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Příměstský tábor

Tovačovský Kamelot

Oznámení pro občany města.
Informace pro občany

Zrušení místa pro sběr tříděného odpadu v Olomoucké ulici.
Pro stále se opakující skládkování odpadů, které
patří do sběrového dvora nebo do kontejnerů, zrušilo
město Tovačov místo pro sběr tříděného odpadu v ulici
Olomoucká. Kontejnery byly rozvezeny na jiná sběrová
místa v Tovačově. Oznamujeme občanům, že při nedodržení zásad při třídění odpadů mohou být zrušena
nebo přesunuta i další místa pro sběr tříděného odpadu v Tovačově.

Upozorňujeme občany, že do hnědých kontejnerů na
bioodpad patří pouze rozložitelné odpady z domácností a ze
zahrádek. Při kontrolách jsou často nalézány igelitové tašky
a pytle s odpadem. Při opakujících se problémech s tříděním
bude město Tovačov nuceno od této služby občanům odstoupit.

P r o g r a m ov é p r o h l á š e n í R a d y m ě s ta Tova č ova
O b d o b í 2 0 11 – 2 0 14
Motto:
Tovačov je město, kde se setkává minulost s přítomností a které je vstřícné
k budoucnosti.
Náš cíl:
Tovačov – pěkné místo pro život nás všech

II. Městská infrastruktura
•
•
•

Body programového prohlášení:
I. Veřejná správa
•
•

•
•

1. V čem budeme pokračovat
Posilování rozpočtu města o finanční prostředky z dotačních programů
Olomouckého kraje, ministerstev
a OP podporovaných fondy EU
Modernizace vybavení Městského
úřadu Tovačov
Modernizace informačního systému
města, nové webové stránky, změna
koncepce Tovačovského kamelotu,
oprava městského rozhlasu

•
•
•
•
•

1. V čem budeme pokračovat
Postupná rekonstrukce chodníků ve
městě
Rozšíření počtu parkovacích míst na
sídlišti Zvolenov a v dalších vybraných lokalitách města
2. Co chceme nového
Zpracování architektonické studie
rekonstrukce autobusového nádraží
Zpracování dopravní studie pro lokalitu Podzámčí
Rekonstrukce komunikací v ulicích
Smetanova, Jiráskova a Podvalí
Oprava dvorní části hotelu U Tří
králů
Oprava mostu přes Mlýnský potok ze
sportovního areálu do zámku
Rozšíření míst v urnovém háji na
městském hřbitově

•
•
•

IV. Bezpečné město

•
•

•
•
•

•

2. Co chceme nového
Úprava organizační struktury Městského úřadu Tovačov
Nastavení limitu vyhlašování veřejných zakázek a nabídkových řízení od
100 tis. Kč včetně jejich zveřejňování
na webových stránkách města
Provedení inventarizace nepotřebného majetku města včetně rozhodnutí
o jeho dalším využití
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III.Školství a zdravotnictví

•
•
•
•

1. V čem budeme pokračovat
II. etapa oprav budov základní školy
Podpora činnosti zájmových kroužků
Podpora činnosti ZUŠ Tovačov
Výměna oken na zdravotním středisku

2. Co chceme nového
Příprava zateplení budovy mateřské
školy
Prodloužení provozu mateřské školy
přes letní prázdninové měsíce
Příprava zateplení budovy zdravotního střediska
Vybudování nových parkovacích míst
pro lékaře za budovou zdravotního
střediska

•
•

1. V čem budeme pokračovat
Spolupráce s OO Policie ČR Kojetín
v zajišťování bezpečnosti ve městě
Spolupráce s bezpečnostními agenturami při zajištění pořádku na kulturních akcích pořádaných ve městě
2. Co chceme nového
Úprava přechodů pro chodce v souladu s platnou legislativou
Řešení parkování osobních a nákladních vozidel na území města
Řešení parkování v centru města,
zejména na náměstí

V. Bydlení
1. V čem budeme pokračovat
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•

•
•
•
•

Pravidelná údržba bytového fondu
města
2. Co chceme nového
Výměna střešní krytiny na bytových
domech v ulici Jiráskova
Výměna oken na domě s byty pro
seniory
Příprava nové lokality „za humny“
pro výstavbu rodinných domů
Sjednocení cen nájemného všech bytů
v majetku města s cílem dosažení tržní úrovně

•
•

VIII. Památková péče

•
•

VI. Sociální sféra a zaměstnanost
•

•
•
•
•

•

•
•
•

•

1. V čem budeme pokračovat
Podpora činnosti Klubu seniorů
Tovačov
Podpora prorodinných aktivit ve
městě
Spolupráce s Domovem pro seniory
Tovačov
Spolupráce s podnikatelskými subjekty působícími ve městě
Spolupráce s Úřadem práce Přerov
při obsazování sezónních pracovních
míst na úklid města a údržbu zeleně
nezaměstnanými občany města
Zajišťování veřejné služby pro nezaměstnané občany města
2. Co chceme nového
Rozšíření služeb pro seniory ve
městě
Vybudování nových odpočinkových
míst ve městě
Zapojení mládeže a seniorů do příprav kulturních a společenských akcí
ve městě
Zajištění nabídky letních brigád pro
studenty při úklidu města a zámku

•

•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

Kultura, sport a volný čas

1. V čem budeme pokračovat
Podpora činnosti zájmových spolků
ve městě
Organizace kulturních, sportovních
a společenských akcí pro občany města
Organizace týdne manželství

•
•
•

•
•
•
•

2. Co chceme nového
Podpora sportovních aktivit pro
mládež
Propagace kulturních aktivit zámku
Tovačov mezi občany města
Vyhlašování výročních cen města za
přínos v oblastech kultury, sportu

Číslo 4/2011

•

1. V čem budeme pokračovat
Postupná památková obnova zámku
Tovačov
Pravidelná odborná údržba památek
v majetku města
Spolupráce se Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Spolupráce s Národním památkovým
ústavem Olomouc
Spolupráce s Římskokatolickou farností Tovačov při údržbě církevních
památek
2. Co chceme nového
Obnova fasády budov radnice
Restaurování kašny na náměstí
Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého před hostincem Na Nábřeží
Vypracování nového Programu obnovy městské památkové zóny Tovačov
Zjednodušení provádění menších
oprav domů v památkové zóně
a v ochranném pásmu památkové
zóny v návaznosti na ustanovení § 6,
zákona č. 20/1987 Sb.

•

•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

1. V čem budeme pokračovat
Postupná revitalizace městských parků
Efektivní úklid města a údržba veřejné zeleně
Modernizace strojového parku údržby města
2. Co chceme nového
Rozšíření provozních hodin sběrového dvora
Rozšíření sběrných míst pro tříděný
odpad
Vybudování sběrných míst pro biologický odpad
Zajištění velkoobjemových kontejnerů na sběr papíru a papírových kartonů
Rozšíření počtu odpadkových košů
ve městě, včetně košů na psí exkrementy
Postupná obnova a modernizace
městského mobiliáře
Podpora
údržby
předzahrádek
u domů
Podpora obnovy domovních fasád
Postupná likvidace náletových dřevin
v okolí zámku
Spolupráce s Olomouckým krajem,
Magistrátem města Přerova, sousedními obcemi a Povodím Moravy, s. p.,
při přípravách přírodě blízkých protipovodňových opatření týkajících se
povodí řek Morava a Bečvy

IX. Cestovní ruch

•
VII.

X. Životní prostředí

•

•

•

a rozvoje města
Postupná rekonstrukce a modernizace městské víceúčelové haly
Modernizace sportovního areálu Pod
Břízami

•
•
•

1. V čem budeme pokračovat
Modernizace expozic zámku Tovačov
Propagace města ve spolupráci
s médii
Podpora aktivit pro rozvoj cestovního
ruchu
Organizace řízeného koupání na
Tovačovských jezerech
Propagace cyklostezky Bečva
Spolupráce se sdružením Střední
Morava – sdružení cestovního ruchu
Propagace města na veletrhu cestovního ruchu Regiontour v Brně

Schváleno na 5. veřejném zasedání Zastupitelstva města Tovačova, konaném dne
20. 6. 2011 pod bodem usnesení 82/05
– 11.

