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Slovo starosty

Vážení občané,
čas, který jste nám vyměřili ke správě našeho města v komunálních volbách
v roce 2006, se pomalu naplňuje. Jsme
ve finále a blížíme se do cíle. Je tedy čas
na malé ohlédnutí za uplynulými čtyřmi
lety.
Každý z nás má jiné priority a nikdy
nemohou být spokojeni všichni.
Naše zastupitelstvo se při své práci
řídilo mimo jiné také schváleným „Strategickým plánem rozvoje města Tovačova“. Tento zásadní koncepční dokument
vycházel zejména z vašich přání, které
jste nám sdělili prostřednictvím SWOT
analýzy.
Já osobně považuji za největší přínos
pro naše město hned několik realizovaných akcí. Jednou z nich je zahájení generální opravy budov základní školy. To byla
moje priorita č. 1. Krásná školní budova
s bohatou historií si určitě zasloužila,
abychom jí vrátili její původní důstojný
vzhled. Podařilo se a já jsem s výsledkem spokojený. Za další významnou akci

považuji vybudování infrastruktury pro
výstavbu na Podzámčí, kde v současné
době vyrůstá patnáct nových rodinných
domů. Podařilo se nám také zrekonstruovat komunikaci před kostelem sv. Václava a zajistit finanční prostředky pro
postupnou obnovu střechy fary v Tovačově. Důležité byly i akce obnovy městské
památkové zóny. Na zámku se opravila
střecha Spanilé věže, byly zrekonstruovány podlahy a všechny místnosti v I. patře
arkádového křídla. V zámeckém parku
vyrostlo nové pódium a byly vybudovány
nové toalety. Výrazně se tak zlepšily podmínky pro pořádání kulturních akcí. Za
uplynulé čtyři roky se nám ve spolupráci
s Komitétem 1866 podařilo zrestaurovat
všechny pomníky a kříže, které připomínají události bitvy u Tovačova za prusko
– rakouské války roku 1866. Podařilo se
nám rovněž uskutečnit několik projektů,
o kterých se dlouhá léta tvrdilo, že je nelze realizovat. Máme v našem městě dva
peněžní bankomaty, sběrný dvůr, nový
osvětlený chodník do Annína s opravenou cestou a od letošního léta se můžeme
koupat ve vybrané části Tovačovských
jezer. V mnoha ohledech se také zlepšil
servis úřadu směrem k občanům. Stále více písemností je možné vyřídit přímo v Tovačově a to nám všem šetří čas.
Město Tovačov také značně zapracovalo na své vlastní propagaci a na rozvoji
oblasti cestovního ruchu. Výsledkem je
zvyšující se počet návštěvníků zámku
i města během hlavní turistické sezóny.
To byl tedy můj pohled na to nejdůležitější, co se za čtyři roky podařilo. No a co se
naopak nepodařilo? Nemáme městskou
policii. V zastupitelstvu města se nenašla
většinová podpora pro její zřízení. Bude
jistě zajímavé sledovat, kolik politických
stran a sdružení tento úkol zařadí do
svého volebního programu. Nepodařilo
se vyřešit komplikace s dopravou v centru města. Nepodařilo se zajistit dostatek

finančních prostředků na opravu dalších
místních komunikací v ulicích Jiráskova,
Smetanova a Podvalí u židovského hřbitova. Je to výzva pro naše nástupce.
Za čtyři roky opravdu nelze stihnout
vše a nelze dohnat resty po několika
letech spánku. Je na našich nástupcích,
aby pokračovali v započatém trendu.
Zůstane po nás připravena řada projektů,
některé další akce k realizaci a navázané
kontakty. Zavedli jsme řadu pozitivních
změn. Někomu se tak může zdát, že šlo
vše docela rychle a snadno. To se ostatně projevilo i na počtu kandidátek, které
jsou v našem městě registrované do těchto komunálních voleb. Deset volebních
stran a sdružení se bude ucházet o přízeň
voličů. To je celkem 150 občanů našeho
města, kteří by rádi určovali směr rozvoje
Tovačova v následujících čtyřech letech.
Ten zájem mě těší. Má to ale jeden háček.
Mnoho lidí, o kterých nebylo dosud slyšet, nijak se neprojevovali a jejichž názory
nikdo nezná, se zřejmě domnívá, že zvolením do zastupitelstva města mohou získat lepší pozice pro sebe a své podnikání.
Na druhou stranu je na kandidátních listinách také dost těch, kteří jsou ochotni
opravdu poctivě a nezištně pracovat pro
další rozvoj Tovačova a v minulosti to již
několikrát prokázali.
Vážení občané, nyní jste po čtyřech
letech opět na řadě vy. V komunálních volbách máte možnost zásadním
způsobem rozhodnout o dalším vývoji
a směřování našeho města. Využijte svého práva a přijďte k volbám. Já vám přeji
šťastnou ruku při výběru patnácti jmen
pro naše nové zastupitelstvo. Věřím, že
se rozhodnete správně. Přeji vám k tomu
hodně štěstí.
Mgr. Bc. Leon Bouchal,
starosta města

Usnesení zastupitelstva
Město Tovačov
Zastupitelstvo města
schválilo na svém 21. veřejném zasedání
konaném dne 21. 6. 2010
následující usnesení:
Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů a o změně

strana 2

některých zákonů, ve znění pozdějších rosty, Náměstí 12, Tovačov.
předpisů a s ohledem na stanovisko Úřadu na ochranu osobních údajů č. 2/2004. 403/21 – 10 Zastupitelstvo města projedNeupravené verze těchto dokumentů
nalo a schvaluje kontrolu usnesení
jsou uloženy k nahlédnutí oprávněným
z 20. zasedání ZM, které se konalo dne
osobám podle ust. § 16 odst. 2 písm. e)
22. 3. 2010.
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 404/21 – 10 Zastupitelstvo města projedzřízení), ve znění pozdějších předpisů, na
nalo a schvaluje zprávu o činnosti rady
Městském úřadě Tovačov, kancelář staměsta.

Číslo 4/2010

Tovačovský Kamelot
405/21 – 10 Zastupitelstvo města projednalo a bere na vědomí zprávu o činnosti kontrolního výboru ZM.
406/21 – 10 Zastupitelstvo města projednalo a bere na vědomí zprávu o kontrole č. 3/2010.
407/21 – 10 Zastupitelstvo města projednalo a bere na vědomí zprávu o činnosti FV za I. pol. 2010.
408/21 – 10 Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje plán činnosti FV na
II. pololetí 2010.
409/21 – 10 Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje prodej pozemků parc.
č. 129/2 o výměře 1185 m2 a 129/3
o výměře 32 m2 v k.ú. Tovačov za cenu
365.- Kč/m2, celkem 444.205.- Kč.
410/21 – 10 Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje výkup pozemku parc.
č. 1760/1 o výměře 1449 m2 k.ú. Tovačov za dohodnutou cenu 42.673.- Kč.
411/21 – 10 Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje vložení nepeněžního
vkladu majetku do základního kapitálu společnosti VaK a.s. Přerov.
Jedná se o:
vodovodní řad v Tovačově a k.ú. Tovačov, lokalita Podzámčí I a II z potrubí
z tvárné litiny DN 80 délky 568,20 m,
z potrubí PE DN 50 délky 203,50 m
a z potrubí PE DN 80 délky 276,80 m.
Kanalizační stoka v Tovačově a k.ú.
Tovačov ve třech lokalitách, a to lokalita Podzámčí z potrubí PE DN 50
délky 29,50 m, z potrubí PE DN 63
délky 166,4 m, z potrubí PE DN 75
délky 134,20 m , lokalita Podzámčí
I a II z potrubí kameniny DN 250 délky
374,50 m , z potrubí PE DN 45 délky
232,90m, včetně dvou čerpacích stanic,
a to ČS 1 na pozemku p.č. 1759/17 ve
městě Tovačov a k.ú. Tovačov a ČS 2 na
pozemku p.č. 1759/17 ve městě v Tova-

čov a k.ú. Tovačov a lokalita Zvolenov
z potrubí PVC DN 300 délky 267,86 m.
412/21 – 10 Zastupitelstvo města projednalo a bere na vědomí hospodaření
města Tovačov za I. čtvrtletí 2010.
413/21 – 10 Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje přijetí těchto dotací:
a) neinvestiční dotaci z programu Obnova staveb drobné architektury místního
významu v Olomouckém kraji v roce
2010 ve výši 50.000,-- Kč na restaurování kašny v zámku,
b) neinvestiční dotaci z programu Obnova kulturních památek v Olomouckém
kraji ve výši 354.961,-- Kč na II. etapu
obnovy prvního patra arkádového křídla zámku,
c) neinvestiční dotaci na úhradu nákladů
na vzpomínkovou akci „Bitevní ukázku střetu pruských a rakouských vojsk
u Tovačova v roce 1866“ ve výši
25.000,-- Kč,
d) investiční dotaci ve výši 17.000,-- Kč
na realizaci stavby „Osvětlení místa pro
přecházení“,
e) neinvestiční dotaci z Programu regenerace městských památkových rezervací
a městských památkových zón ve výši
200.000,-- Kč,
f) neinvestiční dotaci na úhradu výdajů,
vzniklých v souvislosti s konáním voleb
do Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR ve výši 42.000,-- Kč,
g) přijetí neinvestičního příspěvku ve výši
35.000,-- Kč na úhradu 50% z celkových výdajů na zajištění akceschopnosti
jednotky SDH – na opravu dopravního
automobilu, příjemce je povinen vynaložit z vlastních zdrojů nejméně 50%
ze skutečných nákladů a to z rozpočtu
města na rok 2010, odd. § 5512.
414/21 – 10 Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje přijetí sponzorských

darů: na kulturní účel – Tovačovský
portál BM asistent, s.r.o., Olomouc
5.000,-- Kč na veřejně prospěšný účel
– vysavač pro veřejnou zeleň Pragometal – Moravia Přerov 5.000,-- Kč.
415/21 – 10 Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje poskytnutí peněžitého
daru obci Troubky ve výši 20.000,-Kč na odstraňování škod po povodni
v květnu 2010.
416/21 – 10 Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje rozpočtová opatření
č. 2/2010.
417/21 – 10 Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě
o dílo ze dne 16. 5. 2008 „Návrh územního plánu města Tovačov“.
418/21 – 10 Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje přihlášení města Tovačova do soutěže Obec přátelská rodině
v roce 2010.
419/21 – 10 Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje 15ti členné zastupitelstvo města pro příští volební období
/2010 – 2014/.
420/21 – 10 Zastupitelstvo města projednalo a bere na vědomí odstoupení
– ukončení činnosti v osadním výboru
v Anníně p. Martina Urbana, bytem
Tovačov,Annín 72.
421/21 – 10 Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje aktualizovaný pasport
místních komunikací.

MŠ Troubky děkuje za pomoc po povodních 2010
Obzvláště v těžkých životních situacích si člověk uvědomí svou „nicotnost“
a bezmocnost vůči přírodě… Právě takové chvíle jsme si prožili v květnu 2010,
když se naší školkou prohnala voda.
Ze dne na den jsme se ocitli na samém
začátku, zničeno bylo vybavení v prvním
a třetím oddělení naší MŠ. Prvotní šok
vystřídala perná práce. Bylo jasné, že provoz MŠ nelze obnovit a oprava promočených oddělení potrvá celé léto. Nezištnou
pomoc nám nabídla MŠ Tovačov i MŠ
Lobodice.

Číslo 4/2010

I když s rozšířeným provozem přibylo i více starostí, dokázali zaměstnanci
těchto škol spojit své síly a vše potřebné
zajistit. Po celou dobu se k nám všichni
chovali velmi hezky a ve všem se nám
snažili vyjít vstříc. Nejen prostory, ale i
strava byla v obou školkách vynikající, děti
i dospělí si ji nemohli vynachválit. Červnový provoz byl pro nás zajištěn na trase
Troubky – Tovačov – Lobodice a zpět.
Nebylo by možné navštěvovat tyto MŠ
bez autobusového spojení, které zajistil
pan Rostislav Indrák z Lobodic.

