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Usnesení ze zastupitelstva
Město Tovačov
Zastupitelstvo města schválilo na svém
18. veřejném zasedání konaném
dne 27. 1. 2014 následující usnesení
Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů a s ohledem na
stanovisko Úřadu na ochranu osobních údajů č. 2/2004. Neupravené verze těchto dokumentů jsou uloženy k nahlédnutí oprávněným
osobám podle ust. § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na Městském
úřadě Tovačov, kancelář starosty, Náměstí 12, Tovačov.
358/19 – 14

Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje kontrolu usnesení z 18. zasedání ZM, které se konalo
dne 27. 1. 2014.
359/19 – 14 Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje
zprávu o činnosti rady města.
360/19 - 14 Zastupitelstvo města bylo seznámeno se zprávou
o činnosti FV.
361/19 - 14 Zastupitelstvo města bylo seznámeno se zprávou
o činnosti KV.
362/19 – 14 Zastupitelstvo města projednalo a bere na vědomí zprávu o kontrole č. 1/2014 a 2/2014.
363/19 – 14 Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje prodej části pozemku st. 659/1 nově označeného
parc.č. 4025 v k.ú. Tovačov za cenu 300.- Kč/m2,
celkem 15.300.- Kč.
364/19 – 14 Zastupitelstvo města projednalo a vyhlašuje záměr na prodej části pozemku parc.č. 2918/34 v
k.ú.Tovačov za cenu 300,--Kč/m2.
365/19 – 14 Zastupitelstvo města vyhlašuje záměr na prodej
pozemků v k.ú. Tovačov parc.č. 1759/318 o výměře 289 m2 za cenu 150,-- Kč/m2 a st. 908 o výměře
19 m2 za cenu 300,-- Kč/m2. 366/19 – 14 Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje vykoupit pozemky parc.č. 1759/80 o výměře 97 m2, část parc.č.
1759/198 o výměře 61 m2 a část parc.č. 1759/202
o výměře 42 m2, celkem 200 m2 nově označených
parc.č. 1759/322 za dohodnutou cenu 150,-- Kč/
m2, celkem 30.000,-- Kč. Náklady na poplatek na
vklad uhradí město Tovačov.
367/19 – 14 Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje vykoupit pozemek parc.č. 1150/170 v k.ú. Tovačov
o výměře 38 m2 za nabízenou cenu 20,-- Kč/m2.
Poplatek na vklad do katastru nemovitostí uhradí
město Tovačov.
368/19 – 14 Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje přijetí dotací:
a) ve výši 50.000,-- Kč na restaurování sochy sv.
Václava na kašně na Náměstí,
b) ve výši 20.000,-- Kč na hudební festival Tovačovský portál,

c) ve výši 50.000,-- Kč na spolufinancování statického zajištění a restaurování části opěrné stěny
druhého zámeckého příkopu zámku Tovačov,
d) ve výši 24.000,-- Kč na částečnou úhradu výdajů na zajištění akceschopnosti jednotek SDH
– na opravu cisternové automobilové stříkačky
CAS 24 a na pořízení radiostanice. Spoluúčast
města 60% bude hrazena ze schváleného rozpočtu odd.§ 5512 (150.000,-- Kč).
369/19 – 14 Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje financování nákladů spojených s realizací akce „Rekonstrukce ulice Smetanova v Tovačově“ prostřednictvím finančního úvěru od vybrané banky.
370/19 – 14 Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje rozdělení částky 300.000,-- Kč schválené v rozpočtu
města Tovačov na rok 2014 na rozvoj tělovýchovy
a sportu takto:
TJ Sokol Tovačov
200.000,-- Kč
Klub dráhového golfu Tovačov
30.000,-- Kč
SDH Tovačov
20.000,-- Kč
ZŠ a MŠ Tovačov
40.000,-- Kč
Hanácký taneční soubor Hatě
10.000,-- Kč
371/19 – 14 Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje příspěvek na činnost - grant ve výši 100.000,-- Kč TJ
Sokol Tovačov, o.s.
372/19 – 14 Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje rozpočtová opatření č. 1/2014.
373/19 – 14 Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje převedení částky 400.000,-- Kč z Fondu rezerv do Investičního fondu na opravy v ZŠ a MŠ Tovačov v roce 2014.
374/19 – 14 Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje rozdělení finančních prostředků z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2014 takto:
Federace židovských obcí ČR – sanace zdiva obřadní síně židovského hřbitova:
Celkové náklady na obnovu v roce 2014
199.157,-- Kč = 100%
Z toho:
Dotace z programu MK ČR – max. 50%
70.000,-- Kč = 35%
Zákonný příspěvek města – min. 10%
20.000,-- Kč = 10%
Podíl vlastníka památky – min. 40%
109.157,-- Kč = 55%
375/19 – 14 Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje Zásady pro poskytování dotací na obnovu exteriéru
památkově významných staveb na území města
Tovačova a ukládá radě města vypracovat vnitřní směrnici pro postup přijímání, projednávání
a vyřizování žádostí o poskytnutí dotace.
Mgr. Bc. Leon Bouchal, starosta města
Marek Svoboda, místostarosta města

Ve dnech 23. a 24. května 2014 proběhnou volby do Evropského parlamentu.
V České republice se bude volit 21 poslanců.
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ZŠ a MŠ Tovačov
Vynášení Moreny
Jeden z tradičních zvyků, který je spojen s vítáním jara, je vynášení Moreny, symbolu zimy. Nejmladší děti ze třídy „Sluníček“ v mateřské škole se i letos, stejně jako ostatní
kamarádi ze školičky, rozhodly tuto tradici zachovat. Děti se učily básničky, rýmovačky,
poznávaly první jarní květiny, malovaly jaro a hlavně vytvářely Morenu. Když byl symbol zimy hotov, vyrazili jsme první jarní den k potoku, kde byla Morena vhozena do
vody. Snad se zalekla i naší básničky: „Zimo, zimo, táhni pryč, nebo na tě vezmu bič!
Odtáhnu tě za pačesy, za ty hory, za ty lesy. Až se vrátím nazpátek, svléknu zimní kabátek…“ Děti s napětím sledovaly, jak odplouvá a mizí v dáli. A tak Sluníčka přivolala
do Tovačova jaro.
Barbora Krybusová, MŠ Tovačov

Dětské šibřinky
V neděli 9. března ožila tovačovská
sportovní hala smíchem. Konaly se zde
již tradiční dětské šibřinky, které pořádala
mateřská škola. Karnevalový program od
Divadla Koráb rozdováděl všechny přítomné masky. A že se jich sešlo! Spousta krásných princezen, pirátů, berušek, čarodějek,
indiánů, spidermanů, kovbojů, skřítků a
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víl, kteří si s velkou chutí zadováděli a zatancovali. V připraveném bufetu si mohli
všichni přítomní pochutnat na výborných
zákuscích, které nám napekly některé šikovné maminky. A kdo měl trochu štěstí,
mohl vyhrát jednu z krásných cen v tombole. Program byl opravdu pestrý a děti si
celé odpoledne užily s úsměvem.

Kolektiv mateřské školy srdečně děkuje všem ochotným rodičům a sponzorům, kteří nám pomohli tuto akci
připravit a kteří přispěli do naší tomboly
finanční částkou či milým dárkem. Výtěžek z letošních šibřinek použijeme na
sportovní vybavení školičky.
Barbora Krybusová, MŠ Tovačov
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Perličky
ze školních lavic

Finanční gramotnost
V prosinci proběhlo školní kolo 5. ročníku soutěže Finanční
gramotnost, kterou vyhlásilo MŠMT. Žáci by se prostřednictvím
soutěže měli více orientovat v problematice peněz, domácích
rozpočtů, ochrany spotřebitelů, cen apod. Finančně gramotný
žák by měl být schopen odpovědně spravovat svůj osobní rozpočet, orientovat se ve finančních záležitostech a bude se umět
bránit i předlužení. Na naší škole absolvovalo školní kolo celkem 29 žáků deváté třídy. Okresní kolo proběhlo v lednu, naše
družstvo v něm bylo nejlepší a postoupilo do kola krajského.
Družstvo ve složení - Hana Minaříková, Vendula Mračková,
Marek Vojtašek krajské kolo vyhrálo a postupuje do celostátního kola, které se uskuteční v České národní bance v Praze.
p. uč. Olga Polzerová

•
•
•
•
•
•

Jirkovi psohlavci jsou známé dílo.
Popis obrazu: Po prašivé cestě jde směrem k dětem stará
pani.
Sokoli se živí výhradně houbami.
Charakteristika V. Klause: Myslím, že je to hodný a milý stařeček.
Neobešli bychom se bez vodních a tepelných elektráren.
Díky nim teče do našich domovů voda.
Kdo je premiér? Je to člověk, který prezidentovi dělá různé
návrhy.
ze svých záznamů dodaly
p. uč. Eva Macháčková a Marcela Haraštová

Soutěž SAPERE
Naše škola se zapojila, jako již tradičně, také do 4. ročníku celostátní soutěže
„SAPERE – vědět, jak žít“, kterou pro
školní rok 2013/2014 vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Čes-

ké republiky a jejímž spoluvyhlašovatelem je společnost COFET, a.s., a hlavním
partnerem společnost UNILEVER ČR.
Družstvo ve složení Michaela Partyková,
Kristýna Orlová a Vendula Krajčová se

přes školní, okresní i krajské kolo probojovala až do celostátního finálového kola,
které proběhne na Magistrátu hlavního
města Prahy.
p. uč. Olga Polzerová

Škola v přírodě
Naši čtvrťáci a páťáci měli možnost
užít si v únoru před jarními prázdninami krásný týden ve škole v přírodě. Společně s paní učitelkou Hudcovou, Nosálovou a panem učitelem Štěpánkem si
užili čerstvého vzduchu, zbytků sněhu a
spousty zábavy.
A jak hodnotí školu v přírodě sami
žáci?

