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Úvodní strana tohoto čísla je trošku netypická. Sestává
z malovaných portrétů. Jejich
autory jsou děti – vnoučata.
Neboli děti malovaly a psaly o svých babičkách, což se
ostatně dočtete i uvnitř druhého čísla Kamelotu. Kromě toho
zde ale najdete i jiné zajímavé
informace nebo pozvánky na
připravované akce. Spoustu
jarního sluníčka a příjemného
čtení přeje redakce.
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Usnesení ze zastupitelstva
Zastupitelstvo města schválilo na svém
4. veřejném zasedání konaném dne
23. 3. 2015 následující usnesení
Usnesení zastupitelstva města je upraveno
podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů a s ohledem na stanovisko Úřadu
na ochranu osobních údajů č. 2/2004. Neupravené verze těchto dokumentů jsou uloženy k nahlédnutí oprávněným osobám
podle ust. § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na Městském
úřadě Tovačov, kancelář starosty, Náměstí 12, Tovačov.
50/04 - 15 Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje kontrolu usnesení z 3. zasedání ZM, které se konalo dne
26. 1. 2015.
51/04 - 15 Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje zprávu
o činnosti rady města.
52/04 - 15 Zastupitelstvo města bylo seznámeno se zprávou
o činnosti finančního výboru.
53/04 - 15 Zastupitelstvo města bylo seznámeno se zprávou
o činnosti kontrolního výboru.
54/04 - 15 Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje doplnění plánu kontrolní činnosti kontrolního výboru na
I. pololetí 2015.
55/04 - 15 Zastupitelstvo města bylo seznámeno se zprávou
o kontrole č. 1/2015.
56/04 - 15 Zastupitelstvo města projednalo a neschvaluje záměr
na prodej části pozemku parc.č. 140/4 v k.ú. Tovačov.

ku parc.č. 1377/3 v k.ú. Tovačov o výměře 1072 m2 do
vlastnictví města Tovačova.
58/04 - 15 Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje rozdělení finančních prostředků z Programu regenerace
městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2015 takto:
Federace židovských obcí ČR – sanace zdiva obřadní
síně židovského hřbitova:
Celkové náklady na obnovu
401.658,-- Kč
Z toho:
Dotace z programu MK ČR
200.000,-- Kč
Zákonný příspěvek města
40.000,-- Kč
Podíl vlastníka památky
161.658,-- Kč
59/04 - 15 Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu města pro
rok 2015 na spolufinancování projektu „Revitalizace
Tovačov – lokalita Smetanova, Podzámčí a parkoviště
Jiráskova“ ve výši 30% celkových způsobilých výdajů,
tj. 3.003.000,-- Kč a vyčlenění prostředků pro financování provozu v době udržitelnosti projektu (2016
– 2021), a to ve výši dle zpracované finanční a ekonomické analýzy.
60/04 - 15 Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje přijetí
investičního úvěru na akci „Revitalizace Tovačov – lokalita Smetanova, Podzámčí a parkoviště Jiráskova“ ve
výši 4.000.000,-- Kč od České spořitelny, a.s., Ostrava.
Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
61/04 - 15 Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2015.
62/04 - 15 Zastupitelstvo města bylo seznámeno se zprávou
o činnosti mikroregionu Střední Haná za rok 2014.

57/04 - 15 Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje požádat
Českou republiku, Státní pozemkový úřad Husinecká
1024/11a, 130 00 Praha, o bezúplatný převod pozem-

Mgr. Bc. Leon Bouchal v.r. starosta města
Marek Svoboda v.r.místostarosta města

Preventivní akce organizované OOP Kojetín
Policisté obvodního oddělení v Kojetíně dne 28. 1. 2015 a následně dne
3. 2. 2015 v rámci preventivních opatření na území města Kojetína a Tovačova a v okolí města Tovačova provedli
kontrolu rekreačních objektů se zaměřením na prevenci krádeží vloupáním
do těchto objektů zejména v zimním
období, kdy jsou chaty a chatky jejich
majiteli méně navštěvovány.
Akce proběhla v součinnosti s policistkou oddělení tisku a prevence
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a na území města Kojetína společně i s
Městskou policií v Kojetíně. Policisté
zkontrolovali okolí rekreačních objektů i objekty samotné, jejich majitelům zanechali oznámení o provedené
kontrole a letáčky o prevenci týkající
se zabezpečení objektů. Celkem bylo
zkontrolováno 57 objektů, u žádného
nebylo zjištěno narušení a v průběhu
akce byl zjištěn třiačtyřicetiletý muž,
po kterém bylo vyhlášeno celostátní
pátrání.

Preventivní doporučení majitelům
rekreačních objektů v mimosezónním
období:
– veškeré vstupy do rekreačních objektů dobře zabezpečte kvalitními bezpečnostními zámky,
okna zabezpečte okenicemi případně
mřížemi,
– rekreační objekty je možno zabezpečit i elektronickým zabezpečením,
– rekreační objekty si přiměřeně pojistěte s vhodně zvolenou spoluúčastí,
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– v rekreačních objektech zejména
v mimosezónním období nenechávajte žádné cenné věci,
– pravidelně odstraňujte známky své
dlouhodobé nepřítomnosti, jako je
například neodklizený
sníh apod.,
– požádejte sousedy svého rekreačního
objektu, aby kontrolovali i váš,
– u rekreačního objektu nenechávajte
viditelně umístěný žebřík a další nářadí, které by
pachatel mohl použít při vloupání
(sekery apod.),
– při svých návštěvách rekreačního objektu si všímejte cizích osob a vozidel
pohybujících se v
okolí, tyto informace mohou policis-

tům pomoci při objasnění případného vloupání,
– dražší vybavení rekreačních objektů
si fotograficky zdokumentujte včetně
výrobních čísel,
tyto informace policisté využijí při
pátrání po odcizených věcech,
– nikomu se nechlubte, jaké máte vybavení rekreačního objektu,
– pokud dojde k vloupání, nevstupujte do objektu, ničeho se nedotýkejte,
abyste nezničili
stopy zanechané pachatelem, a ihned
zavolejte policii na tel. čísle 158.
Další preventivní akce zorganizovaná a provedená policisty obvodního
oddělení v Kojetíně tentokrát na úseku

bezpečnosti silničního provozu proběhla v úterý dne 10. 2. 2015 v dopoledních
hodinách v součinnosti s krajským koordinátorem BESIPU ing. Miroslavem
Charouzem a také v součinnosti s policistkou oddělení tisku a prevence. Akce
byla zaměřená na kontrolu požívání alkoholu řidiči před a během jízdy, ale i na
běžnou kontrolu dodržování pravidel
silničního provozu. Některým zkontrolovaným řidičům krajský koordinátor
předal nealkoholické pivo. V průběhu
akce bylo zkontrolováno celkem 33 řidičů, žádný řidič nebyl pod vlivem alkoholu, za dopravní přestupky bylo ale
uloženo 6 blokových pokut v celkové
částce 3.300,- Kč.
npor. Bc. Martina Schrammová

