou
v prostorách tovačovského zámku XIII.
noční prohlídky, tentokráte na téma historický román.
Těšíme se na Vaši účast.
Mgr. Antonín Havlin

HASIČSKÉ STŘÍPKY
Oslava svatého Floriána
15. týden 2010 nezačal vůbec dobře.
Nejenže počasí bylo nevyzpytatelné, ale
vlivem erupcí islandské sopky Eyjafjallajökull se do ovzduší nad celou Evropou
dostal prach, který uzavřel vzdušný prostor také nad Českou republikou, ale také
byl na víkend vyhlášen státní smutek z
důvodu solidarity s polským národem z
důvodu tragické události zřícení vládního letadla, při kterém zahynuli nejvyšší
představitelé Polska .

Sobota 17. dubna se zahalila do slunečního pláště, a tak hned z rána byl
tovačovský zámek v obležení hasičů.
Důvodem bylo konání druhého ročníku soutěže v hasičském sportu – Železný hasič.
Do soutěže bylo původně přihlášeno
padesát tři soutěžících z různých koutů
České republiky, nakonec odstartovalo
čtyřicet devět soutěžících.
Soutěžní klání zahájil slavnostní
nástup, při kterém minutou ticha všichni soutěžící a návštěvníci uctili památku
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polské tragédie.
Soutěžní trať nebyla nijak jednoduchá. Soutěžící nedokazovali jen fyzickou připravenost, ale mnohdy i psychickou odolnost, neboť nebojovali ani tak
mezi sebou, ale spíše sami se sebou. Trať
byla sestavena z lešení, na které museli
soutěžící vytáhnout kanistry naplněné
vodou, dále překonat překážky, následovala práce s hadicí, přesun břemene a
poté přišla nejtěžší část - vystoupat 82
schodů do věžní komnaty, kde byl stanovený cíl. Soutěžící vše zdolávali s dýchacím přístrojem.
Na prvním místě se umístil Milan
Pařil s SDH Nevcehle s celkovým časem
1:36,70, druhé místo obsadil Jiří Mikulecký (SDH Horní Sloupnice, 1:38,54) a třetí
místo Jaroslav Poukar (SDHNevcehle,
1:39,88). Z místních se nejlépe umístil na
místě čtvrtém Petr Majar s časem 1:41,36.
Nejstarším soutěžícím byl Milan Majar
ml (*1963, SDH Tovačov, 2:36,30), který
se umístil na 37. místě.
Po slavnostním vyhlášení výsledků

následovala volná zábava.
Stejně jako loni přišli podpořit soutěžící nejen členové jednotlivých týmů,
ale i obyvatelé města.
V zámeckém areálu si návštěvníci
mohli prohlédnout historickou hasičskou
techniku a prokázat svůj um při střelbě ze
vzduchové pistole.
Akce se stejně jako loni vydařila. Je
nutné poděkovat všem sponzorům a
organizátorům, kteří jakýmkoli způsobem přispěli ke zdárnému průběhu soutěže.

Po ukončení soutěže se mnozí přesunuli do nedalekého Dubu nad Moravou, neboť zde pobíhala v pořadí již III.
hanácká hasičská pouť.
Nejprve proběhla nezbytná registrace jednotlivých sborů a následně se začal
tvořit průvod, který vyšel z dubského
náměstí ve čtrnáct hodin a směřoval ke
kostelu Očišťování Panny Marie.
V čele průvodu se nesly vlajky,
následně se řadila hudba a představitelé
politické scény a hosté. Poté následovali
uniformovaní hasiči a široká veřejnost.
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Nechyběla ani delegace zástupců z Polska. U kostela je přivítal místní kněz P.Jan
Kornek a následně průvod vstoupil do
chrámu.
V rámci mše svaté proběhlo i předávání ocenění zasloužilým hasičům za
jejich činnost. Za tovačovské hasiče ocenění převzal Milan Majar st.
Odpoledne patřilo volné zábavě, kdy
si zasoutěžily i tovačovské ženy, které ve
smíšeném družstvu žen obsadily druhé
místo. Nešlo však o soutěž, ale spíše o to,
představit hasičskou činnost ostatním obyvatelům. Ukázat, že se hasiči umí bavit.