Ve dnech 17. 2. až 22. 2. 2014 jsme jeli
na horskou chatu, která se jmenuje Slovan na Tesáku. Jak jsme přijeli, ubytovali
jsme se. My jsme byli na pokoji číslo 8,
který byl pro 6 lidí, ale bylo nás tam jen
5. Každý den jsme šli na svah bobovat.
V 8:00 hod byl budíček, v 8:30 hod byla
snídaně, od 13:00 do 14:00 hod. polední
klid. Hráli jsme na pašeráky, na svahu

jsme jeli freestyle, byli jsme i na bazéně
v Holešově. Každé ráno bylo vyučování.
Hledali jsme i poklad. Nejlepší byla stezka odvahy, protože jsme dostali lízátko,
potom bylo nejlepší ježdění ze svahu.
Bylo to bezva!
Jen pohled domů přišel až o dva dny
později…
Šimon Lasovský, 4. A

Soutěž Hledáme nejlepšího chemika ČR
Dne 7. února 2014 se uskutečnilo
regionální kolo soutěže o nejlepšího
chemika regionu. Ze soutěžících bude
vybráno 10 prvních, kteří se zúčastní
praktické části, která má rozhodnout
o 5 postupujících žácích do Pardubic,
kde se utkají s dalšími postupujícími z
různých regionů, až vyjde vítěz. Nejlepší chemik ČR. Soutěže v Hranicích se
zúčastnilo 77 žáků ZŠ, kteří mezi sebou
soutěžili o umístění v první desítce.
Nás může těšit, že se soutěže zúčastnili
3 žákyně 9. Tříd, a to Romana Strejčková, Natálie Krvačná a Tereza Čechová.
Žákyně na soutěž doprovázela jejich
učitelka Mgr. Vladimíra Vránová, která
je také na soutěž připravovala. Žákyně
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Romana Strejčková z IX. B se umístila
na krásném 12. místě, Tereza Čechová
na 22. místě a Natálie Krvačná na 36.

místě. Všem žákyním blahopřejeme
k úspěchu v regionální konkurenci 77
žáků. Nás ve škole těší, že máme žáky,

kteří mají zájem o přírodní vědy.
p. uč. Vladimíra Vránová

Chemická olympiáda
Každý rok probíhá chemická olympiáda kategorie D určená
pro žáky ZŠ a gymnázií, kteří navštěvují osmou nebo devátou
třídu. Na naší škole se do ní na začátku roku zapojilo 7 žáků.
Soutěž má teoretickou část, kterou žáci vypracovávají samostatně doma, praktickou část, kterou dokončují za pomoci učitelky
chemie v laboratoři. 50. ročník letošní olympiády na škole dokončilo 6 žáků. Pořadí žáků:
1. Tereza Čechová
2. Vendula Mračková
3. Hana Minaříková

4. Veronika Smolková
5. Michaela Partyková
6. David Frömel
Protože v okresním kole je málo ZŠ, ve kterých žáci olympiádu řeší, rozhodne okresní komise o možnosti zastoupení
všech 6 žáků v okresním kole v Přerově. Vyučující Mgr. Vladimíra Vránová, která žáky na soutěž připravuje, přeje všem žákům hodně úspěchů a energie v přípravě na okresní kolo, které
proběhne na GJŠ v Přerově.
p. uč. Vladimíra Vránová

Lyžařský (snowboardingový) kurz 2014
Jako každý rok naše škola pořádala lyžařský kurz, kterého se tentokrát společně s námi zúčastnili i žáci z Troubek. Bylo
rozhodnuto, že kurz proběhne v Jeseníku
ve Ski areálu Branná, kde budeme ubytováni v hotelu Relax centrum Kolštejn.
Na sjezdovce jsme byli hned první

Číslo 2/2014

den a pak jsme na ni chodili dvakrát denně. Začátečníci měli za cíl naučit se sjet z
kopce, bezpečně a bez pádů.
Instruktoři se snažili, aby se ze svých
chyb ponaučili. A o to samé se snažili i
u pokročilých, kteří se učili novým kouskům a vylepšovali si svůj jezdecký styl.

Pokročilí se také mohli naučit carvingu, druhu sjezdového lyžování. Svůj
lyžařský talent jsme si vyzkoušeli ve čtvrtek, kdy byl vyhlášen závod ve slalomu.
Nejrychlejší z lyžařů, z našich i z druhé
školy, byl Václav Novák.
Od večera do večerky byl pro nás
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nachystán program. Někdy jsme zábavu obstarali my a jindy instruktoři. Ti
pro nás měli nachystanou zábavu první a poslední večer. Poté Tovačov bavil
Troubky a pak zase naopak. Měli jsme
nachystáno hodně her, třeba předávání
dvacetikoruny poslednímu ve skupině
bez pomocí rukou, navigování přes překážky, i když tam žádné nebyly (to však
člověk, kterého naváděli, nevěděl, protože měl zavázané oči), prasátko, kvikni
atd.
Ve středu jsme pro změnu navštívili
wellness centrum a bowling.
Během kurzu také probíhala spousta
soutěží. Například o nejuklizenější pokoj,
o nejlepšího lyžaře a snowboardistu, o
nejhezčí pyžamo, účes, čepici, a posledního večera během programu i o nejlepší
masku, kterou jsme si měli pečlivě připravit doma. Zábava tohoto večera skončila rozlučkovou disko párty, na které se
tančilo i po večerce.

Na kurzu se většině účastníků líbilo,
bylo dost sněhu, (o kterém někteří cestou
na hory přemýšleli, jestli tam vůbec bude
a nebude místo něj zelená sjezdovka), ni-

komu se nic vážného nestalo, všichni se
alespoň naučili sjet dolů, a tak si myslím,
že byl úspěšný.
Natálie Krvačná, 9.A

Přines padesátník
•
•
•

Náš školní parlament vyhlašuje sbírku „Přines padesátník“.
Sbírka bude probíhat od pondělí 17. března až do pátku 13.
června.
Padesátníky bude vybírat zástupce parlamentu z každé třídy.
Cílem sbírky je vybrat co nejvíc padesátníků, které budou
vyměněny v České národní bance, a finanční prostředky,
které budou získány, se použijí na nákup přístrojového vy-

bavení a materiálu pro Dětskou kliniku Fakultní nemocnice
v Olomouci.
Přispějte na dobrou věc! Možná se vám doma válí staré nepotřebné padesátníky, které by mohly pomoct. Přineste nám je!
Můžete oslovit i svoje babičky, tetičky a další příbuzné, jestli i
oni nechtějí přispět.
za žákovský parlament Petr Štýbnar, 6. A