Mgr. Bc. Leon Bouchal, v.r.
Starosta města Tovačova

2. Co chceme nového
Spolupráce s Olomouckým krajem při
zajišťování propagace zámku a města
Vybudování příměstského kempu
Vypracování studie cyklostezky na
úseku Tovačov – Troubky
Vybudování naučných stezek na území města
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Názory čtenářů
Bezpečné přechody
v našem městě.
V minulém čísle Kamelotu se pánové
Opatrný a Vybíral rozepsali o stavu přechodů v našem městě a projektu ZŠ a MŠ
Tovačov „Na zelenou – bezpečná cesta
do školy“. Tento projekt mi byl žáky školy
předán v roce 2008 na zasedání zastupitelstva města. Velmi rád bych ujistil pana
Opatrného, že jsem v uplynulém volebním
období nespal. To bych asi nebyl občany
města znovu zvolen. Přechody ve městě
však nebyly jediným problémem, který
jsme museli řešit. Nemám v plánu spát ani
v tomto volebním období. Město Tovačov se opakovaně pokouší získat dotaci na
potřebnou úpravu přechodů v našem městě, ale prozatím neúspěšně. Pan Opatrný
píše, že požádal o pomoc paní Dopitovou.
Jen se jí nějak zapomněl zeptat, proč při
rekonstrukci komunikace na úseku Troubky – Bedihošť v roce 2005 nebyly přechody
v našem městě upraveny v souladu s platnou legislativou.
Jistě bylo možné celý projekt ZŠ a MŠ
Tovačov realizovat přímo z rozpočtu města, ale bylo by to na úkor jiných již při-

Co se děje na našem
náměstí
Věřím, že mnoho z nás si pamatuje,
v jakém žalostném stavu jsme po svobodných volbách v roce 1990 převzali tovačovské náměstí po předchozí vládnoucí
třídě.
Výklady obchodů byly zabedněné,
fasády neupravené, chodníky i komunikace v žalostném stavu, střed náměstí
v provedení škvára, stromy vykácené
a v poslední fázi i nefunkční kašna.
Mnozí také víme, že naše náměstí
s přilehlými ulicemi a hlavně se zámkem
bylo vyhlášeno „Městskou památkovou
zónou“. V tomto území je nutno velmi
citelně provádět všechny stavební práce
– především pro zlepšení stavu celé Městské památkové zóny.
Mnoho úsilí jsme museli vynaložit při
jednání s Památkovým ústavem v Olomouci a následně i referátem kultury býv.
ONV v Přerově – při projednávání návrhu úpravy celého náměstí jako celku.
Nejdříve byly opravovány budovy,
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pravených a schválených akcí. Není tedy
pravda, že jsme v tomto ohledu neudělali
„NIC“, jak píše pan Vybíral. Mylně se také
domnívá, že úpravu přechodů na místních
komunikacích (komunikace ve vlastnictví a správě města) můžeme realizovat jen
tak. To opravdu není možné. Každá taková
změna podléhá schválení příslušných orgánů Policie ČR.
Současné zastupitelstvo na svém červnovém zasedání schválilo programové prohlášení pro období let 2011 – 2014. Občané
ho naleznou v tomto čísle Kamelotu. Jeden
z bodů se týká také úpravy přechodů (IV.
Bezpečné město). Úpravu přechodů máme
ve většině případů projekčně připravenou.
Nejsložitější jsou však úpravy na silnicích
II. třídy. Bez souhlasu Olomouckého kraje není žádná změna možná. Pan Opatrný
správně doufá, že se bude rekonstruovat
silnice z Dubu do Tovačova. Ano, ale pouze po vjezd do našeho města. S opravou
vozovky ve městě a s úpravou přechodů
kraj v nejbližší době nepočítá. To však
neznamená, že se nepokusíme přechody na
tomto úseku řešit, ale bez získání dotace to
nebude možné (osvětlení, semafor a úprava
terénu u přechodu na sídliště Zvolenov je
rozpočtováno na 1,2 mil. Kč). Pan Vybí-

ral ve svém článku píše, že byl v plánech
rekonstrukce silnice z Tovačova do Annína
vyznačen přechod u hostince Na Nábřeží.
Nebyl. Komunikace Tovačov – Annín je
zařazena jako komunikace 2. třídy (II/435),
tudíž spadá do kompetence Olomouckého kraje. Projektová dokumentace (přes
žádosti ze strany města Tovačov) z finančních a technických důvodů neobsahovala
žádný přechod pro chodce. Kompromisem
je realizované místo pro přecházení. Věříme, že toto řešení není konečné, proto jsme
v průběhu stavby ve spolupráci s prováděcí firmou tento úsek připravili tak, aby zde
v budoucnu mohl být realizován přechod
pro chodce odpovídající platné legislativě
bez zásahů do povrchu vozovky. Tolik tedy
pro upřesnění. Oba pisatele a také ostatní
občany města mohu ujistit, že se město
Tovačov opětovně pokusí neutěšenou situaci týkající se přechodů řešit v souladu se
schváleným programovým prohlášením.
Také v tomto případě platí, že je třeba si
nejdříve ověřit všechny skutečnosti a teprve
potom vynášet soudy. Zcela postačí zastavit
se na radnici a ptát se. Nebudeme si potom
muset dopisovat prostřednictvím Kamelotu. Já opravdu jen velmi nerad volím tuto
formu komunikace.
L. Bouchal

které patřily městu, a následně se zapojili
i majitelé domů.
Na náměstí byly předlážděny chodníky, obslužná komunikace a střed náměstí,
provedla se výsadba stromů a zprovoznila se fontána kašny.
Toto povídání však patří již do daleké
minulosti.
Co se však děje v současné době na
náměstí v domě č. 23 překvapilo mnoho našich občanů a já jsem jim slíbil, že
o celém případu napíši
pár řádků.
Nechci využít přirovnání, že naše obchody budou zamřížované
jako některé budovy
na Mírově – ale tato
vize se stává pomalou
skutečností.
Kdo se podívá na
nový obchod s potravinami na náměstí,
žasne hrůzou. Výklady
jsou opatřeny nevkusnými mřížemi, nad
vchodem svítí neonová

reklama, na fasádě je připevněn transparent „Potraviny.“
Předpokládám, že venkovní úpravy celého domu byly projednány s odd.
kultury Magistrátu města Přerova a jejich
vyjádření je určitě na našem stavebním
oddělení.
Majetky si máme všichni chránit
– řekl bych způsobem obvyklým v dané
lokalitě. Žádné výlohy na náměstí nemají osazeny tak nevkusné mříže. Pouze
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jedny výlohy jsou chráněny mřížemi, ale
málo který občan si toho všiml – záměrně neprozradím, o které výlohy se jedná.
Že to lze řešit vkusně, je z tohoto případu zřejmé.
Na tomto případě se potvrzuje pověra
„pod svícnem bývá tma“, což dokladuje
pohled z oken radnice, a věřte, že pohled
je to hrozný. Zřejmě to nevadí vládcům

našeho města a starosta, jeho zástupce
i tajemnice nesledují, co se před jejich
okny provádí.
Nechci tímto článkem vyvolat polemiku – že tyto provedené úpravy někdo
schválil a my nemáme možnost jejich
realizaci zabránit.
Není to pravda . Je možno vždy najít dobré řešení, které vyhoví dobré věci

a především pak úpravám v Městské
památkové zóně pro její zkrášlení. Buďme hrdi na své město a na věci, které
jsme již dokázali.
Pro lepší ilustraci přikládám i fotografie zmíněného objektu k posouzení.

Co se děje na našem
náměstí - Reakce na
článek p. Vybírala

radnice na náměstí. Vadí a velmi. Není to
však jen současný stav domu č. 23, ale také
stav ostatních domů, které jsou rovněž
v soukromém vlastnictví a dosud nebyly
rekonstruovány. Vadí mi ale také betonová
plocha náměstí s drolící se dlažbou a vysazenými naprosto nevhodnými stromy.
Tato rekonstrukce realizovaná v 90. letech
20. století není zdařilá a bude naše město
stát v blízké budoucnosti nemalé finanční
prostředky. Vadí mi i vybledlá fasáda radnice a domu č. 13. Obě budovy v majetku města byly rekonstruovány také v 90.
letech a také ne zcela šťastně. Také v tomto
případě nás jejich památková obnova bude
stát značné prostředky. To jen na okraj.
A nyní k domu č. 23. Odbor výstavby provedl stavební řízení dle zákona č. 183/2006
Sb. v platném znění a ve spolupráci
s dotčenými orgány reguloval projektovou dokumentaci v možnostech, které mu
jeho status umožňuje (což je v „novém“
stavebním zákoně omezeno vzhledem

k rozsahu prací, které lze provést bez
povolení stavebního úřadu). Kolaudační
souhlas s provozem prvního nadzemního
podlaží domu č. 23 byl vydán v souladu
s platnou legislativou s kladnými stanovisky všech dotčených orgánů (včetně
hygienika a orgánu památkové péče). Jednalo se o souhlas s užíváním části stavby
schopné samostatného užívání, tudíž ještě
nejsou dokončeny všechny úpravy objektu
(celé druhé nadzemní podlaží včetně fasády). Město Tovačov bude dále postupovat
v souladu se zákonem a pokusí se současné nevhodné doplňky na domě č. 23 řešit
přímo s vlastníkem nemovitosti. Věřte mi
ale, že není v pravomoci radnice, jak se
mylně domníváte, přikázat soukromým
vlastníkům nemovitostí okamžitou nápravu stavu, který se nám nelíbí. Pro příště
bude vhodnější, když si nejdříve ověříte všechny skutečnosti a teprve potom
začnete vynášet soudy.
L. Bouchal

že za prostředky vynaložené k této akci
by se nepochybně opravila většina nejhorších chodníků ve městě, místní část
Annín nevyjímaje. Chodník do Annína
byl dokončen nedlouho před volbami.
I zde lze najít možnou souvislost, proč
byla právě tato veřejně velmi viditelná
akce realizována. Jistě mohla a měla proběhnout mezi občany této místní části
nějaká anketa, kde by vyjádřili názor, zda
výstavba právě této komunikace je pro ně
opravdu tím nejdůležitějším.
Druhý příklad je z jiného soudku.
Loni před komunálními volbami vyšel
v nákladu 600 výtisků 36 stránkový tiskový materiál s názvem „Skládání účtů
Rady města Tovačova“, který byl zdarma
doručován občanům města. Tento materiál mohl vyjít v elektronické podobě
a být zveřejněn na stránkách města, úřední desce či jiném vhodném místě. Ušetřilo by se nemálo prostředků na výrobu
tištěné verze. Je určitě krajně nevhodné,
aby si kdokoliv, byť jen z části a poněkud
skrytě, platil předvolební agitaci z prostředků, které jsou určeny na zcela jiné

