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V srpnu a v září bylo možné sledovat ze Spanilé věže západy slunce...

Velké sucho a zákaz rozdělávání ohňů
ovlivnily i program letošního Tovačovského
portálu, na kterém se muselo improvizovat.
Tradiční táborák nahradil bazének se
svíčkami a bublinová show.

Tovačovský kamelot

Informace z městského úřadu
Město Tovačov, Náměstí 12, 751 01 Tovačov

Pozvánka
na 6. veřejné zasedání Zastupitelstva města Tovačova, které
se koná v pondělí dne 21. 9. 2015 od 17 hodin ve společenském sále hasičské zbrojnice.
Program:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise, jmenování ověřovatelů zápisu
a zapisovatelky
3. Kontrola usnesení
4. Zpráva o činnosti Rady města Tovačova
5. Zpráva o činnosti výborů Zastupitelstva města Tovačova
- Zpráva o činnosti finančního výboru
- Zpráva o činnosti kontrolního výboru
6. Majetkové záležitosti
- Záměry na prodej pozemků

7. Finanční záležitosti
- Přijetí dotací
- Přijetí finančních darů
- Darovací smlouva
- Vyčlenění finančních prostředků na spolufinancování
projektu z ROP SM
- Hospodaření města Tovačova za I. pololetí 2015
- Rozpočtová opatření
8. Různé
- Vstup města Tovačov do spolku Odpady Olomouckého
kraje, z.s.
- Územní studie Tovačov
- Vnitřní směrnice č.5/2015 – Jednací řád
9. Diskuse
10. Závěr

Město Tovačov

Zastupitelstvo města
schválilo na svém 5. veřejném zasedání konaném dne 22. 6. 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.
63/05 - 15 Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje
kontrolu usnesení ze 4. zasedání ZM, které se konalo dne
23. 3. 2015.
64/05 - 15 Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje zprávu o činnosti rady města.
65/05 - 15 Zastupitelstvo města bylo seznámeno se zprávou
o činnosti finančního výboru.
66/05 - 15 Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje plán
činnosti finančního výboru na II. pololetí 2015.
67/05 - 15 Zastupitelstvo města bylo seznámeno se zprávou
o činnosti kontrolního výboru.
68/05 - 15 Zastupitelstvo města bylo seznámeno se zprávami
o kontrole č. 2/2015, č.3/2015, č.4/2015 a č.5/2015 a ukládá
radě města projednat navrhovaná opatření.
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69/05 - 15 Zastupitelstvo města projednaloa schvaluje plán
kontrol kontrolního výboru na II. pololetí 2015, dle předloženého návrhu.
70/05 - 15 Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje kupní smlouvu uzavřenou mezi městem Tovačov jako kupujícím a ……. jako prodávající, na prodej pozemku parc.č.
1759/324 v k.ú. Tovačov o výměře 28 m2 za cenu 350,-- Kč/m2
tj. 9.800,-- Kč. Město Tovačov uhradí geometrický plán, poplatek na návrh na vklad do katastru nemovitostí, ověření
podpisu na kupní smlouvě a daň z nabytí na finanční úřad.
71/05 - 15 Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje úplatný převod pozemku parc.č. 901/2 v k.ú. Tovačov o výměře
671 m2 od České republiky s právem hospodaření Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo
nábřeží 390/42, 12800 Praha, Nové Město za stanovenou
cenu 271.000,-- Kč. Poplatníkem daně z nabytí bude kupující – Město Tovačov.
72/05 - 15 Zastupitelstvo města projednalo a revokuje usnesení 58/04-15 schválené na 4. veřejném zasedání zastupitelstva města dne 23. 3. 2015.
73/05 - 15 Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje rozdělení finančních prostředků z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových
zón v roce 2015 takto:
Číslo 4/2015

Tovačovský kamelot
Federace židovských obcí ČR – sanace zdiva obřadní síně
židovského hřbitova:
Celkové náklady na obnovu
401 658 Kč = 100%
Z toho: Dotace z programu MK ČR
200 000 Kč = 50 %
Zákonný příspěvek města
40 166 Kč = 10 %
Podíl vlastníka památky
161 492 Kč = 40 %
74/05 - 15 Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje přijetí
dotací:
a) ve výši 230.000,-- Kč z programu „Obnova kulturních
památek v Olomouckém kraji“ na úhradu výdajů spojených s obnovou studny v zámeckém parku Tovačov,
b) ve výši 20.000,-- Kč z programu „Podpora kulturních aktivit v Olomouckém kraji v roce 2015“ na realizaci hudebního festivalu Tovačovský portál,
c) ve výši 19.000,-- Kč na zajištění akceschopnosti jednotky SDH na opravu cisternové automobilové stříkačky
a dopravního automobilu s plošinou PVP 27 z rozpočtu Olomouckého kraje, spoluúčast města Tovačova ve
výši 60% bude hrazena ze schváleného rozpočtu na rok
2015 odd.§ 5512 (150.000,-- Kč),
d) ve výši 80.000,-- Kč na úhradu nákladů na realizaci akce
„Svatováclavské hody v Tovačově“ od Olomouckého
kraje.
75/05 - 15 Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje přijetí
finančního daru na kulturní účel:
a) ve výši 10.000,-- Kč od firmy Českomoravský štěrk
Mokrá na folkový festival Tovačovský portál,
b) ve výši 20.000,-- Kč od Stavební firmy Navláčil Zlín na
akci Svatováclavské hody v Tovačově,
c) ve výši 15.000,-- Kč od van Gansewinkel Modřice na
folkový festival Tovačovský portál a na Svatováclavské
hody v Tovačově.
76/05 - 15 Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje:
a) poskytnutí dotace:
- na opravu fasády včetně výměny výloh a klempířských prvků domu č.p. 22 na Náměstí v Tovačově
manželům ………………., ve výši 70.000,-- Kč,
- na opravu fasády včetně výměny oken, dveří, střešní krytiny a klempířských prvků domu č.p. 34 na
u. Cimburkova v Tovačově ……, ve výši 65.000,- Kč,
- na opravu fasády včetně výměny střešní krytiny
a klempířských prvků „mysliveckého domu“ č.p. 157
na ul. Cimburkova v Tovačově Mysliveckému sdružení HANÁ Tovačov, sídlem Tovačov, Cimburkova
157, ve výši 65.000,-- Kč,
b) návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na
obnovu exteriéru památkově významné stavby v roce
2015.
77/05 - 15 Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje:
a) příspěvek na činnost – dotaci z grantového programu
ve výši 100.000,-- Kč TJ Sokol Tovačov z.s.,
b) veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace uzavřenou
mezi Městem Tovačov jako poskytovatelem a TJ Sokol
Tovačov z.s. jako příjemcem.
78/05 - 15 Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje hospodaření Města Tovačov za I. čtvrtletí 2015.
79/05 - 15 Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje výkazy a vysvětlující materiály Účetní závěrky Města Tovačov
za období roku 2014, které podávají věrný a poctivý obraz
účetnictví a finanční situace účetní jednotky.
Číslo 4/2015

80/05 - 15 Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje:
a) závěrečný účet Města Tovačov za rok 2014 a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Města Tovačov za rok
2014, souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad,
b) zprávu o poskytování informací podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za
rok 2014.
81/05 - 15 Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje:
a) revokaci usnesení č. 60/04-15,
b) přijetí úvěru na akci „Opravy místních komunikací“ ve
výši 4.000.000,-- Kč od České spořitelny Přerov a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
82/05 - 15 Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje měsíční odměny pro neuvolněné členy ZM dle nař. vlády
č. 52/2015 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003
Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev,
ve znění pozdějších předpisů ve výši:
Člen rady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.010,-- Kč
Předseda výboru nebo komise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .870,-- Kč
Člen výboru nebo komise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .684,-- Kč
Člen ZM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .280,-- Kč
Příplatek podle počtu obyvatel . . . . . . . . . . . . . . . . . . .140,-- Kč
Vykonává-li neuvolněný člen ZM více funkcí, měsíční výše
odměna bude činit souhrn odměn za jednotlivé funkce.
Měsíční odměny budou poskytovány od 1.7.2015.
83/05 - 15 Zastupitelstvo města projednalo a revokuje usnesení č. 59/04-15.
84/05 - 15 Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje navýšení příspěvku na provoz ZŠ a MŠ Tovačov o částku 45.000,-- Kč.
Jedná se o mzdové prostředky /vč.odvodů/ školníka – údržbáře v ZŠ a MŠ Tovačov na měsíce červenec – prosinec 2015.
85/05 - 15 Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2015.
86/05 - 15 Zastupitelstvo města projednalo a pověřuje radu
města ke schvalování:
a) přijetí dotací v neomezené částce,
b) rozpočtového opatření v rozsahu do 300.000,-- Kč
v rámci jednotlivých akcí s tím, že s nimi bude zastupitelstvo města seznámeno na dalším zasedání.
87/05 - 15 Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje
Rozpočtový výhled Města Tovačov na období 2016 – 2019.
88/05 - 15 Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje starostu města Mgr. Bc. Leona Bouchala jako pověřeného zastupitele, který bude s úřadem územního plánování spolupracovat na pořizování Zprávy o uplatňování Územního
plánu Tovačov za období 10/2010-10/2014.
89/05 - 15 Zastupitelstvo města projednalo a bere na vědomí
informace z řádné valné hromady společnosti Vodovody
a kanalizace Přerov, a.s., konané dne 15. 5. 2015 v Přerově.
90/05 - 15 Zastupitelstvo města projednalo a:
a) schvaluje záměr zpracovat Program rozvoje města
Tovačova na období 2016 – 2020,
b) ukládá starostovi města realizovat zpracování
Programu rozvoje města Tovačova.
91/05 - 15 Zastupitelstvo města projednalo a bere na vědomí hodnocení školního roku 2014/2015 v ZŠ a MŠ Tovačov
a zprávu o připravovaných a realizovaných opravách ve
škole v roce 2015.
Mgr. Bc. Leon Bouchal v.r., starosta města
Marek Svoboda v.r., místostarosta města
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Různé
Kdo hledá,
najde!
Dovršením vyššího věku se člověk
stává pamětníkem. Kdo je pamětníkem?
To je člověk, který si hodně pamatuje
o událostech v době svého mládí, ale co
bylo včera, zapomněl. Jaké výhody to pro
pamětníka přináší? Jen to, že přicházejí
občané s dotazy na různé události, které
se staly v době jeho mládí, nebo přinesou
starou fotografii a chtěli by vědět, o koho
se jedná. Pamětníka blaží, když si vzpomene a může tazateli pomoci.
Tak mne navštívil vnuk pana Aloise
Arnošta s dotazem, zda nevím, kdy shořela střecha nad mlékárnou, která v tu
dobu patřila jeho strýci panu Františku
Arnoštovi. Zakládá prý kroniku rodu
Arnoštů a o této události prý není záznam
v hasičské ani městské kronice. Já si na
tento požár velmi dobře pamatuji, ale kdy
to bylo, jsem nemohl sdělit. Tento dotaz
mne však vyprovokoval k tomu, že jsem
se začal o tuto událost zajímat.
Vzpomínka: Na tento požár si velmi
dobře vzpomínám. Poklidný večer narušil hlas trubky, který signálem „HOŘÍ“
svolával hasiče k hašení ohně. Siréna
ještě nebyla a trubačem byl mladý hasič
Jan Klimeš, syn koláře Klimeše. Tatínek
vyběhl před dům a vrátil se se zprávou,
že hoří střecha nad mlékárnou. Stála v tu
dobu na místě dnešního obchodního
domu. Posadil mne na okno, abych viděl,
co způsobí malá zápalka, a ať si to dobře
zapamatuji a ať si se zápalkami nehraji.
Viděl jsem obrovské plameny a praskot
hořícího dřeva bylo slyšet až u nás. Hasiči
byli proti takovému živlu bezmocní. Měli
sice motorovou stříkačku, zdroj vody nebyl velký, brali vodu z potůčku zvaného
Greft a tam nebylo tolik vody, aby tak
velký požár uhasili. Brzo k ohni přijeli také
hasiči z okolních obcí, ale to již nebylo co
zachraňovat. Tak rychle oheň strávil celou
střechu.
Druhý den ráno hasiči odklízeli z půdy
mlékárny zbytky po ohni a mezi ohořelými trámy objevili ohořelé mužské tělo.
Zavolali místní četníky, ti zase kriminálku
z Přerova a lékaře. Po důkladném ohledá-
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ní v mrtvém poznali tovačovského občana pana Felixe Kalmana, natěrače a malíře písma. Co na půdě mlékárny dělal, že
způsobil tak velký požár? Hlas lidu zněl:
pan Kalman se prý napil a manželka prý
jej v podnapilém stavu nepustila domů.
Tak chodil bez vědomí majitele mlékárny
spávat na tuto půdu. Pan Kalman byl velký kuřák, a tak asi odhodil hořící zápalku
nebo hořící cigaretu a tak vznikl oheň.
V tom podnapilém opojení ztratil v tom
kouři i ohni orientaci, nenašel otvor k úniku, a tak uhořel. To již nikomu říci nemohl.
Žádost pana Arnošta juniora mne
podnítila k tomu, abych udělal to, co mi
můj přítel JUDr. Jaroslav Krempl říkával:
„Kdo hledá – najde!“
Kde ale začít? Jelikož přečtu vše, co
se mi dostane do ruky, vzpomněl jsem si,
že v publikaci „Sto let TJ Sokol Tovačov“
je psáno o sbírce pro vyhořelého bratra
Františka Arnošta. Znovu jsem se začetl do této publikace a našel jsem zprávu
z kroniky Sokola Tovačov, že se sbírka
uskutečnila v roce 1931. Rok jsem měl, ale

