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Tovačovský Kamelot

Základní termíny sčítání lidu

26. února 2011

Začíná fungovat call centrum pro veřejnost, na bezplatnou linku 800 87 97 02 se mohou lidé obracet
s dotazy a nejasnostmi ohledně sčítání každý den od 8:00 do 22:00.
Sčítací komisaři začnou zároveň roznášet domácnostem do schránek informační letáky o blížícím
sčítání. Zároveň s letákem vhodí komisař do schránky lísteček s návrhem termínu, kdy do dané
domácnosti přinese sčítací formuláře. Každá domácnost najde ve schránce letáček nejpozději 6.
března.
7. března 2011
Sčítací komisaři začínají navštěvovat domácnosti a roznášet formuláře. Každý občan dostane zelený
SČÍTACÍ LIST OSOBY. Majitelé a uživatelé bytů dostanou navíc žlutý BYTOVÝ LIST a majitelé či
správci domů ještě oranžový DOMOVNÍ LIST. Roznáška formulářů končí 25. března 2011.
25./26. března 2011 Půlnoc z 25. na 26. března je tzv. rozhodným okamžikem sčítání. Informace do sčítacích formulářů
se vyplňují podle skutečnosti platné v tento rozhodný okamžik.
Příklad: Pokud se miminko narodilo dvě hodiny po půlnoci, tak ještě nebylo v rozhodný okamžik na
světě a do sčítání se nepočítá. Pokud se ale narodilo hodinu před půlnocí, tak bylo v rozhodný okamžik
mezi námi a je třeba tuto radostnou novinu do sčítání uvést.
26. března 2011
V tento den je možné začít odevzdávat vyplněné sčítací formuláře. Existují tři základní cesty:
• Internet
• Předání sčítacímu komisaři
• Odeslání poštou v obálce nebo odevzdání na kterékoliv poště
14. dubna 2011
Do tohoto dne mají všichni podle zákona odevzdat formuláře – ať už je budou odesílat přes internet,
poštou v obálce nebo osobně předávat sčítacímu komisaři.
20. dubna 2011
Končí činnost call centra s bezplatnou linkou 800 87 97 02. Dále bude k dispozici pro informace o
sčítání lidu číslo Českého statistického úřadu 274 057 777, které je v provozu v úředních dnech. Stále
bude také fungovat informační email info@scitani.cz.

Názory
Bezpečné přechody –
pokračování projektu
Na zelenou
V roce 2008 jsem na návrh ředitele
ZŠ a MŠ Tovačov vypracoval podklady
pro grant - program Na zelenou. Šlo o
metodiku projektu s názvem Bezpečná
cesta do školy. Celkem jsme rozdali 304
dotazníků s otázkami, jak bezpečně se
lidé (především žáci naší školy) cítí při
cestách do školy a zpět. Celkem se nám
vrátilo 255 vyplněných dotazníků, což je
84 %. Vypracovali jsme v každém kolektivu třídní mapy cest do školy, ze kterých byla následně vytvořena celoškolní
mapa. Provedli jsme také s žáky dopravní
průzkum – zaznamenali jsme v různých
časových úsecích intenzitu místní dopra-

Základní škola
a Mateřská škola Tovačov
Na zelenou – bezpečná
cesta do školy
Naše škola se zapojuje do mnoha
aktivit, které organizuje město Tovačov,
ale i do aktivit, které organizují ostatní
organizace a úřady.
V roce 2008 jsme se zapojili do pro-
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vy. Po vyhodnocení a vypracování sumáře jsme všechny podklady odevzdali na
jednání v základní škole dopravní projektantce k vypracování studie. Tento materiál, dopravní studie s návrhy na opatření
na zvýšení bezpečnosti v okolí tovačovské školy a na dalších nebezpečných místech města, byl na veřejném zasedání
zastupitelstva předán starostovi města
panu Mgr. Leonu Bouchalovi. Zastupitelé přislíbili, že se budou připomínkami
dětí k dopravě v Tovačově zabývat a ve
spolupráci s orgány Olomouckého kraje
zapracují řešení do projektu rekonstrukcí
komunikací ve městě.
Co se za ty necelé tři roky povedlo
realizovat? Vlastně se stále čeká na rekonstrukci silnice z Dubu nad Moravou po
křižovatku ulic Podvalí, Prostějovská,
Nádražní. Z ústního jednání na stavebním

odboru v lednu 2011 jsem se dozvěděl, že
bude u výše zmíněné křižovatky realizován nový bezpečnější přechod pro chodce,
ale na další přechody (na ulicích Široká a
Olomoucká) již nejsou finanční prostředky. Město ale na místech budoucích přechodů nechá položit tzv. chráničky, které
snad někdy v budoucnu umožní tyto přechody realizovat bez nutnosti rozkopávat
novou silnici. A co neúnosná situace na
autobusovém nádraží, kde se denně pohybují desítky žáků? Myslím si, že prvky
dopravního zklidňování by město mohlo
realizovat i samostatně, samozřejmě ve
spolupráci s majitelem dané komunikace.
Byla by velká škoda, kdyby tento kvalitně vypracovaný projekt, který dal hodně práce především našim dětem, zůstal
jen tak někde v knihovně zapomenutý.
Mgr. František Štěpánek

gramu Na zelenou - bezpečná cesta do
školy.
Při této akci jsme zmapovali, kudy
chodí naši žáci do školy a jak bezpečně se
při cestách do školy a zpět cítí. Žáci společně se svými třídními učiteli vypracovali tzv. třídní mapy cest do školy. Z těchto podkladů jsme pod vedením Mgr. Fr.
Štěpánka – vedoucího projektu, vytvořili
školní mapu. Poté jsme všechny podklady předali odbornici na dopravu ing.
Šigutové, která vypracovala studii. Tuto
studii, včetně návrhů na zvýšení bezpeč-

nosti našich dětí, jsme předali zastupitelům města.
V současné době se nahlas hovoří o
rekonstrukci silnice z Dubu nad Moravou do Tovačova.
A tady je šance pro nás a naši studii.
Nyní může majitel silnic, tj. Olomoucký kraj, realizovat naše připomínky, náš
pohled na to, aby byl Tovačov bezpečným
městem. Aby se naše děti cítily bezpečně
při cestě do školy i ze školy. Aby neměly
strach, že je přejede řidič, který je mnohdy ani nevidí.

Číslo 2/2011

Tovačovský Kamelot
Všichni doufáme, že se podaří představitelům našeho města přesvědčit úředníky v Olomouci, že bezpečnost dětí, ale
i ostatních občanů, by měla být prioritou.

Nemůžeme čekat na to, až se někomu
něco přihodí. To je již pozdě.
Spoléháme také na to, že naše práce,
kterou jsme si dali s projektem Na zele-

nou – bezpečná cesta do školy, nezapadne. Že naše energie byla vynaložena
smysluplně.
Mgr. Pavel Odehnal, ředitel školy

Z á k l a d n í a M a t e ř s k á š ko l a

Sibřinky
V neděli 6.března 2011 ožila tovačovská sportovní hala smíchem. Konaly
se zde již tradiční dětské šibřinky, které uspořádala mateřská škola. Program
pod názvem „Show šaška Vikiho“ rozdováděl všechny přítomné masky. A že
se jich sešlo! Spousta krásných princezen, pirátů, berušek, šmoulů, čarodějek,
indiánů, spidermanů, cowboyů, skřítků
a víl, kteří si s velkou chutí s šaškem
zadováděli a zatancovali. K dobré náladě vystoupily mažoretky z naší mateřské
školky a děti s rodiči z TJ SOKOL Tovačov s krásnými tanečky. Bylo se opravdu na co koukat. V připraveném bufetu
si mohli všichni přítomní pochutnat na
výborných zákuscích, párcích v rohlíku
nebo na dobrém punči. A kdo měl trochu štěstí, mohl vyhrát jednu z téměř
sto dvaceti cen bohaté tomboly. Program byl opravdu pestrý a děti si celé
odpoledne užily s úsměvem.
Kolektiv mateřské školy srdečně
děkuje všem ochotným rodičům a sponzorům, kteří nám pomohli tuto akci
připravit a kteří přispěli do naší tomboly finanční částkou či milým dárkem.
Výtěžek z letošních šibřinek použijeme
na sportovní vybavení školičky.
Barbora Složilová,
MŠ Tovačov

Číslo 2/2011
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Naší přírodou
Úspěchy našich
„mladých historiků“
V úterý 1. 2. 2011 se v Přerově konal
40. ročník dějepisné olympiády. Letošní
tématické zaměření okresního kola soutěže znělo: „Ve zdraví i v nemoci“ (Od
šamana po penicilin).
I když bylo toto téma poměrně obtížné a trošku vzdálené od učiva probíraného v hodinách dějepisu, naši 2 vítězové
školního kola M. Čech a M. Peřina se
nezalekli a s vervou se pustili do příprav
na okresní kolo. Zde pak ve velké konkurenci soutěžících porazili i žáky víceletých
gymnázií a umístili se na vynikajících
místech. M. Peřina se z celkového počtu
40 soutěžících umístil na 7. místě a M.
Čech obsadil 1. místo. Oba hoši postoupili do krajského kola dějepisné olympiády, které se bude konat začátkem dubna
v Přerově. Oběma hochům jménem celé
školy gratuluji a
jsem ráda, že tak
vynikajícím způsobem reprezentují náš region,
tolik bohatý na
historii a umění.
Mgr. Jitka
Lehká

V rámci ekologických programů Střediska volného času ATLAS a BIOS Přerov
jsme byli pozváni na XXIV. ročník soutěže „Naší přírodou“.
Soutěž „Naší přírodou“ probíhá jako soutěž jednotlivců ve čtyřech oborech. Přihlášení soutěžící byli na základě losování zařazeni do kvalifikačních kol. Vítězové
těchto kvalifikací postoupí do finále. Soutěž vyvrcholí vyhlášením vítězů jednotlivých
oborů ve finálovém kole a odměnovým autobusovým zájezdem pro všechny účastníky
finále soutěže.
Soutěžní obory
1. Společenstva lesa - charakteristika, rostliny a živočichové, lesní škůdci, ochrana
lesa, apod.
2. Společenstva vodního prostředí - charakteristika, rostliny, živočichové, znečištění
a ochrana vod, apod.
3. Společenstva polí, luk a pastvin - charakteristika stanovišť, rostliny, živočichové,
plevele, užitkové rostliny, apod.
4. Společenstva lidských sídlišť - charakteristika stanovišť, synantropní druhy rostlin
a živočichů, škůdci, parazité, apod.
Otázky každého soutěžního oboru jsou rozděleny podle obtížnosti do tří kategorií
a hodnoceny 1-3 body.
Výsledky semifinále soutěže Naší přírodou 15.2.2011
Starší žáci: Miroslav Peřina – společenstvo voda – 3.místo
Hana Vrbová – společenstvo les – 2.místo
Sofie Květová – společenstvo pole, louky – 2.místo
Jakub Bitala – společenstvo lidských sídlišť
Mladší žáci: Zora Konupková – společenstvo lesa – 1. místo
Kateřina Kyasová – společenstva lidských sídlišť – 3. místo
Radek Pavlovčin – společenstva polí, luk a pastvin – 3. místo
Lukáš Otáhal – společenstvo voda – 4. místo
Mgr. Ivana Volčková