Upřímné poděkování patří všem
zaměstnancům MŠ Tovačov, MŠ Lobodice, tak i ředitelství jednotlivých škol, které nám umožnily strávit příjemný konec
školního roku v jejich zařízeních. Za příjemné cestování děkujeme panu Indrákovi. Finanční pomoc na dopravu poskytl OÚ Lobodice a OÚ Troubky, jimž také
děkujeme.
… Co začalo jako pomoc v nouzi,
přerostlo ve spolupráci a přátelství.
Za celý kolektiv MŠ Troubky
Renata Ambrožová.
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Nový školní rok je tady!
Všichni jsme zaznamenali, že po parlamentních volbách došlo a stále dochází k mnoha změnám. Změny se týkají
každého z nás, tedy i nás školáků. Nakolik změny, které plánuje nový ministr
školství, ovlivní i tovačovskou školu,
zjistíme, až se s nimi všichni podrobně
seznámíme.
Na začátku nového školního roku
bych vás, občany Tovačova, rád seznámil
s novinkami v naší škole.
Určitě většina občanů zaslechla, že
z evropských fondů může každá škola
získat peníze na modernizaci výuky (PC,
dataprojektory, interaktivní tabule apod.),
na další vzdělávání učitelů, na zkvalitnění výuky dětí. Jde o projekt „šablony“, ve
kterém může tovačovská škola získat až
1.350.000,- Kč. Vyučující tovačovské školy (učitelky i učitelé) společně určili, kde
nás bota tlačí, na co bychom rádi získali

peníze. Nyní všechny podklady zpracovávám a vyhodnocuji priority. Poté podám
žádost a projekt může začít. Již se na nové
vybavení a pomůcky těšíme.
Další změnou, kterou tovačovští
občané určitě zaznamenali, je přestěhování školní družiny do školy. Protože
se kolem celého přestěhování vyskytlo
mnoho hloupých spekulací, pokusím se
vše objasnit.
Každým rokem se nám ve škole snižuje počet žáků. S tímto úbytkem nám ubývají i třídy. Proto máme několik volných
učeben. Budova, ve které dosud družina
sídlila, je v hrozném stavu. Je tam vlhko (zcela chybí izolace zdiva), elektro
i vodoinstalace volají po generální opravě,
je potřeba vyměnit okna, okapy a mnoho dalších věcí. Toto vše by si vyžádalo
mnoho milionů korun, které nemáme.
Proto jsme družinu přestěhovali do školy.

Děti z družiny mohou využívat všechny
naše učebny, které jsou odpoledne prázdné (učebnu PC, multimediální učebnu),
tělocvičnu, školní hřiště. Navíc nemusí
po obědě přecházet mimo budovu školy,
a tím jsme zajistili jejich větší bezpečnost.
Tyto důvody mne vedly k tomu, abych družinu přestěhoval do školy.
Nic víc za tím není. Senzaci a spekulace hledejte v Blesku a na Nově.
Nám, mně i mým kolegyním a kolegům, jde o to, aby tovačovské děti měly
krásné, moderní a bezpečné prostředí, ve
kterém tráví velkou část dne.
Proto bych vás všechny rád pozval na
prohlídku naší, tedy i vaší školy v sobotu 25. 9., kdy pořádáme Den otevřených
dveří. Přijďte se přesvědčit, že děti z tovačovské školy jsou opravdu šikovné.
Mgr. Pavel Odehnal, ředitel školy

Zprávy ze zámku…
Červen, červenec i srpen patří mezi
měsíce, kdy to na tovačovském zámku
„žije“ asi nejvíce. V tyto měsíce je otevřeno kromě pondělí každý den a zdá
se, že se dveře s návštěvníky „netrhnou“.
Zvýšení návštěvnosti a atraktivitě zámku určitě pomáhají i doprovodné akce,
kterých i tentokrát nebylo málo. Některé v zimě naplánované (letní kino)
se zatím nepovedlo uskutečnit hlavně
z organizačních a provozních důvodů,
ale není všem dnům konec. Snad se to
podaří příště.
Zde je alespoň krátký výčet aktivit, kterých se bylo možné v průběhu
prázdnin zúčastnit:
• 26. června byl zámek plný románových postav. Mohli jste zde potkat
třeba Angeliku, tři mušketýry, ale
i čachtickou paní a její snaživou služebnou Cecilku. Třinácté noční prohlídky
měly totiž podtitulek – postavy z románů. Tovačovská strašidla tedy tentokrát
zůstala spát.
• 3. července zažil Tovačov nevídané. Nestává se totiž k často, že by zde
byla sloužena primiční mše svatá. Od
té poslední uběhlo více než 70 let. Mši
sloužil novokněz Jan Šimoník v kostele sv. Václava a raut poté se konal na
nádvoří zámku až do pozdních nočních
hodin.
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• 5. července se na schodišti
Vídeňského křídla konal koncert vokálního sdružení PELE – MELE Quintet.
Přála bych vám slyšet, jak nádhernou atmosféru na schodišťové replice
vídeňské dvorní opery tito 4 zpěváci
z Mariánských Lázní vytvořili. Vybrané
peníze byly věnovány obci Troubky nad
Bečvou ke snížení povodňových škod.
Částka nebyla nijak vysoká ani závrat-

ná, byla spíše symbolickým projevem
pomoci.
• 10. července se konal patnáctý
ročník Vycházky po bojišti 1866. Průvodce – Jiří Jemelka, vedl tentokráte
všechny účastníky k pomníku majora
Behra, který po několika letech stojí
opět zrekonstruovaný na svém místě.
Dle dobové tradice byl pomník majora
Behra i vysvěcen správcem tovačovské

Číslo 4/2010

Tovačovský Kamelot
farnosti – otcem Milanem Mičem.
• 13. srpna, v předvečer festivalu
Tovačovský portál, byla na zámku otevřena vernisáží výstava fotografií Radka Rydla a Josefa Horáka. Na fotografiích velkých formátů bylo možné vidět
výběr z posledních 3 ročníků festivalu.
• 14. srpna – festivalu Tovačovský
portál je věnován samostatný článek
v tomto čísle Kamelotu.
• 27. srpen byl už podruhé věnován dětem a akci nazvané Čtení na
zámku s následným „spaním“ na zámku. Po rozluštění všech rébusů a hádanek ve hře „O poklad pana Ctibora“ se
děti odebraly do zámeckých komnat,
kde předčítaly ze svých oblíbených knih
a nakonec společně strávily noc. Poslední prázdninový víkend tak zakončil
hlavní sezónu na zámku.
Se začátkem měsíce září ustává
pomalu na zámku i čilé dění. Otvírací
doba se omezila na víkendy a návštěvnický ruch pomalu utichá. Připravujeme se ale na největší „oslavu květin“
v roce, která už tradičně několik let patří k oslavám Svatováclavských hodů.
V letošním roce budou hody
v Tovačově probíhat v trošičku jiném
duchu, než jsme zvyklí. Sobotní odhalení opraveného ústředního pomníku
doplní rekonstrukce bitvy u Tovačova
z prusko – rakouské války, která se zde
odehrála 15. července 1866, doplňkový program poběží v zámeckém parku
a květinová výzdoba bude věnována
všem padlým r. 1866. Smuteční floristika bude vidět především v kapli, ostatní prostory budou oděny spíše do podzimních aranží. V nedělním programu
v zámeckém parku vystoupí skupina
Family s Pavlem Novákem ml. a v úterý
(28.9.) se pak snad již konečně dočkáme neustále přesouvaného divadelního
představení ochotníků z Konice – „Špitál bez zahrady“. Divadelní představení plné recese má podle tvůrců vytvořit jakousi protiváhu k záplavě seriálů
z nemocničního prostředí. Takže uvidíme například doktora Huse alias House
anebo doktorku Kmínovou, známou
jako Quinnovou. Máte-li rádi recesi
a nadsázku, pak byste na tomto představení rozhodně neměli chybět.
Hodovým oslavám předchází i plno
příprav. Jednou z nich je také „gruntování“. I my se snažíme, aby se poslední
zářijový víkend na zámku vše skvělo
čistotou. Ne vždy je to úplně jednoduché. Například mytí oken si bez těžké
techniky už dneska nedovedeme před-
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stavit. Proto také okna na Vídeňském
křídle byla myta z vysokozdvižné plošiny.
Úklidové práce ale nejsou jediné,
které na zámku probíhají. V srpnu byla
mikrovlnným zářením likvidována dře-

vomorka, v prvním patře Arkádového
křídla pokračují opravy podlah, ale
o tom až zase příště....
Tolik zprávy ze zámku...
Kvetazaj
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K výstavě VIA BELLI 1866 – CESTA VÁLKY 1866
Od 1. září je možné na zámku
v Tovačově v prostorách „za kaplí“
vidět putovní výstavu VIA BELLI 1866.
Tato výstava byla nainstalována ve spolupráci s Komitétem 1866. Proč výstava
vznikla a jak byla vytvořena, vám prozradí následující řádky:
Přenosná výstava VIA BELLI 1866
byla vytvořena z prostředků Evropské
unie a z jejích grantů věnovaných příhraniční spolupráci mezi sousedícími
okresy České republiky a Polska. Poprvé
byla instalována v Jičíně 4. dubna 2009.
Od té doby ji zhlédli návštěvníci v řadě
míst východočeského kraje i v několika
blízkých polských městech. Na Moravu

byla poprvé přivezena 31. srpna 2010
z Památníku a muzea bitvy na Chlumu u Hradce Králové, a to do Tovačova, kde ji bude možno v době otevření
zámku spatřit až do konce října 2010.
Pak poputuje do Olomouce.
Výstava je na dvaceti panelech
s výstižnými texty, ale i obrazy, fotografiemi a mapami. Seznamuje návštěvníky s celým průběhem prusko-rakouské
války 1866. Přibližuje důvody konfliktu, informuje o síle armád obou válčících zemí, seznamuje s druhy vojsk
i s jejich výstrojí a výzbrojí. Chronologicky popisuje všechny velké bitvy, které
se odehrály vesměs jen na území Čech

a Moravy. Podrobněji se pak věnuje
rozhodujícímu střetnutí, která se strhlo 3. července 1866 u Hradce Králové.
Šlo o druhou největší bitvu 19. století
v Evropě co do počtu vojáků. Byla tak
třikrát větší než známá bitva tří císařů u Slavkova. Jeden panel je věnován
i bitvě u Tovačova a Dubu nad Moravou z 15. července 1866. Závěrečné
panely jsou věnovány uzavření příměří
v Mikulově a podmínkám míru při jeho
podpisu v Praze. Vyčísleny jsou také
dopady na obyvatele a zdůrazněny politické důsledky rakouské prohry na další
vývoj především evropských dějin.
Jiří Jemelka, Kvetazaj

