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Poslední číslo letošního Kamelotu přichází, jako obvykle, s adventním obdobím.
A právě proto přináší především pozvánky na tradiční a oblíbené, ale i zcela nové
akce. Vánoční strom na náměstí rozsvítíme
s Pavlem Novákem už v sobotu 26. listopadu, oblíbené Mikulášování se tentokrát
uskuteční v neobvyklém termínu – v neděli 4.12., Vánoce na zámku zase v zažitém
termínu třetího adventního víkendu, mimořádně s možností projížďky zvláštním
vlakem „Hurvínek“, a zcela netradiční vánoční koncert bluesové skupiny Mothers
Follow Chairs na nádvoří zámku si můžete
přijít poslechnout v sobotu 17. prosince.
Nebudou chybět ani nejrůznější sportovní
klání. Zapomínat bychom ovšem neměli
ani na duchovní rozměr Vánoc, proto nepřehlédněte ani bohoslužby, mše nebo
koncerty v kostele svatého Václava.
Za celou redakci Kamelotu přejeme všem
především, aby adventní čas nebyl plný
shonu, aby vánoční svátky byly poklidné,
šťastné a staly se obdobím splněných přání.
red

Tovačovský kamelot

Informace z městského úřadu
Město Tovačov

Zastupitelstvo města

Zastupitelstvo města Tovačova schválilo na svém 11. veřejném zasedání konaném dne
19. 9. 2016 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.
180/11 - 16 Zastupitelstvo města Tovačova projednalo a schvaluje kontrolu usnesení z 10. zasedání ZM, které se konalo dne
20.6.2016.
181/11 - 16 Zastupitelstvo města Tovačova projednalo a schvaluje zprávu o činnosti rady města.
182/11 - 16 Zastupitelstvo města Tovačova bylo seznámeno se
zprávou o činnosti finančního výboru.
183/11 - 16 Zastupitelstvo města Tovačova projednalo a schvaluje plán kontrol FV na II. pololetí 2016.
184/11 - 16 Zastupitelstvo města Tovačova bylo seznámeno se
zprávou o činnosti kontrolního výboru.
185/11 - 16 Zastupitelstvo města Tovačova bylo seznámeno se
zprávou o kontrole č. 2/2016 a ukládá radě města projednat
návrhy uvedené ve zprávě o kontrole č. 2/2016.
186/11 - 16 Zastupitelstvo města Tovačova bylo seznámeno se
zprávou o kontrole č. 8/2015.
187/11 - 16 Zastupitelstvo města Tovačova bylo seznámeno se
zprávou o kontrole č. 7/2015 a ukládá radě města projednat
doporučení uvedené ve zprávě o kontrole č. 7/2015.
188/11 - 16 Zastupitelstvo města Tovačova projednalo a schvaluje smlouvu o budoucí darovací smlouvě uzavřenou mezi městem Tovačov, jako budoucím dárcem, a Olomouckým krajem,
jako budoucím obdarovaným. Předmětem smlouvy je darování částí pozemků parc. č. 2959/3 o výměře cca 116,5 m2,
parc. č. 2959/4 o výměře cca 48 m2, parc. č. 3000/1 o výměře
cca 205,2 m2, parc. č. 2918/21 o výměře cca 244,6 m2, parc. č.

2919/4 o výměře cca 241,6 m2, parc. č. 2919/5 o výměře cca
689,2 m2, parc. č. 2929/1 o výměře cca 1 475,3 m2, parc. č.
2918/30 o výměře cca 18,4 m2, parc. č. 2918/33 o výměře cca
14,2 m2, parc. č. 3256/4 o výměře cca 50,9 m2 v k.ú. Tovačov
z důvodu stavby silnice II/435 kř. II/367 – Tovačov.
189/11 - 16 Zastupitelstvo města Tovačova projednalo a bere na
vědomí rozpočtová opatření č. 7/2016, 8/2016 a 9/2016.
190/11 - 16 Zastupitelstvo města Tovačova projednalo a schvaluje hospodaření Města Tovačov za II. čtvrtletí 2016.
191/11 - 16 Zastupitelstvo města Tovačova projednalo a schvaluje OZV č. 3/2016 o regulaci hlučných činností.
192/11 - 16 Zastupitelstvo města Tovačova projednalo a schvaluje Zásady činnosti Finančního a Kontrolního výboru
Zastupitelstva města v Tovačově č. 1/2016.
193/11 - 16 Zastupitelstvo města Tovačova projednalo a bere
na vědomí důvodovou zprávu k usnesení včetně její přílohy
Vyhodnocení připomínkového řízení k návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Tovačov za období 10/2010–10/2014.
194/11 - 16 Zastupitelstvo města Tovačova projednalo a schvaluje jako příslušné podle ust. § 6 odst. 5 písm. b) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších právních předpisů, v souladu s ust. § 55 odst. 2 stavebního zákona ve znění pozdějších
právních předpisů, tj. obdobně podle ust. § 47 odst. 5 tohoto
zákona, za použití ust. § 35 odst. 2 a ust. § 84 odst. 2 písm. x)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších právních předpisů, Zprávu o uplatňování Územního
plánu Tovačov za období 10/2010–10/2014, v celém rozsahu
předloženého návrhu.
Mgr. Bc. Leon Bouchal v.r., starosta města
Marek Svoboda v.r., místostarosta města

Pozvánka na 12. veřejné zasedání
Zastupitelstva města Tovačova, které se
koná v pondělí 12.12.2016 od 17 hodin ve
společenském sále hasičské zbrojnice.

OZNÁMENÍ
Zahájení provozu chirurgické ambulance v Tovačově
Od 1. 11. 2016 zahajuje pravidelný provoz chirurgická ambulance ve zdravotním středisku v Tovačově. Ordinační doba je každé
úterý a čtvrtek odpoledne od 16 do 20 hodin, lékařem ambulance je MUDr. David Marek z chirurgického oddělení Nemocnice
Prostějov. Zdravotnické zařízení poskytuje komplexní chirurgickou péči, jako odstranění mateřských znamének, bradavic, tukových nádorků apod., ošetření drobných úrazů, převazy ran a popálenin, vyšetření břišních potíží, objednávání k operacím i zajištění
samotných operací a následné pooperační péče. Součástí ambulance je také specializovaná kýlní poradna, ošetřující lékař je vedoucím kýlního centra v prostějovské nemocnici. Příjemná atmosféra bez dlouhé čekací doby a individuální přístup ke každému
pacientovi je samozřejmostí. Neváhejte tedy využít služeb nově zřízené chirurgické ambulance v Tovačově! Další informace a možné objednání na telefonním čísle 731 468 892 nebo na internetových stránkách www.chirurgie-dm.cz.
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Základní škola
Děti z MŠ a ZŠ Tovačov plní 1. úkol Recyklování
Koncem září jsme dostali plnění prvního
úkolu letošního Recyklovaní. Úkoly jsem
rozeslala na MŠ, ZŠ I. i II. stupeň. Školní
recyklační program plníme s cílem podpořit zpětný odběr baterii a drobných
elektrospotřebičů a podpořit znalosti
žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů. Úkol č. 1 Poznáváme s baterkou plnila v MŠ třída Sluníček s paní učitelkami

Jarmilou Křesťanovou a Adélou Šimkovou.
Pracovalo 23 dětí. Děti pracovaly se zaujetím, sbíraly baterie a zapojily i rodiče. O jejich zájmu svědčí i fotky z průběžného plnění úkolu.Děkuji oběma paním učitelkám
za jejich velmi záslužnou práci s dětmi pro
čistotu přírody.
Zprávu zapsala Vladimíra Vránová
Koordinátor EVVO na ZŠ a MŠ Tovačov

Zpráva o Exkurzi do Brna s 5. B třídou dne 20. 10. 2016
V úterý 20. 10. 2016 jsme odjeli do Brna,
kde jsme navštívili Hvězdárnu a planetárium, abychom lépe pochopili učivo o sluneční soustavě.
Zhlédli jsme velmi zajímavý program
Úžasné planety, zpracovaný podle nejnovějších poznatků, učili jsme se o vesmíru,
galaxiích, Slunci a hvězdách, souhvězdích
a měsících, také o Zemi a ostatních planetách.
Dobrodružnou cestu sluneční soustavou
doprovázela prohlídka aktuální noční
oblohy, na níž jsme pátrali po nápadných
souhvězdích, hvězdách a planetách. Na
začátku byli žáci vyzváni moderátorem
programu, aby sledovali pozorně výklad
a na konci si pokud možno správně vyplnili dotazník, co si z programu zapamatovali. Bylo velmi zajímavé sledovat
výklad s projekcí na osvětlené večerní
obloze, která napodobovala skutečnost.
Po skončení programu v planetáriu jsme
se vydali zpět do centra Brna a zde si ukázali některé památky a významné budovy.
Na náměstí Svobody žáci viděli nové moderní hodiny, potom jsme navštívili jeden
z největších kostelů v Brně - kostel svatého Jakuba, a zde byla žákům položena
otázka, jestli poznávají sloh, ve kterém je
kostel postavený. Bylo příjemné slyšet, že
většina na to dokázala odpovědět a poznali gotiku. Na Moravském náměstí jsme
viděli sochu Jošta, markraběte lucemburského, sochu Spravedlnosti a vrátili jsme
se zpět do centra k restauraci, kde si žáci
mohli koupit nějaké dobroty.
Nakonec jsme se odebrali na nádraží a po cestě si ještě prohlédli vstup do
Kapucínské hrobky, protože při příští návštěvě jí chceme navštívit. S organizací
Číslo 5/2016

pomohl pan učitel Velický a také paní asistentka Olejníčková.
Zprávu zapsala V. Vránová
PS: Jak byli žáci spokojeni, to vyjadřuje zpráva od Luciany Skopalové a také
pár fotek z exkurze.
Ve čtvrtek 20. 10. 2016 se celá naše třída vypravila do Hvězdárny a planetária
v Brně, kde pro nás byl připraven program
s názvem - Úžasné planety. Na cestu jsme
se vydali brzy ráno. Cesta nám rychle ubíhala. V Brně jsme nastoupili do tramvaje,
která nás přivezla rovnou do cíle na Kraví
horu, kde se v dáli tyčilo planetárium. Po