Z minulosti města
Tovačov má
narozeniny
(2. část)
V průběhu let se na tovačovském
panství vystřídalo několik významných
šlechtických rodů, které ovlivňovaly vývoj města a jeho obyvatel. Prvním
rodem, který bych chtěla připomenout
a za nichž nejen Tovačov zažíval „zlatý
věk“, byli Cimburkové.
Rod pánů z Cimburka byl starý panský rod s kořeny v Čechách. Své jméno
získali ve 13. století podle hradu Cimburk u Kutné Hory (dnes již neexistujícího). Rod se záhy rozdělil na několik
větví, moravská větev brzy zastínila větev
českou.
V roce 1327 král Jan Lucemburský zastavil Tovačov Bernartu z Lipnice
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– Bernart je považován za zakladatele
moravské větve Cimburků. Na sklonku
40. let předal Bernart tovačovské zboží
svému synovi Albrechtovi. Roku 1349 se
poprvé psal Albrecht na Tovačově jako
na svém hlavním sídle. Počínaje ním se
Tovačov stal hlavním sídlem moravské
větve Cimburků. Synové Albrechta Tovačovského a především vnukové v 15. století „povznesli rod Cimburků tak vysoko,
že nikdy předtím se v takové slávě nezaskvěl“ (J. Halada).
Syn Albrechta – Ctibor Kazka – se
psal na Tovačově už v roce 1355, v roce
1358 – po smrti svého otce převzal veškerý majetek a práva k němu. V roce 1359
mu markrabě Jan Jindřich udělil tovačovké zboží lénem, a tím v podstatě stvrdil
dědičnost statků v rodině Cimburků. Ctibor Kazka byl dobrý hospodář, jako hlavní rodové sídlo si zvolil Tovačov, a proto
zde začal cílevědomě budovat sídelní a

majetkovou základnu rodu, kterou neustále rozšiřoval.
Po smrti otce převzal panství syn
– Bernart II. Bernartovým úmrtím v roce
1408 přešla držba Tovačova na bratra
Albrechta II. Ve zvelebování Tovačova šel
Albrecht ve šlépějích svého otce. V roce
1411 udělil měšťanům právo výhradního
dodávání piva na tovačovské předměstí a
do vsí Ivaně, Výklek, Oplocan a Lobodic.
Měšťané rovněž získali právo regulovat v
uvedených vsích ve svůj prospěch šenk
vína.
Albrecht II. z Cimburka zemřel v roce
1412. Tovačov přešel cestou dědictví na
syna Jana a dá se říci, že právě Janem
začala nejvýznamnější éra v dějinách
hradu a města Tovačova. Jan byl horlivým vyznavačem kalicha, proto na své
statky povolal husitské kněze, a tím se u
nás husitství pevně zakořenilo. Tovačov
byl v tomto období považován za věrné
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Tovačovský Kamelot
centrum umírněného husitismu v rámci
Moravy. Některé historické prameny přímo uvádí, že na tvrzi tovačovské bývalo
velmi hlučno od lidu válečného. Tvrz ale
byla chráněna velkými rybníky kolem ní.
V roce 1422 se stal Tovačov nejdůležitějším opěrným bodem husitů na střední
Moravě. Tovačovský hrad byl v té době
nepochybně řádně opevněn a udržován
v náležitém obranyschopném stavu. Během husitských válek se Jan z
Cimburka stal všeobecně respektovaným, prvním velmožem v zemi. V
roce 1437 byl Albrechtem Habsburským jmenován do úřadu moravského zemského hejtmana, v němž
setrval až do roku 1460. Tímto dovršil svůj mocenský i politický vzestup
a stanul na prvním místě tehdejší
moravské společenské scény.
Role Jana z Cimburka jako rozhodujícího muže Moravy se nutně
musela odrazit na jeho sídelním
Tovačově. Zdejší hrad byl i hlavním
sídlem Janovy manželky – Žofie z
Kunštátu. Právě do Tovačova se Jan
vracel, pokud ho úřední povinnosti
nezdržovaly v některém z obou hlavních měst země. Na Tovačově se často rozhodovalo o věcech týkajících
se osudu celé země.
I Jan – stejně jako jeho předkové,
se vyznačoval tím, že byl velmi dobrý
hospodář, který myslel na své poddané a vždy se snažil o vzrůst panství
a o jeho rozkvět. V roce 1443 zprostil
své poddané v Ivani povinnosti stavět hlásky na tovačovské vodní tvrzi. V
roce 1454 přijal do Tovačová židy, kteří
byli vyháněni z moravských královských
měst, a umožnil jim zřídit zde svou obec.
Měšťanům rozdělil pozemky panského
dvora za Hrobím za účelem zřízení purkrechtských zahrad a roku 1459 potvrdil
právo na odúmrť. Jan zemřel v lednu v
roce 1464.
Jen málokdy se v dějinách podaří,
aby syn překonal úspěšného otce. Ctibor
– syn Jana z Cimburka – to ale dokázal.
Byl všestrannou osobností – výborný
hospodář, diplomat, válečník, právník,
náboženský spisovatel, stavitel, politik.
Narodil se 4.4.1438. Otec Jan jej vedl k
praktickému myšlení a reálnému úsudku. Už od mládí jej brával na sezení panského soudu a zemského sněmu. Ctibor
tak měl možnost důkladně poznat právo
a zemské zřízení. Po smrti svého otce
Jana se přestěhoval natrvalo do Tovačova i se svou ženou Eliškou z Melic a stal
se pokračovatelem otcových myšlenek.
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Vrozené diplomatické a vojenské schopnosti uplatnil ve službách krále Jiřího z
Poděbrad, s jehož neklidnou vládou byly
spojeny domácí války s katolickou šlechtou a války s uherským králem Matyášem
Korvínem.
V roce 1471 přivedl osobně Vladislava II. Jagelonského ke korunovaci. Král
se mu zato odvděčil tím, že potvrdil Cti-

borovo hejtmanství na Moravě a dále jej
jmenoval kancléřem České koruny.
Po uzavření smíru mezi Vladislavem
a Matyášem v roce 1475 přijali na novém
zasedání sněmu v Brně moravští stavové usnesení a současně zvolili nejvyšším
moravským zemským hejtmanem právě
Ctibora. Oba králové tento návrh přijali
a potvrdili. Od té doby disponoval Ctibor
téměř neomezenou mocí v zemi. Správa
země byla prakticky v jeho rukách. Svou
osobní autoritou , vážností, státnickou
moudrostí a diplomatickým umem dokázal urovnat spory mezi moravskými stavy
a získat jejich uznání. Podle jeho úmluvy
byl stanoven organizační řád na zasedání sněmu a také navrhl, aby se zápisy do
moravských zemských desek neprováděly v latině, ale v češtině.
Jeho Kniha tovačovská je uznávaným
právním kodexem až do dneška a na
Moravě tehdy plnila funkci nevyhlášené
zemské ústavy.
Mocenský vzestup Cimburků se nutně
musel projevit i na jejich panství. Trvale