MŠ Tovačov
Projekt Holokaust
Stalo se již tradicí na naší škole, že
se žáci 9. ročníku účastní jednodenního
projektu Holokaust. Tento projekt jim má
přiblížit hrůzy, které byly páchány na židovském obyvatelstvu za doby 2. světové
války na Němci okupovaných územích.
Projektový den „Holokaust“ čekal na
žáky 9. tříd ve středu 11. března 2015. Deváťáci nedříve přednesli své projekty týkající se holokaustu, života Židů a současné
problematiky státu Izrael. Podle nich potom vyplnili pracovní listy a následně absolvovali shrnující kvíz o holokaustu.
Z důvodu špatného počasí žáci nenavštívili židovskou obřadní síň a židovský
hřbitov, ale díky dostupným fotografiím
se deváťáci i o těchto významných židovských památkách v Tovačově vše podstatné dozvěděli.
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Celý projektový den byl zakončený
zhlédnutím česko-francouzského filmu Colette, který zachycuje příběh dvou mladých
lidí židovské národnosti během 2. světové
války v koncentračním táboře Osvětim.
Tečkou za bádáním v oblasti judaismu a pronásledování Židů v době 2. světové války byla následující den návštěva
koncentračního tábora Osvětim v Polsku. Deváťáci nejdříve navštívili 1. část
koncentračního tábora ve vesničce Osvětim, kde mohli vidět známý vstupní nápis
„Arbeit macht frei“, správní budovy, dobové fotky a osobní věci židovských vězňů, spalovací pec a místnost krematoria.
Při prohlídce těchto míst si všichni uvědomovali, jaké hrůzy se zde odehrávaly.
Prohlídka pokračovala 2. částí koncentračního tábora Březinka. Zde všech-

ny nemile zaujaly dřevěné ubytovny
zajatců a katastrofální hygienické podmínky, ve kterých se zde žilo. Je neuvěřitelné, že to mohl někdo přežít.
Po tomto ponurém zážitku se po návratu všichni deváťáci shodli na tom, že je
důležité nezapomínat na lidi, kteří tímto
museli projít, a že máme obrovské štěstí,
když žijeme v době, v jaké žijeme.
Jitka Lehká
A na závěr pár postřehů našich deváťáků z návštěvy koncentračního tábora Osvětim:
„Ze všeho nejvíc mě zaujala ta hromada kufrů, botek a hromada vlasů. …
Škoda, že válka neskončila dřív, mohlo se
zachránit víc lidí…..“
Michal Bango, 9.B
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„Nejnepříjemnější pocit pro mě byl
v plynových komorách a taktéž, když
nám průvodkyně vyprávěla o popravčí
zdi. Myslím, že by tohle místo měl každý
aspoň jednou za život navštívit z důvodu
uvědomění si, čeho je lidská rasa schopná, a také uctít památku zde zemřelých
lidí.“
Kristýna Tomášková, 9.B
„Pocity, které se mnou cloumaly už
před branou Osvětimi, se nedají ani popsat. Je to směsice lítosti, znechucení
a jakéhosi respektu vůči tomuto místu.
Asi největší emoční návaly jsem pociťovala v místech, kde hromadně a cíleně
vraždili miliony lidí, týrali je tam a mučili hladem. Byla to místa: popravčí zeď,
plynová komora, krematorium……….
Když jsem stála na místě, kde lidé vystupovali z dobytčáků s pocitem, že už jsou
v bezpečí, s pocitem, že je rozdělí, aby jim
pomohli a oni nedostali tak těžkou práci
a ve skutečnosti je odvedli do plynových

komor…. Tahle zkušenost mě donutila
hodně přemýšlet. Myslím, že tahle zvěrstva, která nacisté prováděli ve vyhlazo-

vacích táborech, by se už nikdy neměla
opakovat!“
Michaela Křepelková, 9.B

Lyžařský výcvikový kurz
„Zima byla v plném proudu a naše
škola vyrazila na lyže do hor.“
V pondělí 16. února se 34 žáků 2. stupně
pod taktovkou učitelů Františka Štěpánka,
Jitky Lehké, Barbory Gazdové, Petra Vrány
a vychovatelky Aleny Krátké vydalo na pět
dnů zdokonalovat své lyžařské a snowboardové umění do rekreačního centra Kolštejn
Branná v Jeseníkách.
Kromě výuky začátečníků i pokročilých
na lyžích a na snowboardu nabízel „lyžák“
celou řadu dalších příjemných aktivit. Kromě různých her a soutěží si žáci změřili síly
ve slalomu na lyžích a na snowboardu nebo
na bowlingu, zařádili si při různých tancích
na karnevale, namoženým svalům dopřáli
odpočinek v místním welness centru v bazénu se slanou vodou a ve vířivce, nebo načerpali energii z ovocných pohárů v místní
vyhlášené cukrárně.
Nepříjemné bylo, že nás i v Branné
navštívil „tichý nepřítel“ – chřipka, takže
mnozí lyžaři a snowboardisté místo pilování stylu na sjezdovce, trávili čas s horkým
čajem v posteli.
Věřím, že si všichni žáci lyžařský výcvikový kurz plně užili a příští rok pojedou
zase.
Jitka Lehká

se začaly nosit po schodech do druhého
patra, kde jsme byli ubytovaní. Potom se
šlo na oběd. Odpoledne do dvou hodin byl
odpolední klid, pak si všichni vzali z lyžárny lyže, lyžáky, snowboard a šlo se na svah.
Ten byl bezva, všichni sice ze začátku jezdili
na modré sjezdovce, ale později si někteří
sjeli i červenou, která byla trošku prudší.
Když všichni dojezdili, tak jsme si dali věci
do lyžárny u svahu, abychom nemuseli lyže
a „prkna“ každý den nosit tam a zpět. Jen
lyžaři si nosili lyžařské boty. Když jsme došli zpět ze svahu, tak jsme měli chvíli osobního volna do večeře. Po večeři se všichni
sešli ve společenské místnosti a seznamovali jsme se. Sice všichni byli z tovačovské
školy, ale ne všichni se znali.
V úterý to bylo podobně, jenomže se
jezdilo i dopoledne a večer si každý pokoj
připravil nějakou hru.

Středa se mi líbila nejvíce. Návštěva pivovaru byla docela zajímavá a po ní přišel
na řadu bowling. Potom přišla na řadu večeře a nakonec jsme byli ve wellnes, kde byl
bazén se slanou vodou a vířivka. Nakonec,
kdo chtěl, byl i v sauně.
Ze čtvrtku toho moc nevím, dopoledne mě škrábalo v krku, a tak jsem nešla
na svah. Zrovna se jel slalom. Odpoledne
jsem měla teplotu, takže jsem si ho zajet nemohla. Nebyla jsem zdaleka jediná. Asi tři
z nás odjeli během týdne. Já a dvě další holky jsme to nějak vydržely. Ve čtvrtek byl i
karneval a docela mě překvapilo, že tři kluci
tam měli dámské spodní prádlo.
V pátek ti, kteří byli zdraví, ještě lyžovali. A odpoledne už se jelo domů.
Bylo to moc super a moc se těším na
příští rok.
Klára Hodinová, 6. tř.

A lyžařský kurz ještě jednou, tentokrát očima jedné z účastnic:
Jakmile jsme v pondělí dorazili, tak se
daly lyže a snowboardy do lyžárny a kufry
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Masopust ve školní družině
V pondělí 23. února 2015 proběhl ve
školní družině již čtvrtý masopust. Tentokrát jsme už podruhé vyrazili do ulic
Tovačova.
Na tento den jsme se připravovali
14 dní. Děti si chystaly masky, opakovaly
masopustní říkanky a písničky. Barevné
papírové klobouky jsme měli připravené
už od loňské akce. Vyráběli jsme si i hudební nástroje.

