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S posledním letošním číslem
Kamelotu pomalu přichází i adventní čas. Přejeme
všem čtenářům, aby jej strávili v poklidu. Snad k tomu
pomohou i akce, které jsou
v předvánočním i vánočním
čase připraveny v našem
městě. A protože jsou Vánoce především obdobím
splněných přání, posíláme
všem zlatou rybku jako bonus. Třeba nějaké přání pomůže splnit. Hezký advent,
klidné Vánoce, v novém roce
plno zdraví a jen samé dobré
zprávy přejí všichni z redakční rady Kamelotu.

Tovačovský kamelot

Informace z městského úřadu
Slovo starosty
Vážení občané, milí čtenáři,
pomalu se blíží konec roku 2015
a vámi zvolené zastupitelstvo našeho
města má za sebou první rok práce. Je
tedy čas na malé hodnocení. Jaký byl rok
2015? Těžká otázka, protože každý z nás
na ni bude mít patrně jinou odpověď.
Končí rok, ve kterém jsme zažívali v letních měsících snad největší vedra uplynulých let doprovázená naprosto mimořádným nedostatkem dešťových srážek.
Končí rok, kdy jsme snad všichni sledovali neskutečný příliv uprchlíků ze zemí
Afriky a Asie, kteří hledají nový domov
v Evropě. Končí rok, kdy se v našem městě
stal otřesný trestný čin v podobě dvojnásobné vraždy, který v dějinách Tovačova
nemá obdoby. Končí ale také rok, ve kterém se odehrála spousta událostí pozitivních a dobrých. Ekonomika naší země
roste, nezaměstnanost klesá a řada firem
po letech stagnace opět vykazuje zisky.
Mění se i naše město. Dovolte mi nyní
připomenout alespoň ty největší akce obnovy a údržby, které se během roku 2015
realizovaly v Tovačově. K těm nejdůležitějším patří stavební akce na modernizaci
infrastruktury. Občané ulice Smetanova
se po mnoha letech konečně dočkali
nové komunikace i chodníku. Také v ulici
Podvalí u židovského hřbitova se podařilo předláždit část komunikace, kterou bychom rádi dokončili v příštím roce. V další
ulici, přesněji části ulice Prostějovská,
proběhlo statické zajištění vozovky a její
částečná oprava.
V oblasti památkové péče byla realizována památková obnova studny v zámeckém parku a pokračovaly práce na sanaci zdiva proti zemní vlhkosti na obřadní
síni židovského hřbitova.
Poměrně značné finanční prostředky
byly investovány do našeho školství. Byl
dokončen nátěr střechy na budovách zá-
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kladní školy, v zahradě mateřské školy
bylo vybudováno nové dětské hřiště,
ve dvou odděleních mateřské školy
byla kompletně rekonstruována sociální zařízení pro děti a střecha mateřské školy prošla kompletní rekonstrukcí, včetně zateplení a položení nové
krytiny. Podrobnější výčet větších akcí
údržby, oprav a obnovy uvádím v přiložené tabulce.
Ne vše se nám však podařilo. Mrzí
nás, že se nepodařilo realizovat rekonstrukci komunikace v ulici Podzámčí,
včetně vybudování jednostranného
chodníku a parkoviště pro lékaře pod
zdravotním střediskem. Po ukončeném
výběrovém řízení na tuto akci se nám
postupně omluvily obě firmy, které se do
soutěže přihlásily. Bohužel. Tato akce se
tedy prozatím odkládá.
I v tomto roce jsme pokračovali
v podpoře zájmových spolků a neziskových organizací. Díky nim se v našem
městě v průběhu roku uskutečnila řada
kulturních, společenských a sportovních
akcí, které příjemně vyplnily náš volný
čas. Patří sem zejména Týden manželství, Májové slavnosti, Tovačovský portál,
Svatováclavské hody a řada dalších. Naše
spolky a neziskovky získaly z rozpočtu
města 200 tis. Kč prostřednictvím grantového programu, dále pak 300 tis. Kč
v podobě dotací na rozvoj tělovýchovy
a sportu a dalších téměř 80 tis. Kč jako příspěvek na činnost.
Město Tovačov hospodařilo v roce
2015 s rozpočtem, který měl na příjmové stránce schválenou částku 37 mil. Kč.
Tento rozpočet se nám v průběhu roku
dařilo posilovat prostřednictvím získaných dotací ve výši přibližně 9 mil. Kč
a také prostřednictvím sponzorských
darů ve výši něco málo přes 115 tis. Kč.
Bez dotací bychom jen velmi těžko mohli realizovat některé větší investiční akce.
Přehled získaných dotací a sponzorských
darů uvádím také v přiložené tabulce.

V dalších letech bychom rádi pokračovali v akcích rozvoje a modernizace
našeho města, ke kterým jsme se vám
při komunálních volbách zavázali. V současné době zpracováváme podrobný
„Program rozvoje města Tovačov na období 2016 – 2020, který nahradí dnes
platné Programové prohlášení Rady města Tovačova. Tento strategický dokument
bude schvalovat zastupitelstvo našeho
města na svém prosincovém zasedání
a následně jej zveřejníme také na webových stránkách města. Každý občan pak
bude mít možnost kontroly všeho, co
se v našem městě připravuje a realizuje.
V této souvislosti bych rád poděkoval
těm z vás, kteří se prostřednictvím dotazníkového šetření do přípravy tohoto dokumentu zapojili.
Adventní čas se pomalu blíží a vánoční svátky jsou za dveřmi. Dovolte
mi pozvat vás na akce, které pro vás ve
spolupráci s komisemi rady města a našimi spolky připravujeme. Společně si tak
můžeme opět po roce zpříjemnit předvánoční čas a samotné vánoční dny. Přehled
těchto akcí naleznete v adventním kalendáři na některé z dalších stránek tohoto
čísla Kamelotu.
V samotném závěru mého příspěvku mi dovolte popřát vám všem klidné,
příjemné a pohodové vánoční svátky
a šťastný vstup no nového roku 2016.
Mgr. Bc. Leon Bouchal,
starosta města
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Akce údržby, oprav a obnovy nad 50 tis. Kč
uskutečněné v roce 2015
Pč. Název akce
Rozpočet města
1. Rekonstrukce komunikace a chodníků v ulici Smetanova
1 619 500 Kč
2. Oprava a zateplení střechy na budově mateřské školy
980 000 Kč
3. Rekonstrukce a statické zajištění komunikace v části ulici Prostějovská
665 000 Kč
4. Předláždění části komunikace v ulici Podvalí u židovského hřbitova
645 000 Kč
5. Dětské hřiště v zahradě mateřské školy
192 000 Kč
6. Památková obnova studny v zámeckém parku
206 444 Kč
7. Travní traktor
592 000 Kč
8. Výměna oken na bytovém domě č. 25 na Náměstí
210 000 Kč
9. Výměna podlahové krytiny na zdravotním středisku
195 000 Kč
10. Stavební úpravy ve sportovní hale
169 000 Kč
11. Výměna veřejného osvětlení v ulici Nádražní
130 000 Kč
12. Výměna oken ve sklepních prostorách bytových domů 531 a 532 v ulici Jiráskova
120 000 Kč
13. Výměna veřejného osvětlení v ulici Dvořákova
107 000 Kč
14. Oprava a statické zajištění mostu přes potok Splavská
97 000 Kč
15. Výměna oken v Klubu seniorů Tovačov
76 000 Kč
16. Restaurování pomníku 2. světové války v ulici Široká
74 000 Kč
17. Rekonstrukce koupelny v domě se službami pro seniory
65 000 Kč
18. Oprava části chodníku v ulici Olomoucká
50 000 Kč
Celkem
6 192 944 Kč

Dotace

Celkem
1 619 500 Kč
980 000 Kč
665 000 Kč
645 000 Kč
400 000 Kč 592 000 Kč
230 000 Kč 436 444 Kč
592 000 Kč
210 000 Kč
195 000 Kč
169 000 Kč
130 000 Kč
120 000 Kč
107 000 Kč
97 000 Kč
76 000 Kč
74 000 Kč
65 000 Kč
50 000 Kč
630 000 Kč 6 822 944 Kč

Přehled dotací získaných do rozpočtu města v roce 2015
Pč.

Název akce

3.
4.

Památková obnova Spanilé věže zámku
Tovačov – doplatek z roku 2014
Revitalizace Tovačov – lokalita Jiráskova
- doplatek z roku 2014
Výkon státní správy
Podpora zaměstnanosti

5.

Vzdělávání v ZŠ a MŠ Tovačov

6.

Dětské hřiště v zahradě mateřské školy

1.
2.

7.
8.

Památková obnova studny v zámeckém
parku zámku Tovačov
Izolace proti zemní vlhkosti obřadní síně
židovského hřbitova

9.

Zajištění akceschopnosti Jednotky Sboru
dobrovolných hasičů Tovačov

10.

Svatováclavské hody

11.

Vzdělávání v ZŠ a MŠ Tovačov

12.

Hudební festival Tovačovský portál

Vybavení Jednotky Sboru dobrovolných
hasičů Tovačov
Celkem
13.
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Dotační program
Poskytovatel dotace
Regionální operační program Střední Morava
Evropský strukturální fond pro obnovu a rozvoj
Regionální operační program Střední Morava
Evropský strukturální fond pro obnovu a rozvoj
Ministerstvo financí ČR
Úřad práce Přerov
Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR
Program obnovy venkova
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Obnova kulturních památek v Olomouckém kraji v roce 2015
Olomoucký kraj
Program regenerace městských památkových zón
Zajištění akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů
v Olomouckém kraji
Olomoucký kraj
Podpora rozvoje turistického ruchu v Olomouckém kraji
Olomoucký kraj
Rozpočty obcí, ze kterých dojíždí žáci do ZŠ a MŠ Tovačov
Podpora kulturních akcí v Olomouckém kraji v roce 2015
Olomoucký kraj
Vybavení jednotek sborů dobrovolných hasičů v Olomouckém kraji
Olomoucký kraj

Poskytnutá
částka
3 025 475 Kč
2 020 434 Kč
1 387 900 Kč
1 076 085 Kč
521 622 Kč
400 000 Kč
230 000 Kč
200 000 Kč
134 357 Kč
80 000 Kč
46 000 Kč
20 000 Kč
19 000 Kč
9 160 873 Kč
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Tovačovský kamelot