Z hasičského notesu
V sobotu 10. dubna 2010 se opět po
roce sešli mladí hasiči ve sportovní hale v
Tovačově, kde proběhla netradiční jarní
soutěž „Hasičské piškvorky“. Tuto soutěž si pro mladé hasiče připravili členové
Moravské hasičské jednoty.
Soutěže se účastnilo 71 dětí, které
předvedly své dovednosti, obratnost a
um při různých disciplínách. Zástupci
mladých hasičů z Tovačova se umístili na
předních místech.
15. května 2010 se uskutečnila okrsková soutěž (okrsku Kojetín) v Tovačově.
V obležení tentokráte nebyl tovačovský
zámek, ale silnice u Hradeckého rybníka,
kde si zasoutěžili členové SDH Tovačov,
SDH Oplocany a SDH Kojetín.
Nikdo netušil, co přinese 20. týden
2010. Od pondělí 17. května 2010 bylo jasné, že se něco stane. Nebylo dne, kdy by
nepršelo a předpověď počasí ohlašovala
přívalové deště, prudké lijáky a následné
vzestupy hladin řek. K vzestupu došlo i na
řece Bečvě, která po třinácti letech opět
zalila nedaleké Troubky nad Bečvou. Touto cestou chci poděkovat také tovačovským
hasičům, kteří se podíleli svou prací na evakuaci a činnostech, které byly zapotřebí.

Návštěvníci si mohli prohlédnout
vystavenou hasičskou techniku.
Pro děti byly připraveny různé soutěže, kde si mohly vyzkoušet své dovednosti a um.
Lze konstatovat, že stejně jako ranní soutěž v Tovačově se i hasičská pouť

vydařila a podařilo se ukázat všem, že i
hasiči se dovedou bavit a občané mohli
alespoň na chvilku zapomenout na běžné
každodenní starosti a trošku se uvolnit a
hlavně pobavit.

Po opadnutí vody však jejich činnost
neustala, ale spíše naopak, i když se řeky
vody řek (Moravy a Bečvy) vrátily do
svých koryt, deště neustaly.
Hasiči se podílejí na odčerpávání spodní vody, která vyvěrá na poli a
ohrožuje provizorní silnici do Annína,
dále čerpají vodu v ulici Podzámčí a na
sídlišti Zvolenov.

Kromě výročí tovačovské dráhy se konalo i výročí 130 let od otevření trati Hulín
– Kroměříž.
Mgr. Antonín Havlin

Hasiči se podíleli také v sobotu 22.
května 2010 na doplňování vody do parní lokomotivy 433.002 „Matěj“ (vyrobena v roce 1948 v pražské lokomotivce
ČKD a dnes ji v provozuschopném stavu udržují nadšenci a zaměstnanci depa
ČD ve Valašském Meziříčí), která přijela
v rámci oslav 115. výročí železniční trati
Kojetín Tovačov. (První vlak celou trať
poprvé projel 1. září 1895 a za jejím zrodem stojí David rytíř Gutmann, naposledy byl pravidelný osobní vlak vypraven
z tovačovského nádraží 30. května 1981.
Dnes se na této trati projedete jen při
zvláštních příležitostných akcích.). Parní lokomotivu vypravily České dráhy,
a.s., a Kroměřížská dráha, o.s., na tratě
mezi Tovačovem, Kojetínem, Kroměříží
a Zborovicemi při příležitosti konání
tradičního Pohádkového lesa – Divoky.

Velká voda 2010 a hasiči
Letošní květen je studený a mokrý.
Podobný květen byl také před 145 lety.
Co se vlastně letos stalo? Tlaková níže
nad Balkánem posílala vodu do střední
Evropy, potom se níže přesunula nad
Ukrajinu a nastala situace jako před 13
lety. Od soboty 15. května prší a prší, a
to nejvíce v Beskydech, kdy za jeden den
spadlo i 150 mm vody, tj. 150 l na 1m2.
Vodou nasátá země již další vodu nebere a ta stéká řekami do údolí. Nejvíce
je postižena severovýchodní Morava, a
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to zejména Karvinsko a Těšínsko. Také
střední Morava dostává svůj díl. Voda z
Beskyd a ostatních hor teče do Bečvy. Ta
se následně vylévá v lázních Teplicích,
Hustopečích a dalších obcích na Hranicku. V poledne v pondělí 17. 5. je již
voda v Přerově a v noci na úterý je zase
v Troubkách.
Co dělali hasiči z Tovačova?
V pondělí odpoledne jsou posláni do
Lobodic, kde stavějí ochranou hráz z pyt-

