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Milí čtenáři Kamelotu,
dostává se vám do rukou další číslo tovačovského
zpravodaje, ve kterém najdete články o dění ve městě, ve škole nebo na zámku. Najdete zde prezentace
spolků a organizací, jejich sportovní nebo kulturní
aktivity.
Jedním z nich je i olomoucké sdružení Šance,
které letos v Tovačově organizovalo už po šesté Den
dětí. Proto si myslím, že je není třeba nějak sáhodlouze představovat. U nás v Tovačově už nejsou žádným
nováčkem a akce, kterou zde každoročně pořádají,
si našla řadu příznivců, což ostatně letos potvrdila
návštěvnost na dětském dnu i finanční výtěžek. Ten
bude opět věnován dětskému hemato-onkologickému oddělení ve Fakultní nemocnici v Olomouci.
Přestože by se mohlo zdát, že šestý ročník bude
stereotypně v „zajetých kolejích“ a „bez fantazie“ kopírovat ty předešlé, opak je pravdou. Letošní rok
byl opět „oživen“ novým a přitom úplně jednoduchým nápadem – vypouštěním balonků splněných přání neboli balonků štěstí. Balonky modré a červené barvy s logem Šance bylo možné koupit
v prodejních stáncích Šance. Hromadně byly vypuštěny před pódiem v zámeckém parku a ke všem
bylo možné připojit přání. Všichni, kteří byli na místě, to popisovali jako velmi silný emotivní zážitek. A snad proto se k němu vracím i dnes. Balonků vyletělo vzhůru celkem 560 ks. Co si asi přály
děti? A co jejich rodiče? A na co nebo na koho při tom mysleli?
Věřím, že se všechna přání naplní a že bude přibývat i všech těch lidí s dobrým srdcem. Myslím,
že členové sdružení Šance můžou letos říct, že to tak zatím je…
Všem čtenářům přeji za celou redakční radu hezké prázdniny a
v září „na počtenou“.
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Usnesení ze zastupitelstva
Zastupitelstvo města
schválilo na svém 20. veřejném zasedání
konaném dne 5. 5. 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.
376/20 – 14

377/20 – 14
378/20 - 14
379/20 – 14

380/20 – 14

Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje kontrolu usnesení z 19. zasedání ZM, které se konalo
dne 24. 3. 2014.
Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje
zprávu o činnosti rady města.
Zastupitelstvo města bylo seznámeno se zprávou
o činnosti FV.
Zastupitelstvo města projednalo a ruší záměr na
prodej části pozemku parc.č. 2918/34 v k.ú. Tovačov.
Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje
smlouvu č. Z_S24_12_8120042721 uzavřenou

381/20 – 14
382/20 – 14

383/20 – 14

384/20 – 14
385/20 – 14

mezi městem Tovačov a společností ČEZ Distribuce, a.s., jejímž předmětem je realizace přeložky
distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie v ulici Jiráskova, a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje hospodaření města Tovačov za I. čtvrtletí 2014.
Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje přijetí
dotací ve výši 695.714,80 Kč z Fondu soudržnosti
a 40.924,35 Kč ze Státního fondu životního prostředí dle přiloženého rozpisu na akci Zateplení
objektu městské víceúčelové haly v Tovačově.
Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje
přijetí investičního úvěru na revitalizaci Tovačov – lokalita Jiráskova a na rekonstrukci ulice
Smetanova v Tovačově ve výši 5.500.000,-- Kč
s pohyblivou úrokovou sazbou od ČSOB Přerov.
Ukládá starostovi města podepsat smlouvu.
Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje rozpočtová opatření č. 2/2014.
Zastupitelstvo města projednalo a nesouhlasí se
změnou OZV č. 1/2013 o omezení provozní doby
hostinských provozoven.
Mgr. Bc. Leon Bouchal, starosta města
Marek Svoboda, místostarosta města

UPOZORNĚNÍ
Místní poplatek za odpady za rok 2014 činí 650,-- Kč a je splatný
nejpozději do 30. června 2014.
Finanční odbor, Městský úřad Tovačov

ZŠ a MŠ Tovačov
Hasiči ve školce
V dubnu navštívili naši školičku
místní hasiči. Děti si na školní zahradě
mohly prohlédnout hasičský vůz i výbavu, kterou potřebují hasiči při práci,
také si zkusily stříkání z hadice. Někteří
odvážlivci si mohli vyzkoušet, jaké to je
být připoután na záchranném nosítku,
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které hasiči používají. Za pestrý a zajímavý program, který se dětem vždy
velmi líbí, děkujeme panu Petru Majarovi a Martinu Majarovi, členům SDH
Tovačov, a těšíme se za rok na další setkání.
Barbora Krybusová, MŠ Tovačov
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Beseda s policisty v MŠ
Měsíc duben je „měsícem bezpečnosti“, proto jsme v naší mateřské škole přichystali pro děti několik akcí na toto téma.
Nejdříve nás navštívili policisté z Kojetína, kteří s dětmi besedovali o práci policistů a o prevenci v dopravním provozu. Děti si
prohlédly policejní auto, služební uniformu, vyzkoušely policejní
vestu i jaké to je držet v rukou zbraň nebo pouta.
Po besedě byla pro děti připravená jízda zručnosti. Prostor před
naší školičkou se změnil v závodiště. Každý malý závodník, který
přijel do MŠ na své tříkolce, koloběžce či kole, musel projet překážkovou dráhou a reagovat na dopravní značky. Jízdu zvládly i
nejmenší děti a každý šikulka získal svůj vlastní „řidičský průkaz“.
Barbora Krybusová, MŠ Tovačov

Výlet do Polkovic
Dne 23. 4. 2014 jsme s dětmi z oddělení Berušek a
Medvídků MŠ Tovačov vyrazili na výlet do Polkovic
na Hanácký dvůr. Počasí nám přálo a po příjezdu na
nás čekal velice bohatý a zajímavý program. Poslechli
jsme si pověsti o obci Polkovice, které nám povyprávěli vodník a bílá paní.
Po svačince jsme se vydali na prohlídku areálu. Na
děti čekala jízda na koni s nezbytnou helmou, představení a krmení všech ostatních zvířecích obyvatel –
kozy kamerunské, andulky, králíček, ovce s jehňátky
– a nechyběla prohlídka stáje, kde odpočívalo malé
hříbátko. Naše milé průvodkyně dětem přiblížily práci na poli, děti měly možnost prohlédnout si pracovní
stroje a alespoň na chvilku se stát řidičem kombajnu.
Nechyběla ani naučná chvilka, kdy si děti prohlédly
různé druhy plodin, podle obrázků poznávaly zvířecí
rodiny a dozvěděly se, jaký užitek nám zvířata přinášejí.
Na konci programu čekala na děti překážková dráha
– „ Parkur“, kde děti prokázaly svou zdatnost. Za odměnu dostaly sladkost a diplom na památku.
Odjížděli jsme unavení, ale se spoustou krásných
zážitků. Věřím, že Hanácký dvůr v Polkovicích zase
někdy navštívíme.
Lenka Šálková
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Perličky
ze školních lavic

Recyklohraní
Žáci šesté třídy vyrazili ve středu 21. 5. 2014 do sběrného
dvora v Tovačově, aby připravili materiál pro splnění dalšího
úkolu do soutěže Recyklohraní. My vám nabízíme fotodokumentaci jejich výpravy.
K tomu vám nabídneme ještě několik zajímavostí týkajících se třídění odpadu, které sestavila paní učitelka Ticháčková. Určitě zjistíte, že spoustu věcí o třídění jste ani nevěděli.
1. Zpětný odběr elektrospotřebičů je bezplatný, je hrazen
z recyklačních příspěvků.
2. Pokud elektrospotřebič odhodíte do komunálního odpadu (do popelnice), nelze jej již vytřídit a skončí na skládce,
náklady pak budou hrazeny z obecního rozpočtu.
3. Elektrospotřebiče a elektroodpad mohou obsahovat
nebezpečné látky, které mají vliv jak na životní prostředí, tak
na zdraví lidí (jedná se například o freony, kadmium, olovo
atd.).
4. Elektrospotřebiče obsahují materiály, které lze recyklací znovu získat a využít (u některých spotřebičů je materiálová výtěžnost až 90%), tím se šetří i přírodní zdroje.
5. Třetina domácností odevzdává stará elektro zařízení
k likvidaci, přibližně třetina dotázaných si ale stále myslí, že
některé malé spotřebiče patří do běžné popelnice nebo do
kontejneru na tříděný odpad.
6. Češi nejčastěji odevzdávají k recyklaci: kopírky (63 %),
ledničky (60 %), elektrické sekačky na trávu (52 %).
Víte, že u zrodu dnešní mikrovlnky byl vojenský radar?
Britští vojáci, kteří s jeho pomocí za II. světové války střežili
vzdušný prostor nad ostrovy proti německé Luftwafe, totiž
brzy objevili jeho neplánované vedlejší účinky. Dokázal jim
totiž zajistit teplou stravu i tehdy, když byly na jídelníčku jen
studené potravinové dávky.
Obsluhy radarů si brzy všimly, že když v blízkosti antén
prolétne vlnovým polem racek, záhy padá k zemi a navíc –
poněkud cynicky řečeno – tepelně upravený. Traduje se, že
vynalézaví bojovníci se brzy naučili napichovat třeba uzeniny
na dlouhé tyče a ohřívat je v bezprostřední blízkosti těchto
obranných zařízení.
První mikrovlnka byla uvedena na trh v USA už v roce
1947. Stála tehdy ale kolem tří tisíc dolarů, na tu dobu závratnou sumu, a měla rozměry dnešní chladničky.
Zmenšit mikrovlnku do dnešní velikosti se podařilo až na
začátku 70. let minulého století Japoncům.
Jana Ticháčková
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Čím se proslavil silný a urostlý Bivoj? Jakým hrdinským
činem?
Skolil kance, který terorizoval půdu.
Libuše se rozhodla, že se provdá. Jak si „opatřila“ manžela?
Řekla svým podřízeným:“Jdite za mým koněm, on vás tam
dovede.“ Potom teho manžela našli a přinesli ho.
Jak se jmenoval manžel Libuše?
Šemík.
Uveď památky v Moskvě.
Petrohrad.
„Baf!“ vyskočil vlk a ptal se kam Karkulka jde, jak se jmenuje
a ptal se informačně.
Zadání v učebnici češtiny: Varuj bratříčka, aby nesahal na
rozpálená kamna.
Žákovo varování: Nespadni!
Jednobuněčný živočich, který jsme viděli pod mikroskopem,
se jmenuje Trepka prvoka.
Kým nebyl Jan Werich? Básníkem, prozaikem, dramatikem,
režisérem, překladatelem?
Dirigentem.
Gotika má název od Gotvalda.
ze svých záznamů dodaly
p. uč. Eva Macháčková, Petra Nemravová a Marcela Haraštová
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Den Země
Určitě všichni víme, že 22. 4. slavíme Den Země, proto v průběhu března
a dubna žáci 9. B a 9. A pracovali na
velikém projektu „Naše Země“. Každý
donesl pracovní materiál (obrázky, informace, zajímavosti), které jsme použili
na koláž. Dominantou celého projektu
je mandala tvořená několika výsečemi.
Všichni zapojili svou fantazii a celé dílo
jsme obohatili vším, co podle nás patří
k Zemi. Mně konkrétně se tento projekt zezačátku nepozdával, ale konečný výsledek je zajímavý a líbí se mi. Za
obě třídy chci poděkovat paní učitelce
Nemravové za její nadšení, se kterým
nám pomáhala.
Veronika Malindová, 9. B