co dál? Tak jsem začal pátrat mezi různými materiály z činnosti Sokola, které zůstaly po tatínkovi, ale nic jsem nenašel. Tu
jsem si uvědomil, když při požáru zemřel
pan Felix Kalman, tak by měl být zapsán
v matrice zemřelých. Proto jsem navštívil
matrikářku na městském úřadě – Janu
Halířovou. Přednesl jsem jí svůj požadavek a účel, pro který chci v matrice pátrat.
Ochotně mi přinesla matriku zemřelých
a vyhledala rok 1931. K mé velké radosti se na třetí položce roku 1931 objevilo
jméno, které jsem hledal. Bylo tam napsáno, že 12. ledna 1931 zemřel Felix Kalman.
Díky ochotě paní Halířové jsem vyplnil
bílé místo hasičské i městské kroniky. Ze
zápisu nevyzařuje hrůza i tragédie tohoto
památného letopočtu.
Díky kronikáři Sokola Tovačov plyne
ponaučení, jak je důležité zaznamenávat
všechny důležité i méně důležité události
kolem nás.
Jardo, děkuji za radu: Kdo hledá – najde, a já jsem našel.
Bohumil Venclík

Reakce na článek p. Venclíka
Moji učitelé.
Jelikož můj táta byl učitel, ráda bych reagovala na článek pana Bohumila
Venclíka v minulém Tovačovském kamelotu.
Božíku, Váš článek mě natolik zaujal, že jsem ho četla několikrát. Předem Vám
chci poděkovat za pěknou vzpomínku na mé rodiče Valerii a Viktora Hýbnerovy.
Velice mě to potěšilo.
Někteří učitelé, o kterých píšete, učili i nás letošní sedmdesátníky. Nezbývá
mi, než s Vašimi názory na ně ve škole i v soukromí plně souhlasit.
Nezapomenutelný byl pan učitel Josef Straka. Na každém školním srazu na
něj vzpomínáme. Jedině on uměl dát žákům výborné základy matematiky.
My ale máme ještě jednoho nezapomenutelného pana učitele Jaroslava
Slavíka, který pocházel z Ivaně. V červnu přijel na náš velmi vydařený sraz sedmdesátníků. Do Tovačova přišel na své první učitelské místo ve svých 25 letech
a nám bylo 13. Učil nás jazyk český. Pro své mládí působil mezi námi velký rozruch. Hodně nás naučil a velmi nám rozuměl. Dnes má 82 roků a žije v Uherském
Hradišti. Když nám řekl, že je v Tovačově naposled, a svěřil se nám se svým zdravotním stavem, tak jsme povstali a jeho vyznání jsme odměnili potleskem ve
stoje. Přijal to s velkou pokorou.
Přejeme si, ať učitelů, na které nikdy nezapomeneme, je co nejvíce.
Božíku a Vám za článek, který ve mně vyvolal krásné vzpomínky na školní
léta v Tovačově, upřímně děkuji.
Vlasta Vybíralová

Číslo 4/2015

Tovačovský kamelot

Červenec 2015
Červencové dny letošního roku byly
svými teplotami náročné a mnohdy až nepříjemné. Bylo tomu tak již někdy v minulosti? Na internetových stránkách bylo dne 5.
8. uvedeno: Letošní červenec se s průměrnou
teplotou 23,5°C zařadil na čtvrté místo historických tabulek v pražském Klementinu, kde
se teploty sledují od roku 1775. Uvedl to Pavel
Juza na webu CHMI. Zatím nejteplejším červenec byl v roce 2006 s průměrnou měsíční teplotou 25°C, následuje červenec 1994 (24,3°C). Na
třetím místě je rok 1834 s teplotou 24°C. Těsně
za letošním červencem byl červenec 2010
s průměrnou měsíční teplotou 23,4°C . Naopak
nejchladnější červenec zažili Pražané v roce
1844, kdy průměrná teplota byla jen 16,1°C.
A jaké byly července v našem Tovačově?
Jako včelař si všímám počasí již mnoho
let, prakticky od doby, kdy se u nás na zahradě objevil první úl, tedy od roku 1961. Avšak
od roku 1994, kdy jsem začal psát městskou
kroniku našeho města, se zabývám počasím
trochu více a do hloubky, prakticky od roku
1994.
A jaké bývalo počasí v červenci od toho
roku 1994? Hned ten červenec roku 1994
byl zajímavým tím, že s teplotami nad 30°C
bylo 16 dnů. Teploty však se točili jen kolem
31 až 33°C. Jinak měl tento měsíc teploty
v rozmezí mezi 20 – 33°C. Červenec v následujícím roce – tedy v roce 1995 – měl již jen
6 dnů s teplotami nad 30°C. A rok 1996 neměl v červenci ani jediný tropický den a teploty se pohybovaly mezi 16 – 26°C.
Rok 1997 a jeho měsíc červenec je poznamenán stoletou vodou a ani jeden den
nebyl nad 30°C. Teploty tohoto měsíce se
pohybovaly mezi 17 – 28°C. A víte, kolik
spadlo v Tovačově tehdy vody? Za těch
5 dnů (od 4. 7. do 8. 7.) spadlo v samotném
Tovačově 104,6 mm vody, což představuje 15,9 % ročního průměru. Za těch 5 dnů
spadlo více vody než v červenci roku 1996.
V následujícím roce 1998 byla tropická tepla ve dnech 20. až 23 července a vystoupila nejvýš na 32°C Rok 1999 měl jen tři dny
tropické a v roce 2000 byly jen 4 dny s letními teplotami do 25°C, jeden den tropický
– s teplotou nad 30°C byl však hned v měsíci
červnu.
První rok třetího tisíciletí – rok 2001
– a jeho červenec měl jen 1 tropický den
a průměrná teplota byla ráno 16,6°C. v poledne 26,3°C. a večer 21,7°C. Byl to však měsíc,
který měl jen 5 dnů s plným slunečním svitem a silnými větry. Spadlo celkem za měsíc
116,2 mm vody.
Číslo 4/2015