Zámecká knihovna v Tovačově
Byla někdy v Tovačově na zámku
knihovna? Kam zmizela? Co se s ní stalo? Dochovalo se z ní něco? S podobnými
dotazy jsem se setkávala už před 15 lety,
kdy jsem na zámku začala dělat průvodkyni. Odpovědi na ně byly různorodého charakteru – že shořela, že byla přestěhována,
že je součástí jiných knihoven. Ale jakých?
Proč není tady v Tovačově? Věrohodných
odpovědí jsem se tehdy nedopátrala.
Myšlenka na obnovení nebo založení
zámecké knihovny mě znovu začala svádět
nedávno. S opravou 1. patra Arkádového
křídla totiž vyvstal nápad založit knihovnu
nebo studovnu přímo v těchto prostorách.
Jako nejvhodnější pro umístění knihovny
se jeví místnost bývalého „rentgenu“. Při
troše dobré vůle se ji snad podaří obnovit
nebo znovu založit.
Před nedávnem jsem při návštěvě NPÚ
v Praze zjistila, že byla dochovaná tzv.
„Gutmannovská knihovna“, která čítá 376
svazků. Proč tedy část knihovny nekoncipovat jako historickou? Moje nadšení ale
značně zchladlo po návštěvě Národního
muzea, které je v současné době správcem historických knihoven. Bylo mi řečeno, že dochovaných 376 svazků není jen
po Gutmannech, ale sahají do mnohem
staršího období. Navíc jsou to většinou
alchymistická díla, která potřebují zvláštní režim ochrany. Ten bychom v současné době nebyli schopni na zámku zajistit.
Takže stálou expozici historické zámecké
knihovny zatím nevytvoříme. Možná se
nám ale podaří časem zorganizovat alespoň výstavu některých knih. Uvidíme....
Protože je tovačovská zámecká knihovna takovou raritou, rozhodla jsem se jí
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věnovat i pár řádek tomto čísle Kamelotu.
V současné době obsahuje zámecká
knihovna Tovačov 376 svazků, z toho 18
rukopisů a 30 svazů ze 16. století. Základ
dnešní tovačovské knihovny byl položen
ještě v době svobodných pánů Petřvaldských z Petřvaldu. Další rozvoj knihovny je spojen se jménem Františka Josefa
hraběte z Küenburgu, právníka a tajného
rady v Solnohradě. Později byla knihovna doplňována jen výjimečně. Celkově
obsahovala původní tovačovská knihovna
1513 svazků.
Po smrti hraběte Františka Josefa došlo
k rozdělení rodového majetku. Prvorozený
syn Leopold zdědil zámek a panství Mladou Vožici, jeho bratr Ernst získal Tovačov a Střílky. Část tovačovské knihovny
byla již tehdy pravděpodobně převezena
do zámku v Mladé Vožici. Hrabě Ernst si
z knihovny vybral pouze literaturu týkající
se alchymie a příbuzných oborů.
Z obsahového hlediska je tovačovská
sbírka v kontextu ostatních zámeckých
knihoven v Čechách a na Moravě výjimečně jednotná. Obsahuje prakticky výhradně literaturu esoterickou, alchymistickou a chemickou, metalurgickou a místy
mineralogickou nebo lékařskou.
Zcela ojedinělý je soubor knih polského alchymisty doby rudolfinské Michaela
Sendivogia ze Skorska, který v roce 1604
údajně provedl před zraky císaře Rudolfa
II. úspěšnou transmutaci. V Praze Sengiofius vydal tiskem Sethonovy alchymistické spisy pod názvem Novum Lumen
Chymicum – Nové chemické světlo. Dnes
obtížně dostupný starý tisk je v tovačovské zámecké knihovně zastoupen ve dvou

exemplářích – vydání z roku 1614 (Kolín
nad Rýnem) a druhé vydání o deset let
mladší.
S alchymií pěstovanou na dvoře císaře Rudolfa II. souvisí i vzácné exempláře
děl dvou anglických alchymistů Johna
Dee a Edwarda Kelleyho. K jednomu
z nejdůležitějších alchymistů u dvora císaře Rudolfa II. patřil i císařův osobní lékař
Michael Maier, jeho dílo je také zastoupeno v tovačovské zámecké knihovně.
Bohatství alchymistických děl v tovačovské knihovně podává téměř chronologický přehled vývoje alchymie. Díla
představují kolekci, která zastupuje alchymistické autority už z období středověku.
Alchymisté věřili, že „člověk ztratí vědění,
pokud ztratí čistotu srdce“. O alchymii psal
i největší filozof středověku Tomáš Akvinský, dominikánský teolog, prohlášený
v roce 1323 za svatého. I jeho díla najdeme
v knihovně.
Ke zlatému fondu alchymistické literatury patří i dílo „Coelum philosophorum“
norimberského měšťana a lékaře Philipa
Ulstada, které pojednává zejména o destilaci a jejím využití v medicíně.
Takto bychom výčtem mohli pokračovat ještě dál. Soubor knih, který pochází
z tovačovské knihovny je skvostem, historickou raritou i dokladem vývoje alchymie.
Dokazuje nám, že naši předkové a majitelé
zámku byli osvícenými lidmi a ať už jsou
svazky pocházející z Tovačova umístěny
kdekoliv, vždy budou zaujímat zcela výjimečné místo v dochovaném historickém
knižním fondu.
Kvetazaj
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Dny EHD v Tovačově
V neděli 12. září jsme se v Tovačově
připojili ke Dnům evropského dědictví (EHD), které každoročně vyhlašuje
Sdružení historických sídel Čech, Moravy
a Slezska. Dny EHD každoročně v měsíci září otvírají veřejnosti brány památek,
budov, objektů a prostor, které jsou běžně
přístupné, ale i nepřístupné. Jejich cílem
je hledání cest ke kořenům naší, evropské i světové civilizace. V české republice proběhly letos Dny EHD od 11. do
19 září. Hlavní téma roku 2010 mělo znění
– „Duše památek“. Národní zahájení proběhlo v sobotu 11. září ve městě Příbor.
V Tovačově jsme se ke Dnům EHD
letos rovněž připojili. Tovačovský zámek
i věž byly v neděli 12. září přístupné veřejnosti zdarma. Odpoledne pak rozezněl
nádvoří zámku koncert dětského pěveckého sboru Cantabile z Hranic a Přerova
pod vedením Markéty Láskové a Michala
Sabadáše. Sbor, který má na svém kontě
řadu ocenění nejen z tuzemských soutěží,
ale také ze zahraničí, čítá více než 40 dětí
a zpívá v různých formacích. V Tovačově
se představil nejen jako sbor, ale vystoupili i sólisté, trio a vokální seskupení
Vocantes. Zazněly lidové písničky, africké spirituály, ale i moderní písně z repertoáru dnešních umělců. Sbor se rozloučil
dvěma písněmi klasiků – Óda na radost
a Proč bychom se netěšili.
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V loňském roce vystoupil v Tovačově
v rámci oslav Dnů EHD smíšený pěvecký sbor Vokál, letos dětský pěvecký sbor
Cantabile. Snad se začíná rodit tradice,
která by mohla pokračovat a upozornit
nejen na Dny EHD, ale především na
památku, která dominuje našemu městu,
ale i jejímu širokému okolí.
Kvetazaj
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„Vzděláváním ke kvalitě“ v Domově pro seniory Tovačov
V Tovačově 20/7/2010 Příspěvková
organizace Domov pro seniory Tovačov
poskytuje pobytové sociální služby pro
seniory na území Olomouckého kraje.
Od 1. 7. 2010 se v Domově pro seniory
realizuje projekt „Vzděláváním ke kvalitě“, který je financován z prostředků ESF
prostřednictvím Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost a státního
rozpočtu ČR. Cílem projektu je nastartovat proces kontinuálního a systematického vzdělávání pracovníků tak, aby byly
zvýšeny jejich obecné a odborné kompetence, zlepšeny osobnostní předpoklady
pro výkon náročného povolání a navýšeny znalosti v oblasti kvality poskytovaných služeb. „Uvědomujeme si, že vzdělaní zaměstnanci jsou podmínkou pro
to, aby naši klienti u nás prožili své stáří
aktivně, důstojně a s odpovídající péčí.
Proto jsme se rozhodli využít příležitosti, kterou nám dotační program nabízí,“
uvedla ředitelka L. Olivová.
Projekt „Vzděláváním ke kvalitě“
s rozpočtem 2 394 640,08 Kč předpokládá proškolení pracovníků v přímé péči,
sociálního pracovníka a členů vedení.
Pracovníci se budou vzdělávat v oblas-

tech standardů kvality v sociálních službách, metod sociální práce a péče, komunikačních dovedností, týmové práce, ale
také v oblasti legislativy či manažerských
dovedností. Součástí projektu budou
osobní setkání pracovníků s odborným
konzultantem - supervizorem, jejichž
cílem je umožnit zaměstnancům získat
sebereflexi, podpořit jejich rozvoj, motivaci k práci, ale také pohovořit si o jejich
osobních i profesních úspěších a problémech. „Osobní konzultace považujeme
za velmi prospěšné. Pracovníci si tak snáze uvědomí, jakou roli v organizaci vlastně mají, utřídí si poznatky získané při
vzdělávání a následně je snáze uplatňují
v praxi,“ doplnila L. Olivová.
Snahou organizace je vytvořit klidné,
bezpečné a kvalitní prostředí seniorům
se sníženou soběstačností, motivovat
je k udržení soběstačnosti a k zachování aktivního způsobu života a umožnit
jim žít běžným způsobem života i přes
vysoký věk a fyzická omezení. Kapacita

zařízení, které před 12 lety prošlo náročnou rekonstrukcí, je v současné době
150 míst. Jak dále ředitelka naznačila, je
zřejmé, že nároky na znalosti a profesionalitu pracovníků jsou opravdu vysoké.
„I díky vzdělávání dokážeme pružně reagovat na aktuální potřeby našich klientů.
Naším cílem je, aby byli u nás spokojení,
což s sebou přináší jisté nároky na naše
zaměstnance. Právě ucelený projekt jim
v jejich praxi velmi pomůže a věřím, že
se to výrazně odrazí i na poskytovaných
službách.“
Projekt „Vzděláváním ke kvalitě“
bude ukončen k 30. 6. 2012, kdy také dojde k jeho celkovému vyhodnocení.

Bližší informace o projektu poskytne:
Bc. Lenka Olivová
Tel: 724 970 980
Email: reditelka@dstovacov.cz
www.dstovacov.cz

Karibik párty v DS Tovačov
V sobotu 21. srpna
v odpoledních hodinách
pořádal Domov pro seniory
v Tovačově společenskou akci
nazvanou „Karibik párty.“
Zváni byli všichni: obyvatelé, jejich rodinní příslušníci,
zaměstnanci a ostatní příznivci domova. Účast byla opravdu veliká. K poslechu a tanci
nám přijela zahrát skupina
Kornet z Lipníku nad Bečvou. Překvapením pro všechny bylo karibické vystoupení
šesti tanečnic. Hned poté
následovalo další vystoupení
orientální tanečnice Lucky
Mertové, která nám předvedla několik ladných arabských
tanců. Počasí nám přálo, jasné slunce a azurové nebe bylo
bezchybné. O náš pitný režim
se staraly 3 krásné barmanky,
z jejich nabídky jsme si mohli
vybrat osvěžující drinky, které měly velký úspěch. Pracov-
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níci provozního úseku udili
kabanos, grilovali makrely
a točili pivo. Ostatní občerstvení zajistila tradičně naše kantýna. Připravená byla i bohatá
tombola, plná zajímavých cen.
Kdo přišel, určitě nelitoval
a příště se za námi přijde opět
pobavit.
DS

Petanque v Domově pro seniory Tovačov
Rok uplynul jako voda a je tu další ročník soutěže Petanque. Po pečlivých přípravách se ve čtvrtek 19. srpna
v Domově pro seniory v Tovačově konal
již sedmý ročník oblíbené soutěže Petanque. Zasoutěžit si za námi přijela tradičně
tato sportovně založená družstva z okolních domovů: Hranice, Přerov, Chválkovice, Radkova Lhota, Jesenec, Prostějov
a Pavlovice. U soutěže nesměla chybět
ani muzika, kterou nám zajistili chlapci
ze Zámecké kapely z ÚSP Nezamyslice.

Celkem soutěžilo 8 družstev po 4 hráčích.
Hra byla napínavá až do samého konce.
Po soutěži klientů si zahrál i jejich doprovod, potom už následoval chutný oběd
a vyhodnocení. Na 3. místě se umístilo
soutěžní družstvo z Hranic, na 2. místě
soutěžní družstvo z Jesence a na 1. místě
se umístilo soutěžní družstvo z Chválkovic. Důležité pro nás bylo, že nám vyšlo
počasí a vše proběhlo bez nehod. Již teď
se těšíme na příští rok.
DS

6.10.2010 bude v Domově pro seniory Tovačov probíhat den otevřených dveří. Všichni jste vítáni.