lat takový projekt nejen kvůli tomuto
významnému dni, ale také aby po nás
deváťácích zůstalo na naší škole alespoň
něco, co by nás tady připomínalo. Když
si vzpomenu na to, jak jsme s tímto projektem začínali, tak se nám to nejevilo
jako až tak špatný nápad, ale než náš výtvor dostal nějakou podobu, měli jsme
docela pochybnosti o tom, že to možná
nebude až takové, jak jsme si to představovali. Ale podle mě se nám to nakonec
povedlo. Nakonec nám stěny schodů
zdobí naše mandala, a tak by se slušelo
poděkovat i paní učitelce, že s námi na
tom všem spolupracovala a pomáhala
nám s tím. Děkujeme.
Vendula Partyková, 9. A

Jelikož 22. 4. slavíme Den Země,
nebylo vůbec špatné rozhodnutí udě-

Když se i já ohlédnu o několik týdnů zpátky, musím se pousmát nad neo-

hrabanými počátky naší velké práce. Na
počátku toho celého stál inspirující text
písničky od paní učitelky Ticháčkové.
Od planety Země
(Zlatka Schindlerová)
Já jsem Tvá země, říkáš mi matka, přijala
jsem Tě v náručí.
Čistý vzduch krásných, zdravých lesů dýcháš, dávám Ti čistou vodu pít.
Tak ber si všechno, co Ti dát můžu, co jen
uneseš, to Ti dám.
Jenom Tě prosím, nepřehlížej mě, slyšíš,
jak křičím, nemůžu dál!
Pomoz mi, můj člověče, nemůžu dál!
Užívej krásy, západů slunce i vůně květů
užívej.
Celý Tvůj život jsem tady s Tebou, tak už
se na mě podívej.
Užij si deště, sněhových vloček i teplo
slunce užívej.
Jenom Tě prosím, nepřehlížej mě a to co
můžeš, taky mi dej.
Pomoz mi, můj člověče, nemůžu dál!
Chraň živé tvory, žiješ tu s nimi, mají zde
domov svůj.
Já mám Tvůj život ve svých rukou a Ty v
Tvých zase můj.
Jsem tu stále, jen se dívej, zatím mám ještě co Ti dát.
Miluj mě prosím, jako já Tebe, dávám se
Ti ve všech podobách.
Jako jsou-motýl, kytka, slunce, duha, měsíc, hvězdy, mír, život, láska…
Přání využít její obsahovou hodnotu
do nějakého projektu s námětem blížícího se Dne Země a obměnit tak plakát
prezidentů loňských absolventů za nějaký nový a neokoukaný těch čerstvých se
nám, doufám, povedlo. Přes drobné překážky jsme se nakonec všichni zdárně
domluvili a dílo dokončili.
Všechny aktivní účastníky projektu
moc chválím a děkuji všem za projevenou tvůrčí iniciativu!
S letošními devítkami se skvěle pracuje! Mnohé výrazné osobnosti mi budou scházet, ale vždy si při pohledu na
jejich mandaly s lehkým pousmáním na
všechny ráda vzpomenu…přeji všem,
aby se nikdy nikde neztratili a občas se
na nás zabloudili podívat.
Petra Nemravová
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Naše účast v celostátním kole soutěže
Finanční gramotnost
Naše škola (reprezentovaná soutěžním družstvem ve složení: H. Minaříková, V. Mračková a M. Vojtašek – 9.
A) se probojovala do celorepublikového kola soutěže finanční gramotnosti. Dne 1. dubna jsme se sešli již o půl
páté ráno na autobusovém nádraží v
Tovačově. Zastoupeni byli tři soutěžící,
dva fanoušci a samozřejmě paní učitelka Polzerová, která celou tuto soutěž organizovala. Odtud jsme odjeli do
Olomouce, kde jsme nastoupili na vlak
do Prahy. Cesta vlakem byla asi jedna z největších zážitku z tohoto výletu.
Obsluha ve vlaku byla vynikající, a tak
jsme všichni na doporučení vyzkoušeli
jablečný moštík, který byl velice dobrý.
 Jakmile jsme dojeli do Prahy, vyrazili jsme se na místo, kde se měla soutěž
konat a to byly Emauzy. Působilo na mě
velmi zajímavým dojmem. Zde jsme se
zapsali a čekali na zahájení. Holky jako
první samozřejmě mapovaly terén a to
zejména klučičího charakteru. Po zahájení nastoupilo prvních sedm krajů do
prvního semifinálového kola, kde jsme

my nebyli.
Když dosoutěžily a postoupily dva
kraje, přišli jsme na řadu my. Byly to
velké nervy, protože rychlost klikání na
otázky musela být v řádu setin sekund.
Ale zvládli jsme to a probojovali jsme se
do finálového kola. Všichni z toho měli
velkou radost, že jsme postoupili. Mezi
tím byla menší přestávka a potom jsme
nastoupili do finále. Tam už jsme trošku pokulhávali, protože otázky byly už
těžší.
Takže jsme skončili na posledním
místě ve finále, a to na čtvrtém místě z
celkových čtrnácti krajů, což je si myslím dobré místo. 
Naší odměnou byl balíček čokoládových cornflakes, který měl 5 na
10 cm, a oběd, který nám přišel vhod.
Soutěž skončila a my odešli na Václavské náměstí, kde jsme si dali hodinový rozchod. Potom, co jsme se všichni
sešli pod ocasem koně, na kterém sedí
sv. Václav, jsme se vydali k vlakovému
nádraží, kde jsme ještě nějaký čas čekali. Když přijel vlak, tak jsme se v klidu

usadili do kupé a vydali se na zpáteční
cestu. Ta už ubíhala rychleji. Vyzkoušeli
jsme většinu jídel, která vlak nabízel. Nikdo si nestěžoval, možná jen na rychlost
obsluhujícího pikolíka. To, že zapomněl
donést cappuccino, raději ani nekomentuji.  Potom se ale nemohl divit, že na
něj byl celý vagón ohromně „příjemný“.
Vlak měl sice zpoždění, ale autobus odjíždějící do Tovačova jsme stihli. Tam už
skoro každý klimbal únavou, ale všichni
jsme v pořádku dorazili zpět. Většině se
další den do školy nechtělo, ale nakonec
přišli všichni, až na jediného kluka, co
tam byl. Klasika. 
Výlet to byl dobrý a jsme rádi, že
jsme mohli reprezentovat naši školu.
Někdo se něco přiučil, někdo něco poznal a někdo se třeba i seznámil.  V každém případě to lze označit jako přínos
pro náš budoucí pohyb v džungli světa.
Ještě jednou děkuji p. uč. Polzerové, že
pro nás tuto soutěž zorganizovala a vzala
s sebou i nějakou tu morální podporu.
Hana Minaříková, 9. A