vlastních nohách jsme se přemístili do cíle
naší cesty. V planetáriu jsme se dozvěděli,
kde se vzalo Slunce i s planetami, ale také
jsme mohli hledat známá souhvězdí na
noční obloze. Po skončení tohoto pořadu
jsme se vydali do centra města. Na náměstí jsme viděli zvláštní hodinový stroj,
sochu markraběte Jošta na koni a sochu
Golema - Spravedlnosti. Také jsme se
byli podívat v gotickém kostele svatého
Jakuba. A k naší spokojenosti jsme na náměstí i poobědvali, někdo u McDonald´s
někdo v KFC. Potom už nás čekala jen cesta domů. Všem se tato exkurze náramně
líbila. A za to všechno děkujeme paní učitelce Vránové.
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Keramická dílna ZŠ a MŠ Tovačov - 15 let
Už je tomu opravdu 15 let, kdy v tovačovské škole vznikla keramická dílna.
Co tomu předcházelo? S Aranou
Adlerovou, tehdy Nosálovou, jsme absolvovaly keramický kurz v Přerově v ZŠ Za
Mlýnem. Moc se nám líbily práce jejich
dětí. A tehdy jsme dostaly chuť dělat keramické výrobky i s dětmi v Tovačově.
Pan ředitel nebyl proti, a tak byla zakoupena první malá kruhová pec. V roce 2001
jsme tedy s velkou chutí rozjely 2 keramické kroužky tehdy ještě v budově bývalé
ŠD u autobusového nádraží. O zájemce
nebyla nouze a děti byly opravdu šikovné, hrát si s hlínou je bavilo a my s Aranou
jsme sbíraly zkušenosti. Kde objednávat
hlínu?
Kde glazury a další materiály a pomůcky?
Tehdy nám hodně pomohl dodavatel pan
Hamerník, který nás naučil, jak správně
vytvořit program pro přežah i ostrý výpal,
doporučil glazury.
Nikdy nezapomenu na chvíli, kdy jsme
poprvé otevřely pec s glazovanými výrobky dětí. Svítily na nás nádhernými barvami a my jsme věděly, že se daří.
Pak už přibývalo zájemců o keramiku, já
s Aranou jsme se přihlásily na další Kurzy,
např. v Koněšíně a v Kohoutově, abychom
se více naučily a mohly zkušenosti využívat a předávat dál. S jedním kroužkem
nám pomáhala i paní Iveta Navrátilová
z Brodku u Přerova.
O Vánocích jsme začaly pořádat výstavy
keramických výrobků našich dětí, aby se
i ostatní seznámili s jejich uměním a kreativitou. O tom, že se výstavy líbily, svědčí
zápisy v návštěvní knížce. „Máme moc šikovné děti,“ řekl tehdy pan ředitel Pavel
Odehnal, a toto se nám stalo mottem.
Poslední vánoční výstava se konala v roce
2008, to už jsem byla na keramiku sama,
ale také jsem měla více času a keramika se
mi stala největší zálibou.
Kolem roku 2008 jsem objevila časopis
Golem. A s ním i soutěže. První soutěž
byla s tématem Znamení zvěrokruhu.
Poslali jsme fotografie kachlů s tímto tématem a hned jsme získali 1. místo v kategorii do 14 let, byla to celá série a práce
vytvořily děti tehdy ze 3. a 4. tříd. Určitě
to bylo i díky skvělým fotografiím pořízeným p. uč. Jehlářem. Další úspěchy se
dostavily v podobě 2. místa za zdařilou
plastiku na téma Podoby člověka od Pavly
Krvačné. V roce 2012 získala za svůj kachel s vyobrazením tovačovského portálu
1. místo v kategorii nad 14 let paní Jarmila
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Konečná. Téma bylo Repliky středověku.
A to už se dostávám k další etapě. Dílna
se přesunula do školní budovy. Pan ředitel souhlasil s nákupem nové větší pece,
protože ta malá již měla své nejlepší za sebou a přibývalo zájemců o práci v kroužku Keramika. Nyní již několik let tvoříme
ve 4 keramických kroužcích a dáváme
možnost tvořit i zájemcům z řad veřejnosti v Keramice pro dospělé. Také děti ze
školní družiny si několikrát do roka vyrobí
hliněné dárečky pro své blízké díky šikovnosti a ochotě p. vychovatelek. Také pravidelně posíláme fota do soutěží v Golemu.

Kolik dětí prošlo našimi kroužky za 15 let,
to si netroufám ani odhadnout. Bylo jich
opravdu hodně. Některé děti to jen zkusily, ale bylo i mnoho těch, které vydržely
řadu let, některé dokonce po celou dobu
školní docházky – tedy od 1. po 9. třídu.
Určitě jsem o keramické dílně ZŠ a MŠ
Tovačov nenapsala vše, chtěla bych však
pozvat všechny na výstavu, kterou k 15. výročí uspořádáme ve škole před letošními
Vánocemi. Určitě se vám dětské výrobky
budou líbit. A pokud by si někdo chtěl tvoření z hlíny vyzkoušet, přijďte mezi nás.
Mgr. Dagmar Nováková
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Různé
Po 150 letech opět u Tovačova hřměla děla
Město Tovačov si ve dnech 23. a 24. září 2016 připomnělo válečné
události, jež se před 150 lety zapsaly krvavým písmem do jeho historie. Dne 15. července 1866 se totiž v jeho bezprostředním okolí
odehrálo jedno z posledních střetnutí prusko-rakouské války, ve
kterém byla rakouská armáda poražena a donucena k ústupu.
V následujících dvou měsících pak tato část Hané zažila okupaci
pruským vojskem, kterému obyvatelé museli poskytnout přístřeší
a stravu. Utrpení místního obyvatelstva pak završila epidemie cholery zavlečená na Moravu pruskými vojáky, která si v každé hanácké vesnici a městě vybrala svou krutou daň.
Bohatý program vzpomínkových akcí na události z roku 1866,
který připravilo město Tovačov ve spolupráci s Komitétem pro
udržování památek z války roku 1866, byl spojen s tradičními
Svatováclavskými hody v Tovačově, a poskytl tak návštěvníkům
pestrou paletu kulturního i sportovního vyžití.
V pátek 23. září proběhl v 17 hodin v obřadní síni tovačovského
zámku křest nové knihy Tovačovsko ve válečném roce 1866, jež
na celkem 288 stranách popisuje nejen události horkého léta
roku 1866 na Tovačovsku, Prostějovsku a Olomoucku, ale všímá
si i těžkých životních podmínek obyvatelstva postiženého pruskou okupací a mapuje památky na tuto dobu, které se na střední
Hané nacházejí. Kniha byla slavnostně pokřtěna starostou města
Tovačova L. Bouchalem, místostarostou M. Svobodou a J. Synkem
a J. Jemelkou z Komitétu 1866, za asistence kastelánky zámku K.
Zajícové. Autor knihy Jiří Synek poté v krátké přednášce seznámil
shromážděné hosty s některými momenty válečných střetnutí
v okolí Kralic na Hané, Biskupic, Tovačova a Přerova.
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Od 18. hodiny byla v kostele sv. Václava celebrována farářem
F. Urbanem zádušní mše za vojáky padlé v roce 1866, při níž bylo
připomenuto lidské utrpení a oběti válečných konfliktů, ale také
poukázáno na nutnost smíření. V závěru bylo čtením připomenuto 425 kněží vězněných či zavražděných v době 2. světové války,
kteří se stali oběťmi nacismu, z nichž mnozí, kteří přežili, byli později i oběťmi komunismu.
Hlavní program vzpomínkových akcí však začal až v sobotu
24. září vystoupením vojenské dechové hudby 6. praporu polních myslivců z Náchoda v 9.30 hodin na pódiu v zámeckém
parku. V 10 hodin byli v obřadní síni zámku starostou města
L. Bouchalem a místostarostou M. Svobodou přivítáni velitelé vojensko-historických jednotek pruské a rakouské armády,
které se letošních vzpomínkových akcí účastnily. Byly jim předány pamětní stuhy a poté se zapsali do pamětní knihy města
Tovačova. Dopolední program byl završen ukázkami výcviku vybraných vojenských jednotek v zámeckém parku moderovanými J. Synkem. Před několika sty návštěvníků zámku tu předvedli
pořadová cvičení a ukázky střelby zástupci rakouské i pruské pěchoty, svou bravuru při předvádění jezdeckých útoků prokázali
huláni z 1. hulánského pluku Merveldt a na závěr všechny ohlušila svou palbou obsluha rakouského 4-liberního děla.
Odpolední program byl zahájen ve 13 hodin koncertem dechové
hudby polních myslivců tentokrát uspořádaným na tovačovském
náměstí, kde se poté také shromáždilo přibližně 100 příslušníků
klubů vojenské historie v dobových uniformách. Ve 13.45 vyšel
z náměstí dlouhý průvod vojska, představitelů města a hostí, který
zamířil k ústřednímu pomníku tovačovského bojiště ležícímu při
silnici na Věrovany severně od města.
Zde od 14.30 hodin proběhl pietní akt moderovaný M. Barusem
z Komitétu 1866, při němž bylo vzpomenuto četných obětí válečného konfliktu roku 1866, jež v těchto místech prolily svou krev
a položily své životy. Před mohutnou tovačovskou mohylou nejprve přivítal četné diváky starosta města L. Bouchal a poté k nim
krátce promluvil R. Teichman za Komitét 1866. Poté farář F. Urban
pronesl modlitbu za zemřelé a k patě pomníku byly za zvuků
chorálu položeny věnce. Slavnostní náladu tohoto aktu završila
dechová hudba. Zazněla naše státní hymna i hymny tehdejšího
Rakouska a Pruska. Čestné salvy vypálené vybranými vojenskými
jednotkami pak celý pietní akt důstojně ukončily.
Vrcholem celých vzpomínkových akcí k 150. výročí prusko-rakouské války na Tovačovsku pak byla rozsáhlá bitevní ukázka komentovaná M. Barusem, kterou na poli naproti ústřednímu pomníku
po pietním aktu uspořádali příslušníci klubů vojenské historie.
Před více jak tisícem přítomných diváků zde defilovalo přibližně
65 příslušníků pěchoty, 16 jezdců a ze svých hlavní pálila 3 děla.
Bitevní ukázka byla uspořádána na motivy skutečných událostí,
které se 15. července 1866 v těchto místech odehrávaly. Diváci
tak mohli sledovat odhodlaný bodákový útok rakouské pěchoty
krvavě odražený vražednou pruskou rychlopalbou, překvapivé
přepadení rakouských děl pruským jezdectvem i zoufalou obranu
rakouského hlavního štábu s vrchním velitelem polním zbrojmistrem Ludwigem von Benedekem v čele. Pruské jednotky nakonec
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opanovaly bojiště a z jejich strany byl také připomenut okamžik,
kdy byl smrtelně zraněn pruský podplukovník Eduard von Behr.
Diváci, jež se v oblacích spáleného střelného prachu a za mohutného dunění děl mohli na chvíli přenést do doby před 150 lety
a pocítili alespoň částečně atmosféru nelítostných bojů prusko-rakouské války, nakonec odměnili vojáky v historických uniformách
zaslouženým potleskem.
Obyvatelé Tovačovska si tak důstojně připomněli události, které nejen ovlivnily životy jejich předků, ale zároveň v jejich krajině
zanechaly řadu hrobů a pomníků, které se dochovaly do dnešní
doby a zejména v Tovačově jsou dnes již neodmyslitelnou součástí
historického a kulturního dědictví města. Městu Tovačovu a jeho
představitelům po právu patří velký dík za péči, kterou těmto památkám věnují, a neméně za vzpomínkové akce, kterými události
léta roku 1866 připomínají obyvatelům města i jeho širokého okolí.
Město Tovačov u příležitosti této vzpomínkové akce vydalo kromě výše zmíněné knihy Tovačovsko ve válečném roce 1866 také
pamětní medaili a čtyři druhy pohlednic vztahujících se k bojišti
z roku 1866 u Tovačova. Knihu i ostatní upomínkové předměty je
možno zakoupit v pokladně tovačovského zámku.
Martin Barus, Jiří Jemelka, Jiří Synek
Fotografie: J. Jemelka a K. Novotný

