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Mateřská škola
JZprávičky z MŠ

II. pololetí školního roku se blíží ke
konci a děti se jistě těší na prázdniny
plné sluníčka, koupání a zážitků.
My s dětmi v MŠ nemáme o zážitky
nouzi ani během roku. Učíme se spoustu nových věcí, poznáváme přírodu
a umíme se skvěle bavit.
V dubnu začaly děti z Koťátek a Berušek jezdit na předplavecký výcvik
do Přerova, zorganizovali jsme jízdu
zručnosti a besedu s Policií. Asi největší
radost dětem udělala návštěva hasičů
v MŠ. Nejen, že dětem ukázali, co vše ke
své práci potřebují, ale dokonce si děti
mohly prozkoumat hasičské vozidlo. Velké poděkování patří p. Petrovi Majarovi
a p. Mirkovi Doleželovi, kteří po celou
dobu návštěvy ochotně a trpělivě odpovídali na všetečné otázky našich dětí.

V květnu se děti připravovaly na
besídky pro své nejbližší, zejména pro
maminky. Proběhla tak příjemná odpoledne se společným posezením, táborákem a děti z Koťátek dokonce přespaly
ve školce bez rodičů.
Protože máme rádi zvířátka, vydali
jsme se 16. května na Hanácký dvůr do
Polkovic. Pro děti byl připravený bohatý
program, děti se dozvěděly zajímavosti
o zvířatech, pracovních strojích a dokonce se svezly i na koních. Děkujeme
SRPŠ za poskytnutí finančních prostředků určených na tento výlet.
22. května přijaly naše pozvání MŠ
Troubky a MŠ Věrovany na atletickou
olympiádu. Bylo to bezva dopoledne plné sportu, povzbuzování a děti
se snažily podat ty nejlepší výkony.
O medaile bojovalo přes 70 dětí, opět
se ukázalo, že tu máme samé sportovce
a z 18 medailí jsme získali 16!!! a zlatý
pohár k tomu. Hurá, hurá, hurá!!!
Na konci května jsme navštívili ZUŠ,
kde jsme měli možnost zhlédnout krás-

nou hudební pohádku Popelka.
Den dětí jsme oslavili společně se
SRPŠ a ZŠ v zámeckém parku, děti plnily
jednoduché a zábavné úkoly za odměnu, svezly se na kolotoči, střílely z luku,
vyzkoušely hasičskou lanovku a zaskákaly si na skákacím hradě. Bylo to prima
dopoledne.
A co nás ještě čeká? Než se rozejdeme na prázdniny, pojedeme s dětmi na
ŠvP, na výlet do Kostelan a do Zooparku
Vyškov a 22. června se rozloučíme s našimi předškoláky v obřadní síni našeho
krásného zámku.
Děkujeme za krásný školní rok
a všem přejeme krásné prázdniny!!!
Lenka Šálková, MŠ

J„Recyklohraní aneb Ukliďme si svět“ v MŠ
Ani se nám nechce věřit, jak rychle
to uteklo… Kvapem se blíží konec školního roku a je tedy nejvyšší čas podělit
se s vámi o činnosti, kterým se Medvídci
a Sluníčka věnovali v rámci recyklovaní
v II. pololetí.
Nejen, že jsme si všímali při vycházkách nepořádku, který kolem nás neustále někteří„nehodňáci“ (jak je děti nazvaly)
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dělají, povídali si, kam tyto odpady patří,
jak bychom měli s odpady zacházet, třídili odpad ve třídách (některé děti doma
poučovaly i rodiče, jak odpad třídit) tvořili
jsme z odpadového materiálu, např. lahve
od kefírového pitíčka, krabičky od mléka,
zbytky papíru, starou pytlovinu, síťky od
citronů, proložky od vajec apod., ale opět
děti plnily úkoly v rámci RECYKLOHRANÍ.