účely. Politické strany přece dostávají
na svou činnost nemalý státní příspěvek. Obsahem uvedeného materiálu byl
výčet úspěšných projektů realizovaných
za minulého vedení radnice, naopak
žádné informace o tom, co se nepovedlo.
V úvodníku pak byla mimo jiné i výzva
starosty, že pokud občané stávajícímu vedení města důvěru nedají, jeho další rozvoj se
prý zastaví. To byla, domnívám se, přímo
ukázková předvolební agitace, navíc jen pár
týdnů před loňskými volbami. Chápu, že se
mnohým můj názor nemusí líbit, ale máme
svobodu slova a každý občan má právo se
vyjádřit k hospodaření s veřejnými a městskými financemi.
Dnes často diskutovanou a velmi
aktuální problematikou je průhlednost
veřejných zakázek a hospodaření s veřejnými zdroji obecně. Loni byla zveřejněna tzv. Semilská výzva, která se právě
tomuto tématu věnuje. V Semilech jako
v jednom z mála českých měst řekli veřejně rázné ne korupci. Při parlamentních
volbách voliči ocenili postoj semilského
starosty Jana Farského. Ačkoliv kandido-

Pan Vybíral ve svém článku, který se
týká současného vzhledu našeho náměstí a zejména pak domu č. 23, mimo jiné
píše: „Na tomto případě se potvrzuje
pověra - pod svícnem je největší tma - což
dokladuje pohled z oken radnice a věřte,
že pohled je to hrozný. Zřejmě to nevadí
vládcům našeho města a starosta, jeho
zástupce i tajemnice nesledují, co se před
jejich okny provádí.“
Vážený pane Vybírale,
opravdu se nepovažuji za „vládce“
našeho města, ale za zástupce občanů,
kteří mi v komunálních volbách opětovně na čtyři roky propůjčili mandát
k výkonu funkce starosty. Nemáte pravdu,
když píšete, že mi nevadí pohled z okna

Odpovědné hospodaření a průhledné veřejné
zakázky jsou nutné
i v Tovačově
Pan Vladimír Vybíral zmínil v minulém Kamelotu příklad opravy jedné
komunikace v Tovačově financované
z veřejných prostředků, která prý byla
provedena za účelem soukromých zájmů
namísto zájmu obce jako celku. Chtěl
bych na tento příklad volně navázat dvěma jinými případy, kdy také byly užity
finanční prostředky města. Průhlednost
veřejných zakázek a odpovědné hospodaření vůbec jsou totiž u nás neustále
velmi aktuálními tématy.
Loni proběhla výstavba nového chodníku do Annína. Šlo o finančně náročnou
investici, která město zadlužila úvěrem
ještě na několik příštích let. Chodník do
Annína byl asi potřeba, to je jedna věc.
Finanční náročnost je ale věc druhá
a přímo související. Nutno vzít v úvahu,
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zaznamenal
Vybíral Vladimír
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val na nevolitelném místě kandidátky, byl
zvolen do Parlamentu. Semilská výzva
a její uvedení do praxe může velmi dobře
posloužit k minimalizaci korupce a její
prevenci v kterémkoliv městě či obci.
Zde jsou alespoň některé základní
body Semilské výzvy:
- obce budou zveřejňovat podrobnosti
o všech veřejných zakázkách na svém
webu,
- směrnice a pravidla pro zadávání
veřejných zakázek budou transparentní, otevřené pro všechny zájemce
a budou jasně definovat odpovědnost

-

-

-

konkrétních osob,
v komisích pro vyhodnocování veřejných zakázek nebudou zastupitelé, ale
pouze zaměstnanci úřadu z příslušných odborů a s dostatečnou kvalifikací pro vyhodnocení dané zakázky,
veškeré rozhodování úřadu bude otevřené, veřejné a zároveň dohledatelné
až na úroveň jednotlivých zastupitelů,
radních i pracovníků úřadu,
za špatná rozhodnutí přinášející obci
škodu ponesou odpovědnost konkrétní osoby.
I na komunální úrovni lze často

zaslechnout názor, že některé zakázky
jsou lidově řečeno cinknuté a že řadu
zakázek vyhrávají stále stejné firmy, což
vzbuzuje samozřejmě mnoho domněnek,
spekulací a dohadů. Domnívám se proto,
že nutnou podmínkou k vzájemné důvěře mezi občany, samosprávou a podnikatelskými subjekty je to, aby hospodaření
města bylo opravdu co nejvíce průhledné. Velmi se proto přimlouvám za to,
aby se obsah Semilské výzvy konkrétně
v praxi odrazil při hospodaření s veřejnými prostředky i v našem městě.
Bc. Miroslav Pořízek.

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

Informace z KRPŠ
V návaznosti na slib z minulého čísla Kamelotu vás rádi
informujeme o finanční situaci za uplynulý školní rok (ledenčerven) 2011, kdy klub KRPŠ opět obnovil svou činnost.
Rozpočet na školní rok 2010-2011 byl 32. 349,- Kč.
Převod z loňského šk. roku činil 2. 279,- Kč.
Grant město Tovačov 8. 000,- Kč.
Příspěvky škola 14.350,- Kč.
Příspěvky školka 7.720,- Kč.
Výdaje 17.460,- Kč.
Nevyčerpané příspěvky budou využity v následujícím školním roce. Bližší informace o rozpočtu a výdajích v uplynulém
školním roce naleznete na stránkách KRPŠ (www.krpstovacov.
wbs.cz (http://www.krpstovacov.wbs.cz/)).
Tyto příspěvky byly využity dle plánu a finančních možností pro potřeby dětí ZŠ a MŠ Tovačov. Tímto bychom Vás opět
rádi oslovili a požádali o finanční příspěvky , které se budou
vybírat v prvním čtvrtletí letošního školního roku.
Částka zůstává stejná, tj. 100,- Kč na dítě. Případnou vyšší
finanční částku nebo sponzorský dar neodmítneme.
KRPŠ přispívá dětem, jejichž rodiče jsou členy klubu. Dle

stanov se členem stává každý, kdo zaplatí příspěvek.
Samozřejmostí se stává odměna všem dětem, které reprezentují školu, resp. město Tovačov.
Předseda KRPŠ Zbyněk Opatrný

Prázdniny ve školním roce 2011/2012
Podzimní prázdniny: 26. – 27. října 2011
Vánoční prázdniny: 23. prosince 2011 - 2. ledna 2012
(včetně obou uvedených dnů)
Jednodenní pololetní prázdniny: 3. února 2012
Jarní prázdniny:
6. – 12. února 2012 (okres Prostějov)
13. - 19. února 2012 (okres Přerov)
20. - 26. února 2012 (okres Kroměříž)
5. - 11. března 2012 (okres Olomouc)
Velikonoční prázdniny: 5. - 6. dubna 2012
Hlavní prázdniny: 30. června 2012 - 2. září 2012

Z minulosti města
Tovačov má narozeniny (4. část)
V minulém čísle jsem toto pojednání skončila u roku 1597, kdy tovačovské
panství odkoupil za 182 tisíc zl. Štěpán
z Illésházu na Pezinku a Trenčíně. Po třech
letech jej ale znovu prodal bratrům Vejkartovi a Karlovi ze Salm – Neuburku.
Hrabata ze Salmu a Neuburku nad
Innem byli rakouského původu. Ve svém
erbu měli 2 lososy. Jejich erby jsou hojně roztroušeny nejen na zámku, ale i ve
městě. Salmové byli katolíci a Němci.
Zavedli na zámku úřední řeč němčinu.
Tovačov si zvolili za své sídelní město
a vládli mu až do roku 1715. Kolem roku
1636 převzal panství Julius ze Salmu.
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Ten působil jako nejvyšší sudí a zemský
hejtman (1637 – 1640). Roku 1640 musel
kvůli zneužívání úřední moci a dalším
přestupkům úřad opustit.
Období třicetileté války (1618 – 1648)
nebylo šťastným obdobím ani pro Tovačovské. Salmové se nepřidali ke stavovskému povstání a roku 1619 bylo město vydrancováno stavovským vojskem
vedeným Buchheimem. V roce 1620 byl
Tovačov vypleněn polskými Kozáky. Do
této doby spadá i historie holešovského
faráře Jana Sarkandra, který zachránil
město Holešov před Kozáky, ale byl stavy obviněn ze spolčení s nimi. Proto se

ukrýval na Tovačovsku. Byl však zrazen a 13. února 1620 zatčen a převezen
do Olomouce. Zde na následky mučení
18. února 1620 zemřel.
Roku 1642 silně poškodili město
Torstensonovi vojáci, zámek se tehdy
ještě ubránil. O rok později (3.7.1643)
však novému obležení podlehlo město
i zámek. Až do roku 1645 zůstal Tovačov
pustý. Měšťané, kteří se vrátili, museli
z počátku bydlet ve sklepech a na spáleništích. Obnova trvala řadu desetiletí.
V roce 1645 se vrátili na zámek noví
majitelé a začali napravovat vzniklé škody. Salmové byli nuceni často si půjčovat
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peníze k udržení panství, a proto značně
utiskovali své poddané.
V letech 1663 a 1683 byly znovu opraveny městské a zámecké hradby. V popisu panství z roku 1678 se jmenují tovačovské ulice s počtem domů: Rynk s 26
domy, Hrobky s 25 domy, Židovská s 24
domy, Široká s 59 domy, Nová s 11 domy,
Pačkov a Bezděkov s 24 domy.
V letech 1659 – 1672 byla upravována
a opatřena štukovou výzdobou osmiboká
zámecká kaple Zvěstování Panny Marie.
Ta nahradila zámecký kostelík sv. Jana
Křtitele, který byl přestavěn v obytnou
budovu náležící ke vstupní věži (v místech dnešní LŠU). Kostel byl pro chatrnost stržen asi v roce 1670. Jeho zkázu
uspíšila válečná tažení.
Barokní nástěnné malby a štuková
výzdoba byla za Salmů vytvořena ve dvou
sálech – Rytířském a Sněmovním. V roce
2009 se v prvním patře Arkádového křídla našly nástěnné malby ze salmovského
období.
Za Salmů byly na hlavní zámeckou