V rámci hodových oslav se v Tovačově od
roku 2011 udělují ceny města. Letos byli
oceněni jednotlivci ve třech oblastech.
Cenu za přínos v oblasti sportu získal Milan
Blaho, cenu za přínos v oblasti zájmové
činnosti získal Jiří Zahradníček a cenu za
přínos v oblasti kultury Arana Adlerová.
Atmosféra při předávání cen je většinou
velmi emotivní až dojemná a ocenění většinou pronesou několik děkovných slov
nebo vět. Letošek byl ale výjimkou. Arana
Adlerová přednesla děkovnou řeč, kterou
si sestavila „svým způsobem“ krátce před
předáváním. Formou inteligentního humoru a nadsázky připomněla i některé
postavy z historie našeho města, a protože by bylo škoda, kdyby tato slova upadla
v zapomnění, přinášíme je i touto formou.
red
Vážení přátelé,
začnu trochu ze široka. Po dlouhé korespondenční diskuzi s pány Miloněm
Čepelkou a Jaroslavem Weiglem mohu
s radostí oznámit, že se nám podařilo neuvěřitelné.
Při obnově Spanilé věže bylo nalezeno
torzo deníku s poznámkami, které jasně
dokazují, že i zde zanechal náš velikán Jára
Cimrman nesmazatelnou stopu. KULTURNÍ
STOPU.
Důkazem jest, mimo jiné, vložený konzumační lístek z pohostinství U Tří králů, kam
se Jára často při svých inspirativních toulkách Hanou vracel.
První zápis je datován z března LP 1860.
Začíná slovy: „Přijde léto přijde, vykoupe se
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kraj.“ Tuto část deníku jsme nechali podrobit důkladné analýze, neboť se zde Jára zmiňuje o jakémsi příteli Arnoštu Förchtgottu.
Uvnitř nalezli jsme dopis, psaný úhledným
Járovým písmem, adresovaný právě jemu.
Dovolte, abych část citovala:
„….Nevím, jestli zvládneš Arnošte dopsat tu
píseň, neboť zdá se mi, že jsi více a více churav. Tvá zděděná tuberkulosa užírá ti plic
i sil. Nicméně věřím, že ji dopíšeš. Už i pro tu
naši myšlenku založiti Slovanský zpěvácký
spolek. Rád bych také, pokud ti bude zdraví
dovolovat, abys za mě vzal hodiny klavíru
v soukromém hudebním ústavu ve Vídni
a vychovatelský úvazek u hraběnky Terlago.
Rozpracoval jsem, jak jsme si spolu minule
umluvili, skladbu Tiše potok pluje loukou.
No tu, jak mě o loňském podzimku inspirovala Splavská. Mám již zhudebněné i vlastenecké verše! Prozatím – ORLE, PESTRÝ
ORLE, ŽENE MRAK SE ČERNÝ, HUSITSKOU
VLASTÍ a i STRÁŽ U VYŠEHRADU od básníka
Šmilovského.
Arnošte, příteli, něco mi říká, že bychom spolu mohli znovu podniknouti výlet do ciziny.
V hlavě mi harmonizují srbské, ukrajinské
a bulharské písně.
A co tvůj tatík? Ještě rektoruje na zdejší škole?
Rád vzpomínám na naše chlapecká léta
strávená v korunách stromů. Kolik velkých
technických myšlenek mi proudilo hlavou,
když jsem nebyl spjatý se zemí. ŽÁROVKA!
HROMOSVOD! TELEFON! Jen kdyby mě ten
Bell v době, kdy jsem byl na toaletě, nepředběhl. Moje vrozená střevní dysfunkce mě
připravila i o autorství naší české písně „Kde
domov můj“.

Zřejmě, Arnošte, nebudu moci dále zastávat
ani funkci učitele ve Spolku pro zvelebení
církevní hudby ve Vídni, neboť jsem se seznámil s jistou vdovou. Má tři děti, syny Eduarda
a Leopolda a dceru Xaveru. Ale tu ty určitě
znáš. Vždyť se narodila ve stejném pokojíčku
ve škole jako ty. Ač je mladá, velmi se zajímá
o mou rozsáhlou sbírku hanáckých oděvů.
Neustále chce si s nimi hráti a oblékati si je
(tak, jak to děvčata v jejím věku dělávají).
Minule mě odváděla od mé studijní práce
Národní tance na Moravě a stále chtěla,
abych jí přezpívával „Rostó, rostó, rostó konopě za cestó…“ Ten její zájem o hudbu je až
patologický! Jen netuším, proč s sebou stále
nosí objemný notýsek a tužku!“
Zbytek dopisu není z našeho pohledu historie až tak zajímavý. Autentický je avšak
právě mistrův podpis. – „zde: Tvůj Jára C.“
Ve zbytku deníku se nalézá ještě nejspíše část nějaké hry či povídky či pohádky
o jakémsi nešťastně zamilovaném myslivci
a jakési panně Valince a také plány na stavbu cukrovaru a železnice.
I přes to, že se zbytek deníku nedochoval,
můžeme dnes s historickou platností prohlásit, že se mistr prokazatelně podílel na
položení základů kulturnosti našeho města.
Rozhodla jsem se proto tuto cenu přenechat mistrovi IN MEMORIAM k jeho pravděpodobnému 190. výročí narození.
Na závěr mi dovolte citovat mistrova slova z jedné kulturní akce se vstupným
(Hospoda na mýtince): „Na takový návaly
tady nejsme zařízený.“
Děkuji Vám za pozornost!
AA
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Setkání Hanáků v Olomouci
Dne 28. 9. 2016 se náš folklorní soubor Hatě Tovačov zúčastnil
v pořadí již šestého setkání Hanáků, které se letos konalo v krajské metropoli Olomouci. Toto setkání Hanáků se před čtyřmi lety
konalo i u nás v Tovačově, kde tehdy bylo přítomno okolo šesti
set Hanáků a Hanaček. V Olomouci padl nový rekord a ten se zastavil na čísle 750.
Celá akce byla nazvána jako Setkání Hanáků s hejtmanem
Olomouckého kraje. Olomoučany probudily dechovky v ulicích
města. Samotné Setkání Hanáků začalo v 9 hodin ráno lidovými zpěvy Hanáckého mužského sboru Rovina a mší v kostele sv.
Michala s účastí krojovaných Hanáků. V 11 hodin vyšel z Korunní
pevnůstky průvod Hanáků. Na Horním náměstí pak před hlavním podiem proběhlo slavnostní zahájení s pozdravy hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila, senátora Parlamentu
ČR Martina Tesaříka a primátora Statutárního města Olomouc
Antonína Staňka. Po naražení prvního soudku speciálního litovelského piva Hanák a společné písni všech krojovaných Hanáků se
začaly jednotlivé hanácké soubory představovat na Dolním náměstí. Mezi tyto soubory patřil i ten náš. Vystupovali jsme s kratším programem, ve kterém zazněly písně „Tovačov, Tovačov“,
„Tovačovsky hatě“ a „ v Tovačovskym zámko“. Program jsme přizpůsobili tak, aby co nejlépe reprezentoval naše město.
Jedním z hlavních bodů dramaturgie letošního Setkání Hanáků
s hejtmanem Olomouckého kraje bylo Uvítání Marie Terezie na
Hané, v němž do Olomouce císařovna zavítala na návštěvu vojenské pevnosti. Na hlavní scéně pak následovala přehlídka dětských i věkem zralých zpěváků lidových písní a koncert ojedinělého hudebního seskupení Hradišťan s Jiřím Pavlicou.
Celá akce byla velmi vydařená i proto, že vyšlo nádherné počasí.
Doufám, že takové akce budou probíhat i do budoucna, a že se
opět někdy uskuteční v našem městě, abychom mohli pokořit
rekord zúčastněných.

Číslo 5/2016

Na závěr bych chtěl poděkovat našim vedoucím souboru paní
Ivaně Otáhalové a především paní Zdeně Ludvové, která se stará
o chod souboru, a také všem členům.
Jaroslav Vrána, člen souboru
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Husice nilská se zabydluje v České republice
Husice nilská byla donedávna u nás považována za velmi vzácného zatoulance
z Afriky. V posledních letech se ale s nimi
setkáváme ve volné přírodě stále častěji,
dokonce i s mláďaty. V minulém století se již úspěšně aklimatizovaly v Anglii
a v Nizozemí a odtud se nyní šíří i do
střední Evropy.
V České republice byla poprvé zjištěna na
jižní Moravě v roce 1995, poté se objevila
ve středních Čechách (1999), následoval
výskyt ve východních Čechách (2002)
a zároveň i na střední Moravě (2002).
Nejdříve šlo o ojedinělé výskyty jednotlivých ptáků, ale později o celé páry
a v roce 2010 bylo poprvé u nás zjištěno
i úspěšné hnízdění v severních Čechách
na rybníce Kamenný v Chomutově.
V roce 2011 zaznamenali ornitologové
dokonce tři úspěšná hnízdění tohoto exotického druhu v Ústeckém kraji,
opět v Chomutově a další v Duchcově
a v Počeradech. V tomtéž roce se již třetím rokem pokoušel zahnízdit další pár
na Hradeckém rybníku v Tovačově. První
dvě mláďata se zde ale objevila až v roce
2013. V následujícím roce vyvedl tovačovský pár 6 mláďat, ale od roku 2015 se
přemístil na štěrkovnu u Krčmaně, kde
vyvedl 9 mláďat. V letošním roce opět zahnízdil asi stejný pár u Krčmaně a nyní se
stará o 9 mláďat. V sousední obci Majetín
letos zahnízdil další pár husic a mají
4 mláďata.
I přesto, že jde o nepůvodní druh, který
do naší fauny podle odborníků nepatří, asi těžko někdo zabrání jeho dalšímu
šíření. Každopádně jde o velmi pěkné
ptáky. Pokud stojí na břehu, tak nejde
přehlédnout jejich dlouhé růžovofialové
nohy. Husice nilská je o trochu menší než
husa velká. V letu má výrazné bílé plochy
v křídlech. Je šedohnědá s tmavě hnědou
skvrnou kolem oka a má zelenou pásku
v křídle. Samec i samice jsou stejně zbarveni.
Ornitologové budou sledovat další vývoj
a rozšíření husice nilské u nás a uvítají
jakékoli informace od veřejnosti, rybářů
i myslivců. Pokud se někde u vás husice nilské vyskytnou, dejte prosím vědět
do Moravského ornitologického spolku
(mosprerov@seznam.cz). Vaše pozorování i fotografie těchto pozoruhodných
ptáků pomohou odborníkům při mapování míst jejich výskytu v ČR.
Jiří Šafránek
autoři fotografií: Jarmila Kačírková,
Jan Havránek, Čestmír Číhalík
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Evropský festival ptactva se ornitologům vydařil
V sobotu 1. října proběhl v Tovačově Evropský festival ptactva,
který je nejvýznamnější podzimní akcí pro ornitology, pozorovatele ptáků i milovníky přírody. U Hradeckého rybníka se letos
sešel rekordní počet zájemců o pozorování ptáků i díky tomu, že
zde byly k vidění a odzkoušení nejnovější modely dalekohledů
přerovské firmy Meopta – optika.
Ptačího festivalu se každoročně zúčastňují desetitisíce zájemců
o pozorování ptáků, a to dokonce ve 40 zemích světa. V České
republice festival pořádá Česká společnost ornitologická a její pobočky na desítkách míst. Na střední Moravě jej organizuje každoročně Moravský ornitologický spolek – středomoravská pobočka
ČSO. Účastníci akce si letos pod vedením zkušených pozorovatelů prohlédli Křenovský a Hradecký rybník a společně pozorovali
1003 ptáků ze 44 druhů. K nejvzácnějším druhům, který většina

z nich viděla poprvé v životě, patřil jespák křivozobý, polák malý
a sýkořice vousatá. Účastníci festivalu krátce zahledli také přelet hejnka kulíků zlatých, kolih velkých a jespáků bojovných. Na
bahnech upuštěného rybníka pozorovali čejky chocholaté, bekasiny otavní, jespáky obecné a slípky zelenonohé. Ze severských
kachen měli možnost vidět ostralky štíhlé a hvízdáky eurasijské.
Evropský festival ptactva se letos ornitologům vydařil rovněž díky
mimořádně pěknému počasí.
Pokud se budete chtít zúčastnit poslední letošní ornitologické
exkurze pro veřejnost, můžete přijet do Tovačova v sobotu 26.
listopadu. Exkurze začíná v 10.50 hodin u sádek. Veškeré informace najdete na webu Moravského ornitologického spolku (http://
www.mos-cso.cz/cz/exkurze).
Jiří Šafránek