Červenec roku 2002 byl velmi teplý,
gradoval 10.7. s odpolední teplotou 31,5°C.
I další dny byly s teplotou kolem 30°C. Po
čtyři dny v noci neklesla teplota pod 20°C.
V průběhu měsíce bylo 27 dnů s teplotami
nad 25°C, i když bylo jen 6 dnů s plným slunečním svitem.
V červenci 2003 byla obloha s plným
slunečním svitem jen ve 4 dnech a úplně
zataženo bylo jen 29. a 30. července. Sedm
dnů bylo s odpoledními teplotami nad 30°C.
Nejtepleji bylo 21. a 22., kdy byly nejen tropické dny, ale i tropické noci. Ve sdělovacích
prostředcích bylo řečeno, že letošní období
červen-červenec bylo třetím nejteplejším
obdobím za dobu, co se teploty sledují, tj.
od 18 století.
Červenec roku 2004 měl jen 4 dny s teplotami nad 30°C a rok 2005 pak jen 5 dnů
s teplotami nad 30°C . Nejvyšší teplota byla
29.7. 33°C. Následují červenec roku 2006
měl 18 dnů tropických s nejvyšší teplotou
dne 27.7. (32,5°C). a byl měsícem podle
sdělovacích prostředků s nejvíce tropickými
dny od roku 1969.
A jaký byl červenec v roce 2007? Zase
jiný. Měl průměrnou teplotu odpoledne
26,5°C a nejvyšší teplotu pak 20.července
(36,5°C). Byl to měsíc neobvykle teplý a měl
jen 34,8 mm vodních srážek
Červenec roku 2008 byl opravdu měsícem letním s průměrnou odpolední teplotou 27,4°C. I když byl dosti deštivý, tak spadlo
jen 57 mm vody. Měl 6 tropických dnů a nejtepleji bylo až poslední den měsíce (32,3).
A rok 2009 a jeho červenec? Skleníkový efekt z konce června v počasí pokračoval
i na počátku měsíce. Bylo deset dnů s teplotami nad 30°C a jedenáct dnů kdy byly
bouřky. Byl jen jediný den s plným slunečním svitem a ostatní většina dnů s malou
a proměnlivou oblačností. Jen 18. července byla obloha celý den úplně zatažena.
Nejvyšší teplota byla 23. července (33,6°C),
a nejnižší pak v neděli 12.7 (10,4°C).
Červenec v roce 2010 začal teplotami
nad 30°C. V druhé polovině první dekády
se mírně ochladilo, ale již na jejím konci
byla teplota opět nad tropickou 30. Toto
tropické počasí vydrželo až do 17.7. V průběhu celého měsíce bylo 16 dnů tropických
s nejvyšší teplotou 35,07°C dne 16. července. Průměrná odpolední teplota byla 28,7°C.
Byly jen dva dny s plným slunečním svitem
a čtyři dny s úplně zataženou teplotou.
Červenec roku 2011 ve svém průměru
byl měsícem jako jiná léta. Měl 4 tropické
dny, ale ani jednu tropickou noc, Nejvyšší
teplota byla 31,7°C (9.7.). Ve čtyřech dnech
byly bouřky, dokonce dne 14.7. byly v jednom dnu zaznamenány 3 bouřky.

A máme rok 2012 – měsíc červenec byl
opravdu letním měsícem, vždyť průměrná
teplota odpoledne byla 28,2°C. Nejvyšší
teplota byla dne 6.7. (35,9°C)
Červenec 2013 začal letním počasím
a celý měsíc byl teplotně nadprůměrný.
Nejvyšší teplota byla v Tovačově naměřena dne 28. 7. 2013, a to 37,3°C. Průměrná
odpolední teplota byla 24,69°C. Ani jeden
den nebyl s celodenní zataženou oblohou a bylo celkem deset tropických dnů.
Tropická noc zaznamenána nebyla. Spadlo
poměrně málo srážek – jen 11,8 mm, nejvíce 5. července a pak 30. 7. 2013.
Rok 2014 a jeho červenec - i tento měsíc
byl velmi teplý a měl průměrnou hodnotu
odpoledních teplot 28.9°C. Bylo 12 tropických dní s teplotami více než 30°C. a byly
čtyři bouřky, z toho dvě bez deště. I měsíc
červenec byl hodně pod průměrem vodních srážek. Osm dnů bylo s plným slunečním svitem a jen poslední den byl dnem,
kdy se slunce vůbec neukázalo.
A nyní červenec letošního roku. I tento měsíc začal vysokými teplotami a hned
jeho první den byl letním dnem s teplotou 28,9°C . Měsíc měl jen dva dny pod
25°C, dále měl 13 dnů s letní teplotou, tj.
nad 25°C, a 16 dnů s tropickou teplotou
nad 30°C. Nejvyšší teplota byla dosažena
22. 7. 2015, a to 37,1°C, a nejnižší pak 10,1°C
dne 11. 7. 2015 Průměrná odpolední teplota byla 29,9°C. Nebyl tedy překonán teplotní rekord z roku 2013, ale měsíc byl ve svém
průměru daleko teplejší než v roce 2013.
Měsíc byl na srážky velmi skoupý.
Poslední červencovou noc rozzářil
„modrý měsíc“… Noc z pátku na sobotu
provázel netradiční astronomický úkaz.
Nebe rozzářil tzv. modrý měsíc - druhý úplněk, který se objevil v jediném kalendářním
měsíci. První úplněk byl k vidění 2. července. Jev kvůli jeho vzácnosti provází řada
pověr. Některé východní nauky uvádějí, že
druhý úplněk v jediném kalendářním měsíci má mnohem větší intenzitu než obvykle.
Prý má také magickou sílu a tato událost je
vhodnou příležitostí k bilancování nebo ideálním časem pro nový začátek. Měsíc se ale
do modra nezbarvil, jak by mohl napovídat
název jevu. Označení vychází z anglického
„once in a uherský rok“. K tomuto jevu dochází zhruba jednou za dva až tři roky kvůli
asynchronicitě lunárního a kalendářního
cyklu. Zatímco kalendářní měsíce mají kromě února třicet, respektive jednatřicet dní,
měsíční cyklus trvá devětadvacet dní. Naposledy se tento úkaz objevil v srpnu 2012,
příště bude k vidění v lednu 2018. O modrém měsíci jsem se dočetl na internetu.
V Tovačově dne 6. srpna 2015. Aj
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Tisková zpráva
Dne 31.7. 2015 se konal v chrámu
očišťování Panny Marie v Dubu
nad Moravou 4. ročník benefičního
galavečera.
V projektu IN CONCERTO se
představili dva členové známého seskupení 4TET pan Jiří Škorpík a pan David Uličník. Jako host večera vystoupila známá muzikálová zpěvačka Iva
Marešová. Celý večer doplnila výstava
obrazů z dílny Davida Uličníka.

Tyto večery jsou od samého začátku
věnovány regionu, který byl v minulosti zasažen ničivými povodněmi
ale zároveň je také poděkováním
všem těm, kteří se podíleli na likvidaci
následků povodní a ocenění vzájemné
solidarity občanů.
Cílem těchto večerů je připravit pro
obyvatele tohoto regionu mimořádný
kulturní zážitek za účasti významných
osobností naší hudební scény.
Každým rokem v rámci těchto večerů
je výtěžek ze vstupného rozdělen mezi
kostel v Dubu nad Moravou a mezi
sociálně potřebné zařízení fungující

v tomto kraji. V letošním roce to byl
stacionář pro zdravotně postižené
LIPKA v Prostějově.
V tomto roce na koncert dorazilo
přes 500 hostů. Galavečera se také
zúčastnili významní hosté z Ministerstva zemědělství ČR, Olomouckého
kraje, města Přerova, Prostějova, dále
pak ředitelé významných firem. Jako
pořadatel a producent těchto večerů
jsem velice ráda, že se podařilo nastartovat tradici každoročních setkání obyvatel tohoto kraje.
V Praze dne 10.8. 2015 Jitka Bláhová
Pořadatel a producent akce

Letní tábor
Léto s kovbojem aneb hledání bájného Eldoráda
Věřím tomu, že všichni víme alespoň něco o Divokém
Západě. Určitě jste jako děti hltali příběhy z pera Karla Maye
o tom, jak to na Divokém Západě chodí, jak muži byli mimořádně tvrdí a nelítostní, jak brali zákon do svých rukou. Jak
se zabíjela tisícová stáda bizonů a vzduchem létaly mraky
tomahawků. A u všeho stáli stateční šerifové a hlídali klid
a pořádek v nově stavěných městech. Na Divokém Západě
to bývalo opravdu divoké. A my jsme se letos rozhodli si také
takovou divočinu zažít. Teda ne až takovou, to by nám rodiče
děti nesvěřili , ale chtěli jsme si s dětmi zahrát na Divoký
Západ, zkusit nosit kolty proklatě nízko a najít poklad bájného Eldoráda. K tomu nám úžasně nahrálo i prostředí, kam
jsme Eldorádo jeli hledat.
Rekreační středisko Borovina je totiž umístěno v borovém
lese nad pravým břehem řeky Dyje, asi 200 m od Vranovské
přehrady, v krásném, absolutně klidném
prostředí, stranou od ruchu a shonu velkých rekreačních center. Vůbec nám nevadila vedra, která byla v celém Česku.
Naopak, my jsme si užívali stínu borovic
a klidu mimo civilizaci. Trošku se z celé
té divočiny vymykal místní bazén, ano,
takový luxus uprostřed lesa jsme měli!
A jaký! Voda křišťálová, čisťoučká, vedle
i malé brouzdaliště. Takže o zábavu bylo
postaráno a my jsme si to užívali, jak se
patří. Zkusili jsme plavecké závody, ale
i aquaaerobic, kterého se nadšeně zúčastnili i chlapci.
Kromě celotáborové hry, kdy se stavěla od nově vybudovaných osad pomyslná železnice až ke kaňonu, za kterým se „snad“ skrývalo bájné Eldorádo,
si děti zkoušely dovednosti, jakými
oplývali dávní kovbojové. Učily se házet
lasem, sílu svých paží zkoušely v klasické
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páce, v přetahování lanem, házely polenem, naučily se základy
country tanců a vázat některé základní uzly. Také si vyzkoušely,
jak moc těžké to měli na Divokém Západě pošťáci, jak se naběhali a najezdili, než doručili psaníčka. A někteří si po večerním
táboráku a opékání špekáčků zkusili i spaní pod širým nebem.
Pro mnohé to bylo úplně poprvé, co spali venku, a myslím, že si
to náramně užili. Byla jasná teplá noc a padala jedna hvězda za
druhou. Ale kdo ví, jestli to vůbec zaregistrovali, protože když
zalezli do spacáků, usnuli někteří tak rychle, že si ani nestačili
poslechnout pohádku na dobrou noc od skvělého vypravěče
Rádi.
Když zpětně hodnotím, jaký to byl vlastně týden, tak
můžu s naprosto klidným srdcem říct, že absolutně pohodový. Letošní skupina dětí byla úžasná a je až neuvěřitelné, že si
všichni tak dokonale sedli. Nemuseli jsme řešit žádné nesrov-
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nalosti, nepříjemnosti, žádná dramata. S údivem jsem pozorovala, jak starší pomáhají mladším, a to naprosto automaticky,
bezelstně, nezištně a dokonce rády. Vůbec těm starším nevadilo, že se kolem nich motají ti mladší, s naprostým klidem je
nechávali u sebe i ve svém volném čase a dokonce to vypadalo, že jim to ani nevadí. Je fajn, že nám to takhle fungovalo,
protože mladší jsou motivováni tím, co už umí starší, aniž by
trpěli komplexy, že jsou horší (jak tomu bývá u stejně starých
dětí) a berou si své starší kamarády za vzor. Společné aktivity
mladších a starších dětí jsou důležitým článkem prevence šikany i dalších sociálně patologických jevů. Proto je i naší snahou
propojení práce mladších a starších dětí, kteří se navzájem učí
komunikovat, plánovat, vykonávat, ale i hodnotit společnou
týmovou práci. A troufám si říct, že toto nám všem šlo skvěle.