dbali o prosperitu Tovačova. V šedesátých letech 15. století založil Ctibor Nové
město. V roce 1475 sloučil Staré město s
Novým v jeden celek s jedním náměstím
a ohražením. Zřídil tzv. Paní dům, který
byl určen pro svobodné ženy a vdovy ze
zámku a byl osvobozen od daní, dávek a
robot. Od krále Vladislava Jagellonského
se Tovačovu dostalo několik významných
privilegií. Od roku 1473 měl právo
pečetit zeleným voskem a právo
dvou trhů a od roku 1492 získal právo pečetit červeným voskem a právo
3. a 4. trhu a rovněž potvrzení starého městského znaku.
Do dějin se Ctibor zapsal také
jako stavitel. Při přestavbě hradu
započaté asi r. 1483 uplatnil jako u
první stavby na sever od Alp prvky
nového uměleckého směru – renesance, směřující z Itálie do celé
Evropy. Patrně v roce 1492 byla
dokončena stavba mohutné věže, jež
pro svou krásu byla nazvána „spanilou“. V jejím přízemí je průjezd do
zámku s portálem, na němž latinský
nápis připomíná, kdo věž vybudoval
i letopočet výstavby – 1492.
V témže roce král Vladislav II.
v listině z 18. února 1492 potvrdil
městu jeho starý znak. (Na modrém štítě stojí na zelením trávníku
dvě okrouhlé věže, každá s jedním
oknem v dolním a dvěma obdélnými
okny v horním patře, s cimbuřím o
třech stínkách a s valbovou střechou
se dvěma makovicemi. Pravá věž je
červená, levá bílá. Mezi věžemi stojí na
trávníku erb pánů z Cimburka, totiž štít
se šesterým cimbuřím střídavě v barvě
stříbrné a červené, na štítku spočívá kolčí
helm en face s červeno – bílými pokryvadly a se třemi pavími péry v klenotu.)
Významné politické a společenské
postavení Ctibora a věhlas moudrého
a rozvážného muže pozvedly Tovačov
na úroveň nejpřednějších šlechtických
dvorů. Zdejší zámek se stal nejnavštěvovanějším střediskem moravské šlechty.
Scházeli se zde příbuzní, přátelé. Konaly
se zde porady, jednání a panské sjezdy.
Tovačov byl tehdy středem celé Moravy.
Ctibor zemřel v roce 1494 a zámek po
něm zdědil jeho nezletilý synovec Adam,
který ale také záhy umírá bezdětný – v
roce 1502. Jeho smrtí vymřeli moravští
pánové z Cimburka po meči. O rok později jej koupí získal Vilém z Pernštejna a
na Helfštejně, nejvyšší hofmistr království českého, ale o tom až zase příště.....
kvetazaj
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Války, vojáci, hrdinové a současníci
(II. část)
23. září 1938 - ČSR mobilizuje, tisíce československých vojáků připravených a vlastenecky odhodlaných bojovat proti rozpínavosti hitlerovského Německa.
29.září 1938 – podepisují zástupci Velké
Británie Chamberlain, Francie Daladier,
Itálie Mussoliny pod taktovkou Hitlera
ponižující „mnichovskou dohodu.“
30. září 1938 - československá vláda kapituluje.
1.října 1938 - vstupují do Československého pohraničí okupační vojska Německa,
Polska a Maďarska. (Podruhé tyto státy
okupuji ČSSR 21. srpna 1968). Republika
po dvaceti letech demokracie, ve které žili
Češi, Moravané, Slezané, Slováci, Němci,
Poláci, Maďaři, Rusíni a Židé, je touto zradou okleštěna a zaniká. Občané emigrují.
5. října 1938 - abdikuje prezident E. Beneš.
Nastává doba tzv. „druhé republiky“, která
trvá do 15. března 1939 – mezi mnichovským a berlínským diktátem uběhlo 168
dnů a nocí. Prezidentem se stává dr. Emil
Hácha, jenž v této funkci zůstal i po vytvoření protektorátu Čechy a Morava. Slováci
za podpory Hitlera jsou samostatným státem. Za hranice republiky emigrují tisíce
našich vojáků, ať již do francouzské cizinecké legie, do Velké Británie, přes Polsko
k ruským sovětům. Wehrmacht okupuje
státy střední Evropy a poráží Francii. Hitler
si podřizuje Skandinávii, Řecko, Jugoslávii
a balkánské státy jsou jeho satelity.
Na konci dubna 1939 se v Krakově ustavuje
„ zahraniční vojenská skupina československá“. 9. 6. přijíždí pplk. L. Svoboda k této
vojenské skupině, jež se stala později základem čs. jednotky v Polsku a v SSSR.
29. srpna k polskému letectvu byla přijata
skupina 93 čs. letců.
6. června 1939 – francouzské min. obrany
a války vydává dekret o přijímání důstojníků cizích armád do francouzské cizinecké
legie. Přihlásilo se několik desítek čs. letců.
29. srpna 1939 – k polskému letectvu byla
přijata skupina 93 čs. letců.
1. září 1939 zahájilo hitlerovské Německo
agresi proti Polsku. Druhá světová válka
byla započata – válka, která vešla do dějin
lidstva jako nejbrutálnější, ve které zahynulo 50 milionů vojáků a civilistů.
3. září 1939 – Velká Británie a Francie
vypověděly válku Německu.
29. září 1939 byl ve francouzském Agde
vytvořen 1. čs. pěší prapor.
4. června 1940 – dva pluky čs. divize odjely
do soustřeďovacího prostoru na východ od
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Paříže, aby zasáhly do ústupových bojů.
13. června 1940 se poprvé čs. pluky střetly s německými vojsky a 17. června 1940
vydal velitel 1. čs. devize ve Francii rozkaz,
jímž byla čs. armáda rozpuštěna.
9. července 1940 – ustavení prozatímní
československé vlády v Londýně.
12. července 1940 - vznik 310. čs. stíhací
perutě v Anglii. Po ní 3. 8. následovala 311.
čs. stíhací peruť a 5. 9. 312. čs. stíhací peruť.
Čs. letci se významně účastnili bitvy o Anglii od 10. 7. do 31. 10. 1940
26. července 1940 – ve vojenském táboře čs.
pozemní jednotky Cholmondeley vyvrcholil
rozkol mezi levicovými příslušníky a vedením. Jednotku opustilo 539 vojáků, které
britské úřady internovaly. Po jejich odsunu
byla vytvořena čs. samostatná brigáda.
15. září 1940 – nejvýznamnější den bitvy o
Anglii – německé letectvo ztratilo ten den
183 letounů.
6. - 31. října 1940 – závěrečná fáze letecké bitvy o Anglii. Německo ztratilo 1788
letadel a Británie 915. Stovky čs. letců tajně
opustilo svou porobenou vlast, aby svou
statečností, svým uměním a svými silami i
svými životy přispěli k boji proti krutému
barbarskému násilí. Nešli jen bojovat za
svou nešťastnou vlast, ale i za celý demokratický svět. 511 letců padlo, 51 jich bylo
internováno v německém zajetí.
6. červne 1941 – čs. vojenská jednotka
zahájila na středním východě první bojové
akce v Syrii v pohoří Džebel.
5. února 1942 – do tábora čs. vojenské
jednotky v Buzuluku, která přešla z Polska,
přicházejí další dobrovolníci z řad propuštěných vězňů z bolševických gulagů, z
volyňských Čechů sestavuje pplk. Svoboda
samostatný prapor (později sbor).
27. května 1942 – čs. parašutisté z Velké
Británie Jozef Gabčík a Jan Kubiš provedli
atentát na říšského protektora Reinharda
Heydricha.
30. května 1942 – v Exteru byla založena
čs. stíhací skupina (wing) pod vedením
štkp. A. Vašátka.
10.června 1942 – vypálili nacisté Lidice.
18. června 1942 – čs. parašutisté, kteří spáchali atentát na Heydricha a jejich spolubojovníci, padli v boji s gestapem v kostele sv.
Cyrila Metoděje v Praze.
24. června 1942 – nacisté vypálili Ležáky.
8. března 1943 – 1. čs. samostatný polní prapor v SSSR se poprvé střetl v boji s
německými vojsky u Sokolova.
12. května 1943 – čs. vojenská jednotka
na Středním východě odjela z Tobruku do
Egypta a v Novochopersku vznikla 1. čs.
sam,. brigáda v SSR.
5. září 1943 – byla v Jugoslávii utvořen 1.

čs. úderný prapor Jana Žižky z Trocnova.
6.listopadu 1943 – Sovětská armáda spolu
s 1. čs.samostatnou brigádou v SSSR osvobodila Kyjev.
8. listopadu 1943 – čs. stíhací wing byl
zařazen do britského taktického letectva a
dostal nové označení 134. čs. airfield.
1. prosince 1943 vydali šéfové tří mocností
na teheránské konferenci deklaraci o společných akcích ve válce proti Německu a o
poválečné spolupráci.
4. ledna 1944 – v prostoru Bílé Cerkve
skončily úspěšné boje 1. čs. samostatné brigády v SSSR.
31.ledna 1944 – bylo 20 čs. stíhačů propuštěno z R.A.F. pro budoucí čs. leteckou
jednotku v SSSR.
24. března 1944 – spojenečtí letci včetně
tří Čechoslováků (A. Valenta, I. Tonder a B.
Dvořák) se v táboře Sagan pokusili o hromadný útěk, který se nezdařil, a byli gestapem popraveni.
10. dubna 1944 - 1. čs. samostatná brigáda
se v SSSR reorganizovala na 1. čs. samostatný sbor.
8. května 1944 – podepsána československo-sovětská dohoda o správě osvobozeného území ČSR.
6. června 1944 – spojenci zahájili invazi do
Normandie. Bojových akcí se zúčastnily i
československé perutě.
25. srpna 1944 – čs. samostatná obrněná
brigáda se soustředila v Londýně a následně se přepravila do Francie.
8. září 1944 – Sovětská armáda spolu s 1.
čs. armádním sborem zahájila Karpatskodukelskou operaci.
17. září 1944 – 1. čs. stíhací pluk v SSSR
přelétl na Slovensko, aby podpořil boj slovenských vlastenců. Současně čs. stíhači z
Velké Británie se účastní výsadkové operace spojeneckých vojsk prostoru Arheim,
Nijmegen a Eindhoven v Holansku.
5. října 1944 - čs. samostatná brigáda ve
Velké Británii se přesunula k Dankergue a
zde 28. 10. a následně 5. 11. provedla útočné bojové akce. Československá a sovětská
vojska překročila státní hranice v prostoru
Dukelského průsmyku.
15. ledna 1945 – čs. dělostřelci 1. čs. armádního sboru v SSSR se vyznamenali v boji u
Jasla.
24. března 1945 – čs. stíhači ve Velké Británii se účastnili výsadkové operace spojeneckých vojsk v prostoru Wessl.
4. dubna 1945 se v Košicích ustavila první
vláda Národní fronty Čechů a Slováků.
15. dubna 1945 – 1. čs. tanková brigáda ze
SSSR překročila československé státní hranice u M. Petrovic.
18. dubna 1945 – symbolická čs. jednotka
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ze západu jako součást americké armády
překročila v Chebském výběžku československé státní hranice.
30. dubna 1945 – sovětská vojska spolu s
československými tankisty a letci osvobodila Ostravu.
5. května 1945 v Praze vypuklo povstání.
8. května 1945 – Německo kapitulovalo –
konec druhé světové války. 9. května vstoupila sovětská vojska do Prahy. Německá
vojska v Dunkergue se vzdala veliteli čs.
samostatné obrněné brigády a 18. května
vojáci této brigády přijeli do Plzně.
17. května 1945 – proběhla slavností přehlídka jednotek 1. čs. armádního sboru z
SSSR v Praze a 30. května pochodovali v
Praze jednotky čs. samostatné obrněné brigády z Velké Británie.
Vrátili se po pěti letech válečných útrap českoslovenští hrdinové. Ale již mnozí věděli,
že Košický vládní program je silně oriento-

vaný k Sovětskému svazu.
Léta 1945 – 1948 – se nazývají „třetí republikou“. V obcích se pomalu začaly stavět
pomníky Rudé armádě, na kterých mnohdy chyběla jména našich vojáků. Vojáci ze
západu byli pomalu vytlačováni z armádních velitelských funkcí a nahrazováni
oddanými vojenskými kádry z východu. Co
čekalo naše západní pozemní vojáky a letce
po válce? Uznání si užívali jen krátce do
roku 1948. Přišel vyhazov z armády, někteří
byli zavření spolu s německými vojáky, proti
kterým bojovali. Vytěsnili jsme je na okraj
společnosti, až přišlo postupné zapomnění.
Některým se podařilo opět emigrovat na
západ. Až při amnestii v šedesátých letech
za prezidenta Antonína Novotného byli
propuštěni z „českých gulagů“ s podlomeným zdravím bez jakýchkoliv omluv nebo
finančního odškodnění. Někteří se dožili
sametové revoluce 1989, velitelům všech

válečných leteckých jednotek byla udělena
hodnost generála, někteří byli vyznamenáni in memoriam a v rodných obcích byly
obnoveny schované pamětní desky, ale svůj
hrdinský život prožili v potupě - a za to se
můžeme jen stydět.
V nadpise tohoto příspěvku uvádím „současníci“ – co děláme proto, abychom např.
pomník na Široké, byť byl postaven jen pro
rudoarmějce, byl renovován včetně okolí a
byla uvedena jména vojáků hrdinů, ať již ze
západu nebo východu. Hrdinové jsou i ti
občané z Tovačova, kteří byli za protektorátu popraveni anebo se z koncentračního
tábora nevrátili.
Jsem hluboce přesvědčen, že hrdinové z
první a druhé světové války si opravdu
zaslouží výraznější pietní vzpomínky než
bojovníci z války prusko-rakouské 1866.
Vlastimil Kohn
Použitá literatura - vlastní archiv.