Město Tovačov

Zastupitelstvo města
schválilo na svém 6. veřejném zasedání konaném dne 21. 9. 2015 následující usnesení
92/06 - 15 Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje
kontrolu usnesení z 5. zasedání ZM, které se konalo dne
22.6.2015.
93/06 - 15 Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje zprávu o činnosti rady města.
94/06 - 15 Zastupitelstvo města bylo seznámeno se zprávou
o činnosti finančního výboru.
95/06 - 15 Zastupitelstvo města bylo seznámeno se zprávou
o činnosti kontrolního výboru.
96/06 - 15 Zastupitelstvo města bylo seznámeno se zprávou
o kontrole č. 6/2015
97/06 - 15 Zastupitelstvo města projednaloa vyhlašuje záměr na prodej částí pozemků parc.č. 916/4 a 916/6 v k.ú.
Tovačov za cenu 400,-- Kč/m2.
98/06 - 15 Zastupitelstvo města projednalo a neschvaluje záměr na prodej části pozemku parc.č. 6/4 v k.ú. Tovačov.
99/06 - 15 Zastupitelstvo města projednalo a bere na vědomí
přijetí dotací:
a) ve výši 200.000,-- Kč z Programu regenerace městských
památkových rezervací a městských památkových zón
v roce 2015,
b) ve výši 400.000,-- Kč na akci Dětské hřiště v zahradě Mateřské školy Tovačov od Ministerstva pro místní rozvoj,
c) ve výši 521.622,-- Kč z EU a SR pro ZŠ a MŠ Tovačov –
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost,
d) ve výši 2.020.434,44 Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj na akci Revitalizace Tovačov – lokalita
Jiráskova.
100/06 - 15 Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje
přijetí finančních darů na kulturní účel - na folkový festival Tovačovský portál a na akci Svatováclavské hody
v Tovačově:
- 10.000,-- Kč od společnosti TOPOS Prefa Tovačov s.r.o.,
- 25.000,-- Kč od společnosti Vodovody a kanalizace
Přerov a.s.,
- 10.000,-- Kč od společnosti PTÁČEK – pozemní stavby
s.r.o. Kojetín,
- 15.000,-- Kč od společnosti Veolia Energie ČR a.s.
Ostrava,
- 10.000,-- Kč od společnosti TOSHULIN, a.s. Hulín.
101/06 - 15 Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje darovací smlouvu uzavřenou mezi městem Tovačov jako pří-

jemcem a Českomoravským štěrkem, a.s., se sídlem Mokrá
359, 664 04 Mokrá-Horákov jako poskytovatelem. Jedná
se o peněžitý dar ve výši 100.000,-- Kč. Tento peněžitý dar
bude městu Tovačov poskytnut každoročně v období od 1.
1. 2016 do 31. 12. 2018.
102/06 - 15 Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu města pro rok
2015 na spolufinancování projektu „Rekonstrukce komunikací a zpevněných ploch; ul. Jiráskova, ul. Smetanova a ul.
Podzámčí, Tovačov“ ve výši 30% celkových způsobilých
výdajů, tj. 3.000.000,-- Kč a vyčlenění prostředků pro financování provozu v době udržitelnosti projektu (2016 – 2021)
a to ve výši dle zpracované finanční a ekonomické analýzy.
103/06 - 15 Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje hospodaření města Tovačov za I. pololetí 2015.
104/06 - 15 Zastupitelstvo města projednalo a:
a) bere na vědomí rozpočtová opatření č. 4/2015 a 5/2015,
b) schvaluje rozpočtové opatření 6/2015,
c) schvaluje zvýšení kapitálových výdajů rozpočtového
opatření č. 6/2015
o částku 150.000,-- Kč odd.§3119 na snížení energetické
náročnosti MŠ Tovačov – zateplení střechy. Výdaje budou
hrazeny z položky 8115 převod finančních prostředků z minulých let.
105/06 - 15 Zastupitelstvo města projednalo a:
a) souhlasí s předloženými stanovami a zakladatelskou
smlouvou spolku Odpady Olomouckého kraje, z.s.,
b) souhlasí se vstupem města Tovačov do spolku Odpady
Olomouckého kraje, z.s.,
c) ukládá starostovi města předložit spolku Odpady
Olomouckého kraje, z.s. písemnou přihlášku.
106/06 - 15 Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje
Územní studii Tovačov - lokality BI-2, SO-1.
107/06 - 15 Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje
Vnitřní směrnici č. 5/2015, kterou se mění a doplňuje vnitřní směrnice č. 5/2006 Jednací řád Zastupitelstva města
Tovačova.
108/06 - 15 Zastupitelstvo města projednalo a bere na vědomí zprávu o činnosti ZŠ a MŠ Tovačov – přehled oprav realizovaných během hlavních prázdnin.
Mgr. Bc. Leon Bouchal, starosta města
Marek Svoboda, místostarosta města

Město Tovačov

Pozvánka
na 7. veřejné zasedání Zastupitelstva města Tovačova, které se koná v pondělí
dne 14. 12. 2015 od 17 hodin ve společenském sále hasičské zbrojnice.
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Z mateřské školy
Tradiční dýňová slavnost v MŠ
Podzim v naší školičce je vždy pestrý. I letos tomu nebylo jinak. Počasí nám
přálo a my jsme toho využívali co nejvíce.Běhali jsme po zahradě,chodili na
procházky,sbírali listí a přírodniny. V polovině října se celá školička začala připravovat na největší podzimní akci „ Tradiční
dýňovou slavnost“.Ve všech třídách se
tvořilo - vyráběly se strašidla, pavouci,
duchové, malovaly se lucerničky, dlabaly

Číslo 5/2015

se dýně, tancovalo se při strašidelných
písničkách a všichni už se nemohli dočkat. A protože máme ve školičce samé
šikovné děti, ty s pomocí rodičů doma
dlabaly a zdobily ty nejkrásnější dýňová
strašidýlka, která nám ozdobila celou zahradu školičky.
27. 10. po setmění se všichni odvážlivci sešli na náměstí, kde na ně čekaly
hodné čarodějnice s bílou a černou paní,
a za poslechu strašidelných písniček se
vydali v průvodu přes město až ke školičce, kde už na ně čekala tajemná cesta
za světýlky. Děti na této cestě potkávaly hodná strašidýlka, která měla
pro hodné a odvážné odměnu.
Nechybělo ani tradiční vypouštění
lampionů štěstí jednotlivých tříd.
Lampiony byly vypuštěny a snad
se každému splní jeho tajné přání.
Pak už začala ta pravá strašidelná
diskotéka, kterou si děti určitě užily. Na zahřátí byl pro děti připravený teplý čaj od našich hodných
kuchařek, na mlsání skvělé perníčky a jiné dobroty od hodných

a ochotných rodičů a pro dospělé teplý
punč, již tradičně věnovaný od manželů
Svobodových. Jménem dětí děkujeme
panu Schaferovi a Packovi za finanční
příspěvek, který naší školičce věnovali,
panu Hrazdilovi za darované dýně, paní
Raškové a Zavadilové za sladkosti, dětem ze ZŠ za pomoc při „strašení“ a všem
rodičům, kteří se na celé akci podíleli, ať
už pečením perníčků, tvořením strašidýlek s dětmi, výzdobou či úklidem zahrady. Díky všem byla totiž naše akce opět
vydařená.
Lenka Šálková, MŠ
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Různé
Rozhovor s Miroslavem Peřinou
Miroslava Peřinu znám od dětských
let. Pamatuji si ho jako malé miminko,
batolícího se kloučka i jako dospívajícího
chlapce. Pak se ale z mého zorného pole
vytratil. Mezitím z něj vyrostl sympatický
mladý muž, u kterého byste na první pohled těžko předpokládali zájem o biochemii. A protože jeho úspěchy v tomto oboru sahají až na mezinárodní úroveň, byla
jsem ráda, že byl ochotný formou rozhoru
prozradit o sobě trošku více, navíc nenásilnou formou, abych mu rozuměla i já –
naprostý analfabet přes chemii.
Rychlé představení:
Jméno: Miroslav Peřina
Bydliště: Tovačov
Znamení: Blíženec
Věk: 19 let
Základní škola a střední škola: ZŠ a MŠ
Tovačov, Gymnázium Jakuba Škody
v Přerově
Učitelky chemie: Vladimíra Vránová,
Simona Večeřová
Zájmy (mimo chemii): popularizace
vědy, četba, cyklistika, lyžování, turistika
Kde a co v současné době studujete?
V současné době studuji svůj ,,vysněný‘‘ obor, biochemii, a to na Univerzitě
Palackého v Olomouci.
Proč právě chemie? Kdy jste se o ni začal zajímat více než o předmět ve škole?
Už od dětství jsem byl spíše intelektuálně než sportovně založen, ale dlouho
jsem se nemohl rozhodnout, čím bych
chtěl jednou být a co mě baví nejvíce.
Když jsme poté na druhém stupni ZŠ
v Tovačově začali s chemií a dostali paní
učitelku Vránovou, chemie mě začala velmi bavit. Paní učitelka kladla důraz na experimenty, ukázala mi důležité souvislosti
a následně mi navrhla účast v chemické
olympiádě. Říkala mi, že všechen čas,
který věnuji škole navíc, se mi vrátí. Měla
pravdu.
Chemie je úžasná právě ve své experimentální stránce, nejsou to jen rovnice
nebo vzorce. Právě proto je podle mě
důležitá popularizace. Chemie je velice
rozmanitá, obklopuje nás v každodenním
strana 6

životě a abychom se jí nemuseli bát, měli
bychom o ní něco vědět.
Kde probíhaly první chemické pokusy?
První chemické pokusy probíhaly doma,
bylo to takové to notoricky známé ,,slévání‘‘ octa a sody, krystalizace a jednoduché
experimenty, ke kterým jsem nacházel inspiraci nejdříve v knížkách, poté ve škole
a nakonec na internetu.
Čím se zabýváte ve svých výzkumech
v současnosti?
V současnosti bychom s přítelkyní chtěli
začít výzkum na nádorových buňkách.
V Laboratoři růstových regulátorů spadající pod UP zkoumají cesty, jak by se
dalo zastavit nádorové bujení pomocí látek podobných přírodním sloučeninám.
Obecně se chci zaměřit na medicinální
výzkum.
Na jaké své výsledky jste nejvíce hrdý?
(To se tak nedá říct). V minulých dvou letech jsem pracoval na Středoškolských
odborných činnostech v Centru regionu
Haná pod Univerzitou Palackého, kde
jsem zkoumal rostliny a hlavně zemědělské plodiny. Našel jsem šetrnou cestu, jak
zjistit jejich momentální stav a ten popř.
vylepšit, tedy snížit negativní vlivy prostředí a zvýšit výnos zemědělských plodin. Tyto informace by mohly být jednou
využity v praxi. Zemědělství, ač si to možná neuvědomujeme, je pro nás nezbytné.
Jaké vědecké úspěchy už máte coby
student za sebou?
Loni jsem se zúčastnil více soutěží, obsadil jsem 3. místo v mezinárodní projektové olympiádě, 3. místo v celostátní
Středoškolské odborné činnosti a dalších,
příští rok v červnu jsem zvaný na mezinárodní soustředění do Švýcarska. V bádání
a soutěžení mi však také hodně pomohla
podpora rodiny a přítelkyně, za kterou
bych jim chtěl poděkovat.
Prozradíte nějaké plány do budoucna?
Zmiňoval jsem, že bych rád do medicinálního výzkumu. Chtěl bych zkoumat
buď nádorové buňky, nebo třeba i krev

a snažit se najít lék na nějakou chorobu
biochemického původu a takto pomoci lidem. A pokud by nevyšel přímo výzkum, tak bych rád pracoval v některé
z nemocničních laboratoří. Také bych se
ještě v průběhu studia chtěl podívat na
zahraniční univerzity nebo nějaké další
vědecké ústavy.
Žijí mezi námi a my o nich díky jejich
skromnosti vůbec nevíme. Mirek je jedním z nich. Je houževnatým studentem
a já myslím, že o něm ještě mnohokrát
uslyšíme. Do budoucna mu přeji, aby se
svému oboru mohl věnovat vždy v rozsahu svých schopností. A aby kromě vědeckých úspěchů u něj vždy stála i troška
štěstí.
Děkuji za rozhovor.
kvetazaj
Číslo 5/2015
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Z činností spolků
Podzimní akce Komise pro rodinu RM Tovačov
Součástí programu Svatováclavských
hodů v Tovačově byl 3.ročník akce Zasaď
si svůj strom.
Akce proběhla v neděli odpoledne
27. 9. 2015. Cílem bylo vysadit část budoucího lesoparku v lokalitě Viklice. Slunečné
odpoledne přímo vyzývalo k nedělní vycházce a tak se do Viklic někteří vypravili
pěšky, někteří na kole a někteří autem.
Všichni vzorně vybaveni zahradním nářadím. Sešlo se nás ve Viklicích okolo 70 pracovně naladěných dětí, rodičů, prarodičů
a dalších rodinných příslušníků. Někteří se
této akce zúčastňují pravidelně, což nás
velmi těší ,ale přišli i někteří úplně poprvé
a z toho máme také velkou radost . Zavítal
mezi nás i pan farář František Urban, který
byl tak překvapený z příjemné atmosféry , že sám neodolal a také si zasadil svůj
stromeček. Pracovníci města nám vytyčili
požadovanou lokalitu, zajistili sazenice listnatých stromků a také dostatek vody na
zalévání. A tak mohla výsadba, a ne zrovna
v jednoduchém terénu, začít. Děti byly nadšené a tak se sadilo a sadilo...Každý vysázený stromeček si pak členové rodin označili
vlastním štítkem se svým jménem, celá
rodina pak obdržela účastnický list a děti
malou odměnu . ..a pak hurá na kolotoče....
Letošního sázení stromů se zúčastnili:
Šimonek a Matoušek Bezděkovi s rodiči a dědou , Edík a Oliverek Čechmánkovi
s rodiči, Peťka a Saša Filípkovi s rodiči,
Terezka Henslová s rodiči, Michalka a Kubík
Hrubí s rodiči,rodina Janáčova, rodina
Jeklova, Elenka a Lukášek Klimešovi s rodiči, Kubík Kocián s rodiči a dědečkem,
rodina Kozákova, Martin a Kačka Lehcí
s rodiči, Nelinka Nováková s rodiči, Sofinka
Packová s rodiči, Péťa a Tomáš Řepkovi s rodiči, Vojtíšek, Davídek a Vendulka Snášelovi
s rodiči a prarodiči, Terezka a Michálek