Zeměpisná exkurze do Prahy – 8. A
Ve středu 2. dubna 2014 se 12 žáků z naší třídy zúčastnilo výletu do našeho hlavního města s doprovodem paní učitelky Ticháčkové a paní učitelky Borkové. Vlastní dopravou
jsme se dopravili do Přerova a v 6 hodin jsme z přerovského
nádraží vyrazili Zlínským expresem do Prahy. Cesta vlakem
trvala asi 3 hodiny, takže jsme v Praze byli kolem deváté hodiny. Vystoupili jsme na pražském hlavním nádraží a metrem a následně pěšky jsme dorazili na Vyšehrad a vyšehradský hřbitov, kde jsou pochováni naši slavní umělci. Cestou na
Vyšehrad jsme viděli rotundu sv. Martina, která je nejstarší
dochovanou rotundou v Praze. Dále jsme na Vyšehradě viděli skálu, ze které podle pověsti přeskočil vyšehradské hradby
Šemík s Horymírem. Cestou z Vyšehradu jsme šli k Čertovu
sloupu, který sem dopravil podle pověsti čert až z Říma.
Sloup prý vyzařuje vysokou energii. U sloupu jsme tedy načerpali energii a vyrazili jsme na Václavské náměstí, kde jsme
si ukázali sochu sv. Václava a Národní muzeum. Zde nám
také paní učitelky daly rozchod. Po něm jsme se vydali na
náměstí Republiky, kde je například Národní banka, divadlo Hybernia, Obecní dům (dříve Karlův dvůr - druhé sídlo
českých králů) a vedle Obecního domu Prašná brána, kterou jsme prošli a zahájili Královskou cestu. Pokračovali jsme
Celetnou ulicí na Staroměstské náměstí. Tam jsme viděli například orloj, pomník Jana Husa, Týnský chrám a chrám sv.
Mikuláše. Přes Karlovu ulici jsme šli až ke slavnému Karlovu
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mostu, který byl postaven na místě dřívějšího Juditina mostu
za vlády Karla IV. Přešli jsme tedy Karlův most a dále pokračovali Malou Stranou Nerudovou ulicí, která je pojmenovaná podle Jana Nerudy, který v této ulici žil v domě U Dvou
slunců.
Potom jsme šli přes Hradčany do kopce až k Pražskému
hradu. Vstupní Matyášovou branou jsme vstoupili na první
nádvoří Pražského hradu a dále pokračovali na druhé a třetí
nádvoří. Na třetím nádvoří jsme byli v katedrále sv. Víta a
Vladislavském sále, kde se konají volby prezidenta a slavnosti spojené s významnými dny ČR. A dále jsme šli Zlatou uličkou, kde jsme viděli malé domky babek kořenářek, švadlen,
zlatníků a strážníků. Na konci Zlaté uličky jsme ještě navštívili věznici Daliborku, která byla naší poslední zastávkou.
Metrem jsme se vrátili opět na pražské hlavní nádraží,
kde jsme měli asi hodinu rozchod a okolo 17. hodiny odpolední jsme nasedli na vlak Šohaj a jeli zpátky na přerovské
nádraží, ze kterého jsme se vrátili autobusem do Tovačova.
Všichni unavení, ale s dobrou náladou a spoustou zážitků
jsme se vrátili do našich domovů, akorát nás mrzelo, že jsme
nestihli podívat se na rozhlednu Petřín, ale zase jsme viděli mnoho dalších krásných památek. Všem bychom výlet do
Prahy určitě doporučovali, protože to opravdu stálo za to!
Anna Netopilová,
Michaela Ligačová, 8.A

Číslo 3/2014

Tovačovský kamelot

Naše účast v celostátním kole soutěže SAPERE
Určitě někteří z vás znáte soutěž „SAPERE - vědět jak žít“.
Těm z vás, kteří jste o ní ještě neslyšeli, vysvětlím, že je to soutěž, která se zabývá zdravým způsobem života a vším okolo toho.
Nám třem z 9. B (M. Partykové, K. Orlové a V. Krajčové) se podařilo přes školní, okresní a krajské kolo, kde jsme obsadily první
místa, postoupit až do celostátního kola, které se mělo konat na
Magistrátu města Prahy. Proto jsme se tedy 19. března ve 4:30
hod ráno sešly i s paní učitelkou Polzerovou na autobusové zastávce v Tovačově a tím zahájily dlouhý a poměrně náročný den.
V Olomouci jsme nastoupily do vlaku „Regio Jet“ a čekala nás asi
hodinu a půl dlouhá cesta do hlavního města Prahy. Po příjezdu
na hlavní nádraží jsme se vydaly přes Václavské náměstí na Staroměstské, odkud už byl Magistrát města Prahy jen kousek.
Protože jsme měly více času, mohly jsme se ještě chvíli připravovat a také se porozhlédnout po sále, kde měla soutěž probíhat.
Asi v 10 hod. zahájil soutěž moderátor Tomáš Černý a představil

nám tříčlennou porotu ve složení: Lucie Gonzálezová, Libor Vanke a Jiří Brát. Na úvod nám na hudební nástroje zahráli studenti z
pražské konzervatoře a začalo první kolo semifinále, mezi prvními sedmi kraji, ze kterých postoupily první dva do finále.
Stejně to platilo i u dalších sedmi krajů, my jsme se však bohužel do finále nedostaly. Před vyhodnocením a předáním cen
vítězům jsme se šly naobědvat a poté jsme se vrátily zpět do
hlavního sálu. Po ukončení soutěže každý soutěžící dostal tašku
s potravinami a produkty podporované společností UNILEVER.
Když už tedy bylo „po všem“, vrátily jsme se na Václavské náměstí, kde jsme si daly asi hodinový rozchod. Vyčerpané jsme
jely zpátky domů asi v 17 hod. odpoledne z hlavního nádraží a
s přestupem na autobus do Tovačova jsme se v pořádku vrátily
domů. Myslím si, že to byl hezký den a určitě jsme se zase něco
nového dozvěděly.
Michaela Partyková, 9.B

Výlet čtvrťáků do Zástudánčí
V pátek 28. března jsme šli do Zástudánčí. Od školy jsme
šli k Donbasu, který jsme měli celý obejít. Potom jsme šli směrem k soutoku. Došli jsme ke dvěma cestičkám, které mířily
stejným směrem. Šli jsme tou vrchní. Byla tam spousta česneku medvědího. Hodně dětí si ho sbíralo. Když jsme vyšli z
lesíku, došli jsme k Moravě a k něčemu, kde se dělalo něco s
pískem. Potom jsme pokračovali dál. Ve čtvrtině cesty jsme
zastavili a najedli se. Trvalo chvíli, než jsme došli na začátek
rezervace. Šli jsme po písčité cestě, až jsme došli na pravou
stranu Moravy, kde jsme sbírali mlže. Potom jsme konečně

došli do Lobodic. Chvíli jsme čekali a opatrně jsme přešli
lávku přes potok na druhou stranu. Tam byla velká hromada
hlíny a kluci na ni hned začali šplhat. Holky sbíraly podběl na
uvaření čaje. Došli jsme na autobusovou zastávku, kde jsme
čekali 20 minut na autobus. Některé holky si šly koupit nanuk.
V autobuse jsme měli zlevněné jízdné na 4,- Kč z 9,-Kč. Přijeli
jsme domů okolo tři čtvrtě na jednu. Bylo tam hodně květin:
přítula, hluchavka skvrnitá, orsej jarní, plícník lékařský, fiala,
česnek medvědí. Výlet byl hezký.
Kateřina Lehká, 4. A

Výlet šesťáků do ZOO ve Zlíně
Ve středu 16. 4. 2014 jsme se zúčastnili výukového programu v ZOO Lešná
o životě v oceánech a mořích.
Na začátku jsme byli rozděleni na tři
skupiny a vystřídali jsme se na třech stanovištích. Na prvním stanovišti jsme se
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dívali na film o životě v mořích a odpovídali jsme na otázky. Na druhém stanovišti jsme odpovídali na otázky a hádali
zvířata na obrázcích. Na třetím stanovišti jsme se dozvěděli něco o měkkýších
v mořích.

Na konci jsme se rozdělili na trojice
a jednu dvojici a vypracovali jsme závěrečné testy. Nejlepší řešitelé byli odměněni.
Výukový program se nám moc líbil.
Helena Zapletalová, 6. A
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Projekt HOLOCAUST
I letos se konal na naší škole projekt Holokaust, který se stal pro svou významnost
nedílnou součástí výuky společenskovědních předmětů v 9. třídě.
Projektový den proběhl v pátek 25. 4.
2014 a jak jej žáci 9. tříd strávili, si můžete
přečíst v další části článku.
Celý projekt byl zahájen tklivou židovkou písní a vysvětlením, proč se problematikou holocaustu vůbec zabýváme, když je to
záležitost stará více než 60 let. Měli bychom
si pamatovat, že na hrůzné činy, jež měly za
následek zavraždění asi 6 milionů Židů, bychom prostě zapomínat neměli!
Pak žáci 9. tříd prezentovali své projektové práce zadané na určité téma týkající se
holocaustu. Během dopoledne se tedy blíže
obeznámili s počátky diskriminace Židů po
nástupu Adolfa Hitlera k moci, s umísťováním Židů do ghett, dozvěděli se o existenci
koncentračních táborů ve střední Evropě a o
samotném dění v nám nejbližších koncentračních táborech - v Terezíně a Osvětimi.
Žáci rovněž blíže poznali zachránce několika

stovek Židů Oskara Schindlera a Nicolase
Wintona a dozvěděli se o jisté skupině historiků, kteří holocaust popírají a zpochybňují,
zvláště existenci plynových komor v koncentračních táborech.
Na „dějepisné“ informace navázaly poznatky z oblasti zeměpisu. Deváťáci se díky
prezentovaným projektům dozvěděli o vzniku státu Izrael a o jeho nejznámějších historických památkách, ale také o současných
problémech Židů a Palestinců v oblasti Blízkého Východu.
Zajímavé bylo rovněž vyprávění o deníku židovské dívky Anny Frankové, ukrývající se v britské rodině v době 2. světové války,
nebo připomenutí několika scén z knihy Oty
Pavla Smrt krásných srnců.
Žákům byly také prezentovány základní
informace o židovském náboženství, o židovských zvycích a o nejdůležitějších svátcích.
Zajímavým a poutavým vyprávěním
pamětnice MUDr. Buriánové z Troubek se
problematika holokaustu žákům přiblížila
ještě víc. Její vzpomínky coby šestileté díven-

ky na tatínka, který strávil několik let v koncentračním táboře Mauthausen v Rakousku,
zasáhly žáky citelným způsobem.
Po této besedě žáci navštívili místní židovskou obřadní síň a židovský hřbitov.
Žáci se dozvěděli mnoho informací o židovském pohřbívání a o zvláštnostech s tím
spojených, prohlédli si rovněž náhrobky na
židovském hřbitově a připomněli si existenci
tovačovské židovské komunity.
Po návratu do školy žáky čekal poslední
úkol projektu a to výtvarnou formou vyjádřit hrůzu, kterou pociťovali Židé v koncentračních táborech. Některým žákům se tento
úkol velmi povedl a pod „taktovkou“ p. uč. P.
Nemravové vytvořili přímo mistrovská díla.
Celý projekt bude zakončen jednodenní
exkurzí do vyhlazovacího koncentračního
tábora Osvětim v Polsku v půli června.
Snad všem zůstal vryt tento projekt jako
memento: nikdy nepoznat a neprožít takovou hrůzu a utrpení jako Židé v době 2. světové války.
Mgr. Jitka Lehká