I. úkol byl zaměřen na předcházení
vzniku odpadů. Cílem bylo zajímat se
o správné a ekologické „spotřebitelské
chování“. Měli jsme na výběr z pěti scénářů na motivy známých pohádek, které se
týkají tématiky předcházení vzniku odpadů v jednotlivých oblastech života. Naše
volba padla na pohádky „ O Budulínkovi“
a „ O Červené Karkulce“.
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V pohádce „O Budulínkovi aneb chytře na obaly“ bylo záměrem uvědomit si,
co je to obal, že existují různé varianty
obalů, jak nakupovat bez obalu nebo jak
lze upotřebený obal využít.
Dědeček s babičkou šli v této pohádce nakupovat hrášek. Na nákup si sebou
vzali textilní tašku a do ní připravené textilní sáčky. Prodavačka babičce nabídla
hrášek mražený, sterilovaný v konzervě,
předvařený v papírové krabici, sušený ze
skleněné dózy a čerstvé lusky hrášku.
Děti babičce radily, který hrášek koupit. U jednotlivých balení jsme hledali klady a zápory typu balicího materiálu, do
kterého tříděného odpadu by patřil, popř.
jak lze obal po konzumaci hrášku ještě využít. Nakonec jsme se společně rozhodli
pro čerstvý hrášek v luscích, protože je
nejzdravější, nejchutnější a vyloupané
lusky můžeme dát na kompost.
V pohádce „O Červené Karkulce aneb
potraviny jíme a nevyhodíme“ jsme si

ujasnili význam potravin, seznámili se
s původem různých druhů potravin a jejich zpracováním (zavařování kompotů či
marmelády, pečení ovocných čajů, moštování, sušení apod.) a jak lze omezit plýtvání s potravinami.
II. úkol s názvem „Objevte muzejní
kousek, staňte se kurátorem sbírky“ byl
zaměřen na domácí pomocníky, malé i
velké, které jsou nedílnou součástí našich
domácností. Zajímala nás historie – vznik,
vývoj a podoba jednotlivých spotřebičů
v minulosti. S pomocí ochotných rodičů jsme vytvořili v MŠ výstavu přístrojů
a nástrojů dřívější doby, doplněnou fotografiemi, jak se některé přístroje, nástroje
i stroje vyvíjely až do dnešní doby.
S dětmi jsme si povídali o tom, co
jsou to muzea, jaký je jejich smysl (se zaměřením na technická muzea a elektrospotřebiče), o kurátorech expozic, výstav
i celých muzejních sbírek, jak a z čeho se
takové sbírky tvoří.

Technický pokrok jde neustále vpřed,
lidé si vymýšlejí a vyrábějí stále modernější a důmyslnější domácí pomocníky. Jinak
vypadá chladnička dnes a jinak před 60
lety, za dob našich babiček a dědečků.
Většina nefunkčních domácích pomocníků patří k recyklaci, na některé se ale rádi
půjdeme podívat i do muzea. Jak se tam
ale dostanou? Kdo se o ně ve sbírkách
muzea stará? Kdo rozhoduje o tom, co na
výstavě má a nemá být ukázáno, popsáno
a jak? To vše se naše děti dozvěděly v časově omezeném „ Muzeu přístrojů v MŠ“.
MŠŠ Řepková
ep o á Jitka
Jt a

Základní škola
JDen Země
Žáci druhého stupně naší školy se v pondělí dne 30. dubna
zúčastnili mezinárodního Dne Země. Ve škole se nejprve dozvěděli, jak tento mezinárodní svátek vznikl. Slaví se od roku 1970
- nejprve v USA a pak se rozšířil do celého světa a v roce 1990 se
stal mezinárodním svátkem, kdy si lidé připomínají, že je třeba
se o naši modrou planetu starat. Následně byly třídy rozděleny
do tří skupin. Každá skupina šla na exkurzi do sběrného dvora
v Tovačově. Zde žáky provedl Martin Lehký, který nás seznámil
s problémy třídění odpadu, skladování a odvozem. Dozvěděli
jsme se také něco o recyklaci, a proč je důležité třídit odpad.
Následně jsme se přesunuli na sádky k panu Jiřímu Zahradníčkovi, který nám vysvětlil problematiku chovu ryb. Jaké ryby v
českých rybnících a řekách můžeme najít. Jaké ryby se nejčasČíslo 3/2018
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těji chovají, jakou čistotu vody potřebují
nebo do kolika centimetrů dorůstají. Žáci
si mohli i na vybrané ryby sáhnout a podívat se tak na živé exempláře zblízka. Pak
se každá skupina vydala jinou cestou, vybavena hygienickými rukavicemi a pytli
na odpadky,
p y když
y měla za úkol na určené
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trase sesbírat vše, co do přírody nepatří.
Sesbírané věci jsme pak odnesli do sběrného dvora na určené místo. Trasy měly
tedy třídy různé, a to kolem Hradeckého rybníka, části Dombasu a pak kolem
cesty na hrázi. Poslední úkol každé třídy
byla
y sadba stromu na školní zahradě.