V pondělí po obědě vypukl v družině rej
masek. Po složité přípravě jsme vyrazili do
ředitelny. Zazpívali jsme panu řediteli a náš
medvěd mu zatancoval. Do košíčku jsme
dostali sladkosti a pokračovali dál na faru.
Pan farář si zatancoval s naším medvědem
a obdaroval děti obrázky a sladkostmi.
Naše cesta venku vedla na radnici. Pan
starosta nám udělil právo prováděti taškařice a veselice. Obešli jsme všechny obchody

na náměstí, zašli jsme navštívit i paní Pazderovou do knihovny. V zelenině jsme si
vyzpívali jablíčka, v papírnictví omalovánky, v květinářství lízátka, v Jamajce a u paní
Peřinové nějakou tu korunku do kasičky
a v cukrárně čokoládové berušky.
Na závěr našeho průvodu jsme pochovali basu a za velikého pláče a nářku
jsme se vraceli zpět do školy.
vychovatelky ŠD

Chemická olympiáda
Okresní kolo chem. olympiády kategorie D se uskutečnilo v pondělí
9. 3. 2015 na GJŠ v Přerově. Naši školu
reprezentovaly tři žákyně ze třídy IX.B.
Petra Zdráhalová, Michaela Křepelková
a Kristýna Tomášková. Na olympiádu
zchemie kategorie D se hlásí převážně
studenti z gymnázií. Sešlo se 11 soutěžících z gymnázií a 4 děvčata ze ZŠ. Již
tady je vidět, že olympiáda z chemie
v této kategorii není vyhledávanou sou-
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těží pro ZŠ a to kvůli velkým nárokům
na učivo z chemie a matematiky. Žákyně
plnily 6 úkolů z teorie, mezi něž patřily
i obtížné výpočtové úlohy a taky úloha
z praxe nebyla vůbec jednoduchá. Byla
to kolorimetrie, která se za ZŠ neprobírá,
ale děvčata ji zvládla velmi dobře, horší
to již bylo opět s výpočtem látkové koncentrace, která se k úkolu vázala a dělala
problémy více soutěžícím. I když jsme na
soutěži nebyli mezi prvními, musím jako

zástupce poroty okresního kola konstatovat, že vyhráli všichni účastníci již jen
tím, že přišli a soutěžili. Ceny do soutěže
daroval podnik Agrofert -Precheza Přerov a byl to tablet, fotoaparát a harddisk.
Petra Zdráhalová skončila na 13. místě
a Michaela Křepelková a Kristýna Tomášková na 14. a 15. místě. Děvčata, děkujeme Vám za reprezentaci školy.
Vladimíra Vránová
učitelka chemie
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ÚKOL RECYKLOHRANÍ, II.st. ZŠ, 8.A: „Světlo“
Téměř všichni máme v dnešní době fotoaparát, ať už klasický, digitální nebo v mobilu, a každý tak může při každé příležitosti zaznamenávat střípky zážitků bezprostředně při jejich
prožívání. Nejen proto nás ale tento úkol tolik zaujal. Vzpomínám si na strejdovu tajnou komoru, ve které bylo tma a kam
jsme jako malí nikdy nesměli. Když jsme povyrostli, dostali
jsme důvěru zasvěcení do tajemství výroby fotografie. Byla to
vždy hotová alchymie a velké dobrodružství: vývojky, ustalovače, osvětlovací zařízení, fotopapíry a různé další pomůcky, při
kterých se jako mávnutím kouzelného proutku ukázal vyfocený
snímek a nebo taky ne, když se někde stala chyba.
Dnes je to mnohem jednodušší, zachycený objekt našeho
zájmu hned vidíme v paměti digitálu a můžeme si ponechat
jen povedené obrázky, které pak ještě pomocí různých počítačových programů můžeme různě upravovat, pohrávat si
s kdovíjakými efekty a pak vytisknout v pohodlí doma na barevné inkoustové nebo laserové tiskárně na běžný nebo fotopapír. Naše koláže jsou také seskládané z digitálních fotografií
počítačově upravených. Hlavním motivem nám bylo částečné
zatmění Slunce v pátek 20. března, které rozhýbalo naše fotografické cítění k nevídané aktivitě. Stačilo se jen dívat kolem
sebe a zjistili jsme, kolik zajímavých zdrojů světla je v našem
běžném životě naprostou samozřejmostí. Některé z nich byly
dokonce natolik fotogenické, že se staly součástí našich koláží.

Nahoře zleva: padající hvězdy, zářivkové osvětlení v autobuse.
Dole zleva: lampičky a svítící dýně, svíčka ve skleněném svícnu.
Uprostřed: miniaturní záznam částečného zatmění Slunce na
mobilním telefonu.

Nahoře zleva: částečné zatmění Slunce z okna školy, pouliční
lampy.
Dole zleva: západ slunce, zachycení počátku částečného zatmění Slunce.
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Tyto byly upraveny v počítačovém programu Malování, kde
jsme fotografie přesunuli do koláže, a v programu na úpravu
fotografií Picasa s využitím úprav: ladění, stupňované tónování, křížové zpracování, černobílá, oříznutí, holga, převrácení
barev, neón, ohnisková černobílá, doostření, zesílení a vytvoření koláží z fotek.
Děti práce bavila, ochotně mi posílaly do e-mailu příspěvky
i o víkendu získané obrázky světla při procházkách v přírodě,
cestách ve městech nebo tvoření doma a myslím, že na výsledku
je to znát. Na závěr našeho snažení jsme vyhledali v našem městě sběrné místo použitých žárovek a zářivek. Bohužel jsme se
k němu vydali v době polední přestávky, a tak jsem pořídila snímek před prodejnou. Na školním dvoře pak kluci z „osmičky“
zapózovali i před červeným kontejnerem k odkládání drobných
elektrospotřebičů.
Petra Nemravová (učitelka VV)

Před prodejnou elektra v Tovačově na Náměstí.

Hle, červený kontejner na školním dvoře!

Číslo 2/2015
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JAK JSME MALOVALI SVĚTLO
Děti z výtvarného kroužku, mezi kterými jsou žáci 1. -5. tř.
naší školy, si vyslechly úvodní příběh dalšího úkolu do recyklohraní a zaradovaly se nad fotografickým úkolem. Když se dozvěděly, že budeme ve „výtvarce“ jako vždy výtvarničit, nedaly na
sobě znát lehké zklamání a už vymýšlely všechny možné a i nemožné zdroje světla. Fantazie je opravdu bezbřehá. Pomocí čtyř
různých technik se nám podařilo vystihnout světelné zdroje a jejich energie rozzářila i celou naši tvůrčí partičku. Samozřejmě

Nahoře vlevo: discokoule (vyškrabávaná
technika – žlutá voskovka, tuž).
Nahoře vlevo: žárovka (malba temperovými
barvami na plexiskle).
Dole vpravo: ohnivý kruh (monotisk – temperové barvy).
Dole vpravo: létající talíř UFO (vymývaná
technika- klovatina, suchý pastel).

…v obchodě…

jsem hojně nafotila alespoň děti a jejich dílka a děti s obrázky
a děti u kontejneru na drobné elektrospotřebiče na školním dvoře a také se nám tentokrát podařilo dojít do obchodu s elektrem,
kam se mohou nosit využité žárovky, ještě v otevírací době
a hodná paní prodavačka dětem půjčila pro autentičnost i několik běžných i úsporných žárovek. Tento úkol bylo opravdu velkou
radostí zpracovávat a už se moc těšíme na další výzvu .
(vedoucí kroužku)

Nahoře vlevo: světluška (malba temperami
na plexiskle).
Nahoře vpravo: žárovka (vyškrabávaná
technika - bílá voskovka, tuž).
Dole vlevo: svítící náramky (kresba voskovkami, kolorování vodovou barvou).
Dole vpravo: lampion (vyškrabávaná technika - žlutá voskovka, tuž).