lů s pískem na hrázi Moravy u plynárny.
Přijeli asi ve 20 hodin celí promáčení.
Hned ve 23 hodin večer jsou povoláni
do Troubek, kde pomáhají při evakuaci,
stavějí hráze z písku, zkrátka dělají, co
je potřeba. Patří sem také jedna perlička. Naši dva hasiči Tomáš Lajza a Radim
Pavlík dostávají příkaz Avií 30 dopravit
rodičku z Troubek do Bedihoště, kde si
rodičku přebere sanitka z Prostějova. Tato
operace dopadla dobře, narodil se plaváček Martin Špalek. Zásah v Troubkách

strana 19

Tovačovský Kamelot
trval do 6.30 ráno. Ale hned v 11 hodin
dopoledne je vyhlášen další poplach a
hasiči jedou stavět ochranou hráz k čerpací stanici společnosti VaK Přerov na
Tovačovských jezerech, která se nachází nedaleko soutoku Moravy a Bečvy. V
průběhu týdne se také čerpala voda ze
sklepů v panelácích na sídlišti Zvolenov
v Tovačově.
A jak probíhala velká voda v Tovačově?
V pondělí začala pomalu stoupat

řeka Morava, kterou zatlačila od soutoku obou řek velmi vysoká řeka Bečva.
V úterý teče vysoká voda ze Splavské
do mlýnského náhonu a vytéká také do
Huštové po obou stranách cesty z Tovačova do Přerova. Zaplaveny jsou některé
sklepy na Zvolenově. Voda stoupá také v
Anníně, kde se hodně zvedla řeka Blata
(Viklička). Spodní voda se tlačí na pole
a zahrady pod hrází mlýnského náhonu.
Zatopeny jsou zejména chaty pod hrází.
Stav se pozvolna mění k lepšímu ve čtvr-

tek odpoledne a v pátek. V neděli 23.5.
jsou naši hasiči nasazeni opět v Troubkách, kde čerpají vodu z lagun.
Na závěr mi dovolte, abych všem
našim hasičům poděkoval za obětavou
práci a vysoké nasazení při provádění
záchranných prací.

Josef Pavlík
starosta hasičů

Hasičské piškvorky
Již podesáté se setkali mladí hasiči z Tovačova, Lobodic, Přerova,
Popůvek,Týna nad Bečvou a Horky nad
Moravou v tovačovské hale. Probíhala
zde netradiční halová soutěž Hasičské
piškvorky pořádaná Moravskou hasičskou jednotou pod záštitou města Tovačova. Tuto soutěž před 10 lety vymyslel
pan Vratislav Hrazdil pro zpestření činnosti a utužení kondice v zimních měsících. Za to mu patří velký dík.
Město Tovačov zapůjčilo mladým
soutěžícím halu a ti toho opravdu využili. Už názvy soutěží prozradily, že tato
soutěž není nějaká klasika. Při soutěži
slepospoj si hasiči vyzkoušeli spojování hadic poslepu, při soutěži sedohody
museli pozadu nahrát sedícímu spoluhráči fotbalový míč a další soutěžní disciplína tenisváha prověřila soutěžící, zda
se umí spolu domluvit a tenisové míčky
přenést na tyčích společnými silami slalomem.
A jak dopadli naši mladí hasiči?
Tovačovské družstvo mladších ve
složení Vendula Krajčová, Zuzana Haukvicová, Michaela Křepelková, Kristýna
Tomková, Jiří Borek, Robert Kolář, Lukáš

Navrátil, Tomáš Pavelka a Tomáš Zavadil
obsadilo 2.místo.
Jubilejní 10.ročník této soutěže v
kategorii starších vyhráli domácí hasiči Michaela Koldová, Klára Konupková,

Gabriela Majtnerová a Patrik Horák.
Děkujeme městu Tovačov, OHJ Přerov a ostatním sponzorům za ceny do
soutěže a těšíme se na další ročník.
Vedoucí mladých hasičů