Zde byly již předkopané díry na javory,
každá třída měla jeden strom, který zasadila, pojmenovala a bude se o něj celý
rok starat. Snad si žáci něco ze Dne Země
odnesli a budou se k naší planetě chovat
o něco lépe.
Tomáš Šilha
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JSetkání s YouTubery
Ve čtvrtek 31. května jsme ve škole
přivítali dva oblíbené youtubery Martina Malého – Atiho a Petra Vojnara, kteří přijeli na pozvání členů žákovského
parlamentu. Cílem schůzky bylo nejen
seznámit se s možnostmi youtuberingu, ale také upozornit na nebezpečí
a rizika souvisejícími se sledováním nahrávek na youtube. Žáci si mohli díky
tomuto programu uvědomit, že někte-

ré příspěvky na youtube mohou být až
nebezpečným návodem k šikaně a rozhodně by nebylo vhodné se jimi řídit,
a že ne všechny rady, které nabízejí autoři příspěvků na youtube, jsou vhodné
a informace jimi podávané pravdivé.
Žákům se beseda velmi líbila a byla
příjemným dárkem od členů Klubu rodičů a přátel školy ke Dni dětí.
Jitka Lehká

JŽákovský parlament na naší škole
Již několik let působí na naší škole
žákovský parlament. Jeho členy jsou žáci
a žákyně, kteří se rozhodli zastupovat
svou třídu z 2. stupně a hájit její zájmy
v rámci školního prostředí.
Cílem žákovského parlamentu je
snaha podnítit žáky k zodpovědnosti za
své jednání, zprostředkovat jejich názory vedení školy a také vést žáky k zájmu
o veřejné dění ve škole, ve městě, ve společnosti.
Členové žákovského parlamentu, přičemž jejich počet se pohybuje v průměru 3 – 8 žáků z každé třídy, se schází vždy
první pátek v měsíci před vyučováním,
kdy debatují o vzniklých problémech
a připravují další aktivity. K povedeným
akcím žákovského parlamentu patří již
tradiční prodej typické květiny Vánoční

hvězda na počátku prosince, pořádaný
Sdružením Šance Olomouc, organizace Halloweenského dne a Teplákového
dne ve škole, debatní odpoledne „ Ptejte se ředitele“ s panem ředitelem Mgr.
Pavlem Odehnalem, nebo akce „Přijď
v modrém oděvu“ na podporu autisticky
nemocných lidí. Nápad člena žákovského
parlamentu Davida z 6. třídy vedl k instalaci „Karla“ – automatu na školní potřeby
a jiné papírenské zboží. Rovněž prezentace naší školy členy žákovského parlamentu při návštěvě paní poslankyně
Poslanecké sněmovny PČR Zuzany Majerové Zahradníkové v našem městě se
velmi vyvedla a i setkání s populárními
youtubery ve škole vzniklo z iniciativy žákovského parlamentu. Poslední aktivitou
žákovského parlamentu v tomto školním

roce byla organizace ankety pro žáky celé
školy „Vaříme na přání dětí ve školní jídelně“. Tři vítězné pokrmy: pizza, smažený
sýr a hranolky a palačinky se pak objevily
v červnovém jídelníčku.
Členům žákovského parlamentu, kteří
se ochotně podíleli na zmiňovaných akcích patří velký dík a věřím, že i v novém
školním roce budou s ochotou a neutuchající energií pokračovat v další práci
žákovského parlamentu.
Jitka Lehká