Významné osobnosti

Max Fleischer
(*1841, + 1905) – 170 let od narození

Max Fleischer – geniální architekt,
který změnil tvář tovačovského zámku na
konci 19. století. Narodil se 29. března 1841
v Prostějově. Absolvoval reálku v Olomouci
a poté studoval na Technické univerzitě ve
Vídni. V roce 1863 přestoupil na Akademii výtvarných umění. Po ukončení školy
nastoupil do kanceláře architekta Friedricha von Schmidta, který projektoval novou
vídeňskou radnici, a tak se Fleischer na
projektu radnice účastnil.
V roce 1887 se osamostatnil.
Je známý jako jeden z nejproduktivnějších projektantů židovských synagog,
staveb a hrobek na židovských hřbitovech.
Projektoval tři novogotické synagogy ve
Vídni, v Českých Budějovicích a v Pelhřimově. Další synagogy, které byly postaveny
podle jeho návrhů, stály např. v Břeclavi, Kremži, v Brně (novorománská) nebo
Mikulově. Dnes už na našem území najdeme pouze dvě, které se dochovaly – v Tovačově (1889) a Mikulově (1898). (Synagogu
v Českých Budějovicích nechal vyhodit do
povětří místní nacistický starosta v roce
1942, v Pelhřimově byla zdemolována v
roce 1967 a Brně byla zbořena v letech 1985
– 1986.)
V Tovačově jej ovšem mimo projektu
obřadní síně čekal mnohem těžší úkol. Sám
o něm napsal následující: „ Je vám všem
dobře známo, že jsem byl při stavbě nové
vídeňské radnice jedním ze stavbyvedou-
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cích. V roce 1887 se konečně stavba radnice vyvinula do té míry, že se úřady mohly
přestěhovat a taktéž radní zde mohli působit. Slavnostní a přilehlé lokality nebyly ještě zcela hotovy, přesto byla stavební správa
vystěhována a v celé své velikosti rozpuštěna. Byl jsem proto po devatenáctileté činnosti odkázán na to, stát se samostatným
architektem. A proto mi to přišlo vhod, že
mi byl zadán úkol, v mé blízké vlasti Moravě, v blízkosti mého rodiště ležící
starý zámek Tovačov opravit, restaurovat jej. Onen zámek, ke kterému
jsem jako vysokoškolák s toužebným
přáním vzhlížel, vždy když jsem z
domova železnicí jel ke stanici Přerov, abych odtud dále pokračoval do
Vídně. Silnice vede kolem úpatí zámku. Moje touha byla tak neočekávaně
a nenadále splněna a dodala mi tak
odvahu řádně se ponořit do práce.“
Podle projektů Maxe Fleischera bylo
na zámku vystavěno novorenesanční
křídlo – dnes nazývané „Vídeňské“.
Rovněž byly obnoveny fasády na
„Spanilé“ i Pernštejnské věži. Koncem 19. století proběhla na zámku
řada stavebních, statických i restaurátorských prací. Maxův úkol zněl
– budovu pro nového majitele a jeho
rodinu přizpůsobit k obývání, avšak
držet se přitom co nejvíce a s posvátnou úctou starých důstojných forem.
Možná právě i díky této osvícenosti
obou pánů – Gutmanna i Fleischera
– můžeme obdivovat krásu barokních částí zámku ještě dnes.

29. března uplynulo 170 let od narození
Maxe Fleischera – vídeňského architekta,
který část svého profesního života strávil
v Tovačově a změnil po architektonické
stránce tehdejší tvář našeho města. Dne
20. listopadu 2008 byla pro vzpomínku na
jeho počest odhalena ve Vídni na jednom z
domů pamětní deska.
kvetazaj
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Vlastimil Kozák

– 100 let od jeho narození
Vlastimil Kozák – akademický malíř,
který ve svém životě nevynikl pouze tím,
že maloval. V letošním roce si připomínáme 100 let od jeho narození.
I když větší část svého života strávil
v Přerově, nenarodil se tam. Pocházel z
Bedihoště, kde přišel na svět 21. ledna
roku 1911. Krátce poté se rodina přestěhovala do Přerova. V Přerově vystudoval
nižší gymnázium a strávil i největší část
svého života. Malířstvím se začal plně
zabývat od roku 1959. A je to znát. Jeho
díla jsou dnes ve vlastnictví řady veřejných institucí (ministerstvo školství,
Národní galerie Praha, oblastní galerie v
Olomouci, Přerově, Zlíně apod.), ale také
soukromých majitelů.
Nejlépe jeho tvorbu a život charakterizoval Bohumír Kolář při vzpomínkovém setkání k 10. výročí umělcova
úmrtí: „Vlastimil Kozák byl vynikající
krajinář, malíř sugestivních květinových
zátiší, znalec světové květeny, skalničkář a uznávaný ornitolog. Byl člověkem
renesančního typu – psal básně, črty a
vzpomínky. Zůstavil nám nejen mnoho
obrazů, kreseb a studií, ale i nekonečné
množství poznatků, objevných postřehů

Osobnost regionu
–

Ondrej Mézl

Každé město a obec má své významné osobnosti, na které je hrdá a které se
nějakým způsobem zapsaly nejen do
dějin obce samotné, ale jejich význam
přesáhl hranice státu. Malá obec Klopotovice na tom není jinak. Mezi její význam-
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a myšlenek. Věčná škoda, že část jeho
díla a odkazu zničila krátce před mistrovým úmrtím povodeň v roce 1997. Život
Vlastimila Kozáka byl složen z krátkého
bedihošťského prologu, z dlouhého přerovského zrání a ze závěrečného andělskohorského epilogu. Bedihošť malíře
zakotvil na Hané, v jejích specifických

krásách, vymezil hranice domova, definoval jeho vůni i podobu. Přerov, kam se
brzy s rodiči přestěhoval, se stal místem
jeho tvorby, místem, kde bude navždy
připomínána jeho ušlechtilá osobnost.
Přerov byl umělcovým přístavem, z
něhož vyplouval na všechny strany těšit
se moravskou krajinou, mírnými zvlněnými poli a stráněmi. Obdivoval její roční i denní proměny, intuitivně však preferoval její jarní podobu. Vlastimil Kozák
byl ctitelem počátků, prvních krůčků,
jarního tání, ptačích hnízd a skorého probouzení. To souviselo s jeho pracovitostí

né rodáky se nesmazatelně zapsal divizní
generál Ondřej Mézl, který působil za 1.
světové války u československých legií a
za 2. světové války bojoval na Středním
východě, ke konci války působil v Anglii.
Po skončení války se vrátil do Československa, které musel v roce 1948 opustit.
Odešel zpět do Velké Británie a nakonec
zakotvil v USA, kde v roce 1968 umírá.
Generál Mézl by možná upadl v
zapomnění, nebýt
právě
klopotovských
historiků
pana Zdeňka Klobouka a Petra Indráka. Výsledkem
jejich práce je kniha Divizní generál Ondřej Mézl v
kontextu doby, která mapuje pohnutý
život pana generála. Dne 12. března
2011 pod hlavičkou Tovačovského
zámku, o.p.s., Klu-

a činorodostí. Největší inspirací se mu
stal rodný kraj. Prochodil a projezdil ho
křížem krážem a vypodobnil ho ve stovkách obrazů. Ty měly téměř vždy široký
rádius a měly tvar velkolepého průzoru.
To proto, že Vlastimil Kozák při malbě v plenéru vnímal krajinu v netradičním rozpětí. Umělec vždycky maloval s
láskou, s respektem k dílu „božímu“ a s
uměleckou pokorou. Jeho přerovský dům
s ateliérem byl místem radostného života.
Žil a tvořil v něm až do svých pětaosmdesáti let.“
Na sklonku života se Vlastimil Kozák
přestěhoval ke své dceři – do Andělské
Hory na Bruntálsku. 5.12.1997 se právě
zde jeho osud naplnil. Andělská Hora se
dnes může pochlubit jednou z významných sbírek Kozákova díla. Obdobnou
sbírku, která je průřezem Kozákovy
tvorby a najdeme v ní nejen krajiny, ale
i květinová zátiší, vystavujeme na zámku Tovačově. Městu Tovačov byly obrazy
darovány v roce 1995 samotným autorem.
Výstavu ke 100. výročí narození Vlastimila Kozáka zorganizovali i v Přerově, kde je přístupná do 24. dubna 2011.
Zhlédnout ji mohou všichni zájemci v
historickém sále přerovského zámku.

kvetazaj

bu přátel JUDr. Jaroslava Krempla proběhl v zasedací místnosti Obecního úřadu v
Klopotovicích slavnostní křest této knihy
za hojné účasti obyvatel Klopotovic, ale i
pozvaných hostů.
Mgr. Antonín Havlin
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Regionální historie
má další knížku ….
V sobotu 12. března 2011 se vydala
další knížka regionální historie na svou
cestu za čtenářem. Jedná se o knihu Zdeňka Klobouka a Petra Indráka „Divizní
generál Ondřej Mézl v kontextu doby“.
Knihu vydal „Tovačovský zámek, o.p.s.,
Klub přátel JUDr. Jaroslava Krempla.“ A
právě v uvedenou sobotu se sešlo více než
šedesát lidí v kulturním sále obce Klopotovice, aby si účastí na křtu uvědomili,
kdo to byl Ondřej Mézl.
V úvodu zazněla píseň „Klopotovská
dědinka, meze polama, v překrásné Hané
rozkvitla, jako tá pomněnka“, zazpívaná
skupinkou pani Čechové, podtrhla vážnost malé obce, ze které vzešlo mnoho

vynikajících osobností a mezi nimi i
Ondřej Mézl. Kdo to tedy byl?
Divizní generál Ondřej MÉZL se narodil 2. prosince 1887 v Klopotovicích.
Jeho rodiče byli Jan a Marie a hospodařili
na gruntě. V letech 1898 – 1906 vystudoval reálku, a to do sexty v Prostějově
a v Lipníku nad Bečvou. Studium potom
dokončil na reálce v Kroměříži. V letech
1906 – 1910 absolvoval 6 semestrů Vysoké školy technické, obor stavební, v Brně
a pak se jeho život ubíral ve vojenské uniformě.
V knize nejde o barvité vyprávění či
o literaturu faktu, ale o solidní odbornou
práci opírající se o rozsáhlou literaturu,
rukopisy a archivní prameny. Mézlovy
osudy jsou zachyceny na pozadí událostí
té doby. I tento fakt je nesmírně důležitý,
především z hlediska pochopení uvede-

ných událostí a souvislostí. Práce je obohacena celou řadou cenných dokumentů
a fotografií, pocházejících především z
archívu rodiny generála Mézla.
Vystoupila pani PhDr. Hana Bártková,
redaktorka publikace, která dobře vystihla celý obsah knihy. JUDr. Jan Kux popsal
situaci v Rusku v letech první světové
války a účast našich legionářů na utváření světových dějin té doby. Vystoupili i
autoři knihy, byl přečten úryvek z knihy a
to vše bylo podrženo dobovou hudbou i
písněmi. Po křtu, jehož organizátory byli
místostarostka Klopotovic, paní Mézlová
a Dr. Kux, následovalo položení květin u
pomníku padlých, salva legionářů a pak
volná beseda s pohoštěním.
Díky za další knihu, která má vztah k
naší Hané.
Aj.