Téměř detektivní úkol
v Recyklohraní
Únorový a březnový úkol v projektu Recyklohraní, kterého se naše škola pravidelně účastní již
několik let, byl tak trochu tajuplný a detektivní. Žáci
druhého stupně luštili tajemné zprávy, dešifrovali
tajuplné údaje a vymýšleli dokončení napínavého
příběhu. Celý úkol nazvali jeho tvůrci Enigma podle přenosného
šifrovacího stroje používaného od počátku dvacátých let minulého
století pro šifrování nejprve civilních a později vojenských zpráv.
Šifry, které měli žáci vyluštit, jim měly pomoct odhalit místo, kde
byla ukryta tajná zpráva z příběhu o Katce a Honzovi. Naši žáci
měli za úkol příběh o Katce a Honzovi také dokončit. Na vysvětlenou: Katka s Honzou se ocitli v opuštěné chatě na břehu jezera,
daleko od civilizace. Někdo je v chatě zamkl a oni za svitu baterky,
protože světlo nesvítilo, viděli, jak je v chatě všechno rozházené –
převržené židle, otevřené skříňky, rozsypaný popel z krbu, nedojedené plesnivějící jídlo na stole. Museli v chatě najít ukrytou zprávu
o tom, co se tady odehrálo. Žáci měli vymyslet, co by mohlo být
ve zprávě napsáno a také měli dokončit příběh o Katce a Honzovi,
jestli a jak se jim podařilo se z chaty dostat.
Do plnění úkolů, které s příběhem souvisely, do vymýšlení
tajné zprávy i do dokončení příběhu se zapojili žáci 8. a 9. tříd.
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Přibližně šedesát žáků zapojilo svoji
fantazii a zahrálo si na detektivy a spisovatele. Je příjemné vědět, že v dnešní přetechnizované době má řada dětí úžasnou
představivost a bylo nesmírně obtížné vybrat jedno nejzdařilejší dílo. Do tajné zprávy ukryli žáci například návod na sestavení
stroje času, důkaz o chovu geneticky upravených morčat, válku gangů nebo vraždu
dítěte, únos či záznam pěti německých vojáků na konci 2. světové války, kteří se ukrývali před sovětskými vojsky. Velmi působivé bylo, když jedna žákyně do tajné zprávy
vymyslela úryvek z deníku chlapce, který v
roce 1986 utíkal s rodinou z Prypjati po výbuchu jaderné elektrárny v Černobylu.
Také při dokončení příběhu se žáci
„vyřádili“. Nechali Katku s Honzou vysvobodit z chaty myslivcem, který rozstřelil dveře, starým rybářem, vlastními
rodiči, nebo je nechali najít rezervní klíče
uvnitř chaty, rozbít sekyrou dveře nebo
objevit tajný tunel, který je vyvedl z chaty.
Tvořením příběhu si žáci v hodinách
českého jazyka procvičili své slohové a
jazykové dovednosti. Ale protože projekt
Recyklohraní je projektem ekologickým,
žáci si při plnění úkolu hlavně zopakovali, jak nakládat s opotřebovanými či
rozbitými elektrospotřebiči, kam naopak
nikdy takové elektrospotřebiče nepatří, a
kde najdou v místě svého bydliště nebo v
blízkosti školy sběrný dvůr nebo kontejner na elektroodpad.
Úkol byl pro žáky nejen poučný, ale i
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zábavný. Pokud budeme žákům nenásilnou a zábavnou formou vštěpovat, že třídění
odpadu a ekologická likvidace dosloužilých elektrospotřebičů je přirozenou součástí
běžného života, tak snad na Zemi ubyde skládek, nezaplaví nás tuny odpadků a možná budeme mít šanci na čistší planetu.
Jestli chceme míti navždy čistou planetu,
nemůžeme pořád jenom sedět u netu.
Je třeba se radami ekologů řídit
a každý odpad, co jen jde, bez okolků třídit.
Papír, plasty, baterie, železo či hliník.
Kdo tohleto nedělá, tak je jasný viník
toho, že si planetu znečistíme odpadem
- to by bylo s příšerným pro naši Zemi dopadem.
Proto tady chceme dnes slavnostně slíbit,
my se u nás ve škole budem snažit třídit!
p.uč. Marcela Haraštová
A na závěr ještě výtvarné zpracování toho, jak naložit s rozbitými žárovkami:

Matěj Vaniš a Tomáš Dostál, 7.A

Eliška Zatloukalová, 7. A

Tereza Petrovská, 7.A

Matěj Vaniš a Tomáš Dostál, 7.A
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Recyklohraní ještě jednou
I žáci prvního stupně se pustili do
plnění březnového úkolu z Recyklohraní, ten měl tentokrát název „Zářivka budoucnosti“.
Hned po přečtení zadání se mi v mysli vyhoupl nápad, jak by asi taková zářivka mohla vypadat a k jakému účelu by
mělo být její konkrétní využití. A úterní
beseda „Tonda obal“ o třídění odpadu mi
k mému plánu krásně nahrála. Pro realizaci jsem si vybrala děti ze 3. A, ty byly z
první hodiny besedy krásně motivované
a moje koncové hodiny výtvarné výchovy
ekologický obsah besedy skvěle přemostil. Děti mě příjemně překvapily svou
povědomostí o složitosti tématu, besedovali jsme o blížícím se Dni Země (22. 4.)
a o tom, co je pro život na naší planetě
důležité. Povídali jsme si o tom, jak by
mohla naše zem za několik let vypadat,
kdybychom se k ní chovali nezodpovědně a nešetrně a co by mohlo k naší lítosti
z přírody navždy nenávratně zmizet. Děti
nakreslily množství tematických obrázků
s přírodou, rostlinami, zvířaty, přírodními i meteorologickými jevy, které spojovalo jediné: co se mi na zemi nejvíc líbí!
Ze všech obrázků děti sestavily mandalu
planety Země, kde bylo názorně vidět,
co všechno je potřeba, aby naše modrá

planeta zůstala stále tak krásnou. Z obrázků potom děti vystřihly nejdůležitější
symboly, které ve skupinkách nalepovaly
na připravené kartonové trubky. Celá třída
sálala pozitivní pracovní energií a ta je vidět i ve výsledných dílech. Světelné moduly budoucnosti zatím zdobí třídu 3. A, ale
je docela možné, že za pár let bude zdobit
halu nějakého kongresového centra nebo
promítne život v dávno vyčerpané pustině.
Základní myšlenka naší zářivky je
v projekci 3D paprsků, které by díky
energetickým zdrojům (sluneční záření,
elektrická energie nebo jiné, třeba dosud
neobjevené obnovitelné zdroje) vysílaly
nejen světlo a životní záření, ale také obrazy se všemi životními funkcemi navždy
zaniklých přírodních fenoménů tam, kde
to v budoucnosti nebude z různých důvodů možné (přetechnizovaná města bez
zeleně, stále se rozšiřující poště, z různých důvodů stále více vznikající pustiny
a skalnaté nehostinné kraje). Moderní
studie realizují myšlenku 3D tiskáren už i
v praktickém životě (např. potravinářský,
kosmetický průmysl aj.), proto si myslím,
že naše myšlenka jakési 3D zářivkové
promítačky není tak utopistická a nereálná, jak by se mohlo na první pohled
zdát, a kdo ví, jestli už se na její realizaci

v nějaké utajené laboratoři dávno intenzivně nepracuje a není její mnohostranné
praktické i estetické využití hudbou blízké budoucnosti.
Přejeme naší Zemi k jejímu svátku
hlavně hodně síly a trpělivosti, ohleduplnost od lidí a nové přístupy v chování k
přírodě a nápady na její ochranu a šetrnější využívání! A snad se jí náš zářivkový dáreček bude také líbit…
p.uč. Petra Nemravová

Ukázky výrobků

Svatba nanečisto
Tak jako každý rok pořádala i letos naše
škola v týdnu manželství svatbu nanečisto.
Deváťáci si mohli zkusit, jak vůbec taková svatba probíhá a co všechno je potřeba
zařídit. Každá třída zvlášť si mezi spolužáky rozdělila úkoly a domluvila se, co kdo
zařídí a pořídí. Přiřadili jsme si také role
nevěst, ženichů, svědků, rodinných příslušníků a hostů. Když přišel „den D“, sešli
jsme se ráno ve školním klubu, abychom
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si přichystali malé občerstvení na hostinu,
vyrobili myrtové větvičky s mašličkou pro
svatebčany, prostřeli a ozdobili stoly a převlekli se do svátečních šatů.
Potom všem jsme připraveni zamířili
na zámek, kde se svatba měla odehrát. Na
zámku nám paní matrikářka vysvětlila,
kdo kdy přijde, kam se kdo postaví či posadí. Když začala hrát hudba, svatebčané
se pomalu přesunuli do obřadní síně a

zaujali svá místa. Maminky odvedly své
syny k oddávajícímu a poté tatínkové své
dcery předali ženichům. Oddal nás pan
starosta, který měl krásný proslov. Když
oba páry vyzval k uzavření sňatku, ženichové symbolicky políbili své nevěsty a
navzájem si vyměnili snubní prsteny. Následovaly podpisy novomanželů, svědků,
rodičů a samozřejmě blahopřání od svatebních hostů a fotografování.