JNávštěva poslankyně
Před nedávnou dobou nás navštívila vzácná návštěva. Paní
poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková. Někteří z členů žákovského parlamentu ji měli s doprovodem paní učitelky Lehké
ukázat školu, vyzdvihnout její přednosti a poukázat na věci, které
bychom rádi změnili. Tímto úkolem byli pověřeni: Leo Nemrava,
Barbora Smolková, Darina Sedlmaierová a Luciana Skopalová.
Paní poslankyni jsme ukázali čítárnu, tělocvičnu i automat. Dokonce jsme ji i vzali podívat se do školního klubu, kde
Číslo 3/2018

zrovna probíhal kroužek Masterchef.
Z mého pohledu to byla příjemná návštěva. Paní poslankyně byla sympatická a poslouchala vše, co jsme jí říkali. Jsem
ráda, že tuto návštěvu podnikla a že se zajímá o to, co si myslíme my žáci. Na konci exkurze jsme se totiž zastavili v učebně
dějepisu a povídali si s paní poslankyní a panem ředitelem
o škole a o tom, co bychom chtěli my.
Darina Sedlmaierová, 9. A, převzato ze školního časopisu
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JZuzana Zahradníková v Tovačově
Zuzana Zahradníková, poslankyně
Parlamentu ČR, o návštěvě Tovačova
napsala na svém profilovém účtu na
Facebooku následující:
Dnešní návštěva kolegy Mgr. Leona
Bouchala, starosty Tovačova, byla opravdu úžasná a naprosto nad mé očekávání. Kromě radnice, kde jsme diskutovali
o aktuálním dění, mě pan starosta vzal
do jejich ZŠ, kde jsem se setkala a popovídala si nejen s panem ředitelem Pavlem Odehnalem, paní zástupkyní Aranou Adlerovou a spoustou paní učitelek,
ale i s dětmi ze školy, které mi připravily
moc hezkou exkurzi po celé škole. Cítila
jsem se tam jak ryba ve vodě.
Také jsme navštívili tovačovský zámek, který je rok od roku krásnější. Paní
kastelánka Květa Zajícová mě provedla

všemi zákoutími zámku, které jsem nikdy předtím neviděla. Byl to krásný den
plný poznání a milých setkání, za které
panu starostovi Leonu Bouchalovi moc
děkuji a už teď se těším na příště. Ten
den byl příliš krátký!

Střední škola řezbářská
JLetní prodejní a prezentační výstava
Stejně jako v minulých letech i letos otevřela před koncem školního roku
Střední škola řezbářská v Tovačově své
brány pro všechny milovníky dřeva a obdivovatele tradičního řemesla. Ve dnech
19. – 22. června se zde konala každoroční prodejní a prezentační výstava prací
žáků všech oborů. Návštěvníci mohli obdivovat nové maturitní práce a další zajímavé výrobky. Většina z nich neodolala
a odcházela aspoň s malým dekoračním či
užitkovým předmětem. Zájem byl hlavně
o nejrůznější stoličky, prkénka, dřevěné
bedýnky, lavice nebo vyřezávané reliéfy.
Kdo si chtěl vyzkoušet práci řezbáře,
popř. truhláře, mohl si pod dohledem
šikovných mistrů a studentů zhotovit
misku nebo bedýnku a pochlubit se pak
doma vlastním výtvorem. Zájemců bylo
opravdu mnoho, a tak se areálem školy po celé čtyři dny neslo hlasité ťukání
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a klepání, doprovázené první dva dny
ještě zvuky motorové pily. Podpořit nás
totiž přišel i jeden z prvních absolventů řezbářského oboru pan Václav Lemon
(studium ukončil v r. 1999), který pomocí tohoto nástroje proměnil kmen lípy
v sochu anděla. Ukázal tak přítomným,
jak rozmanitá může práce řezbáře být a
co všechno se dá ze dřeva vykouzlit.
Pokud některý z návštěvníků zabloudil do budovy školy, mohl vidět, že
naši žáci zvládají nejen práci se dřevem,
ale umí vzít do ruky i štětec a malířskou
paletu. Školní chodby zdobí už několik
let originální nástěnné malby, které studenti sami navrhli i vytvořili. V přízemí si
všimnete mohutného stromu vrůstajícího do zdi, cestou do prvního patra pak
každého upoutá pohled na tovačovský
zámek a farní kostel. K těmto dvěma
malbám přibyl v letošním školním roce