věž dodány dva zvony, takzvané cimbály
či hodinové zvony.
Poslední mužský potomek rodu –
Arnošt Leopold hrabě ze Salmu (císařský
komoří) prodává dne 1. srpna 1715 panství Tovačov Janu Jetřichovi Petřvaldskému z Petřvaldu za 630 000 zlatých a 1 000
dukátů klíčného.
Páni z Petřvaldu měli původně
v erbu páva, později poloviční štít. Jan
Jetřich se věnoval stavebním úpravám
na Tovačově, nechal opravit obě brány
– olomouckou i kroměřížskou. Po jeho
smrti zdědil zámek jeho syn Milota,
ten však záhy umírá bezdětný. Zámek
po něm dědí synovec Amand Antonín. Ten většinu času trávil ve Střílkách
a o poměrech na tovačovském panství
neměl přehled. Díky této nepřítomnosti
byli poddaní ponecháni úřednické zvůli.
Tovačov byl tak sužován nejednou selskou rebelií. V letech 1737 – 1739 vedl
císař Karel VI. s Ruskem válku proti Turkům. Císařské vojsko několikrát
procházelo Tovačovskem a město mělo

značné problémy při zásobování početných oddílů. Pruská vojska zase Tovačov
drancovala v období sedmileté války
(1456 – 1763). Amand Petřvaldský byl
bezdětný a své panství předal svému
synovci Bernartu Janovi. Bernart užíval spíše svá buchlovická panství. Jako
poslední z tohoto rodu umírá 15. května 1763. Za 48 let, kdy Tovačov vlastnili
Petřvaldští se nijak město hospodářsky
nerozvinulo. Petřvaldští však byli velkými milovníky umění a proto podporovali řadu umělců, kteří působili nejen
na zámku. Jedním takovým byl barokní
sochař Bohumír Fritsch (1706 – 1750),
žák vídeňské akademie. V zámeckém
parku se dochovaly jeho dvě plastiky –
Kašna soutoku Moravy s Bečvou a socha
sv. Václava.
Vzdálenými příbuznými Petřvaldských byli páni z Kuenburgu. František
Josef Jan Václav hrabě z Kuenburgu převzal zadlužené panství v roce 1763, ale
o tom zase jindy…
kvetazaj

Tovačov pravděpodobně již od příštího roku nově také se sezónní
víkendovou železniční osobní dopravou
V minulém roce jsme si připomněli již 115. výročí od zahájení provozu
železniční dráhy z Tovačova do Kojetína.
V posledních letech se na této trati pořádají díky aktivitě sdružení Kroměřížská
dráha a podpoře sponzorů několikrát
do roka jízdy historických vlaků a trať
je stále v určité míře užívána i k dopravě vytěžené produkce na Tovačovských
jezerech. Zároveň ovšem v souvislosti
se současným trendem rušení provozu
na některých regionálních tratích hrozil
podobný osud i Tovačovce. V minulém
roce došlo k zahájení správního řízení ve věci zastavení drážní dopravy na
trati. Toto bylo naštěstí před nedávnem
zrušeno. Budova bývalého železničního nádraží v Tovačově však na druhou
stranu stále chátrá. Koncem června letošního roku jsem položil několik otázek
týkajících se dalších možných perspektiv Tovačovky Rostislavu Kolmačkovi
z občanského sdružení Kroměřížská dráha a z nich následně vznikl následující
rozhovor, který tímto předkládám čtenářům.
Můžete říci, co nového se nyní děje
okolo Tovačovky?
Co se týče tovačovské trati, horkou
novinkou je, že na základě našeho odvolání dne 13. června 2011 Ministerstvo
dopravy zrušilo rozhodnutí Drážního
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úřadu o zastavení drážní dopravy na trati
- což znamená, že tovačovská trať nadále zůstává tratí se vším všudy a může být
i nadále normálně provozována.
Je něco nového ohledně dalšího provozu na této trati?
Další novinkou je, že naše sdružení
má spolu s dalším sdružením, Klubem
přátel kolejových vozidel Brno, pronajatou vlečku podniku PREFA-TOPOS
v Tovačově, kde budeme mít asi od srpna
deponovanou vlastní soupravu osobních
vozů s lokomotivou a budeme tedy schopni v podstatě operativně a díky odpadnutí
dlouhých návozů ze vzdálených destinací i docela lacino zajistit osobní dopravu
na tovačovské trati, s čímž bychom chtěli začít zřejmě už příští léto. Od začátku
července do konce srpna 2012 bychom
zajišťovali vlakovou obsluhu Uhřičic,
Lobodic a Tovačova po každý víkendový
den asi 5 páry spojů, což už je docela dost
na to, aby to mělo nějaký pozitivní dopad
na turistický ruch v regionu. Vlečku jsme
brigádnicky zprovoznili a opravili do
použitelného stavu podnikovou remízu uklidili v ní a zadělali sítěmi a fólií rozbitá
okna.
Má ještě vůbec nějakou šanci na
záchranu chátrající budova bývalého
železničního nádraží v Tovačově?
Co se týče staniční budovy, tam se

zatím nic nemění - na naší žádost o pronájem České dráhy - RSM zatím stále
neodpověděly, údržba z jejich strany je
minimální, co si vybavuji, tak jediné,
co za poslední rok udělaly, je zabednění
oken na dveřích z ulice. Do objektu došlo
mnohokrát ke vniknutí a po každém
z nich jsme my v podstatě nelegálně dveře i okna ze strany od kolejí zabednili
a zabezpečili proti dalšímu vniknutí.
Před květnovými jízdami jsme také komplet nově vyrobili nápis TOVAČOV na
staniční budově, který tam je teď namontovaný.
Člověk se do budovy samozřejmě
běžně nedostane, můžete prozradit,
jak v současné době vypadá její interiér?
Poslední návštěvou nás ze sdružení,
zástupců města Tovačova a zástupců
Českých drah byla budova poctěna
letos v březnu, kdy jsme měli jednání
o dalším osudu budovy. Budova je uvnitř vybydlená, všude je nepořádek
a střepy z rozbitých výplní dveří a oken,
stěny jsou posprejované grafity, vnitřní
vybavení zlikvidováno. Stavebně je ale
stav budovy dobrý, opravit by se dala. Jen
by musel mít někdo z Českých drah zájem
s tím něco dělat a ten evidentně není...
Za informace poděkoval
Bc. Miroslav Pořízek.
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T ov a č ov s k ý p o r t á l
Letošní třináctý ročník festivalu
Tovačovský portál měl v podtitulu „festival splněných přání“. Co nám přinesou
dvě třináctky – ta druhá byla v datu, jsme
nevěděli, ale doufali jsme, že budou šťastné. Dnes už můžeme hodnotit – Tovačovský portál byl plný pohodové atmosféry, ale zároveň i negativní zkušenosti
a rozčarování.
Dnes už například víme, že nebyl
nejlepší nápad pozvat interpreta, který si
říká Xindl X. Nejen, že striktně odmítá
rozhovory, nedovolil ani, aby byla jeho
„maličkost“ fotografována a celkově se
choval jako xindl z ulice.
Díky velkému přívalu deště byl programový skluz (asi hodinový), takže
poslední soutěžní kapele se nepodařilo
vystoupit v daném čase. Protože se ale na
rozdíl od „profesionálů“ chovali naprosto
profesionálně právě ti interpreti, jejichž
jména nejsou tak zvučná, vystoupila
nakonec i pardubická kapela Pouta – alespoň nesoutěžně pozdě večer.
Nechtěla bych ale, aby tento ročník
zůstal brán jako negativní celkově. Letos
jej totiž poctily svým vystoupením kapely, které stálo za to slyšet i vidět.
Mně osobně učarovala kapela, která
si říká Tlupa Tlap. Toto šestičlenné muzikantské seskupení z Podkrkonoší používá při hraní asi 20 hudebních nástrojů,
takže každý z nich (kromě bubeníka)
hraje na dva nebo na tři nástroje. Vokálnímu kvartetu Přelet M.S. jsem začala
přezdívat „zpívající učitelky“ a docela mě
zaujalo, jak se dostaly k tomu, že založily
skupinu. Jednou, když zpívaly, je za plo-

tem zahrady poslouchali je sousedé, kteří
jim darovali dvě lahve šampaňského, aby
ještě něco přidaly. Dalším nováčkem na
festivalu byla jediná zahraničí kapela The
Colt, která přijela ze Slovenska a bavila
i při country bále. Z Vyškovska přijela
kapela Koňaboj hrající moravskou lido-

vou muziku v rockovém nádechu. Anebo
Jananas, kteří o sobě napsali: „Jananas je
kapela, která nikdy nikam nepřijela včas.“
Do Tovačova ale včas přijeli a dokonce
zaujali posluchače natolik, že si odvezli i hlavní cenu v podobě dřevořezby
zámeckého portálu. Jako hosté vystoupili
skupina COP a Xindl X, civilním jménem Ondřej Ládek, který „svět“ objíždí
s albem „Praxe relativity“, na kterém pracoval společně s Olgou Lounovou. Ondřej ale přijel bez Olgy a choval se přesně
podle svého pseudonymu – jako bezejmenný „ksindl z generace X“.
Program Portálu i letos doplnily tzv.
„Hodinky v kapli“. Dvě zajímavé osobnosti – Jarda Síbrt (který se líbil více
mně) a Michal Pustay (který se více líbil
zase Araně (dramaturg Portálu)) předvedli svou tvorbu a všichni, kdo je slyšeli
a viděli, si jistě odnesli neopakovatelný zážitek, který atmosféra tovačovské
zámecké kaple jen podtrhuje.
Portál letos navštívila asi pětistovka
lidí a my z organizačního týmu doufáme, že všichni, kdo přišli, se dobře bavili
a nezkazilo jim náladu ani nestálé počasí,
ani nic jiného. Právě tohle totiž zůstává
to jediné, proč do toho každý rok jdeme
znovu…..
Rozloučit se ale chci trošku poeticky, takže přidávám báseň od Jardy Síbrta
a všem přeji, aby měli podobného čaroděje nablízku …
kvetazaj