Šlápněte s námi do pedálů !
Oddíl cykloturistiky už letos najel přes
500 km. Počasí nám zatím přálo, a tak jezdíme kratší i delší trasy se zastávkami na
odpočinek a občerstvení. Kratší trasy jsou
např. do Skalky (22 km), Majetína - Olší
(24 km), pěkná trasa je lesem z Lobodic
do Zářičí a Chropyně (24 km). Také jsme
uspořádali cyklovýlet do nedaleké Krčmaně, kde se nachází chráněné území
„ U Strejčkova lomu „ a „U Bílých hlín“.
Jde o lokalitu se zajímavými srázy a lomy,
kde se na podloží devonských vápenců
nachází zbytky teplomilné květeny (více
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jak 100 druhů).
Mezi nejvýznamnější patří koniklec
velkokvětý, který
rozkvétá začátkem
dubna. V sobotu,
kdy jsme se tam na
louku plnou krásně
rozkvetlých konikleců přijeli podívat i my, nás tam
bylo několik desítek obdivovatelů z
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celého okolí. Na další trasy se chystáme
do lázní Slatinic, podívat se na vypuštěnou Plumlovskou přehradu a snad nám
vyjde i celodenní výlet do Litovelského
Pomoraví. Tovačovští cyklisté starší i
mladší, připojte se k nám a udělejte také
něco pro své zdraví a potěšení. Vyjíždíme
vždy v sobotu ve 13.30 hod. od sportovní
haly. Někdy jezdíme i během týdne podle
zájmu a počasí. Srdečně všechny zve Karla Kůrková

Pódiové skladby
V sobotu 17.4.2010 proběhla ve sportovní hale v Tovačově přehlídka pohybových skladeb Olomoucké krajské asociace
Sportu pro všechny, které se zúčastnilo 17
skladeb. Domácí TJ Sokol Tovačov reprezentovaly čtyři skladby.
Skladba pro rodiče a děti „Sen o
ZOO“ pod vedením Hany Cetkovské,
skladba pro 5 až 7 – letá děvčátka „Dívky na koštěti“ autorky Ivany Zavadilové,
starší žákyně se skladbou se stuhami a
třásněmi „Andělé a démoni“ autorky
Martiny Halířové a skladba „Tančí celá
rodina“ autorky Ivany Smolkové.
Ve sportovní hale vládla při vystoupeních cvičenců a tanečníků opravdu skvělá atmosféra, kterou se divákům podařilo
vytvořit a pomoci tak cvičencům zbavit se trémy a s úsměvem tak předvést,
co intenzivně během roku natrénovali.
Skladby domácí TJ Sokol Tovačov měly
„výhodu“. Podle potlesku a povzbuzování
diváků bylo jednoduše znát, kdo je tady
doma. Určitě to zatím byl pro domácí
největší potlesk letošní sezóny!
Stejně jako diváci, tak i odborná porota ocenila domácí skladbu „Tančí celá
rodina“
a vybrala
ji
mezi tři
nejlepší
skladby
přehlídky.
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Naše malé Saxany mají za sebou další
velkou zkušenost! V sobotu 22.května se
zúčastnily taneční soutěže Dance evolution 2010 v Přerově, jejímž organizátorem
je Středisko volného času Atlas a Bios
Přerov. Za předvedení své skladby „Dívky na koštěti“ získaly 1.místo v kategorii
parketové kompozice - mini - a přivezly
si domů kromě spousty dojmů a zážitků také ZLATÝ POHÁR! Za úspěšnou
reprezentaci jim patří velký dík.
Ivana Smolková a Ivana Zavadilová

Pozvánky
Sbor dobrovolných hasičů Tovačov,
KRPŠ při ZŠ a MŠ Tovačov, o.s.,
a Klub dětí a mládeže Tovačov ,o.s.,
pořádají
v sobotu 26.6.2010 od 14.00 hod. v areálu fotbalového hřiště „Pod Břízami“

Dětský den.

Vstupné dobrovolné.
Odměny pro děti.
Slosovatelné startovní lístky.
Pro děti skákací hrad zdarma!!!
Občerstvení zajištěno.
Výtěžek akce poslouží na podporu činnosti
Klubu dětí a mládeže Tovačov, o.s.
Srdečně zvou pořadatelé!!!