ve druhém patře tropický prales s mohutnými stromy, liánami, vodopády
a masožravými rostlinami, které vypadají
tak opravdově, že se od nich raději držíte
v bezpečné vzdálenosti.

Číslo 3/2018

Tovačovský kamelot
Letní výstava je jen jednou z mnoha
akcí, kterých se škola v průběhu roku zúčastnila. Tou poslední byla týden před
prázdninami účast na největší světové
přehlídce inovace, kreativity a důmysl-

nosti nazvané Maker Faire, která se o víkendu 23. a 24. června poprvé konala v
pražském Průmyslovém paláci. Na tomto veletrhu pro kutily, umělce, řemeslníky, vědce, prostě pro všechny makery,

představili zástupci učitelů i žáků SŠŘ, co
v Tovačově umíme.
Další informace o Střední škole řezbářské Tovačov najdete na www.sstovacov.cz
Marta Sedlářová

Různé
JTaneční soubor Hatě a Hanáček v Praze
V sobotu 19. května se uskutečnila
v Praze na Vyšehradě překrásná akce
s názvem „Má vlast cestami proměn“,
letos v duchu První republiky. Tato akce
měla již desáté pokračování.
Celá akce začala zpěvem československé hymny v podání sólisty opery
Národního divadla Luďka Veleho. Poté
k pódiu přijel veterán Tatra 75 a přivezl
herečku a herce ze seriálu První republika - Veroniku Arichtevu a Jana Vlasáka.
Spolu s nimi ještě dorazila patronka výstavy paní Blanka Stehlíková.

Číslo 3/2018

Po slavnostním zahájení proběhl
ústřední akt dne – setkání Srdcí krajů
a předání Srdce vlasti. Srdce vlasti letos
předal hlavní partnerský kraj 9. ročníku,
Liberecký, letošnímu hlavnímu partnerovi – kraji Olomouckému. Olomoucký
kraj se tak s plnou odpovědností ujal
své role a srdíčko bude po dobu jednoho roku sídlit v kanceláři pana náměstka hejtmana Pavla Šoltyse. A právě
Olomoucký kraj jsme v Praze zastupovali také my. Reprezentovali jsme nejen
Olomoucký kraj, ale především naše

město Tovačov a lidovou kulturu, kterou se zde snažíme udržet. Ukázali jsme
krásu hanáckých krojů a folklóru vůbec.
Vystupovali jsme zde jak dospělí Hanáci, tak i ti naši nejmenší. Měli jsme připraveno několik pásem, kterými jsme
se zde prezentovali. Bylo překrásné slunečné počasí, tudíž se celá akce náramně vydařila. Na konci celého programu
vystoupila skupina Spirituál kvintet.
Jsme velice rádi, že jsme byli osloveni a mohli se takové akce zúčastnit.
Jaroslav Vrána, člen souboru
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JNečekaná návštěva