Účastníci Evropského festivalu ptactva v Tovačově.
Foto: Jiří Šafránek

Knižní tipy na dlouhé zimní večery
V letošním roce zakoupila Městská knihovna v Tovačově pro své čtenáře téměř
800 nových svazků, z nichž většina patří
mezi nejprodávanější tituly na knižním
trhu. Kromě těchto novinek mají návštěvníci k dispozici 100 svazků beletrie a naučné literatury zapůjčené z Knihovny města
Olomouce.
Všeobecně největšímu zájmu čtenářů se
těší detektivky a historické romány od českých i světových autorů. Čtenářky upřednostňují romány pro ženy a historické romance.
Jedním z předních současných představitelů severské literatury je oblíbený Jo
Číslo 5/2016

Nesbø a jeho svérázný a nedisciplinovaný
kriminalista Harry Hole, dále Stieg Larsson
se svou trilogií Milénium a Lars Kepler
s románem Písečný muž. Mezi nejčtenější autory anglické literatury se řadí J. K.
Rowlingová, která pod pseudonymem
Robert Galbraith vydala další napínavý
příběh s detektivem Cormoranem Strikem
(Ve službách zla) a Martina Cole s drsnými
romány z londýnského podsvětí. Klasická
detektivní škola je zastoupena stále žádanou spisovatelkou Agathou Christie a její
nezaměnitelnou slečnou Marplovou nebo
distingovaným Herculem Poirotem a také
čtivými detektivkami Phyllis Dorothy

Jamesové s vyšetřovatelem Adamem
Dalglieshem. Další spisovatelskou stálicí je
Ed Mc Bain a kriminální případy z 87. revíru, Erle Stanley Gardner a jeho populární
Perry Mason nebo historické detektivky
ze staré Číny se soudcem „Ti“ holandského spisovatele Roberta van Gulika. Nelze
opomenout ani tvorbu britského žokeje
a spisovatele Dicka Francise a jeho detektivky z dostihového prostředí, jehož
spisovatelskou štafetu před několika lety
převzal syn Felix. Mezi oblíbené současné autory napínavého žánru patří např.
James Patterson, Jeffery Deaver, Ken Mc
Clure, Jonathan Kellerman a Stephen King.
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Velmi žádaným autorem je Dan Brown
a jeho mystické romány s harvardským profesorem historie Robertem Langdonem,
z nichž některé získaly popularitu nejen
z knižního, ale i z filmového zpracování.
Své příznivce si udržuje Robert Ludlum
a Frederick Forsyth se společensko-politickými thrillery. K dalším čtenářsky vyhledávaným světovým spisovatelům patří
Wilbur Smith (Řeka bohů), Noah Gordon
(Šaman), Ken Follett (Na věky věků, Pilíře
země), Mario Puzo (Kmotr), Paulo Coelho
(Alchymista), Robin Cook (Muž, který si
hrál na Boha) a řada dalších autorů.
Nejvyhledávanějšími autorkami knih
pro ženy jsou Danielle Steelová, Jackie
Collinsová, Nora Robertsová, Barbara
Woodová, Jude Deveraux a Barbara
Erskinová.
K nejčtenějším českým autorům knih
s historickou tématikou patří bezesporu
Vlastimil Vondruška se svými nejnovějšími romány (Husitská epopej, Jáchymovští

démoni), dále Jan Bauer (Zachraňte
krále), František Niedl (trilogie Platnéř)
a Stanislav Češka (Případ kněze z Bojné,
Případ holasické lásky). V nakladatelství
Alpress jsou vydávány čtenářsky velmi
oblíbené romány o českých panovnících
autorek Jaroslavy Černé, Oldřišky Ciprové
a Hany Whitton-Parkánové. Svými knihami (Brněnské nevěstky, Ženy na pranýři)
zaujala čtenáře i Naďa Horáková, která je
známá i jako autorka detektivek.
Současná česká próza je v knihovně zastoupena Michalem Vieweghem, Janem
Cimickým, Zdeňkem Svěrákem, Arnoštem
Vašíčem, Pavlem Frýbortem, Michalem
Dlouhým a dalšími jmény.
Mezi čtenářkami patří k nejoblíbenějším spisovatelky Táňa Keleová-Vasilková
(Manželky, Kouzlo všednosti), Alena
Jakoubková (Chytrá žena pro manžela
i přes plot skočí, Miluju tě i s natáčkama),
Marcela Mlynářová (Chalupářka, Dokud
ještě držím pohromadě), Simona Monyová

(Tchyně a uzený, Pletky s osudem), Jarmila
Pospíšilová (Palačinky s pepřem, Peří
v průvanu), Lenka Chalupová (Ledové
střepy, Pomněnkové matky), Barbara
Nesvadbová (Přítelkyně, Borůvky), Hana
Marie Körnerová (Dokud se budeš smát,
Hodina po půlnoci), Halina Pawlowská
(Pravda o mém muži, Až se mě dcera zeptá) a Kateřina Tučková (Žítkovské bohyně). Další informace o knižních novinkách
jsou k dispozici na webu: www.knihovnatovacov.cz
Říká se, že každá kniha má svého čtenáře
a pro každého čtenáře se najde v knihovně nějaká kniha. Ať přečtete 1 knížku za
2 měsíce nebo 30 knih za 1 měsíc, vychutnejte si při tom co nejvíce klid a pohodu,
kterou vám čtení přinese.
Přeji všem čtenářům do nového roku
pevné zdraví, hodně štěstí i životního optimismu a samozřejmě příjemné chvíle
s pěknou knížkou.
Lenka Pazderová

Historické okénko
Tenis v tovačovském zámku (vzpomíná Jiří Klíma)
V zámeckém parku Bloudníku, v jeho severní části pod hradbami, byly již za majitele Gutmanna tři objekty, z nichž nic nezůstalo
a jen málo starších rodáků si na ně pamatuje. Byla to střelnice /
terčiště bylo orientováno na valy/, koupaliště /1,5 m v korytu
mlýnského náhonu/ a tenisový kurt mezi nimi.
Kurt byl postaven v tradičním stylu, oplocený, vysoké zadní stěny,
vstupní branky a v jižní jižní části vybaven altánem – říkali jsme
mu belveder. Nebyla to žádná dřevěná chatrč, ale dobová stavba zpracovaná s téměř uměleckým truhlářským vkusem. Jeho
podlaha byla vyzděná a vstupovalo se do něj přes kamenný
schod. Kdo tam před válkou hrával, nevím, z rodinného podání
je mi známo, že tam hrávala moje maminka a paní Helceletová –
Nováková, tehdejší tovačovská lékárnice.
V době války nebyl Bloudník nijak navštěvován, v zámku byl německý personál, potom německé dívky, lazaret a vojáci. Asi se
tam nehrálo. Také nevím, jak tento kurt konkuroval tenisovému
kurtu za sokolovnou.
Tento článek je napsán ne proto, aby technicky či sportovně popisoval tehdejší tenis. Je to proto, aby se nezapomněla jména těch,
kdo se ihned po skončení války dali do obnovy tohoto opuštěného sportoviště. Byli to převážně studenti, kteří se toho ujali,
a také nadšenci, kteří zřejmě akci financovali. Byli to hlavně bratři
Josef a František Hamplovi /z Kasáren/, Jiří a Antonín Přikrylovi
z „Heleny“, Zdeněk Damec ze zámku a další. Dospělí a také asi
sponzoři byli továrník Miroslav Klimeš s manželkou Martou, Jiří
Vojtašek s manželkou a švagrem Jarkem Šeďou Kohnem a řada
dalších. Na hřišti se vystřídaly desítky hráčů, zejména z řad mládeže /sourozenci Spáčilovi, Klímovi, Škobrtalovi, sestry Kopečkovy,
Tonda Matuška řečený Caska /jméno slavného tenisty/, Pavel
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Přeček ze mlýna, Ruda Snášel, Zdeněk Válek a Olda Charuza, Eda
Handl a Jiří Bednář, Vláďa Velický a další. Určitě jich bylo daleko
více, na všechny si nevzpomenu. A většina již nežije.
Hřiště bylo vybaveno lajnovačkou, kartáčem a válcem, síť se ukládala u nás a kdo chtěl hrát, tak si pro ni k nám do zámku došel.
Pokud si pamatuji, tak se nic neplatilo, byly jenom brigády, žádné
soutěže se nekonaly, jenom mezi vlastními hráči. Belveder sloužil
jako šatna a někdy tam byly vyvěšeny vtipné postřehy o hráčích.
Přístupová cesta pro nás byla jednoduchá, po udržované stezce
pod velkými schody se dalo na kole projet až k dolním schůdkám.
Tehdy se ještě park trochu udržoval /zahradník Karásek/, včetně
shrabování listí. Dnes je to neschůdný prales. Kousek od kurtu
směrem ke střelnici byl ohraničený porost, říkali jsme tomu bambus – byla to tehdy parková rostlina křídlatka.
Oplocený pozemek se nejprve odplevelil, upravil provizorní frézou a potom jenom lopaty, hrabě, motyky, vyrovnávací deska.
Písek se vozil koňským povozem, spodem přes podzámčí a přes
uličku k mostku, dnes zavřenými červenými vraty.
Dodržovala se pravidla, počítalo se anglicky včetně pomocných
slov, a to také možná bylo trnem v oku některým funkcionářům,
kteří začali v padesátých letech pronášet projevy jako „…my nepotřebujeme zlatou mládež, která hraje tenis …“ / jeho syn hrál
také/.
A tak to pomalu končilo, studenti dospěli a odešli, továrníci nebyli, tenis tehdy „neletěl“ a hřiště chátralo. Možná, že se někdy později snažil někdo o obnovu, ale náletové dřeviny vítězily, belveder
byl likvidován. Snad po něm zbyl pouze orientační vstupní schod,
pokud už nezarostl.
V Přerově 20. října 2016, Jiří Klíma, Přerov
Číslo 5/2016
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Ze sportu
Tovačovské ráfek
V neděli 9. 10. 2016 se na fotbalovém hřišti a jeho okolí konal 1. ročník cyklistického
závodu „Tovačovské ráfek“.
Přípravy začínaly už týdny dopředu.
Sháněli jsme odměny, plánovala se trasa,
zajišťovalo se materiální vybavení, občerstvení, domlouvali se pomocníci k týmu organizátorů. Dolaďovaly se detaily a všichni
jsme doufali, že vše „klapne“.
Od poloviny září začaly postupně přicházet
emaily s přihláškami nejodvážnějších závodníků a závodnic – přesněji řečeno rodiče přihlašovali svá dítka. Po uzávěrce jsme
měli zaregistrováno 40 dětí. Velké množství
rodičů nám hlásilo, že s jejich ratolestmi dorazí podle počasí. A to bylo velkou neznámou – zradí nás – pořadatele a závodníky?
Nebo nám bude přát a vše nám vyjde?
A už to začíná…V sobotu odpoledne se
vytyčila trať. Nebylo to nic jednoduchého,
dokonce i sekačku na trávu jsme museli
použít, ale s přicházející tmou jsme vše
zdárně dokončili. Přichází nedělní ráno
a s ním i náš očekávaný závod.... Nervozita
stoupá – vydaří se? Bohužel hned v brzkém ránu lehce popršelo a my doufali, že
mokrá cesta nikoho neodradí. Fotbalová
tribuna se rozezněla hudbou, organizátoři
se domluvili na posledních detailech a již
začali chodit první nedočkavci.
V konečném počtu se nám přihlásilo necelých 60 závodníků, ale z těch, kteří se nám
zaprezentovali předem, dorazila asi jen
polovina. Jsme rádi, že se takové množství
rodičů deště nezaleklo a přišlo.
Samotné závody probíhaly ve skvělé atmosféře, děti byly výborně naladěny. Chtěly
ukázat, že jim jízda na kole opravdu jde.
Kategorie, které byly hojněji obsazeny, jsme rozdělili na dívky a chlapce.
Samozřejmostí byl předjezdec „strejda
Paťa“, který absolvoval všechna kola všech
závodů. To aby závodníci věděli, kudy a kolikrát jet. Malošci jeli jeden okruh, s přibývajícím věkem přibýval i počet objetých
kol. Nejstarší ročníky jely 5 kol, kdy jedno
kolo měřilo 750 m. Celým závodem nás
prováděla Jarka Kyasová, která slovně
motivovala děti k závodění, rodiče k povzbuzování, ladila u dětí chuť se předvést
a možná získat nějakou tu odměnu.
Každý sporťák po průjezdu cílem obdržel
sladkou perníkovou medaili na krk. A pak
už všichni jen čekali, jak se odjedou další
Číslo 5/2016