A co bájné Eldorádo a jeho poklad? Zlata jsme si užili ažaž.
Děti ho sbíraly takřka holýma rukama a utrácely v krámku
u Sama Hawkinse o sto šest. Někteří si svoje vydělané zlaté valouny chytře ukládaly do banky a úročily tak svoje poklady. Věřte
nebo ne, ale trocha finanční gramotnosti na Divokém Západě
nikomu neuškodila. Jóóó, učit se musíme i o prázdninách ;-)
Doufám, že všichni účastníci Hledání bájného Eldoráda se
mnou budou souhlasit, když řeknu, že jsme si odnesli z tohoto
týdne něco nového a snad i užitečného. Myslím si, že jsme si
užili mnoho legrace a poznali plno nových kamarádů. Pro mě
osobně to byl FANTASTICKÝ a POHODOVÝ týden, a to nejen
díky skvělé partě vedoucích, ale hlavně díky úžasným dětem!!!
Za Spolek ProAktivity Markéta Hajduková
www.spolekproaktivity.blogspot.cz

Dozvuky Eldoráda (něco málo od samotných účastníků)
Tábor 2015 byl mým prvním táborem
a s klidným srdcem můžu říct, že to byl
ten nejlepší tábor, na který jsem mohla
jet. Když jsme vystoupili z autobusu, tak
tam bylo krásné ovzduší, chatky byly
v lese, což bylo strašně super. Ubytovali
jsme se do chatek, které byly taky fajn.
Docela jsem se všeho bála, jak to bude
probíhat, ale bála jsem se zbytečně. Za
těch 7 dní jsme spolu všichni dohromady
měli tolik zážitků, že by to nikdo neřekl.
Všichni jsme si tam udělali jednu velkou
partu a bavili jsme se až do konce tábora. Nezáleželo na tom, kolik kdo má let,
bylo nám to prostě jedno. Takovou bandu lidí byste si mohli přát poznat. Krásně
jsme si popovídali, prodrbali všechno,
co se dalo. Chatka, ve které jsme spali,
byla taková drbárnička. Bylo v ní místo
pro 4 osoby a nás se tam vlezlo 15. V poledním klidu to bylo vážně super, když
jsme mohli být všichni pohromadě. Když
bych si měla vybrat nejlepší, nejmilejší
a nejkrásnější vzpomínku z tábora, tak
je to celý TÁBOR. To spaní pod širákem,
opékaní, zpívání, stezka odvahy, hledaní
zlatých valounů, ringo, diskotéky a další
různé aktivity byly vážně úžasné. Tohle
všechno mi v srdíčku zůstane navždy.
Ten týden uplynul neskutečně rychle
... A poslední den byl nejhorší, nastalo
loučení ... Klidně řeknu, že když jsem se
loučila s holkama, tak mi několik těch
slz ukáplo, ale nestydím se za to. Abych
to shrnula, děkuju za ten první nejlepší
tábor, na kterém jsem s vámi mohla být,
a děkuju za všechno, co jste pro nás dělali, obrovské poděkování patří vedoucím,
kteří byli taky tak úžasní.
(Klára, 14 let, Tovačov)
Číslo 4/2015

Letošní tábor byl úplně super, všichni
jsme byli jedna velká parta a nezáleželo
nám na věku, těch 7 dní bylo nezapomenutelných, moc jsem si to s váma
užila, škoda jen, že to tak rychle uběhlo.
Všechny soutěže a celkový program se
mi moc líbil, i všichni vedoucí byli úžasní.
Na táboře jsem s váma už byla podruhé a opět to byla bomba. Areál byl také
moc pěkný, ten bazén byl super osvěžení a vodní aerobik s Andy byl ještě lepší.
Škoda jen, že už jet příští rok nemůžu.
Mám vás moc ráda a doufám, že se někdy uvidíme.
(Petra, 15 let, Pivín)
Letos jsem s vámi jela už podruhé
a na táboře jsem byla mile překvapená,
všichni jsme se rychle skamarádili, nejen kluci mezi klukama, ale všichni dohromady. Malí s velkýma, na věku nám
tam vůbec nezáleželo. Spoustu nových
zážitku, přátel, ale i ponaučení. Nebyl
tam ani čas na nudu. Teď už můžu zase
jen čekat na další rok s vámi, s tou nejlepší společností a báječnými přáteli. Jediné,
co mě asi trošku dožralo,
bylo to, že jsme my starší museli jít brzy spát,
i když byla diskotéka,
Pravá Disco Disco Párty
Párty  A že to uplynulo
jak voda. Mělo by to bývat déle, ať vás můžeme
ještě trochu pozlobit 
Mám vás všechny moc
ráda a děkuju vám za
úžasný týden.
(Tereza, 13 let, Vyškov)
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Ze sportu
Mladší žáci
postoupili do kraje
V sobotu 25. dubna se mladší žáci a žačky TJ Sokol Tovačov,
oddílu sportovní hry, zúčastnili okresního kola Medvědí stezkou, které pořádalo Regionální centrum Sportu pro všechny
ve sportovním areálu v Opatovicích. Celé akce se zúčastnilo
přibližně 80 dětí všech věkových kategorií z celého okresu.
Jednalo se o závod dvoučlenných hlídek v běhu v přírodě, překonávání překážek, kde děti musí znát tábornické dovednosti, orientovat se při práci s mapou, důležitá je znalost přírody,
vlastivěda, zdravověda, orientace v terénu a azimut. Jde také
o součinnost hlídek a jejich vzájemnou spolupráci a podporu. Za TJ Sokol Tovačov se zúčastnily dvojice Klára Vybíralová
a Martina Janáčová, Eliška Večeřová a Lucie Orlová, Aneta
Partyková a Tereza Kulhánková a Leo Nemrava a Michal Salva.

Leo a Michal se umístili na druhém místě v kategorii mladší
žáci a postoupili do krajského kola, které se konalo 30. 5. 2015
v Žulové v Jeseníkách. Tam sice nedosáhli na medailové pozice, ale i tak děkujeme a blahopřejeme ke vzorné reprezentaci
TJ Sokol Tovačov.
Markéta Hajduková

Třicet let od opětovného založení oddílu jachtingu
v TJ Sokol
uloženy v pobřežní stodole. Poslední kazovat činnost – byť někteří využívají
Možná, že si čtenář myslí, „proč opětovného“ – historie se nemá obcházet.
V roce 1965 se schází skupina zájemců o jachting v Přerově a žádá TJ Sokol
Tovačov, zda by přijal jachtaře pod
svou organizační hlavičku, což se stalo
14. září 1965. Prvním předsedou byl Ing.
Ladislav Lorenc, místopředsedou se stal
nestor jachtingu na střední Moravě lékárník z Přerova Karel Bortl. Další členové se rekrutovali z Přerovských strojíren.
Členové si postavili třídové plachetnice
typu „Létající Holanďan“, dále vlastnili Finna, Jolu, Mloka, Piráta - rekreační
plachtění bylo na „Hraďóchu“, lodě byly
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uschovaný zápis předsedy oddílu pro
výbor TJ je datován z roku 1972 - dokazuje: „počet pouhých sedm členů s problémy se scházet u vody na břehu rybníka bez
základny. Jachting je sportovní disciplína
velmi závislá na technicko - materiální
základně stěžejní pro rozvoj jachtingu.
Veškerá jednání k zabezpečení skladovacích prostorů stran výboru TJ, jakož
členů oddílu byla bezvýsledná. Rovněž
další možnosti k rozšíření jachtingu na
jezera štěrkopísku jsou výhledově ztíženy
z důvodů těžby a připravovaných zákazů
užívání jezer k rekreaci v souvislosti s vyhlášením „pásem hygienické ochrany“.
Členové rezignují, oddíl přestává vy-

„Hraďóch“ k rekreační plavbě. Taktéž
někteří neorganizovaní kluci z Tovačova
si postavili malé netřídové plachetnice
a využívali tovačovské vody k rekreaci
na vodě. K shora uvedenému jen dodávám, že Ing. Ladislav Lorenc si postavil
plachetnici „Létajícího Holanďana“, kterého věnoval oddílu jachtingu a kterého
třicet roků starého veterána členové renovovali. Na počest této lodní třídy, kterou u nás nejezdíme, byl na štěrkařské
vodě uspořádán celostátní závod této
lodní třídy. Členové Josef Vrtěl a Standa
Michal jako dík za opravu plachetnice
a i účast na závodu obdrželi pamětní
plaketu. A tímto končí vzpomínka na
Číslo 4/2015
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torzo činnosti tohoto jachetního oddílu,
jehož aktivita není opomenuta v knize „40 let jachtingu v Tovačově“ vydané
v roce 2005.
Přiznám se, že jsem si již několikrát
říkal, “kdybych tušil, co mě vše čekalo
s oddílem jachtingu na Chalupě, a to ještě
i v současnosti, kdy mně táhne na osmdesátku – nevím, nevím, zda bych se do tohoto, byť sportovního koníčka dal, ale jak
se říká, „člověk míní - pánbůh mění“…….
V úvodu je nutno připomenout
otázku – „proč a jak došlo“ k založení
nového oddílu jachtingu v roce 1985?
Byť jsem se věnoval různým sportům,
pořád mně chybělo to, k čemu mám
nejblíže, a to byla plavba, řeka a jakékoliv lodě. Kolem tovačovských jezer jsem
za ta léta, než došlo k založení jachtingu,
nachodil mnoho kilometrů po březích
- snil o pěkné loděnici a vybíral pro ni
vhodné místo.
Od roku 1977 se již mezi odborníky vědělo, že stávající vyhláška k PHO
(pásma hygienické ochrany) mnohdy
naprosto nevyhovuje vydaným podmínkám, v Tovačově již vůbec ne – těžba štěrkopísku, nákladní doprava auty,
vlakem, panelárna Dopravních staveb,
intenzivní zemědělství, nebezpečí záplav významných toků Morava, Bečva,
Blata, Mlýnský náhon – bylo toho dost
na změnu PHO. První a zásadní bylo
kontaktovat odpovědné hospodářské
orgány s tím, jak postupovat, při přípravě využití jezera štěrkopísku k rekraci.
Začalo sondování po úřadech a podnicích majících vliv na dění kolem tovačovských jezer, papírová bitva se všemi
orgány, bylo nutno absolvovat mnoho
jednání, počínaje v Praze u Hlavního hygienika ČSR a konče na ČSTV v Přerově.
Nechtěl jsem naslouchat Okresnímu výboru KSČ, což mně bylo doporučováno,
neboť nomenklaturní úředníci se vymlouvali, že to nejde a že bude vyhláška
nová a hlavně neměli zájem, cokoliv pro
to udělat. Psal jsem žádosti, dokladoval, vyčkával, hledal legislativní skuliny
k podpoře založení sportovní činnosti
jachtingu.
V roce 1978 ve spolupráci s přítelem
Ing.arch. Antonínem Březinou, úředníkem stavebního odboru ONV v Přerově,
jenž oběhl všechny potřebné odbory
a vymohl vyjádření, která nebyla zamítající k činnosti, ale všechna se odvolávala na novelizaci příslušné vyhlášky
PHO. Vymohl jsem si vyjádření ŠaP, n.p.,
Olomouc a dalších, jakož Báňského
a Plavebního úřadu, města Tovačova,
Číslo 4/2015