Číslo 2/2014

Tovačovský kamelot
Poté jsme se přesunuli zpátky do školy, kde ve školním klubu proběhl tradiční
tanec otců s dcerami a tanec novomanželů. Také nesměl chybět přípitek a házení
svatebních kytic. Už chyběla jen hostina,
která probíhala ve veselé náladě.
Vše se odehrálo tak, jak mělo, a myslím si, že to byl krásný zážitek, na který
budeme vzpomínat. A ti, které to ještě
čeká, se mají určitě na co těšit.
za všechny svatebčany
Michaela Partyková, 9. B

A ještě slovo na závěr
Já si ještě neodpustím malý komentář. Všem deváťákům, kteří se zúčastnili svatby nanečisto, to nesmírně slušelo, když přišli svátečně oblečení. Najednou vypadali
mnohem „dospěleji“ a musím říct, že si celou akci moc hezky připravili. Prožili jsme
příjemné dopoledne, ke kterému patřila i nervozita z toho, aby všechno „klaplo“, a
strach z toho, kam si kdo má vlastně stoupnout v obřadní síni a co udělat, ale i legrace
při chytání nevěstiny kytky, nebo při krmení ženichů. I já si myslím, že to byl hezký
zážitek a že jsme si to příjemně užili.
p. uč. Marcela Haraštová

Masopust ve školní družině
Letošní masopust vycházel podle
kalendáře na 4. března. My děti a paní
vychovatelky jsme se začaly připravovat
už 17. února. Učili jsme se společně básničky, říkanky a písničky. Museli jsme vše
zvládnout zpaměti. Organizaci si vzaly na
starost paní vychovatelky.
V pátek 21. února jsme chodili okolo
náměstí a zvali všechny na masopustní
rej masek.
Vše vypuklo v pondělí 3. března.
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Všichni jsme se neskutečně těšili! Po obědě jsme se převlékli do masek, které jsme
si přinesli už před jarními prázdninami.
Celá družina byla rázem plná loupežníků, starých babek, motýlů, hrobníků, šašků a berušek.
Průvod masek vedl medvěd a medvědář. První, komu zatancoval náš medvěd,
byl pan ředitel, pan zástupce a paní uklízečky. Všichni nám dali něco sladkého do
košíčku. Potom se průvod masek vydal k

radnici za panem starostou a místostarostou žádat o povolení provádět taškařici a masopustní veselení. Jakmile jsme
ho získali, ihned jsme se vydali za zpěvu
dále. Navštívili jsme asi patnáct obchůdků, knihovnu, cukrárnu a zámek.
Vykoledovali jsme si plný koš sladkostí a tašku jablek.
Všem moc děkujeme a těšíme se na
příští masopust 2015.
děti a vychovatelky školní družiny
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A školní družina ještě jednou
Kromě masopustní veselice, ze které si dovolujeme nabídnout vám ještě jednu závěrečnou fotku, jsme vyrazili také za kulturou.
Ve středu 12. března jsme navštívili divadlo v Prostějově a užili jsme si představení O medvědu Ondřejovi. Chceme se s vámi
podělit alespoň prostřednictvím fotografií o tento náš kulturní zážitek:
Divadlo jsme si krásně užili a o našich dalších akcích vás budeme i nadále informovat.
děti a vychovatelky ŠD

Vršky z PET lahví pro malého Matyáška
Naše škola je už několik let zapojena
do sběru vršků z PET lahví. Protože jsme
se dozvěděli, že můžeme tímto sběrem
pomoct nejen našemu životnímu prostředí, protože víme, že se vršky recyklují
a využívají se k další výrobě, ale také postiženému chlapečkovi, který prodejem
těchto vršků získává finanční prostředky
na pomůcky, které mu usnadňují běžný
život, ani trošku jsme neváhali a rozhodli jsme se nasbírané vršky předat právě
jemu. Tím chlapečkem je malý Matyášek Hadra z Prostějova, který se narodil
v červenci roku 2010 a zpočátku vypadal
a projevoval se jako každé jiné miminko.
Bohužel, už v jeho třech měsících přišla
pro rodiče velká rána. Lékaři zjistili Matyáškovi vrozenou vývojovou vadu mozku, redukci bílé hmoty - tzn. omezenou
pohyblivost. Maminka musí od zjištění
diagnózy s Matyáškem pravidelně cvičit
a věnovat se mu 24 hodin denně. Matyášek dělá velké pokroky, ale naneštěstí
se objevují další zdravotní komplikace.
Neurologické vyšetření potvrdilo u Ma-

tyáška také epilepsii. Pro oba rodiče je
péče o Matyáška velmi náročná, nejen
psychicky a fyzicky, ale také finančně,
protože jeho stav vyžaduje řadu rehabilitačních a jiných pomůcek, které jsou
velmi drahé. Výtěžek z prodeje PET
vršků jim alespoň částečně pomůže při
jejich financování.
My jsme se rozhodli Matyáška s jeho
tatínkem pozvat k nám do školy a osobně
mu předat naše nasbírané vršky.
Hadrovi přijeli v úterý 18. února před
jarními prázdninami a zástupci školního
parlamentu a paní učitelka Vránová je
uvítali ve školním klubu.
Vybraní žáci z šesté a osmé třídy si
připravili na panu Hadru řadu otázek a
pro malého Matyáška přinesli spoustu
drobných dárečků.
Matyáškův tatínek mluvil o tom, jak
probíhá jejich každodenní život, jak je
náročné přizpůsobit život rodiny tak závažnému postižení dítěte.
Setkání s Matyáškem a jeho tatínkem
bylo velmi působivé a pro naše žáky urči-

tě přínosné. Oni sami byli po setkání plní
dojmů a také odhodlání sbírat vršky dál,
a pokud to půjde, pozvat Matyáška na nějakou akci pořádanou naší školou, nebo
pro něj nějakou akci přímo zorganizovat.
p. uč. Marcela Haraštová

A ještě slovy samotných žáků:
Povídali jsme si s tátou malého Matyáška o jeho hendikepu a dozvěděli jsme,
jak budou využity peníze za naše nasbírané vršky. Rodiče za ně chtějí koupit
autosedačku pro nemocného Matyáška.
Matyášek je postižený asi od svých dvou
měsíců, ale postižená je jen část jeho
mozku, a to ta pohybová, takže může
normálně myslet, ale nemůže komunikovat ani chodit, nebo se jakkoliv pohybovat. Je tu ještě šance, že bude Matyášek
normálně žít jako ostatní děti, a to když
do svých čtyř let sám poleze. Tak my ti,
Matyášku, držíme palce a budeme i dál
sbírat vršky!!!!
Michaela Křepelková, 8.B

Zápis do 1. třídy
V úterý 4. února proběhl v naší škole
tradiční zápis do 1. třídy.
Pro každého předškoláka to byl den,
na který se těšil, ale ze kterého měl také
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tak trochu strach. Barvy rozeznám. Vím,
jaký je rozdíl mezi trojúhelníkem a kruhem, ale co když …? Žádný z našich budoucích prvňáčků nemusel mít strach.

Při zápisu jim pomáhaly naše zkušené
paní učitelky a také pan učitel. Ti také
celý zápis krásně nachystali. Všichni
předškoláci ten důležitý krok zvládli.
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Přišlo k nám 37 předškoláků. Některým bude školní docházka o rok odložena, ale v září by mělo do 1. třídy nastoupit více než 30 prvňáků. Proto uvažuji
o tom, že by 1. třídy byly dvě. Alespoň
na první dva roky. V 3. ročníku potom
dojde ke sloučení obou tříd do jedné.
Rozhodnuto o tom, bude-li první třída
jedna, či dvě, musí být do konce června.
Abychom mohli pro naše nové spolužáky nachystat krásné třídy. Aby se našim
prvňákům u nás líbilo. Už teď se na ně
všichni těšíme.
Pavel Odehnal,
ředitel školy

Domov pro seniory

Kontrola tučnosti mléka v mlékárně v Oplocanech
Za německé okupace, v letech 1940 až
1945, bylo vydáno nařízení, kterým bylo
zakázané domácí zpracovávání mléka na
mléčné produkty, jako je máslo a jiné. Obcím bylo nařízeno zhotovit soupis domácích odstředivek a odebrat z nich rotační
část, ve které se z mléka oddělila smetana.
Tyto části byly uloženy na obecím úřadě a
zajštěny proti zcizení.
Z tohoto důvodu se všechno nadojené
mléko muselo dodávat z obce Uhřičice do
mlékárny v Oplocanech. Na několika místech byla na návsi udělána pevná podia, na
která chovatelé krav dávali konve s mlékem
pro odvoz do mlékárny. Konve byly železné, pocínované, ocejchované na 10, 15 a 20
litrů, pevně uzavíratelné s adresou majitele.
Počet litrů konve byl označený cejchovanou značkou v hrdle konve. Konve se vozily na voze upraveném tak, že měl plochou
podlahu. S tímto vozem se zajelo k podiu
pro snadnější nakládání konví.
V měsíci červenci roku 1944 jsem byl
určený provést kontrolu vzorků tučnosti
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mléka od dodavatelů z obce Pivína, to jsem
se dověděl až po příjezdu do mlékárny. Na
odběr vzorků měli již připraveny zkumavky se jmény dodavatelů mléka. Z jedné
konve se vzorek po promíchání bral přímo, z více konví se mléko slilo. V laboratoři se do připravených butyrometrů (takto to bylo pojmenováno) pomocí pipety
nalilo určité množství mléka, potom se
tam přidala pravděpodně nějaká kyselina
(to nevím přesně) a butyrometr se zazátkoval zátkou z gumy. Tyto butyrometry se
vkládaly a upevňovaly v odstředivce, na
talíř mírně nahoru kónusový, který se otáčel potřebnou rychlostí po určitou dobu,
stupnicí ke středu. Po zastavení odstředivky je tuk v butyrometru oddělený od mléka. Butyrometr se skládá ze zásobní části a
trubičky, na které jsou stupně pro měření
tučnosti mléka. Pro odečtení tuku se nastaví gumovou zátkou jeho spodní hladina
na stupnici na nulu, horní hladina tuku na
stupnici určuje tučnost měřeného mléka.
Některé vzorky tučnosti se pro konrolu i