…na školním dvoře…

Nahoře vlevo: slunce (vymývaná technika –
klovatina, suchý pastel).
Nahoře vpravo: světla aut (vyškrabávaná
technika – žlutá voskovka, tuž).
Dole vlevo: svíčka (kresba bílou voskovkou,
kolorování černou vodovkou).
Dole vpravo: hvězda (vymývaná technika –
klovatina, suchý pastel).

…ve škole…

Perličky našich žáků
•
•
•
•
•
•
•

Manžel kněžny Libuše se jmenoval Jozef Oráč.
Bratr praotce Čecha se jmenoval Hoch.
Bivoj zabil zlého jelena, který žral lidem na zahradách úrodu.
V dívčí válce přivázaly ženy ke stromu jako návnadu pro Ctirada Božku.
pravopisné cvičení v ČJ: Nad rozvalinami poletovali sobi a výři.
Napiš alespoň dvě písně Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra: Hrnečku vař.
Spanilá jízda bylo ježdění na koních pomalu.
Zaznamenala Marcela Haraštová

Číslo 2/2015
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Něco z Národního týdne manželství v Tovačově....
V rámci programu NTM jsme vyhlásili
literárně- výtvarnou soutěž pro žáky ZŠ a MŠ
Tovačov na téma „Já a moje nej babička„.
Do soutěže se zapojily velmi zodpovědně
děti všech tříd základní školy. Ti nejmenší,
kteří ještě zápasí s nezbednými písmenky abecedy, malovali svou babičku většinou při její
oblíbené činnosti. Starší děti si troufly již na
portrét a použily k tomu různé výtvarné techniky. Žáci 5.tř a žáci 2. st pak doplnili výtvarný
výkon výstižnou charakteristikou . Žáci nejvyšších ročníků se zamýšleli ve svých úvahách
nad vztahem ke svým babičkám....
A vznikly tak překrásné práce, které jsme
si nemohli nechat jen pro sebe. Pan Kosek
nám zapůjčil prostory výlohy svého obchodu, a tak jsme se pokusili vystavit co nejvíce
prací a ukázat vám všem, jak jsou děti šikovné a nápadité. Všichni by zasloužili medaile
a ocenění.
Z literárních prací jsme vybrali některé
úryvky, které nás opravdu oslovily a dojaly
a jsou důkazem toho, že dnešní mladá generace dokáže být velmi upřímná, citlivá a vnímavá ke svému okolí. Z jednotlivých prací
vyzařuje láska, úcta a obdiv dětí ke svým nejbližším ...babičkám.
A tady jsou některé z nich:
...“Moje babička ráda peče koláče. Stará se
o 50 slepic a dědu...“ žákyně 4.tř.
...“ Babičce je 67 let. Je skoro tak vysoká
jako já. Má hnědé vlasy a ráda nosí silonky.
Když jsem byla malá a nemocná, vstávala se
mnou hned v půl 5 a dívala se se mnou na Krtečka ... „ žákyně, 5.tř.
...“ Moje babička na velké zahradě pěstuje zeleninu a různé květiny. Z květin pak dělá
aranžmá na dědečkův hrob. ..“ žákyně 5.tř.
...“ Moje babička nedávno oslavila 70. narozeniny. Když jsem nemocná, tak se o mě
stará. Minulý rok onemocněla, a tak se teď
starám o ni já ...“ žákyně 4.tř.
...“ Moje babička bydlí s dědou na jižní
Moravě. Mám ji rád, protože mě bere s sebou
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v létě na vodu a na výlety. Byli jsme spolu na
řece Sázavě a zažili jsme všichni spoustu dobrodružství ...“ žák 4.tř.
...“Moje babička je trochu tlustá a trochu
hubená. Ráda zpívá a dívá se na TV. Moje
babička je Slovenka a ráda poslouchám, jak
mluví. Babička mi říká roztomilým jménem.
Babička mě vždy večer škrabká. Moje babička
se o mě moc bojí a já o ňu taky...“ žákyně 5.tř.
...“Moje babička je nej, protože je velmi
obětavá a pro mě výjimečná a kouzelná. Má
65 let a ještě stále má nervy vychovávat 2 děti,
svou dceru a syna a mou sestru. Je ochotná
pro nás udělat cokoliv, nevím, co bych bez ní
dělala... „ žákyně 7.tř.
...“Moje babička se jmenuje Ludmila a říkáme ji Lidunko. Mám ji ráda....“ žákyně 7.tř.
...“Moje babička je moc hodná ,moc ráda
pracuje na zahradě a chvíli neposedí. Pomáhá celé naší rodině. Má ráda sluníčko, teplo
a moře. Peče ty nejlepší koláče na světě. K narozeninám nám vždy upeče vynikající dort...“
žákyně 7.tř.
...“ Moje babička je velmi výjimečná. Má
totiž 7 dětí a 15 vnoučat. Všechny nás má moc
ráda a my ji také. Nejlepší je, že ji máme hned
přes cestu, takže když něco potřebuji, tak za
ní můžu vždy přijít. Všichni říkají, že jsme si
moc podobné ...“ žákyně 8.tř.
...“Jsi moje nejmilejší a děkuji ti, že jsi s dědečkem stvořila tak skvělou mámu ...“ žákyně
6.tř.
..“Nevím, jestli je to úděl všech babiček a
nebo jenom ta moje je tak hodná. Když se jí
chci s něčím svěřit, tak mě vyslechne a nikdy
by mi neřekla, že ji to nezajímá...“ žák 9.tř.
...“ Chtěla bych ti napsat pár vět o tom,
jak si tě vážím. Když jsem s tebou, cítím se
v bezpečí. Dokážeš být babičkou i dobrou
kamarádkou. Jsi úžasná, zvlášť když upečeš
ty výborné povidlové koláčky. A taky miluji,
když přijdu k tobě a po bytě to voní skořicovou vůní...“žákyně 6.tř.
...“Určitě jste přemýšleli, jaké by to bylo,

kdybyste neměli babičku. Pro mě je to představa hrozná. Neměl by mě kdo budit do školy,
neměl bych kam chodit na dobrý štrúdl nebo
kynuté knedlíky s čerstvými meruňkami přímo ze zahrádky. Babička jim vždycky říká blbouni...“ žák 9.tř.
...“ Miluji její vyprávění z dob, kdy byla
ještě malá a neposedná. Ostatně tu neposednost jsem zdědila po ní. S mojí babičkou toho
máme tolik společného...“ žákyně 9.tř.
...“ Pokud přijdete k babičce na ohlášenou
návštěvu, první co spatříte, bude hora jídla
a usměvavá babička s typickou otázkou: Máš
hlad ?..“ žákyně 9,.tř.
...“ Babičky také svým způsobem bojují
proti anorexii. Větou - kolik chceš knedlíků?
Dva. Dostaneš čtyři...“ žákyně 9.tř.
...“ Tak za ni zajdu na návštěvu a uvaříme
si čaj a hrajeme karty a při tom si povídáme...“
žák 9.tř.
...“Přemýšleli jste někdy nad tím, co dělá
babičku babičkou ? Je to tím, že vaří výborné
švestkové knedlíky ? Ne! babičku babičkou
dělá ochota pomoct , naslouchat našim nářkům, jak strašný jsou učitelky ve škole, jak
strašně nás naštvali rodiče. Babička umí vyléčit nejen kašel, ale i zlomené srdce ...“ žákyně
9.tř.
...“ Umíte si představit, že byste nikdy neseděli babičce na klíně ? Že by vám nepofoukala rozbité koleno ? Že by vás nepohladila ,
neobjala nebo nevyslechla ? Já teda ne...“ žákyně 9.tř.¨
...“ Ale pak moje babička onemocněla. Já
ji prosila, ať jde k doktorovi, ale ona nechtěla.
Až to s ní bylo velmi zlé, tak ji odvezla sanitka do nemocnice. Já jsem za ní pořád chodila,
ale jednoho dne mi děda řekl, že moje úžasná
babička umřela. Bylo mi strašně smutno ...“
žákyně 8. tř.
...“ A co vy ? Máte i vy tu svoji nej babičku?
Já ji mám a jsem za to šťastná ...“ žákyně 9.tř.
Za komisi pro rodinu D.Bouchalová.