Dovolujeme si pozvat širokou veřejnost na

tradiční myslivecké zábavy
konané na zahradě mysliveckého domu v Tovačově.
Nebude chybět výborná živá hudba, bohatá myslivecká tombola,
výborná myslivecká kuchyně z již osvědčenými specialitami jako např. srnčí guláš, pytlácká kapsa, myslivecké ražniči,
pečený divočák se zelím a knedlíkem a speciality z udírny klobásy a žebírka. Samozřejmostí je točené pivo,víno
a něco pro zahřátí.
Vstupné na obě zábavy pouhých 60,- Kč.
Červnová noc se koná 26.6.2010 od 20.00 h.
Srpnová noc se koná 14.8.2010 od 20.00 h.
Srdečně zvou všechny tovačovští myslivci z MS Haná.
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Pozvánka na výstavu a den otevřených dveří
Dovolujeme si Vás pozvat na tradiční prezentační a prodejní výstavu prací žáků oboru umělecký řezbář a truhlář pro výrobu
nábytku. Výstava se bude konat 24.-26. června 2010 v areálu školy na Nádražní ulici č. 146 v době od 8.00 do 17.00 hod. (26.června
od 8.00 do 14.00). V těchto dnech mohou rodiče také získat informace o možnosti studia obou oborů.

Hodové oslavy
v Tovačově
Letošní hodové oslavy v Tovačově proběhnou v mírně odlišném duchu, než
je obvyklé. Hodový program bude situován na víkend před svátkem sv. Václava, v sobotu a v neděli 25. a 26. září. V
sobotu 25. září proběhne ve spolupráci
s Komitétem 1866 rekonstrukce bitvy u
Tovačova z 15. července 1866. V neděli
26. září se můžete těšit na koncert Pavla
Nováka ml.
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„Čtení a spaní
na zámku“

I letos se můžou
všechny děti, které
rády čtou a chtějí
zažít něco dobrodružného, těšit na
noc strávenou na
zámku. V pátek 27.
srpna jim to bude
umožněno. Přihlásit se mohou všichni zájemci v průběhu prázdnin na tel.
číslech - 731 023 340, 723 334 794
nebo přímo na pokladně zámku.

UPOZORNĚNÍ
V sobotu 26. června a v neděli 27.
června budou zámek i věž pro návštěvníky v obvyklou otvírací dobu uzavřeny z důvodu konání nočních prohlídek. Noční prohlídky začínají v sobotu
26. června od 19 hodin.

V sobotu 3. července budou zámek
i věž pro návštěvníky v obvyklou otvírací dobu uzavřeny z důvodu konání
primice.
Děkujeme za pochopení.
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Tovačovský zámek o. p. s. pod záštitou Města Tovačov pořádá

Informace a předprodej u pí. Liškové na MěÚ v Tovačově (tel. 737 860 568,
581 706 954). Prodej 26. 6. 2010 od 18.00 v zámeckém parku
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Kalendář divadelních zájezdů v sezoně 2010/2011

Národní divadlo Brno
Mahenovo divadlo
Po 20. 9. Gioacchino Rossini

Popelka

19.00

Opera o dvou dějstvích. Nastudováno v italštině s titulky českého překladu.
Příběh o Popelce, která navzdory svému nevlastnímu otci a sestrám najde štěstí po boku prince, patří k nejznámějším a nejoblíbenějším pohádkám. Není tedy divu, že inspirovala mladého Rossiniho, který po velkém úspěchu Lazebníka sevillského hledal další námět na operu. Ačkoliv byly z libreta odstraněny nadpřirozené motivy, skladatel vytvořil dílo plné vtipu, brilantních
ansámblů a virtuózních árií pro malé i velké diváky. Autorem svěží pohádkové inscenace je mladý slovinský výtvarník a režisér
Rocc, který je od ledna 2010 uměleckým šéfem Janáčkovy opery NDB.

Janáčkovo divadlo
Út 5. 10.

Georges Bizet – Rodion Ščedrin

Carmen

19.00

V inscenaci současného baletu Carmen španělského choreografa Cayetana Sota tvoří základní hudební doprovod Suita Carmen, kterou zkomponoval ruský skladatel Rodion Ščedrin pro balet Vekého divadla v Moskvě. Vycházel přitom z hudební předlohy opery George Bizeta. Na rozdíl od operního libreta zde ale vystupuje postava Vypravěče, který spolu s Carmen, Donem Josém
a Toreadorem tvoří čtveřici hlavních rolí. Sotova Carmen je současnou baletní inscenací s nevídanými krokovými variacemi,
zvedačkami, akrobacií, výbornou kompozicí a působivými obrazy. Energií nabitá choreografie není pouhým tanečním uchopením známé opery George Bizeta, nýbrž sahá se tu zpět k literárním kořenům, k novele Prospera Meriméa Carmen. Vznikl tak
balet vrhající zcela nové, originální světlo na ženu, která svou touhu po svobodě prožívala tak důsledně, že za ni dala v sázku svůj
život.