opakovaly, jestli naměřená tučnost byla
dobrá.
Před začátkem kontroly tučnosti mléka
jsem byl poučený. Když se naměří tučnost
mléka pod určitou hodnotu, značí to, že
byla sebrána smetana, když bude vzorek
mléka namodralý, to zase upozorňuje, že
byla do mléka přilitá voda. Majitel mlékárny měl nařízeno takové případy nahlásit.
Nikoho však nenahlásil a provinilce raději upozornil, aby to již nedělali, protože
při kontrole tučnosti mléka se to poznalo.
Když jsem byl určený na kontrolu tučnosti
mléka do mlékárny v Oplocanech, tak jsem
se na ni i těšil, abych poznal technologii
zpracování mléka a zvláště měření tučnosti. Po přijezdu do mlékány jsem se teprve
dozvěděl, ze které obce budu tučnost mléka
kontrolovat. V tomto roce jsem dělal kontrolu ještě dvakrát, ale vždy z jiné obce.
Napsal Bohumil Kyselý st. z Uhřičic
Butyrometr, tukoměr – přístroj k
měření obsahu tuku v potravinách
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První rok života v Domově pro seniory v Tovačově
Že půjdu z nemocnice v Přerově přímo do Domova pro seniory (dále jen
DS) v Tovačově, bylo dohodnuté již v
nemocnici se sociální pracovnicí z DS,
které jsem podepsal smlovu s přílohami o
poskytování sociální služby DS v Tovačově. Abych napsal pravdu, žádnou radost
jsem z toho neměl, ale rodina na umístění trvala z důvodu, že jsou od rána v práci, kdybych spadl, tak by mně pomohli,
až když se z práce vrátí.
Při příjezdu z nemocnice se mi na pokoji představila a pomohla s ubytováním
moje klíčová pracovnice, během dalšího
pobytu jsem se seznámil s provozem v
DS, jeho vedoucími pracovníky, sestrami,
které mají na starosti naše spokojené bydlení, sestrami, pečujícími o naše zdraví
pod dohledem lékařů. O aktivní činnost
klientů se starají aktivizační pracovnice,
tyto činnosti jsou např. trénování paměti,
bingo, šipky, ruské kuželky, tělocvik, petange a různá pracovní činnost. Klienti,
kteří rádi čtou, si přijdou na své, je zde
mnoho knih všech žánrů od spisovatelů
světových i českých.
DS vydává vlastní časopis Občasník ke
kávě, který je velmi dobře a zajimavě uděláný, jsou tam všeobecné informace o činnosti v domově.
Zpočátku mi jídlo nosili na pokoj, ale
po několika týdnech jsem poznal, že je
lepší chodit do jídelny, kde jsem se seznámil s několika dalšími klienty DS.
A nyní o mém pobytu v DS. První pokoj byl malý, klient jen ležel a říkal, že byl
mistrem světa v nějakém vodním sportu.
Teprve druhý pokoj umožnil dovézt počítač a televizor, ale ouvej, televizor jsem
musel poslouchat přes sluchátka, abych
nerušil spolubydlícího, přestože on zapínal radio i před pátou hodinou, i paravan
jsem musel použít. Paní Jurdová mi nabídla další pokoj, vše se zdálo být OK, ale
nastal další problém, byl jsem poučen, že

pokoj je jeho a já tam jen bydlím, proto
musím o osmé jíti spat, že klienti, kteří
byli přede mnou, o osmé již leželi (ležáci). Naštěstí brzy mi byl nabídnutý další
pokoj jen pro jednoho klienta, za tento
pokoj musím připlácet. Nabídku jsem s
radostí přijal, i rodina to schválila, nyní
mám soukromí, takže za ten příplatek
to jistě stojí. Pokoj je pěkný a mohu si
jej vyzdobit, toho jsem využil a dcera mi
dovezla obrazy a nějaké drobnosti. Počítač mám tady připojený na internet, takže jsem s bydlením spokojený, co si víc
můžu přát. Ale stalo se, že jsem na jídelně
objevil staré kalendáře s pěknými obrázky, neváhal jsem a všechny je vytrhal,
abych některé použil na výzdobu pokoje a chodby v druhém poschodí, jejichž
výzdoba je ubohá. Výzdobu pokoje jsem
snadno zvládl, ale na chodbě se mi to nepodařilo udělat.
Pro klienty se pořádají již výše uvedené aktivity, některé mají i z klientů vytvořená závodní družstva. Z počátku mě
žádná aktivita nezajímala, pak se stalo, že
aktivizační pracovnice paní Lenka Pazderová z Oplocan, která projevila velkou
iniciativu a vytrvalost, mě přicházela
zvát na trénování paměti. Já jsem vytrvale odmítal výmluvou na počítač, nedala se však odradit, až jsem uznal, že je to
pro mou paměť důležité a potřebné. Dnes
žádné trénování nevynechám, po několika cvičeních jsem podlehl jeho kouzlu, že
se na každé trénování paměti nyní těším,
musím ještě dodat, že je to pro nás seniory velmi potřebná a důležitá aktivita, a
proto děkuji vedoucí paní Lence Pazderové za nás seniory za její snažení a velkou trpělivost. O další aktivní činnosti
jsem zájem neměl, ale na jejich soutěže
pořádané v DS jsem se rád podíval.
V létě jsem se účastnil na zahradě
různých slavností pořádaných pro zábavu klientů DS i veřejnosti. Každá slavnost

měla určitý význam s programem doprovázeným hudbou. Nikdy nechyběla
tombola a také opékaný kabanos s dobře
vychlazeným pivem. Slavnosti mi začaly
kácením májky, další slavnost pokračovala zajímavým a hezkým pásmem Pod
tovačovskou věží. Když chodil Mikuláš
s čertem a anděly, asi jsem byl hodný, že
jsem dostal dárek, na konec masopustu
přišel i medvěd doprovázený průvodem
maškar. Medvěd byl hodný, přitulil se,
objal a zahřál kožíškem. Příchodu svátků
vánočních předcházelo několik koncertů,
některé byly i s tanečními ukázkami, také
se zpívaly vánoční písně i koledy.
V sobotu 22. června 2013 byla v DS
velká narozeninová oslava k 15. výročí
od dokončení celkové rekonstrukce domova. Mnoho dalších úspěšných roků
DS popřály také paní ředitelce DS hezké
víly sudičky.
Rok uběhl jako voda, já jsem poznal,
že celý domov jsme jako jedna velká rodina a že můj skutečný domov je nyní již
zde a domů do Uhřičic jezdím jen na návštěvu, na kterou mě dcera několikrát za
rok přivezla. Různé dny v týdnu mívám
návstěvu dětí, to dokazuje, že mě mají
stále rádi, a na každou jejich návštěvu se
těším. S pobytem v DS jsem velmi spokojený, nic lepšího si nemůžu přát, domů se
nechci vrátit, protože doma jsem byl celé
dny sám, až večer přišel na chvilku syn,
někdy i dcera. Zde jsem poznal spoustu
přátel a známých a mám volný pohyb po
celém domově a zahradě. Proto děkuji
také celému personálu DS za příjemný
a spokojený pobyt, který dokázali svým
ochotným a laskavým jednáním pro mne
za ten rok zde v DS vytvořit. Tímto článkem jsem se snažil vyjádřit pohledem klienta DS, jak jsem zde v prvním roce žil,
jak se mi to povedlo, musí posoudit jiní.
Bohumil Kyselý st

Zámek Tovačov

Jak to bylo se šálou pro nemocnou věž
V minulém čísle Kamelotu jsme vás
seznámili s připravovaným programem
pro Národní týden manželství v našem
městě.
Součástí programu byla i mezigenerační akce klubu seniorů Tovačov, žáků
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ZŠ a MŠ Tovačov a komise pro rodinu,
kteří společně dokázali uplést symbolicky 96 m dlouhou pestrobarevnou šálu
pro naši Spanilou věž, dominantu našeho
města, jako projev solidarity s její památkovou obnovou.