Lilly a Leni Gutmann + pes Trixie, 1938

Na zámku v Tovačově se potkáváme s nejrůznějšími návštěvníky. Někteří jsou milí, někteří jsou lační po vědění, někteří jsou apatičtí a někteří naopak nadšení.
Občas ale zažijeme setkání velmi emotivní. Jako třeba
nedávno naše pokladní Laděnka. Byl to klidný pátek, schylovalo se k zavírací hodině a po pravidelných úkonech, které
jsou spojeny s prací pokladní, chtěla jít zavírat zámek, když
tu najednou se objevili… zní to trošku jako pohádka, ale ono
to tak doopravdy bylo. Prostě se objevil anglicky mluvící pár,
který se představil jako potomci posledních majitelů.
Paní Daniela, tč. žijící v Kanadě, měla cestu z Prahy do
Vídně a Tovačov nechtěla minout. Nechala na sebe kontakt
i s malým zápisem v naší zámecké návštěvní knize a fotografii
z 1938, na které je její babička a maminka (tehdy patnáctiletá).
Babička – Lilly Gebert (von Gutmann) byla sestrou našeho
posledního zámeckého pána – Viléma Gutmanna. Narodila se
7. června 1898, v roce 1943 zahynula v koncentračním táboře. Jakým zázrakem válku přežila její dcera Helene Mathilde
Raich (rozená Gebert, *1923), zatím nevíme. Každopádně to
snad budeme mít možnost zjistit. A na všechny informace i
případná setkání se už teď těšíme.
Kvetazaj

J130 let péče o válečné hroby z prusko-rakouské války

Vilém Dokoupil
Když byl 2. prosince 1888 založen
v Cerekvici nad Bystřicí setníkem ve
výslužbě a veteránem z prusko-rakouské války Janem Nepomukem
Steinským Komitét pro udržování postrana 8

mníků na bojišti královéhradeckém,
znamenalo to počátek organizované
péče o památky z války roku 1866. Podobné spolky pak vznikaly téměř na
všech bojištích v severních a východních Čechách a v roce 1892 vznikl
Ústřední spolek pro udržování válečných pomníků z roku 1866 v Čechách,
který v podstatě všechny lokální spolky sdružoval do jednoho celku.
Zlatou érou těchto spolků bylo období od roku 1888 do počátku první
světové války, kdy také vznikla drtivá
většina památek na válečný rok 1866.
Po roce 1918 se zájem státních orgánů i veřejnosti obrátil jiným směrem
a v péči o památky ze šestašedesáté války vytrvalo jen pár jednotlivců,
kteří se snažili navázat na zašlou slávu
předrevolučních spolků. V některých
místech (Královéhradecko, Jičínsko)

byly místní spolky obnoveny, ale smrtelnou ránu jim už natrvalo zasadila
druhá světová válka a poté dlouhé
období komunistické totality.
Na území Moravy, dokonce ani na
největším zdejším bojišti u Tovačova,
neexistoval žádný spolek, který by se o
památky z války roku 1866 komplexně
staral tak, jako tomu bylo ve východních Čechách. Nicméně i na Tovačovsku
můžeme vysledovat jejich stopy, neboť
v roce 1900 zavítal na Hanou technický
referent Ústředního spolku pro udržování válečných pomníků z roku 1866 v Čechách a tehdejší ředitel odborné sochařské a kamenické školy v Hořicích Vilém
Dokoupil. Jeho úkolem bylo zmapovat
památky z války roku 1866 na Tovačovsku a Přerovsku.
Dokoupilova zpráva o tomto průzkumu je unikátní v tom, že z ní můžeme
Číslo 3/2018
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u některých památek v okolí Tovačova
čerpat v podstatě jedinou informaci o jejich původním vzhledu. Víme
tak například, že na místě dnešních
pískovcových pomníků u Bezedného
dolu nebo u hráze Skašovského rybníka stály prosté kříže, nebo že v hrobě
setníka Sauczka je pohřbeno dalších
12 rakouských vojáků.
Stav většiny památek u Tovačova
v roce 1900 vyžadoval rozsáhlé opravy,
které byly také následujícího roku provedeny na náklady Ústředního spolku,
a můžeme říci, že díky tomuto kroku
byly pravděpodobně některé z nich zachráněny. Roku 1901 bylo pod odborným dozorem V. Dokoupila 7 památek
v Tovačově a okolí (včetně dnes zmizelé stély pruského majora Frankenberga, která stála u hřbitovního kostela)
opraveno sochařem Franzem Pourem
z Přerova. Na místě křížů u Skašova
a Bezedného dolu byly osazeny nové
pískovcové pyramidy.
Na žádost pruského pěšího pluku č.
44 bylo v roce 1902 u pomníku podplukovníka Behra F. Pourem instalováno
oplocení skládající se z pískovcových