Út 1. 2.

Giacomo Puccini

Madama Butterfly

19.00

Opera o dvou dějstvích. Nastudováno v italštině s českými titulky.
Inspiraci pro jednu ze svých nejslavnějších oper nalezl Giacomo Puccini v malém londýnském divadle, kde viděl hru amerického dramatika Davida Belasca. Příběh nešťastné lásky mladičké japonské gejši Cio-Cio-San nazývané Motýlek k americkému
námořnímu důstojníkovi Pinkertonovi poskytl skladateli námět s velkou dávkou sentimentu a exotickým prostředím japonské
kultury, který Puccini naplnil jímavými melodiemi.
Cena vstupenky v Brně v je 400,-Kč do přízemí, 240,-Kč na balkon, 110,-Kč na balkon bok do 11. a 12. řady. Slevy vstupenek
pro seniory 25%, pro děti a studenty 50%.
Záloha na dopravu autobusem je 160,-Kč.
Autobus odjíždí z autobusové zastávky na Prostějovské ulici vždy v 17.15 hodin.
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Národní divadlo moravskoslezské Ostrava
Divadlo Antonína Dvořáka
Ne 7. 11.

Gioacchino Rossini

Italka v Alžíru

15.00

Komická opera o dvou dějstvích. Nastudováno v italštině s titulky českého překladu.
Půvabná hříčka z exotického prostředí, komická opera Italka v Alžíru, líčí marné úsilí beje Mustafy, který by si rád zpříjemnil
harém novým přírůstkem, nakonec se však vrátí ke své Elvíře. Energická Isabella, napomáhající svému snoubenci uniknout ze
zajetí – osvobození zajatých Italů – stesk po vlasti – to jsou romantické motivy opery. Jiskřivě výbušná hudba první proslulé buffy
Gioacchina Rossiniho už zahrnuje příznačné crescendové vlny, které známe z pozdějších Mistrových děl.

Ne 27. 3.

Jules Massenet

Werther

15.00

Opera o třech dějstvích. Nastudováno ve francouzském originále s českými titulky.
Vrcholné dílo francouzského romantismu z roku 1887, jehož libreto vzniklo na motivy slavného Goethova románu Utrpení
mladého Werthera. Příběh nešťastné lásky citlivého muže, jehož vnitřní bolest nakonec vykoupí až dobrovolná smrt. Jeho operní
zpracování nabízí mimořádnou pěveckou příležitost zejména pro představitele ústřední dvojice. Věříme, že vás příběh melancholického Werthera a jeho lásky k Charlottě chytne za srdce a necháte se unášet opojnou hudbou této vrcholně romantické opery.

Ne 17. 4.

Giuseppe Verdi

Falstaff

16.00

Lyrická komedie o třech dějstvích. Nastudováno v italštině s titulky českého překladu.
Kdyby se někdo pokoušel sepsat sedm divů hudebního světa, Verdiho Falstaff by byl mezi nimi – prohlásil jeden operní teoretik. V tomto díle se setkaly dvě geniální umělecké osobnosti, dva mistři svého oboru: největší dramatik a básník všech dob William
Shakespeare a Giuseppe Verdi, který měl tentokrát k dispozici jedno z nejlepších libret operní historie: zpracování postav, příběhů
a motivů z Veselých paniček windsorských a Jindřicha IV.
v přepisu libretisty a skladatele Arriga Boita. Verdiho Falstaff je jedinečná, osobitá opera, hudebně geniální, dramaticky spojující rozporuplné stránky lidského života a lidských vztahů
ironii i nostalgii, komiku i tragické záchvěvy emocí, hrdost i nízkost, slávu i ubohost.

Pá 6. 5.

Umberto Giordano

Fedora

18.30

Opera o třech jednáních. Nastudováno v italském originále s českými titulky.
Děj této vzácně uváděné tříaktové opery z roku 1898 nás postupně zavede do Ruska, Francie a Švýcarska, kde budeme svědky
tragické lásky hraběte Lorise Ivanova a kněžny Fedory Romanovové. Titulní part patří k těm nejkrásnějším sopránovým z italského repertoáru, hlavní mužskou roli skladatel napsal pro legendárního italského tenoristu Enrica Carusa. Věříme, že zejména
výjimečné obsazení ústředního páru vám přinese neopakovatelný divácký zážitek.