Šugovi s rodiči, Kubíček Trochta
s maminkou, Nikolásek a Sofinka
Strnadovi s rodiči, Helenka
a Vojtíšek Uhlířovi s rodiči, pan
farář František Urban, Adámek
Vybíral s rodiči, Zlatuška a Maxík
Zbožínkovi s rodiči.
za komisi pro rodinu D.B.
Mezinárodní den seniorů
Již od roku 1998 si svět 1. října
připomíná Mezinárodní den seniorů. Právě toho dne byl tehdejším
generálním tajemníkem Kofi Annanem
vyhlášen rok 1999 Mezinárodním rokem
seniorů a byly formulovány Zásady OSN
pro seniory:
1. Participace
Uznání a respektování stáří, a to nikoli
jako nežádoucího a mnohdy obávaného
fenoménu, ale jako normální součásti života a období, kdy stále pokračuje rozvoj
lidské osobnosti. Staří lidé jsou platnými
a cennými členy lidského společenství, které by bez jejich přispění nemělo všechny
potřebné dimenze.
2. Vytváření a využití zdrojů
Starší lidé se podíleli a podílejí na vytváření společenských zdrojů a mají také
proto nezpochybnitelné právo na jejich
nediskriminované využívání.
3. Důstojnost
Starší lidé mají právo na důstojnost svého života, a to také a zejména v situaci nesoběstačnosti způsobené chorobou, zdravotním postižením či chronickou nemocí.
4. Nezávislost
Starší lidé se stejně tak jako všichni občané lidské společnosti mohou svobodně
a nezávisle rozhodovat o tom, kde a jak budou žít, zda budou pracovat, kdy odejdou
ze zaměstnání a budou se věnovat jiným
činnostem. Měli by mít možnost žít v takovém prostředí, které je pro ně bezpečné
a přizpůsobené jejich potřebám.
5. Péče
Zvláště znevýhodnění starší lidé by
měli mít možnost využívat péči a ochranu

Číslo 5/2015

rodiny a komunity v souladu se systémem
kulturních hodnot, který je vlastní jejich
společnosti. Potřebují zdravotní péči, která
jim umožní zachovat či navrátit optimální
možnou úroveň fyzické a duševní pohody, zabrání nemoci či ji oddálí, a sociální
a právní pomoc, které jim pomohou zajistit
jejich autonomii, ochranu a péči.
Den seniorů v Tovačově
Naše město na své seniory nezapomíná, a tak se slavilo i u nás. Komise pro rodinu RM Tovačova pozvala své seniory ve
středu 21. 10. 2015 na odpolední setkání
do prostor hasičské zbrojnice. Členky komise se snažily nejen slavnostně vyzdobit
sál hasičské zbrojnice, připravit malé občerstvení, které nám již tradičně zajistila
paní Adélka Svobodová, ale hlavně zorganizovat příjemný program. A to se myslím
povedlo. Slavnostní odpoledne zahájil starosta města, který všechny přivítal a pak
přítomné seniory seznámil s vyhodnocením dotazníkového šetření, které probíhalo v uplynulých měsících v našem městě
a týkalo se plánovaných priorit rozvoje
města. Následovala krátká diskuse a pak
spolu s dětmi ze ZUŠ v Tovačově, pod vedením paní uč. Galetové, a jejich hudebním pásmem „ Bob a Bobek na cestách“
jsme procestovali téměř celý svět.
Druhá polovina programu patřila cimbálové kapele Donava, která vytvořila příjemnou podvečerní atmosféru a rozezpívala celý sál.
Máme velkou radost, že se náš malý dárek ke Dni seniorů v podobě slavnostního
odpoledne líbil a že nám senioři našeho
města zůstávají věrni.
Za komisi pro rodinu D.B.
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Hodové oslavy
Program letošních hodových oslav byl velmi pestrý. Trval tři
dny, vlastně čtyři, a na své si přišli příznivci sportu, hudby, divadla, historických vlaků, ale i přírody, když ve Viklicích zasadili více
než dvě stovky mladých stromků. Pravdivost pranostiky o svatém Václavu a sluníčku se potvrdila v pondělí - přímo na svátek
sv. Václava („na svatého Václava, bývá slunce záplava“). Jinak
bylo počasí proměnlivé a chladné. Kvůli dešti musel být program trošku pozměněn a kvůli ochlazení hlavně ve večerních
hodinách se i jeden z interpretů (Láďa Křížek) nedostavil. Mezeru
v programu vyplnila operativně skupina A.M. Úlet z Moravičan.
Na rozdíl od některých hudebních primadon jednali přímo, na
rovinu a hlavně rychle. Přiložené fotografie připomenou všem,
co se o hodovém víkendu odehrálo, a ještě přidávám jako bonus
článek, který vyšel v elektronickém časopise Furtovník.cz 29. září.
Tovačovská štreka slaví 120 let
Od našeho věrnyho spolupracovnika Martina Skopalovyho –
Mistni dráha z Kojetina do Tovačova se letos dožévá 120 let. Přê
té přiležitosti jezdilê po této trati dva dni, v nedělô 27. a v ponděli 28. záři, zvláštni vlakê. V nedělô jezdila dizlová Berta a v ponděli
na Václava olomócká parni Rosnička spolô se sópravô historickéch vozu.
Mistni dráha Kojetin – Tovačov, které se řiká Tovačovka,
bêla postavená v rokô 1895, hlavně kvulê mistnimô cukrovarô,
vozêlê se ale aji zemědělsky produktê a samozřémě aji osobni
vlakê jezdilê. V 50. letech se začal vozêt štěrk z mistni štěrkovnê,
Skašova. Nákladni doprava tadê měla po celó dobô provozô větši vyznam než ta osobni, která bêla zastavená v rokô 1981. Dnes
brósijó koleje lokálkê vedle nákladnich vlaku se štěrkem nekolêkrát do roka aji mimořádny osobni vlakê, třeba na vylov rêbnika
na podzêm nebo na hodê v Kojetině, o kteréch sem toť ôž psal.
Jak ôž sem psal véš, o poslednim prodlóženym vikendô v záři
Tovačovka ôžêla. Dva dni toť jezdilê zvláštni vlakê ô přiležitosti
jejiho stodvacetiletyho vyroči. V nedělô se v čele sópravê sedmi
zelenéch rêbáku objevila Berta T478.1010. Toťta dizlová lokomotiva vêrobená v 60. letech je známá velêce zajimavym zvôkem
motorô, kvulêvá kterymô k nám jezdijó aji fanóšci z Anglie. Pár
stroju této řadê eště doživá v pravidelnym provozô, ale hromada
z nich je ôž muzejnich, včetně toťteho s označenim T478.1010,
které je ve vlastnictvi Národniho technickyho muzea a je provozované Vyzkumnym ustavem železničnim ve Velimi ô Kolina.

vlakové doprovod
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V ponděli se na trati objevil zajimavjéši stroj, parni lokomotiva 464.202, které se řiká Rosnička. Bêla vêrobená v rokô 1956
v plzeňskéch závodech V. I. Lenina, jak se tehdá Škodovka menovala. Vêrobilê se jenom dva prototypê, je to posledni konstrukca parni lokomotivê ô nás, po tym se ve Škodovce vêrábělê
ôž jenom eletrikê. Dochované je drôhá Rosnička, která v pravidelnym provozô dojezdila v Olomócô v rokô 1975, pak bêla
předaná Národnimô technickymô muzeô a dlóhy rokê bêla vestavovaná jako neprovozni exponát po všelêjakéch véstavách.
Začátkem 90. let se v Olomócô chopilê iniciativê a mašinka vêjela vlastni sêló po skoro 20 letech, v rokô 1994. Dlóhy rokê vozêla
zvláštni vlakê v okoli Olomóca, tak je temô po přestávce v rokách 2009 až 2014, která bêla vênôcená opravó kotla, dodnes.
A furt je jeji domovsky depo Olomóc. Toš kdo z Vás věděl, že na
Hané máme takové skvost?
Oslavê bêle vêmêšleny tak, že dêckê ráno vêjel zvláštni vlak
z Olomóca přes Přerov a Kojetin do Tovačova, po slavici štrece
se ôdělalê štêrê obratê a večir se jelo zpátkê. Bêlo to spojeny aji
s hodama v Tovačově. A jak sem viděl, lêdi bêlo dosť.
Prvniho dňa oslav sem se nezučastnil, to sem si Bertô vêfotil
akorát na přijezdô do Olomóca. Ale drôhé deň sem jezdil autem
kolem trati a fotil sem, toš se podivéte. Já mêslim, že to stálo za
to a že to bêlê velêce pěkny oslavê.
kvetazaj
Tovačovské hody se mohly konat v takovém rozsahu hlavně
díky sponzorským příspěvkům a dotaci Olomouckého kraje, za
což děkujeme.

Berta jezdila do Tovačova v nedělô toť večir přijezd do Olomóca

první ranní odjezd z Tovačova
Číslo 5/2015
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Fotogalerie z hodových oslav

pondělní zvonění v kostele sv. Václava

křest knihy Procházka životem...