vše sepsal do sedmistránkové žádosti
mající název: „Přezkoušení žádosti o výjimku ve věci povolení koupání a provozu
jachtingu oddílu“ a dne 5.2.1979 odeslal
Hlavnímu hygienikovi do Prahy.
V témže roce jsem třikrát navštívil
dr. Kaufmanna, zástupce hlavní hygieničky, který s naším problémem cítil,
sám byl jachtař, ale říkal „musíte počkat“, až jak bude formulována nová
směrnice o PHO. Vzpomínám na jeden
z rozhovorů s ním, „Pane Kohn, vše co mi
tady vyprávíte o znečisťování vašich vod
v Tovačově a problému jachtingu je na
kočku. Vždyť kdyby se celá Praha vyčůrala do Želivky (pitná voda pro Prahu) – tak
by se nic nestalo! Já stál jako Lotova žena
s otevřenou pusou při zániku Sodomy –
Gomory - ale hnout s ničím nešlo.
Nicméně se ledy hnuly, „štěrkaři“
nám byli nakloněni, neboť sami měli
problém s vypouštěním kalů z úpravny
do jezera a potřebovali prokázat, že se
jezero jih nepodílí a nedeponuje odběr
vody na lokalitě I. sever. V roce 1983
jsem poslal na všechny okresní vodohospodářské orgány jménem TJ Sokol
žádost o povolení rekreační činnosti na
jezeru štěrkoviště I. jih. Odpovědi byly
navlas stejné „v stávajícím PHO povolit
rekreaci na vodě nelze“.
Nemohu zapomenout na dost
významnou epizodu od roku 1980 –
1985 vytvářející náladu mezi jachtaři
v Přerově, Kojetíně, Chropyni, Olomouci,
Prostějově, Rokytnici a sousedních obcích, kteří již tušili, že se něco připravuje
a naskýtá se možnost plachtění i motorové plavby. Všichni byli nedočkaví,
navštěvovali mě, telefonovali a ptali se,
kde ta základna bude?
Nakonec jsem usoudil ne bez výhrad,
že nejlépe bude vyhovovat opuštěný,
byť devastovaný objekt, tzv. CHALUPA
– objekt jsem prozkoumal a požádal
město o prodej. Vzhledem k tomu, že
nebylo možné, aby vodohospodáři na
okresní úrovni v celé ČSR uplatnili novou vyhlášku tak, aby byla ve všech
okresech přibližně stejně ošetřena, bylo
rozhodnuto, že PHO budou vyhlašovat
KNV, odbor VLHZ, tímto s titulu státního
úředníka jsem mohl začít komunikovat
s vodohospodáři na krajské úrovni.
Na 9. října 1985 jsem svolal jménem TJ Sokol schůzku, pozval MěNV,
MěVNF(Městský výbor Národní fronty, sdružující politické strany a spolky
v Tovačově), vedoucí všech výrobních
podniků k projednání rekreace na štěrkovišti jezero - Tovačov I. jih. Protože

účastníci jednání neměli zásadních připomínek, napsal jsem plakátovou pozvánku pro všechny zájemce o jachting
v Tovačově a okolí na první historické
setkání do sportovní haly. Z Tovačova
se přišli podívat: Alois Klemeš, Miroslav
Majtner, Miroslav Skopal, Jaromír Šimek,
Břetislav Hrbáček a Mirek Ženčák bydlící v Přerově. Ovšem o co bylo méně
tovačovských – o to více přijelo zájemců z Přerova, Olomouce, Kojetína,
Prostějova, Chropyně, Lobodic, Polkovic,
Brodku u Pv. i Pr., Rokytnice a Drahlova.
Po orientačním seznámení k založení oddílu jachtingu a plodné diskusi,
ve které bylo mnoho nezodpovězeno,
jsme za sychravého, mrholícího a stmívajícího listopadového podvečera odjeli
auty k Chalupě. I po třiceti letech na to
nemohu zapomenout. Vše zarostlé divokým černým bezem, nemovitost bez
části střechy, propadlé stropy, vymlácená okna, dvéře bez rámů, místnosti
zatuchlé, mokré a špinavé, stopy po volně rozdělávaném ohništi……byl jsem
opřen o sošku padajícího plotu a díval
se do nevěřících tváří budoucích jachtařů našeho oddílu. Byly cítit pochybnosti,
zda se nadále tomuto oddílu věnovat,
když mnoho otázek nebylo vyřešeno,
nemovitost a pozemky nebyly v majetku TJ Sokol, nebyla elektřina, voda,
jakož neuzavřeny žádné smlouvy. Díval
jsem se do jejich tváří a mozek pracoval
na plné obrátky – co dál – říkal jsem si,
ale když si tito lidé dokáží postavit plovák,
plachetnici, ušít plachty, nejsou a nemohou být líní - neschopní, všichni k lodím
potřebují vodní plochu – a ta zde je –
krásná zátoka s čistou vodou. Mnoho
nocí jsem probděl…...
Jak těch třicet let ubíhalo:
1985 - založení oddílu jachtingu
TJ Sokol Tovačov.
1986 - zahájení budování areálu
oddílu jachtingu, odpracováno 1 386
brigádnických hodin, přicházejí další
členové, v únoru odkup nemovitosti včetně pozemku od města Tovačov.
V prosinci první členská výroční schůze.
Vydání na stavbu 70 tisíc. Vše hradila
TJ Sokol.
1987 - intenzivní budování areálu,
odpracováno 2 581 brig.hodin, vybudována kabelová přípojka elektřiny v délce
1 km, jsme zaregistrování v ČSJ, plachetnice Vaurien postavili členové Josefové
Ulehla a Dohnal, kteří závodí. První odd.
závod na naší vodě za účasti 35 závodníků na lodích a hlavně plováku s plachtou WS.
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1988 - dynamický rozvoj oddílu –
členové staví další plachetnice, Bohdan
Ažaakaja si kupuje námořní plachetnici,
soutěžíme ve Vaurienech, na WS závodníci vykazují II. výkonností třídu. Poprvé
rozsvícena žárovka, odpracováno 2 580
hod. Členská základna 109 členů. Vydání
39,4 tis. přesahují příjmy.
1989 - rozšiřujeme aktivity jachtingu, veřejnost nám není nakloněna
– proč? Bylo by to na dlouhé vyprávěníjachtaři mohou jezdit na loděnici autem
a rybáři musí nechat auta a dále pěšky
– jachtaři se koupou, občané jsou vyhánění z PHO atd…..
Město zadává a zpracovávají se studie k veřejné rekreaci a nikdo nemá
peníze. Jsou pochybnosti o našich sportovních aktivitách, šíří se různé fámy
o zákazu, jako předseda jsem pod stálým tlakem nejen od členů, ale i od funkcionářů na různé úrovni, a tak všem sděluji „že přežijeme nejen rok 2000, hlavně
neúnavně pokračovat
v započatém díle s hlavní myšlenkou
- začít u dětí a s mladými členy. Přišel
17. listopad – opět budu citovat projev
z výroční členské schůze v silně vzrušené době – a i občan, který se v minulosti
nezabýval politikou, tuto prožívá, ať chce
nebo ne, tato jej zachvátila, přemýšlí o ní,
hodnotí ji podle svého svědomí, čímž i své
přátele - nepřátele, a nebudu daleko od
pravdy, že v kosmické rychlosti událostí,
které přicházejí, jsme nyní toho všeho plní,
nadšení, zklamání a pokládáme si mnoho
otázek, na které není mnohdy rozumné
odpovědi – jsem hrdý na to, že jsme se
v naší sokolské jednotě nezpronevěřili myšlenkám Miroslava Tyrše. V areálu odpracováno 3 420 hodin.
1990 – po sametové revoluci – „Co
s námi bude předsedo? Byly to rušné dny i celý rok. Politici se předhánějí
v prognózách a slibech – všichni vědí
všechno a nikdo nic. Razí se slogan „co
není zákonem zakázáno, je povoleno“.
Došlo k zvýšení ceny benzínu, což se
projevilo v aktivitě závodících serfařů.
První účast v Poháru Evropy absolvují
manželé Josef a Marie Ulehlovi. Posádky
v lod. třídě Vaurien se stabilizují v rodinách Ulehlova, Dohnalova, Indrákova
a Svozilova. Pořádáme dvě sokolské oddílové regaty. Členové poprvé si musí
hradit za stan, auto, přívěs, za lůžko
v ložnici i za loď i serf. Na MV je zaregistrován Český svaz jachtingu. Na brigádách odpracováno 2 417 hodin. Po areálu se začínají batolit první malí jachtaři.
1991 – příprava stavby skladu
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lodí, jsou návrhy oddíl privatizovat.
Bráním se návrhům přijmout do oddílu
vlivného úředníka nebo ředitele velkého podniku s tím,
„že základ oddílu dali prostí členové,
mající rádi vodu-lodě a já je pro peníze
nezradím.“ Rozrůstá se počet mladých
závodníků kosatníků. Byla podána žádost odkoupení parcely o výměře 96m2
k postavení skladu lodí a opětovná žádost o stavební povolení. Město zahájilo
úpravu Hájenky k rekreaci – spoluobčané se přijeli podívat do našeho areálu - pokývali hlavou a pochválili město,
že něco vybudovalo, ale byli velmi překvapení, že jsme si areál vybudovali pro
sebe a veřejnost tu nechceme. To bylo
povídání po hospodách – jak to vůbec
je - a kdo kde poroučí! Začíná tržní hospodářství – jak obstojíme?
1992 – stavíme sklad lodí, k závodům nastupují dorostenky Svozilovy.
Máme početnou základnu dorostenců
a jachtařů, kteří přišli z vojny. Budu jmenovat jen tovačovské Petr Klemeš, Libor
Křepelka, Eva Ženčáková. Na Nových
Mlýnech je pokřtěna zatím neslavnější
plachetnice do budoucna, kterou postavil Luboš Svozil. Stavíme sklad lodí,
nemáme peníze ani sponzory. Potřetí
dochází k přehodnocení PHO, opět se
nesmí koupat, stanovat, parkovat autem
u vody. Regionální noviny tlumočí „zákaz koupání na Skašovských jezerech“.
Odbor životního prostředí ONV nám
nechce vydat souhlas k stavebnímu povolení skladu lodí. Příjmy 32,9 – vydání
47,5 tis.
1993 – 100 let jachtingu v ČR –
mladé posádky zvyšují výkonnost, na
Lipně Hana a Marcela Svozilovy třetí.
Po třech letech jsme obdrželi povolení
ke stavbě skladu lodí. Donekonečna se
řeší spory s koupáním. Město pronajímá
Hájenku rybářům, kteří chtějí využívat
naši pláž, kterou si nevybudovali k výkonu rybářského práva. Stovky občanů využívají naplavenou pláž kalového pole
z jemného písku na jezeru jih k rekreaci.
Odpracováno 1 606 brig. hodin.
1994 – 33. mistrovství světa
v Hrudově – i když jsme ještě neuspořádali celostátní regatu z důvodů nedokončení základních podmínek pro závodníky, přesto naše závodnice juniorky
H.a M. Svozilovy byly nominovány na
MS na Lipně. V této kategorii se umístily
na 5. místě a současně jako 3. na MČR. –
první velký sportovní úspěch. Sklad lodí
je hotov a přistavena místnost na nářadí. Jachtařská sportovní komunita v celé