Ne 12. 6.

Petr Iljič Čajkovskij

Spící krasavice

16.00

Po Louskáčkovi a Labutím jezeře nabízí baletní soubor svým divákům poslední z trojlístku slavných baletů velikána ruské
hudby Petra Iljiče Čajkovského (1840 – 1893). Ač libreto baletu vychází ze známé pohádky francouzského spisovatele Charlese
Perraulta o princezně, která se píchne o růži a na dlouhý čas společně s celým královstvím usne, tedy ze Šípkové Růženky, není
balet zdaleka určen jen dětem. Divák každého věku si v něm najde své – krásnou hudbu, poezii, půvab klasického tance či připomenutí dávné lidské víry, že dobro opravdu vítězí nad zlem. Spící krasavice je baletním dílem, jehož kvalitu a hodnotu prověřil čas.
Od ledna roku 1890, kdy mělo premiéru v Mariinském divadle v Sankt Petěrburgu, se nepřetržitě vrací na jeviště tanečních divadel
po celém světě. Po šestnácti letech se vrací i do Ostravy.
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Vstupenky v divadle Antonína Dvořáka NDM v Ostravě jsou rezervovány na galerii v ceně od 170 do 210 Kč. Seniorům a
studentům je poskytována sleva. Záloha na dopravu je 160,-Kč Autobus odjíždí 2 hodiny před začátkem představení z autobusové
zastávky na Zvolenově.

Divadelní zájezd si můžete objednat na internetové adrese bretislav.lalinsky@post.cz nebo na tel. č. 607 841 450.
Při objednávce uvádějte vždy počet vstupenek, požadovanou cenu , případné slevy. Děkuji.
V Tovačově dne 10. května 2010
Mgr. Břetislav Lalinský

Výzvy a upozornění

Sběratelé turistických
známek pozor!
Občanské sdružení Kroměřížská dráha vydalo u příležitosti oslav 115 let trati
Kojetín – Tovačov tzv. výroční turistickou známku. Známku je možné zakoupit
v informačním centru na zámku v Tovačově a v městské knihovně. Prodejní cena
je stanovena na 30,- Kč.

Velmi děkujeme

VÝZVA

květinářství
Studio MIX
v Tovačově

V letošním roce si připomínáme 115 let od zahájení železničního
provozu na trati z Kojetína do Tovačova. Občanské sdružení Kroměřížská dráha proto uvažuje o vydání publikace, jež by byla trvalou připomínkou tohoto výročí.
K její realizaci je ale potřeba sehnat množství různého materiálu.
Proto se obracíme na všechny, kteří by nám mohli pomoci.
Text bychom rádi obohatili snímky. Prohlédněte svá fotoalba - třeba
právě Vy jste fotili sebe, své děti a známé na tovačovském nádraží nebo
v jeho okolí, máte na snímcích lokomotivy, vagóny, zaměstnance dráhy,
cestující. Fotografie mohou být nejen z éry osobní dopravy, ale i po roce
1981, kdy nádraží fungovalo již pouze pro nákladní dopravu. Uvítáme
též snímky zachycující provozovnu štěrkovny včetně její vlečky. Máme
zájem i o poškozené nebo zcela amatérské záběry. Mimo ně sháníme
také staré jízdenky a jiné dokumenty se vztahem k tovačovské trati..
Všechny zapůjčené věci po zpracování obratem vrátíme zpět.
Prosím kontaktujte nás na e-mailové adrese boceli@centrum.cz

za květinové
sponzorské dary .
Cvičící skladby
Tančí celá rodina.
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Vítání občánků
V sobotu 10. 4. 2010 bylo do svazku města Tovačova přivítáno 5 dětí – 2 děvčata a 3 chlapci.

Vojtěch Hodulík

Matěj Kolář

Michaela Košutová

Petra Filípková

Šimon Bezděk - první občánek roku 2010
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
Petr Kůrka – sportovní redaktor
Alena Skoupilová – redaktor, e-mail mu@tovacov.cz
Uzávěrka dalšího čísla bude 6. září 2010, příspěvky můžete zasílat elektronicky na uvedené e-mailové adresy nebo je odevzdat na sekretariátě MěÚ Tovačov.
Další číslo vyjde v září 2010.
Tovačovský
Brázda,2/2010
Břeclav.
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