Walda Matuška revival

předávání výroční ceny města

hodový nohejbal

květiny na zámku
Číslo 5/2015

výstava zahrádkářů

hodový volejbal
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Tematické prohlídky na zámku
v Tovačově jsou organizovány několikrát do roka. Většina z nich vzniká pod
taktovkou obecně prospěšné společnosti Tovačovský zámek. Sezónu na
zámku si nedovedeme představit bez
nočních prohlídek nebo těch vánočních. Letos jsme v polovině října tak
trošku improvizovali. Snad poprvé od
roku 1994 (kdy je zámek v majetku města) se uskutečnily prohlídky zaměřené
na historii rybníkářství a rybnikaření.
Termín prohlídek nebyl vybrán náhodně, nýbrž byl stanoven na termín výlovu
Hradeckého rybníka. Instalace prohlídek
„Ve znamení ryby“ proběhla ve starší části zámku. Průvodcovského slova se ujali

Arana Adlerová, Antonín
Havlin a Ondřej Klauda,
kteří během téměř hodinového výkladu seznámili
návštěvníky s historií vzniku
rybníků na Tovačovsku, staršími technikami rybolovu, ale
i náboženským významem
samotné ryby. Prohlídky byly
zakončeny výstavou rybích
trofejí, fotografií, ale i promítáním záběrů pod vodou na
Tovačovských jezerech. Tuto
podpůrnou výstavu zorganizoval Leon Bouchal.
Za sebe musím říct, že se jednalo
o ojedinělé prohlídky v průběhu celé
sezóny. Absolvovalo je více než 300 návštěvníků a zapojilo se do nich nebývalé
množství osob, které ze svých archívů

Ve znamení ryby
(test)

3.
a)
b)
c)

Ve znamení ryby

1. Majestát městům a stavům o stavbě rybníků vydal:
a) král Přemysl Otakar II.
b) král Karel IV.
c) Vratislav II. z rodu Přemyslovců
2. Hatě jsou:
a) pletené chodníky z proutí
b) pletené nádoby na chytání ryb na
volné vodě
c) rozsáhlé bažiny
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Postním jídlem byli:
žáby, raci, vepřové
žáby, raci, ryby
žáby, bobři, divočina

zapůjčili nejrůznější předměty a materiály.
Hlavní podíl práce na prohlídkách
měly ale členky o.p.s. Tovačovský zámek.
V omezeném počtu tři týdny po vytvoření
náročných hodových květinových aranží
nainstalovaly nové nádherné podzimní
vazby květin obohacené ukázkami rybničních sítí, vodní fauny i flóry a v neposlední
řadě i bohatě prostřenou tabulí s rybími
pochoutkami. Pro všechny, kteří prohlídky
absolvovali, byly jistě neopakovatelným
zážitkem a příjemným zpestřením.
Pro menší návštěvníky vznikl i test,
který přikládám. Všichni čtenáři si mohou vyzkoušet, zda by v něm obstáli.
Kvetazaj

6. První příručku o chovu ryb a stavbě rybníků napsal:
a) Biskup olomoucký
b) Fišmistr pernštejnský
c) Štěpánek Netolický

4. První zakladatelé rybníků na Tovačovsku byli:
a) Kuenburgové
b) Pernštejni
c) Cimburkové

7.
a)
b)
c)

Faulfieber (hodonka) byla nemoc:
žlutá zimnice
skvrnitý tyfus
břišní tyfus

5.
a)
b)
c)

8.
a)
b)
c)

Patrony rybníkářů jsou:
sv. Petr a Pavel
sv. Petr a Ondřej
sv. Petr a Matouš

Haltýře jsou:
sádky
výpustě pro odvod vody z rybníka
sítě pro lov ryb v rybníku
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9. Které rybníky se nacházely v Tovačově a okolí?
a) Žaběnec, Zvolenov, Kuchyňka
b) Vysoký, Panin, Temný
c) Světlý, Starý, Zámecký
10. Napiš, co znamená:
a) „Podal ruku jako leklou rybu.“
b) „Malé ryby – taky ryby.“
c) „Byl jako ryba ve vodě.“
d) „V nerybných krajích i rak za rybu
platí.“
e) „Ryba i host třetí den smrdí.“
Správné odpovědi:
1b, 2a, 3b, 4c, 5a, 6a, 7c, 8b, 9a.

Tovačovský zámek, o.p.s.
Pomalu se blíží konec roku a nastává
čas ohlédnout se. V letošním roce jsme
uskutečnili několik akcí. Byly to tradiční
květinová výzdoba na zahájení zámecké

poznej svoje město

sezony, komentovaná vycházka, tentokrát po církevních památkách zpestřená
vystoupením sboru při kostele sv.Václava
Scholy a zakončená koncertem šternberského vokálního souboru Vocallica.
Následovaly „Noční prohlídky“ věnované 50. narozeninám Večerníčka.
Pro hodové návštěvníky jsme opět
vyzdobili zámecké komnaty květinovými aranžemi. Velmi nás potěšilo
ocenění naší ředitelky Evy Mézlové za
dlouholetou práci v kulturním dění
ve městě. Novinkou byly tematicky

zaměřené prohlídky u příležitosti výlovu
Hradeckého rybníka, samozřejmě doplněné aranžemi. Prohlídky byly zakončené malou výstavou fotografií a trofejí,
kterou připravil Mgr. Leon Bouchal. A na
závěr bych vás ráda pozvala na „ Vánoce
na zámku“, které se budou konat 12. –
13. prosince. Jako každý rok máme pro
vás připraven v přízemních prostorách
zámku vánoční jarmark, prohlídky svátečně nazdobených komnat ve starém
křídle doplněné průvodním slovem. Malé
ohlédnutí doplním několika fotografiemi
ze zmíněných akcí.
za Tovačovský zámek, o.p.s.,
Helena Konečná

noční prohlídky

poznej svoje město - kostel sv. Jiří

ve znamení ryby

noční prohlídky

výzdoba na hody

zahájení zámecké sezóny
Číslo 5/2015
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20. výročí hanáckého tanečního souboru Hatě Tovačov
V letošním roce si hanácký taneční
soubor Hatě Tovačov připomenul výročí
dvacet let od svého založení. K tomuto
kulatému výročí se na konci prázdnin
uskutečnilo přátelské setkání současných
i bývalých členů a příznivců tovačovských
Hanáků. Pěkné prostředí tovačovské hájenky, příznivé počasí, oblíbená muzika,
výborné občerstvení, na kterém se podíleli i pozvaní hosté, a kamarádská atmosféra umocnily radost všech přítomných
ze setkání. Na programu svátečního
odpoledne bylo především vzpomínání na uplynulých 20 let, na akce, které
jsme pořádali a kterých jsme se zúčastnili
v Tovačově, v regionu Hané, mimo region
i v zahraničí.
Došlo také na domlouvání přípravy na
20. hanácké bál, který by se měl konat 6.
2. 2016 a kde by se měl tovačovský dvacetiletý spolek prezentovat. Moje velké přání se stalo skutečností a bývalí tanečníci
přislíbili svou pomoc a účast na tanečním
programu výročního bálu.
Před 20 lety iniciovaly založení hanáckého souboru v Tovačově předsedkyně
kulturní komise paní Eva Mézlová, její maminka paní učitelka Olga Nimmerfrohová
a paní Vladimíra Lišková. Chtěly navázat
na činnost obdobných spolků v Tovačově
pod vedením významné sběratelky folkloru Xavery Běhálkové a následně paní učitelky Milady Ženčákové.
Mým aktivitám předcházelo vedení
Hanáčku, tanečního kroužku pro děti,
s nímž jsem na počátku pomáhala paní
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učitelce Miladě Ženčákové. Vedení nového spolku se se mnou ujaly paní Ivana
Otáhalová, na začátku paní Jarmila Bijová
a tenkrát osmnáctiletá Renata Večeřová.
Muziku vedla paní Hana Raabová.
Bohužel zde nelze všechny ani vyjmenovat. V seznamu členů souboru je za dvacet uplynulých let totiž asi sto lidí nejen
z Tovačova. Někteří to s tancováním třeba
jen zkusili, jiní zase byli a jsou stálicemi
našeho souboru. Před osmi lety přežil
soubor i generační výměnu tanečníků.
Při prezentaci našeho souboru připomínám, že současné členy znám od jejich
docházky do mateřské školy a z těch bývalých osmi tanečních párů je nyní šest
manželských.
Být členem tanečního folklórního
souboru znamená chodit ve svém volném čase na zkoušky, nacvičovat taneční
programy sestavené z hanáckých lidových písní, starat se o hanácký kroj, účastnit se vystoupení folklorního souboru.
Já osobně si velmi vážím účasti každého
člena na vystoupeních hanáckého tanečního souboru Hatě Tovačov.
Protože jde o časově náročnou aktivitu, patří členům souboru poděkování
za jejich vynaložené snažení a za jejich
dnes tak drahocenný volný čas. Já se vždy
držím hanáckého úsloví:
„Pokáď to pode, tož tade bodem
a dež to nepode, tož tade nebodem
a hneď jak to pode, tož tade zase bodem“.
Na své členství a hanácké taneční

úspěchy vzpomíná pan Bohumil Venclík
(92), který byl vždy naším příznivcem
a oporou našeho současného spolku:
Zdena Ludvová

Vzpomínka
Bohumila Venclíka:
V sobotu 29. srpna proběhla v areálu
mysliveckého spolku oslava 20 let trvání
hanáckého souboru „Hatě“. Na tuto oslavu jsem byl pozván vedoucí souboru
paní Zdeňkou Ludvovou, učitelkou MŠ
v Tovačově. Pozvání zdůvodnila tím, že
mě zve jako bývalého tanečníka souboru
Haná v letech 1958-1965. Tímto pozváním dokázala, že mladí na staré tanečníky
předcházejících souborů nezapomínají.
Při besedě s příslušníky vedení souboru Hatě jsem byl požádán, abych napsal
vzpomínky na dřívější hanácké soubory.
Připomenul jsem, že tři generace Venclíků
účinkovaly v hanáckých souborech a já
patřím k té druhé.
Prvním byl otec, který tančil v souboru Františky Xavery Běhálkové. Kdo byla
Xavera, jak se jí všeobecně říkalo? Byla
národopisnou pracovnicí a hlavně sběratelkou starých hanáckých písní a tanců.
Navštěvovala staré lidi, hlavně stařenky,
a ty jí předváděly, jak se dřív tančilo a zpívalo. Tyto pamětnice říkaly, že co písnička, to tanec. Xavera poctivě zaznamenala
tyto písně i tance a zužitkovala své objevy. Založila hanácký soubor, jediný toho
druhu na Moravě, a ten získané písně
a tance předváděl veřejnosti. Několikrát
vystupoval v Brně a hlavně v Praze na
„Všeslovanské výstavě“ v roce 1895.
Bohužel se po smrti Xavery nenašel ni-
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kdo, kdo by soubor vedl, a ten se rozpadl.
Před šedesáti lety v roce 1954-1955 založila učitelka paní Milada Hrbáčková dětský hanácký soubor. Děvčatům se dařilo,
tance zvládly velmi rychle a nejvíc se jim
podařily „Královničky“. Paní učitelka soubor přihlásila do tehdejšího STM. Prošly
bez ztráty kytičky všechna kola, až skončily v Ústředním kole STM v Bratislavě, kde
skončily na druhém místě. Velkou zásluhu
na úspěchu měli rodiče dívek, kteří je všemožně podporovali, a děvčata se mohla
věnovat tanci.
Druhým Hanákem v generaci Venclíků
byl Bohumil (1924).
Po úspěchu dětského souboru začala
paní učitelka uvažovat o zřízení souboru dospělých a začala hledat tanečníky.
Nejprve navštívila taneční pro mládež,
kde vytipovala děvčata i chlapce. Tam
poznala, jaké kdo má vlohy pro tanec.
Děvčat získala dost, ale horší to bylo
s chlapci. Nakonec dala dohromady celý
soubor, který nazvala „Haná“. Do souboru vlákala také mne, ačkoliv jsem měl již
34 let. Snažil jsem se přizpůsobit mladým,
neb mě to k nim táhlo. Jako začínající
soubor potřeboval v té době zřizovatele, a tak byla požádána Osvětová beseda
a budoucnost ukázala, že to nebyl dob-

rý tah. OB nás finančně nepodporovala
a výdaje jsme si hradili každý ze svého. To
byl rok 1958 a my měli již první vystoupení za sebou. Kroje nebyly, a tak děvčata
měla bílé halenky a modrotiskové sukénky a kluci tmavé kalhoty, bílé košile a pod
krkem červené vazačky. Nedostatek krojů vyřešila paní učitelka a rodiče kurzem
vyšívání a šití hanáckých krojů. Kurz vedla paní z Prostějova, která měla obchod
s potřebami na kroje. A tak v rodinách
tanečníků zasedly maminky a babičky
k vyšívání a šití.
Přišel podzim 1959, velmi náročný pro
celý soubor. Nacvičovali jsme hodinové
pásmo „Píseň rodné země“ na II. spartakiádu a dvouhodinové pásmo naší paní
učitelky „Rok na Hané“. S tímto pásmem
jsme vystoupili v sokolovně před očima
rodičů a přátel tanečníků. Druhý den bylo
v Tovačově školení divadelníků za účasti
nár. um. Jaroslava Vojty. Školení bylo odpoledne a večer neměli pořadatelé pro
něj program, a tak nás vyzvali, abychom
pásmo zopakovali na jeho počest. Tato
mimořádná akce byla vyhlášena i po
okolních obcích a večer sokolovna praskala ve švech. N.u. Vojtovi se vystoupení
líbilo a Hance Faltusové doporučil studium na DAMU.