Číslo 2/2015
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Než na Hané utichly zbraně …..
V květnu si připomeneme 70. výročí od
ukončení II. světové války. Co květnovým
událostem předcházelo? Jak se tehdy žilo?
Jak probíhalo osvobození obcí v okolí Tovačova? To a mnohem víc se zájemci dozví
v nové knize: “Než na Hané utichly zbraně
…“, kterou vydávají členové Klubu přátel
JUDr. Jaroslava Krempla při o.p.s. Tovačovský zámek. Autorem knihy je Zdeněk Klo-

Tovačovské
fěrtóšek

bouk a kolektiv (Petr Indrák, Jaromír Kouřil a Karel Novotný). Svými vzpomínkami
a zápisky přispěli také František Černý, Antonín Indrák, Jiří Klíma a Milan Mézl.
V knize se zájemci dozvědí střípky
k událostem z let 1938 a 1939, dále o situaci na frontách začátkem května 1945
a o obranném plánu německých vojsk.
Nosnou částí knihy jsou kapitoly věnované

vzpomínkám na osvobození obcí Čelčice, Ivaň, Klenovice na Hané, Klopotovice,
Pivín, Polkovice, Skalka, Tovačov. Situaci
konce války dokreslují mapky a fotografie,
které zobrazují tvrdé boje v obcích.
Slavnostní křest knihy proběhne ve
středu 29. dubna 2015 od 17. hodin v kulturním domě v Klenovicích na Hané.
Autor. Mgr. Antonín Havlin

Nový propagační předmět – tzv. „pidifrk“,
lze zakoupit na pokladnách zámku nebo MěÚ.

Po dvou letech v sobotu 14. března se
sešlo asi 200 dětí z osmi dětských hanáckých souborů z bývalých okresů Přerov
a Olomouc v tovačovské sportovní hale
na postupové soutěžní přehlídce. Byly to
dětské hanácké soubory Hanáček Tovačov,
Hanáček Troubky starší a mladší děti, Majetínek, Trávníček Přerov, Sluníčko Kojetín,
Krušpánek Velká Bystřice a Malá Olešnice
z Doloplaz. Porota vybrala z osmi souborů 4, které pojedou 21. 4. do Prostějova.
Novinkou letošního ročníku bylo vyhlášení ceny diváků. Všichni zúčastnění si
užili odpoledne plné krásných barevných
hanáckých krojů, tanců, písniček, veselých
tanečních programů. Přehlídku moderoval
v hanáčtině pan Miroslav Hrabčík z Nákla.
Zdena Ludvová

Číslo 2/2015
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Vynášení Moreny
Krásné počasí prvního jarního dne přilákalo v Tovačově nebývalý počet dětí i dospěláků k účasti na akci „Vynášení Moreny“.
Morena byla vynesena dětmi za město, zapálena a vyhozena do mlýnského náhonu. Děti
s rodiči se poté odebraly do zahrady nedaleké hájenky. Kluci se tam učili pod odborným
dohledem plést z osmi proutků jednoduché
pomlázky - tatary. Děvčata si zase chystala
stromečky na příští Květnou neděli a učila
se jednoduchou říkanku - „Máj, máj jedlič-

ko, červená růžičko a vy milá panímámo,
darujte nám vajíčko“. Plno bylo také kolem
ohníčku a první jarní buřtík opravdu chutnal. Nakonec přišla zpráva od velikonočního zajíčka a děti se vydaly hledat velikonoční
poklad na blízkou zámeckou hráz. Domů
odcházeli všichni spokojení, děti vydováděné a všichni unavení z jarního sluníčka. Tuto
akci v Tovačově pořádá Klub rodičů a přátel
školy a taneční kroužek při ZŠ Hanáček.
Zdena Ludvová

Hasiči si volili nové vedení
Do roku 2015 vstoupili tovačovští hasiči volební členskou
schůzí, která se konala 23. ledna. A jak volby dopadly:
starostou sboru se stal - Radim Pavlík,
I. náměstkem - Milan Majar st.,
II. náměstkem - Josef Pavlík,
velitelem - Milan Majar ml.,
vedoucím mládeže – Koldová Michaela,
předsedou revizní komise - Petr Žák,
členové výboru - Ludmila Majarová, Majar Petr, Antonín Havlin, Herzog Josef,
členové revizní komise - Ludmila Kristinková a Jana Čecháková.
Všem zvoleným přejeme mnoho zdaru při plnění jejich
úkolů v rámci SDH Tovačov.

POZOR soutěž … „Bylo, nebylo u hasičů…“…..POZOR soutěž
Vyprávíte dětem tak trochu jiné pohádky?
Znáte pohádky, ve kterých vystupují hasiči?
Pojďme společně vydat knížku hasičských pohádek!
Ministerstvo vnitra – Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky vyhlašuje 7. ročník projektu
– Dávají za nás ruku do ohně – pod záštitou generálního ředitele HZS ČR brig. gen. ing. Drahoslava Ryby, letos v podobě
literární soutěže na pohádkové téma:
„Bylo, nebylo u hasičů …“
Nejlepší pohádky budou vydány ve sbírce pohádek na náklady MV – GŘ HZS ČR a použity k propagaci Hasičského záchranného sboru České republiky
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Doporučený žánr: próza – pohádka, povídka na hasičské téma.
Cílová skupina: předškolní děti.
Soutěžní kategorie:
žáci základních škol,
žáci středních škol,
hasiči profesionální i dobrovolní,
tvořiví dospělí.
Podmínky soutěže:
Přijímají se texty originální a dosud nepublikované.
Každý autor může soutěž obeslat jedním textem o velikosti max. 3 normostrany (nejlépe ve formátu *doc).
Texty jsou hodnoceny anonymně.
Oceněny budou tři nejlepší práce v každé kategorii.

Číslo 2/2015
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Hodnotí se originalita, myšlenka, jazykové zpracování,
vtip a výstižnost tématu.
Společně se soutěžním textem je nutné zaslat vyplněnou
přihlášku a podepsaný souhlas s poskytnutím autorských
práv.
O vítězích jednotlivých kategorií rozhodne odborná porota.
Porota si vyhrazuje právo některou z cen neudělit, případně
udělit čestná uznání.
Vítězové budou pozváni na slavnostní vyhlášení výsledků soutěže do Expozice požární ochrany HZS ČR ve Zbirohu
a odměněni cenami od Hasičského záchranného sboru České
republiky.