Číslo 4/2010

strana 9

Tovačovský Kamelot

Klubovna pro děti a mládež
V únoru 2008 jsme s nadšenými
pomocníky z řad rodičů KRPŠ při ZŠ
a MŠ Tovačov započali s rekonstrukcí
bývalé školní kuchyně MŠ a do půl roku
jsme ve spolupráci s městem Tovačov
a ZŠ a MŠ Tovačov byli schopni zahájit
provoz Klubovny pro děti a mládež.
V současné době Klubovnu pro
děti a mládež provozuje Klub dětí
a mládeže Tovačov, o.s., a byli bychom
rádi, kdybyste s námi prostřednictvím
fotek zavzpomínali na začátky práce
pro děti.
Cílem našeho sdružení je aktivní využití volného času dětí, mládeže
i dospělých.
Za celou dobu působení v tomto zařízení jsme pro děti uskutečnili
spoustu zajímavých akcí, děti navštěvují
naše prostory hlavně v zimním období
dlouhých večerů, jindy využívají prostory veřejného dětského hřiště vedle
Klubovny, o které se mimochodem staráme také my.
Nejednou brigádou s rodiči i prarodiči jsme vyčistili prostory hřiště
a z prostředků výherních hracích automatů byly zakoupeny dětské atrakce,
které jsou dětmi hojně využívány.
I v letošním roce plánujeme aktivity
využívající volného času dětí a mládeže,
od září 2010 rozjede Klubovna pro děti
a mládež svůj pravidelný provoz a veškeré plánované akce najdete na www.
kdmtovacov.websnadno.cz nebo na
úřední desce u zdravotního střediska.
Za kolektiv Klubovny a KDM
Tovačov,o.s., Jarmila Kyasová
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Předprázdninové akce pro děti v Klubovně pro děti a mládež
Zavzpomínejte s námi: v měsíci
květnu jsme pro děti připravili „Cestu
za pokladem“.
Nebylo jednoduché splnit úkoly, ale
naše děti si nelámaly hlavu a s chutí
se pustily do práce. I za nepříznivého
počasí se nedaly odradit, prošly vytyčenou trasu, splnily všechny zadané úkoly
a v cíli netrvalo dlouho a radovaly se
z pokladu.
Zpestřením celého odpoledne byla
návštěva p. Mirka Majtnera, který
dětem i rodičům představil opeřeného
dravce.
Na závěr jsme si společně opékali
špekáčky a užívali si společných chvil.
Červen je ve znamení příchodu prázdnin, které již tradičně vítáme „Dětským dnem“ poslední sobotu
v červnu. Ani letošní poslední červnová sobota odpoledne nebyla výjimkou
a pro děti jsme ve spolupráci s KRPŠ
Tovačov a hlavně se Sborem dobrovolných hasičů Tovačov uspořádali soutěžní odpoledne.
Hasiči dětem opět připravili zábavné disciplíny, nechyběly ukázky vozové
záchranné techniky ani samotný zásah
hasičské jednotky.
Pro nepříznivé počasí v měsíci červnu se uskutečnila celá akce v areálu ul.
Kpt. Jaroše a veřejného dětského hřiště
vedle Klubovny.
Na děti čekala nejen bohatá tombola, ale celé odpoledne využívaly zábavné atrakce – skluzavky, kterou jim ke
Dni dětí věnoval Klub rodičů a přátel
školy při ZŠ a MŠ Tovačov, o.s.
Děkujeme všem organizátorům za
dobře vykonanou a odvedenou práci, za
volný čas, který věnovali našim dětem,
i za flexibilitu a ochotu ke spolupráci.
Za Klub dětí a mládeže Tovačov,
o.s., Jarmila Kyasová
Naše nové stránky:
www.kdmtovacov.websnadno.cz,
rádi uvítáme Vaše postřehy a nápady
na nové akce pro děti.
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Primiční mše svatá - Tovačov…
Je sobota 3. července 2010. Těsně před
druhou hodinou odpolední se rozezněly
zvony farního kostela, aby svými tóny
upozornily všechno živé, že se ve městě
něco děje. A dělo se. U domu novokněze P. Jana Šimoníka se připravoval průvod, aby za zvuku písně „Ježíši Králi“
či „Bože, což ráčil“ doprovodil nového
kněze do farního kostela k jeho primiční
mši svaté. Naposledy šel podobný průvod
s novoknězem P. Josefem Hymrem před
71 roky.

Kazatelem byl farář
P. Michael Špaček, farář
ze Ždánic u Kyjova, který
přednáší východní liturgii
na teologické fakultě v Olomouci. Eucharistická modlitba byla vedena latinou,
v běžném denním životě dnes málo používanou.
A proč si ji novokněz vybral?
Zdůvodnil to v primičním
zpěvníku následovně: Použi-

A průvod byl velkolepý. Vpředu kříž
mezi dvěma svícemi, pak družičky, krojovaní Hanáci, hasiči, ministranti a řada
jáhnů a kněží. Tuto první část průvodu
uzavřel zelený věnec, nesený družičkami, a v něm P. Jan. A následoval průvod
farníků, kteří si nenechali ujít tuto mimořádnou událost. Starobylé tovačovské
náměstí ozářené sluncem s modrou oblohou nad hlavami dávalo slavnostní ráz
celému průvodu.
V kapli sv. Jana Sarkandera se
novokněz oblekl do nového ornátu – dar
farníků - a za zvuku intrády přistoupil
k oltáři. Přivítán byl ing. Františkem Lízalem nejen za jeho rodinu, ale i za farníky.
Starosta města pak novokněze přivítal za
celé město, vždyť se nestává tak často, aby
město mělo za svého středu novokněze.
Tovačovský farář. P. Milan Mičo ho přivítal v místech, kde tak často od dětství
přebýval nejen jako ministrant, ale později i jako bohoslovec.
Kostel byl překrásně vyzdoben díky
členkám občanského sdružení „Tovačovský zámek“ a návštěvnost velmi, velmi
veliká. Přesto, že venkovní teplota toho
dne byla kolem 30°C, v kostele bylo příjemně a nikdo nemusel vyhledat službu
„Červeného kříže“.

tí jazyka, který se neužívá v běžné řeči,
poukazuje na vznešenost a posvátnost
liturgie. I skutečnost, že mu (dokonale)
nerozumíme, nás může vést k uvědomění si, že také to, co Bůh na oltáři koná, je
pro nás tajemství, které nejsme schopni
dokonale pochopit.
Mše svatá pokračovala dále a byla
zakončena písni „Bože chválíme Tebe“.
Pak P. Jan poděkoval nejen rodičům,
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ale všem, kdož mu pomáhali na cestě ke
kněžství. Spolu s ostatními přítomnými
novoknězi bylo uděleno novokněžské
požehnání. Primiciant pozval všechny
do prostor tovačovského zámku na malé
pohoštění. A průvod pak dovedl nejen
P. Šimoníka, ale i všechny přisluhující na
faru, aby se převlékli a mohli nastoupit
druhou část primice – RAUT na zámku.
Zpracoval: Aj.

Číslo 4/2010

Tovačovský Kamelot

Vycházka po tovačovském bojišti 1866 – 10. července 2010
Odhalení pomníku pruského důstojníka Eduarda v. Behra
Letos již patnáctá vycházka po tovačovském bojišti z roku 1866 pořádaná
každoročně městem Tovačov a Komitétem 1866 za účasti vojáků z klubů vojenské historie byla stejně jako v předchozích
letech zahájena z autobusového nádraží
od kříže věnovaného padlému rakouskému důstojníku. Poté za slunečného
a velmi teplého počasí účastníci směřovali k dalším opraveným památkám 1866,
nejprve v Olomoucké ulici a pak k Bezedného dolu, kde stojí pyramida věnovaná 108 rakouským a jednomu pruskému
vojákovi.
Závěr vycházky patřil významné
události, při níž byl odhalen, nebo lépe
představen přítomné veřejnosti, obnovený pomník pruského důstojníka Eduarda v. Behra. Dělo se tak ve slavnostnější
podobě. Nejprve průvodce vycházkou
pan Jiří Jemelka z Komitétu 1866 přiblížil bitvu mezi rakouským a pruským
vojskem, která se v těchto místech dne
15. července 1866 strhla. Seznámil přítomné s tím, jakým osudem procházel
odhalovaný pomník, a krátce představil i Behrovu osobnost. U památky stál
čestnou stráž rakouský voják v uniformě
27. praporu polních myslivců z klubu
vojenské historie z Olomouce. Následně příhodnou promluvou k nelehkému
a složitému údělu bojujících vojáků zaujal desítky přítomných tovačovský pan
farář P. Milan Mičo a poté pomník vysvětil. Pietní kytici věnovanou všem padlým
v této bitvě položila za město Tovačov
k patě pomníku paní Květa Zajícová
spolu s členem Komitétu 1866 panem
Jiřím Synkem. Významnou tečkou celého
tohoto aktu byla česná salva z rakouských
historických pěchotních zbraní. Účastníci
pak byli pozváni na tovačovské svatováclavské hody, v rámci nichž v sobotu dne
25. září 2010 proběhne i odhalení ústředního pomníku, zrekonstruované nejvýznamnější památky na prusko-rakouskou válku 1866 na Moravě, a také na
následnou bitevní ukázku. To již nějaký
čas bude na zámku otevřena výstava prezentující válečnou historii roku 1866, kde
jedna část je zaměřena i na bitvu u Tovačova a Dubu nad Moravou. Mnozí účastníci v místě ukončení vycházky dostali
i fotografii pomníku E. Behra s jeho
podobiznou jako památku na tento den.
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Poté všichni mohli pokračovat ve svých
dalších diskuzích nad historií v příjemném stínu restaurace U Tří králů.
Historie pomníku
Pomník stojí nedaleko místa, kde
Eduard v. Behr padl. Není však zjištěno,
kdy přesně byl postaven a kým. Je však
zřejmé, že se tak stalo brzy po válce, patrně zásluhou pruského důstojnického sboru. Pomník je již totiž zachycen na mapě
III. vojenského mapování františkojosefského z let 1876 až 1878 a je zakreslen na severozápadním okraji bažantnice, o níž se toho 15. července 1866 tak
prudce bojovalo. Bažantnice byla později
vykácena a pomník se ocitl téměř uprostřed pole, stojící zde jako dominanta na
nevysokém pahorku, který je nepatrným
pozůstatkem mohutné hráze zrušeného
rybníka. K první opravě pomníku došlo
v roce 1901 a tento rok je na něm také
vytesán. Stalo se tak z prostředků Centrálního spolku pro udržování válečných
pomníků z roku 1866. Od té doby památka chátrala a postupně se dostala do havarijního stavu. Snahy o jeho opravu začaly
být konkrétnější v roce 2003 a 19. října
2004 byla památka rozebrána a odvezena. Poté se s částmi pomníku dlouho nic
nedělo. Měnilo se pouze místo uložení až
nakonec skončil v tovačovském zámku,
kde od září 2008 začala jednotlivé díly
opravovat restaurátorská firma Reného
Seifrieda ze Svatého Kopečku u Olomouce. V prosinci 2008 byl pomník převezen na původní místo a usazen na nové
základy. Během roku 2009 pak jeho další
úpravy probíhaly na místě samém. Je tedy
zásluhou města Tovačova, že památka
věnovaná důstojníkovi Eduardu v. Behrovi mohla být k 10. červenci 2010 znovu
odhalena. Pomník však není ještě úplně
hotový. Není např. rozhodnuto, jaké propojení obvodových sloupků zvolit, neboť
žádná dokumentace ani prvotní fotografie neexistuje. Dlouhodobějším úkolem
se jeví volba vhodného porostu pahorku
pomníku i nejbližšího okolí. Potřebné
také bude k památce vybudovat příhodný
výstup a vyznačit v pískovci rok obnovy
i hlavního donátora.
Co víme o Ernstu Wilhelmovi Eduardu von Behrovi
Narodil v západním Prusku (dnes
součást Polska) 23. října 1820 v GroβTraupeln – polsky Traupel, kraj Rosenberg - polská Susz. Podplukovníkem se
stal již 25. června 1864. Je tedy zvláštní,