Spartakiádního pásma se účastnilo deset párů a v takovém složení jsme
absolvovali Krajské kolo STM a skončili
v Prostějově na druhém místě. V sólových
tancích jsme skončili první. Po těchto
úspěších jsme byli požádáni, abychom
vystoupili 1. května jako hlavní program.
Paní učitelka požadovala za vystoupení 2000 Kč, za které pořídí dva kroje.
Předseda OB pan Alois Zbožínek prohlásil, že za ty peníze mohl mít estrádu
z Prahy. Taková byla pomoc ze strany OB,
pro ně i pro ostatní jsme byli jen hopsalajdi z Tovačova. Naopak! Tovačovský soubor Haná byl v okolí dobře znám, o čemž
svědčilo mnoho vystoupení . Mezi prioritní patřily krajské dožínky v Náměšti na
Hané, Klenotnice pořádána tamtéž, vystoupení na dožínkách v okolí Tovačova,
v lázních Teplice nad Bečvou, ve Vrbně,
lázních Karlova Studánka, kde jsme některá čísla našeho programu museli
opakovat. Při odjezdu přišli pacienti lázní
k autobusu ještě jednou nám poděkovat
a zvali k dalším vystoupením.
Ještě k nácviku na spartakiádu. Jezdili
jsme na různá soustředění, např. v Třeboni,
Českých Budějovicích, v Praze a musím podotknou, že vše hradil Krajský dům osvěty
Olomouc. Pásmo „Píseň rodné země“, byla
ukázkou folkloru z celé republiky od Aše až
po Čienou a ukázala cizincům celého světa, že jsme kulturní národ. Do Spartakiády
jsem neměl vlastní kroj, ten mně půjčovala ředitelka muzea paní Hájková. Těsně
před Prahou mně oznámila, že si kroj vzal
do Prahy její vnuk. Nebyla to pravda. Kroj
prodala Janu Venclíkovi, který účinkoval
v souboru a tančil na Spartakiádu. Kroj
jsem poznal, když jsem ho měl několikrát
půjčený. Vlastní kroj mně urychleně dodělala manželka na místní vystoupení. Ještě
jednou jsem tančil, a to na vysokoškolské
akademii v Olomouci při Intervizním poháru v umělecké gymnastice. Soubor dostal pochvalu od cizích trenérek Schone
tanzen. Léta se nezastavila a já se souborem skončil. Ale štafetu převzal mladší
syn Ivan. Ten tančil v různých obdobích
až do nuceného odchodu na základní vojenskou službu. Z vnuků začal tančit také
Bohumil, ale pracovně byl mimo Tovačov,
tak skončil.
Vážená paní Zdeno!
Napsal jsem vzpomínku tří generací
tančících Venclíků. Dávám Vám to k posouzení, co se Vám hodí, ponechte, a co
ne, klidně vynechejte!
S pozdravem Venclík
Odpusťte překlepy, mám již vadné ruce.
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Městská knihovna v Tovačově
Současná společnost je v dnešní době silně ovlivňována
mediálním světem, jehož prostředky nás provází na každém
kroku. Ke stálicím, jako je tisk, rozhlas a televize, se přidal před
lety i nový fenomén – internet, jehož prostřednictvím si výše
jmenované mediální nástroje vytvořily další pole své působnosti na veřejnost a tím si přivlastnily více či méně volného
času každého jedince.
Svůj příspěvek bych chtěla nasměrovat do literární oblasti spojené s propagací čtenářství. Vrátím-li se k jednotlivým
médiím, jejich hlavní náplní je nejen informační role, ale také
zisk a ten je silně závislý na nejrůznějším druhu reklam na zboží a služby. Je pochopitelné, že čím větší firma nebo instituce,
tím větší finanční možnosti na zajištění reklamy. Knihovny, jakožto nevýdělečné organizace, nemají možnost oslovit veřejnost nejefektivnější formou, a sice prostřednictvím televizního
vysílání. A je to velká škoda, neboť knihovnické služby patří
k nejdostupnějším a nejvýhodnějším možnostem podpory
čtenářství bez ohledu na nárůst cen současné knižní produkce.
Jediné štěstí, že zejména prostřednictvím reklamy na internetu
a v tisku, ojediněle v rozhlasu či televizi, získávají zájemci informace o dostupných knižních novinkách a ty je nasměrují buďto do knihkupectví nebo do nejbližší knihovny. Cena beletrie
pro dospělé čtenáře se pohybuje od 150– 500 Kč a v porovnání
s těmito částkami je jednorázový registrační poplatek opravdu
symbolický. Takže mohu konstatovat, že se členství v knihovně
vyplatí nejen čtenářům, kteří zvládnou za jeden týden přečíst
i deset titulů, ale i těm, kteří si půjčí na měsíc pouze jednu knihu. Rodinní příslušníci a děti mohou využít cenově zvýhodněný rodinný poplatek.
Tovačovská knihovna nabízí návštěvníkům více než 16 000
knih jak z oblasti beletrie, tak naučné literatury a formou
předplatného odebírá 20 časopisů s převážně zájmovým zaměřením (zajímavosti ze světa, historie, bydlení, válečná fakta, zahrádkaření, recepty, rodičovství apod.). Výpůjční služby
knihovny jsou zdarma, pouze je nutné, aby měl každý čtenář
zaplacený registrační poplatek na daný rok. Knihovna dále po-

knihovna ve škole pro děti
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skytuje i doplňkové služby, např. kopírování, přístup
k internetu a dle potřeb čtenářů i půjčování knih z jiných knihoven. Městská knihovna sídlí na náměstí v přízemí
budovy městského úřadu, kde je zřízeno oddělení pro dospělé
čtenáře s půjčovní dobou v pondělí a ve čtvrtek od 8 – 12, 13 –
17 hod. V budově základní školy je oddělení pro děti a mládež,
které je přístupné každou středu od 13 – 16 hod. Veškeré informace o knihovně i s nabídkou novinek jsou k dispozici na
webu – www.knihovnatovacov.cz.
Pokud patříte k lidem, v jejichž životě má své místo také láska ke knihám a čtení, přijměte pozvání do tovačovské knihovny, kde si můžete nezávazně prohlédnout aktuální nabídku
knih i tituly ve volném výběru a zároveň vám budou poskytnuty veškeré informace ohledně čtenářské registrace i služeb
knihovny. Nabídka knih je každý měsíc doplňována o nejprodávanější tituly a nejčtenější autory.
Stejná nabídka platí i pro rodiče dětí navštěvujících mateřskou školu a příp. 1. stupeň základní školy, kdy si společně mohou přijít prohlédnout dětské knihy od leporel a obrázkových
knížek pro nejmenší až po nabídku beletrie a encyklopedií pro
větší čtenáře.
Děkuji čtenářům, kteří bez ohledu na výši registračního
poplatku, zaevidovali i další rodinné příslušníky navštěvující
knihovnu a tím vyjádřili svoji podporu knihovně a spokojenost
za poskytované služby. Zároveň vyzývám neregistrované čtenáře, kteří si půjčují prostřednictvím jiných osob knížky z tovačovské knihovny, aby se buďto nechali zaevidovat do čtenářské komunity nebo aby na úkor jiných řádně registrovaných
čtenářů nevyužívali neoprávněně výpůjční služby. Úspěšnost
knihovny je definována návštěvností a počtem registrovaných
čtenářů a množstvím vypůjčených knih, takže anonymní čtenáři propagaci a podpoře dané knihovně nijak nepomohou.
Přeji všem příznivcům dobrého čtení příjemně prožité vánoční svátky a pohodové chvíle s pěknou knížkou.
Lenka Pazderová, knihovnice

městská knihovna
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DRAKIÁDA
V neděli dne 11. 10. uspořádalo občanské sdružení KRPŠ Tovačov
„DRAKIÁDU“ pro děti z MŠ a ZŠ Tovačov.
Sešli jsme se v 15 hodin před sádkami
u Hradeckého rybníka. Počasí nám přálo,
vítr foukal, což byl základ úspěchu celé
akce. I přes chladné počasí přišlo okolo

100 účastníků. Byla to krásná podívaná,
nebe plné draků a šťastné děti s očima
směřujícími k nebi. Soutěžilo se o nejvýše létajícího draka a o nejkrásnějšího
draka. Nejvýše létajícího draka měla suverénně rodina Valentova. Draka vyrobil
vlastnoručně tatínek a díky perfektnímu
konstrukčnímu provedení létal tak vysoko, že pouhým okem byl skoro v nedo-

hlednu. Cenu za nejkrásnějšího draka
vyhráli sourozenci Anička a Davídek
Pečenkovi. Na závěr akce bylo pro všechny připraveno občerstvení a opékání
špekáčků. U ohně jsme se všichni zahřáli
a doplnili vydanou energii. Všechny děti
dostaly sladkou odměnu a na památku
na toto příjemné setkání diplom. Tímto
bychom veřejně rádi poděkovali panu
Zahradníčkovi a panu Večeřovi za přátelský přístup a využití jejich prostor. Všem
účastníkům děkujeme za prima odpoledne a těšíme se na setkání při dalších
akcích pořádaných KRPŠ.
A ještě nám dovolte jedno dodatečné poděkování. Na konci měsíce června pořádalo KRPŠ ve spolupráci s hasiči
Tovačov „Rozloučení se školním rokem“.
Děkujeme našim hasičům za skvělou
spolupráci 
za KRPŠ Marcela Hodinová