Ku l t u r n í a s p o l e č e n s k é d ě n í
Národní týden manželství
– letos podruhé
Národní týden manželství – letos s
mottem „Věrnost není slabost“, proběhl v
týdnu od 14. do 20. února. Tato celosvětově
podporovaná akce začíná mít pevné místo
i v tovačovském kulturním a společenském
dění. Celý týden totiž probíhaly aktivity, do
kterých se zapojili jednotlivci i organizace
působící v našem městě.
Hlavní organizační slovo měla opět
komise rady města – komise pro rodinu,
pomocnou ruku pak podaly komise pro
styk s veřejností a komise pro kulturu, sport
a cestovní ruch. Program akcí konaných v
NTM pomohla rozšířit městská knihovna,
ZŠ a MŠ Tovačov a Klub seniorů.
NTM byl zahájen v přízemních pro-
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storách zámku Tovačov výstavou fotografií
z útlých dětských let rodin, které je ochotně zapůjčily, a hraček, které se podařilo
nashromáždit díky některým z vás, nazvanou „Takoví jsme byli“. Výstavu otevřela
slavnostní vernisáž v neděli 13. února.
Celý týden ji pak mohla veřejnost navštívit. V letošním roce byla zpestřena soutěží
„Poznej svého zastupitele“. Její vyhodnocení i správné řešení najdete na stránkách
tohoto čísla.
I letos žáci devátých tříd ZŠ spolu se
svými vyučujícími a zástupci města zorganizovali svatební den nanečisto. V devátých
třídách byly vybrány 2 páry, které si řekly
své „ANO“ v obřadní síni zámku Tovačov. Tato „Svatba nanečisto“ ale nebyla tou
jedinou, kterou v tomto týdnu obřadní síň
zažila. „Svatbu na zkoušku“ absolvovaly i
děti z předškolního oddělení Berušek se

svými učitelkami. Tentokráte se obřad obešel bez zástupců města, sezdán byl pouze
jeden pár, ale nechyběly svatební šaty, kytička, snubní prstýnky ani první manželské
políbení. Hyperaktivní „otec svatby“ sice
během obřadu 2x oběhl obřadní síň, ale
dětem to nijak zvlášť nevadilo. Až odrostou, budou na tuhle svatbu jistě s pousmáním vzpomínat.
Školy – základní i mateřská – se rovněž
zapojily do výtvarné soutěže, kterou vyhlásil starosta města na téma „Moje nejoblíbenější hračka“. Všechny výtvarné práce
byly využity k výzdobě výstavních prostor
na zámku. Nejvydařenější z nich ocenil starosta malými dárky, které dětem předal po
ukončení výstavy. Na stejné téma děti psaly
i slohové práce, které byly rovněž vystaveny.
K NTM se ochotně připojila i měst-
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ská knihovna a Klub seniorů, který uspořádal besedu nazvanou: „Nad svatebním
albem...“.
Páteční společenský večer byl vyvrcholením a zakončením celého týdne manželství. Letošní jeho motto bylo „v retro stylu“
a jak se povedl, mohou říct všichni, kteří jej
absolvovali. Těm, kteří chyběli, snad alespoň trošku nastíní průběh večera následující řádky. V retro oblečení (z 60., 70., 80. let)
bylo možné vidět nejen některé přítomné,
ale v tomto duchu se nesla i letošní – prakticky už neodmyslitelná – módní přehlídka, která přivedla mnohé přítomné k němému úžasu, obdivnému pokyvování, ale
hlavně k příjemnému pobavení. K vidění
byly nejrůznější doplňky našich maminek,
babiček i prababiček, účesy ba i pejzy, na
které už jsme dávno zapomněli, nebo šaty,
které už mnozí z nás z nedostatku úložného prostoru dávno zlikvidovali. Fantazii se
prostě meze nekladly, a také proto byly některé modely oceněny drobnými cenami. Jak
jinak než v retro stylu se linula i hudba. Hity
60., 70. a 80. let zahraniční i naší hudební
tvorby zněly do brzkých ranních hodin. A
protože bez soutěže by to nešlo, všichni přítomní mohli ukázat svůj tipovací talent už
při příchodu, kde byli tázáni hned 2x. První
dotaz byl tip na počet svateb v roce 1975
a druhý na počet narozených dětí v roce
1972. Nejpřesnější odpovědi byly odměněny a rovněž byli vylosováni výherci soutěže

výstava hraček na zámku

módní přehlídka
„Poznej svého zastupitele“.
S přípravou všech akcí probíhajících v
NTM nám pomáhala celá řada dobrovolníků. Bylo to zejména při instalaci výstavy
na zámku, při výzdobě a přípravě sportovní
haly apod. Všem patří velké poděkování od
organizátorů akce. Poděkovat bychom chtěli ale také všem, kteří nám ochotně zapůjčili
rodinné fotografie ze svého dětství, hračky
a ostatní doplňky.
kvetazaj

šťastný výherce „retro“ doplňku

moderátorské duo

modelka „Katka“
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Členové zastupitelsva města v dětském věku:
1. Jarmila Kyasová
2. Ing. Milan Trnkal
3. Mgr. Antonín Havlin
4. Mgr. Bc. Leon Bouchal (starosta)
5. Jarmila Zavadilová
6. Mgr. Veronika Zavadilová
7. Marek Svoboda (místostarosta)
8. Ing. Bohumíl Vykoupil (radní)
9. Ing. Petra Hirschová (radní)
10. MUDr. Jindřich Palčík (radní)
11. Ing. Petr Pumprla
12. Miroslav Peřina
13. Zdena Dopitová
14. Pavel Bezděk
15. MUDr. Dagmar Bouchalová
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Folklorika a natáčení v Tovačově
V březnu tohoto roku proběhlo v prostorách zámku i jeho okolí natáčení ČT
Brno pro pořad Folklorika. Vše začalo
jedním telefonátem, kdy dramaturgyně
tohoto pořadu hledala náplň pro jeden z
dubnových dílů. Oslovený režisér Miroslav Kačor znal Tovačov, protože kolem
často jezdil, ale nikdy jej nenavštívil. Snad
právě proto, že tyčící se spanilou věž chtěl
vidět zblízka, začal hledat o Tovačovu
informace. Když narazil na jméno Františky Xavery Běhálkové, měl celkem jasno, pak už stačilo jen kontaktovat Zdenu
Ludvovou a dohodnout vše potřebné.
První fáze natáčení proběhla v pátek a
v sobotu 11. – 12. března. Protože, jak už

název napovídá, se jedná o pořad s folklorní tematikou, je i obsah věnován hlavně folklóru a hanácké tradici. Natáčelo se
ovšem na mnoha místech našeho města
– hlavně na zámku, na náměstí, u rybníka apod. Druhá fáze natáčení proběhne
až po uzávěrce tohoto čísla 26. března na
soutěžní přehlídce dětských folklorních
souborů „Tovačověské fěrtóšek“.
Folklorika je dokumentární pořad,
který vysílá ČT 2 každý týden. Díl natočený v Tovačově budou mít diváci možnost sledovat v sobotu 23. 4. 2011 v ranních hodinách.
kvetazaj

Jistě, pane ražisére...

U rybníka se točila píseň Teče voda od Plumlova

Hlavně nám, pane kameramane, neupadněte

LISTY Z KALENDÁŘE
Začíná jaro. Příroda se probouzí, slunce krásně hřeje, vše
kolem rozkvétá. A to je také čas, kdy začíná sezóna kulturních
akcí.
Stejně jako v loňském roce si Tovačovský zámek, o.p.s., připravil pro letošní rok mnoho zajímavých akcí. Ale začněme
hezky od začátku.
Loňský rok uzavřely Vánoce na zámku, které proběhly 11. a
12. prosince tentokráte na téma koření. Návštěvníci si v nově
opravených prostorách arkádového křídla mohli projít tématicky zaměřenou prohlídku, na níž se seznámili s historií koření
– prošli se po obchodních stezkách, navštívili někdejší hlavní
obchodní centrum v italských Benátkách, přenesli se do světa
Orientu, mohli obdivovat a nechat se inspirovat květinovými
vazbami, jež byly doplněny kořením.
Doprovodný program doplnila soutěž O nejlepší zámecký
štrúdl a křest knihy Poznávej své město aneb Průvodce Tovačovem.
A co nás čeká v nejbližší době? Nejprve to budou Velikonoce na zámku, které proběhnou 23. - 25. dubna, a následně 14.
května Poznávej své město, kdy se podíváme po našem městě a
poodhalíme oponu historie.
O všech připravovaných akcích se více dozvíte na www.
tovacovskyzamek.cz a nebo na plakátech.
Mgr. Antonín Havlin
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Zábavné odpoledne pro děti s Klubem dětí a mládeže Tovačov
V sobotu 5. února naše sdružení připravilo pro děti již tradiční Zábavné odpoledne plné soutěží, tanečních i hudebních
kreací a zábavy.
Opět jsme využili spolupráce s Ing. Františkem Lízalem,
který nám v rámci večerního Farního plesu umožnil využít
prostory hasičské zbrojnice v Tovačově již v odpoledních hodinách a připravit našim „nejmladším“ zábavný program.
Během celého programu si děti vyzkoušely tradiční sportovní disciplíny, jako např. hod na cíl, hod na terč, skoky v pytli,
chůze na chůdách, slalomové disciplíny s motorickými dovednostmi, prolézání tunelu atd. Nechyběly ani soutěže družstev,
při kterých se utkali chlapci a holčičky při koulování papírovými koulemi, při skládání a rozkládání hlavolamů, navlékání korálků, skocích v pytli a také vyřazovací hře s hudebním
doprovodem.
Soutěže se nevyhnuly ani dospělákům. Tyto řady zastoupily kolegyně z Klubu dětí a mládeže Tovačov, které nepokazily zábavnou atmosféru celého odpoledne a dětem i ostatním
přítomným dokázaly, že soutěživost a hravost není jen otázkou