Číslo 3/2018

sloupků, zhotovených absolventem
hořické kamenické školy Aloisem Krhovjakem, a zdobených kovaných mříží
z dílny G. Marušky z Přerova. I na tyto
práce dohlížel jako zástupce Ústředního spolku V. Dokoupil.
Když byl na počátku roku 1990 obnoven Komitét pro udržování památek z
války roku 1866, jako pokračovatel všech
místních spolků na jednotlivých bojištích prusko-rakouské války i Ústředního
spolku, zaměřila se jeho pozornost také
na Tovačovsko. Pro území Moravy má
Komitét 1866 od té doby jmenovaného technického referenta, který eviduje
památky z roku 1866 a mimo jiné napomáhá místním samosprávám při jejich
opravách či obnově.
V letošním roce si připomínáme
170. výročí narození „otce válečných
památek“ z roku 1866 J. N. Steinského
a zároveň 130. výročí založení prvního
spolku, který o ně pečoval. A díky úsilí
V. Dokoupila na počátku 20. století
a dlouhodobé práci obnoveného Komitétu 1866 jsou obě tato výročí aktuální i pro Tovačovsko.
Jiří Synek, Komitét 1866

Dosud nepublikovaná fotografie kříže na
Olomoucké ulici v Tovačově z dopisnice z
roku 1905
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Sport
JXVI. VŠESOKOLSKÝ SLET 2018

Příprava ve sportovní hale s přerovskými kolegyněmi
V prvním červencovém týdnu, 1. - 6. 7. 2018, se v Praze uskuteční XVI. všesokolský slet. Od předchozích sletů se v jednom
momentu bude lišit – připomene i 100. výročí vzniku našeho
novodobého státu a stává se součástí oficiálních celostátních
oslav tohoto výročí. Stane se tak i holdem těm sokolským generacím a sokolům, kteří stáli u zrodu československých legií
v době 1. světové války, bojovali v ní za vznik samostatného státu a krátce po jeho vzniku chránili se zbraní v ruce jeho území.
Slet bude maximálně otevřený. Kromě sokolských účastníků z domova i ze zahraničí se sletu zúčastní řada domácích
i zahraničních hostů. V době hlavního sletového týdne v červenci 2018 se uskuteční sportovní soutěže, pódiová vystoupení, několik divadelních a loutkářských představení, výstavy
a další kulturní a společenské akce.
Hlavní sletový týden v Praze od 1. do 6. července 2018 zahájí tradiční Sletový průvod historickým centrem Prahy. Průvodu se účastní čeští i zahraniční účastníci sletu. Následuje mše
v chrámu svatého Víta na Pražském hradě. Slavnostní zahájení
sletu se uskuteční na prknech Nové scény Národního divadla
představením Naši furianti, které připravuje dohromady několik
sokolských souborů. Národní divadlo můžete navštívit i v rámci komentovaných prohlídek. Sportovní přehlídka Sokol Gala
předvede to nejlepší ze sokolských sportů. Kulturní program
budou zajišťovat sokolské, ale i další amatérské soubory. Hlavní
vystoupení se budou odehrávat na Nové scéně Národního divadla a na pódiu na náměstí Václava Havla. Vrcholem hlavního
sletového týdne pak budou dva dny hromadných cvičení.
Letošního sletu se bude účastnit i deset cvičenek TJ Sokol Tovačov, které budou cvičit v rámci hromadné skladby