Pražští zákopníci v Tovačově

a já jsem na odkladu trestu. Při další debatě prohlásili, že
s nimi tu válku Němci nevyhrají a dle toho ta jejich práce
Stalo se před 70 lety!
vypadala. Za pár dní si přišli pro roztrhané boty, vyčistili je a při
Ke konci února roku 1945 upoutala naši pozornost sku- nástupu prohlásili, že v takových botách nemohou pracovat.
pina mladých mužů, kteří se shromažďovali před budovou Nebo si vyvolali horečku a byli nemocní a to nemluvím o polá„Dívčí měšťanskou školou“ v ulici Podvalí. Přemýšleli jsme, co maných toporech lopat a rýčů. Na stravu ale chodili. Byla pro ně
tito mladí muži v Tovačově pohledávají. Brzy se nám dostalo vybudovaná kuchyně na nádvoří fary, kde vařily ženy a děvčavysvětlení. Dva z těchto mladíků přišli k nám se žádostí, zda ta z Tovačova. Pracovní úkol zněl: překopat silnici na Prostějov
bychom jim mohli poskytnout 2 otýpky slámy. Jsou prý uby- (u Vranového) a na Kojetín u hostince Na Nábřeží. Jelikož jejich
tovaní ve třídách a mají spát na holé podlaze, tak by si chtěli práce postupovala pomalu, byla vyhlášena pracovní povinnost
slámu podestlat pod deky. Slámu dostali a starší sestra Marta mužů do 40 let a rolníci museli přistavět povozy s koňmi. Hoši
(23), která po našem zatčení přišla z Kojetína, kde měla trvalý se divili, proč se Tovačov tak opevňuje. Němci potřebovali mít
pobyt, do našeho rodného domu a začala tam dělat hospodyni volnou cestu na Olomouc, kudy ustupovala německá armáda
a starala se o mladší sestru Marii (13), pozvala hochy na buchty, maršála Schörnera a hrozilo jí obklíčení. Díky deštivému počakteré právě upekla. Jako hospodyně se musela starat o slepice, sí, kdy se tanky bořily v podmáčené zemině, z obklíčení unikl,
králíky a taky o prasátko na krmíku.
postoupili až k Praze, kde se neblaze podepsali na potlačování
Při tom posezení u buchet jsme se
Pražského povstání.
dověděli podrobnosti o účelu jejich poNa začátku dubna dostali naši zákopbytu v Tovačově. Nejprve se představili
níci rozkaz jet na Brno. Po cestě se jich
jmény – Jarda Král a Vašek Černý. Jsou
polovina „vypařila“ a utečenci se dostali
z Prahy. Je jim 17 let a celý jejich ročník
domů – do Prahy, kde se někteří zapojili
1928 je totálně nasazen na zákopové
do Pražského povstání.
práce. Jejich skupina dostala za úkol
Po válce nás navštívil Jarda Král, na
vybudovat protitankové zátarasy korukávě pásku N G (Národní garda) a měl
lem Tovačova. Přiznali, že do té doby
pušku, kapsy plné nábojů a střílel po
nevěděli, že nějaký Tovačov existuje
všem, co běhalo po poli. Byli jsme velmi
a kde leží. Nakonec to prý zjistili z autorádi, když brzy odjel. Od Černých jsme
atlasu. Proč si Němci myslí, že oni zadrží
dostali děkovný dopis, kde nám děpostup vojsk RA, Rumunů a Čs. armádkovali, že jsme se ujali jejich syna. Také
ního sboru, když mají válku prohranou?
přijížděli rodiče se syny, kteří jim ukazoVelmi se divili, kde máme rodiče,
vali, kde bydleli a kde pracovali. Tak se
když tak mladí hospodaříme na tomto
Tovačov dostal do povědomí Pražáků
domku sami. Tak jsme jim vysvětlili naši
a ví, kde město leží.
současnou tragickou situaci. Zatčení
PS: O Tovačov se nebojovalo, ale odFoto zleva: Jarda Král, Vašek Černý,
3. 12. 1943, poprava otce 26. 5. 1944,
nesly to Klenovice a Klopotovice.
Bohumil Venclík
pobyt maminky ve věznici v Lübecku
Bohumil Venclík.
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Z kultury
Procházka životem
O hodovém víkendu byla pokřtěna nová kniha „Procházka životem Antonína Indráka
aneb Krátké pojednání o jednom kronikáři z Hané“. Knihu je možné zakoupit na pokladně MěÚ Tovačov nebo na zámku.

Rozhovor s Lenkou Chalupovou
Žijeme v době, která je velmi rychlá,
a tak občas ani nestihneme zaregistrovat všechny informace, které se na nás
valí. Úplnou dezorientaci pak já osobně
zažívám především v prodejnách s knihami, kde většinou kvůli kvantu nových
knih nevím, po čem sáhnout. Proto občas
čekám na nějaké doporučení. Na spisovatelku Lenku Chalupovou mě upozornil jeden můj známý. Napsal mi sms-ku,
která zněla: „Moje kolegyně z práce Lenka
Chalupová napsala knížku, děj zasadila
do Tovačova. Nechceš s ní udělat rozhovor?“ Chtěla jsem. Nebyl to ale rozhovor
v pravém slova smyslu. Komunikovaly
jsme spolu díky moderním technologiím – mobilnímu telefonu a e-mailu.
Díky Lenčině ochotě vznikl rozhovor, ve
kterém se dozvíte něco málo o její nové
knize – „Ledové střepy“, ale i o ní samotné.
Narodila jste se v Přerově, jste s tímto městem spojená celý život nebo jste
žila i jinde?
Celý život žiji v Přerově a nikdy jsem
ani netoužila opustit rodné město. Jsem
patriot, přestože moje rodina tu nemá
kořeny. Rodiče do Přerova přišli v šedesátých letech za prací – do Přerovských

strojíren – a už tu zakořenili. V roce 1970
se jim tu narodil můj bratr a za tři roky já.
Jak jste se dostala k psaní knih?
Knihy miluji od dětství. Máma je velká
čtenářka, takže jsem už coby malá holka
louskala celou její knihovnu. I romány pro
dospělé, klasiku, historii, verše… prostě
všechno. Zhruba do desíti let jsem chtěla
být ilustrátorka knih, protože jsem ráda
malovala. O dva roky později jsem už
doma oznamovala, že bych chtěla psát
knihy. Určitě mě k tomu motivovalo i to,
že jsem se v šesté třídě umístila v celorepublikové soutěži ve slohu – respektive
ve psaní povídek. Tehdy jsem si poprvé
řekla, že bych ráda vystudovala žurnalistiku. A to se mi i povedlo. Takže píšu zhruba
od dvanácti let, první knihu jsem napsala v osmnácti, za dva roky další – ale tyto
knihy nikdy nevyšly, zůstaly v šuplíku.
Kdy (případně za jakých okolností)
vznikla vaše první kniha?
Román Neříkej mi vůbec nic jsem si
dala v hlavě dohromady, když mi bylo
něco přes dvacet let – kniha ale vyšla později, až v roce 2004. Hlavní hrdinkou je
vdova, která vzpomíná na své nepodaře-

né manželství – a ve druhé dějové linii líčí
současný život. Druhá kniha je detektivka,
jmenuje se Vosí hnízda a pojednává o sektě a jejich praktikách… o lidech, kteří na
základě zvrhlé víry zasahují jiným do života – až z nich udělají loutky. Další knížka
má název Utopená a je to detektivní příběh o scénáristce, kterou se někdo pokusil
utopit – žena je v kóma a lidé, žijící v její
blízkosti, postupně odhalují svou tvář… až
se nakonec obnaží sám vrah. Čtvrtá kniha
– opět detektivka - byla zatím asi nejúspěšnější. Pojmenovala jsem ji Pomněnkové
matky a inspirovala jsem se „pomněnkovým dnem“, který není v České republice
příliš znám. Připomíná se 25. května a je
vzpomínkou na všechny děti, které zmizely beze stopy. Kniha vypráví o osudech
žen, které za nevyjasněných okolností přišly o to nejdražší – o své děti. No a letos vyšel román Ledové střepy, který je vlastně
jakousi „ságou“ rodiny z Tovačova. Hlavní
hrdina vypráví svůj příběh, kdy se z uznávaného novináře, dobrého manžela a otce
stane vrah. Kniha je psána ve dvou liniích
– jedna je současná, druhá vzpomínková.
Kde (nebo z čeho) čerpáte náměty?
Mám velkou fantazii. Vymýšlet příběhy, vdechovat postavám charaktery – to
je pro mne radost. Ráda poslouchám lidi,
pamatuji si jejich příhody a občas z nich
pochopitelně čerpám. Jinak můj život
není dobrodružný – jsem vdaná, starám
se o děti, chodím každý den do práce, kromě knih mám ráda filmy, divadlo, muziku,
historii, kavárny, výlety, jsem společenská,
nesportovní… prostě vedu běžný život.
Vaše romány jsou charakterizované jako detektivky, někde jsem dokonce četla titulek „přerovská Agáta
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Christie“. Mě ale připadají podle anotací spíš jako psychologické romány
s detektivní zápletkou. Nekoketovala
jste někdy s myšlenkou vystudovat
psychologii?
Ne, to určitě ne. Já toužila po práci novinářky a za tímhle snem si šla. Pracovala
jsem v deníku, v týdeníku, v televizi, teď
jsem tiskovou mluvčí Přerova – zkrátka
život v médiích, či práce pro média, to je
můj svět. Nedovedu si představit, že bych
ho opustila.
Máte rodinu - 2 děti, manžela, pracujete na Magistrátu města Přerova.
Jistě jste velmi zaměstnaná. Kdy píšete?
Večer u televize, nebo si najdu chvilku o víkendu. Když mám v hlavě příběh,
je kniha rychle napsaná, rozhodně to ale
pro mne není každodenní práce. Jsou
týdny i celé měsíce, kdy se rukopisu ani
nedotknu. Jinak mám doma velkou podporu a pochopení – a to jak u manžela,
tak u potomků. Navíc děti už nám trochu vyrostly, syn Štěpán má sedmnáct
let, Klárka třináct… už to není takové to
„piplání“, i když mámou jsem samozřejmě
na plný úvazek.
Jak dlouho vznikala vaše poslední
kniha „Ledové střepy“?
Knihu jsem napsala v roce 2004, pak
jsem téma opustila. Když se letos vydavatel zajímal, co mu nabídnu, oznámila
jsem mu, že nemám v plánu nic vydávat.
Nicméně moje kamarádka mě v klidu nenechala – přesvědčila mě, abych se vrátila
k tomuto rukopisu a dopracovala ho do
konečné podoby, takže jsem léto „prole-

žela“ u Ledových střepů. Teď jsem ráda, že
mě k tomu nakopla.
Proč jste děj knihy situovala do
Tovačova?
Protože mám Tovačov ráda! Vdávala
jsem se na tovačovském zámku, jezdíme
tam na výlety, oblíbila jsem si městečko pod Spanilou věží i jeho okolí. Než
jsem knihu poslala vydavateli, prošla
jsem si Tovačov podrobněji. Jen pro zajímavost - hlavní hrdinové románu se
jmenují Jáchym a Anna – a já jsem až
letos v létě zjistila, že kaple u hřbitova je
svatého Jáchyma a Anny. Byla to pro mě
krásná tečka, znamení, že můj příběh
do Tovačova prostě patří. A na znamení
já věřím. Děj se částečně odehrává také
v Olomouci, Přerově a ve městě Charlotte,
které leží v Severní Karolíně.
Děkuji za rozhovor.
Co nezaznělo v rozhovoru…
Lenku Chalupovou můžete znát rovněž jako autorku románu „Neříkej mi
vůbec nic“, který napsala před 11 lety.
V roce 2009 napsala detektivku „Vosí hnízda“, detektivní zápletku má rovněž další román „Utopená“. Vloni vyšel román,
který otevřel choulostivé téma ztracených dětí a osud jejich matek, s názvem
Pomněnkové matky“. Tato kniha se po
půl roce dočkala dotisku.
Román „Ledové střepy“ má v podtitulu „mrazivý román o vášni a trestu“. Je
psán ve dvou dějových liniích. Hlavním
hrdinou je Jáchym Wollner z Tovačova,
který pracuje jako redaktor Olomouckého
deníku. Jedna linie se odehrává v psychiatrické léčebně, kam se dostal poté, co si

odpykal trest za vraždu. Navštěvuje ho
tam novinářka Kamila Fraisová, která chce
napsat knihu „o slušném vrahovi“. Druhá
dějová linka je vzpomínková, muž vypráví
o svém životě, kdy se z uznávaného novináře, milujícího manžela a otce stává
vrah. Nevěra, ostrá jako ledový střep, řízne do srdce nejen ty, kteří se jí dopustili… Sama Lenka pak o knize říká: „Je plná
emocí, propadů, napětí a zvratů a nakonec čtenář zjistí, že je všechno úplně jinak,
než se zdálo.“
Psychologický román Lenky Chalupové Ledové střepy se na pultech knihkupectví objevil 4. listopadu. Mohl by tak
být například i milým dárkem pod stromečkem.
kvetazaj