Holokaust – kvíz
1. Holokaust je pojem, který znamená
a) vyvražďování Slovanů
b) vyvražďování Židů nacisty v době 2. světové války
c) život Židů v ghettech
2. Norimberské zákony znamenaly pro Židy
a) zbavení všech občanských práv
b) odevzdání cestovních dokladů
c) odevzdání auta státu
3. Židé museli nosit na viditelném místě na oděvu
a) hákový kříž
b) žlutou šesticípou hvězdu
c) červenou rudou hvězdu

7. Největším nacistickým koncentračním a vyhlazovacím táborem v Polsku byla
a) Treblinka
b) Majdanek
c) Osvětim
8. Norimberský proces soudil v roce 1945
a) židovské vězně
b) nacistické vůdce
c) pracovníky koncentračních táborů
9. Lékař Josef Mengele byl známý
a) svými chemickými pokusy na zvířatech
b) pokusy na židovských vězních v Osvětimi
c) svými úspěchy v oblasti psychiatrie a anestezie

4. V roce 1941 bylo rozhodnuto „konečné řešení židovské otázky“
znamenalo
a) vystěhování Židů do Izraele
b) vysídlení Židů na Sibiř
c) úplné vyhlazení židovského národa

10. Oskar Schindler byl
a) významný český prezident
b) zachránce více než tisíce Židů v době 2. světové války
c) známý židovský spisovatel

5. Koncentrační tábory sloužily
a) k likvidaci nacistů v době 2. světové války
b) k likvidaci Židů v době 2. světové války
c) k likvidaci Slovanů v době 2. světové války

11. Stát Izrael byl po válce založen
a) v roce 1947
b) v roce 1948
c) v roce 1949

6. V koncentračních táborech byla používána chemická látka
a) radium B
b) cyklon B
c) dusík N

12. Pověst o Golemovi se váže
a) k Terezínu
b) k Osvětimi
c) k pražskému Židovskému městu
1b, 2a, 3b, 4c, 5b, 6B, 7c, 8b, 9b, 10b, 11b, 12c.
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Květen ve školní družině
S dětmi jsme květen přivítali tak, že jsme si na školní zahradě
vyrobili májku. Také jsme si zahráli stále dobrou, ale zapomenutou
hru kuličky. Na školní zahradě jsme si upravili terén, aby byl co nejrovnější a děti mohly ve dvojicích začít hrát.
V pondělí 12. 5. v rámci plánu EVVO běh za zdravím (protidro-

gová akce) jsme šli s dětmi za fotbalové hřiště k vypuštěnému rybníku Kolečko, děti běžely rozděleny na holky, kluci 1. třída a holky a
kluci 2., 3. a 4. třída. První tři děti z každé skupiny byly obdarovány
medailí. Děti běh zvládly perfektně.
za děti i vychovatelky praktikantka Petra Popelková

Z kulturního dění...

Baroko na zámku
To, že Rytířský sál na zámku zdobí
štuková barokní výzdoba, ví asi většina
z vás. V letošním roce ale tyto prostory
rozezněla už několikrát i barokní hudba
a při všech koncertech bylo evidentní, že
sem patří více než cokoliv jiného.
První koncert se konal na zahájení
zámecké sezóny první dubnovou sobotu. Soubor „Passione per la Musica“ se
představil v tříčlenném složení – Tereza
Hlavizňová – flauto traverso, Petra Machková Čadová – barokní violoncello,
a Marek Čermák – cembalo. Všechny
nástroje byly dobové, stejně jako skladby, které zazněly, byly od barokních hudebních skladatelů – Johanna Sebastiana Bacha, Luigiho Boccheriniho nebo
Františka Ignáce Bendy a dalších. Posluchači se ještě navíc v průběhu koncertu
dozvěděli něco málo o historii hudebních nástrojů, na které se hrálo. Všechny
byly dobovými originály většinou z 18.
století.
Druhý koncert se konal poslední
květnovou neděli, kdy Rytířský sál rozezněl asi dvacetičlenný kytarový soubor
z Prostějova NON MESURE, který hrál

pod vedením Tomáše Růčky. Protože se
soubor zaměřuje na interpretaci především barokní hudby, i zde zazněla díla
barokních autorů. Soubor doplnily ještě
flétny, bicí a perkusní nástroje. Atmosféra Rytířského sálu a jeho akustika jen
podtrhla zvukovou barevnost, kterou
soubor místnost rozezněl.
Třetí koncert se konal pod vedením
Ivany Galetové a Bohumila Kratochvíla
druhou červnovou neděli. Nebyl jako
předchozí dva vázaný pouze na barokní hudbu, zazněly
i skladby novodobých autorů, ale do
třetice potvrdil, že
koncerty v zámeckých prostorách
mají jedinečnou a
neopakovatelnou
atmosféru. V průběhu koncertu se
vystřídalo asi třicet účinkujících.
Vystoupily
dva
soubory – tovačovská Muzika a
ZUŠ Tovačov

Komorní orchestr ml. žáků z Přerova.
Mimo to ještě zazpíval dětský přerovský
pěvecký sbor Primavera.
Koncerty v prostorách Rytířského
sálu jsou většinou v komorním duchu.
Každý z nich je vždy pro mě příjemnou relaxací, odpočinkem, zastavením
se. Pokud někdy budete mít pocit, že se
potřebujete zklidnit, přijděte do zámku.
Tyto tři koncerty jistě nebyly těmi posledními.
Kvetazaj

ZUŠ Přerov

Číslo 3/2014
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Vycházka TZ
24. května jsme uspořádali tradiční komentovanou vycházku „
Poznej své město“, tentokráte po stopách středověkého opevnění.
Připomeňme si ji několika fotografiemi.
Za Tovačovský zámek, o.p.s., Konečná Helena

Den dětí na zámku
I letos děvčata a chlapci pracující v zámeckém kroužku
zpestřili v neděli 1. června 2014 tradiční prohlídky zámku
zábavnými aktivitami pro děti. Příjemná atmosféra, veselý
smích a hlasy dětských návštěvníků naplnily jindy ztichlé zámecké prostory a byly odměnou pro mladé „zámečníky“, kteří
si s nadšením a pečlivostí jednotlivé úkoly, kostýmy i rekvizity
na tuto akci připravili.
Mgr. Jitka Pěchová

Srdíčko na památku

Chvíle odpočinku
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Dětský den
První červnovou neděli, právě na svátek
dětí, se v areálu tovačovského zámku uskutečnil 6. ročník dětského dne se Šancí, který se již tradičně nesl v duchu netradičních
sportovních a herních aktivit.
Mimořádné počasí a snad i dobrá pověst
z předchozích ročníků přivedly nevídaný počet návštěvníků z řad místních i přespolních
a zahrada zámku byla od brzkých ranních
hodin v obležení dětí, které si přišly užít různé atrakce a zasoutěžit v netradičních disciplinách. Měly možnost vyzkoušet si skákací
boty, povozit se na koních, zastřílet si na cíl
a zahrát různé hry. Celý den probíhal i doprovodný program a vystoupení dětského
aerobiku Help z Prostějova, taneční skupiny Duckbeat z Přerova, skautek z Dubu nad
Moravou, skvělých stepařek nebo bubeníků
Jumping Drums.
Zpestřením letošního ročníku byla aktivní účast Policie ČR a profesionálních hasičů
z Přerova, kteří si připravili pro děti báječný
program s ukázkami každodenní práce. Poli-

cie předvedla ozbrojený zásah a zneškodnění
agresora, práci s policejními psy a arzenál
služební výstroje a zbraní. Děti měly možnost vyzkoušet si jízdu v policejní dodávce
na troubecké jezero, kde pro ně byl připravený evakuační motorový člun, a cvičně se
nechat povozit po Donbase. Hasiči předvedli
mimo jiné zásahové vozidlo a možnost zařádit si v nastříkané pěně.
Dobrá atmosféra a úsměv spokojených
dětí byl jedním z cílů organizátorů, kteří se
snažili zajistit celý průběh dětského dne, a to
i po stránce občerstvení. V obřím občerstvovacím stanu byly připraveny pro děti hranolky, párky v rohlíku, pro dospělé třeba guláš, makrely, dobroty z udírny. Pilo se točené
pivo, kofola, v nabídce byla káva, nanuky,
atd. Příprava i obsluha nebyla v rukou profesionálů, nýbrž dobrovolníků z řad kamarádů
a spřízněných duší Šance a sestřiček, lékařů a
personálu dětské kliniky FN Olomouc. Výtěžek z jídla, udírny, piva, kávy, zkrátka z celého občerstvení bude věnován tradičně Šanci.