a další etapy závodění a bude následovat
vyhlášení.
A k samotným závodům… Odrážedla jsou
pro nejmenší děti, na čáře se jich opravdu
sešlo hodně. Cílová rovinka byla pro ně
hlavní tratí. Odstartovaly a už se jelo… až
se dojelo v pořadí: 1. Filipek Smrčka, 2. Olik
Čechmánek, 3. Štěpánek Dorazil. Mezi
děvčaty 1. Amélka Slouková, 2. Rozárka
Marvanová a 3. Štěpánka Hirschová.
Následovala kategorie 2012 + mladší
na šlapacích kolech, přihlásili se pouze
3 chlapci a jedna dívka. Konečné pořadí:
1. Matoušek Bezděk, 2. Olik Čechmánek,
3. Domča Dočkal a 1. Anetka Zavadilová.
Mezi ročníky 2010 – 2011 už byla konkurence velká. Kluci na starovní čáře hladově čekali na povel „START“. Po krásném
závodě byli 1. Šimonek Bezděk, 2. Paťa

Kohn a 3. Edík Čechmánek. Děvčata byla
na trati pouze 4. Po skvělém výkonu, kdy
vítězka ujela soupeřkám, byla suverénně 1. Miška Hrubá, 2. Vikča Sládečková
spolu s Verunkou Lužnou a 3. Verunka
Schaferová.
V kategorii 2008 – 2009 byli chlapci 3, ale
to je neodradilo od závodění. 1. byl Kubík
Hrubý, 2. Filda Otáhal a 3. Davča Pečenka.
Dívek bylo daleko víc, ukázaly nám, jak
krásně to umí na kole rozjet. 1. Helenka
Uhlířová, 2. Vikča Smolková a 3. Eliška
Sochorová.
Po tomto bloku bylo vyhlášení. Vítězové si
převzali medaile, diplomy a všichni – nejen
vítěz, ale každý účastník – si převzal tašku
s odměnou.
Po vyhlášení následoval 2. blok závodů.
Do ročníků 2008 – 2007 se přihlásili pouze
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4 chlapci. Raritou byl Kubík Hrubý, kterému jeden závod (2 kola) nestačil, přidal se
ke starším a s nimi si objel další 3 okruhy.
S velkým nadšením vyhrál i tento závod.
Odvezl si ten den 2 zlata. Starších sportovců bylo již méně. A tak jsme je spojili
dohromady. 2004 – 2005 jeli 4 okruhy
a 1. dojel Lukáš Sládeček, mezi dívkami
pak 1. Nelča Vránová, 2. Lucka Glubišová
a 3. Marťa Zavadilová. 2003 – 2002 jeli
5 okruhů, o první místa se dělili Milda Kyas
a Verča Vránová.
Třešinkou na závěr celého soutěžního dopoledne byl závod maminek a tatínků.
První si na startovní čáru postavili kola tatínci, kteří si to rozdali na třech okruzích.
Kubík Hrubý se přidal i na tento závod
a objel si další 3 kola. Bohužel ho v posledních 50 metrech zradil řetěz. Kubík ale nic
nevzdal a do cíle s velkým potleskem z tribuny doběhl. 1. místo si odvezl Paťa Hrubý,
2. Jirka Uhlíř a 3. Tom Hirsch.
Pak na kola nasedly maminky, tety a babičky a pokusily se zdolat okruhy 2. 1. dojela Olga Čechmánková, 2. Marika Uhlířová
a 3. Katka Hrubá. Jak rodiče řekli, byli rádi,
že si závod zkusili – musí obdivovat své ratolesti, že tak náročný terén zvládli.
Neprodleně po závodě jsem se zeptala
dvou vítězů:
Kubík Hrubý
1. Co se ti líbilo na závodě nejvíc? Prudké
zatáčky a to, že jsem vyhrál 2 zlaté medaile.
2. Které zlato je pro tebe cennější? To, které jsem vyhrál mezi staršími.
3. Byl závod moc dlouhý? Nee, mohl být
delší.
4. Co bylo na závodě nejtěžší? Kličkovací
pasáž na louce.
Mika Hrubá
1 Co se ti líbilo na závodě nejvíc? Že byl
tatínek předjezdec.
2. Jak se ti závod líbil? Líbil se mi – hlavně,
že jsem vyhrála.
3. Byl závod moc dlouhý? Byl akorát.
4. Co bylo na závodě nejtěžší? Kličkovací
pasáž na louce.
Za všechny organizátory musím poděkovat všem, kteří se nezalekli a na závod přišli.
Také pomocníkům patří velké díky. Věříme,
že jste si naši akci užili a že vás uvidíme na
dalších plánovaných, jako jsou Velikonoční
běh, Skašovský triatlon či další ročník
Tovačovského ráfku.
Za tým organizátorů (Olga Čechmánková,
Katka Hrubá, Patrik Hrubý a Petr Bureš)
se těšíme na příště! Katka Hrubá.
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Stolní tenisté z Tovačova září v kraji,
nohama však zůstávají při zemi
Zápasový kolotoč nového soutěžního ročníku je již v plném proudu. O mistrovské
body bojují tři tovačovské celky. Jak si vůbec vedou v konkurenci soupeřů z kraje či
z okresu? Na to se podíváme v aktuálním
ohlédnutí.
Áčko zažívá snový začátek. Vydrží forma?
A-tým je poslední roky dlouholetým účastníkem krajského přeboru 1. třídy (dále jen
KP 1 – pozn.) a právě na něj je zákonitě
upřena ta největší pozornost. Tovačovští
sice novou sezonu zahájili nešťastnou prohrou 5:10 v Jezernici, kde nezvládli hned
3 pětisetové duely, nicméně další zápasy
se již nesly ve vítězné režii. O čtyři dny později zvítězili na půdě Rakova A jednoznačně 10:2 a posléze si připsali po triumfu 10:8
velmi cenný skalp Kolšova. Skvělou formu
áčko potvrdilo i v následujícím 4. a 5. kole,
kdy nejprve zvítězilo po boji v Šumperku
s favorizovaným C-týmem 10:7 a stejným
výsledkem zdolalo i dalšího favorita béčko
Čechovic.
Po pěti kolech se tak Tovačov A pyšní veleúspěšnou bilancí 4 výher a pouze jediné
porážky. S průběžným ziskem 17 bodů mu
v tabulce patří 2. příčka hned za vedoucí
Jezernicí. Družstvo nastupuje v KP 1 ve složení Jaroslav Pazdera st. (19 zápasů/14 výher) – vedoucí týmu, Zdeněk Palčík (18/11),
Milan Horák (17/9) a Vlastimil Otáhal (16/5).
Béčko se rozehrávalo pozvolna, ale už
se nastartovalo
B-tým v okresní soutěži 1. třídy může být
klidně při shodě několika faktorů pomyslným černým koněm. Od začátku sezony
totiž může využívat výpomoci Zdeňka
Palčíka z áčka. Družstvo zpočátku hledalo pomyslnou cestu k úspěchům, ale po-
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sledními výsledky se už zdá, že ji našlo. Po
úvodní prohře s týmem Jezernice B 7:11
přišla spíše smolná domácí remíza 9:9
s Chropyní C. Následně další ztráta, a to
prohra 8:10 v Miloticích, určitě dlouho zůstane v hlavách našich hráčů. Béčko vedlo
7:2, přesto ještě dokázalo celé střetnutí po
nervy drásajícím průběhu ztratit. Po povinné výhře 12:6 nad Dolním Újezdem A sice
přišla porážka 11:7 v Hradčanech, nicméně
ta vzhledem ke kvalitám soupeře, jež je
hlavním kandidátem na prvenství v soutěži, mrzet nemusela. Příjemným výsledkem byla domácí remíza 9:9 s Hlinskem A,
na kterou Tovačov navázal drtivou výhrou
15:3 proti Rakovu B.
Po sedmém kole je Tovačov B se ziskem
13 bodů na průběžné 9. příčce. Tým reprezentují Zdeněk Palčík (17/12), Martin Ginter
(20/11), Miroslav Vojtašek (28/14), Radek
Hrubý (26/12), Pavel Macháček (16/8) – vedoucí týmu a Lubomír Lexmann (4/1).
Céčko marně hledá cestu k úspěchům,
nutně potřebuje každý bod
Třetí tovačovské družstvo má před sebou
v okresní soutěži 2. třídy těžký úkol, a to se
pokusit vzepřít prognózám a vyhnout se
tak sestupu. Od nové sezony se už tým musel obejít bez dlouholeté opory a vedoucího Jaroslava Pazdery ml., jenž přestoupil do
Sokolu Buk. S místním B-týmem drží průběžné 2. místo v soutěži. V tovačovském
klubu má však nadále členství a působí
v něm jako organizační pracovník. Céčko
se po sedmi odehraných kolech nedočkalo slastného pocitu vítězství, byť k němu
nemělo vůbec daleko. To zejména při zápasech s Brodkem u Přerova, Hlinskem B
a Hranicemi C, které všechny skončily nakonec pouze dělbou bodů. Jako smolný šlo
označit domácí duel s Hustopečemi B, jenž
skončil těsnou porážkou
8:10. Se silnými mužstvy
jako Čekyně A (4:14), Buk
B (3:15) a Kojetín C (4:14)
příliš šancí na úspěch tým
neměl.
Po neúplném sedmém
kole se Tovačov C krčí s 10
body na 12. místě. Za tým
nastupují Pavel Macháček
(4/4), Jan Malec (24/12)
– vedoucí týmu, Pavel
Polčák (20/8), Lubomír
Lexmann (13/4), Jiří