že na pomníku je veden v hodnosti nižší,
tedy jako major. Jeho 7. východopruský
pluk č. 44, v němž byl velitelem fyzilírského praporu, měl tehdy posádku ve městě
Thorn, což je dnešní polská Toruň.
Válka v roce 1866 byla v podstatě
zahájena překročením pruských vojsk
přes rakouské (české) hranice. Již brzy
poté, 27. června 1866, se Eduard v. Behr
účastnil bitvy u Trutnova, kde byl lehce
zraněn na noze, pravděpodobně na patě
nebo na chodidle.
U Tovačova při útoku jeho pluku od
bažantnice proti silnici byl podplukovník v. Behr zasažen rakouskou střelou do
levého oka a tiše se na svém koni zvrátil.
Stát se to ani nemuselo. Byl totiž svými
nadřízenými často vyzýván, aby sesedl
z koně. On však tvrdil, že vést bitvu pěšky nemůže. Tím se stal více viditelným
a snadným terčem. Ještě během bitvy byl
převezen do nemocnice kláštera Milosrdných bratří v Prostějově, snad v domnění,
že se dá něco dělat. Již jako mrtvý, což je
neobvyklé, byl zapsán v knize nemocných. Poté byl na krátkou dobu pochován na klášterním hřbitově a později
z podnětu své ženy exhumován, převezen a pohřben ve své tehdejší domovině
v městě Lissa, dnes polské město Lešno.
Uvádí se, že v. Behr se oženil mladý, jiný
materiál však uvádí, že k tomu došlo až
v roce 1863.
Podle Dějin pruského 44. pěšího pluku byl podplukovník v. Behr oblíbeným
a ctěným mužem s neobyčejným vojenským nadáním. Projevoval vysokou věrnost a oddanost jak své vlasti, tak panovníkovi. Jako voják mohl mít před sebou
skvělou budoucnost.
Jiří Jemelka
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Vycházka po bojišti bitvy u Tovačova r. 1866
letos již popatnácté se opět vydařila
Ani horké až tropické červencové
počasí neodradilo v sobotu 10. července
2010 několik desítek účastníků již tradičně pořádané Vycházky po bojišti bitvy
u Tovačova z r. 1866. Letos se uskutečnila
již popatnácté, a to i za také již tradiční
přítomnosti několika vojáků v dobových
uniformách. Výpravu po bojišti pak vedl
člen Komitétu pro obnovu památek z války r. 1866 pan Jiří Jemelka. Přítomným
účastníkům velmi poutavým výkladem
přiblížil mocenské poměry v Evropě
19. století a především vztahy mezi dvěma tehdejšími velmocemi v Evropě Pruskem a Rakouskem – Uherskem. Jejich boj
o vůdčí postavení mezi německy mluvícími národy vyvrcholil válkou, ve které
došlo také k největší bitvě 19. století, a to
roku 1866 u Hradce Králové. Ta skončila velkým vítězstvím pruských vojsk. Po
této bitvě pak následovaly na našem území další vojenské střety, jež vyvrcholily

dne 15. července r. 1866 bitvou u Dubu
nad Moravou a Tovačova. Po velké krvavé řeži na bojišti tehdy zůstalo na obou
stranách celkem 500 vojáků. V okolí
Tovačova tuto událost připomíná na osm
památníků.
Během vycházky po bojišti bitvy
u Tovačova bylo možno též vidět ukázku střelby z dobových zbraní. Celá akce
vyvrcholila okolo poledne slavnostním
položením věnce padlým u znovuobnoveného pomníku pruského důstojníka
Eduarda v. Behra ležícího v poli mezi
Tovačovem a Klopotovicemi. Součástí
této malé slavnosti bylo také vysvěcení
obnoveného pomníku tovačovským farářem P. Milanem Mičem. Všichni zájemci
jsou pak srdečně zváni na ukázku rekonstrukce této bitvy, která se uskuteční jako
součást hodových slavností v Tovačově
v sobotu 25. září.

Tovačovský portál
14. srpna proběhl v zámeckém parku v Tovačově dvanáctý ročník festivalu
Tovačovský portál. A zase byl trošičku
jiný....
Některé už „notoricky známé“ kapely
vystřídaly ty méně známé, ale o nic horší.
Letošní ročník byl opět soutěžní a diváci
měli rozhodování opět dost těžké.
Festival zahájila litovelská kapela
Noaco, která byla na Portále nováčkem,
ale v Tovačově úplně neznámá není.
V zámeckém parku už si zahrála na jiné
akci. Následovala vystoupení bluegrasových Blue Stones, folkově laděné skupiny
Šantre, trampíků, kteří si říkají Přístav,
anebo bluesovo – swingového seskupe-
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ní, které vystupuje pod názvem Alibaba.
Pokud můžu mluvit za sebe, musím říct,
že mě nejvíce oslovila svým hudebním
stylem ostravská kapela Dobrá poloha.
Čtyři její členové – každý odchovaný na
jiném hudebním stylu – si navzdory rozdílům našli v muzice svou „dobrou polohu“. Ti, kterým vystoupení Dobré polohy
neuniklo, mohli slyšet tóny akordeonu,
flétny nebo perkuse a bódhránu (=irský
buben). Další kapelou, která v Tovačově
hrála už poněkolikáté, byla oblíbená Epy
de mye. To, že toto trio má v Tovačově své
příznivce, bylo jasné i při vyhlašování,
neboť Epy de mye získala metu nejvyšší
(dřevořezbu zámeckého renesančního