Čaroděj
Vždycky když chápat přestávám
co kolem mě se vlastně děje
tak perutěmi zamávám
a proměním se v čaroděje.
Svět naruby si otočím
čas pro tu chvíli pustím k vodě
nedůvěru si ochočím
stane se ze mě chytrý zloděj
jenž krade klíče od pevností
ve kterých vězněna jsou přání.
A ve chvíli kdy se jich zhostí
tak nikdo už mu nezabrání
aby se dostal ze všech klecí
a cizí svět byl opět známý.
Jsem čarodějem malých věcí
neb velké přicházejí samy.
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Spolky

Den dětí se Šancí
Začátek června v Tovačově byl letos už potřetí
spojen se zábavou dětí
všech věkových kategorií.
Občanské sdružení Šance,
které pomáhá hematoonkologicky nemocným
dětem,
zorganizovalo
v zámeckém parku den
dětí se Šancí. Pomalu, ale
jistě se tato akce dostává do povědomí a stává
se tradiční. Krásné slunečné počasí a zajímavé
atrakce, které si mohly
všechny děti vyzkoušet,
jistě přispěly k tomu, že
se všichni přítomní dobře
bavili. Několik uveřejněných fotografií připomíná atmosféru nedělního
pátého června.
red
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HASIČSKÉ STŘÍPKY
Prázdniny už jsou pomalu minulostí. Děti se vrátily zpět do školních lavic
a mnozí dospělí mají po dovolených.
Čas odpočinku je u konce. Na dovolené
máme jen vzpomínky v podobě suvenýrů
a fotek. Zastavme se a poohlédněme se,
jak letošní prázdniny začaly.
Tovačovští hasiči, stejně jako v předchozích letech, se na začátku prázdnin
podílejí společně s Klubem dětí a mládeže Tovačov, o.s., na přípravě dětského
odpoledne, které se konalo 25. června
2011 pod názvem Těšíme se na prázd-

niny. Tato akce se v letošním roce konala v areálu před sádkami u Hradeckého
rybníka. Hasiči předvedli své umění. Na
děti čekala lanová dráha, provazový žebřík, ukázka hasičského zásahu a jízda na
člunu po Hradeckém rybníku. Všichni
si také mohli prohlédnout vystavenou
hasičskou techniku. Kdo přišel, určitě
nelitoval.
V letošním roce si také tovačovští
hasiči připomínají 135. výročí založení.
Na tuto významnou událost zavzpomínali 9. července 2011, kdy proběhla

slavnostní schůze sboru. Této slavnostní schůze se účastnilo mnoho pozvaných hostů včetně zástupců z okolních
sborů.
Členové sboru a pozvaní hosté mohli
zavzpomínat na události a počiny, které
hasiče provázely a provázejí během jejich
135 let. Mohli si prohlédnout připravenou výstavku. Během slavnostní schůze
mnozí členové převzali vyznamenání
a ocenění. Všem oceněným ze srdce blahopřeji.
Mgr. Antonín Havlin

Hanácký rok 2011 našeho hanáckého souboru Hatě Tovačov
S přicházejícím podzimem hodnotíme v hanáckém tanečním souboru Hatě
Tovačov uplynulou taneční sezónu, kde
všude jsme ukázali naše krásné hanácké kroje, zazpívali písničky z Tovačovska, reprezentovali naše město Tovačov,
pozvali naše diváky k nám do Tovačova,
s konstatováním, že letos toho tancování
bylo jaksepatří a ještě víc.
Už loňský podzimek byl pro nás
náročnější, protože jsme se s dvanácti
folklórními soubory z Hané, celkem asi
dvě stovky tanečníků, připravovali na
společné vystoupení 5. 2. 2011 na XIV.
národním krojovaném plese v Praze
v TOP hotelu Praha, který byl pořádán
ve znamení Hané. Několikrát jsme se
sešli na společných zkouškách o víkendech ve Velké Bystřici, Přerově, Prostějově, Troubkách, Olomouci. Společný
velkolepě pojatý program „Dožínky na
Hané“ byl seskládaný z výstupů opravdu všech tanečníků i vstupů jednotlivých
souborů s ukázkami hanáckých tanců,
hýřil všemi možnými barvami hanáckých
krojů z našeho regionu. Tohoto programu se účastnil také hejtman Olomouckého kraje pan Martin Tesařík v hanáckém
kroji. Náš soubor dostal prostor společně
se souborem Haná Přerov a Trnka z Vyškova s tancem Trojky. Výletu do Prahy
předcházelo předpremiérové vystoupení
15. 1. 2011 na Hanáckém bále v Olomouci, který se každý rok koná na krajském
úřadě.
Mezitím jsme stihli ještě 29. 1. 2011
náš 15. hanácké bál v Tovačově. Nyní mi
dovolte být trošku osobní. Co se mi letos
nejvíc líbilo na našem hanáckém bále
v Tovačově? Když hned po prvním našem
vystoupení mě tanečníci požádali o setr-
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vání na tanečním parketu. Prozradili na
mě moje letošní výročí a k narozeninám
mi věnovali nádherný dárek. Ze všech
stran se začali na parket scházet známé
tváře, tanečníci, kteří prošli za minulých
16 let souborem Hatě, a bylo jich opravdu moc, mi věnovali k narozeninám
tanec Tovačov, Tovačov a ještě k tomu mi
slíbili, že se k tancování možná vrátí. Protože jsem snad nestihla všem poděkovat,
dovolte mi to učinit nyní. Děkuji Vám
všem. Nebýt Vás, netancovaly by Hatě
v Tovačově 16 roků. Já osobně mám radost
nejen z Vašich tanečních vystoupení, ale
také z Vašich osobních úspěchů v životě.
No a aby toho nebylo letos málo,
zavolal pan režisér Miroslav Kačor z České televize, že by s námi rád natočil jeden
díl programu Folklorika. Setkali jsme se

s televizním štábem na třech natáčecích
dnech. Počasí nám 12. 3. 2011 přálo, byly
natočeny krásné záběry z Tovačova, ze
zámku a okolí doprovázené ukázkami
hanáckých písní a tanců z Tovačovska,
povídáním o historii i současnosti hanáckého folkloru v Tovačově. Celý film (25
min) se podařil. Na filmu byla odvedena opravdu profesionální práce filmařů.
Pro mě je film pravdivý a ohlasy na něj
od diváků jsou ze všech stran krásné
a povzbuzující. Jenom jeden nedostatek
tento náš počin má, že se do filmu nedostali ve stanoveném čase všichni, kteří
prošli naším souborem a že nemohla
být prezentována veškerá činnost našeho
souboru od jeho založení. A proto ještě
jednou díky všem současným, ale také
minulým členům souboru Hatě Tovačov
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za vytrvalost, snahu a píli v jejich profolklórní činnosti.
Potom jsme tancovali v Chropyni,
v Tovačově na Fěrtóšku, obci Vršovice,
v Dubu nad Moravou .. A když nám to
letos tak tancovalo, udělejme si první zahraniční výlet v novém složení.
Rodiče tanečníků nabídli svou podporu a doprovod, a tak jsme 15. 7. vyrazili
společně do chorvatského města Trogir a strávili zde nezapomenutelných
společných 7 dní a při tom absolvovali
tři vystoupení, jedno na historickém
náměstí města Trogir a dvě v trogírských hotelech i s natáčením upou-

távky v rádiu. Ještě dnes mi běhá mráz
po zádech při vzpomínce na pocity, kdy
zazněla v historickém centru chorvatského města naše hanácká hudba a pozvání
k nám do Tovačova. S úsměvem vzpomínám, že se nám podařilo do našeho
tanečního programu s úspěchem zapojit
i rodiče tanečníků.
Ale na vzpomínání není moc času.
Nyní se chystáme na vystoupení na letošních tovačovských Svatováclavských hodech v programu společně s dechovou
kapelou Věrovanka 25. 9. dopoledne. No
a co příští rok? To už máme také plány,
a ne malé. Možná by se příští rok mohlo

v Tovačově zrovna na naše hody konat
3. setkání Hanáků, akce pořádaná pod
záštitou hejtmana Olomouckého kraje v uplynulých dvou letech pořádaná
ve Velké Bystřici a Doloplazech. Zatím
víc nemohu prozradit ani napsat. Kdo
je zvědavý na naše další počínání a jak
to všechno dopadne, přijďte se na nás
podívat na hody do zámku, jak nám to
pěkně tancuje. A koho to nebaví sedět
doma a ty jeho nožky by tak rády tancovaly, přijďte mezi nás. Věk nerozhoduje.
Jen vytrvalost, snaha a troška té hanácké
rozvážnosti.
Zdena Ludvová