dětského věku, a porovnaly své „skoky v pytli“. Za své výkony si
děti i dospěláci zasloužili sladké odměny.
Celé odpoledne nám hudební doprovod zařídil „strejda“
Michal Koutný.
Nedílnou součástí tohoto odpoledne byla také dětská tombola, kterou pro děti připravili rodiče a drobní živnostníci z
našeho města, kterým patří opravdu velké poděkování: Studio
Mix –p. Hrubá, Jamajka – p. Zavadilová, Sklo-porcelán – p.
Peřinová, Večerka – p. Gregovský, Hotel U Tří králů, Cukrárna Štěstí, Mudr. Zatloukalová, manželé Švalbachovi, Valentovi,
Kyasovi, Mračkovi I+J., Žákovi, Svítkovi L+T., Horákovi I+J.,
Vojtaškovi Z+M., Klimtovi a Česká pošta – pobočka Tovačov.
Za Klub dětí a mládeže Tovačov bychom chtěly také poděkovat rodičům a prarodičům, kteří svou účastí podpořili tuto
akci. Získané finanční prostředky poslouží na realizaci dalších
aktivit pro děti a mládež v našem městě.
Za Klub dětí a mládeže Tovačov, o.s., Kyasová Jarmila a
Žáková Dana, foto Vojtašek M.
www.kdmtovacov.websnadno.cz

Jak jsme slavili MDŽ
U příležitosti MDŽ jsme s našimi
dětmi navštívili Klub důchodců a seniorů v Tovačově. V krátkém dramatickém
pásmu děti recitovaly básně a zazpívaly
písničky o rozkvétajících kytičkách, hřejivém a radostném sluníčku a v neposlední řadě neopomněly na veršovánky pro
maminky a babičky.
Děti připravily pro přítomné ženy
papírové kytičky pro připomínku na
dnešní setkání a obohatily sebe i ostatní o
velmi příjemné a radostné chvíle v dnešním ukvapeném světě.
Stejné vystoupení měly děti možnost
předvést i v Oplocanech, kde jsme byli
pozváni také při příležitosti oslav MDŽ.
Společně s námi své vystoupení “Holky
z Texasu“ předvedla i děvčata z TJ Sokol
Tovačov. Všem zúčastněným děkujeme
za přípravy a spolupráci.
Za Klub dětí a mládeže Tovačov, o.s.,
Kyasová Jarmila a Žáková Dana
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HASIČSKÉ STŘÍPKY
135 let SDH Tovačov
V letošním roce oslaví SDH Tovačov již
135. výročí svého vzniku, podívejme se do
historie a připomeňme si, co předcházelo
vzniku hasičského sboru a jaké byly jeho
počátky.
V minulosti byl oheň často nezvaným
hostem, vzpomeňme velké požáry, které
postihly Tovačov - 1470 (první zmínka,
že Tovačov vyhořel), 1770 (vyhořelo celé
město).
Lidé poznali velkou a ničivou sílu ohně
a cítili se před jeho ničivostí bezbranní.
Jeden takový požár je zmiňován také v
pověstech, a to, kdy ve středu 10. září 1783
spolu s městem vyhořel i zámek a shořela
i vysoká cibulovitá báň na zámecké věži.
Oheň vznikl v Židovské ulici a vyhořely
- Židovská ulice, zámek i s chalupami na
Hrobech až po farní kostel, tři strany města,
jedna strana Široké ulice až po Lapač. Od
tohoto požáru byla zámecká věž pokryta
jen nízkou střechou až do druhé poloviny
19. století, kdy teprve byla věž opatřena
barokní bání a lucernou. Tato událost je
popsána v pověsti O labuti s červeným
zobákem :
„.........Jednoho podzimního rána rozjel
se myslivec Josef do Tovačova jako denně s
hlášením a pro rozkazy. Když přejel Markův most, uviděl nad městem černý dým.
To hořelo židovské město. Dal koni ostruhy
a tryskem dojížděl k zámku, ale ten stál v
jednom plameni a vysoká báň hlavní věže
se právě řítila se strašným rachotem dolů.
Jak prach trochu usedl, začali lidé křičet a
ukazovat na hořící věž. I Josef zvedl zrak a
vidí, ach bože, co vidí? Krásná, překrásná
bílá labuť s červeným zobákem krouží nad
požárem a zpívá tak smutnou píseň, že všeci
posmekli beranice, jak na pohřbu, i náš myslivec. .................“ (Bohumír Štégr, Zázračná
slunečnice,Profil Ostrava 1972,str.15.- 20,
nebo také Bohumír Štégr, Kam až dohlédneš, Katos Kojetín 2001,str.16-21)
Mnohdy člověk oheň často také zneužíval, a to v neklidných dobách válek a drancování, kdy vojska při svých taženích vypalovala celá města a tak to bylo i Tovačově
– 1620 (polští kozáci vypálili město). Další
ránou pro město byla třicetiletá válka - po
obsazení Olomouce v červnu 1642 tovačovský zámek zprvu odolával švédským
útokům, město však bylo nejen vydrancováno, ale i vypáleno. Nakonec padl i zámek.
Roku 1808 vyhořela rybárna (haltýře) po
návštěvě města francouzským vojskem.
A jak říká jedno moudré přísloví: Oheň
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je dobrý pomocník, ale zlý pán !
První myšlenka ke zřízení hasičského
sboru v Tovačově vznikla po zničujícím
požáru v roce 1872, ale nakonec zůstalo jen
u úvahy. Popud k založení hasičského sboru vzešel od pana Františka Štégra, vedoucího úředníka Občanské záložny. František
Štégr v roce 1874 prosadil peněžní dar 800
zlatých Občanské záložny na zakoupení
stříkačky od firmy Smékal z Čech pod Kosířem a tak se také stalo, ale u toho také jen
zůstalo - Sbor dobrovolných hasičů založen
nebyl. Teprve o rok později (1875) byl ustanoven výbor pro zřízení hasičského sboru.
Byly vypracovány stanovy, které nebyly
vrchností schváleny. Teprve po přepracování byla jejich druhá varianta schválena.
Na svátek sv. Josefa - 19. března 1876,
po mši svaté proběhla ustavující valná hromada a do sboru bylo přijato 36 občanů,
velitelem byl zvolen František Látal, náčelníkem Jan Sedláček a náčelníkem u stříkačky František Žák.
Sbor byl vybaven zakoupenou stříkačkou, dvoukolovým hadcovým vozem, trilichovými oděvy a posunovacími žebři. Dále
výstroj byla doplněna pásy se sekyrkami a
kožené čepice, lezci měli přilby a provazy.
Na hasiče nezapomněla ani šlechta, Jan
hrabě z Kuenburgu dal na cvičení hasičům
postavit dvoupatrovou věž, která byla umístěna Na Podzámčí.
První cvičení Sboru v Tovačově proběhlo 9. dubna 1876, kdy při cvičení zapálil jeden občan oheň v Pastouškách, kde se
cvičení konalo. Byl zvědaví, jak se hasiči
budou chovat při skutečném ohni. Výsledkem zvědavosti bylo 8 vyhořelých domů.
Další požár - první přespolní - vznikl
11.dubna v Ivani, vyhořelo 6 domů. A tak
v prvním roce činnosti Sboru zasahovali hasiči ještě u deseti požárů v okolních
obcích. Lze konstatovat, že v prvním roce
svojí činnosti se hasiči opravdu nenudili.
Také došlo k prvnímu zranění hasiče při
zásahu - 9.května, kdy vyhořelo 27 domů a
požár si vybral svou daň v podobě jednoho
vyhaslého života.
Další roky byly krušné. Bylo mnoho
zásahů a mnohdy se stávalo také to, že za
noc hořelo i několikrát. To vedlo k jednomu, členové hasičského sboru byli unaveni
a houfně sbor opouštějí. Členská základna
klesá na 12 členů. Dalším zásahem do života Sboru bylo zřícení lezecké věže, při které
došlo ke zranění hasiče. Pozitivem tohoto
období je zakoupení sundavací stříkačky s
vozem pro mužstvo.

K obnově a stabilizaci Sboru dochází v
roce 1890, kdy se vedení ujímá mladý učitel
František Masařík. Za jeho vedení vstupuje
do Sboru 24 mladých mužů.
Taková je stručná historie počátků
hasičského sboru v Tovačově. Co dodat na
závěr? Již 135 let tovačovští hasiči vyvíjejí
dobrovolnou činnost při ochraně majetku
svých občanů a nejen jich a v minulosti i
v šíření osvěty ve městě. Neustálá výchova mladé generace hasičů po celé období
vnesla štafetu hasičské tradice až do současnosti. A to je dobře, neboť nikdo totiž neví,
kdy může hasiče (záchranáře) potřebovat.
Vždyť zasahují nejen při ohni, ale i při
povodních, větrných smrštích, dopravních
a jiných kalamitách.