Jak celá akce vznikala?
Jedno odpoledne jsme se všechny
sešly v klubu seniorů a rozdělily si práci. Ty zkušenější už měly něco nadpleteno, a tak pomáhaly těm méně zkušeným. A pak už každá z nás dle svých
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časových možností, ale i dle počtu dostupných klubíček, pletla a pletla. Pletly jsme 14 dnů a vypletly 9,95 kg vlny.
Zkompletování šály a konečné estetické
úpravy provedla paní Zdena Dopitová. Za nezbytné pomoci mužské části
zaměstnanců města jsme téměř 10kg
šálu přenesli 13. 2. 2014 do zámku, kde
jsme ji slavnostně přeměřili, zvážili a
pak zavěsili do oken zámecké věže. Do
společného pletení se zapojilo 43 pletařek: M. Bandíková, J. Bijová, A. Čechmánková, Z. Dopitová, H. Dostálová,
P. Dřímalová, D. Charvátová, J. Indráková, E. Kahounová, M. Komarovská,
L. Kristinková, J. Matulová, A. Mlčochová, M. Moravcová, E. Mračková, M.
Navrátilová, J. Nedbalová, E. Nováková, J. Pechová, J. Svobodová, V. Svobodová, p. Šmídová, P. Zavadilová, M.
Partyková, A. Partyková, V. Smolková,
N. Krvačná, T. Čechová, V. Mračková,
M. Janáčová, K. Lehká, E. Večeřová, M.
Formánková, L. Čechová, J. Lehká, D.
Bouchalová, M. Polčáková, E. Janáčová,
V. Klaudová, M. Trnkalová, A. Trnkalová, M. Eliášová a A. Zavadilová.
Myslím, že jsme nakonec všechny
byly překvapené, jak se nám společně šála
povedla.
za komisi pro rodinu D.B.

Památková obnova Spanilé věže tovačovské
Kvetazaj/To, že oprava Spanilé věže
zámecké není většině z Vás lhostejná, soudím podle dotazů, kterými mě občas zahrnujete. A snad proto jsem se rozhodla napsat několik vět o tom, jaká věž byla nebo
jaká bude.
S památkovou obnovou se začalo v
loňském roce. Od listopadu roste těsně u
věže nyní už nepřehlédnutelné lešení. Restaurování se dočkají kamenné, dřevěné
i kovové prvky, které jsou uvnitř věže i z
venku. Samostatnou otázkou pak zůstává
oprava fasády. Podle původního záměru
měla být pouze opravena a vyčištěna, takže
by zůstala ta původní břízolitová. Protože
ale trhové zkoušky ukázaly, že je venkovní plášť na většině plochy zvětralý a dutý,
musí se břízolitová omítka sundat. Fasáda
tedy bude nová. A tudíž i věž bude jiná….
Abychom ale pochopili některé souvislosti, je nutné nahlédnout i do její historie.
Věž je jednou z nejstarších částí zámku. Byla přestavována a dostavována podle účelů, kterým zámek (původně hrad)
sloužil, a pokud bychom nechtěli být příliš
konkrétní, mohli bychom říct, že každý

Číslo 2/2014

majitel zámek přestavoval k obrazu svému, k obrazu dobovému, ale také k obrazu
svých finančních možností. Věž pak samotná několikrát v průběhu své existence
změnila podobu. Upřít se jí ale nedalo a
nedá jediné – její spanilost, která je dána
štíhlou siluetou a výškou 96 metrů.
Pokud bychom chtěli hovořit o různých
stavebních etapách a stáří věže, nemusíme
se nutně opírat jen o letopočet uvedený na
vstupním portále (1492). Tvrz, jejíž součástí
byla i věž, je v písemných pramenech poprvé připomínána v roce 1321 a dle dobových
zvyklostí se můžeme domnívat, že byla tehdy dřevěná. Od roku 1359 byl zástavním
pánem na Tovačově Ctibor I. Tovačovský
z Cimburka a právě za Cimburků proběhly
první přestavby ve tvrz gotickou. Nejstarší
gotické jádro bylo pak rozšiřováno a přestavěno v pozdně gotický vodní hrad za Jana
z Cimburka v druhé polovině 15. století. V
roce 1464 panství zdědil Janův syn Ctibor
II. Tovačovský. Za něj se sídlo začalo měnit v reprezentativní pozdně gotický hrad,
který byl upravován v renesanční zámek za
dalších majitelů – Pernštejnů. Za Kuenbur-

gů v 18. století věž vyhořela a změnila svou
podobu na více než sto let. Další podobu
pak získala za Gutmannů. Jejich novorenesanční přestavbu s romantickou fasádou
však známe už jen z fotografií. Ta dnešní (s
břízolitovou omítkou) je stará asi 90 let.
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Zapátráme-li v historii, našli bychom,
že za tzv. „zlatý věk“ je označováno období
15. a 16. století, tj. vrcholná gotika a počínající renesance. A právě proto se památkově zaměřená odborná veřejnost s majitelem zámku soustředila na toto období i v
koncepci oprav zámku už v devadesátých
letech 20. století. Zjednodušeně řečeno –
zámek je postupně obnovován tak, aby vypadal jako kdysi, v období renesance. I zde
je ale naráženo na mnohá úskalí. O nich
se ale zmiňovat nechci. Chtěla jsem jen ve
zkratce a velmi laicky vysvětlit, jaké podoby věž v průběhu staletí měla. Že vždy nebyla tou „šedivou kráskou“, jakou známe a
máme zažitou dnes. Že není jednoduché
rozhodnout, jaká bude po dalších … třeba

padesát let. Že kdybychom znali všechny
problémy, se kterými se potýkali všichni
její stavitelé, bylo by mnohem jednodušší
poradit si např. s výběrem vnějších materiálů, které budou trvanlivé. A to jsme
pouze u jednoho kritéria…
Snad nejbouřlivější debatu vyvolává
barevnost věže. Jsou lidé, kteří si ji neumí
představit jinou než šedivou a přistupují k
obnově jako k zachování tradice, která je
tu devadesát let. Jiní zase tvrdí, že věž svůj
přívlastek „spanilá“ dostala hlavně kvůli
svému lehce narůžovělému nádechu na
fasádě, který měla právě v období renesance a jehož vzorky se dochovaly na půdách
Arkádového i Vídeňského křídla i s kvádrováním. To nebylo červené, ale oranžové,

což bylo zjištěno až nedávno při sondážním průzkumu. Faktem ale zůstává, že
celistvou fasádu ve své historii měl zámek
pouze dvakrát. A to vždy za Gutmannů.
David Gutmann nechal zámek odít do
světlé romantické omítky, která je známá
jen z fotografií a plánů Maxe Fleischera
(architekta). Fyzický barevný vzorek se
bohužel nedochoval nebo prozatím nebyl
nalezen. Podruhé pak byl zámek upravován v tomto duchu za Viléma Gutmanna
v letech 1922 – 1924. Tuto podobu fasád
známe dobře. Tehdy novodobá cementová
omítka zvaná břízolitová je na věži a některých zámeckých budovách dodnes.
Pokud se tedy týká barevnosti fasády
věže, nemůžeme dnes ještě říct, jaká bude. Je
řada rozhodnutí, která nejsou jednoduchá, a
důraz nemůže být kladen pouze na estetiku.
Přihlédnout je nutné i k jiným aspektům.
V krátkosti jsem se snažila říct, jak se
památková obnova věže vyvíjí, na přiložených fotografiích si můžete prohlédnout
její podoby v průběhu staletí a myslím, že
nebudu mluvit jen za sebe, když řeknu, že
přáním všech zúčastněných u její obnovy
je, aby byla stále stejně spanilou, krásnou
a nepřehlédnutelnou dominantou našeho
města i střední Hané.
(V článku bylo čerpáno
z SHP PhDr. Karla Žurka.)