portálu, kterou vyrobili řezbáři Střední
školy řezbářské v Tovačově) a odešla jako
divácky nejúspěšnější.
Festival měl tentokráte i více hostů,
než bývá zvykem. Českobudějovickou
kapelu Druhá Míza Vojty Zíchy vystřídala
Quanti minoris pod vedením nepřehlédnutelného uměleckého vedoucího téměř
renesančního vzhledu Zdeňka Němečka, hrajícího na příčnou flétnu, loutnu,
piccolu, křivý roh, píšťalu s měchuřinou
a mnoho dalších hudebních nástrojů.
Mimo diváckou soutěž vystoupil
i taneční orchestr Leopardi z Lipníka
nad Bečvou. Třicetičlenný před pěti lety
založený soubor předvedl směsici hitů
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a písní, které roztančily téměř všechny
přítomné. Není divu, repertoár si prý
vybírají sami muzikanti, jejich věk je od
třinácti do šestadvaceti let. Mně osobně
se ještě teď vybavuje hit „Boty proti lásce“
v jejich podání.
Opavský bluesfolkový akustický duet
Dobrozdání nebyl slyšet jen na festivalu, ale jejich tvorba vynikla hlavně při
„Hodinkách v kapli“, kde v závěru rozezpívali na jednoduchý text všechny přítomné nebo lépe řečeno všechny, kteří
„vydrželi“. Letošní Hodinky totiž končily
v rekordně pozdním čase.
Jiří Wilson Němec – moderátor a spíkr, který už neodmyslitelně k festivalu
patří, měl tentokráte i jinou roli. Nejen,
že celý pořad komentoval, ale byl i v roli
spisovatele, který představoval svou knihu - Vilémky. Úryvky z ní zazněly právě
na Hodinkách v kapli a myslím, že se
všichni přítomní při četbě dobře bavili.
Sám autor mimo jiné ve Vilémkách, které
pojednávají o jeho dětství, píše: „O všech
svých láskách postupně píšu. Možná, že
i na vás jednou dojde.“ Tak se budeme
těšit...... na další knížky, na další ročník
festivalu, na další kapely, na další kulturní
zážitky a na další pohodové chvíle, kterých vám přeji co nejvíce.....................
Kvetazaj
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Annínské hody
V sobotu 24.7. pořádal Osadní výbor Annín ve spolupráci
s městem Tovačov tradiční Annínské hody, které se konaly na
malebném ostrůvku uprostřed vesnice.
Ačkoliv téměř celou sobotu pršelo, přesto pár obětavých lidí
chystalo, zdobilo a připravovalo vše pro zdárný průběh slavnosti. Hned u vstupu byl stánek, kam místní i přespolní hospodyňky nosily své koláče do soutěže „ O nejlepší annínskou buchtu“.
Všichni přítomní mohli ochutnat a dát té nejlepší buchtě svůj
hlas. Poprvé se soutěže zúčastnil i jeden muž, který svými originálními piškotovými smajlíky získal druhou cenu. Je to výzva
i pro další nápadité a kreativní pány. Konala se také soutěž
o nejhezčí fotku z Annína – k vidění byla řada zajímavých
fotografií, z nichž nejstarší pocházela z roku 1918. Dvě mladé
maminky měly přichystaný stánek, kam si děti mohly chodit
vyrábět různé maličkosti, kreslit, nebo se zabavit jinými hrami,
než byly v hlavním programu.
Samotné hody zahájil hanácký soubor Hatě z Tovačova. Po
celou dobu vystoupení mrholilo, ale nikdo z návštěvníků neodešel. Poté měly členky výboru přichystanou spoustu zajímavých soutěží jak pro děti, tak pro dospělé. Diváci ocenili také
mladou zpěvačku Magdu Brázdovou z Lobodic. Po loňském
velkém ohlasu vystoupil i soubor mažoretek z Vlkoše Pozdní sběr. Jsou to dámy v důchodu, ale dělají čest všem ženám
ve vyšším věku a mnoha mladším mohou jít příkladem. Opět
předvedly vynikající pásmo na známé melodie.
V průběhu všech vystoupení a soutěží drobně pršelo, ale
nikdo si nenechal pokazit náladu a radost z dobré zábavy. Celé
moře deštníků a dobře se bavících lidí bylo největším poděkováním diváků pro členky výboru, které tuto zábavu přichystaly.
Kdo pro nepříznivé počasí nepřišel, může jen litovat. Bohaté občerstvení, příjemná a usměvavá obsluha také přispěla
k tomu, že hody pro ty nejvytrvalejší návštěvníky skončily až
nad ránem.
Velký dík patří i městu Tovačov, které s členkami výboru
úzce spolupracovalo a mimo jiné nechalo opravit střechu na
stánku pro občerstvení.
Tímto také děkujeme všem našim sponzorům a hodným
lidem, kteří nám obětavě pomáhali.
Již teď si zatrhněte v kalendáři na příští rok sobotu před
sv. Annou a naplánujte si návštěvu Annínských hodů v Anníně
u Tovačova. K dokreslení hodové zábavy přikládáme pár fotografií. I tu vítěznou, kterou najdete na titulní straně.
Alena Zlámalová
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115. výročí vzniku místní železniční dráhy Kojetín – Tovačov (I. část)
Na letošní rok připadá mezi jinými
i významné výročí místní železniční dráhy
Kojetín – Tovačov. Před 115 lety byl na této
trati zahájen pravidelný provoz, který přetrval i v následujících desetiletích. Původně měla trať sloužit především nákladní
dopravě, a to zejména zemědělských produktů a uhlí, až později došlo ve větším
rozsahu i na dopravu cestujících osob a v
průběhu 2. poloviny 20. století i na dopravu
produkce štěrkoven u tovačovských jezer.
Ačkoliv v současné době je trať využívána jen málo, představovala v době vzniku
a následujících desetiletích prakticky až do
90. let minulého století důležitou dopravní
spojnici Tovačova s okolními regiony. Také
proto je jistě na místě připomenout historii
vzniku této trati a provozu na ní.
Důležitým železničním uzlem regionu střední Moravy se v polovině 19. století
stalo město Přerov. Od vzniku tratě Vídeň
– Přerov (r. 1841) se odvíjel rychlý rozvoj
železničního spojení v dalších směrech,
a to postupně na Prahu, Bohumín a v roce
1869 i na Brno. V našem regionu potom ve
2. polovině 19. století vznikly i další důležité
tratě jako Nezamyslice – Prostějov – Olomouc (r. 1870), Kroměříž – Hulín (r. 1880)
nebo Kojetín – Kroměříž (r.1888). Právě
se vznikem železničního uzlu v Kojetíně
následně souvisely i úvahy vybudovat spojení do Tovačova či s výhledem stavby této
dráhy až do stanice Blatec u Olomouce. Přičemž delší plánovaná varianta, tedy spojení
dráhy z Tovačova až do Blatce, zůstala jen
ve stádiu úvah, bez praktické realizace.
Zcela první návrh železničního spojení
přes Tovačov však nepočítal s vedením trati
z Kojetína, ale napojení na uvažovanou variantu železnice spojující dvě významná průmyslová města regionu Přerov a Prostějov.
Tato varianta ale nakonec nebyla uskuteč
něna. O napojení města Tovačova na železnici se uvažovalo i v jiných projektech ze
70. let 19. století. Prvním byl návrh na
vedení trati po trase Jihlava – Velké Meziříčí – Křižanov – Plumlov – Prostějov
– Tovačov – Přerov z roku 1871. Druhým
projektem byla v roce 1872 uvažovaná stavba železnice spojující Litovel – Drahanovice – Olšany – Dub nad Moravou – Tovačov
– Kroměříž – Zdounky – Kyjov – Hodonín.
V 80. letech potom přišlo město Přerov
s plánem stavby tratě přes Troubky a Tovačov a dále přes Kralice na Hané do Prostějova. Všechny uvedené návrhy ovšem skončily jen ve fázi počátečních dílčích příprav.
Praktické realizace se tak nikdy nedočkaly.
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Roku 1887 zakoupil tovačovský velko- hospodářských dvorů bývalého panskéstatek a zámek za 2.700.000 zlatých David ho velkostatku došlo k nutnosti řešit dva
Guttmann, spolumajitel dolů a železáren na zásadní problémy: jednak odvoz vyrobenéOstravsku, a zdejší zámek učinil svým no- ho cukru a dalších zemědělských produktů
vým venkovským sídlem. V této souvislosti z Tovačova a naopak dopravu uhlí do města.
zkoumal možnosti železničního připojení Tyto skutečnosti se nakonec staly hlavními
do města, kde byly soustředěny jeho nové argumenty pro výstavbu železniční dráhy
obchodní aktivity. Guttmannovým prvot- z Kojetína. Od levného a především vlastním záměrem bylo zbudování železnice ního ostravského uhlí si Guttmann sliboval
z Přerova do Tovačova a dále do Prostějova vyšší produktivitu a efektivitu především
a Boskovic. Tento návrh sice vzbudil kladný svého zemědělského podnikání na Tovaveřejný ohlas i ze strany měst a obcí na nově čovsku. Osobní přeprava při zdůvodňováuvažované trati, ovšem ani tento návrh ní nutnosti výstavby železniční trati měla
nebyl realizován.
sice podřadný význam, ale i ona následně
Guttmann měl z praktických důvodů sehrála svoji nezastupitelnou roli pro civilizájem o rychlou expedici zemědělských zační rozvoj Tovačovska.
produktů, především cukrové řepy do cukV průběhu roku 1894 již probíhala
rovarů v okolí. Nakonec se především z první konkrétní a zásadní jednání o stavbě
ekonomických důvodů rozhodl pro výstav- dráhy Kojetín – Tovačov. V červenci téhož
bu vlastního cukrovaru přímo v Tovačově. roku po předchozím vypracování plánů
Jeho stavba byla započata v r. 1890 a již na výstavby a trasování jednotlivých úseků
podzim následujícího roku proběhla prv- začalo vyměřování trati. V této době se ještě
ní kampaň. Tím odpadla obtížná doprava do budoucna uvažovalo o možnosti následcukrovky do cukrovarů v Kojetíně, Přerově ného prodloužení trati až k Olomouci (do
nebo Brodku u Přerova. V této době se navíc Vrbátek nebo Blatce). Z července a srpna
vážně uvažovalo o založení českého rolnic- roku 1894 jsou dochovány seznamy dotčekého cukrovaru, nezávislého na německém ných majitelů pozemků na vytyčené trase
nebo židovském kapitálu. Takový cukrovar budoucí dráhy, zejména potom těch z kataale vznikl až v roce 1910 v Němčicích nad strů měst Kojetína a Tovačova. Tyto seznaHanou. Guttmann se silnou ekonomickou my byly podkladem pro jednání s majiteli
základnou byl zde rychlejší.
pozemků, kterým železnice zasahovala
Firma Bratři Guttmannové byla ve své do majetku. Průběh těchto jednání až na
době významná nejen obratem a rozsahem vyjímky nepřinesl žádné zásadní konfliksvých aktivit, ale i počtem zaměstnanců – ty či překážky. Výstavba místní železniční
v době největšího rozmachu zaměstnávala dráhy spojující města Kojetín a Tovačov tak
na 7000 dělníků.
dostala zelenou a mohlo být přistoupeno
V souvislosti se vznikem místní trati k realizaci celého projektu.
Kojetín – Tovačov nás ale hlavně zajímá Bc. Miroslav Pořízek (dokončení v příštím čísle)
vztah Guttmannů k železnici jako tako- V textu byly použity materiály z těchto
vé. S využíváním kolejové dopravy byly zdrojů:
v guttmannovských podnicích dlouholeté - PhDr. G. Vožda – Tovačovka - Vznik místzkušenosti. Využívali ve svých závodech ní dráhy Kojetín – Tovačov (1894-1895)
také vlastní lokomotivy, kromě toho spo- - webové stránky o. s. Kroměřížská dráha
luvlastnili i tratě, vyráběli kolejnice, velmi - osobní archív Miroslava Pořízka
důležité ale bylo i to, že kromě všech těchto
skutečností navíc i zastávali vlivné funkce
v institucích, které o výstavbě železnice rozhodovaly či je financovaly. Guttmannové
tak přirozeně měli i zkušenosti s financováním nebo spolufinancováním nových tratí.
Například tzv. Kroměřížské dráhy. Vilém
Guttmann byl také členem správní rady
Severní dráhy. Jeho syn Max Guttmann Ilustrační foto k textu: Na železniční trati
byl od roku 1897 členem státní železniční Kojetín – Tovačov se v posledních letech
konají pravidelné jízdy historických vlaků,
rady.
Se vznikem a provozem tovačovského snímek zachycuje příjezd historického vlacukrovaru, zámeckého areálu, pily, pivo- ku do Tovačova v sobotu 22. května 2010.
varu, mlýna a sladovny ve Cvrčově a řady Foto: Bc. Miroslav Pořízek
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Od nočních prohlídek k nočnímu čtení
Konec června jako tradičně patřil
nočním prohlídkám, které se letos uskutečnily 26. června a byly již v pořadí XIII.
Návštěvníkům se v zámeckých komnatách „zjevovaly “ postavy z historických
románů. Z výčtu mnohých to byla třeba Angelika nebo čachtická paní. Ocitli
se u čarodějnického procesu, mučení
a následného odsouzení tzv. čarodějnice, ale zavítali i mezi mušketýry. Zkrátka každý si mohl vybrat z bohaté palety
a prožít tak příjemně strávený večer.
Část výtěžku z nočních prohlídek se
snažíme využít na zvelebení a úpravu
tovačovského zámku. A na co již byly
finance použity – výmalba průjezdu
a zarámování erbů pod Spanilou věží,
informační tabule na Spanilé věži a orientačně informační tabule na nádvoří
zámku.
Významnou událostí se stala i primice P. Jana Šimoníka (3. července), kdy
si členky Tovačovského zámku, o.p.s.,
vyzkoušely vyzdobit jiné prostory než
ty zámecké a jak si mnozí návštěvníci
mohli prohlédnout na vlastní oči, tak se
jim výzdoba farního kostela sv. Václava
opravdu povedla.
Po celý rok návštěvníci mohou obdivovat výzdobu jednotlivých prostor tovačovského zámku stejně jako v předchozích letech i při letošním Tovačovském
portálu.
27. srpna proběhl již II. ročník nočního čtení na zámku, kterého se účastnily
všechny děti, které rády čtou a mají rády
dobrodružství. Nejprve si děti v doprovodu černé paní prohlédly prostory zámku,

Výzdoba při primici
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Noční čtení na zámku
následně je čekala hra O poklad pana Ctibora. Vyvrcholení hry a následné objevení pokladu proběhlo ve věžní komnatě.
I když počasí moc nepřálo, nakonec se
přece jenom trošku umoudřilo a umožnilo opéci si „večeři“ na provizorním
táboráku. Poté následovaly hry a následně ubytování se v zámeckých komnatách.
Na dobrou noc všechny čekalo pár pohádek a následně jsme se všichni uložili ke
klidnému spánku.
Ráno bylo trošku větrné a chladné,
ale vše zažehnala dobrá snídaně.

A na co se můžeme ještě těšit? Letošní
svatováclavské hody se ponesou ve znamení bitvy prusko-rakouské a na toto
téma se připravují také „Květiny pro …“.
Vernisáž bude tedy věnována nejenom
pruskému majoru Eduardu von Behrovi, ale také všem pruským a rakouským
vojákům.
V prosinci se můžeme těšit na tradiční Vánoce na zámku.
Mgr. Antonín Havlin

Noční prohlídky
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Noční čtení na zámku
V letošním roce jsme poslední prázdninový pátek opět připravili noční čtení
na zámku pro děti třetích až šestých tříd.
Zúčastnilo se jich 15, a to nejen z Tovačova,
ale i z Troubek, Dubu a Horky.
Po prohlídce zámku s černou paní byla
pro děti připravena soutěž, ve které plnily
různé úkoly.Vzhledem ke špatnému počasí
probíhala soutěž v prostorách zámku. Kromě jiného měly děti vyluštit, kde se ukrývá
poklad. Ten byl schován ve věžní komnatě
a na děti tam čekal tajemný mnich, střežící
poklad. Po skončení soutěže se děti ubytovaly a pak, protože přestalo pršet, si opekly
přinesené špekáčky a zahrály si vybíjenou
s hadrákem. S počínajícím stmíváním jsme
se přesunuli do zámku, kde si děti navzájem
představily své oblíbené knížky a někteří
z nich přečetly ukázku. Poté jim tajemný
mnich, teď už odstrojený, vyprávěl netradiční pohádky a historky.
Pak už se jen spalo a ráno na nocležníky
čekala snídaně a odchod domů.
Na další čtení se těší členové Tovačovského zámku, o. p. s., a kastelánka paní Zajícová.
Helena Konečná

Kirican tábor agility a dogfrisbee Tovačov 14. - 22. 8. 2010
V posledních letech stále více roste
obliba různých psích sportů. Patří mezi
ně i agility a dogfrisbee. Agility vzniklo po
vzoru parkúru pro koně. Pejskové a jejich
páníčci musí proběhnout trať postavenou
z různých překážek v co nejkratším čase
a pokud možno bez chyb. U dogfrisbee
hází páníček frisbee disky svému psu
a ten je chytá. Páníček používá různé druhy hodů a pes je může různým způsobem
chytat. Třeba při přeskoku páníčka, při
odrazu od jeho těla, nebo jen tak v letu
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výskokem ze země.
Tyto psí sporty může cvičit každý
páníček s každým pejskem. Sportují takto
mladí, staří, hubení i ti rozměrnější, pejsci malincí i velcí... Je jen potřeba pejskovi vybírat vhodné prvky, které zohledňují
jeho tělesné dispozice.
Těmto sportům se mohli přiučit
a nebo je ještě zdokonalit páníčkové se
svými chlupáči na výcvikovém táboře
v srpnu v Tovačově v areálu kynologického cvičiště a fotbalového hřiště. Tábor