LISTY Z KALENDÁŘE
Všichni zájemci o netradiční prohlídky si zatrhli v kalendáři
datum 2. července 2011. Tento den se konaly již XIV. noční prohlídky tovačovského zámku, které si pro návštěvníky připravil
Tovačovský zámek, o.p.s., pod záštitou města Tovačov. Letošní
prohlídky se nesly ve znamení „Obrazy ze života lidu tovačovského v průběhu staletí“. Návštěvníci se tak ocitli v krčmě u šenkýřky Žofie a řešili
problém
vaření
piva a vzniku hospod v Tovačově.
Následně se ocitli na trhu v době
Vratislava z Pernštejna, stáli u zrodu špitálu v Tovačově, dozvěděli se,
jak to vlastně bylo
s rebelií, podívali
se, co si lidé myslí
o hasičích, a psali
stížnost ohledně
budování koupaliště, jízdy na kole po
dubové aleji a jiné
k městské radě.
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Kdo přišel, ten se opravdu pobavil
a možná si uvědomil, že všechny problémy, které řešili naši předkové, se vracejí
v jiné podobě do našich časů.
Konec prázdnin patřil dětem. Dne
26. srpna 2011 se konalo Noční čtení
na zámku. Slunečné odpoledne přivítalo
všechny děti v zámeckém areálu, kde nejprve zhlédly divadelní představení plné
pohádkových bytostí, kde opravdu chyt-

rost, odvaha a dobro zvítězilo nad zlem.
Následně na děti čekala hra
„O poklad pana Ctibora“. Děti se ocitly
v husitské době a musely zdolávat různé
překážky a nástrahy, které s sebou doba
nesla – jízdu na koni, boj s nepřítelem,
připravit pokrm pro krále Jiřího z Poděbrad, postavit vozovou hradbu, získat
a složit rébus. Ukončením této hry bylo
najít ukrytý poklad, který nakonec všechna družstva našla.

Večer se pomalu hlásil o slovo. Po
akční hře pořádně vyhládlo, a tak dalším úkolem byla příprava večeře. A aby
„mozkové závity“ nezahálely, následovala
ještě historická křížovka.
Po večeři se šlo už spát. Děti usínaly
při četbě a do jejich snů se vkrádaly prožité události.
Ráno všechny čekala připravená snídaně. A následně již rozloučení.
Mgr. Antonín Havlin

NOČNÍ ČTENÍ NA ZÁMKU
V pátek 26. 8. 2011 jsem se zúčastnila Nočního čtení na
zámku. Vybavená karimatkou, spacákem, oblíbenou knížkou
a něčím na opékání mě babička odvedla na zámek. Přiznám se,
že se mně tam ani moc nechtělo.
Napřed na nás v zámeckém parku čekalo divadlo pro děti,
potom jsme šli kolem zámku, kde nás čekaly různé soutěže. Počítali
jsme schody, propichovali jsme balónky, vařili kaši z obilí a luštěnin. Zajímavá byla cesta do sklepení, kde jsme hledali dopisy, ze
kterých jsme skládali erb.
Pak jsme se přesunuli k táboráku, opékali jsme a potom
jsme vyplňovali kviz O poklad pana Ctibora, plnili jsme různé úkoly, jako např. vybarvit erb rodu Cimburků, určit husitské
zbraně atd.
U táboráku jsme si také udělali ohnivou šou. Po táboráku
jsme si šli nachystat věci na spaní. Před spaním jsme každý přečetli kousek ze svojí oblíbené knížky. Já jsem měla dvě, Lexikon
ohrožených druhů strašidel a Pipi dlouhá punčocha.
Pak jsme šli spát, ale ještě dlouho jsme nemohli usnout. To
víte spaní na zámku a doma, to je rozdíl.
Ráno už byla nachystaná snídaně, po snídani jsme šli do
zámeckého parku a na zámeckou věž. Pak už si nás postupně
vyzvedávali rodiče. Moc se mi to líbilo a příští rok půjdu zase.
No uznejte sami, kdo zažije takové dobrodružství, aby mohl
spát na zámku?
Klára Hodinová

strana 12

Číslo 4/2011

Tovačovský Kamelot

Příměstský tábor v Tovačově
V letošním roce jsme poprvé s dětmi
vyzkoušeli příměstský tábor v klubovně
Klubu dětí a mládeže Tovačov.
Během celého týdne jsme s dětmi
využívali možnost zhlédnout zákoutí
našeho města a okolí.
V pondělí ráno jsme navštívili
p. místostarostu Marka Svobodu na
radnici města. V zasedací síni se děti
seznámily s chodem radnice i celého města, prohlédly si pracovnu
p. místostarosty i hlasatelnu místního
rozhlasu. Ani otázky zvědavých dětí
nevyvedla místostarostu z míry. Poté
jsme se odebrali na zámek Tovačov, kde
nás přivítala černá paní a provedla nás
zámeckým interiérem. Vystoupali jsme
i do pater Spanilé věže a zírali na krajinu kolem našeho města. Velmi všem ze
zámku děkujeme!!!!!!!
Úterý se neslo v duchu cestovatelském, poněvadž jsme se rozhodli navštívit nedalekou Ivaň. Před odchodem
jsme se zastavili pozdravit maminku
Janu ve stavebninách a už víme, z čeho
vzniklo uhlí. V Ivani už na nás čekala p. Engelmajerová se svými koníky.
My všichni jsme se s radostí uvelebili
na koňské hřbety a alespoň chvíli se
koukali na svět zvysoka. Na fotbalovém hřišti jsme s dětmi zhlédli ukázku výcviku policejního psa pod vedením psovoda Rudy Bajtka a p. Straky.
Nikolčina maminka nám zase přinesla
ukázat štěňátka psího plemene Niada,
se kterými se děti mazlily, až by chuďátka umazlily. Tak nám uběhlo slunečné
úterní dopoledne.
Deštivá středa i čtvrtek nás nepřekvapily a my se odjeli koupat na krytý bazén do Přerova. A protože jsme
sehraný tým, nikoho jsme nikde nezapomněli ani neutopili a s veselou náladou se vrátili zpět do klubovny, kde
jsme každé odpoledne hráli spoustu
her a soutěží.
Poslední táborový den se soutěžilo,
děti podstoupily náročnou cestu za
pokladem, v podvečer jsme i s rodiči
zapálili táborový oheň, opekli špekáčky, zazpívali si s kytarou, zhlédli jsme
aerobické vystoupení táborových děvčat a především jsme se dobře bavili.
Večer po setmění odvážné děti prošly
stezku odvahy a poté se ubytovaly do
svých spacích pytlů v klubovně. Pohádka na dobrou noc dětem připomněla, že
dobro vždycky zvítězí nad zlem.
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Sobotní prosluněné ráno
bylo opravdu posledním rozloučením se všemi zdatnými
nocležníky.
Naše poděkování patří
především Marku a Pavlovi
Zavadilovým, kteří pro nás
v hostinci Na Lapači připravovali ty nejlepší obědy, které
dětem i nám dospělákům velmi chutnaly, děkujeme!!!!!!!
Jarmila Kyasová

Děkujeme paní Jarmile Kyasové za zorganizování příměstského tábora. Mnohým
z nás i tento jeden týden pomohl na chvilku vyřešit problém „kam s dětmi o prázdninách“. Poslední den spojený se spaním v klubovně byl pro mnohé (hlavně ty menší)
nezapomenutelným zážitkem.
Rodiče dětí, které se tábora zúčastnily.
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Táborák v Anníně
V sobotu 3. září uspořádal Osadní
výbor Annín táborák na Ostrůvku. Na
rozdíl od loňského roku, kdy nám začátek září celý propršel, se ten letošní ročník vydařil. S příchodem prvních hostů

byl zapálen táborákový ohýnek. K pohodě přispěla i skupina trampů s kytarami.
Celý večer hráli a my jsme si s nimi mohli
zazpívat oblíbené písničky. Pro děti byl
připravený kůň Linda, na kterém se moh-

ly povozit, připojili se i někteří dospělí.
Nálada byla výborná, všichni jsme si opečený buřtík a veselou společnost užili.
Osadní výbor Annín

Letní rekreace pro děti ve Vysokých Tatrách
V druhém prázdninovém týdnu pořádal Klub poutníků, o.s., v krásném prostředí Vysokých Tater ozdravný turistický
pobyt pro děti. Celkem se akce účastni-
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lo 32 dětí od 6ti do 14ti let, a to nejen
z Tovačova, Klopotovic, Oplocan, ale
i z Prostějova, Vrbátek, Olomouce, Ostravy a Rožnova pod Radhoštěm. O děti se
staralo 7 dospěláků z řad pedagogických
pracovníků a dobrovolníků proškolených
i jako zdravotníci.
Penzion u Franka v Kežmarských žlabech, kde jsme byli ubytováni ve dvou až
4 lůžkových pokojích, leží v Tatranském
národním parku v nadmořské výšce 920
m. Kežmarské žlaby jsou nejmenší tatranskou osadou, která se nachází nad Cestou
slobody, mezi Tatranskými Matliarmi
a Tatranskou kotlinou.