ČR začíná poznávat tovačovské jachtaře,
i když naši spoluobčané používají pro
nás nepatřící nálepku, „ to je jen pro vyvolené“.
1995 – naše mladé posádky se
prosazují i na zahraničních regatách,
a to na MSR se děvčata Svozilovy stala
Mistrem Slovenska, na jezeru Ammersea
v Německu obsadila v silné konkurenci
z našich posádek čtvrté místo. V lodní třídě Funboard (plovák s plachtou)
startoval na MČR v Nechranicích Lukáš
Jurajda. Oddíl má 75 mužů, 45 žen, 12 žákyň, žáků a dorostenců. Odpracováno
1 296 brig.hodin. Sponzor oddílu Ing.
Jiří Knop. Vydání 75,1 – příjmy 47,5 tis.
schodky jsou uhrazeny z hlavní pokladny TJ.
1996 – připomínáme si 10. let od
založení oddílu jachtingu – členové
odpracovali 20 588 brig.hodin,uspořádali 20 oddílových sokolských regat,
podíleli se na 8 Triatlonech pořádaných
TJ Sokol, ženská posádka se zúčastnila dvou mistrovství světa LT Vaurien.
Ve skladech našlo útulek 22 plachetnic
a víc jak 70 plováků WS. Na MČR bylo
z 37 Vaurienů 5 z našeho oddílu. Na MS
v nizozemském Hoornu reprezentační
posádky z ČR neměli na zálivu Zuiderzee
nazývaných Ijseelmeer proti poloprofesionálům na nových lodích s perfektní
výstrojí velkou šanci. Hana a Marcela
Svozilovy byly vyhodnoceny „sportovními osobnostmi roku 1995 v kategorii
dospělí+ junioři družstva na Gala večeru
v Přerově. První jachtařský sňatek členů
oddílu Petr Indrák z Polkovic požádal
o ruku Romanu Svozilovou z Chropyně.
Oddíl po deseti letech prokázal sportovní i společenskou životaschopnost.
1997 – smutné léto, červencová
stoletá voda zaplavuje areál do - výše
1 m v budově – radost z 1. místa na
MČR.
Oddíl měl uspořádat první celostátní regatu, kterou jsme zrušili. Do areálu
nebyl přístup, nebyla elektřina, znečistěná studna, devastované břehy bez trávy,
voda v jezeru zakalena, sklady, pokoje,
zatopeny, jakož i karavany. Na panelové cestě u Dopravních staveb bylo 2 m
vody. Když jsme se po opadnutí vody
dali do úklidu areálu, tyranizovali nás
miliony komárů, kdo vydržel do 14.00 h,
byl hrdina, ovšem za pomoci repelentu
v hodnotě 70 Kč. Areál byl pod vodou
od 9. do 23. července. Naši vaurienisté
i přes povodeň soutěžili a dokonce děvčata H.+M. Svozilovy byly na MSR a MS
ve Španělsku. Sponzor Technoplast
Číslo 4/2015
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Chropyně. Josef Ulehla zakládá při OJ
lukostřelecký suboddíl JACHTLUKO.
1998 – 100. výročí založení TJ
Sokol – pamětní medailí obdrželi zlatou Vlastimil Kohn, stříbrnou Lubomír
Svozil trenér OJ, sestry Svozilovy a Josef
Ulehla za jachting a lukostřelbu, Hana
a Marcela Svozilovy vybojovaly v LT
Vaurien I. místo v ženách v ČR a byly
vyhodnoceny sportovci roku okresu
Přerov v kategorii družstva dospělí. Posádka byla na MS v německém
Radolfzellu.
1999 – poprvé se naši jachtaři(ky)
zúčastnili 15 závodů v ČR+SR
Pořádáme dvě regaty CTL (celostátní
termínová listina).
2000 – připomínáme si 15. výročí založení OJ – naše ženy H.+M
Svozilovy vyhrály Český pohár. Máme
jednu ženskou a jednu mužskou posádku na MS ve francouzském Loctudy.
2001 – Hana a Marcela Svozilovy
„stříbrné“ na MČR – vybojovaly si
účast na MS v Itálii. V žebříčku sportovní
úspěšnosti se oddíl zařadil z 137 klubů
a oddílů v ČR na 37 místo – mládež z 82
na 31 místě. Budova a sklady byly vykradeny.
2002 – pořádáme regatu pro žáky
LT Optimist - pořádáme jednu regatu ve
Vaurienech o Přeborníka Olomouckého
kraje, závodu se zúčastnila posádka ze
SR.
Příjmy 124,0 vydání 117,0 tis.
2003 – oddíl si připomíná dospělost 18. výročí – naše ženská posádka
byla na ME v italském Lago di Garda –
posádce se nedařilo. Oddílu zajišťuje se
svým motorovým člunem bezpečnost
závodníků sponzor z Bedihoště Jaromír
Hnízdil s kvalifikací Hladinové záchranné služby.
2004 – poprvé oddíl dosáhl 100
tisíc klasifikačních bodů za účast na
závodech v ČR – z celkového počtu
117 klubů a oddílů registrovaných v ČSJ
jsme se umístnili na 29. místě. Naši muži
- tovačovští bří Jan a Petr Navrátilovi
se postavili na bednu za třetí místo na
Mezinárodním mistrovství ČR.
2005 – připomínáme si 20. výročí
založení – pamětní medaili k tomuto
výročí obdrželo 52 členek a členů oddílu jachtingu z Tovačova Vlastimil Kohn,
Alois Klemeš, Mirek Ženčák.
2006 – překládáme odběrné místo elektřiny z Dopravních staveb
na Cvrčov, máme závodníky ve třech
lodních třídách Vaurien, Finn a žákovČíslo 4/2015

skou Optimist – závodníci absolvovali
15 závodů na Moravě i v Čechách bez
významného umístění. Po deštích je na
jezeře vysoká voda.
2007 – naše nejlepší posádka
Hana Ottová a Marcela Hanáková
jsou na mateřské dovolené, na jejich
místo nastupuje tovačovská posádka
Jan a Petr Navrátilovi, kteří na naší regatě byli první, startovalo 29 lodí ve třech
lodních třídách.
2008 – nastupují žáci v lod. třídě
Optimist – měníme a zkoušíme nové
posádky. Na krajském přeboru vítězí
Hanka Ottová s manželem Jirkou a na
Podzimní regatě
druzí. V žebříčku ČSJ jsme z 165 JK
a JO (JK jachetní klub, JO jachetní oddíl)
na 64. místě.
2009 – oddíl s 160 členy je druhým
v TJ (první je odbor SPV). Členů, kteří
oddíl zakládali, je 36, celkový věkový
průměr je 39 let. V ČSJ jsme v žebříčku
úspěšnosti z 175 JK+OJ na 64. místě,
naší mladí ze stejného počtu jsou 29.
Ve Vaurienech máme nejlepší posádku
Bronislav Mlčoch se synem Matějem
z Vřesovic. Mladé závodníky žáky pravidelně posíláme k týdennímu soustředění na Velké Dářko. Vydána kniha 45 let
jachtingu Tovačově.
2010 – jachting se dědí – zůstává v rodině Svozilové, Indrákové,
Mlčochové, Knejzlíkové a tovačovští bři Návrátilovi – máme nejvíc dětí
závodníků v Olomouckém kraji. Luboš
Svozil z Brodku u Pr. je výborný závodník
a ještě rozhodčí.
2011 – nejmladší závodníci jsou
vnuci těch, co jachting zakládali – jedna dívka a čtyři chlapci nás reprezentují v lodní třídě Optimist, kteří to jsou:
Barunka Obrtelová z Ivaně, bratři Jiří
a Václav Indrákovi z Polkovic, Jaroslav
Podlas z Bělkovic a Dominik Kuchta
z Přerova. Ze 181 JK+OJ v ČSJ jsme
v žebříčku na 60. místě, naše mládež na
33. místě. Na MČR Vaurien na Nových
Mlýnech byla Hanka Ottová s kosatníkem Jirkou Indrákem na třetím místě.
Příjmy a vydání se pohybují do 110 tis.
2012 – zásluhou Hanky Ottové
a Jiřího Indráka jsme na MČR jezero
Nové Mlýny v lodní třídě Vaurien mistry ČR – v žebříčku ČSJ z 199 JK+JO jsme
na 45. místě - mládež na 24. místě.
2013 - na Velkém Dářku opět přesvědčuje naše posádka Hanka Ottová
a Jiří Indrák, že patří mezi „vaurienskou“ špičku – jsou na MČR druzí.
2014 – na MČR Velkém Dářku