Tak doufám, že všem chutnalo o to více a
drobné nedostatky budou přehlédnuty.
Děkujeme všem, kteří přišli strávit hezkou neděli a svou účastí podpořili dobrou
věc. A protože už máme téměř vše spočítané,
mohu s jistotou říci, že díky vám bude zrekonstruovaná hematoonkologická ambulance na dětském oddělení FN Olomouc. A to
je velká věc!! Jen na dobrovolném vstupném
bylo vybráno cca 26 tisíc a výtěžek z celé akce
je bezmála 100 tisíc korun. Děkujeme!!
Velké díky patří městu Tovačov, komisi
pro rodinu, Lence Čechové a Míši Majerové. Nemohu opomenout všechny sponzory,
kteří přispěli jak finanční částkou, tak občerstvením nebo bonbóny. Bez vás by to prostě
nešlo!
Děkuji všem přátelům a kamarádkám,
kteří nám pomáhali nezištně se zajištěním
příprav a celého průběhu dětského dne.
Těšíme se na další ročník a za celý realizační tým ještě jednou děkuji.
Iveta Kohnová

Křest nové knihy
V sobotu 14. 6. proběhl v zámeckém parku křest
nové knihy o tovačovském rodáku Bohumilu Venclíkovi. Knihu vydal Klub přátel JUDr. Jaroslava Krempla, který pracuje pod obecně prospěšnou společností
Tovačovský zámek, k jeho životnímu jubileu. Kniha
měla tři kmotry - starostu města Leona Bouchala,
Zdenu Ludvovou a Vlastimila Kohna.
Křest proběhl za účasti autorů i pana Venclíka.
Jmenuje se „Od hrnčířského kruhu k mezníkům života aneb životní příběh Bohumila Venclíka“ a je možné
ji zakoupit na pokladně MěÚ nebo na zámku.
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O skřítku Hrnčiříkovi
Báchorka
Před 7 – 8 000 lety žil na území dnešní
Evropy kmen našich praprapředků. Tvořili
rodinný klan a žili velmi primitivním životem. Obživu nacházeli v přírodě, hlavně plody stromů. Zlom nastal, když poznali oheň a
naučili se jej rozdělávat. To již začali jíst maso
drobných živočichů, které se jim podařilo ulovit a které opékali na ohni. Potřeby denního
života si vyráběl každý sám, ale ne každému
se to dařilo. Brzy vypozorovali, že některým
členům klanu se daří lépe vyrábět pomůcky
než jim. Tak například vypozorovali, že jeden
člen klanu dovede velmi dobře štípat pazourek a z těch odštěpků vyrábí nože, škrabky a
hlavně hroty na oštěpy. Těmi se lovcům dařilo
lovit i větší zvěř a stravování se zlepšilo.
Další člen klanu začal z hlíny tvořit různé
nádobky a misky, které používali k jídlu. Pokud byla strava tuhá, jak jim dobře sloužily. Ale
běda, když se do nádobky dala tekutina, tak se
hned rozpadly. Nejdéle vydržely ty, které byly
vyrobeny z mazlavých jílů, takže neúspěch
nebyl ani tak vinou hrnčíře, ale materiálu. Byl
z toho velmi nešťastný a když tak jednou seděl, přemýšlel, jak to udělat, aby se nádobky
tekutinou nerozpadly. V ruce měl kus hlíny
a začal z něho modelovat tělo ženy. To se mu
podařilo a máme tu „Věstonickou Venuši“. Ze
zbytku vymodeloval ještě malého mužíčka,
takového skřítka. Když tak zase jednou seděl
nešťastný nad neúspěchem své tvorby, ozval
se za ním hlásek: „To chce vypálit, to chce vypálit.“ Ohlédl se a kromě toho malého skřítka
tam nikdo nebyl. Ten mu řekl: „Co se divíš?
To mne oživil bůh ohně SVAROŽIČ, abych ti
pomáhal a radil. Jsem nesmrtelný a budu tebe
i další tvé generace provázet celým životem.
Jen mi musíš dát nějaké jméno.“ Hrnčíř dlouho nepřemýšlel a řekl mu: „Když jsi z hlíny a
vytvořil tě hrnčíř, tak se budeš jmenovat skřítek Hrnčiřík.“ Jméno se mužíčkovi líbilo, ale
upozornil hrnčíře, že když bude na něj hodný,
tak bude pomáhat jemu i dalším generacím,
ale běda kdyby jej rozzlobili, to by pak škodil.
Jako první mu poradil, aby suché výrobky
zahrabal do horkého popele a udržoval stále
velký oheň. Jaké bylo hrnčířovo překvapení,
když později výrobky z popele vyhrabal, byly
tvrdé, tvar nezměnily a voda jim neškodila.
Aby nemusel dělat tak velký oheň a výrobky byly vypálené, navrhl skřítek hrnčíři, aby
udělal takovou hliněnou budku, do které by
výrobky naskládal a pod ní topil tak dlouho,
až budou vypálené. To byla na světě první
pec. První výrobky nevynikaly sice krásou,
neb byly tvořeny primitivním způsobem, ale
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sloužily svému účelu. Jak je hrnčíř tvořil? Do
hrudky hlíny udělal otvor, který stále rozšiřoval tak, až vznikla nádobka.
Když Hrnčiřík viděl ani ne tak těžkou, ale
zdlouhavou práci svého hrnčíře, přemýšlel,
jak mu práci usnadnit. Když tak jednou seděli na lavici, zvedl se před nimi vítr a udělal
před nimi malý vír. To je přivedlo na nápad
výrobky točit. Ale jak? Sehnali plochý kámen
a ten podložili druhým a kamenem otáčeli. Tu zkusil hrnčíř na něm nádobky točit.
Moc se mu to zpočátku nedařilo. Ale když
vyměnili kámen za dřevěný kotouč, práce se
mu dařila. Jen někdo musel kotoučem točit.
Tu zase upravili kotouč tak, aby s ním mohl
hrnčíř točit sám. Po různých úpravách vznikl
hrnčířský kruh tak, jak jej známe dodnes, jen
s tím rozdílem, že dnešní kruhy jsou poháněny mechanicky a hrnčíř se může věnovat více
tvoření výrobků. Ze začátku nebyly nádobky
vynikající, ale po čase získal hrnčíř zručnost a
výrobky dostaly elegantní tvar. Pozdější generace začaly výrobky zdobit buď rytím vzorů,
nebo nalepováním ornamentů. Každý hrnčíř
měl a má dodnes svůj rukopis a dle toho se
pozná, kdo je tvůrcem.
Hrnčířství patří k nejstarším umělým dovednostem člověka a výrobky hrnčířů patří
k nevyhnutelným potřebám lidstva.
Dodnes je záhadou, jak tehdejší hrnčíři
dovedli vytočit tak velké nádoby, nalezené při
vykopávkách, až metr široké a až jeden a půl
metru vysoké. Kolik jich při této práci muselo být, že se jim nerozpadly. Aby tyto nádoby
mohly být vypálené, musely být na to postaveny pece. Dnes víme, že se vypalovaly zvenku i zevnitř, kde byly plněny dřevem. Pece
za ta tisíciletí doznaly mnoho změn. Dnes
máme pece jednoduché, kruhové, elektrické
a plynové.
Zlom ve výrobě nastal, když na svět přišla doba glazování výrobků, a tím se zamezilo
prolínavosti. Na to musely být postaveny řádné pece, aby snesly žár od 900 – 1200 stupňů
Celsia. Teprve tehdy přešla glazura do tekutého stavu a spojila se s výrobkem. Takové
vypalování trvalo až 24 hodin a běda hrnčíři,
který usnul a včas se neprobudil. Tehdy hlídal Hrnčiříček oheň a běda hrnčíři, který si
jej rozhněval. Ten jej nechal spát, oheň vyhasl
a nic nepomohlo hrnčíři rozdělat nový oheň,
glazura zničena a výrobky mohl vyhodit.
Když byl hrnčíř s Hrnčiříkem zadobře, ten
oheň hlídal a hrnčíře včas probudil, aby šel
přiložit. Zboží pak bylo krásné. Glazury známe hlinité – složené ze zemin hlinitých a kře-

mičitých. Pak jsou olovnaté – složené z glejtu
olovnatého a jemně proseté hlíny. Toto nádobí
se nedoporučovalo na vaření, neb se z glazury
uvolňovalo olovo, které je zdraví škodlivé.
Postupem doby se hrnčířství začalo dělit
na dva druhy: jedni vyráběli nádobí pro domácnost, jako hrnce, misky, talíře, bábovky aj.
Druhý druh se zabýval ozdobnou keramikou
a vytvářeli vázy, misky na ovoce, talíře aj. Tyto
výrobky byly zdobeny jako za stara rytými
ornamenty, nebo se na povrch lepily různé
ozdoby a často byly malovány. Později vznikl
nový druh hrnčířství, a sice výroba kachlí na
kamna. Práci těchto obdivujeme ve starých
zámcích, kde jsou zachovalá nádherná kamna. Hrnčiřík zůstal u prvních. Svou radou napomáhal jen prvním, ale také těm, kteří jeho
radu potřebovali.
Hrnčiřík přecházel z tisíciletí do tisíciletí,
ze století do století, z generace do generace.
Vždy a všude byl hrnčířům k ruce a pomáhal
jim radou, jak výrobky zdokonalovat. Vždy se
usadil u hrnčíře, který byl pilný a měl rád své
řemeslo a jeho rad si vážil.
Tak se v 17. století dostal do Prostějova a
usadil se v hrnčířské dílně rodiny Venclíků.
V Prostějově byl ještě jeden rod hrnčířů –
Pivcových. Nejstarší syn Venclíků se zamiloval do Eleonory Pivcové a byla z toho svatba.
Jelikož byli u Venclíků další synové, rozhodli
se mladí manželé opustit Prostějov a založit
si dílnu v jiném panství. Ze všech míst se jim
nejvíce zamlouval Tovačov, a tak se svolením
vrchnosti zakoupili domek, tak zvaný Holotárna, od majitele Skrška za 300 zlatých. Ten
přebudovali na dílnu a venku postavili pec.
Toto se stalo v roce 1794 a do dnešního dne
sídlí potomci stále v Tovačově, kde patří mezi
starousedlíky. Dominikovi se v Tovačově dařilo, s Eleonorou měli 7 dětí a ne všechny se
dožily vyššího věku. Skřítek byl s nimi, protože si oba velmi zamiloval pro jejich hodnou
povahu a že dbali jeho užitečných rad.
Synové Dominika se vyučili tátovu řemeslu, a když již nemohl pracovat, tak živnost
převzal Martin a Hrnčiřík zůstal s ním. Druhý syn Kašpar se také osamostatnil v Tovačově, ale jeho rod zanikl, neb jeho syn Jan se neoženil a neměl tedy potomků. Martin zemřel
v poměrně mladém věku a živnost vedla jeho
manželka, která si vzala za manžela tovaryše
Lédla. Ta měla s Martinem dvě děti, syna Arnošta a dceru Terezku. Jak dospěl, tak živnost
převzal syn Arnošt a ten rozšířil výrobu na
zhotovování kachlí na kamna a sporáky. Tyto
kachle byly bohatě zdobeny, jak vypovídají
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zachovalé sádrové formy. Hrnčiřík si zamiloval nejmladšího syna Arnošta – Bohumila. Ten jako nejmladší musel převzít živnost,
ačkoliv dle tradice to měl být nejstarší. Ten i
druhý syn odešli od řemesla do státní služby
(učitel a četník), a tak Bohumilovi nezbylo,
než udržet tradici rodu. Hrnčiřík mu očaroval ruce a stal se z něj výborný kruhař (práce na kruhu). Kromě nádobí a květníků pro
zahradníky točil dekorativní vázičky, talířky,
misky aj. Tu mu doporučila F.X. Běhálková,
známá národopisná pracovnice, aby tyto zdobil hanáckými vzory a sama mu mnoho vzorů
navrhla. Kolekci těchto výrobků poslal Bohumil na výstavu do Příboru a tam ji porota ocenila jako nejlepší majoliku Zlatou medailí. Ta
se bohužel nedochovala, neb byla zcizena při
loupeži. Po této hanácké keramice byl velký
zájem, ale nestačil ji vyrábět pro velkou potřebu květníků pro zahradníky. Tuto práci později nahradil strojem a stal se jeho otrokem.