Hned v pondělí jsme s dětmi podnikli
nenáročnou turistiku na chatu Plesnivec,
která je jedinou vysokohorskou chatou
celých Belianských Tater, jedním z podcelků Východních Tater, a nachází se
v nadmořské výšce 1 290 m.
V úterý jsme se vydali k Chatě při
Zelenom plese, která se nachází ve
východní části Vysokých Tater ve výšce
1 551 m n.m. a je zde stanice Tatranské
horské služby. Pro zajímavost, na této
chatě se točil film „ Jak se krotí krokodýli“. Cestou nás malinko zaskočila vysoká
vlhkost vzduchu a mlha, ale neodradilo
nás to jít směle dál a zdolat celkem nároč-
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ný finální úsek cesty k plesu. Odměnou
nám bylo překrásné prostředí a dobrý
pocit, že jsme to zvládli.
Středa byla Olympijským dnem. Celé
dopoledne děti soutěžily v desetiboji,
běhaly sprint, překážkovou dráhu, slalom
i maraton, skákaly do dálky, házely na
koš, dělaly dřepy na čas, soutěžily v kroketu, balancovaly s míčkem a zdolávaly
vytyčenou dráhu poslepu. Odpoledne
bylo sportovně-výtvarné, děti se vyřádily v místním bazénu a pak si zdobily
trika, tvořily Kofoláčky, panáčky z drátku omotaného vlnou. Ten večer nás navštívil i jeden z místních profesionálních
ochránců přírody ve Vysokých Tatrách
a v jeho podání jsme si vyslechli přednášku o jejich práci, o svištích, které zachraňují, o medvědech, kterých je ve zdejším
kraji čím dál více, promítl nám zajímavé
fotografie místních zvířat a odpověděl
na všetečné dotazy dětí. Bylo to velmi
poučné a zajímavé vyprávění, které děti
s napětím poslouchaly. A tuto noc navštívila náš areál shodou okolností i medvědice. Děti ji sice neviděly, ale my dospěláci jsme s napětím sledovali, jak hledá
jídlo v kontejneru umístěném za chatou
a zároveň druhým okem sleduje svoje tři
mláďata. Nezapomenutelný a jedinečný
zážitek!
Ve čtvrtek jsme se opět vrhli na turistiku, jeli autobusem na Štrbské pleso
a odtud již po svých na Popradské pleso.
Štrbské pleso je nejtypičtější morénové
ledovcové jezero, pleso na jižní straně
Vysokých Tater na Slovensku. Nachází se
v místě, kde se spojují Furkotská a Mlynická dolina na konci hřebenu Soliska
a je druhé největší na slovenské straně. Leží v nadmořské výšce 1346,6 m,
má rozlohu 19,76 ha, je 640 m dlouhé

a 600 m široké. Dosahuje maximální hloubky 20 m. Mnohem krásnější je ale pleso
Popradské, dlouhé 380 m a 248 m široké.
Má rozlohu 6,880 ha a hloubku 17,6 m. Leží
v nadmořské výšce 1494,3 m v Mengusovské dolině. Pleso jsme celé obešli a navštívili symbolický cintorín, který se nachází
v limbovém háji jihovýchodně od plesa a je
věnován obětem Vysokých Tater.
Pátek patřil návštěvě Pieninského
národního parku, kam nás zavezl opět
autobus. Park je umístěn v západních
Pieninách na hranici s Polskem. Rozlohou 37,5 km2 je nejmenším národním
parkem Slovenska, jeho ochranné pásmo
zabírá 224.44 km2. Je známý svou krásnou krajinou, zejména řekou Dunajec,
která tvoří slovensko-polskou hranici
a je vyhledávanou oblastí vodáků a turistů. A i my jsme si Dunajec „sjeli“. A to
na dřevěných vorech – pltích. Délka trasy po řece Dunajec činí 9 km, přestože
vzdušnou čarou je to mnohem méně.
Řeka omývající mimo jiné úpatí skal zvaných Tri Koruny má totiž mnoho zákrutů
(Prielom Dunajca). Cesta trvá něco přes
hodinu – záleží na výšce vodní hladiny.
Voraři cestou vyprávějí o zdejší minulosti
a o různých pověrách, jež v okolí panovaly. Opět to byl jeden z nezapomenutelných zážitků dětí i dospěláků.
V sobotu, protože nám opět jako
celý týden přálo krásné počasí, jsme se
vydali na naši poslední výpravu. Ze Starého Smokovce jsme vyrazili podél jediné
pozemní lanové dráhy na Slovensku na
Hrebienok ( turistické středisko umístěné
nad Starým Smokovcem na úpatí Slavkovského štítu v nadmořské výšce 1 285 m).
Odtud jsme šli k Obrovskému vodopádu,
vysokému přibližně 15m, kolem kterého
prochází tatranská magistrála z Hrebi-

enku na Skalnaté pleso. Přes Rainerovu
chatu ( útulňu ), nejstarší vysokohorskou
chatu ve Vysokých Tatrách, založenou
roku 1863, v níž je umístěna výstava
o minulosti a současnosti horských
nosičů, sbírka historického horolezeckého náčiní a starých lyží, jsme se vydali
podél Studeného potoka ke Staré Lesné.
Studený potok je vysokohorskou řekou
a má charakter bystřiny. Vyskytují se na
ní početné peřeje. Vyznačuje se vysokými průtoky zejména na konci jara a na
začátku léta. Cesta podél něj byla dalším
zážitkem, míjeli jsme polomy, procházeli
kolem peřejí, místy procházeli po úzkých
pěšinách, skákali po kamenech.
Po všechny dny nám na chatě výtečně
vařili a připravovali nám samé dobroty.
Všechny odpoledne celého týdne patřily vesměs hrám a soutěžím, děti si např.
zahrály soutěž Kufr, známou z televizních obrazovek, hledaly a odhalily pachatele velkého zločinu, který byl „spáchán“
na chatě, soupeřily jako týmy v ringu, své
znalosti ze školy si ověřovaly ve fáborkové soutěži a plnily spoustu dalších větších
i menších úkolů. Nechyběly ani diskotéky. Jen tradiční stezku odvahy jsme pro
letošek musely vzhledem k noční návštěvě medvědice s mláďaty oželet. Ale kdoví? Třeba příští rok se nám to podaří …..
a i tu medvědici uvidíme všichni ……
Pro zájemce máme v příštím roce
připraven v termínu 8.-15.7.2012 další
ozdravný turistický pobyt ve Vysokých
Tatrách. Bližší informace najdete v zimním vydání Kamelotu, na vývěskách města a stránkách Klubu poutníků.
Markéta Hajduková a Milan Blaho
www.klubpoutniku.cz
www.cablaho.cz

Vycházka po bojišti u Tovačova
V letošním roce se tato vycházka konala v sobotu 9. července 2011. V této podobě ji pro veřejnost pořádalo město Tovačov společně s Komitétem 1866 a s příslušníky klubů vojenské
historie již po šestnácté. Byla zahájena stejně jako v předcho-
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zích letech poblíž autobusového nádraží u kříže věnovaného
padlému důstojníku rakouského 71. pěšího pluku. Akci vedl
a komentoval člen Komitétu 1866 pan Jiří Jemelka. Přiblížil
přítomným historický rámec i vlastní průběh prusko-rakous-
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ké války v roce 1866 a zdůraznil,
že smyslem těchto každoročních
vycházek je rovněž uctít všechny, kteří v tomto konfliktu padli,
zemřeli na následky zranění nebo
z důvodů nemoci, a to bez rozdílu, zda šlo o vojáky nebo obyvatele
postižených oblastí. Vzpomněl
také na dva pravidelné účastníky
těchto vycházek, kteří se dlouhodobě velmi aktivně zapojovali
do oprav a údržby tovačovských
památek a v předchozím období
náhle zemřeli – na paní MUDr.
Martu Haluzovou z Olomouce
a na pana Mgr. Františka Nemeráda, člena Komitétu 1866 a olomouckého příslušníka pěšího
pluku č. 8 z klubu vojenské historie.

Během vycházky se účastníci postupně zastavili u kříže,
který se nachází v Olomoucké ulici a je věnován padlému
rakouskému vojáku, u pomníku stojícího v oblasti Bezedného
dolu a u mohyly pruského podplukovníka von Behra. Byli přitom průvodcem seznámeni s historií památek a také s vlastní tovačovskou bitvou, která zde proběhla 15. července 1866.
Poslední zastávka celé akce byla u ústředního pomníku, kde
přítomní pod vedením zástupkyně Tovačova paní Květy Zajícové pietně položili věnec nejen padlým a zemřelým v této
válce, ale symbolicky i dvěma osobnostem uvedeným v úvodu
článku.
Vycházka se konala za krásného letního počasí a účastnilo se jí více jak 90 zájemců nejen z řad místních obyvatel, ale
i těch, kteří přijeli ze vzdálenějších míst naší republiky. Důstojný rámec celému dění dodali vojáci z klubů vojenské historie,
zastoupených rakouskou pěchotou, polními myslivci, markytánkou i „zatoulaným“ francouzským vojákem z napoleonských
válek, jimž velel důstojník pan Josef Melichar.
Jiří Jemelka

Senioři
Petanque v Domově pro seniory Tovačov
Rok uplynul jako voda a je tu další ročník soutěže Petanque. Po pečlivých přípravách se ve čtvrtek 18. srpna v Domově
pro seniory v Tovačově konal již osmý 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 vyhod-
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nocení. Na 3. místě se umístilo soutěžní družstvo z Radkové
Lhoty, na 2. místě soutěžní družstvo z Hranic a na 1. místě se
umístilo soutěžní družstvo z Prostějova. Důležité pro nás bylo,
že nám vyšlo počasí a vše proběhlo bez nehod. Již teď se těšíme
na příští rok.
Veronika Fistungová
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Indiánské léto v DS Tovačov
V sobotu 20. srpna v odpoledních
hodinách pořádal Domov pro seniory
v Tovačově společenskou akci nazvanou
„Indiánské léto.“ Zváni byli všichni: obyvatelé, jejich rodinní příslušníci, zaměst-

nanci a ostatní příznivci domova. Účast
byla opravdu veliká. K poslechu a tanci
nám přijela zahrát skupina Záskok. Hned
na úvod nám předvedlo své vystoupení
7 krásně barevných indiánek, které
vycházely z týpí a tančily kolem totemu.
Po nich následovalo úžasné vystoupení
malých mažoretek z Kojetína. Do indiánského programu byly zahrnuty i bubínky – zájemci z hostů si mohli vyzkoušet
zahrát na bubínky a na ostatní drobné
indiánské nástroje. Počasí nám přálo, celý
den bylo krásné azurové nebe. Pracovníci
provozního úseku točili pivo a grilovali steaky a makrely. Ve vedlejším stánku

míchaly barmanky osvěžující nápoje zdobené ovocem. 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.
Veronika Fistungová

Český svaz chovatelů – ZO Tovačov
pořádá

přehlídku drobného domácího zvířectva, exotického ptactva, křečků, morčat a jiných domácích mazlíčků,
která se koná
v neděli 25. 9. 2011 od 9 hodin
v zámeckém parku v Tovačově.
Součástí přehlídky je i soutěž pro děti a mládež o nejkrásnějšího domácího mazlíčka a nejlepšího mladého chovatele.