Předání dresu Bronislavu Otáhalovi,
majiteli společnosti Betoniky Lobodice,
generálního sponzora oddílu.
Frehar (23/7), Marek Smolka (9/2) a Vilém
Vilém (14/3).
S novými dresy a generálním sponzorem vstříc dalším úspěchům
Do letošní sezony všechna tovačovská
družstva už nastoupila za stoly s novými dresy, na kterých ční i logo nového
generálního sponzora klubu, kterým je
Betonika Lobodice. Dalšími partnery, jež
podporují klub a figurují na klubovém dresu, jsou město Tovačov, Zomaplast Přerov
a Šumavský pramen.
Tréninkové jednotky mládeže pokračují
Od začátku školního roku opět funguje
spolupráce se základní školou, konkrétně
kroužek stolního tenisu, který je určen pro
všechny zájemce z řad mládeže. Tréninky
probíhají pod vedením Miroslava Ženčáka
ve spolupráci se Zdeňkem Palčíkem
a Milanem Horákem vždy ve středu a v pátek. Pakliže máte zájem přihlásit svého potomka do kroužku stolního tenisu, tak nás
kontaktujte na e-mailu jarek.pazdera@centrum.cz a domluvíme potřebné záležitosti.
Blíží se tradiční vzpomínkové turnaje
Stejně jako tomu bylo v sezonách předchozích, tak i nyní oddíl naváže dalšími
ročníky na své stabilně pořádané turnaje.
„V sobotu 17. prosince nás čekají sdružené
memoriály Tomáše Hanečky a Františka
Přecechtěla, které jsou turnajem dvojic.
Tímto samozřejmě zveme nejen všechny
příznivce stolního tenisu, ale také širokou
veřejnost do tovačovské sportovní haly,“
zmínil Jaroslav Pazdera st., předseda oddílu. Rok 2016 oddíl zakončí ve středu
28. prosince tradičním vánočním turnajem
O přeborníka Tovačova. Průběžné výsledky
tovačovských týmů můžete sledovat prostřednictvím jeho oficiální webové prezentace www.pinec-tovacov.estranky.cz
Za oddíl stolního tenisu TJ Sokol Tovačov
Jaroslav Pazdera ml.
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Hodový turnaj mládeže
Sobotní dopoledne 1. 10. 2016 se stalo již podruhé symbolem
fotbalového Hodového turnaje pro děti starší a mladší přípravky.
Mezi hosty se objevily týmy FK Troubky, FK Brodek u Př., Tatran
Všechovice, Sokol Čekyně a Sokol Radslavice.
Děti se utkaly v kategoriích mladší přípravka roč. 2008 a ml.
a starší přípravka roč. 2006 a ml.
Souběžně na dvou hřištích předváděli své fotbalové dovednosti
nejen zkušení fotbalisté, ale i nejmenší „benjamínci“ ukázali, že
umí o míč bojovat a je pro ně tento sport zajímavý. A kdo byl
první či poslední nebylo vůbec důležité, ceníme si sportovních
výkonů všech přítomných hráčů a hráček.
Sluníčko nás provedlo příjemně stráveným dopolednem, ve kterém se opět ukázalo, že i my, malí fotbalisté, umíme přilákat diváky a zorganizovat dobře připravený turnaj. Dokladem toho jsou
příjemné reakce hostujících trenérů a rodičů dětí.
Nyní nás čeká zimní halová sezóna a rádi bychom pozvali fotbalové fanoušky i ostatní spoluobčany na naše zimní turnaje ve
sportovní hale v Tovačově:
• mladší přípravka 2008 a ml. 3.12.2016 a 11.3.2017 od 9.00
hod.,
• starší přípravka 2006 a ml. 14.1.2017 a 18.3.2017 od 9.00 hod.,
• mladší žáci 2004 a ml. 18.12.2016 od 9.00 hod.,

•
•
•

starší žáci 2002 a ml. 19.11.2016 a 18.2.2017 od 9.00 hod,
ženy 26.11.2016 – turnaj v malé kopané žen – účast 8 mužstev – od 9.00 hodin,
muži 30.12.2016 – již 39. ročník turnaj mužů v malé kopané
– od 8.00 hod.
Za oddíl kopané Kyasová Jarmila

Měsíc náborů
Sportovní dopoledne na fotbalovém hřišti „Pod Břízami“
Za slunného počasí jsme využili nabídku
Fotbalové asociace ČR a Krajského fotbalového svazu Olomouc k uspořádání velkého sportovně - fotbalového dopoledne pro
děti základních a mateřských škol z našeho
města a okolí.
21. 9. 2016 v dopoledních hodinách se
naše fotbalové hřiště proměnilo v centrum
16ti sportovních stanovišť, na kterých si
děti vyzkoušely různé obměny běhu, koordinační a balanční dovednosti, házení
a chytání míče, chůzi na chůdách, přeskoky
lana a švihadla a v neposlední řadě si zkusistrana 14

ly zahrát fotbal……
Ale o fotbale nebudeme psát, chceme vyzdvihnout snahu organizátorů o směrování dětí k pohybu, sportu jako takovému,
a to se nám, myslíme si, povedlo.
Velkým potěšením pro nás byly odezvy hostů ze ZŠ a MŠ Troubky, ZŠ a MŠ
Lobodice a MŠ Ivaň – celkem 200 dětí. Děti
si odvezly spoustu zajímavých postřehů
a zážitků, věcné předměty, sladkosti a především zlaté medaile na památku tohoto
sportovního klání.
Největším zklamáním pro nás organizátory

byla neúčast dětí z MŠ Tovačov a jsem přesvědčen, že naši práci s dětmi v Tovačově
trochu nelogicky bojkotovaly. Naší celorepublikovou akcí jsme jim nijak nehodlali
narušit jejich výchovný program.
A že se akce všem zúčastněným líbila, nám
dokazují děkovné dopisy od ředitelů škol
z Troubek, Lobodic i Ivaně.
Celou akci vzorně připravila naše vedoucí
trenérka mládeže Jarmila Kyasová. Vždyť
připravit všechna stanoviště na hřišti, zajistit dovoz a odvoz dětí do jejich škol, spolupracovat s konferenciérem i vedoucími
Číslo 5/2016
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jednotlivých stanovišť a v neposlední řadě
zajistit drobné dárky, medaile, diplomy,
pitný režim na takové akci vyžaduje zkušenost i velkou odbornost a to jsou věci, které
naše JARUŠKA zná a dovede s nimi praco-

vat. Proto ji za tuto akci patří velký dík i od
výboru kopané naší TJ Sokol.
O hladký průběh celého dopoledne se
postarali trenéři fotbalového oddílu TJ
Sokol Tovačov Tomáš Šilha, Karel Kesl, Petr

Vybíral a kluci „starší žáci“ oddílu kopané.
Tímto bych všem účinkujícím i organizátorům chtěl poděkovat za skvělou spolupráci
a pohodu, která celé dopoledne provázela.
Vybíral Vladimír, předseda odd. kopané

Tovačov fotbalem žije i v zimě
Není to ani pár dnů, co bylo léto v plné síle a podzimní fotbalová sezóna
jela na plné obrátky. Realizační tým oddílu kopané, v čele s předsedou
Vladimírem VYBÍRALEM, měl plné ruce práce ukočírovat ansábl rekordních 9 fotbalových týmů oddílu. Zorganizovat a zabezpečit činnost pro
117 registrovaných hráčů bylo pro letošní podzim husarským kouskem.
Nyní jsme v polovině soutěží a dařilo se nám střídavě. Posuďte sami. „A“
tým mužů 8. místo. „B“ tým mužů 7. místo. U-19 dorost 7. místo. U-15
starší žáci 1. místo. U-13 mladší žáci 2. místo. U-11 starší přípravka 5. místo. U-9 mladší přípravka 6. místo. Ženy hrají systém jaro – podzim, takže
svou sezónu letos ukončily a v I. Hanácké lize žen dokázaly do posledního kola bojovat o titul. Celkové 2. místo je historickým úspěchem a závazkem do další sezóny. Mohlo by se tedy říci, zima za dveřmi, kopačky
do skříně. Opak je pravdou! Již v listopadu se rozbíhá kolotoč halových
turnajů. A protože v Tovačově jsou nejlepší fanoušci svého klubu v celém kraji, což dokazují nejvyšší návštěvností na našem stadionu Pod
Břízami při domácích zápasech, v průměru 208 diváků na zápas, srdečně
Vás zveme do sportovní haly v Tovačově k bohatému občerstvení a strhujícím fotbalovým mačům v těchto termínech: 19. listopadu U-15 starší
žáci. 26. listopadu ženy. 3. prosince U-9 mladší přípravka. 18. prosince
U-13 mladší žáci. 30. prosince „A“ tým mužů.
Václav Bílý, sekretář
Číslo 5/2016
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Rotopedtours
a Pěškotours 2016
Národní síť podpory zdraví uspořádala již po páté akci
Rotopedtours a Pěškotours 2016. Tovačovský Klub seniorů se
účastnil již po čtvrté. V roce 2013 jsme ušli a ušlapali 1.776 km,
2014 – 2.975 km, 2015 – 4.401 km a letos 4.825 km. Do akce se
v tomto roce zapojilo 39 našich členů. Tato akce se letos konala
naposledy. Jsme zvědaví, co pro nás Národní síť podpory zdraví
pro příští rok připraví.
Zdenka Dopitová

Klub seniorů Tovačov vyslovuje poděkování komisi pro rodinu
rady města za krásné odpoledne, které bylo uspořádané při příležitosti oslavy Dne seniorů. Výborně jsme se bavili…
Za všechny přítomné Zdenka Dopitová

Pozvánky
ADVENTNÍ KALENDÁŘ 2016
Datum

Čas

26. 11.

17.00 hod.

3.12.

17.00 hod.

4. 12.

16.00 hod.

4.12.
9. 12.
10. 12.
10. 12.
11. 12.

15.00 hod.
8 – 17 hod.
8 – 17 hod.
10 – 17 hod.
10 – 17 hod.

14. 12.

18.00 hod.

17.12.

15.00 hod.

18. 12.

16.00 hod.

19. 12.

17.00 hod.

24. 12.

14.00 hod.

Datum

Čas

26. 11.

8.00 hod.

18. 12.

8.00 hod.

27. 12.

9.00 hod.

30. 12.

8.00 hod.
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Kulturní akce
Rozsvícení vánočního stromu. Koncert Pavla Nováka
Město Tovačov
Adventní koncert Jitky Baštové a Jindřicha Macka, koncert
Měs. Tovačov
Mikulášování
MO ČSSD, KRPŠ Tovačov, Město Tovačov
Adventní koncert ZUŠ Tovačov
Prodejní a prezentační výstava prací žáků SŠ řezbářské Tovačov
Vánoce na zámku
Tovačovský zámek, o.p.s., Město Tovačov
Česko zpívá koledy
Klub seniorů Tovačov
Vánoční koncert Mothers Follow Chairs
Město Tovačov
Vánoční koncert Přerovského komorního orchestru, PKO
Vánoce ve škole
ZŠ Tovačov
Zpíváme koledy na nádvoří zámku
Město Tovačov
Sportovní akce
Turnaj žen v sálové kopané
TJ Sokol Tovačov
Turnaj ml. žáků v sálové kopané
TJ Sokol Tovačov
Volejbalový turnaj smíšených šestičlenných družstev, TJ Sokol
Tovačov
Turnaj mužů v sálové kopané
TJ Sokol Tovačov

Místo konání
Náměstí Tovačov
Kostel sv. Václava
Zámecký park Tovačov
Farní kostel v Lobodicích
SŠ řezbářská, Tovačov
Zámek Tovačov
Náměstí Tovačov
Nádvoří zámku
Kostel sv. Václava
ZŠ Tovačov
Nádvoří zámku Tovačov
Místo konání
Sportovní hala Tovačov
Sportovní hala Tovačov
Sportovní hala Tovačov
Sportovní hala Tovačov
Číslo 5/2016
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24. 12.
25. 12.
26. 12.
31. 12.
01. 01.