Ze sportu
Pohodová sobota v Tovačově
V sobotu 14. 11. 15 se uskutečnil v pořadí již třetí ročník akce Pohodová sobota,
kterou pořádali cvičitelé České Asociace
Sport pro všechny TJ Sokol Tovačov ve
spolupráci se Spolkem ProAktivity. Celé
sobotní dopoledne se neslo ve sportovním duchu. Program doslova byl našlapaný, cvičitelky TJ Sokol Tovačov připravily pro zájemce ukázky cvičebních lekcí
pilates, TRX, aerobicu, cvičilo se na gymballech, s kmitacími tyčemi a závěr patřil
dnes velmi populárnímu „břišnímu pekáči“. Jako doprovodný program Spolek
Číslo 5/2015

ProAktivity připravil „korálkové tvoření“
s lektorkou Vercini, která vyrábí originální šperky šité z rokajlu, drátované šperky
aj. Její výrobky si cvičenky mohly nejen
vyzkoušet, ale i zakoupit. Další částí programu byla přednáška o zelených potravinách, mladém ječmeni a řasách. Po celé
dopoledne byla jako bonus zdarma poskytována masáž zad a šíje, kterou velká
většina účastnic přivítala a i vyzkoušela.
Akce se zúčastnila bezmála čtyřicítka cvičenek všech věkových kategorií.
Markéta Hajduková
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Fotografie k příspěvku „Třicet let od novodobého
založení oddílu jachtingu TJ Sokol Tovačov“
(uveřejněno v Kamelotu 4/2015)

Opuštěná nemovitost, tzv. Chalupa v roce 1985

Zahájení stavebních úprav nemovitosti Chalupa, na kterou
navazovaly hospodářské budovy, které byly rozebrány, cihly
použity v reálu – foto z roku 1986.

Budova Chalupy loděnice v zimě – romantika nadcházejících
vánočních svátků, již více jak čtvrt století navštíví tovačovští
„sokolíci“ i občané sousedních obcí areál loděnice oddílu jachtingu TJ Sokol při novoročním pochodu – JSTE ZVÁNI.

Budova Chalupy loděnice po stavebních úpravách, nakloněná hruška chybí, silný vítr v letošním létě ji vytrhl a položil na
střechu. V levých vratech je sklad plováků s plachtou i plachetnic, pravá vrata slouží k uložení třídových plachetnic Vaurien.
Na sklady navazuje letní kuchyně s bojlerem, dále pokračuje
jedna velká ložnice pro 12 závodníků (zepředu budovy) a dvě
pro 6 + 8 ubytovaných. Dále je v budově velká kuchyň a sprchy. Budova byla v roce 1997 zaplavena do 95 cm.

Jedna z mnohých spěšných regat závodních plachetnic lodní
třídy Vaurien, ve které dosahuje nejlepších výsledků v ČR.
Vlastimil Kohn
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Rebelky na soustředění
Novou cvičební sezonu jsme zahájily
v TJ Sokol Tovačov soustředěním. Druhý
říjnový pátek jsme se v podvečer sešly ve
sportovní hale. Přivítaly se, uložily batohy, koláče, moučníky a jiné dobroty od
maminek či babiček na snídani a popovídaly co nového, jaké máme plány na
novou sezonu.
Páteční podvečer jsme navštívily tovačovskou saunu. Bylo vidět, že některá
děvčata jsou již zdatné saunářky a saunu
navštěvují pravidelně. Byly jsme překvapené, že děvčata z Lobodic byla v sauně
jako doma. Většina děvčat však byla v tovačovské sauně poprvé. Vychutnaly jsme
si ji se vším všudy. S párkem a lehárnou
na závěr. Po sauně jsme si v hale vytvořily
z žíněnek pohodlné ležení. Největší bitka
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byla o vysoké molitanové žíněnky na skok
vysoký. Tichá, tmavá hala lákala k noční hře. Po dvou se děvčata vydávala na
noční hru motivovanou řeckou pověstí,
kdy krásná Ariadna poradila statečnému
Theseovi, jak se dostat zpět z bludiště pomocí klubka provázku. Děvčata tak musela dojít k cíli po niti, která byla natažena
křížem krážem po celé hale až na balkon.
Ráno jsme posnídaly koláčky a perníčky od maminek a babiček, někdo
doplnil ještě celozrnnými cereáliemi,
mysli a ovocem. Čekala nás nejdůležitější část soustředění. Přivítali jsme trenéra gymnastky a akrobacie z Prostějova.
Cvičil s námi od 9,00 – 13,00h. Občas
nám dal přestávku nebo jsme cvičily po
skupinách, ale moc jsme si nevydechly.
Trénovaly jsme základní gymnastiku

a akrobacii. Kotouly, stojky, hvězdice,
rondáty, přemety a zkoušely jsme i salta. Byl to pro nás dobrý start na začátku
cvičební sezony. Po gymnastice na nás
čekal zasloužený oběd. Pochutnaly jsme
si na skvělé pizze z místní pizzerie, kterou
pro všechny koupil tatínek Šupik.
Po skvělém obědě už nás čekala příjemná tečka našeho soustředění. Vyjeli
jsme do kina do Šantovky na film Pan.
Dlouho jsme vybíraly, kam a na jaký film
vlastně pojedeme, vždyť aby se domluvilo 18 děvčat, byl celkem problém.
Soustředění si každá z děvčat užila
po svém. Některá si přála pravidelně začít navštěvovat saunu, jiná chtěla častěji
spát v hale, jiná si slibovala :„Ten přemet
už konečně dám“. A co si přály paní cvičitelky???
Ivana Smolková a Hana Cetkovská
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Oddíl stolního tenisu oslavil 50. výročí vzniku a zapsal
se zlatým písmem do historie tovačovského sportu
Sportovní hala v Tovačově byla v sobotu 19. září 2015 dějištěm nevšední
události. Místní oddíl stolního tenisu zde
pořádal slavnostní akci k výročí 50 let od
svého založení. Součástí programu bylo
ocenění bývalých, ale i současných hráčů
a funkcionářů za jejich přínos a reprezentaci klubu, dále následoval přátelský zápas
Tovačova s Bukem proti výběru kraje a nakonec závěrečné slavnostní posezení.
Úvodem přivítal předseda oddílu
Jaroslav Pazdera st. všechny účastníky
akce včetně starosty města p. Mgr. Bc.
Leona Bouchala a předsedy TJ Sokolu
Tovačov p. Ing. Bohumíra Vykoupila. Po
připomenutí počátků stolního tenisu
v Tovačově se pozvolna přešlo k jednomu
z hlavních bodů akce, a to k ocenění bývalých i současných hráčů a funkcionářů
klubu.
Jako první byl oceněn dlouholetý hráč,
současný funkcionář a rozhodčí Vojtěch
Zona, který byl jedním z hlavních zakladatelů stolního tenisu v Tovačově. Navíc jeho
precizní záznamy statistik a dokonalý rukopis patří do zlatého fondu klubu.
U zrodu oddílu stál i Bořivoj Otáhal,
dlouho bodově nejúspěšnější hráč v his-

strana 20

torii tovačovského týmu a pozdější předseda klubu. Ocenění dostal in memoriam, které převzal jeho syn Bronislav. Na
jeho počest klub pořádá již 12. rokem
Memoriál Bořivoje Otáhala, který je turnajem jednotlivců. Třetím v pořadí, který
převzal památeční plaketu, byl Miroslav
Ženčák, další z bývalých úspěšných hráčů
a funkcionářů oddílu. Následoval Vlastimil
Otáhal, mladší bratr Bořivoje, současná
opora A-týmu a bodový rekordman tovačovského klubu. První etapu oceněných
uzavřel Pavel Polčák, dlouholetý hráč
a předseda klubu.
Závěrem převzal věcné ocenění za
zásluhy z rukou starosty města a předsedy TJ Sokolu i současný předseda oddílu,
opora A-týmu a hlavní organizátor akce
Jaroslav Pazdera starší. Ocenil ho i bývalý klub TJ Sokol Buk, ve kterém strávil do
roku 2012 dlouhých 14 sezon. Od jeho
předsedy Pavla Koutného převzal pamětní oddílovou plaketu.
Výčet vyznamenaných hráčů a funkcionářů: Vojtěch Zona, Bořivoj Otáhal (in
memoriam), Miroslav Ženčák, Vlastimil
Otáhal, Pavel Polčák, Jaroslav Pazdera st.,
Jiří Frehar, Jiří Matoušek, Alois Ligurský,

Zdeněk Palčík, Milan Horák, David Smolka,
Bronislav Otáhal, Pavel Macháček, Jaroslav
Pazdera ml., Lubomír Lexmann, Miroslav
Vojtašek, Lubomír Vojtašek, Martin Ginter,
Jan Malec, Roman Partyka, Ladislav
Duda, František Přecechtěl (in memoriam), Stanislav Mraček, Jaroslav Dostál
a Stanislav Popelka.
Zkrátka nepřišli ani pozvaní netovačovští hráči, všichni dostali upomínkové
předměty města Tovačova. Posléze si
vzal slovo starosta města Mgr. Bc. Leon
Bouchal, který popřál společně s předsedou TJ Sokolu Tovačov Ing. Bohumírem
Vykoupilem odddílu stolního tenisu mnoho dalších úspěšných let.
Hráči se potom přesunuli k hracím
stolům, na kterých se rozpoutala zápasová, byť přátelská klání, týmů Tovačova
s Bukem proti výběru kraje. Ten reprezentovali i dva třetiligoví hráči z Olomouce,
jmenovitě Jakubové Chalupa a Kovačík.
Povedený slavnostní den se uzavřel posezením, kde si každý přišel na své díky
kuchařskému umění taktéž oceněného
Jiřího Frehara.
Za oddíl stolního tenisu
Jaroslav Pazdera ml.