O.p.s. Tovačovský zámek
vyhlašuje veřejnou sbírku
na zhotovení kopie Tovačovské Madony.
č.ú. 154791810/0300

Přispět můžete do konce roku 2011.
Děkujeme.
www.tovacovskyzamek.cz
Madona farního kostela v Tovačově patří k nejstarším a nejvzácnějším památkám
v našem městě. Třebaže dosud není jasné, jak a odkud se do Tovačova dostala, vešla do
Dějin českého výtvarného umění od počátků do konce středověku (ACADEMIA 1984, str .
262 - 263). Zvědaví návštěvníci Tovačova ji v současné době neuvidí, je uschována v tresoru
v arcibiskupském depozitáři v Olomouci. Podívejme se na ni alespoň očima pana učitele
Josefa Dostála, kdysi památkáře okresu Přerov.
“Nejvzácnější památka okresu je bezesporu Tovačovská Madona. Odborníci potvrdili, že vznikla někdy v době Karla IV.( 1346 - 1378). Citlivě umělecky vyřezávaná socha
z lipového dřeva představuje matku s dítětem na ruce. Je dílem neznámého umělce z období vrcholné gotiky asi kolem r. 1380. Socha je 148 cm vysoká s prohnutým bokem vpravo,
což dává soše pro gotiku typický esovitý tvar. Umělec zahalil hlavu Marie do roušky, zpod
níž splývají do týlu vlasy. Z ramenou se vine řasnaté roucho ladných záhybů, které vytváří
u pravého boku trubicovité zvlnění. Na hrudi je šat sepjat kulatou sponou. Levá ruka je
v poloze, jako by držela ratolest. Na pravé ruce Madony sedí dítě, Ježíš, se zdviženou pravicí.
Tvář dítěte napovídá, že je dílem jiného autora než socha sama a z pozdějšího období. Až
k nohám splývající šat lemuje had se vztyčenou hlavou jako symbol dědičného hříchu. Tvary obou postav jsou jemně sladěny, což zvyšuje půvab a sličnost sochy. Nelze poznat, kdy
byla socha silně pozlacena. Kdy a odkud socha přišla, se nepodařilo zjistit - snad za Petřvaldů ? ( Amand z Petřvaldu - známý příznivec umění), nebo již za Pernštýnů? (z přebytků Polyxeny Lobkovicové roz. z Pernštýna) či za třicetileté války ? (to se zdá dost nepravděpodobné, Švédi spíš odváželi než zanechávali poklady), možné je též, že přibyla
za pánů z Kümburgu jako svatební dar pro některou komtesku, i jiných možností může být celá řada .......”
Pozn. red: Na uvedené fotografii je znázorněna tovačovská Madona těsně před odvozem do Olomouce, tato fotografie
byla pořízena cca v roce 1996 v kostele sv. Václava.
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Když tak chodíte po Tovačově,
můžete potkat tohoto nenápadného
a skromného pána. Určitě by vás nenapadlo, že právě on píše kroniku města
Tovačova. A nejen tu, ještě kroniku farní, hasičskou a také včelařskou kroniku.
Jeho práce je také Kostelníček, známý
především mezi tovačovskými farníky.
Dále je členem redakční rady klubu
přátel JUDr. Jaroslava Krempla, který

spravuje Tovačovský zámek, o. p. s. Každý rok se z tohoto vydavatelství vydává
na svou cestu ke čtenářům nová knížka,
která popisuje zajímavosti našeho regionu. Určitě marně byste hledali takovou,
ve které není od něj aspoň nějaký příspěvek. Ať už je to Tovačovské zámecké nokturno, Amatérské divadlo na Tovačovsku
nebo Sága rodiny Štégerů. Samozřejmě
je jich víc. Ano, je to pan Antonín Ind-

rák. Před několika dny se dožil kulatého
výročí, bylo mu 80 let.
Toníku, přijmi od nás gratulaci
k osmdesátinám a do dalších let Ti přejeme všechno nejlepší, pevné zdraví,
hodně štěstí a spokojenosti. Také ať Tě
neopustí dobré nápady, elán a chuť do
práce.
Klub přátel JUDr.
Jaroslava Krempla

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 18. 11. 2011, příspěvky můžete zasílat elektronicky na uvedené e-mailové adresy nebo je odevzdat na sekretariátě MěÚ Tovačov.
Čtvrté číslo vyjde v prosinci 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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Pátek 23. 9. 2011
8.00 hod. Turnaj firem v nohejbale o pohár starosty města
Školní hřiště ZŠ a MŠ Tovačov
Sobota 24. 9. 2011
10.00 hod. - Zahrádkářská výstava
Zámek Tovačov - přízemí Arkádového křídla
- Podoby tovačovského zámku - výstava fotografií a drobných předmětů
Zámek Tovačov - 1. patro Arkádového křídla
- Květiny pro ženy Gutmannů - květinové aranže
Zámek Tovačov - Vídeňské křídlo
14.00 hod. Svatováclavské posezení na hájence v Tovačově
17.00 hod. Květiny pro ženy Gutmannů - vernisáž ke květinové výzdobě zámku
Zámek Tovačov - nádvoří zámku
18.00 hod. Křest knihy starých pohlednic Pozdrav z Tovačova
Zámek Tovačov - nádvoří zámku
18.30 hod. Posezení s Acousticou - koncert rockové skupiny
Zámek Tovačov - nádvoří zámku
Neděle 25. 9. 2011
8.30 hod. Mše svatá - farní kostel sv. Václava
Program v zámku:
9.00 hod. Zahrádkářská výstava
9.00 hod. Podoby tovačovského zámku - výstava fotografií a drobných předmětů
9.00 hod. Květiny pro ženy Gutmannů - květinové aranže
Program v zámeckém parku:
9.00 hod. Hodový jarmark
9.00 hod. Výstava chovatelů
9.30 hod. Věrovanka - koncert dechové hudby a vystoupení tanečního souboru Hatě
10.30 hod. Bublinová show
11.00 hod. Věrovanka - koncert dechové hudby a vystoupení tanečního souboru Hatě
13.00 hod. Sarras - vystoupení skupiny historického šermu
13.30 hod. Rabussa - koncert s písněmi z dob rytířských turnajů
14.30 hod. Slavnostní udělení Výročních cen města Tovačova
15.00 hod. Když se čerti ženili aneb Kašpárkovy žerty s čerty - pohádka divadla s marionetami
16.00 hod. Něco mezi - koncert funky-rockové skupiny
Úterý 27. 9. 2011
17.00 hod. Slavnostní akademie ke 120. výročí tovačovské školy - sportovní hala v Tovačově
Středa 28. 9. 2011
8.30 hod. Slavnost sv. Václava - mše svatá ve farním kostele sv. Václava
10.00 hod. Podoby tovačovského zámku - výstava fotografií a drobných předmětů na zámku
Květiny pro ženy Gutmannů - květinové aranže na zámku
13.00 hod. Prohlídky v kapli s hudebním doprovodem žáků ZUŠ Tovačov

Program sobotního hodového podvečera na zámku v Tovačově doplní i slavnostní otevření výstavy Toulky přerovskou
minulostí I, která pod Spanilou věž doputovala z Galerie města Přerova a již během
uplynulých tří měsíců navštívily více než
tři tisícovky příchozích.
„Výstava zahrnuje čtyři základní
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tematické okruhy. Jsou jimi historie přerovského zámku, hradebního opevnění,
Horního náměstí a nejstarší archeologické
nálezy. Expozice svou koncepcí navazuje
na úspěšnou publikaci Přerovský zámek
a zahrnuje obrazové materiály s popisem
vývoje středověkého města a jeho opevnění, dokumenty o budování zámku a Hor-

ního náměstí, dobové i moderní fotografie,
plány, historické mapy a listinné prameny,“
popsal autor projektu Karel Žurek.
Výstava bude k vidění ve velkém sále
II. patra Arkádového křídla tovačovského
zámku konce října 2011, poté poputuje do
dalších míst v regionu.
red
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V sobotu 25. června 2011 bylo do svazku města Tovačova
přivítáno 5 chlapců.
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Jakub Dostál

Tobias Martin Opatrný

Marin Pazdera

Jan Novotný

Petr Symerský
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