Bohumilův otec Arnošt byl velkým vlastencem a k tomu vedl i své děti. Bohumil při
různých oslavách zdobil dům chvojím a praporečky.
Toto vlastenectví jej stálo za II. světové
války život. Jako Sokol se stal členem ilegální odbojové organizace Obrana národa
(ON) a byl jmenován velitelem Tovačova a
okolí. Několikrát poskytl přístřeší odbojovému pracovníkovi Rajmundu Navrátilovi,
zahradníku z Kojetína, hledanému po dva
roky Gestapem. Ten byl pro zradu dopaden
a po tvrdých výsleších přiznal jména svých
přechovávačů. Po dvoudenním soudu v únoru 1944 byl Bohumil s dalšími třemi muži
odsouzen k trestu smrti a v květnu 26. 5.
1944 všichni v Praze popraveni. Manželka
byla odsouzena k 5 letům káznice a vrátila se
v červnu 1945 domů až z Lübecku. Hrnčiřík
byl v rodině vážen a často se zdálo, že Bohumil s někým rozmlouvá a nikdo s ním nebyl.

Škoda, že Hrnčiřík neměl tu moc, aby tyto
šikovné ruce zachránil z rukou německých
katanů, které jej umrtvily.
Po smrti Bohumila převzal živnost syn,
také Bohumil, vyučený u svého otce. Učinil
tak, aby neporušil tradici rodu. Moc štěstí ale
neměl. V první řadě dosloužily některé součástky na stroji na výrobu květníků, ztratil
zdroj jílu, ze kterého se květníky vyráběly. Dovršením veškerého zla bylo rozhodnutí ONV
v Kojetíně, které na podzim roku 1952 zrušilo
živnost, protože byla považována za kapitalistickou buňku.
Ještě když provozoval živnost, se mu stalo, že při vypalování výrobků v noci zaspal a
procitl, jako by jím někdo zatřepal. To Hrnčiřík hlídal pec, aby nevychladla. Kolikrát se
mu stalo, jako by někdo na něj promluvil, ale
nikdo tam nebyl. Stále se mu zdá, že je mezi
nimi. Nebo odešel jinam, k jinému hrnčíři?
Kdo ví, kde se skrývá?

Pozdrav z Austrálie aneb emigrace za štěstím
– III. díl
Ti z vás, kdo se mnou sledují osudy tovačovského rodáka Jana Klimeše, dobře ví, že
minulý díl končil odjezdem jeho rodiny na
dovolenou do bývalé Jugoslávie.
Přes Slovensko, Maďarsko, Srbsko konečně dorazili do Nového Sadu v Jugoslávii.
Ubytovali se v kempu a snažili se užívat si
klid po dlouhé cestě. Dle Janových slov ale
nebylo zas tak jednoduché plně se oddávat
dovolenkové pohodě. Všechny myšlenky
utíkaly k jedné otázce, emigrovat nebo se
vrátit? Ráno moudřejší večera….
„Ráno jsme sbalili naše věci a hurá do
Bělehradu. Vis co, Libby? Zkusime to na tu
australskou ambasadu. Jen se pozeptáme,
jestli to jde.“ Silný provoz na bělehradských
silnicích je ale nakonec donutil opět situaci
přehodnotit a hledat raději kemp a ubytování. Shodou několika náhod se dostali do
Kosutnak kampu. Když začali rozbalovat
stan, netušili ještě, že se nakonec dostali do
kempu pro emigranty. Situaci jim vysvětlili
až Češi, kteří zde čekali na povolení vstupu
do Kanady. Jejich rady je ale nutné citovat:
„Nebuďte blbí, v Česku to nestoji za nic
- jenom Rusové a komunismus, tam není
budoucnost, jste na půli cesty, tak se už nevracejte. Ráno zajdete na australskou ambasádu a řeknete, že chcete do Austrálie, ale
musíte hodně lhát, aby vás přijali.“
Druhý den byla rodina na austalské ambasádě vlídně přijata. Podle Jana se snažili
vysvětlit, že v Československu vládne „komunistický teror“, a proto lidé utíkají. Po výslechu dlouhém hodinu a půl bylo řečeno, že
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uvedené důvody nejsou dost pádné. Ať raději pokračujeme v naší dovolené.
Pevně rozhodnutí k emigraci nebyli,
přesto poslechli své české „sousedy“ z kempu a vydali se do Zagrebu, aby jim pod záminkou nemocného dítěte bylo vydáno
tranzitní vízum a mohli se vrátit domů přes
Rakousko. I když psychika byla dost nabouraná, rozhodnout se nebylo snadné, překonat vzdálenost dalších 300 km do Zágrebu
utvrzovalo pošetilost jejich počínání. Přesto
se na cestu vydali. Do Zágrebu dorazili druhý den dopoledne a rakouskou ambasádu
našli celkem rychle. Tranzitní vízum do
Československa přes Rakousko dostali bez
větších problémů. Hranice se rozhodli překročit v noci a pokračovali po dálnici Graz
– Vídeň.
„Zastavili jsme na odpočívadle nad ránem a jedli jsme hrozny a dobrotky, co jsme
si koupili, a poslouchali kazety, co jsme koupili. Ja jsem vystoupil z auta se protáhnout a
vyhodit zbytky do popelnice a viděl jsem popelnice prostřílené, řekl jsem Libby - no asi
jsme na západě, tady se střílí. Pokračovali
jsme do Vídně, ale nevěděli kam, bylo horko….“
Vyhlédli si místo, kde by mohli přenocovat, bylo to u řeky, v nějaké zahradě, ale odsud je brzy vyhodili, takže přenocovali kdesi
na rakouském smětišti mezi kontejnery.
„Prežili jsme do rána a pak se rozhodli,
že se necháme zatknout policií. Vyjeli jsme
ji do města hledat, aby nás zatkli, že jsme
uprchlíci. Po dlouhé době jsme ji konečně

našli, ale byl už večer, takže se s námi nikdo
nebavil. Ráno bylo krásně… Tentokrát jsem
lhal opravdu přesvědčivě…“
Jinou možnost asi ani neměli.
Vrátit se zpět z Rakouska do tehdejšího
Československa nebylo příliš reálné nebo to
možná bylo spíš nepředstavitelné. Co by pak
nastalo?
„Nebylo jiné východisko, než jít touto
cestou dopředu.“
„Výslech skončil a bylo mi řečeno, že
manželka s dětmi pojede v zamřížovaném
policejním autě a já je musím následovat
naším autem. Byli jsme určeni do sběrného
tábora Traiskirchen, kde budeme podrobeni dalším výslechům. V Traiskirchenu na
nás čekal ozbrojený policejní kordón a vedli
nás do vysoké budovy, kterou jsme nesměli
opustit.“
V uprchlickém táboře byli umístěni lidé
z celého světa. Tísnili se v malých prostorách
všichni dohromady, bez nároku na soukromí, na některé přirozené činnosti, o nějaké
intimnosti nemluvě. Na stěnách byly vyryté
vlajky států, kam kdo mířil…
„Čekali jsme, kdy se toho blázince zbavíme. Každý den jsme chodili na nádvoří, kde
byla za vitrínou tabulka, kdo bude přijatý
do země, kam chtěl odejít. Konečně přišel
ten šťatný den a na tabulce bylo uvedeno rodina Klimešova je přijata do Austrálie.“
Byli převezeni do dalšího uprchlického
tábora v Adamtalu, kde čekali rok na odlet
do Austrálie… Ale o tom zase příště.
Jan Klimeš, red. upravila Kvetazaj

strana 13

Tovačovský kamelot

Sport
Rebelky z Tovačova
Naše děvčata jsou zase o nějaký ten
centimetr vyšší, vlasy mají delší, prý jsou
o něco rozumnější a také půvabnější…
Letos jsme opustili téma pohádek a zatančili si skladbu Čarodějky za školou. V této
nové skladbě vystupuje 19 čarodějek, které
vůbec nezajímá škola, ale hlavně to, co se
děje „za školou“. Děvčata nejen ve skladbě
řeší první lásky a nové kamarády…. „Co
to čteš, Julčo?“ „Román, krásnej a zamilovanej“ nebo „Já se snad nikdy nezamiluju,
…“ „Ale já se asi zamiluju a asi už brzo…“
Když se jim vše nedaří zvládnout tak, jak
by si představovala, použijí svých dívčích
čar a kouzel….
Premiéra naší nové skladby byla jako
každým rokem na Sportovním plese TJ
Sokol Tovačov a následně jsme si ji zatančili na dětských šibřinkách v Tovačově, na
plese tovačovských fotbalistek, na Pálení
čarodějnic v Tovačově a Troubkách, na
hodových oslavách v Ivani, na oslavách 8.
května v tovačovském zámku a čeká nás
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ještě vystoupení v Domově důchodců na
Kácení máje.
Letos jsme reprezentovali TJ Sokol
Tovačov na třech tanečních soutěžích.
Jako první jsme jeli zkusit štěstí na taneční soutěž Lipenská hvězda do Lipníka nad
Bečvou. Konkurence byla velká a hlediště
plné. Domů jsme se vraceli s bronzovým
pohárem za 3. místo v kategorii show dance – děti a po vystoupení jsme vítězství
náležitě oslavili!
Druhou taneční soutěží byly pohybové skladby Sportu pro všechny. Regionální kolo proběhlo v Tovačově a odtud byla
naše skladba spolu s dalšími dvěma vybrána, aby reprezentovala na krajské přehlídce pohybových skladeb v Olomouci. Tam
se nám opět podařilo uspět a naše skladba Čarodějky za školou byla vybrána, aby
náš kraj reprezentovala na celorepublikové přehlídce pohybových skladeb v Brně.
Měli jsme obrovskou radost a vítězství
jsme si opravdu užívali!