Zahájení soutěže:
Uzávěrka soutěže:
Vyhodnocení příspěvků:
Slavnostní vyhlášení vítězů:

11. února 2015
30. června 2015
15. srpna 2015
5. září 2015

Podrobnosti naleznete na stránkách www,hzscr.cz.
Své příspěvky můžete zasílat na e-mailovou adresu: michaela.franclova@grh.izscr.cz, předmět e-mailu: Dávají za nás ruku
do ohně. Případné dotazy Vám ráda zodpoví Ing. Michaela
Franclová, tel: 950 819 717, mob. 775 819 960.
Za SDH Tovačov Mgr. Antonín Havlin

Mladí hasiči sbírají jeden úspěch za druhým
Krásným výsledkem se mohou pyšnit
členové staršího družstva tovačovských
hasičů. Prokázali, že přes zimu nezaháleli
a tvrdě se udržovali v perfektní kondici. Své
dovednosti předvedli 21. února v zápase

proti družstvu SDH Majetín. Klání započalo v majetínské sokolovně úderem deváté
hodiny a již od prvních minut bylo jasné,
že půjde o velmi tvrdý zápas. Florbalisté
z Tovačova však dokázali soupeře v průběhu následujících minut udolat a připsali si
tak vítězství, které je jistě bude motivovat
v průběhu letošní sezóny.
Již tradičně pěkný výsledek podala
družstva starších i mladších hasičů také
na turnaji v piškvorkách. Starší byli natolik úspěšní, že dosáhli na skvělé 2. místo. Letos poprvé si tovačovská hasičská
mládež vyzkoušela navíc i zcela nový typ
soutěže – 21. března se v Čelčicích starší
družstvo zúčastnilo tzv. uzlové štafety.

Družstvu gratulujeme a přejeme
mnoho dalších úspěchů!
Matěj Vetešník

Reakce
Ráda bych reagovala na článek z minulého čísla Kamelotu od
pana Vetešníka, který ve zprávách zásahů hasičských sborů upozorňuje občany mimo jiné na pravidelné čištění kouřovodů a na
rizika spojená se spalováním mokrého dřeva.
Chtěla bych upozornit, že mít provedenou kontrolu nestačí.
Prvotně je třeba mít řádně a kvalitně sestavenou otopnou soustavu, součástí které je i vhodně zvolený typ kotle a hlavně správně
vypočítaný jeho výkon vzhledem k otopné ploše.
I když si tedy necháte vypracovat odborníkem topenářem návrh, nemáte ještě jistotu o správnosti, jak se to stalo i nám. Předi-

menzovaný kotel pak častěji musíte „přidušovat“, což vede k zadehtování komínu a následně k riziku vznícení.
Dodatečně pak musíte řešit otázku, zda koupit další nový kotel
nebo zda vyřešit stávající problém mimo jiné akumulačním zásobníkem. Komín se také musí před provozem obložit nerezovou
vložkou určenou pro daný typ vytápění (pevná paliva, plyn).
Pokud tedy chcete mít jistotu, že jste si vybrali správný typ
kotle, který vám bude dobře sloužit, a že máte vše v bezchybném
pořádku, poraďte se raději s více nezávislými odbornými firmami.
Kristina Žabková

HC TJ Sokol Tovačov Sezóna 2014/2015
V druhé sezóně kroměřížské amatérské hokejové ligy se přihlásilo do soutěže čtrnáct týmů, z toho dva nové AHK Kroměříž
a HC Rymice. První polovina soutěže se hrála každý s každým.
Náš tým ze třinácti zápasů čtyři vyhrál, dvakrát vyhrál v prodloužení, jednou prohrál v prodloužení a šestkrát prohrál. Skóre 48:52.
Se sedmnácti body jsme obsadili osmé místo.
Druhá část sezóny se rozdělila na dvě poloviny. Skupina
osm až čtrnáct, ve které jsme hráli my, hrála o 3 místa v předko-

Číslo 2/2015

le play off. V nadstavbě se nám podařilo z 6 zápasů pět vyhrát,
jednou jsme prohráli v prodloužení - skóre 30:18.
S 16 body jsme vyhráli nadstavbovou část této skupiny
a jednoznačně jsme postoupili do předkola play off, kde jsme
narazili na silný tým RHL Přerov, kterému bylo odečteno 20
bodů za neoprávněný start hráče.
Předkolo play off hrané na dva zápasy jsme prohráli 4:2 a 6:1
a sezóna pro nás skončila 9. místem.

strana 11

Tovačovský kamelot
V sezóně se nám podařilo potrápit silné týmy, dokonce jsme
porazili finalistu této soutěže tým Buldok Otrokovice, který prohrál ve finále s obhájcem loňského vítězství Kačeři Tlumačov 2:4.
Celkem jsme v sezóně odehráli 21 zápasů, z toho 9 výher, 2 výhry v prodloužení, 2 prohry v prodloužení a 8 proher skóre 81:80.
Nejlepší tři hráči týmu v kanadském bodovaní jsou:

1. Zapletálek Jan 32 bodů za 15 branek a 17 asistencí ,
2. Přemysl Čotek 31 bodů za 24 branek a 7 asistencí,
3. Nemrava Radim 27 bodů za 12 branek a 15 asistencí.
Poděkování patří našim sponzorům a také fanouškům, kteří
nás celou sezónu podporovali.
Předseda oddílu Nemrava Radim

Kulturní a sportovní akce v Tovačově
– duben, květen, červen 2015
Datum
18.4.2015
sobota
30.4.2015
čtvrtek
8.5.2015
pátek
8.5.2015
16.5.2015
sobota
16.5.2015
sobota
21.5.2015
čtvrtek
30.5.2015
sobota
31.5.2015
neděle
7.6.2015
neděle

Čas

Název akce

Místo konání

Pořadatel

19.00 hod.

Až na smrt, muzikál
o umučení Ježíše Krista

Nádvoří zámku

Město Tovačov

16.00 hod.

Pálení čarodějnic

Zámecký park

OST, o.p.s.

9.00 hod.

Májové oslavy

Zámecký park Tovačov

Město Tovačov

21.00 hod.

Letní kino

Nádvoří zámku

Město Tovačov

15.00 hod.

Poznej své město

Vycházka po sakrálních památkách Tovačovský zámek, o.p.s.

19.00 hod.

Galavečer v Dubu

Barokní kostel v Dubu

Městys Dub nad Moravou

16.00 hod.

2. absolventský koncert

Rytířský sál

ZUŠ Tovačov, Město Tovačov

9.00 hod.

Modelářská výstava

Sportovní hala Tovačov

Modeláři Tovačov

15.00 hod.

Koncert ZUŠ

Rytířský sál

ZUŠ Tovačov, Město Tovačov

9.00 hod.

Den dětí se Šancí

Zámecký park

Sdružení Šance, Město Tovačov

Klub dráhového golfu v Tovačově
srdečně zve na neopakovatelné turnaje:
6. července – Grand Prix a extraliga
v minigolfu - hřiště u sauny.
Po 10 letech zavítá do Tovačova česká minigolfová
špička v čele s úřadujícím mistrem Evropy a dalšími
úspěšnými reprezentanty. Předpokládá se, že se turnaje
zúčastní –
Karel Molnár (Tempo Praha) - mistr Evropy 2014
v nejprestižnější kategorii mužů,
Martin Ječný (Tempo Praha) - čtvrtý na ME 2014
v téže kategorii,
Pavel Gerža (MGC Olomouc) - nejlepší muž
Evropského klubového poháru 2014, kde vyrovnal
světový rekord na 8 okruhů.