Číslo 5/2016

Bohoslužby ve farním kostele sv. Václava v Tovačově
22.00 hod.
Půlnoční mše svatá
9.00 hod.
Slavnost Narození Páně
9.00 hod.
Svátek svatého Štěpána
16.00 hod.
Silvestrovská mše svatá
9.00 hod.
Novoroční mše svatá

Kostel sv. Václava
Kostel sv. Václava
Kostel sv. Václava
Kostel sv. Václava
Kostel sv. Václava
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Svezte se s námi „Hurvínkem“ za vůní Vánoc do Tovačova
V samém závěru 10. sezóny provozu zvláštních osobních vlaků
na trati Kojetín – Tovačov si Vás členové zapsaného spolku Kroměřížská dráha dovolují pozvat k vychutnání „třešničky na špičce
slavnostního dortu“, kterým budou letošní poslední zvláštní vlaky, vypravené do Tovačova, tentokráte za vůní Vánoc.
Vůně Vánoc je totiž letošní motto tematických adventních prohlídek tovačovského zámku, které v rámci akce Vánoce na zámku
každoročně o jednom z adventních víkendů pořádá o.p.s. Tovačovský zámek. Při těchto speciálních prohlídkách bývá zámek nevšedně vyzdoben, anebo jako v letošním roce i řádně provoněn
vůní koření a purpury tak, aby umocnil romantickou atmosféru
adventu nebo, chcete-li, blížících se Vánoc. Součástí akce bývá
každoročně také historický jarmark a další doprovodný program, konaný na nádvoří tovačovského zámku.
Naším zvláštním vlakem, který bude mezi Kroměříží, Kojetínem a Tovačovem jezdit v sobotu 10. prosince 2016, se ale můžete
svézt nejen na v rámci roku nejkrásnější prohlídku zámku. Dalším cílem může být třeba též prodejní a prezentační výstava
Střední školy řezbářské, která se ve stejný den koná v areálu školy v těsné blízkosti tovačovského vlakového nádraží. Za rozumný peníz si na ní budete moci zakoupit nepřeberné množství výrobků ze dřeva, z nichž je téměř každý kus unikátem, jaký
nemůže mít doma nikdo jiný. A samozřejmě pokud se ani na výstavě voňavého dřeva nenabažíte dostatečně, opět můžete na
tovačovském nádraží usednout na dřevěné lavice červeného motoráčku „Hurvínek“ M131.1454 z roku 1955, kterým se můžete
vrátit do Kojetína nebo třeba i do Kroměříže k dalšímu pokračování adventního toulání. Fantazii se meze nekladou a o adventu
to platí obzvlášť!
Jízdní řád zvláštních vlaků připojujeme, jízdné bude v už zažité výši 30,- Kč mezi Kojetínem a Tovačovem pro dospělého cestujícího, dítě nad 6 let zaplatí o 10,- Kč méně. Obousměrná (zpáteční) jízdenka bude dospělého stát 50,- Kč a dítě od 6 do 15 let
rovných 30,- Kč. Mladší děti jezdí samozřejmě zdarma, z kapacitních důvodů ale tentokráte nebudeme schopni přepravovat
neskládací kočárky.
Věříme však, že Vás tento drobný nedostatek od svezení vláčkem neodradí a že se 10. prosince v kroměřížském „Hurvínkovi“
sejdeme v hojném počtu.
Členové Kroměřížské dráhy Vám VELMI děkují za Vaši přízeň v celém letošním roce a i kdyby náhodou ne při posledních letošních jízdách, těšíme se s Vámi na svezenou při našich dalších akcích v příštím roce!

Jízdní řád - platí 10. prosince 2016

Číslo 5/2016
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Jitka Baštová /akordeon/
V letech 2004 - 2009 studovala na Konzervatoři Pardubice a absolvovala hru na akordeon ve třídě prof. Ireny Holomkové.
V průběhu studia přestoupila z klávesového na knoflíkový nástroj. Tento na zakázku vyrobený italský akordeon zn. Pigini je
výjimečný svým jemným a velmi barevným tónem. Po absolvování konzervatoře byla přijata na Vysokou školu múzických
umění v Bratislavě, kde v roce 2014 dokončila magisterské studium ve třídě doc. Borise Lenka. V roce 2013 absolvovala studijní
pobyt Erasmus na Sibeliově Akademii v Helsinkách - prof. Matti Rantanen. Během studia se zúčastnila několika soutěží. Mezi
nejcennější úspěchy se řadí 3. místo na mezinárodní soutěži v Dunajské Stredě. Na soutěžní přehlídce konzervatoří v roce
2007 obsadila 3. místo a v témže roce se účastnila i mezinárodní soutěže na Slovensku. V současné době vyučuje na ZUŠ v Havlíčkově Brodě, kde v roce 2008 založila akordenovou třídu na pobočce v Přibyslavi. Jako akordeonistka vystupuje sólově, ale
i v komorních seskupeních, např. v duu se sopranistkou Lucií Černou. Její sólový repertoár tvoří zejména originální koncertní
kompozice pro akordeon. Velice ráda však interpretuje také převzaté kompozice autorů starších epoch – klavírní skladby
D. Scarlattiho, J. S. Bacha, J. Haydna atd.
Na první pohled velmi ojedinělá a netradiční spolupráce s loutnistou Jindřichem Mackem, která započala v roce 2009, přináší
zcela nové myšlenky i barevné nápady. Benefiční premiéra společně připraveného celovečerního pořadu s názvem „Doteky
strun a kouzla měchu“ zazněla slavnostně dne 24. července 2011 u příležitosti 250. výročí poutního místa u sv. Anny v Pohledu. Projekt „La Brise de France“, výjimečný svým programem zaměřeným ryze na francouzskou hudbu různých stylových
epoch, vznikl v roce 2012. Koncert „In Patches“ (2014) čerpá, svojí dynamikou a pestrostí výstavby, ze zkušeností získaných při
studiu na Sibeliově Akademii ve Finsku. Koncertní program „Poslán jest od Boha anděl“ (2014) je koncipován pro liturgické období adventu. Projekt „Renaissance touches“ (2015) úspěšně navazuje na předešlé pořady a nese název podle soudobého díla
zkomponovaného pro netradiční duo. V roce 2016 zaznělo v premiéře pásmo slova a hudby „Flos Florum“, oslavující Karla IV.,
a také koncert moderní hudby 20. a 21 století s názvem „Close your eyes and listen“ - Zavři oči a poslouchej.

Jindřich Macek /loutna/
Již v době svých studií získal několik ocenění v kytarových soutěžích, např. 1. cenu
v celostátním kole soutěže ve hře na kytaru v Kutné Hoře se zvláštním oceněním poroty za interpretaci barokní hudby. Kytarovou hru na Konzervatoři v Pardubicích absolvoval u prof. Stanislava Juřici v roce 1993 a pokračoval v téže třídě se studiem hry
na loutnu, které zakončil absolventským koncertem v Hradci Králové v červnu roku
1999. Je historicky prvním absolventem oboru loutna na Akademii staré hudby při
Filosofické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně ze třídy Miloslava Študenta (2005).
V současné době působí jako ředitel ZUŠ v Havlíčkově Brodě. Koncertuje jako sólista i jako loutnista rozmanitých komorních seskupení. Při interpretaci renesančních a barokních písní s doprovodem loutny spolupracuje s mezzosopranistkou
Pavlou Fendrichovou , se kterou nastudoval a nabízí čtyři celovečerní koncertní
programy - „Milostné písně“, „Písně trpělivosti“, „Moravská lidová poezie v písních“ a „Co se této noci stalo“. Ve vokálně-instrumentálním duu vystupoval také
se sopranistkami Helenou Pellarovou, Annou Hamadovou (SK), Evou Rukavičkovou a Janou Novákovou. Příležitostně s loutnou hostuje v pražském souboru
Musica Fresca nebo ve smíšeném sboru Moravští Madrigalisté. Pořádá výchovné
koncerty s názvem „Loutna se představuje“ – určené pro žáky ZŠ a SŠ. Společně
s kytaristkou Ivetou Novotnou vytvořil pořad „Struny v proměnách času“. V působivém spojení loutnové hudby s mluveným slovem vystupuje v „Alchymii lásky“
s panem Alfredem Strejčkem. V citlivých instrumentacích projektů „Putování krajinou hudby“ a „Flauto dolce“ účinkuje s flétnistkou Silvií Mechovou. Pořady „Doteky strun a kouzla měchu“, „La Brise de France“,
„In Patches“, „Kontrasty“, „Poslán jest od Boha anděl“, „Renaissance touches“, „Close your eyes and listen“ a „Flos Florum“ připravil s akordeonistkou Jitkou Baštovou. Projekt mluveného slova a hudby „Hudba poezie - poezie hudby“ vznikl díky spolupráci
s českou spisovatelkou a básnířkou Sylvou Lauerovou. Zúčastnil se mistrovských kurzů na kytarovém festivalu Mikulov (např.
ve třídě P. Steidla, L. Witoszynského, J. Wagnera), ve Valticích (třída anglického loutnisty B. Wrighta) a ve Slovinsku (pod vedením A. Kröpera). Cenné zkušenosti získal také na interpretačním kurzu japonské loutnistky S. Noiri či Letní škole barokní hudby v Holešově (J. Čižmář). Jeho hru mohlo ocenit italské, německé, švýcarské, finské, slovenské, maďarské, polské, slovinské,
chorvatské, lucemburské, holandské a americké publikum. Vystupuje na hudebních festivalech v ČR i v zahraničí. Jmenujme
např. Festival duchovní hudby Česká Lípa 2004, Ars Antiqua Europae 2004, Mezinárodní letní škola staré hudby Valtice 2005,
Ars Antiqua Europae 2005, Pražské brány 2007, Kampanila 2008, Haydnovy hudební slavnosti 2008, Hofer Konzerte 2010,
Hofer Konzerte 2011, Ars Antiqua Europae in Via Gothica 2011, Veselská ozvěna 2013, Na dvanácti strunách 2015, Podlipanské
hudební slavnosti 2016 a Festival komorní hudby 2016.
Číslo 5/2016
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Pozvánka na prodejní a prezentační výstavu žáků
Střední školy řezbářské Tovačov
Dovolujeme si Vás pozvat na tradiční prezentační a prodejní výstavu prací žáků oboru umělecký řezbář a truhlář pro výrobu
nábytku. Výstava se bude konat 9. – 10. prosince 2016 v areálu školy na Nádražní ulici č. 146 od 8.00 do 17.00 hod. V těchto
dnech mohou rodiče také získat informace o možnosti studia obou oborů.

Pozvánka na vystoupení dětí ze Základní umělecké školy:
24. 11. 2016
4. 12. 2016
10. 12. 2016
15. 12. 2016

Podzimní žákovský koncert v 16.00 hodin, sál ZUŠ
Adventní koncert ve farním kostele v Lobodicích v 15.00 hodin
Vánoce na zámku v Tovačově – soubor Muzika od 13.00 – 16.00 hodin vystoupení při prohlídkách zámku
Vánoční žákovský koncert v 16.00 hodin, sál ZUŠ

Veselé Vánoce a v roce 2017 hodně zdraví a samé krásné hudební zážitky vám přejí děti a učitelé ZUŠ v Tovačově.
Číslo 5/2016
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Kino Hvězda Přerov – program na prosinec
16.12. 17:00 h.

Fantastická zvířata a kde je najít

3D, dabing

150,-/130,-

(Od 12 let)

133 min.

16.12. 20:00 h.

Pařba o Vánocích

2D, tit.

110,-

(Od 15 let)

105 min.

17.12. 17:30 h.

Doctor Strange

3D, dabing

130,-

(Od 12 let)

115 min.

17.12. 20:00 h.

Santa je pořád úchyl!

2D, tit.

110,-

(Přístupný)

92 min.

18.12. 15:30 h.

Trollové /BIJÁSEK/

2D, dabing

120,-/100,-

(Přístupný)

92 min

18.12. 17:30 h.

Anděl Páně 2

2D, česky

120,-/100,-

(Přístupný)

90 min

18.12. 20:00 h.