Číslo 5/2015

Tovačovský kamelot

Stolní tenisté Tovačova v kraji bodují
a drží se v popředí tabulky
V plném zápasovém zápřahu jsou od září resp. od října
všechny týmy stolních tenistů TJ Sokolu Tovačov. Do soutěžního
ročníku 2015 – 2016 nastoupil oddíl nejen posilněn o další zkušenosti, ale také s novou vizí cílů, které chce dosáhnout.
A-tým vstoupil do krajské soutěže 1. třídy tím nejlepším
možným způsobem. V prvním dvoukole si v domácím prostředí poradil s nevyzpytatelným Bludovem 10:5 a posléze jednoznačně přehrál i nováčka z Jedlí 10:0. Výborný start do soutěže
mužstvu pomohl. Ve třetím kole áčko nebylo daleko od pomyslného skalpu silných Albrechtic, ale stejně jako v loňské sezoně paní Štěstěna v rozhodujících chvílích našemu týmu nebyla
nakloněna, což po dramatickém průběhu vyústilo nakonec
v prohru 6:10. Určitou satisfakcí byl výsledek druhého střetnutí
daného dne. Tovačovští porazili favorizovaný Krnov 10:6 a připsali si tak ze čtyř zápasů už třetí čtyřbodový zisk (v divizních
a krajských soutěžích se za vítězství nově udělují 4 body – pozn.
autora). Výbornou bilanci si tým udržel i v rámci 5. a 6. kola. Na
půdě Mohelnice B zvítězil přesvědčivě 10:3. V Jeseníku, který
se drží s Albrechticemi v čele průběžné tabulky, se našim hráčům příliš nedařilo, výsledkem byla porážka 4:10, ale i tak si
družstvo ve složení Jaroslav Pazdera st. (17 zápasů/12 výher),
Zdeněk Palčík (20/10), Milan Horák (19/14) a Vlastimil Otáhal
(16/7) drží s 18 body při bilancí 4 výher ze 6 utkání průběžné
vynikající 4. místo.
B- tým před sezonou získal do svých řad na přestup Radka
Hrubého, který doposud hájil dres TJ Sokolu Buk. O tom, že
bude vítanou posilou, přesvědčil už v úvodních zápasech, kdy
hned 6 z 8 vyhrál. Béčko ale do sezony nevstoupilo tou správnou nohou. Porážka v Rakově 7:11 byla zapříčiněna zejména
absencí dvou výkonnostně nejlepších hráčů Josefa Zavřela ml.
a Martina Gintera. Určitou kompenzací byla domácí výhra 12:6
nad Lipníkem A. Smolně skončilo vystoupení na půdě Kojetína
B (7:11), kdy tým nezvládl hned tři pětisetové zápasy, následo-

Vybíjená
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valy další dvě prohry s Přerovem E (5:13) a s Hradčany A (3:15).
Sérii neúspěchů zastavila až remíza v Opatovicích 9:9. V dosud
žádném zápase B-tým nenastoupil v nejsilnější sestavě, což je
na výsledcích znát. Družstvo, za které nastupuje Josef Zavřel ml.
(8/7), Martin Ginter (8/4), Radek Hrubý (24/11), Miroslav Vojtašek
(16/9), Pavel Macháček (22/3) a Jaroslav Pazdera ml. (14/4), je po
šesti odehraných kolech se ziskem 9 bodů na průběžné 12. příčce tabulky.
C-tým se po postupovém návratu B-týmu do okresní soutěže 1. třídy, znovu, a to zejména soupiskově, osamostatnil.
Do bojů o mistrovské body vstoupilo céčka vydřenou remízou
s Kojetínem C, na kterou navázalo vítězstvím na půdě silného
nováčka z Oseku. Na čas se ale nedokázalo vrátit zpět na cestu
úspěchů. Nejprve prohrálo vysoko s jedním z největších favoritů na postup Hranicemi B (3:15) a pak Chropyní (6:12). V rámci
5. kola se povedlo týmu porazit 10:8 Sokol Buk B v jeho nejsilnější sestavě. V té však Tovačovští sami nebyli v nadcházejících
zápasech. Hradčanům B podlehli 4:14 a Dolnímu Újezdu B 3:15.
Mančaft, který se v konkurenci 14 týmů drží s 12 body na 10. místě, reprezentují Jaroslav Pazdera ml. (24/14), Jan Malec (24/10),
Marek Smolka (20/6), Lubomír Lexmann (12/5), Jiří Frehar (17/5),
Alois Ligurský (11/0) a po několikaleté pauze i David Smolka (4/0).
Oddíl se i ve spolupráci se základní školou také plně věnuje
mládeži. Tréninky probíhají vždy ve středu a v pátek. Účastníci si
na tréninkových hodinách osvojují základní údery.
Každým rokem klub pořádá i turnaje. Tím nejbližším je
sdružený 18. ročník Memoriálu Tomáše Hanečky a 14. ročník
Memoriálu Františka Přecechtěla, který se koná v sobotu 19. prosince. Soutěžní rok 2015 pak oddíl uzavře 29. prosince tradičním
vánočním turnajem O přeborníka Tovačova.
Průběžné výsledky tovačovských týmů najdete na jeho oficiálních webových stránkách www.pinec-tovacov.estranky.cz.
Za oddíl stolního tenisu TJ Sokol Tovačov Jaroslav Pazdera ml.

V sobotu 14. listopadu se v Oseku nad Bečvou zúčastnilo turnaje ve vybíjené smíšené družstvo děvčat a chlapců TJ Sokol Tovačov. Po dvou vítězstvích a jedné remíze obsadili 1. místo.
Gratulujeme.
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Pozvánky
ADVENTNÍ KALENDÁŘ 2015
Přehled kulturních, sportovních a církevních akcí v Tovačově v době adventu
Datum

Čas

Kulturní akce

Místo konání

28. 11.

17.00 hod.

Rozsvícení vánočního stromu
Koncert Pavla Nováka, město Tovačov

Náměstí Tovačov

5. 12.

16.00 hod.

Mikulášování - MO ČSSD, KRPŠ Tovačov, město Tovačov

Zámecký park Tovačov

6. 12.

17.00 hod.

Adventní koncert Boršičanky
Koncert dech. hudby Boršičanka, město Tov.

Kostel sv. Václava

9. 12.

18.00 hod.

Česko zpívá koledy
Klub seniorů, vinárna Esko

Náměstí Tovačov

10. 12.

16.00 hod.

Vánoce s Muzičkou a Muzikou ZUŠ Tovačov

Sál ZUŠ Tovačov

11. 12.
12. 12.

8 – 17 hod.
8 – 13 hod.

Prodejní a prezentační výstava
prací žáků SŠ řezbářské Tovačov

SŠ řezbářská Tovačov

12. 12.
13. 12.

10 – 17 hod.
10 – 17 hod.

Vánoce na zámku
Tovačovský zámek, o.p.s., město Tovačov

Zámek Tovačov

17. 12.

16.00 hod.

Vánoční koncert
ZUŠ Tovačov

Sál ZUŠ Tovačov

20. 12.

16.00 hod.

Vánoční koncert Přerovského komorního orchestru, PKO

Kostel sv. Václava

24. 12.

14.00 hod.

Zpíváme koledy na nádvoří zámku
Město Tovačov

Nádvoří zámku Tovačov

26. 12.

19.00 hod.

Vánoční koncert
Přerovští Entuziasté, město Tovačov

Kostel sv. Václava

Datum

Čas

Sportovní akce

Místo konání

5. 12.

8.00 hod.

Turnaj žen v sálové kopané
TJ Sokol Tovačov

Sportovní hala Tovačov

27. 12.

9.00 hod.

Volejbalový turnaj smíšených šestičlenných družstev
TJ Sokol Tovačov

Sportovní hala Tovačov

30. 12.

8.00 hod.

Turnaj mužů v sálové kopané
TJ Sokol Tovačov

Sportovní hala Tovačov

Bohoslužby ve farním kostele sv. Václava v Tovačově
24. 12.

22.00 hod.

Půlnoční mše svatá

Kostel sv. Václava

25. 12.

9.00 hod.

Slavnost Narození Páně

Kostel sv. Václava

26. 12.

9.00 hod.

Svátek svatého Štěpána

Kostel sv. Václava

31. 12.

16.00 hod.

Silvestrovská mše svatá

Kostel sv. Václava

01. 01.

9.00 hod.

Novoroční mše svatá

Kostel sv. Václava
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Vážení obyvatelé Tovačova,
jakožto zdejší farář bych vás chtěl pozdravit a nabídnout krátké zamyšlení pro nadcházející
čas. S blížící se dobou vánoční opět přibývá záplava nejrůznějších nabídek, jak se na tyto
svátky dobře připravit. Obchodníci a manažeři různých supermarketů vnímají tento čas
jako svou příležitost. Tak lákají případné zájemce na různé slevy již měsíc před vánočními
svátky. Bronzová, stříbrná a zlatá neděle dnes mnohým nahrazují adventní dobu očekávání
té největší nabídky – nabídky samého Boha, který vstupuje do lidských dějin. Vánoce ale
nejsou na prvním místě o plném stole a televizi, ale o radosti, že jsme byli obdarováni samými nebesy. To by ale mělo být patrné i z našeho života. Nenechejme si tento rozměr Vánoc
ukrást, okrademe tak totiž především sami sebe.
Proto nabízím několik příležitostí, jak posílit tento duchovní rozměr Vánoc: Pravidelné bohoslužby v kostele sv. Václava bývají každou neděli v 9:00 a jste na ně srdečně zváni. Stejně
tak to platí i o vánočních mších sv.: 24. 12. (22:00), 25. 12. (9:00), 26. 12. (9:00), 31. 12.
(16:00), 1. 1. (9:00). Naše farnost vás též zve na koncerty a další duchovní programy během
této doby. Už nyní přeji každému z vás požehnané vánoční dny.
P. František Urban, farář.
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Pozvánka na vystoupení dětí ze Základní umělecké školy:
10.12. 2015
12.12. 2015
13.12. 2015
17.12. 2015

Vánoce s Muzikou, Muzičkou a komorními soubory
Vánoce na zámku – soubory Muzika a Muzička
Adventní koncert ve farním kostele v Lobodicích
Vánoční žákovský koncert

v 16.00 hodin v sále ZUŠ
odpoledne na nádvoří zámku v Tovačově
v 15.00 hodin
v 16.00 hodin v sále ZUŠ

Veselé Vánoce a v roce 2016 hodně zdraví a samé krásné hudební zážitky
vám přejí děti a učitelé ZUŠ v Tovačově.

Pozvánka
na prodejní
a prezentační
výstavu žáků
Střední školy
řezbářské
Tovačov
Dovolujeme si Vás pozvat na tradiční prezentační a prodejní výstavu
prací žáků oboru umělecký řezbář
a truhlář pro výrobu nábytku. Výstava
se bude konat 11. – 12. prosince 2015
v areálu školy na Nádražní ulici č. 146 –
v pátek 11. prosince od 8.00 do 17.00
hod., v sobotu 12. prosince od 8.00 do
13.00. V těchto dnech mohou rodiče
také získat informace o možnosti stud
diaa obou obo
oborů.
ů.
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Inzerce
Marek Stoklásek,
Záříčí 166
oznamuje zahájení činnosti opravy domácích spotřebičů od 1. 1. 2016.
Pozáruční opravy spotřebičů všech značek.
Pračky, myčky, sušičky, sporáky elektrické i plynové včetně varných desek, vestavné
trouby, digestoře, mikrovlnné trouby, ohřívače vody elektrické.
Možnost opravy drobných domácích spotřebičů jako vysavače, kuchyňské roboty
žehličky, fény a jiné.
kontakt: tel. 604416729
e mail: Stoklasek.Marek@seznam.cz
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V sobotu 19. září 2015 bylo do svazku města Tovačova přivítáno 10 dětí,
dva chlapci a osm děvčat.

Adéla Prokešová

Denisa Symerská

Julie Šubová

Kateřina Holomčíková

Laura Arnoštová

Lubor Zdařil

Matyas Marvan

Michaela a Taťána Pavlíkovy

Nela Nováková

Myšlenky * Myšlenky * Myšlenky * Myšlenky * Myšlenky * Myšlenky * Myšlenky * Myšlenky
Výchova je příklad a láska. Nic víc.

F.W.A. Frobel

Dobrá hlava a dobré srdce jsou vždy obdivuhodnou kombinací.
To nejdůležitější je v životě zadarmo: OBJÍMÁNÍ
SPÁNEK
LÁSKA

ÚSMĚV
RODINA
SMÍCH

Nelson Mandela
PŘÁTELÉ
POLIBKY
KRÁSNÉ VZPOMÍNKY

Čas je život. Nedá se vrátit ani nahradit, ale pěkné okamžiky se dají opakovat.
Mít sto přátel není žádný zázrak. Zázrak je, když jeden přítel stojí po vašem boku, i když ta stovka jde proti vám.

Torin Fush
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