Z hasičského notesu
Dne 5. března se ve sportovní hale v
Tovačově uskutečnil již 11. ročník soutěže mladých hasičů s názvem Hasičské
piškvorky, které každý rok společně s městem Tovačov pořádá Moravská hasičská
jednota OV Přerov.
V letošním roce se soutěže účastnilo 80
dětí ze šesti hasičských sborů.
V mladší kategorii (5-12 let) zvítězili
soutěžící z Lobodic před družstvy z Tovačova a Týna nad Bečvou a v kategorii starší
(12-16 let) zvítězili soutěžící z Přerova před
družstvy z Čelčic a Lobodic.
Příznivci hasičských slavností nechť
si vyhradí 30. dubna, neboť v tento den
se koná na Svatém Hostýně 18. hasičská
pouť (více na www.hostyn.cz) a 4. hanácká
hasičská pouť v Dubu nad Moravou (více
na www.dubnadmoravou.cz).
Mgr. Antonín Havlin
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Městská knihovna v Tovačově
Loňský rok byl v tovačovské knihovně
poněkud hektičtější. Jednou z důležitých
akcí byla revize celého knihovního fondu, kdy bylo nutné, aby všechny knihy
prošly kontrolní evidencí v databázi PC
a zároveň i kontrolou podle vytištěných
seznamů. Vzhledem k tomu, že tovačovská knihovna disponuje zhruba 12 000
knižními tituly, které jsou uloženy ve čtyřech místnostech, tak to obnášelo kromě
nutnosti pečlivé administrativní práce i
docela slušný fyzický výkon. Revize knih
byla zahájena poslední týden v červenci
a pokračovala celý srpen, a z toho důvodu bylo v knihovně zavřeno. Po dobu 3
týdnů byla nutná výpomoc dalších dvou
pracovnic p. Mileny Černé a p. Elišky
Březinové. V září se dokončovaly knihy
pro děti a mládež již při plném provozu
a zhruba do listopadu pokračovala kontrolní evidence knih, které čtenáři postupně vraceli.
V průběhu této práce byly na poškozených knihách provedeny potřebné
opravy vč. výměny obalů a velmi opotřebované tituly a časopisy byly vyčleněny k
pozdějšímu vyřazení a odepsání z fondu
knihovny. Poté budou nabídnuty za symbolickou cenu k prodeji.
V měsíci srpnu jsem obdržela nečekanou, ale příjemnou zprávu, že mohu
využít jednu z volných tříd ve škole k

vybudování oddělení knih pro děti a
mládež.
Tady podotýkám, že již roky usiluji o
získání větších prostor pro knihovnu, a tak
jsem již dříve zjišťovala i možnosti ve škole. V té době byly všechny místnosti budovy využívány, a tak mi p. ředitel Pavel Odehnal přislíbil, že pokud se uvolní některá
třída, tak mi ji dá k dispozici. Potěšilo mě,
že svůj slib dodržel a po dohodě s panem
starostou Leonem Bouchalem ještě společně zajistili i výměnu poškozené podlahové
krytiny a vymalování místnosti.
Za všechny čtenáře patří oběma
jmenovaným velké poděkování.
Vzhledem k tomu, že jsem na r. 2010
neměla v plánu žádné mimořádné výdaje, byla jsem nucena vycházet ze svých
stávajících finančních možností. Zajistila jsem několik nových knižních regálů,
nástěnný věšák s lavicí a zbývající vybavení dětského oddělení bylo doplněno
vyřazeným nebo nevyužitým nábytkem
z městského úřadu, který prošel menšími
„kosmetickými“ úpravami.
Přesto si myslím, že se mi podařilo
vytvořit příjemné prostředí a kulturní zázemí, které využívají nejenom děti
školního věku, ale mezi návštěvníky jsou
i malí 2-3 letí „čtenáříčci“, kteří si chodí pro své oblíbené obrázkové knížky se
svými rodiči, sourozenci nebo s babička-

mi. Dětské oddělení je otevřeno každou
středu od 13 – 17 hod.
V měsíci únoru přijal moje pozvání
klub starších seniorů, kteří zhlédli prostory stávající knihovny na náměstí a poté
navštívili i pobočku dětského oddělení ve
škole. Tam na ně čekalo malé posezení
a seznámení s proměnami tovačovské
knihovny v průběhu 20 let.
Celá akce proběhla ve velmi přátelské
atmosféře a zanechala ve mně příjemný
pocit.
Další aktivity se odehrávaly v rámci
celorepublikové akce „Březen – měsíc
čtenářů“. Knihovnu navštívily 2 oddělení dětí z mateřské školy a společně jsme
si popovídali a prohlédli si obrázkové
knížky pro nejmenší. Dále se uskutečnily knihovnické lekce pro I. stupeň ZŠ, ve
kterých se žáci 2., 3., 4. a 5. tříd seznámili s knihovnou, jejími službami, nabízenými knížkami a celkovou orientací v
knihovně. Pro děti ze školní družiny byly
připraveny hádanky a zajímavé úkoly.
Knihovnu na náměstí můžete navštívit každé pondělí a čtvrtek od 8 – 12, 13
– 17 hod.
Veškeré potřebné informace jsou k
dispozici na webu:
www.knihovnatovacov.cz
Lenka Pazderová, knihovnice

Dočkáme se prvního hnízdění labutě zpěvné v České republice?
Labuť zpěvná se žlutým límcem 7R42 sever, kde tento druh hnízdí. Co o ní víme?
je středomoravskou legendou. Pravděpo- Je to samička a límec dostala na zimovišti v
dobně neexistuje ptačí jedinec, o kterém Německu již jako dospělá 19. 1. 2006. V naší
by vyšlo více článků v médiích. Díky nim republice byla poprvé zjištěna 16. 4. 2006 v
dostává Moravský ornitologický spolek Tovačově. Od té doby už Českou republiku
pravidelné zprávy o jejím výskytu i od neopustila, a stala se tak první labutí zpěvobčanů. Nejvíce dotazů na ornitologických nou s trvalým pobytem u nás. Objevila se
na Hodonínsku u Bzenexkurzích v Tovačově se
ce, v Chropyni na Krotýká toho, kde pobývá
měřížsku a delší dobu
a zda ji dnes uvidíme. I
pobývala také v Kojetízkušení ornitologové z
ně. Pravidelně se vracívá
celé republiky přijíždějí
do Tovačova a s oblibou
na střední Moravu, aby
zimuje v Kroměříži.
konečně uviděli labuť
Snažila se také zahnízzpěvnou. Tento druh
dit, ale neměla partnera.
se u nás totiž objevuje Zpěvanka s partnerem
Společná snaha se samjen velmi vzácně v zimě
cem
labutě
velké
logicky
k ničemu nevedla.
nebo na tahu. Je to prostě naše princezna
Pravděpodobnost,
že
se u nás setká s
Zpěvanka a zasloužila by si diplom za projedincem
stejného
druhu,
je velmi malá,
pagaci ornitologie.
navíc
vzhledem
k
tomu,
že
by to měl být
Odkud pramení její popularita? Neposamec,
klesá
automaticky
na
polovinu.
Dne
chybně ze dvou věcí. Díky označení je jasně
7.
2.
letošního
roku
objevila
v
Tovačově
Jarrozpoznatelná mezi dalšími jedinci svého
mila
Kačírková,
členka
Moravského
ornitodruhu. Navíc se již řadu let odmítá vracet na
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logického spolku, Zpěvanku s další labutí
zpěvnou. Vzhledem k tomu, že tento jedinec vytrvale odháněl od Zpěvanky všechny labutě velké v okolí, dá se předpokládat, že se jedná o samce, který začíná hájit
hnízdní teritorium. Následně se pár objevil v Kroměříži a po několika dnech opět
v Tovačově. Co bude dál? Možné jsou tři
scénáře. Pár může spolu odletět a zahnízdit na severu, mohou se rozdělit, a Zpěvanka opět zůstat „na ocet“. Ornitologové
však doufají, že by se mohli dočkat vůbec
prvního hnízdění labutě zpěvné v České
republice. Obracejí se proto na veřejnost
s výzvou, aby ohlásili její případný výskyt.
Samozřejmě uvítáme hlášení o každém
límcovaném nebo kroužkovaném ptačím
druhu.
Adolf Goebel, jednatel Moravského
ornitologického spolku
Kontakt: mobil 776 064 743,
e-mail goebel@mos-cso.cz
Autorka fotografií: Jarmila Kačírková
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Sport
oddíl cykloturistiky v Tovačově

BLÍŽÍ SE JARO,
POJEĎTE S NÁMI !
Nejdřív krátce zhodnotím minulou
sezónu našich cyklovýletů.
Měli jsme předsevzetí, že najedeme
1000 km.
Podařilo se nám závazek překročit na
1.438 km.
Všechny výlety byly úspěšné, ať již to
byly trasy kratší ( Skalka , Kojetín - dračí
lodě, Chropyně – koupaliště, Prostějov
- botanická zahrada a jiné ) nebo delší
(Čechy pod Kosířem - zámek a muzeum
kočárů, lázně Slatinice, Osek - Jadran,
tady jsme pro velký úspěch a hlavně příjemné koupání na Jadranu byli dvakrát).
Těšíme se už na jarní sluníčko a vyjedeme na náš první výlet, který je tradičně
do Lobodic do lesa .
Rádi uvítáme další zájemce o cyklistiku.
Kola ve výborném stavu a dobrou
náladu si přivezte vždy v sobotu ve 13.30
k sportovní hale, kdy vyjíždíme na předem naplánovaný výlet .
Karla Kůrková

Číslo 2/2011
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Kynologové v Tovačově
slaví 40 let
Jak ten čas letí… Před čtyřiceti lety, v
roce 1971, proběhla v hotelu U Tří králů
ustavující schůze kynologické organizace,
která takto zahájila v Tovačově oficiálně
svou činnost, zaměřenou na výcvik psů.
O tři roky později město přidělilo kynologům cvičiště vedle hřiště. Mimochodem,
zde se cvičí dodnes :-) Kynologové se od
počátku věnovali sportovní kynologii, to
znamená nácviku poslušnosti, obran a
stop. Činnost kynologického klubu byla
později rozšířena i o výcvik záchranářských psů a v roce 1990 byla v Tovačově
založena Záchranná brigáda kynologů
severní Moravy pod vedením Květoslava Štibory a Pavla Strnada. Brigáda pak
změnila svůj název po statutárním rozdělení krajů na Záchranná brigáda kynologů Olomouckého kraje. Je zastřešena
Svazem záchranných brigád kynologů
ČR. Záchranářský výcvik obsahuje plošné vyhledávání, sutiny i vodní práce.
Za dobu svého působení se naši kynologové zúčastnili se svými psy spousty
soutěží, závodů, dokázali s nimi úspěšně
složit zkoušky z výkonu podle národních
i mezinárodních zkušebních řádů apod.
Tímto však jejich činnost zdaleka nekončí. Tovačovští kynologové prezentovali
mnohokrát své dovednosti na předváděcích akcích pro veřejnost, na Dnech dětí,
ale dokázali se také uplatnit při praktických nasazeních, jako například při
povodních v roce 1997, při hledání utonulého v Přerově na Laguně, při hledání
sourozenců Vosmanských apod. Kyno-