pořádal olomoucký Kirican, o.s. Děvčata Urbáškovy měla na starost dogfrisbee
a agility Helča Potfajová. Byl to velice
příjemný týden jak pro páníčky, tak pro
jejich psí miláčky. Báječní lidé, atmosféra, počasí, co víc si přát.
Agility bychom chtěli začít cvičit
i v Tovačově. Ještě je třeba vyrobit potřebné překážky a můžeme začít. Informace
každou neděli ráno na kynologickém cvičišti nebo u Marcely Coufalíkové, tel. 724
734 160, e-mail: m.coufalikova@c-mail.cz
.
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„Senioři komunikují“
V květnu letošního roku byl zahájen IV. ročník projektu „Senioři komunikují“. Jedná se o kurzy nadačního fondu
manželů Livie a Václava Klausových. Hlavními partnery projektu jsou Nadace České spořitelny a T-Mobile Czech Republic,a.s.
Cílem kurzu je podpora vzdělávání seniorů.
Na 100 místech v republice, s účastí 1000 osob, se konají vzdělávací kurzy základního ovládání a užívání počítačů,
mobilních telefonů a platebních karet.
Nabídku uspořádat kurz pro seniory obdrželo i město Tovačov. Přihlásili jsme se a byli vybráni. Kurz se uskutečnil poslední červnový týden v klubu seniorů. Zúčastnilo se ho 12 osob,
z toho 9 žen a 3 muži.
Během 12 hodin jsme se seznámili se základní obsluhou
PC. Důraz byl kladen na základní dovednosti, ovládání vstupních zařízení, ovládání PC prostřednictvím myší, využívání
internetu, založili jsme si vlastní osobní e-mailové adresy, naučili jsme se vyhledávat informace na internetu, komunikovat
prostřednictvím e-mailu. Seznámili jsme se s možnostmi programu Word.
Pořadatelem kurzu v našem městě bylo Lyrix centrum, s.r.o.,
lektorkou byla paní Jaroslava Kováliková.
Jedna hodina byla věnována obsluze mobilního telefonu,
s kterou nás seznámila zástupkyně společnosti T-Mobile v Olomouci, další hodina byla věnována obsluze platební karty, s kterou nás seznámil pracovník místní pobočky České spořitelny.
Na závěr kurzu obdrželi všichni zúčastnění „OSVĚDČENÍ“
o absolvování vzdělávacího kurzu.
(dost)
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Historický postup Tovačova do 1. A třídy!!!
Ano, den 20. 6. 2010 se zapíše do naší
fotbalové paměti zlatým písmem, neboť
v tento den se mužstvo mužů mohlo
radovat z historického postupu. Předcházela tomu dlouhá cesta, a tak se pokusím
v pár řádcích zhodnotit naše výkony.
V podzimní části soutěže si mužstvo vedlo vcelku dobře a nakonec skončilo na
4. místě tabulky s osmibodovou ztrátou
na vedoucí Horní Moštěnici. Určitým
zklamáním byla naše domácí prohra
dne 6. 9. 2009 s nováčkem z Újezdce 0:2.
Naopak výhry doma nad Prostějovem
a Býškovicemi byly, jak se na konci soutěže ukázalo, velmi důležité. Do jarní části vstoupilo naše mužstvo porážkou 2:0
v Pivíně, avšak další naše dobré výsledky a zaváhání mužstev v čele tabulky
způsobily, že jsme po 17. kole na 1. místo ztráceli pouze 3 body. Zejména první
tým z Horní Moštěnice ztrácel spoustu bodů a nebyl tak suverénní jako na
podzim. Následovala naše překvapivá
výhra v Býškovicích a od tohoto zápasu následovalo dalších pět našich výher.
Vše vyústilo v pravé finále, kdy jsme se
v přímém souboji utkali doma s Horní
Moštěnicí (0:0). Tento bod nám nakonec stačil k tomu, abychom společně
s vámi fanoušky mohli slavit náš historický postup. Poděkování za celou sezónu

Dorost:
Závěrečná tabulka krajské soutěže dorostů
Příjmení

Jméno

Min.

Záp.

ŽK

ČK

Br.

Zajíc

Lukáš

1871

21

1

0

8

Mareček

Tomáš

1834

21

2

0

11

Svačina

David

1710

19

0

0

Tvrdý

Petr

1680

21

3

0

7

Čepa

David

1665

20

2

0

3

Zatloukal

Petr

1654

19

2

0

9

Mezulianík

Tomáš

1628

21

2

0

1

Skřička

Zdeněk

1559

20

0

0

3

Ruplík

Petr

1558

20

1

0

Grygar

Josef

1185

16

1

0

1

Navrátil

David

1181

16

1

0

12

Rous

Tomáš

1175

16

1

0

5

Večerka

Miroslav

808

11

1

0

1

Kutáč

Martin

479

13

0

0

1
1

Černý

Daniel

353

20

0

0

Kosek

Tomáš

292

12

0

0

Třasoň

Jan

80

11

0

0

Otáhal

Zdeněk

54

3

0

0

Krátký

Pavel

16

6

0

0

Trávníček

Martin

13

2

0

0

Horák

Filip

0

1

0

0

1

Celková statistika hráčů v sezóně 2009/2010
Pořadí Družstvo

Záp.

V

R

P

Body
pravdy

1

Hlubočky

26

20

4

2

91:28

64

(25)

2

Náměšť na Hané

26

18

3

4

97:41

60

(21)

3

Tovačov

26

18

3

5

73:31

57

(18)

4

Určice

26

16

5

5

88:38

53

(14)

5

Bohuňovice

26

16

4

6

89:35

52

(13)

6

Kostelec

26

16

1

9

79:39

49

(10)

7

Kozlovice

26

11

2

13

53:76

35

(-4)

8

Nemilany

26

9

2

15

42:70

29

(-10)

9

Opatovice

26

7

6

13

64:73

27

(-12)

10

Troubky

26

7

3

16

52:63

24

(-15)

11

Chválkovice

26

8

0

18

34:87

24

(-15)

12

Želátovice

26

5

8

13

34:56

23

(-16)

13

Radslavice

26

5

2

19

32:114

17

(-22)

14

Vrahovice

26

3

1

22

34:111

10

(-29)

patří všem hráčům, trenéru p. Hrdlovičovi a všem dalším „dobrovolníkům“, kteří
se starají o naše mužstvo. Díky s velkým D
patří vám, věrným fanouškům, kteří jste
svou účastí po celou sezónu podporovali
náš tým a zasloužili jste se o neuvěřitel-

Číslo 4/2010

Body

nou návštěvnost posledního zápasu - 610
diváků - a nádhernou atmosféru. Určitě
se teď budeme společně těšit na naše soupeře a zejména regionální „derby“ budou
pro vás tahákem.
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Závěrečná tabulka 1. B třídy družstva mužů
Pořadí

Družstvo

Záp.

V

R

P

Body

Body pravdy

1

Tovačov

26

17

3

6

57:36

54

(18)

2

Horní Moštěnice

26

16

5

5

72:27

53

(14)

3

Býškovice

26

17

2

7

64:31

5

(14)

4

Haná Prostějov

26

16

4

6

60:33

52

(13)

5

Kostelec

26

11

6

9

46:38

39

(0)

6

Pivín

26

10

7

9

43:50

37

(-2)

7

Nezamyslice

26

11

4

11

47:55

37

(-2)

8

Vrahovice

26

11

2

13

36:48

35

(-4)

9

Lutín

26

11

1

14

48:55

34

(-5)

10

Hustopeče

26

9

6

11

42:49

33

(-6)

11

Radslavice

26

10

2

14

51:43

32

(-7)

12

Všechovice

26

10

2

14

46:51

32

(-7)

13

Újezdec

26

6

4

16

27:55

22

(-17)

14

Vrchoslavice

26

2

2

22

29:97

8

(-31)

Celková statistika hráčů v sezóně 2009/2010
Příjmení

Jméno

Min.

Záp.

ŽK

ČK

Br.

Otáhal

Jiří

2187

25

5

0

10

Nemrava

Radim

2160

24

3

0

3

Smrčka

Tomáš

2129

24

6

0

4

Střelec

Michal

2110

24

7

0

7

Pěcha

Daniel

1967

23

1

0

1

Nemrava

Jiří

1710

23

2

0

5

Březina

Josef

1607

24

2

0

9

Martinka

Jaromír

1248

21

2

0

3

Špalek

Ladislav

1170

14

2

0

Rec

Miroslav

1080

12

0

0

Vozák

Tomáš

1080

12

3

0

4

Doseděl

Petr

994

13

3

0

2

Navrátil

David

954

15

0

0

1

Naniáš

Patrik

915

11

3

1

Ludva

Martin

759

18

1

1

1

Šilha

Jakub

753

11

2

0

0

Kozák

Tomáš

651

10

1

0

Svačina

Milan

540

6

4

0

2
1

De Oliveira

Helder

307

7

1

0

Čepa

David

154

2

0

0

Kapaňa

David

147

7

1

0

Šilha

Tomáš

35

5

0

0

Pěcha

Vojtěch

28

1

0

0

Šiška

Patrik

26

3

0

0

Večerka

Miroslav

19

5

0

0

Tvrdý

Petr

14

1

0

0

Skřička

Zdeněk

1

1

0

0

Konečný

Ivan

0

1

0

0

Mareček

Tomáš

0

1

0

0

Grygar

Josef

0

1

0

0
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HASIČSKÉ
STŘÍPKY
Z hasičského notesu
Prázdniny jsou za námi a děti znovu
usedají do školních lavic. Krásná doba
volna, odpočinku a zasloužených dovolených je za námi a zase se dostáváme do
koloběhu běžných starostí a povinností. Hasiči však žádný takový odpočinek
neznají a jak budete moci číst na dalších
řádcích, jejich povinností, ať již pracovních a nebo společenských bylo opravdu
dost.
12. června se tovačovští hasiči účastnili 105. výročí založení SDH Oplocany.
Tento den probíhal v dobré a přátelské
atmosféře a to ještě nikdo netušil, že večer
a hlavně noc již tak klidná nebude.
Po jarních povodních přišly bouře
a větrné smrště, které nejvíce postihly
12. června Kojetín. Tovačovští hasiči při
této smršti byli povoláni také do Lobodic,
kde padlý strom poškodil ventil na plynové stanici, z níž silně unikal plyn. Začalo
se mluvit o evakuaci některých přilehlých
obcí a o zákazu vstupu do lesů v oblasti
Kojetín – Lobodice. Naštěstí se ukázalo,
že závada je odstranitelná. Dále se podíleli na odstraňování škod v Uhřičicích.
26. června mohli naši koňskou stříkačku spatřit návštěvníci v Lipníku
nad Bečvou, kde na náměstí probíhala
výstava hasičské techniky k 100. výročí
založení SDH Lipník nad Bečvou. Tento
den proběhl také Dětský den v Tovačově, jehož spolupořadateli se stali společně
s KRPŠ při ZŠ a MŠ Tovačov a Klubem
Dětský den

1
1

Číslo 4/2010
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dětí a mládeže Tovačov také hasiči. Dětský den proběhl tentokráte v ulici kpt. Jaroše, před mateřskou školou. Děti a rodiče si kromě hasičské techniky mohli vyzkoušet lanovou dráhu
a lezení po provazovém žebříku. Vyvrcholením byl cvičný zásah
při dopravní nehodě.
Hasiči nechyběli ani 3. července při primici P. Mgr. Jana
Šimoníka, následně 4. července při oslavách 100. výročí založení
SDH Bochoř a svůj třídenní maraton zakončili 5. července na
oslavách v Radslavicích.
Poslední velkou akcí, která se konala 28. srpna a které se
tovačovští hasiči účastnili, byl Den se složkami IZS, který se
konal v Lobodicích. Návštěvníci zde mohli zhlédnout bohatý
program. Nechyběly ukázky techniky a výcviku policie, vojska
a hasičů.
Kromě mnoha cvičení a zásahů zažili hasiči i příjemnější
okamžiky, jako je například svatba.
„Hasičská svatba“ se konala 28. srpna. A tak i návštěvníci
zámku a obyvatelé města mohli po delší době spatřit koňskou
stříkačku v ulicích města. Jménem tovačovských hasičů přeji
novomanželům ještě jednou mnoho štěstí.