30. srpna – Moravia Tour a I. liga
v minigolfu - hřiště u sauny.
Zahajovací turnaj nového ročníku moravské ligy.

Pozvánka do Základní umělecké školy
v Tovačově:
1. Absolventský koncert
14. května 2015 v 16.00 hodin – sál ZUŠ
Eliška Zatloukalová, Anna Skoupilová, Klára a Kristýna Milerovy – klavír
Eliška Petřeková – zobcová flétna

2. Absolventský koncert
21. května 2015 v 16.00 hodin – Rytířský sál zámku v Tovačově
Veronika Sojáková, Lucie Pavlíková,Terezie Burianová –
– zobcová flétna

Bob a Bobek na cestách – Soubor MUZIČKA
13. května 2015 pro MŠ – sál ZUŠ
20. května 2015 v 16.00 hodin pro veřejnost – sál ZUŠ

Zámecký koncert
31. května 2015 v 15.00 hodin – Rytířský sál zámku v Tovačově
Soubor MUZIKA a komorní soubory

Zápis nových žáků pro školní rok 2015/2016
8. - 11. června 2015, 13.00 – 16.00 hodin v ZUŠ
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K čemu může vést „brouzdání“ po internetu
Ne každá informace nalezená pomocí internetu je využitelná. Občas se
ale stane, že člověk objeví něco, z čeho
se mu až zatají dech. Jako mě nedávno.
Dostaly se mi do rukou čtyři staré pohlednice z Tovačova. Jejich majitelka
mě žádala, abych jí je naskenovala. Nic

zvláštního… Ruce se mi ale začaly třást
v momentě, kdy jsem je začala číst. Byly
totiž adresovány konkrétním lidem –
před sto lety. Posílali si je Gutmannovi
– poslední majitelé tovačovského panství. Jejich cestu do Německa, odkud k
nám přišly, už asi dnes nezjistíme, ale

díky internetu se dostaly zpět, k nám do
Tovačova. Jejich současný majitel – Tovačovský zámek, o.p.s., se o tento poklad
dělí i s vámi – čtenáři. Kopie pohlednic
budou součástí gutmannovské expozice
na zámku.
Kvetazaj

Na zámku nově otevřeny tři věžní komnaty
O velikonočním víkendu, v sobotu
4. dubna, byly opět zpřístupněny interiéry
tovačovského zámku pro sezónu 2015. Po
opravě věže je možné po roční pauze znovu
vystoupat na její vyhlídkový ochoz. Expozice
na zámku jsou pak rozšířené o 3 věžní komnaty, z nichž jsou dvě přístupné v rámci prohlídky zámku a jedna, tzv. galerie pod věží,

Číslo 2/2015

je přístupná samostatně. Nová prohlídková
trasa vznikla za odborné asistence pracovnice
NPÚ Brno Mgr. Marty Sedlákové, která je i
autorkou trasy původní z roku 2000.
Nově vzniklé expozice ovšem nebyly dílem jednotlivce. Kromě rozsáhlé opravy
věže jim předcházela řada příprav, které vyvrcholily v březnu letošního roku. Bez pomoci

některých nezištně smýšlejících nadšenců bychom se neobešli. Mezi ně patří některé členky obecně prospěšné společnosti Tovačovský
zámek, které ochotně pomohly a stačilo jim
pouhé „děkuji“. Tak ještě jednou – Heleno
Konečná a Vlaďko Lišková – bylo mi ctí a
doufám, že nám zachováte i nadále přízeň.
Kvetazaj
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Jarní pozvánka na Galavečer v Dubu 2015
Vážení přátelé,
dovoluji si vás pozvat na 4. ročník galavečera v Dubu 2015, který proběhne
dne 16. května 2015 v kostele Očištění Panny Marie v Dubu nad Moravou.
Dovoluji si tvrdit, že tento ročník bude zcela výjimečným kulturním zážitkem. Letošní program je speciálně připraven pro tento večer a pro kostel
v Dubu nad Moravou, který je ve vašem regionu jedinečný.
David Uličník a Jiří Škořpík
Jejich zázemí je už roky spojeno se skupinou 4TET. Přesto se tyto dvě výrazné osobnosti sešli s chutí nad zcela novým hudebním projektem IN CONCERTINO. Toto seskupení nabízí široký repertoár hudebních skvostů. Zazní
žánry a styly minulých století, uslyšíte perly italských skladatelů, Leoše Janáčka, vlastní autorské písně Jiřího Škorpíka i známé skladby současnosti.
Dalším milým hostem večera bude herec Pavel Soukup, který večer proloží
četbou a recitací básní známého textaře Pavla Vrby.
Galavečer doplní výstava obrazů z dílny Davida Uličníka.
Stejně jako všechny předchozí večery byly benefiční, tak i v tomto roce
jsem se rozhodla rozdělit výtěžek ze vstupného mezi kostel v Dubu a Občanské
sdružení Lipka pro zdravotně postižené v Prostějově.
Hlavní záštitu nad tímto galavečerem převzal Ministr zemědělství ČR
Ing. Marian Jurečka.
Předprodej vstupenek bude zahájen již začátkem března.
Na setkání s vámi se těší Jitka Bláhová
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Tovačovský portál
Měsíc srpen je v tomto příjemném
městečku již tradičně spojen s festivalem Tovačovský portál, ráda bych vás
proto jménem dramaturgie pozvala
na tento multižánrový festival, který
je pověstný svou rodinnou atmosférou. Na letošním ročníku se můžete
setkat mimo jiné s hostem, který byl
nominován na cenu Anděla 2015
v kategorii alternativa, kladenským
Zrním. V roce 2014 vydali své zatím
poslední album Následuj kojota. Sklidilo velmi dobré ohlasy.
Uvádím zde alespoň část recenze
Milana Tesaře, hudebního redaktora
brněnského Proglasu. „Zrní, „postfolková“ skupina z Kladna, vydala
další koncepční album, surrealistický
příběh o cestě lidské duše za kojotem
- symbolem, hrdinou indiánských
mýtů. Písně skutečně vytvářejí příběh, třebaže by se nám do školního
čtenářského deníku jeho děj zapisoval velmi nesnadno. A to nejen proto,
že hrdina příběhu nemá žádné jmé-
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no. (Oslovení Lazare v předposlední
skladbě je totiž opět pouze jedním ze
symbolů, kterými je celé album protkáno.) I když kapela na svém novém
albu pouze rozvíjí svůj eklektický styl,
který známe už z předchozích nahrávek, mám pocit, že tentokrát jej dotáhla opravdu k dokonalosti. Skladby
Zrní nejsou melodické a priori. Jejich
základem je často hutný doprovod,
opakující se rytmický vzorec, kterým
se muzikanti vzdalují od folku, vnímáme-li jej jako převážně akustickou
hudbu. Jenže stačí zazpívat jeden verš
a průzračná a snadno zapamatovatelná – folková – melodie se vynoří a zápasí s dusavým doprovodem o místo
na slunci. Ani texty Zrní nejsou nijak
zvlášť komplikované. Spíše připomínají volný proud myšlenek, který
s oblibou používali surrealisté. Následuj kojota je album o cestě. O cestě,
která začíná na křídlech velké sovy
v písni Deště, pokračuje podél potoka (Následuj kojota) ke korytům vy-