Další soutěží, kterou jsme letos nově
navštívili, byla taneční soutěž Hot Dance
v Zubří, kde se tančilo od 9 h až do pozdních večerních hodin. V naší kategorii
show dance – děti jsme soupeřili se sedmi
skladbami. Obrovským, ale opravdu obrovským překvapením bylo, když jsme se
umístili na druhém místě a domů jsme si
na krku odváželi stříbrné medaile! Skladbu zatančila děvčata s velkým nasazením a
stříbrná medaile byla odměnou za hodiny
poctivého tréninku! Letošní taneční sezona byla pro nás velmi úspěšná a můžeme
říci, že jsme si vítězství pořádně vychutnali! Na závěr taneční sezóny nás čeká minisoustředění „PLAVÁČEK“ na loděnici
v Tovačově. Těšíme se na koupání, hry,
spaní ve stanech a také na trochu toho tréninku a pak už HURÁ NA PRÁZDNINY!
Děkujeme všem rodičům, kteří nám
pomáhají při náročné organizaci v průběhu cvičebního roku.
Ivana Smolková
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Rybářské závody mládeže – 11. ročník
Natěšení mladí rybáři se sešli v sobotu 14. 6. 2014 v 8.00
hodin na hrázi Hradeckého rybníka v Tovačově, aby poměřili
své síly na rybářských závodech mládeže, které již po jedenácté
pořádá pro žáky základních škol město Tovačov ve spolupráci
s Rybářstvím Tovačov, ČRS MO Tovačov a ZŠ a MŠ Tovačov.
Závodníků se letos sešlo celkem čtyřicet. Závod probíhal ve
třech hodnocených kategoriích – mladší chlapci, starší chlapci
a dívky. Každý účastník mohl lovit na jeden prut s jedním háčkem, a to buď na plavanou, nebo na položenou. Pokud ulovil
mírovou rybu (40 cm), mohl si ji ponechat. Bylo slunečné počasí a na břehu vládla celé dopoledne pohodová nálada. Tu jen
občas, hlavně při nahazování, kazil velmi silný vítr. Ryby byly

celkem při chuti a skoro každý závodník nějakého toho kapříka ulovil. Závod byl ukončen ve 12.00 hodin a rozhodčí začali
ihned počítat výsledky. Za každý ulovený centimetr se připsal
jeden bod.
Pořadí bylo následující:
Starší chlapci: 1. Miroslav Mlčoch – Tovačov
2. Miroslav Peřina – Tovačov
3. Martin Třetina – Troubky

354 bodů
151 bodů
122 bodů

Mladší chlapci: 1. Matyáš Lavica – Olomouc
2. Lukáš Opelík – Bezměrov
3. Vojtěch Březina – Dub n. Mor.

246 bodů
223 bodů
202 bodů

Dívky:

291 bodů
160 bodů
100 bodů

1. Marie Rohanová – Olomouc
2. Alice Valová – Brno
3. Kristýna Navrátilová – Kojetín

Cenu starosty města Tovačova za nejdelší ulovenou rybu
získala Alice Valová z Brna za kapra 51 cm.
Organizátoři děkují všem pořadatelům, všem sponzorům a
za účast také všem závodníkům a jejich rodičům. Zvláštní poděkování patří panu Jiřímu Zahradníčkovi, protože bez jeho
podpory by závody nebylo možné realizovat.
Mgr. Bc. Leon Bouchal

Na atletickém víceboji v Přerově uspěla
i tovačovská mládež
V sobotu 10. května se mladší a starší žáci a žačky zúčastnili
atletického víceboje, který pořádalo Regionální centrum Sportu
pro všechny na fotbalovém stadionu TJ Spartak v Přerově. Celé
akce se zúčastnilo 98 dětí všech věkových kategorií z celého okresu. Děti soutěžily ve čtyřech disciplínách: sprint 60 m, běh 400 m
(mladší) a 800 m (starší), hod kriketovým míčkem a granátem a
skok do dálky. Pro nejmladší kategorii byla jedna bonusová disciplína navíc, a to trojskok. Tři nejlepší závodníci z každé kategorie
postoupili do krajského kola v Prostějově.
Nejúspěšnějšími závodníky a postupujícími do krajského
kola z Tovačova jsou za nejmladší žáky Aleš Rozehnal (r. 2006),
který skončil na třetím místě, za nejmladší žačky Adéla Vymětalová (r. 2006), která obsadila místo druhé, a Barbora Polzerová (r.
2002) v kategorii starší žačky, která se umístila na 3. místě.

Číslo 3/2014

Za TJ Sokol Tovačov se zúčastnili tito další závodníci:
Partyková Anna
Hajduková Tereza
r. 2006
Polzerová Barbora
Pečenková Anna
r. 2006
Večeřová Eliška
Skopalová Luciána
r. 2006
Vránová Veronika
Zajícová Monika
r. 2006
Milerová Michaela
Zavadil Jiří
r. 2006
Orlová Lucie
Navrátilová Iva
r. 2005
Zavadilová Bára
r. 2004

r. 2002
r. 2002
r. 2002
r. 2002
r. 2001
r. 2001

Fotogalerie na http://www.tjsokoltovacov.cz/
Markéta Hajduková
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HC TJ SOKOL TOVAČOV SEZONA 2013- 2014
V loňském roce byla založena v Kroměříži hokejová soutěž amatérských hokejistů, do které jsme se přihlásili i my.
Do soutěže se přihlásilo celkem 12
družstev. První polovina soutěže se hrála
na 11 kol každý s každým, náš team obsadil 8. místo s 11 body, 3 výhry, 2 prohry
v sn. a 6 porážek, skóre 46: 42.

Po polovině se soutěž rozdělila podle
umístění týmu 1-6 a 7-12 hrálo se na dvě
kola každý s každým 10 zápasů. Druhá
polovina 7-12, ve které jsme hráli, bojovala o 2 místa do play off.
TABULKA
7 HC Senators

26 B

8 Red Devils
20 B
9 HC TJ Sokol Tovačov 17 B, 5 výher,
1 výhra v sn.,
4 prohry,
63:33 skóre
10 HC Lobodice
13 B
11 HC Rychlov
9 B
12 Rebels „b“
5 B
O umístění 9 – 12 se hrály 3 zápasy
každý s každým, všechny 3 zápasy jsme
vyhráli se skórem 21: 4, Lobodice 7:0 ,
Rychlov 6:2 , Rebels 8:2
Celkem jsme odehráli 24 zápasů,
z toho 11 výher, 1 výhra v sn., 2 prohry
v sn. a 10 proher, se skórem 130:79 jsme
obsadili 9 místo. Statistiky v bodování
hráčů máme 2 hráče top 10, na 7. místě
Zapletálek Jan 24 zápasů, 47 B za 29 gólů,
18 asistencí, na 8. místě Přemysl Čotek 24
zápasů, 46 bodu za 24 branek a 22 asistencí, na 22. místě Radim Nemrava, 20
zápasů, 28 bodu za 18 branek a 10 asistencí. Finále se hrálo na 1 zápas, ve kterém se utkaly týmy Žopy a Kačeři Tlumačov, Kačeři jednoznačně vyhráli 10 : 0 .
Závěrem bych rád poděkoval všem,
kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na
naší první hokejové sezóně, především TJ
Sokol Tovačov, Provádění staveb Jaroslav
Vrána, Dlažby Duda a dalším.
Veškeré informace o týmech a statistikách najdete na www.kromhl.cz
Nemrava Radim, předseda oddílu

Otevření cyklostezky Bečva se zúčastnili
i tovačovští cyklisté
Letošní slavnostní otevření cyklostezky Bečva proběhlo
v sobotu 26. dubna. Z Tovačova, Přerova, Lipníka nad Bečvou,
Hranic, Valašského Meziříčí a Vsetína vyjely skupinky cyklistů,
koloběžkářů či in-line bruslařů s cílem dorazit do Oseku nad
Bečvou či do Halenkova. Z Tovačova se vydala takřka třicetičlenná skupina, která dorazila až na Jadran, kde bylo připraveno občerstvení, na místě bylo i mobilní informační centrum a
půjčovna koloběžek.
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Cyklostezka Bečva je rozdělena do tří úseků:
I. úsek Vsetínská Bečva má délku 58 km, začíná ve Velkých
Karlovicích a končí ve Valašském Meziříčí,
II. úsek Rožnovská Bečva vede z Horní Bečvy do Valašského
Meziříčí a má délku 31 km,
III. úsek Bečva začíná ve Valašském Meziříčí, končí v Tovačově
a měří 70 km.
Markéta Hajduková
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Pozvánky
Letošní hodový program v Tovačově
aneb na co se můžeme těšit…
Hody patří k tradičním svátkům snad každé moravské vesnice či města. Slaví se především jako křesťanský svátek, ale i
jako den hojnosti, veselí a blahobytu. V Tovačově jsou hodové
oslavy z veškerých kulturních akcí asi „nejvíce zažité“. Hodový
program je v posledních letech přizpůsobován všem generacím a hodové oslavy jsou rovněž připomenutím nejrůznějších
výročí. Některá významnějších se nabízí i letos. 28. září 1889
se narodil poslední majitel tovačovského zámku Dr. Vilém
Gutmann. Letos rovněž uplynulo 100 let od rozpoutání I. světové války a i když se zdá, že to s tradicí hodových oslav nemá nic
společného, opak je pravdou. Právě po skončení I. světové války
a vzniku Československé republiky silně ožila tradice hodových
oslav, hlavně ta svatováclavská.
Letošní hodové oslavy se tedy ponesou v duchu křesťanského svátku sv. Václava, připomenou hanácký folklór i některá významná výročí. Především by ale měly přinést dobrou zábavu,
veselí a radost.
Díky dotaci z Olomouckého kraje a sponzorským příspěvkům
se i tentokrát můžeme všichni těšit na bohatý hudebně-zábavný
program.
Sobota 27.9.2014
• Zasaď si svůj strom
• Položení věnce k pomníku 1. svět. války
• Koncert dechové hudby Haná při ZUŠ B. Kozánka Přerov
• Koncert hudební skupiny GINGER
• Koncert hudební skupiny ABBA WORLD revival
• Koncert hudební skupiny DEEP PURPLE revival