je Hanka Ottová s Jirkou Indrákem
třetí - ČSJ registruje již 202 JK a JO náš
oddíl je 42. a mládež 20. Nejlepším
závodník oddílu s dosaženými body je
Matěj Mlčoch na lodi Optimist a kosatník na Vaurienu z Vřesovic. Poprvé jsme
první z JO v Olomouckém kraji, před
Olomoucí a Prostějovem.
2015 - opakuje se rok 2014 – Velké
Dářko MČR - posádka Hanka s Jirkou
jsou třetí s poznámkou, za vysokých
vln se převrhly jako mnoho dalších posádek.
Umístění v tomto roce bude až v prosinci. ČSJ vydává každý rok Ročenku výsledkůvšech lodních tříd.
Oddíl má sponzora Jaromíra Hnízdila
z Bedihoště, se svým motorovým člunem zajišťuje bezpečnost závodníků
na regatách. Také nutno poděkovat vedoucím pracovníkům ČMŠ, a.s., provozovna Tovačov, za poskytnutí remorkéru
pro JURY při regatách i za spolupráci.
Co na závěr – nutno připomenout, že
všichni členové přispívají na závodníky.
Oddílové příspěvky jsou nevyšší v celé
TJ Sokol. Za předepsanou neodpracovanou hodinu brigády musí člen zaplatit
100 Kč. V letních měsících si musí člen
uhradit pobyt v karavanu, stanu, nebo
ložnici. Hosté musí uhradit pobyt i letní koupání. Do oddílu mohou vstoupit
jen mladí manželé s příslibem, že jejich
děti, se budou věnovat závodnímu jachtingu, za členství (vstup) je požadován
příspěvek 10 tisíc korun. Oddíl jachtingu se potýká celoročně s příjezdovou
cestou, která se pravidelně po jednom
roce prodlužuje a mění a mnohdy je na
jaře jako v roce 2015 místy neschůdná,
natož tak průjezdná. Výstroj plachetnice
je drahá, po třech letech je nutno koupit
nové plachty. Závodníci musí být kvalitní výstroj, neboť závody jsou za každého
počasí od jara do podzimu.
Závodní jachting je rodinná týmová
práce – na závody se jezdí již v pátek po
celé republice a příjezd domů v neděli.
Děti musí mít dospělou osobu jako doprovod.
Snad se objeví v našem městě mladá rodina, mající k tomuto sportu i nakloněné prarodiče, a hlavně s velkou
snahou věnovat svůj volný čas k vedení svých ratolestí k tak nádhernému
přírodnímu sportu, jako je jachting a ten je na celý život.
V Tovačově srpen 2015
Vlastimil Kohn předseda
oddílu jachtingu
TJ Sokol Tovačov
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Tovačovský portál (15.8.2015) ve fotografiích
Fotoreportáž z festivalu Tovačovský portál vypovídá o jeho hladkém průběhu, pohodové atmosféře i mnohých hudebních
hostech. Jeho zvukovou podobu nelze tlumočit tiskem, proto nabízíme alespoň tu vizuální.
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Z činností spolků
Vycházka po bojišti u Tovačova 11. července 2015
U příležitosti 149. výročí prusko-rakouské války se v sobotu 11. července
2015 uskutečnila již v pořadí 23. vycházka po bojišti u Tovačova pořádaná městem Tovačov a Komitétem pro udržování
památek z války roku 1866. Návštěvníci
se v jejím průběhu mohli podrobně seznámit nejen s událostmi 15. července
1866 na Tovačovsku a Přerovsku, kde
v tento památný den došlo k největšímu
bojovému střetnutí války roku 1866 na
Moravě, ale i s památkami a válečnými
hroby na tomto bojišti a historií péče
o ně.
Vycházku vedl, jako již v mnoha předchozích letech, člen Komitétu 1866 Jiří
Jemelka a podával návštěvníkům, kterých se sešlo více než 30, na jednotlivých
zastávkách odborný výklad. Účastníky vycházky doprovázeli i čtyři členové spolků
vojenské historie v dobových uniformách
8. pěšího pluku a 27. praporu polních
myslivců, kteří zajišťovali čestnou stráž
u pomníků a také vystřelení čestných salv
z historických zbraní. Přítomno bylo i šest
členů Komitétu 1866.
Program vycházky byl zahájen
v 10.30 hod. u kříže nedaleko bývalého
mlýna, kde byla vystřelena první čestná
salva a kde byli přítomní také seznámeni technickým referentem Komitétu
1866 pro oblast Moravy a Slezska Jiřím
Synkem s průběhem bojů přímo ve městě Tovačově a s osobou podporučíka
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Roberta Abeleho, který zde utrpěl smrtelné zranění.
Odtud se všichni přesunuli k zámku a poté ke kříži na Olomoucké ulici.
Podrobné vylíčení bojů u Tovačova podal J. Jemelka u pomníku u Bezedného
dolu a dále u pomníku pruského podplukovníka Behra, kde byl také k uctění
památky padlých položen věnec věnovaný městem Tovačov. Zde bylo také
krátce referováno o moravských památkách na válku roku 1866 opravených
v letech 2014-2015.

Poslední zastávka vycházky byla
okolo 14.30 uskutečněna u ústředního pomníku tovačovského bojiště, kde
J. Jemelka seznámil přítomné s jeho
historií a náročnou opravou, která byla
uskutečněna v roce 2010. Na tomto místě měli také návštěvníci možnost zakoupit publikace z produkce Komitétu 1866
a města Tovačova. Poté se již účastníci
vycházky přesunuli zpět do Tovačova,
kde byla vycházka v hostinci U Tří králů
zakončena.
Mgr. Jiří Synek
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Pozvánky

Číslo 4/2015
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Český zahrádkářský svaz Územní sdružení Přerov
ve spolupráci se ZO ČSZ Tovačov, MěÚ Tovačov a KÚ Olomouc

pořádá 21.ročník
OKRESNÍ ZAHRÁDKÁŘSKÉ VÝSTAVY
a

9. ročník PŘEROVSKÉHO BABÍHO LÉTA
na téma

„ DÝ Ň O V Á N Í“
ve dnech 26.-28. září 2015,
na zámku Tovačov
Program:
-

soutěž středních škol k výše uvedenému tématu
ukázka řezbářských výrobků a výtvarných výrobků dětí
soutěž o největší dýni
výstava ovoce, zeleniny a dýňového aranžmá
ukázka z činnosti včelařů a ornitologů
odborná poradna

otevřeno :

sobota a neděle :

10 – 17 hodin

pondělí :

10 – 16 hodin

Příjem vzorků v pátek 25. 9. 2015, od 10 hodin
Občerstvení zajištěno | Vstupné dobrovolné

Číslo 4/2015
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V prodeji je nový propagační předmět –
turistická nálepka.

Národní divadlo Brno
Janáčkovo divadlo
Pá 8. 1.

Petr Iljič Čajkovskij

Baletní pohádka pro celou rodinu o kouzlu Štědrého večera…
Příběh Klárky, který se odehrává na Štědrý večer, nás
zavede nejdříve do reálného světa bohaté oslavy vánočních svátků a posléze do říše Klárčiných snů. Verze kanadského choreografa Fernanda Naulta vznikla v roce 1964
a od té doby každou zimu ožívá v podání Les Grands
Ballets Canadiens v Montrealu. K jejím přednostem patří svěží rytmus, plynulý sled jednotlivých scén a obrazů,
ale zejména velkolepá divadelní a kostýmní výprava,
která upoutá děti svou bohatostí a barevností a díky níž
se udržela nepřetržitě na repertoáru již padesát sezón.
Vstupte s námi do světa kouzel a nechte se unášet na
saních zasněženou krajinou. Tancujte mezi sněhovými
vločkami, dokud nepřijdete do Království cukrovinek,
kde vás přivítá samotný pan král. Na naší pohádkové ces-