autor fotografie Lukáš Janošťák

autor fotografie Lukáš Janošťák

z fotogalerie ZBKOLK http://www.zbkolk.websnadno.cz/Fotogalerie.html z alba http://maliraj.rajce.
idnes.cz/VZ_Tovacov_8.11.08/,

autor fotografie Pavel Coufalík

logický klub v Tovačově se podílel na
organizování „psích akcí“, jako byl např.
mládežnický tábor sportovní kynologie,
tábor agility a dogfrisbee olomouckého
sdružení Kirican, na zajištění 4. ročníku dogfrisbee závodu Kirican DiscDog
Freestyle, na 5. ročníku se právě pracuje.
Pořádaly se zde zkoušky z výkonu, závody, například BOHEMIA CUP v roce
2008, Pavel Strnad zajišťuje několikrát
do roka v Tovačově tréninky pro olomouckou záchrannou brigádu. V současné době je registrováno v klubu 56 psů.
Kynologický klub rovněž spolupracuje s
Městským úřadem Tovačov při odchytu
zatoulaných psů a jejich dočasném zajiš-

tění v kotcích, které jsou umístěny v areálu kynologického cvičiště. V tomto roce
se zaměření kynologů ještě dále rozšiřuje,
jelikož právě začínáme s výcvikem agility,
tedy dalším psím sportem, který je vhodný pro všechny psy a jejich páníčky, kteří
mají rádi hru se psem a trochu veselého
závodění. Tréninky sportovní kynologie
probíhají vždy v neděli od 9 hod., agility
po dohodě na tel. 724 734 160.
Ing. Marcela Coufalíková
Zvolenov 588
Tovačov
tel. 724 734 160
m.coufalikova@c-mail.cz

Pozvánky
Pálení čarodějnic
30. dubna 2011 od 14 hodin
v zámeckém parku,
program zahájí ve 14 hodin
Letní sněhulák s Doňou Bonboňou a
Fešákem Pinem,

vystoupení Anny K
– uvidíte už v 15 hodin,
jako další vystoupí
hud. skupiny Traband (21 hodin)
a Galaxy, šermířská skupina Ignis,
dále bude možné vidět – bublinovou
show, ohňovou show, miss čarodějnice
v kategoriích junior i senior,
ohňostroj apod.
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POZVÁNKA
SDH Tovačov spolu s HZS Olomouckého kraje, ÚO Přerov a městem Tovačov si dovalují pozvat všechny zájemce a
příznivce hasičského sportu na 3. ročník
ŽELEZNÉHO HASIČE, který se uskuteční 16. dubna od 9 hodin v areálu
zámeckého parku.
Na všechny se těší pořadatelé. Občerstvení zajištěno.

Pozvánka na jarní koncerty
ZUŠ v Tovačově:
Koncert k zahájení zámecké sezóny

1. dubna 2011 v 17.00 hodin – sál ZUŠ
vystoupí žáci ZUŠ Tovačov
Jarní žákovský koncert

14. dubna 2011 v 16.00 hodin – sál ZUŠ

14. KVĚTNA - DEN MODELÁŘŮ
Jaro je v plné síle a modeláři jsou již v
očekávání své druhé výstavy ve sportovní
hale v Tovačově. Termín je stanoven na
14. května a pořadatelé vyvíjí nadlidské
úsilí pro překonání loňského zcela mimořádného ohlasu na premiérovou výstavu.
Smělé plány postupně získávají reálné
obrysy, a tak již nyní můžeme jako závdavek potvrdit účast vojenské techniky ve
větším rozsahu, než bylo k vidění před
rokem, a další novinky ze světa military.
Pokud jste se dříve věnovali modelaření nebo vaše dítko se snaží o modelaření , vystavte vaše exempláře! Podmínky
pro vystavovatele sledujte na www.plasticpeopleoftovacov.wbs.cz
Brány se otevírají již 14. května 2011
od 9 do 16 hodin ve sportovní hale.
Václav Bílý, Zdenek Macháček,
Mojmír Skopalík, Marcel Klauda

1. absolventský koncert

5. května 2011 v 16.00 hodin – sál ZUŠ
Pavel Francírek – keyboard, Tereza Dohnalová – zobcová flétna a keyboard
2. absolventský koncert

12. května 2011 v 16.00 hodin – sál ZUŠ
Terezie Burianová, Lucie Pavlíková, Magdalena Rajtarová,
Iveta Pavlíková – zobcová flétna
3. absolventský koncert

19. května 2011 v 16.00 hodin – sál ZUŠ
Kateřina Rudolfová – zobcová flétna, Kamila Rozehnalová
a Marie Vojkůvková – klavír
Operka J. Uhlíře a Z. Svěráka
„BUDULÍNEK“

24. května 2011 v 9.00 a 10.15 hodin pro MŠ a ZŠ – sál ZUŠ
31. května 2011 v 16.00 hodin pro veřejnost – sál ZUŠ

Zápis nových žáků pro školní rok
2011/2012
1. a 2. června 2011,
13.00 – 16.00 hodin v ZUŠ

Změna termínu akce
„Těšíme se na prázdniny“,
kterou organizuje Klub dětí a mládeže
s SDH Tovačov se uskuteční v sobotu
25.6.2011 na hřišti Pod Břízami.

Plán veřejných zasedání
zastupitelstva města v roce 2011:
červen
září
prosinec

pondělí 20. 6.
pondělí 19. 9.
pondělí 12. 12.

ZmČna termínu noþních
prohlídek
Letošní noþní prohlídky jsou
pĜesunuty na sobotu 2.7.2011.
Číslo 2/2011
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Dne 7- 8. 5. 2011 se budou konat rybářské 24hodinové závody
jednotlivců na revíru Tovačovská Jezera – jezero ANNÍN III.
Závody pořadá Jiří Zahradníček – Rybářství Tovačov.
Časový harmonogram:
Sobota 7. 5. 2011:
Prezentace – 6:00 - do naplnění lovných míst
Zahájení závodu – 9:30
Přesun na místa lovu – 10:00 (před touto dobou nesmí být
nikdo na vybraném místě)
Zahájení lovu – 11:00
Neděle 8. 5. 2011:
Ukončení lovu - 11:00
Vyhlášení výsledků předání cen -12:30
Přihlášení do závodu.
1. Přihlášení pomocí přihlašovacího emailu odeslaného na
adresu zavody.tovacov@seznam.cz - obratem obdržíte pokyny
k uhrazení startovného se seznamem volných míst.
2. V místě závodu při prezentaci
3. V místě prodeje povolenek na Tovačovská Jezera v Anníně
Informace na tel: 733 180 036
Startovné: 1000.- Kč
Lov:
Lovná místa se nelosují. Místo si každý vybírá z připravené
orientační mapky v pořadí, ve kterém byla přijata platba startovného. Výměna jednou vybraného místa je možná jen se souhlasem pořadatele, a to pouze za neobsazené místo a jen před
zahájením závodu. V průběhu závodu nebude výměna míst
povolena.
Loví se dle rybářského řádu platného pro RR Tovačovská jezera v režimu povolenky speciál, bez možnosti zavážení návnad,
nástrah, použití bójek a lodí. Před a ani v průběhu závodu
nesmí nikdo ze zúčastněných na vodu. Jezero bude pro lovící
uzavřeno od pátku 6. 5. 2011 24:00 hod. do neděle 8. 5. 12:00
hod. Zbývající jezera – Jih a Troubky – uzavřena nebudou.

Každý lovící si může ponechat 1. ušlechtilou rybu dle platného rybářského řádu Tovačovských jezer. Ponechaná ryba musí
být výrazně označena rozhodčím v úlovkovém listu a nesmí být
vyměněna za rybu jinou.
Bodování:
Boduje se kapr obecný od 45cm, amur bílý od 60cm, bolen dravý
od 40cm, úhoř říční od 45cm, lín obecný od 25cm, jelec tloušť
od 25cm a cejn velký od 25cm. Tedy jen vyjmenované ryby, které dosahují minimální povolené míry stanovené v rybářském
řádu Tovačovských jezer. 1 cm = 1bod.
Bodování provádí rozhodčí, který bude pravidelně obcházet
svůj úsek. Body se zapisují do „startovní karty“ a do „sektorového výkazu“. Neponechaný úlovek musí být po zapsání neprodleně a s největší ohleduplností vrácen zpět do vody.
Vyhodnocení:
Pořadí bude stanoveno podle počtu bodů. V případě rovnosti
bodů rozhoduje o lepším umístění větší průměrná délka všech
bodovaných ryb.
Budou připraveny hodnotné ceny v kategoriích.
Protest:
Každý závodník má právo podat protest. Podání protestu je
zpoplatněno částkou – kaucí 500.-Kč. O oprávněnosti protestu
rozhodne ihned po jeho podání ředitel závodu spolu s hlavním
rozhodčím. V případě neuznání protestu propadá kauce ve prospěch pořadatele.
Závěrečné ustanovení:
Každý startující se závodu účastní dobrovolně. Souhlasí s pravidly a rybářským řádem Tovačovských jezer, což potvrdil uhrazením startovného.
V případě závažného porušení výše zmíněných pravidel může
být závodník bez náhrady ze závodu vyloučen.
Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí.
Kategorie – 1- 3 - místo dle počtu dosažených bodů.
Ceny za vítězství v sektorech.
Nejdelší Kapr.
Nejdelší Amur.
Nejdelší jiná ryba .
Jedna z hlavních cen je skútr: HONDA X8R

ILUSTRAČNÍ FOTO

Redakční rada Tovačovského Kamelotu pracuje v tomto složení:

Květa Zajícová – odpovědný redaktor, e-mail kvetazaj@seznam.cz
PhDr. Marta Sedlářová – jazykový korektor
Eva Bouchalová – jazykový korektor
Mgr. Arana Nosálová – redaktor pro kulturu
Petr Kůrka – sportovní redaktor
Alena Skoupilová – redaktor, e-mail mu@tovacov.cz
Uzávěrka dalšího čísla bude 6.6.2011, příspěvky můžete zasílat elektronicky na uvedené e-mailové adresy nebo je odevzdat na sekretariátě MěÚ Tovačov.
Třetí číslo vyjde v červnu 2011.
Tovačovský Kamelot zaregistrovaný OÚ pod číslem PR 48 vydává MěÚ Tovačov, Náměstí 12, náklad 400 ks, tisk: Vydavatelství Brázda, Břeclav.
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Inzerce
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Národní týden manželství - společenský večer v retro stylu

Výstava na zámku
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