Varhany v zámecké kapli
Kvetazaj/ To, že je tovačovská zámecká kaple skvostem barokní architektury,
není neznámá informace. V kapli se nachází i varhany neboli barokní pěti rejstříkový pozitiv, který je evidovaný jako movitá kulturní památka. Jsou datované
koncem 17. století a patří mezi nejstarší na Moravě. V letech 2002 – 2003 prošly
restaurováním a díky tomu jsou do dnes funkční. Olomoucké arcibiskupství je vybralo pro nahrávku hudebního CD a zařadilo je mezi devět nejstarších varhan v
Olomouckém kraji. Na uvedeném nosiči kromě varhan ještě zazní i troje vybrané
zvony. Nahrávku na zámku v Tovačově organizoval specialista a znalec varhan organolog Jan Gottwald z Olomoucké arcidiecéze s varhaníkem Markem Čermákem.
Vydání CD podpořil Olomoucký kraj a do distribuční sítě by se mělo dostat asi v
druhé polovině dubna.
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Sport
Úspěšný rok 2013 pro tovačovské kynology
V sobotu 25. ledna ocenili tovačovští
kynologové na členské schůzi své dvě členky za skvělou reprezentaci klubu v minulém roce. Výčet jejich úspěchů je opravdu
pozoruhodný.
Marcela Coufalíková složila s border
kolií Bartem od Dupíků jen za loňský rok
čtyři další zkoušky. Dvě zkoušky ze sportovní kynologie UPr1 a UPr2, což jsou
zkoušky poslušnosti prvního a druhého
stupně obtížnosti (ze tří) dle mezinárodního zkušebního řádu IPO. Obsahují cviky
ovladatelnosti psa bez vodítka, jako například chůzi u nohy psovoda, odložení psa
za chůze do sedu, lehu a stoje, vysílání do
směru se zalehnutím, aportování činky, a
to i přes různé překážky. Zkoušek se zúčastnili jak v domácím prostředí, kdy pořadatelem byl Kynologický klub Tovačov,
tak i u jiných organizací. Dále složila Marcela s Bartem dvě záchranářské zkoušky
v plošném a sutinovém vyhledávání osob
RH-FL A a RH-T A. Obě záchranářské
zkoušky jsou zkoušky druhého stupně
(ze tří možných) podle mezinárodního
zkušebního řádu záchranných psů IRO.
U plošného vyhledávání je cílem nalezení osob, nacházejících
se někde na neznámém místě v
prohledávaném prostoru typu
les, louka, apod. Záchranářské
zkoušky slouží jako příprava psa
na reálné zásahy, kdy se hledá
ztracená, zbloudilá osoba, jako
například houbař, nebo starý
dezorientovaný člověk, dítě. U
sutinového vyhledávání je úkolem psa prohledat určený prostor, například zřícenou budovu
po výbuchu plynu, a nalézt v

ní zasypané osoby. Marcela a Bart se zúčastnili i dvou kynologických závodů. V
Zimním závodě v Přerově se umístili na
1. místě v kategorii ZZO a v závodě O
Šternberský klíč obsadili rovněž 1. místo
v kategorii ZVV1 bez stop a obran. ZZO
je zkouška základní ovladatelnosti psa a
ZVV1 je zkouška všestranného výcviku
prvního stupně, obě podle národního
zkušebního řádu ČR.
Se svou druhou border kolií Berrym
(Bubastis Bryce Dream of joy) složila
Marcela Coufalíková vloni dalších pět
zkoušek z výkonu. Ze sportovní kynologie
to byly zkoušky StPr1 a StPr2 na vyhledávání předmětů a tři zkoušky záchranářské:
zkoušky plošného vyhledávání osob RH-FL A s nejlepším výsledkem v této kategorii a zkoušku nejvyšší RH-FL B. Dále
složili zkoušku sutinového vyhledávání
RH-T A. S Berrym zabodovala Marcela Coufalíková i v soutěžích. V závodě O
Šternberský klíč obsadili 1. místo v kategorii podle ZZO a v republikovém Bohemia Cupu ve Větřkovicích obsadil Berry 3.
místo v plošném vyhledávání osob, díky

kterému byl nominován jako náhradník
na Mistrovství světa do Holandska.
Romana Indráková s briardem Navajo Nadina-Sis v minulém roce složila
rovněž několik dalších zkoušek z výkonu,
a to UPr1, UPr2 a APr1, což jsou zkoušky
sportovní kynologie podle mezinárodního zkušebního řádu IPO. Jak už bylo uvedeno, UPr1 a UPr2 jsou zkoušky poslušnosti a zkouška APr1 je zkouška, skládající
se ze dvou oddílů: poslušnosti a obran. V
Zimním závodě v Přerově se Romana s
Navajem umístili na 3. místě v kategorii
ZVV1, rovněž v závodě O Šternberský
klíč obsadili 3. místo dle ZVV1 beze stop.
Na Mistrovství ČR FO a FB se umístili
na bramborovém 4. místě, ovšem s cenou Nejlepší stopa. Skvělou sezónu pak
uzavřela Romana Indráková s Navajem
naprosto vynikajícím způsobem: 3. místem na Mistrovství světa FO v Rakousku
v kategorii IPO1. Zkouška IPO1 obsahuje
tři oddíly: stopy, poslušnost a obrany. Obrovská gratulace!
K tomuto výčtu úspěchů patří určitě
ještě úspěchy výstavní. Navajo Nadina-Sis byl nominován na Crufts 2014.
Cruft´s show je největší, nejprestižnější, celosvětově známá výstava psů v Anglii. Navajo dále získal
tituly Polský šampion, Rakouský
šampion a titul C.I.B. FCI, což znamená Champion international de
Beauté, nebo-li Interšampion.
Přejeme oběma psovodům
a jejich psím parťákům spoustu
dalších kynologických i osobních
úspěchů a děkujeme za šíření dobrého jména Kynologického klubu
Tovačov!
www.kktovacov.cz

Fotbalisté zahajují jarní utkání
Vrabci již cvrlikají, čápi již obsadili
komín, cyklisté hledají stezku do Tovačova a naši fotbalisté zahajují jarní část soutěže. Mají před sebou těžkou část, protože
podzimní výsledky nás pasovaly do role
remízového krále, takže z každého zápasu jsme ztratili 2 body nebo možná jeden
bod. To už nechám na zasvěcených rozborech vás fanoušků, neboť co fanoušek,
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to znalec.
Mnoho radosti pro jarní část vám příznivcům avšak nepřipravujeme, jelikož
v domácím prostředí náš A tým mužů
odehraje pouze 4 utkání, přičemž se na
našem stále se zvelebujícím stadionu uvidíme jen jednou měsíčně. I proto věříme,
že když už byl k nám los takto nepříznivě nakloněn, že si nenecháte byť jediný

zápas ujít a svými hlasivkami podpoříte
své syny a hráče, kteří budou bojovat ze
všech svých sil, aby stoupali tabulkou
tam, kam svou kvalitou správně patří.
Náš oddíl kopané zajišťuje provoz následujícím družstvům, a to: mužům, dorostencům, žákům, benjamínkům, mladší a starší přípravce a v neposlední řadě i
družstvu žen.
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Pro orientaci našich příznivců uvádím rozlosování jarních kol:
5.4.2014 – dorost – Lipník – Tovačov
15,3o hod
10.5 dor. Tovačov-Brodek u.Př.
6.4.2014 – muži - Vrchoslavice-Tovačov
15,3o hod
10.5.žáci Tovačov-Zubr Přerov
12.4.2014 – dorost Tovačov-Hustopeče
16,oo hod
11.5. muži Lipová-Tovačov
13.4.2014 – muži – Tovačov- Nezamyslice
16,oo hod
17.5. žáci Domaželice-Tovačov
20.4.2014 – žáci – FKM Opatovice--Tovačov
10,15 hod
17.5. muži H.Moštěnice-Tovačov
20.4.2014 – dor. – Čechovice „B“ – Tovačov
11,45 hod
18.5. dor. H.Moštěnice-Tovačov
20.4.2014 – muži Mostkovice – Tovačov
16,oo hod
24.5. dor. Tovačov-Šternberk B
26.4.2014- dorost – Tovačov-Želátovice
16,oo hod
25.5. žáci Tovačov-Kozlovice
27.4.2017-žáci – Tovačov-Bělotín
14,oo hod
25.5. muži Tovačov-Kostelec
27.4.2014 – muži Tovačov-Radslavice
16,oo hod
31.5. dor. Chomoutov-Tovačov
3.5.2014 – dor. Němčice –Tovačov
10,oo hod
1.6. žáci Ústí-Tovačov
4.5.2014-žáci Pavlovice-Tovačov
14,oo hod
1.6. muži Býškovice-Tovačov
4.5.2014 muži Kojetín „B“-Tovačov
16,30 hod
8.6. muži Tovačov-Pivín
7.6. dor. Tovačov-Protivanov
14.6. dor. Náměšť-Tovačov
15.6. muži Všechovice-Tovačov

16,3o hod
10,oo hod
16,3o hod
10,oo hod
16,3o hod
16,3o hod
16,3o hod
14,3o hod
16,3o hod
14,15 hod
8,15 hod
10,15 hod
16,30 hod
16,30 hod
14,15 hod
16,3o hod

Losování všech přípravek a odd. žen bude provedeno počátkem dubna 2014.
Veškeré informace o činnosti odd. kopané jsou uváděny ve vývěsní tabuli u nákupního střediska. Budou zde uvedeny i treninkové
hodiny jednotlivých oddílů – na hřišti kopané „Pod Břízami“, kde se případní zájemci o kopanou mohou přihlásit u svých trenérů.
Je velká chyba, že není v provozu místní rozhlas – informovanost občanů není dobrá, což se odráží i na návštěvnosti všech
akcí v Tovačově (ne jen u kopané). Informace přes mobilní telefonickou síť u větší části obyvatel není dostačující – doufejme, že
se situace zlepší.
Za oddíl kopané Vybíral Vladimír, předseda