Číslo 4/2015

Louskáček

18.00

tě se spolu s Louskáčkem můžete těšit téměř na stovku
různých postav a postaviček interpretovaných sólisty
a členy Baletu NDB, posluchači Taneční konzervatoře
Brno a Baletní školy I. V. Psoty.
Vstupné v ceně 288,- Kč je na balkon střed do 3. a 4. řady,
cena vstupenek pro seniory je 202,-Kč a pro studenty 144,-Kč. Vstupné v ceně 153,- Kč je na balkon do
11. a 12. řady, cena vstupenek pro seniory je 108,-Kč
a pro studenty 77,-Kč.
Autobus do Brna odjíždí z Tovačova z autobusové zastávky na Prostějovské ulici 16.15 hodin.
Záloha na dopravu autobusem do Brna je 160,-Kč na
osobu.
Divadelní zájezd je možné si objednat na tel.č. 607841450
nebo na adrese bretislav.lalinsky@post.cz
Mgr. Břetislav Lalinský
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Exkluzivní rozhovor
s Oldou Říhou
z legendární kapely Katapult
Hlupák váhá, Až, Někdy příště, Lesní
manekýn nebo Já nesnídám sám. Tyto
a mnohé další legendární hity zahraje
již brzy skupina Katapult v šumperském
domě kultury, kam se pravidelně a s úspěchem vrací. Při této příležitosti nám zpěvák Olda Říha odpověděl na pár otázek.
V úvodu bychom Vám chtěli blahopřát k významnému jubileu. Letos
totiž Vaše kapela Katapult slaví 40. výročí založení.
Děkuji. Jak už je u Katapultu zvykem,
oslavíme to prací. Protože máme k jubileu připravené celoroční turné, z logiky
věci vyplývá, že jsme si jí naložili opravdu
hodně. Vlastně ho jedeme i v rámci mého
celoživotního turné. O Katapultu je totiž
známo, že nekompromisně od doby vzniku v roce 1975 hraje měsíc co měsíc, rok
co rok v podstatě bez přestávky.
Co se Vám vybaví ve spojitosti se
začátky v hudební branži?
Letos hrajeme vždy na konci koncertu novou písničku, kde se mé pocity dají
shrnout slovy, že nejraději bych si to dal
ještě jednou. Mě osobně ten rokenrol tak
baví, že bych si klidně zopakoval dalších
40 let a možná, kdo ví, snad jenom ty růže
krepový.
Který okamžik byl podle Vás pro
kapelu tím zlomovým?
Jde o ten okamžik, když Katapult začal v roce 1975 hrát. Veřejnost naši muziku pěkně přijala, že nás tehdejší zájem
Československa až vyděsil k smrti. A v tom
roce jsme i rozpoutali revoluci v bigbítu.
Tenkrát totiž byla situace špatná, panovala tady normalizace a komunistický diktát.
My jsme jako tři blbečkové, co nic netušili,
hráli muziku svého srdce pro sebe i pro
radost. A zjistili jsme, že se to lidem velmi
líbí a naše hvězda rychle stoupala vzhůru.
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To bylo ohromně potěšující. Nikdy jsem nevěřil, že se
budu jednou živit muzikou
a že se hudba Katapultu
bude lidem líbit. A to byl
ten zlom, který nás všechny tři, tehdejšího
bubeníka Tolju Kohouta, basáka Dědka
Šindeláře a mě, velmi oblažil a nabíjel nás.
V minulosti Vás ale potkaly i smutnější chvíle. Jak jste je překonal?
Bude to možná znít od drsného rockera trochu poeticky, ale já jsem to celé překonával láskou k tomu rokenrolu. Vždy
jsem říkal svým parťákům, že nás nemůže
nikdy nic zastavit, jedině by nám uřezali
ruce, jinak budeme hrát pořád. Pokud
jste muzikantem srdcem i duší a zpíváte
to, co chcete zpívat, pak vás nemůže nikdo ovlivnit. Věříte totiž té muzice a příběhům, které vyprávíte. Nechci říct, že
překonání těch potíží bylo lehké, ale kvůli
tomu, že ta muzika nás tolik bavila, jsme
šli doslova přes mrtvoly.
Z původního složení kapely jste zůstal sám. Co bylo pro Vás zásadním kritériem při výběru nových členů?
Byla to obtížná situace, vlastně jedna
z nejobtížnějších v mém životě, protože
najít někoho za moje celoživotní parťáky
byl velký problém. Prvně museli mít tu
muziku v srdci, určitou pokoru, nesměli
ale pouze nahrazovat ty dva chlapy, co mi
umřeli. Hledal jsem parťáky, co tam budou
sami za sebe, a lidi je přijmou, protože se
chovají stejně, jak se Katapult choval celý
život. Bylo to hodně o štěstí, nerozhodovalo až tolik, jak dobře hrají, ale i jiné vlastnosti
a přístup k té práci. A to se prostě povedlo.
Zázrak, který přišel ve chvíli, kdy už si prostě
myslíte, že to nedokážete. Celoživotní zkušeností Katapultu je, že když už jste hodně
na dně, tak pak přichází zlomový bod, kdy

štěstí vám pomůže. Dokonce u naší kapely
platí takový zákon, že čím větší průšvih, tím
to pak musí být ještě lepší.
Můžete nám popsat, čím si Vás získali?
Udělal jsem nějaké konkurzy, ale ty
zkrachovaly, protože to nikdo neuměl zahrát. Andy Budka dělal technika Dědkovi
u basy ten poslední rok, kdy ještě byl v kapele. A najednou prohlásil, že to umí zahrát. Nejdřív jsem na něj koukal se skepsí
jako blázen, ale řekl jsem mu, ať to tedy
zkusí. A on to opravdu zvládl. Později mi
říkal, že naše písně hrál deset let doma
s deskami, má vše naposlouchané, navíc
mu pomohlo roční působení po boku
Dědka Šindeláře. Byla to prostě náhoda.
Něco podobného se stalo i u kapely Kiss,
kdy se jejich technik také stal kytaristou.
To je taková paralela.
A u bubeníka Ondřeje Timpla to bylo
ještě šílenější. Když jsem v nejtěžší skepsi
chtěl nějakého flegmatika a hodného kluka, aby hrál jednoduše a perfektním tempem jako Phil Rudd od AC/DC, tak mi jeden kamarád poslal kontakt na Ondřeje.
Předtím na veřejnosti nehrál, trénoval
pouze doma ve sklepě. Přitom vše pak
zvládl zahrát velmi dobře. Tohle vyprávění je spíše na knížku, protože ty peripetie
jsou zajímavé. Osud mi ty dva přihrál sám
bez mého přičinění. Ve chvíli, kdy jsem si
říkal, že Katapult dohromady už nikdy nedám, protože nejsou lidi, kteří by to uměli
tak dobře zahrát.
A jak jste nyní s novým složením
kapely spokojen?
Musím říct, že kluci jsou velmi šikovní,
během půl roku se stihli vše naučit i nahrát desku. Hraje se mi s nimi opravdu
dobře, skvěle jsme se sehráli.
Přes všechna úskalí jste to nevzdal
a kapela funguje dál, což jistě potěšilo
nejednoho fanouška, který na Vašich
písních vyrůstal. Jak se za těch uplynulých 40 let měnilo Vaše publikum?
Podle toho, jak nás přijímá lid z auditoria, kdy cítíme kladné emoce a ohlasy,
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se v podstatě vůbec nic nezměnilo. Ale
pohled od nás z jeviště na návštěvníky
koncertů dokazuje, že jde už o čtyř generační publikum. Lze to vidět i na fotografiích z jednotlivých akcí. Na naše koncerty
chodí lidé od šesti do 76 let. Stali jsme
se tedy takovou rodinnou kapelou, což
je obrovská pocta. Jediný takový příměr,
který znám, najdeme u největších a nejlepších kapel Status Quo, Deep Purple,
nebo AC/DC, které hrají stejnou dobu
a mají podobnou skladbu publika - rodiny.
Máte i oddané fanoušky, kteří na
koncerty jezdí nepřetržitě už od začátku Vaší kariéry?
Samozřejmě, že ano. Dokonce máme
jednu rekordmanku, která jezdí i na
25 koncertů ročně. Vychutnává si jarní turné a letní část i s tou podzimní. Jak jim pak
říkám, mám velkou radost, když vidím ty
jejich známé rozesmáté ksichty. Už jsem
na nějakém koncertě prohlásil, že si připadám jako v nějaké církvi, kdy se sejdou lidi
v kostele a jsou ze stejného kmene.
Čím Vás nějaký fanoušek mile překvapil?
Osobně mě dost překvapuje, že ta
naše muzika jim dodává tolik energie a inspirace, že jezdí na více koncertů ročně. Co
to musí být za sílu, když jedou lidi tolikrát
za sebou. To mě pak až k smrti vyděsí, zároveň mi to pozitivně pomáhá. Nutí mě to
pak i měnit úvodní slovo při představování jednotlivých písní. Inklinuje to k tomu,
aby každý ten koncert byl poněkud jiný.
Aby se nenudili jak návštěvníci koncertu,
tak i kapela.
V čem podle Vás tkví tak velký
úspěch kapely?
Když jsem se na to samé zeptal návštěvníků našich koncertů, odpověděli
mi, že vystoupení není nikdy stejné, pokaždé se něčím liší. Pak se těší, jak zrovna
ten den uvedeme písničku, nebo jak ji
zahrajeme. Vždy se najde nějaké překvapení. Zřejmě své fanoušky nabíjíme a ono
se nám to vrací. Je to pro nás velká inspirace, abychom nebyli sterilní, ale stále
se posouvali dál. A to je právě výhoda té
muziky a celkově rokenrolu. Když totiž vy-

razíte padesátkrát na Prodanou nevěstu,
tak čekáte, že půjde stále o to samé. Ale
rokenrol vám umožňuje, že to nemusí být
stejné, naopak.
Vybavíte si zážitek z koncertu, který byl pro Vás opravdu významný?
Pro mě je každý koncert významný,
vždy do něj dávám co nejvíce energie
a emocí. Ten okamžik, kdy můžu jít večer
na jeviště a hrát, je pro mě významná záležitost. A pište si za uši, že si to dost ošetřuji a velmi si vážím toho, že tohle mohu
prožívat.
V letošním roce vyšel klip k písni
Když (Srdce puls). Můžete nám přiblížit
jeho hlavní námět?
Ten klip má samozřejmě svou historii.
Člověk, co napsal tuto píseň, se nechal inspirovat dojmem doznívajícího koncertu
v Brně, který byl vzpomínkou na basáka
Dědka. A pak už byl jen kousek k tomu
filmovému zpracování. Příběh je o tom,

jak nelze někde bez druhého být, když
nemůžete v noci spát, láhev a lednice je
prázdná. To pak skočíte do auta, objedete
ty své parťáky a doženete je do zkušebny,
abyste si zahráli právě ten svůj milovaný
rokenrol. A to je ta touha.
Dovolte mi pozvat všechny příznivce na Váš koncert v Domě kultury Šumperk, který se uskuteční už
25. září. Na co se můžeme během
Vašeho vystoupení těšit?
Do Šumperka jedeme už asi po dvacáté za celou kariéru, tak určitě všichni moc
dobře vědí, že je čeká nějaké překvapení,
on to ten Katapult jen tak nenechá být.
A na závěr vzkaz pro šumperské
publikum…
Zahoďte časopisy, roztrhejte noviny,
vypněte televize a přijďte si s Katapultem
prožít ještě jednou celý svůj život při těch
písničkách, které milujete. A ti mladší – vy
se dozvíte, co vás v životě čeká.
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Vítání občánků

Tovačovský kamelot

V sobotu 16. května 2015 byly do svazku města Tovačova přivítányy 4 děvčata.

Taťána Nováková

Bao Tien Nguyen

Sofie Ludvová

Zuzana Rozehnalová
Roze
ehn
hnalo
nalo
ová
o
vá

Myšlenky * Myšlenky * Myšlenky * Myšlenky * Myšlenky * Myšlenky * Myšlenky * Myšlenky
Ztratíme-li bohatství, neztratíme nic; ztratíme-li zdraví, o něco přijdeme; ztratíme-li charakter, ztratíme všechno

B. Grah

Život je jako bumerang. Všechny tvoje slova a činy ti dříve nebo později vrátí.
Vždycky dělej to nejlepší. Co zasadíš teď, budeš později sklízet.

OG Mandino

Buď takovým člověkem, jakého bys rád potkal.
Strach staví zdi, láska staví mosty.

Myšlenky
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