Hasiči v průvodu při primici
Hasičská svatba

Tip na výlet
Tipem na výlet je městys Dřevohostice, kde si návštěvník
může prohlédnout nejen renesanční čtyřkřídlý vodní zámek ze
16. století (byl postaven na místě původního zemanského sídla a jeho nejvýznamnějším stavebním zásahem byla renesanční
přestavba v letech 1595 – 1617 za vlády politika a diplomata,

Hasičské muzeum v Dřevohosticích

moravského zemského hejtmana, vůdce moravských nekatolických zemských stavů Karla staršího ze Žerotína), vystoupat
na věž, ale také od letošního roku navštívit v předzámčí nově
otevřené hasičské muzeum.
Největším a nejcennějším kouskem v muzeu je koněspřežná stříkačka z roku 1842, jež patří mezi nejstarší zařízení svého druhu na Moravě. Tuto stříkačku si nechala vyrobit farnost
Markersdorf, dnešní Nová Hradečná, a čerpadlo zhotovil olomoucký zvonař Wolfgang Straub. Kromě tohoto skvostu se zde
návštěvníci mohou „projít“ hasičskou historií, jak v podobě
výzbroje, tak výstroje, a dozvědět se mnoho zajímavostí z hasičské činnosti.
Mgr. Antonín Havlin

MINIGOLFISTÉ TŘIKRÁT V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ
(ebf) Napilno měli po celý srpen
a první týden v září tovačovští minigolfisté. Uspořádání tří turnajů během dvou po
sobě jdoucích víkendů si vyžádalo desítky
brigádnických hodin věnovaných přípravě
hřiště a jeho zázemí. Nakonec se vše stihlo a v sobotu 28. srpna mohlo 35 hráčů
a hráček změřit síly v oblastním turnaji
jednotlivců. Počasí sice hrozilo celodenními srážkami, nicméně ty se tovačovskému
hřišti naštěstí vyhnuly, a tak měl turnaj
plynulý průběh. Všichni účastníci odehráli předepsané čtyři okruhy s 18 dráhami.
Tovačovské hřiště patří na Moravě
k nejtěžším, a tak je jeho dobrá znalost jis-

Číslo 4/2010

tě výhodou pro domácí. Plně toho využil
nejlepší tovačovský hráč posledních dvou
let Milan Vymazal, který výkonem 92
úderů (průměr 23 na okruh) vyhrál nejen
svou kategorii seniorů nad 45 let, ale stal
se i absolutním králem celého turnaje
s náskokem 5 úderů před Jiřím Rimplerem z MGC Jedovnice (97/24,25). Solidní
výkon předvedl také další domácí borec
Martin Havelka, když obsadil 4. příčku ve
věkové kategorii mužů (99/24,75).
Druhý den se opakoval prakticky
stejný scénář, když absolutním vítězem
se opět stal Milan Vymazal. I jeho výkon
byl skoro stejný - 93/23,25. Rozdíl byl ale

strana 23

Tovačovský Kamelot
v odstupu od druhého hráče v pořadí,
kterým byl brněnský junior Roman Král.
Ten zahrál jen o úder hůř (94/23,5) než
domácí favorit. Ve věkové kategorii mužů
byl nejlepší bývalý člen domácího KDG
Tovačov Tomáš Trnkal. Stačil mu na to
výkon 98/24,5 a následný vítězný rozstřel
s dalšími dvěma hráči, kteří měli po čtyřech okruzích stejný součet. Úspěšným
rozstřelem si Trnkal zajistil i druhou
příčku v absolutním pořadí mužů. Také
v neděli 29. srpna šlo o oblastní turnaj,
sešlo se celkem 34 hráčů a hráček.
Oba oblastní turnaje byly pro většinu
účastníků dobrým testem před turnajem
série Moravia Tour spojeným s úvodním
kolem nového ročníku moravské I. ligy
družstev. Ten se v areálu u sauny odehrál
v neděli 5. záři a zúčastnilo se ho celkem
73 minigolfistů z celé Moravy, k nimž se
přidalo pětičlenné družstvo ze slovenské
Prievidzy (novinka v rámci mezinárodního projektu).
V I. lize pětičlenných smíšených
družstev, kde mohou kluby postavit své
nejlepší hráče bez ohledu na věk a pohlaví, bojovala také domácí sestava Karásek,
Havelka, Šíbl (střídán Šíblovou), Bureš
a Vymazal. Bohužel většině členů družstva
se nedařilo podle představ, a tak z toho
bylo jen páté místo mezi sedmi celky. Cel-
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kový výkon 523 úderů ve čtyřech okruzích
znamenal průměr 26,15 na hráče a okruh.
Jasným vítězem se stal tým MGC Jedovnice (481/24,05), který se chce po sestupu
z celostátní extraligy co nejrychleji vrátit
zpět.
Letos poprvé postavil Tovačov také
tříčlenné družstvo seniorů, když využil
možnosti angažovat dva hráče na hostování. Jsou jimi zkušený Jiří Karásek ze
Šternberka, seniorský mistr ČR z roku
2006 (nasazen i do smíšeného družstva)
a přerovský Zdeněk Rejhon. Tito doplnili
Milana Vymazala, náhradníkem byl Milan
Trnkal st. V konkurenci čtyř týmů skončili Tovačovští na druhé pozici výkonem
322/26,83 se ztrátou 16 úderů na vítězný
MGC Olomouc (306/25,5).
Mezi jednotlivci se tentokrát tolik
nedařilo Milanu Vymazalovi, který nezopakoval výkony z předchozího týdne. Jeho
99 úderů (prúměr 24,75) stačilo „jen“ na
třetí místo mezi seniory. Prapor domácích
tentokrát držel nad hlavou Martin Havelka. Zahrál velmi dobrých 92 úderů (průměr 23,0), což mu vyneslo výborné druhé
místo v absolutním pořadí všech 78 účastníků i ve věkové kategorii mužů. Předstihl
ho jen Ondřej Mločoch, hráč DGC Bystřice pod Hostýnem, a to o jediný úder
(91/22,75).

Poslední letošní turnaj série Moravia
Tour je na pořadu 19. září v Kopřivnici.
Podrobnější informace o tovačovském
Klubu dráhového golfu mohou zájemci získat na jeho webových stránkách
(http://kdgtovacov.webnode.cz/), popř. na
informační tabuli u nákupního střediska.
Bohatým informačním zdrojem o soutěžním minigolfu jsou stránky Českého
minigolfového svazu (http://www.minigolfsport.cz/).
Milan Vymazal
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9.00 hod. Turnaj firem v nohejbale o pohár starosty města - školní hřiště ZŠ a MŠ Tovačov
17.00 hod. Vernisáž k výstavě "Květiny pro padlé 1866" a k výstavě "VIA BELLI 1866"
- zámek Tovačov

10.00 hod. Promenádní koncert vojenské dechové hudby - zámecký park zámku Tovačov
11.00 hod. Koncert skupiny Kantoři s pásmem 1866 - zámecký park zámku Tovačov
14.00 hod. Nástup historických vojenských jednotek na náměstí a pochod
k Ústřednímu pomníku 1866
14.45 hod. Symbolické znovuodhalení Ústředního pomníku 1866
16.00 hod. Bitevní ukázka v prostoru bojiště
17.30 hod. Koncert skupiny Kantoři s pásmem 1866 - zámecký park zámku Tovačov
18.30 hod. Vystoupení skupiny historického šermu - nádvoří zámku Tovačov
20.00 hod. Hodová taneční zábava se skupinou Vesničani

8.00 hod.
9.00 hod.
9.00 hod.
13.30 hod.
15.30 hod.

Přehlídka drobného domácího zvířectva - zámecký park zámku Tovačov
Prezentace firem na náměstí
Hodový jarmark v zámeckém parku
Mistrovské fotbalové utkání mužů TJ Sokol Tovačov - areál Pod Břízami
Pavel Novák a Family - koncert v zámeckém parku

9.00 hod.
13.30 hod.
15.30 hod.

Sváteční mše, slavnost sv. Václava, patrona farnosti - kostel sv. Václav
Fotbalové utkání starých pánů - areál Pod Břízami
Mistrovské fotbalové utkání dorostu - areál Pod Břízami

Součástí hodového programu je také XVI. ročník Okresní zahrádkářské výstavy ovoce, zeleniny, okrasných dřevin, květin a hub
a IV. ročník aranžérské soutěže odborných učilišť a středních odborných učilišť "Přerovské babí léto" na téma Narozeninová
párty. Vstupné na celou výstavu činí 20 Kč, děti do 15 let mají vstup zdarma.
Zámek Tovačov bude zpřístupněn k prohlídkám s průvodcem v sobotu, v neděli i v úterý vždy od 10.00 do 17.00 hod.
Návštěvníci mohou obdivovat květinovou výzdobu, kterou připravila o.p.s. Tovačovský zámek a letos ji věnovala padlým
vojákům v bitvě u Tovačova v roce 1866. Květinová výzdoba nese název
"

V sobotu 25. 9. 2009 od 10.00 hod. jsou pro návštěvníky hodových oslav připraveny projížďky historickým kočárem, které zajišťuje
Muzeum historických kočárů z Čech pod Kosířem. Kočár bude přistaven k projížďkám před zámkem Tovačov.

Číslo 4/2010
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ýeský zahrádkáĜský svaz, Územní sdružení PĜerov
ve spolupráci s MČstským úĜadem Tovaþov a Krajským úĜadem Olomouc
poĜádá u pĜíležitosti Tovaþovských hodových slavností v sobotu 25.9.2010 a v nedČli 26. 9. 2010

XVI. roþník

OKRESNÍ ZAHRÁDKÁěSKÉ VÝSTAVY
ovoce, zeleniny, kvČtin, hub
a pod záštitou Krajského úĜadu OLOMOUC
IV. roþník aranžérské soutČže pro odborná a stĜední odborná uþilištČ

PěEROVSKÉ BABÍ LÉTO
na téma

NAROZENINOVÉ PÁRTY
ve dnech 25. až 26. záĜí 2010 v zámku TOVAýOV
DOPROVODNÝ PROGRAM:
 Expozice: Ornitologické stanice PĜerov
 odborná poradna Ing. Gall, Ing. Preþan

OtevĜeno:

Vstupné na celou výstavu:

strana 26

- ĜezbáĜské práce žákĤ SOU Tovaþov
- expozice vþela

sobota – od 9:00 do 16:00 hodin
nedČle – od 8:00 do 17:00 hodin

dospČlí
dČti do 15 let

20 Kþ
zdarma

Číslo 4/2010
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UPOZORNĚNÍ

Výlov Hradeckého rybníka

V pátek 15. října 2010 od 14 do 22 hodin a v sobotu
16. října 2010 od 8 do 14 hodin se ve sportovní hale konají
volby do zastupitelstev obcí.

se uskuteční v sobotu 23.10. a v neděli 24.10.
od 8 do 16.30 hodin.

Český svaz chovatelů – ZO Tovačov
pořádá

Přehlídku drobného domácího zvířectva, exotického ptactva,
křečků, morčat a jiných domácích mazlíčků,
která se koná dne
26. 9. 2010 od 8.00 hodin
v zámeckém areálu v Tovačově.
Součástí přehlídky je i soutěž pro děti a mládež
o nejkrásnějšího domácího mazlíčka a nejlepšího mladého chovatele.
Jindřich Válek
jednatel ZO ČSCH Tovačov

Tovačovský zámek, o. p. s.,
zve
na výstavu květinových aranžmá
nazvanou

KVĚTINY PRO ….
„padlé 15. 7. 1866 v bitvě u Tovačova“.
Výstava se uskuteční v rámci Svatováclavských hodů v kapli
a Arkádovém křídle tovačovského zámku ve dnech
25. 9. a 26. 9.,
28. 9.,
2. 10. a 3. 10.
Vernisáž k výstavě proběhne v zámecké kapli v pátek 24. 9. v 17. 00.
Soutěžní otázka:
• Kteří panovníci stáli v čele válčících stran?
Vylosovaní výherci obdrží volnou vstupenku na akce pořádané Tovačovský zámek,o. p. s.,
v roce 2011.
Číslo 4/2010
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Tovačov na starých pohlednicích

Redakční rada Tovačovského Kamelotu pracuje v tomto složení:

Květa Zajícová – odpovědný redaktor, e-mail kvetazaj@seznam.cz
PhDr. Marta Sedlářová – jazykový korektor
Eva Bouchalová – jazykový korektor
Mgr. Arana Nosálová – redaktor pro kulturu
Petr Kůrka – sportovní redaktor
Alena Skoupilová – redaktor, e-mail mu@tovacov.cz
Uzávěrka dalšího čísla bude 15. listopadu 2010, příspěvky můžete zasílat elektronicky na uvedené e-mailové adresy nebo je odevzdat na sekretariátě MěÚ
Tovačov.
Další číslo vyjde v prosinci 2010.
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