GINGER
Ginger je tříčlenná přerovská kapela, která se žánrově pohybuje na pomezí klasického rocku, rock ´n´rollu a popu. Skupinu v červnu 2010 založili Michal Melo, Roman Melo a Kuba
Veselý.
V roce 2011 kluci odehráli desítky koncertů po různých
klubech a letních festivalech. K jejich největšímu úspěchu zatím patří předskakování na koncertě legendární britské kapely
Status Quo ve sportovní hale UP v Olomouci, kterou navštívilo
cca 4 000 fanoušků.
ABBA WORLD REVIVAL
ABBA World Revival z Prahy je desetičlenný soubor, složený z profesionálních hudebníků, které svedl dohromady obdiv
k tvorbě světoznámé švédské skupiny ABBA.
Repertoár zahrnuje přes 30 nejznámějších písní švédské
legendární mega-skupiny 70-tých let, které byly nastudovány
nejen podle studiových nahrávek, ale i podle audio a video nahrávek živých vystoupení skupiny ABBA, což zaručuje jak přesnost hudebního provedení, tak i dokonalé vystižení nálady a
atmosféry každé jednotlivé skladby.
Vlastní produkce je dokonalou živou interpretací skladeb
ABBA na špičkové úrovni, včetně dokonalé image, dobových
kostýmů a pódiové choreografie.
ABBA World Revival představuje absolutní světovou špičku
tohoto hudebního oboru.
http://www.abbaworldrevival.com/index.php

Neděle 28.9.2014
• Slavnost sv. Václava, mše svatá
• Hodový jarmark
• Folklórní program
• Princezna s dlouhým nosem, pohádka pro děti
• Předávání výročních cen města
• Koncert Heidi Janků

Deep Purple revival (Koberec band)
Deep Purple revival je jedním z prvních profesionálních
revivalů v České republice. Byl založen v roce 1991 zpěvákem
a šéfem kapely Miroslavem “Kobercem” Koňárkem jako pocta
světové legendě Deep Purple.
Kapela koncertuje nejen po celém Česku, ale i v Německu,
Belgii, Rakousku, Itálii, Polsku a Slovensku. Vyhlášený svou
kvalitou byl vybrán jako support rockových hvězd Whitesnake
a The Animals. Deep Purple revival pravidelně reprezentuje
Česko na festivalech nejlepších revivalů Evropy. Kapela vyda-
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la tři CD, předposlední předal osobně s věnováním “Koberec”
frontmanovi Deep Purple Ianu Gillanovi!
http://deeppurplerevival.cz/

jsem vyhrála, a tím začalo mé profesionální zpívání. Po dvou měsících jsme se vrátili a na jednom společném vystoupení na ostravské
Černé louce mě uviděl Ivo Pavlík. Zanedlouho se mi ozval, zda bych
nechtěla zkusit kariéru sólové zpěvačky. Stalo se to v roce 1982
a bylo to osudové setkání. V letech 1982 až 1990 jsme měli
vlastní kapelu "Supernova". Pracujeme a žijeme spolu dodnes.
http://www.heidi.cz/

Agentura KORÁB – povyražení pro děti i dospělé
Princezna s dlouhým nosem
Pohádka o tom, jak zlobivou princeznu postihla nejedna pohroma – narostly jí uši jako lopušáky, jelení parohy
a dlouhý nos. V pohádce hrají veverka v nadživotní velikosti a princezna v životní velikosti, která ze sebe vysouká
nos 40m dlouhý a s takovým nosem se užije plno legrace.
http://www.korab.cz/
Heidi Janků (o sobě napsala)
Narodila jsem se v muzikantské rodině. Maminka hrála a učila
hru na violoncello, otec zase na pozoun a dechové nástroje. Od první třídy jsem navštěvovala lidovou školu umění, kde mě profesorka
zpěvu paní Klausová naučila všemu, co používám dodnes. Mimo
sólového zpěvu jsem chodila i na sborový zpěv, klavír a pohybovou
výchovu. Asi od sedmé třídy jsem začala zpívat a tancovat ve folklórním sboru a natočila své první nahrávky v ostravském rozhlase
s cimbálovkou Lučina. I když jsem deset let zpívala pouze klasický
repertoár v klasickém podání, na gymnáziu jsem se začala věnovat
moderní muzice a zpívat s různými kapelami na zábavách. S kamarády jsme tenkrát sestavili študáckou kapelu, která však neměla
dlouhého trvání. Zanikla, ale brzy po tom vznikla nová a tak to šlo
stále dokola. Ráda na to vzpomínám. Ve třetím ročníku jsem začala
zpívat s kapelou Proměny, což byl bývalý Majestic, s nímž začínaly Marie Rottrová a Věra Špinarová. Vystupovala jsem s ní několik
sezón. Často jsme hrávali v porubském kulturním domě. Mezitím
jsem ještě působila v divadelním sboru Alternativa, který tvořili
studenti Vysoké školy báňské z Ostravy. Těsně před maturitou jsem
náhodou zjistila, že tehdy populární Pavel Novák pořádá konkurs
na zpěvačku, aby mohl se svou novou kapelou "Proto" vycestovat do
obou polovin Německa, kde měl hrát v barech a klubech. Konkurs
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Výroční ceny města Tovačova v roce 2014
Vážení čtenáři a občané našeho města,
každý rok v rámci hodového programu oceňujeme občany našeho města, kteří svou aktivní činností přispívají k jeho rozvoji. Také v tomto roce bychom rádi ocenili tři osobnosti
v těchto kategoriích:
• zájmová tělovýchova a sport,
• kultura,
• zájmová činnost ve volném čase.
Podat návrh může každý z vás. Máte-li vhodného kandidáta, občana našeho města, pošlete nám svůj návrh se stručným doporučením nejpozději do středy 3. září 2014. O konečné
nominaci rozhodne Rada města Tovačova na svém zasedání dne 10. září 2014. Předem vám
děkuji za spolupráci.
Mgr. Bc. Leon Bouchal, starosta města

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ ,,HANÁ " TOVAČOV
si Vás co nejsrdečněji dovoluje pozvat na dvě tradiční zábavy konané
v zahradě Mysliveckého domu v Tovačově.
ČERVNOVÁ NOC 21.6.2014
SRPNOVÁ NOC 23.8.2014

Živá hudba,tombola.
Speciality ze zvěřiny.
Makrely,udírna.
Konají se za každého počasí, zahrada bude částečně zastřešena.
Srdečně zvou tovačovští myslivci.
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Kulturní a sportovní akce v Tovačově – červen, červenec, srpen 2014
Datum
Čas

Název akce

Místo konání

Pořadatel
TJ Haná Prostějov

21.6.2014
sobota

10.00
hod.

Tovačovský plavecký maraton

Tovačovská jezera –
Annín

21.6.2014
sobota

20.00
hod.

Červnová noc

Zahrada u myslivecké- MS Haná Tovačov
ho domu

28.6.2014
sobota

19.00
hod.

Noční prohlídky

Zámek

Tovačovský zámek, o.p.s.

12.7.2014
sobota

10.30
hod.

Vycházka po bojišti 1866

Aut. nádraží
v Tovačově

Komiét 1866
Město Tovačov

25.7.2014
pátek

21.00
hod.

Letní kino

Nádvoří zámku

Město Tovačov

16.8.2014
sobota

14.00
hod.

Tovačovský portál

Zámecký park

Město Tovačov

29.8.2014
pátek

17.00
hod.

Čtení na zámku

Zámek

Tovačovský zámek, o.p.s.
Město Tovačov
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Inzerce
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Přenechám hrobní místo v Tovačově (jednohrob).
Prodám pomník (lze do hladka přebrousit a znovu použít) – včetně krycí žulové desky (ve velmi
dobrém stavu).
Místo: vstup - od ul.Široká, 3.řada vpravo, nedaleko přístupu k vodě, rodina Železníkova.
Cena dohodou: tel. 736 613735.

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

Autor fotografií na titulní straně - Leon Bouchal.
Uzávěrka dalšího čísla bude 31. 8. 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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Vítání občánků
V sobotu 22. března 2014 bylo do svazku města Tovačova přivítáno 5 dětí – dvě děvčata a tři chlapci.

Helena Žaláková

Ondřej Novák

Šimon Ondráš

Lukáš Klimeš

Na chrpový květ
motýlek si sed,
houpy - houpy, už se houpá,
už se houpá - k nebi stoupá.

Natálie Vodičková

Myšlenky * Myšlenky * Myšlenky * Myšlenky * Myšlenky * Myšlenky * Myšlenky
Ten, kdo řekl, že štěstí se nedá koupit, zapomněl na štěňata.

Gene Hill

Pes, kterého jsi uzdravil, tě nikdy nepokouše. V tom je hlavní rozdíl mezi zvířetem a člověkem.

Mark Twain

Pes je jediné stvoření na světě, které vás miluje víc než sebe.

Josh Billings

Čím více poznávám lidi, tím více miluji psi.

Pruský král Bedřich Veliký

Jestli si myslíte, že psi neumějí počítat, zkuste si dát do kapsy tři suchary a potom dejte Fidovi jen dva.
Phil Pastoret
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