Pohádky pro Emu

2D, česky

90,-

(Přístupný)

112 min.

19.12. 17:00 h.

Rogue One: Star Wars Story

3D, dabing

150,-

(Přístupný)

133 min.

19.12. 20:00 h.

Zúčtování

2D, tit.

110,-

(Od 15 let)

128 min.

20.12. 17:00 h.

Snowden

2D, tit.

100,-

(Od 12 let)

134 min.

20.12. 20:00 h.

Příchozí

2D, tit.

100,-

(Od 12 let)

117 min.

21.12. 17:30 h.

Tenkrát v ráji

2D, česky

110,-

(Přístupný)

99 min.

21.12. 20:00 h.

Rogue One: Star Wars Story

2D, tit.

130,-

(Přístupný)

133 min.

22.12. 17:30 h.

Zpívej

RP, 3D, dabing

150,-/130,-

(Přístupný)

110 min.

22.12. 20:00 h.

Collateral Beauty: Druhá šance

RP 2D, tit.

110,-

(Od 12 let)

97 min.

23.12. 17:30 h.

Lichožrouti

2D, česky

90,-

(Přístupný)

86 min.

23.12. 20:00 h.

Manžel na hodinu

2D, česky

120,-

(Od 12 let)

100 min.

24.12. kino nehraje
25.12. kino nehraje
26.12. 17:30 h.

Odvážná Vaiana: Legenda o konci světa

3D, dabing

130,-

(Přístupný)

107 min.

26.12. 20:00 h.

Underworld: Krvavé války

3D, tit.

130,-

(Od 15 let)

92 min.

27.12. 17:30 h.

Pohádky pro Emu

2D, česky

90,-

(Přístupný)

112 min.

27.12. 20:00 h.

Inkarnace

2D, tit.

110,-

(Od 15 let)

28.12. 17:30 h.

Anthropoid /BIOSENIOR/

2D, tit.

60,-

(Od 12 let)

120 min

28.12. 20:00 h.

Fantastická zvířata a kde je najít

2D, tit.

130,-/110,-

(Od 12 let)

133 min.

29.12. 17:30 h.

Příchozí

2D, tit.

90,-

(Od 12 let)

117 min.

29.12. 20:00 h.

Underworld: Krvavé války

2D, tit.

110,-

(Od 15 let)

93 min.

30.12. 17:30 h.

OSTRAVAK OSTRAVSKi

2D, česky

100,-

(Od 12 let)

90 min.

30.12. 20:00 h.

Komici s.r.o. THE TOUR

2D, česky

100,-

(Od 12 let)

95 min.

31.12. kino nehraje
RP – republiková premiéra
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Inzerce
Aktuální informace o dění v našem městě teď nově i ve vašem
mobilním telefonu – prostřednictvím aplikace „Česká Obec“
Město Tovačov se zapojilo do projektu „Česká
Obec“. Česká Obec je projekt, mobilní aplikace
a jednotné místo, na kterém občané českých
obcí získají rychlé a aktuální informace o událostech ve svém okolí, tj. nejen o své obci, ale např.
i o obci, kde se právě nacházejí a tráví volný čas,
kde mají svou chalupu, nebo jen o obci, která je
zajímá.
Zeptali jsme se proto projektového manažera České
Obce pana Davida Jedlinského, čím je tato mobilní aplikace zajímavá?
Jak se říká, v jednoduchosti je síla, a právě to je pořekadlo, které
naši aplikaci vystihuje, ačkoli je to moderní, přehledný a praktický komunikátor mezi vaší obcí a uživatelem aplikace.
A k čemu aplikace občanům slouží?
Jak jste byli doposud zvyklí dostávat informace z vaší radnice?
V místním tisku, ve vašem městě konkrétně v Tovačovském kamelotu, sms zprávou, e-mailem, nebo jste prostě ve své volné
chvíli navštívili webové stránky a posléze se dověděli, že se např.
událo něco, co jste potřebovali vědět o dvě hodiny dříve, nebo
si případně potřebujete nové informace poznamenat do svého
kalendáře, abyste na ně nezapomněli. A právě mobilní aplikace
Česká Obec, kterou vaše město nyní nově využívá, je přímo propojena s vaší radnicí, která vás tak může o dění ve vašem městě
informovat okamžitě. Aplikace navíc pracuje s obrázky, videi,
textem, externími odkazy, najdete tu důležité kontakty na vaši
obec a zároveň aplikace pracuje i s kalendářem ve vašem mobilním telefonu, takže si např. upoutávky na kulturní akce ve městě
můžete do kalendáře přímo ukládat.
A kromě toho, co jste zmínil, v čem je mobilní aplikace
jedinečná?
Máte možnost sledovat nejen město Tovačov, ale také jiné obce
a města (pokud jsou do projektu Česká Obec zapojeny), a to jed-

noduchým přidáním další obce v mobilní aplikaci.
Získáte tak přehled i o jiných obcích, které vás zajímají nebo kde se momentálně nacházíte. A pokud
čtete tento rozhovor, je nasnadě poděkovat právě
vaší radnici, protože se zapojila do tohoto projektu
a chce, abyste byli okamžitě, moderně a příjemně
informováni.
A jak je tedy možné začít mobilní aplikaci využívat?
Mobilní aplikace je zdarma ke stažení pro chytré telefony (tablety) s operačním systémem Android nebo iOS (iPhone). Zde je
jednoduchý návod k jejímu stažení:
• ve svém mobilním telefonu najdete ikonku „Obchod Play“
nebo „App Store“, kterou rozkliknete a ve vyhledávači zadejte Česká Obec,
• po zobrazení na tuto aplikaci klikněte a zadejte instalovat,
• po instalaci klikněte „Otevřít“, aplikace se zobrazí, v pravém
horním rohu najdete znaménko „+“, po kliku na něj se zobrazí žluté pole s nápisem „Přidat Obec“, po kliknutí na něj
můžete jednoduše přidávat nebo odebírat obce, které chcete sledovat, dále je můžete řadit v závislosti na tom, která
obec má být první nebo druhá tím, že danou obec přidržíte
a přetáhnete nahoru či dolů,
• dále klikněte v levém horním rohu na „Přehled obcí“, zobrazí
se obec, kterou jste si přidali, pokud je obec zapojená do projektu Česká Obec, zobrazí se dané příspěvky, pokud ne, obec
je prázdná pouze s upozorněním, že s námi nespolupracuje,
• obce sledujete přejetím prstu po displeji vlevo či vpravo.
Mobilní aplikace má velikost 4,56 KB, což zabere minimální
místo v paměti vašeho mobilního zařízení. Na nové události
vás upozorní prostřednictvím notifikací (upozornění) a na váš
požadavek si načte pouze vybraný příspěvek, který vaše město
zadá. Je tedy šetrná k vaší baterii i mobilním datům.
Děkujeme za rozhovor.

Stručný návod, jak si nainstalovat mobilní aplikaci Česká Obec
Mobilní aplikace je zdarma ke stažení pro chytré telefony (tablety) s operačním systémem Android nebo iOS(iPhone).
• Jednoduše si ve svém mobilním telefonu najdete ikonku „Obchod Play“ nebo „App Store“, kterou rozkliknete a ve vyhledávači zadejte Česká Obec.
• Po zobrazení na tuto aplikaci klikněte a zadejte instalovat, po instalaci klikněte „otevřít“, aplikace se zobrazí, v pravém horním rohu najdete znaménko „+“, po kliku na něj se zobrazí „žluté pole“ s nápisem „přidat Obec“, po kliknutí na něj můžete
jednoduše přidávat nebo odebírat obce, které chcete sledovat, dále je můžete řadit v závislosti na tom, která obec má být
první nebo druhá tím, že danou obec přidržíte a přetáhnete nahoru či dolů.
• Dále klikněte v levém horním rohu na „Přehled obcí“, zobrazí se obec, kterou jste si přidali. Pokud je obec zapojená do projektu Česká Obec, zobrazí se dané příspěvky, pokud ne, obec je prázdná pouze s upozorněním, že s námi nespolupracuje.
• Obce sledujete přejetím prstu po displeji vlevo či vpravo.
• Mobilní aplikace je o velikosti 4,56 kb. Zabere minimální místo v paměti vašeho mobilního zařízení, aplikace se automaticky nepřipojuje k serverům, tudíž šetří vaši baterii a nepřicházíte o svoje mobilní data, aplikace si pouze načte daný příspěvek, který vaše obec zadá.
strana 26

Číslo 5/2016

Tovačovský kamelot

Nové knihy
V září byly pokřtěny dvě nové knihy Toulky tovačovskou minulostí a Tovačovsko ve válečném roce 1866. Zakoupit je můžete na pokladně MěÚ nebo na zámku v Tovačově. K dispozici budou rovněž i v rámci Vánoc na zámku (10. a 11.12.).

Tovačovský kamelot 5/2016. Periodický tisk územního samosprávného celku města Tovačova. Vychází: 25. 11. 2016
Vydává Město Tovačov, Náměstí 12, 751 01 Tovačov, IČO: 00302082. Registrováno pod číslem: MK ČR E12650
Redakční rada:
Květa Zajícová (kvetazaj@seznam.cz),
Mgr. Jitka Pěchová (jipekamelot@seznam.cz)
Mgr. Jitka Lehká
Mgr. Veronika Zavadilová
PhDr. Marta Sedlářová
Vychází 5x ročně v nákladu 300 ks, uzávěrka dalšího čísla je: 5. 2. 2017. Příspěvky je možné zasílat elektronicky na uvedené e-mailové adresy
nebo je odevzdat na sekretariátě MěÚ nebo je vhodit do schránky označené štítkem Tovačovský kamelot (v průjezdu radnice)
Tisk: Tiskárna Brázda, provozovna Tyršova 4, Hodonín, 518367450@iol.cz, www.tiskarnabrazda.cz
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Vítání občánků
V sobotu 22. října 2016 byly do svazku města
Tovačova přivítány 3 dětí, dva chlapci
a jedna dívka.

Dominik Trtil

Jana Štefková

Matyáš Charvát

Myšlenky * Myšlenky * Myšlenky * Myšlenky * Myšlenky * Myšlenky * Myšlenky * Myšlenky
„Potřebuješ mít kolem sebe lidi, kteří tě motivují, inspirují, ty, kteří z tebe dostanou to nejlepší. Neztrácej svůj cenný čas s někým, kdo tak nečiní.“
(Joel Osteen)
„Když někoho soudíš, tak tím spíše popisuješ jen sebe, ne ty ostatní.“
(Wayne Dyer)
„Vše, co chceš, leží pod tvým strachem.“
(Bryant McGill)
„Zjistil jsem, že nemohu nikoho přimět, aby mě miloval. Jediné, co můžeš dělat, je být někým, kdo si zaslouží být milován. Zbytek nech na okolí. Zjistil,
jsem, že i když mi na některých hodně záleží, najdou se tací, kterým na mně vůbec nezáleží. Už vím, že trvá roky, než si vybuduju k někomu důvěru
a sekundu, aby se veškerá důvěra ztratila. Také vím, že život není o tom, kolik toho máme, ale koho vedle sebe máme. To je na čem skutečně záleží.“
(Omer B. Washington)
Jestliže se díváte na to, co v životě máte, budete mít VŽDY VÍCE. Jestli se díváte na to, co v životě nemáte, NIKDY NEBUDETE MÍT DOST. (Oprah Winfrey).
K čemu je, běda, dobré bydlo, ztratíme-li s ním svobodu?
(Jean de La Fontaine)

Myšlenky * Myšlenky * Myšlenky * Myšlenky * Myšlenky * Myšlenky * Myšlenky * Myšlenky