Pohodová sobota
V sobotu 15. 3. 2014 uspořádali cvičitelé České asociace
Sport pro všechny (vedené pod TJ Sokol Tovačov) akci nejen
pro ženy s názvem Pohodová sobota. Na akci se spolupodílelo
centrum Proactivity Přerov, které představilo v několika lekcích fitness program H.E.A.T, který vychází z nejpřirozenějšího lidského pohybu - chůze. Zájemci si mohli pod vedením
zkušené instruktorky Olgy Čechmánkové vyzkoušet lekci na
mechanických pásech. Souběžně s lekcemi H.E.A.T programu
probíhala další cvičení, např. ranní probuzení s Markétou, aerobic s Olgou a cvičení Pilates s Vendulou, lektorkou na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Jako doprovodný program byly nabídnuty masáže zad a šíje a zájemci
si mohli prohlédnout a koupit sportovní fitness oblečení. Pro
všechny byl zajištěn pitný režim. Akce se zúčastnilo 33 žen a
jeden odvážný muž
Z reakcí návštěvnic:
Bylo to super, více takových víkendů pro ženy (KČ).
Nápaditá a velmi vydařená akce. Doporučuji zavést tradici (DB).
Určitě zopakovat – častěji než 1x ročně (BL).
Mělo by to být častěji, i jiné druhy cvičení (BO).
Slibujeme, že Pohodová sobota nebyla poslední akcí tohoto druhu, na podzim letošního roku již máme naplánovanou akci další a věříme, že si opět najdete dopoledne sami
pro sebe a přijdete si zacvičit a pobavit se. Doufáme, že se
nultý ročník líbil všem, kteří se zúčastnili, a že tímto vytvoříme tradici v pořádání podobných sportovních akcí. Zároveň
děkujeme organizátorům a partnerům, kteří se na projektu
spolupodíleli.
Markéta Hajduková
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Něco málo o cvičebních metodách:
Metoda Pilates se stala oblíbeným prostředkem, jak se udržet
ve fyzické a psychické formě, a navíc žádným způsobem neškodí
tělu. Naopak dokáže vyléčit různá zranění nebo jim pomáhá předcházet. Toto komplexní cvičení velice prospívá celkovému zdraví a
obzvláště zádům a šíjovým svalům. Mimoto pomáhá udržet si postavu a vyhýbat se stresu a úzkosti z běžného života plného spěchu.
Pohybová aktivita H.E.A.T. je zcela unikátní a je určena pro
VŠECHNY bez rozdílu věku a kondice. Je nejen pro mladé, trénované, hubené a vytrvalé. Kondiční chůze je určena pro každého,
kdo se sebou chce něco dělat, kdo chce být zdravý a kdo se chce
prostě cítit dobře. Jedná se o pohybovou aktivitu, která se od ostatních liší svou výjimečností v tom, že spočívá jen v obyčejném a
nejpřirozenějším lidském pohybu. Tudíž ji zvládne každý, kdo umí
chodit. H.E.A.T. program můžeme nazvat jako brána do světa pohybu, aktivita, se kterou můžete získat ztracenou kondici či zdolat i
Vámi vytyčenou – vysněnou horu (www.heatprogram.cz).

Pozvánky

Tovačovské fěrtóšek - Letnice
Město Tovačov je každý rok pořadatelem již tradiční folklorní akce s názvem
„Tovačovské fěrtóšek“. Jeden rok je Tovačovské fěrtóšek oblastní soutěžní přehlídkou
dětských hanáckých souborů v měsíci březnu ve sportovní hale a v dalším roce probíhá v měsíci červnu v zámeckém parku.
Ten letošní program začne v sobotu 14. 6. v 16 hodin s názvem „Tovačovské
fěrtóšek – Letnice. V tanečním a zvykoslovném programu vystoupí naše domácí
hanácké soubory Hatě a Hanáček, ale také přespolňáčci - děti z Majetína, z Troubek,
z Kojetína a snad i Hanáci z Kralic a další. Program připomene lidové písně, tance,
zvyky a tradice pozdního jara a počínajícího léta.
Ozdobou letošního fěrtóšku z jiného regionu budou tanečníci folklorního souboru Dúbrava z Valašských Klobúk a cimbálová muzika Lidčan z Horní Lidče.
Posezení při cimbálové
muzice po ukončení programu
tanečních souborů by mělo
do pozdního večera dokreslit
pohodovou atmosféru počínajícího léta v tovačovském
zámeckém parku. Určitě pozorného čtenáře napadne alespoň jedna písnička, kterou by
nám muzikanti z Horní Lidče
mohli v Tovačově zahrát. „Tak
přindite posedět u cimbálu“.
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Pozvánka
na Galavečer v Dubu 2014
Dovolte nám, abychom vás pozvali na již 3. ročník Galavečera v Dubu, který proběhne dne 17. května 2014 od 19,00 hod. v prostorách barokního chrámu Očišťování Panny Marie v Dubu nad Moravou.
Tento Galavečer je věnován všem obyvatelům vašeho kraje, které před 17-ti lety postihly ničivé povodně.
Posláním těchto večerů je připravit výjimečný kulturní zážitek nejen pro ty, kteří se museli s těmito
těžkými chvílemi vypořádávat osobně, ale je to také poděkování za pomoc a solidaritu všem ostatním.
Stejně jako všechny předchozí večery byly benefiční, tak i v tomto roce
jsem se rozhodla rozdělit výtěžek ze vstupného mezi kostel v Dubu a dětský
domov se školní jídelnou v Olomouci – Lazcích.
Záštitu nad letošním ročníkem převzal starosta městyse Dub nad Moravou pan Vítězslav Křesina.
Na letošním Galavečeru vystoupí zpěvačka paní Petra Janů a dětský pěvecký sbor Chorus Angelus.
Vstupenky na tuto akci je možno zakoupit
od 31. 3. 2014 v květinářství MIX na náměstí v Tovačově.
Na setkání s Vámi se těší
Jitka Bláhová a Vítězslav Křesina.
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Inzerce
KOUPÍM LES NAD 1 HA.
PLATBA V HOTOVOSTI. NÁKLADY NA SMLOUVY, ODHAD ATD. UHRADÍM. SOLIDNÍ JEDNÁNÍ. TEL: 732 210 288.
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Vymaluj si svou věž

Redakční rada Tovačovského kamelotu pracuje v tomto složení:

Květa Zajícová, odpovědný redaktor, e-mail: kvetazaj@seznam.cz
Mgr. Jitka Pěchová, redaktor, e-mail: jipekamelot@seznam.cz
Mgr. Jitka Lehká, redaktor
Mgr. Veronika Zavadilová, redaktor
PhDr. Marta Sedlářová, jazykový korektor

Uzávěrka dalšího čísla bude 30. 5. 2014, příspěvky můžete zasílat elektronicky na uvedené e-mailové adresy nebo je odevzdat na sekretariátě MěÚ
Tovačov nebo vhodit do schránky se štítkem Tovačovský kamelot umístěné v průjezdu radnice. Tovačovský Kamelot zaregistrovaný OÚ pod
číslem PR 48 vydává MěÚ Tovačov, Náměstí 12, vychází 5x ročně v nákladu 350 ks, tisk: Vydavatelství Brázda, Břeclav.
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Památková obnova Spanilé věže
Památková obnova Spanilé věže začala v prosinci loňského roku stavbou lešení. Na přiložených fotografiích je možné vidět,
kam se během čtyř měsíců konstrukce lešení vyšplhala. Nyní je ve výšce asi dvaceti pater. Celkem by jich mělo být dvacet čtyři a
sahat bude až ke kopuli věže.
Kvetazaj

čelní pohled na věž

lešení z vyhlídkového ochozu

pohled z nádvoří

pohled na věž od západu

lešení je mnohde velmi spletité

Myšlenky * Myšlenky * Myšlenky * Myšlenky * Myšlenky * Myšlenky * Myšlenky
Zamysli se chvíli. Slyšel jsi někdy, že přítel a nepřítel přebývají v jediném srdci? Vyhosti tedy cizince, aby
Přítel mohl vstoupit do Svého domova.
Bahá‘u‘lláh
Zmůžeš největšího nepřítele, ovládneš-li vlastní hněv.
Seneca
Přítel dříve umdlí ve chvále než nepřítel v urážkách.
Publilius Syrus
Ani deset přátel nesblíží lidi tolik jako jeden společný nepřítel.
Nikdy nevysvětlujte. Přátelé to nepotřebují a nepřátelé vám stejně neuvěří.
Jsou tři druhy nepřátel: nepřítel sám, nepřítelův přítel a přítelův nepřítel.
Perské přísloví

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