schlých řek (Třesk), silnicí přes most
(Fláknout s tím), ven z mlhy (Já jsem
tvůj pes), bílou lávou, plání bílou
(Edárik a Pádik) a nakonec vesmírem a hvězdami (Lazar). Je to cesta těch, které „nebaví vstávat každý
ráno před stejný zdi“ (Fláknout s tím)
a „kroutit u pásu pátý rok“ (Lazar).
A i když jde nakonec skutečně o cestu pouze imaginární, touha zůstává.
Tak lze rozumět poslední písni Moře,
situované do večerního Kladna roku
2013. „Vem nás slunce, vem s sebou
k moři,“ opakuje se v závěru alba jako
mantra. Možných výkladů je ovšem
víc. Stačí album poslouchat a nečíst si
přitom text v bookletu. Pak namísto
„nad ním je billboard a nad ním měsíc“ můžeme rozumět třeba „nad ním
je Bilbo a nad ním měsíc“. A hned nás
napadne ještě jiná cesta…“
Kromě Zrní se tedy můžete těšit
15. srpna také na Jananas, Monogram, Acoustic Irish a další.
Arana Nosálová
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NA VÝSTAVU MODELÁŘŮ V TOVAČOVĚ PŘIJEDE
OLDŘICH PELČÁK, ČLEN ZÁLOŽNÍ OSÁDKY
KOSMONAUTŮ PROGRAMU INTERKOSMOS 1978
K mimořádné události se letos připravují organizátoři VI. ročníku výstavy modelářů v Tovačově. V sobotu
30. května 2015 pod oficiální záštitou
předsedy Svazu letců ČR, generála letectva Jiřího KUBALY, bude zahájena
oblíbená akce, nyní pod záštitou Svazu letců ČR. Tato organizace sdružuje
všechny české piloty (respektive i bývalé československé vojenské piloty) a po
několikaleté spolupráci jak s pořadateli, tak s městem Tovačovem označila
výstavu v Tovačově za svou prioritu. To
je pro město Tovačov významná pocta.
Navíc po dlouhých jednáních a hledání vhodného termínu se plní nám
pořadatelům dávný sen. Do našeho
města přijíždí jedna z významných
osobností ČR, přední persona československého letectva, záložní kosmonaut Československa, čestný host města Tovačova, pan plukovník Oldřich
PELČÁK. V rámci programu Interkosmos byl v roce 1976 zahájen výcvik pilotů, který vyvrcholil letem do kosmu
v březnu roku 1978. Připomeňme si, že
první kosmonaut ve vesmíru byl Rus
Jurij GAGARIN, druhou národností
v kosmu byl Američan John GLENN
a jako třetí národ na světě vyslali do
kosmu svého kosmonauta pana Vladimíra REMKA Češi.
Ano takové věci jsme my Češi v minulosti dokázali. Snažme si představit,
co to obnáší, když z původních 24 pilotů došli před dveře do kosmu jen dva,
Oldřich PELČÁK a Vladimír REMEK,
přičemž do kosmu mohl letět jen jeden
z nich, a dne 2. března 1978 odstartoval
na vesmírnou misi Vladimír REMEK
spolu s Alexejem GUBAREVEM. Do
našeho města tedy přijíždí muž, který
stanul před vesmírnými branami, nicméně do kosmu nakonec nevkročil.
Stal se záložníkem a kryl záda kolegovi.
Takový český Michael COLLINS, který
zůstal ve vesmírném modulu a čekal na
své kolegy, kteří vystoupili jako první
lidé na Měsíc. Pan PELČÁK bude mít
v Tovačově bohatý program a i když
bude přítomen na zahájení výstavy,
počítáme, že krátkou besedu absolvuje v tovačovské hale okolo 14:00 hod.
a následně předá ceny oceněným mo-
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delářům. Během výstavy bude opět
jezdit historický vlak z Kojetína do
Tovačova, před halou budou opět prezentovat své skvosty kluby vojenské
historie a v samotné hale bude k vidění řada modelů nejrůznějších kategorií a měřítek. Samozřejmě děti opět
projdou „vojenským výcvikem" u Jakuba KOSKA, gurmáni ocení pečené

pstruhy Marcela KLAUDY a ti úplně
nejzdatnější vystoupají se zakoupenou
unikátní leteckou pohlednicí, vydanou u příležitosti výstavy, na téměř
100 metrovou zámeckou Spanilou věž
zdarma. Nenechte si to ujít. Srdečně
vás zveme.
Václav Bílý
Zdeněk Macháček

Pojeďte do divadla

Veselé paničky windsorské
Přerozkošná komedie o siru Falstaffovi a veselých paničkách,
které starému chlípníkovi nezůstanou nic dlužny!
Autor:
William Shakespeare
Režie: Peter Mikulík
Hrají: Jan Grygar, Pavel Doucek, Ondřej Novák, Martin
Sláma, Zdeněk Dvořák, Bedřich Výtisk, Jiří Pištěk, Roman
Nevěčný, Vladimír Krátký, Michal Dalecký, Tereza Groszmannová, Zuzana Slavíková j. h., Lucie Schneiderová, Marie
Durnová, Roman Blumaier, Vratislav Běčák, Tomáš Kudlička.
Délka představení: 120 min + přestávka
Představení se koná
23. dubna 2015 (čtvrtek)
Mahenovo divadlo - Brno
Cena 600,- Kč (penzisté 500,-Kč, děti a studenti 440,-Kč)
zahrnuje dopravu + vstupenku
Odjezd autobusu: Tovačov - 1615 od sportovní haly
Troubky – 1620 od Zavadilky
Přerov – 1635 od pedagogické školy
Kroměříž - 1700 Hanácké náměstí
Případně je možné dohodnout i jiné místo nástupu
Zahájení představení v 1900
Podrobnější informace a přihlášky:
Blaho Milan, Prostějovská 470, Tovačov 751 01, tel: 774887944
Číslo 2/2015
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Vítání občánků
V sobotu 14. února 2015 bylo do svazku města Tovačova přivítáno 5 dětí – dvě děvčata a tři chlapci.

Děťátko spí
Položili maličkou
na vyhřátou mez,
až nad její hlavičkou
šumí, šumí les:
není to les jako jiný,
jsou to samé kopretiny.
Přiběhla k ní koroptvička:
ka:
"Co tu dělá ta maličká?"
aličká?"
Přiběhla k ní mandelinka:
ndelinka:
"Co tu dělá ta malinká?"
alinká?"
Nic nedělá - pěkně
ně spinká.

Richard Ščučinský

Kateřina Šípková

Martin Kuchař

Valentýna Zavadilová

Petr Majar
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Starý indián vyprávěl svému vnukovi o boji, který probíhá uvnitř každého člověka. Řekl mu, že takový boj se
dá přirovnat ke krutému souboji dvou vlků. Jeden z nich je zlý - je to závist, žárlivost, smutek, sobectví, nenávist, hrubost, sebelítost, domýšlivost a ego. Ten druhý je dobrý - je to radost, láska, pokoj, naděje, vyrovnanost,
skromnost, laskavost, empatie, štědrost, věrnost, soucit a důvěra.
Vnuk o tom všem přemýšlel a po chvilce se zeptal: „A který z nich vyhraje?“
Starý indián odpověděl: „Přece ten, kterého krmíš!“
Z indiánské pohádky o dvou vlcích
Dobra je mnohem víc. Jenže dobro je potichu a zlo je nahlas.
Květa Fialová
Dobro často projde beze stopy, zlo za sebou táhne následky.
Edmund Burke
Raduj se, konej dobro a nech vrabce štěbetat.
Giovanni Bosco
Jediná věc stačí k triumfu zla, když dobří lidé nedělají nic.
Edmund Burke
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