1.7. - 6. 7. 2018

s muži. Skladba se jmenuje „Gymnastický sen“ a jedná se
o pohybový příběh vystavěný na základě určitého děje
a hudební předlohy. Cvičí ji přibližně 450 cvičenců (z toho
asi 150 mužů). Využívají se netypické cvičební pomůcky pro
co nejzajímavější pohybové vyžití cvičenců. V rámci skladby
se využívají různé gymnastické aktivity, kultivující gymnastická cvičení, která přinášejí osvojování si nejen nových pohybových dovedností, ale také upevňují v průběhu nácviku
vztah k pohybu vůbec, zvyšují sebevědomí a ovlivňují estetické vnímání pohybu s hudbou. Hudba je tvořena sestřihem
skladeb z nahrávek Rozhlasového Big Bandu Felixe Slováčka, které jsou směřovány do oblasti swingu. Autory skladby
jsou Viléma Novotná, Iveta Holá a Jaroslav Sauer. Cvičebními
pomůckami jsou pro ženy sítě (červené a žluté) o velikosti
1,5 x 1 m a muži cvičí se skládacími hůlkami na nordic walking.
S touto skladbou se také zúčastníme XVI. světové Gymnaestrády v Dornbirnu (Rakousko) v roce 2019.
Tovačovská děvčata se pilně připravují na pražské vystoupení. Pokud nás budete chtít v Praze podpořit, rádi vás v Edenu uvidíme, vstupenky jsou již k dispozici. Naše vystoupení
bude ve čtvrtek 5. 7. 2018 v rámci večerního představení.

Program:
čtvrtek 05. 07. 2018 / vstup 19:30 / začátek 21:00
I. PROGRAM HROMADNÝCH TĚLOCVIČNÝCH VYSTOUPENÍ
slavnostní zahájení
večerní provedení hromadných tělocvičných skladeb za scénického osvětlení
účast hostů z ČR a zahraničí.
pátek 06. 07. 2018 / vstup 12:30 / začátek 14:00
II. PROGRAM HROMADNÝCH TĚLOCVIČNÝCH VYSTOUPENÍ
odpolední provedení hromadných tělocvičných skladeb
včetně skladeb pro nejnižší věkové kategorie
slavnostní zakončení XVI. všesokolského sletu 2018
Více na www.slet2018.cz
Za TJ Sokol Tovačov Tovačov Markéta Hajduková

JFlorbal
V sobotu 26. 5. 2018 se členové TJ
Sokol Tovačov zúčastnili florbalového
turnaje v Přerově. Turnaj byl určen pro
hráče pátých tříd a odehrával se na třech
hracích plochách ve sportovní hale TJ
Spartak Přerov za účasti šestnácti mančaftů, z Přerova, Olomouce, Litovle, Unistrana 10

čova, Mohelnice, Hranic, Štěpánkovic
a Tovačova. Hrálo se systémem 3+1 ve
dvou skupinách a pak následovala vyřazovací soutěž o umístění. Celkem odehráli naši hráči deset utkání a celkové
osmé místo je mimořádný úspěch našich hráčů. Musím dodat, že všichni sou-

peři hrají pravidelné soutěže florbalového svazu a Tovačov patří k nejmenším,
kteří se tohoto turnaje zúčastnili!
Za TJ SOKOL Tovačov turnaj odehráli:
Zaoralová Sofie, Vrána Adam, Kohn
Jakub, Šálek Vojtěch, Uhlíř Vojtěch, LehČíslo 3/2018

Tovačovský kamelot
ký Martin, Klimeš ONĎAS a Zavadil Jiří
(všichni obyvatelé Tovačova), Hozman
Tom, Hozman Dan, Hozman Jan (Ivaň),
Pořízek Jan (Klopotovice) a Přikryl Ště-

pán (Věrovany).
Hráči Zavadil a Hozman Jan odehráli
jen menší počet utkání.
Rád bych závěrem poděkoval rodi-

čům a všem příznivcům za jejich nemalou podporu!
S pozdravem
Jiří Zavadil

JVolejbalový turnaj ve Věrovanech
V sobotu 12. května 2018 se na antukovém hřišti ve Věrovanech uskutečnil čtvrtý ročník volejbalového turnaje smíšených
družstev neregistrovaných hráčů – Memoriál Jardy Mourala, který pořádala tamní tělovýchovná jednota. Volejbalové turnaje
mají ve Věrovanech čtyřicetiletou tradici a členové našeho volejbalového oddílu se jich v posledních 8 letech pravidelně zúčastňují. Letošního turnaje se zúčastnilo 9 týmů a tovačovský Sokol reprezentovaly dva týmy – junioři a senioři. Bednu jsme
neobsadili, ale ostudu jsme neudělali.
Za volejbalový oddíl Markéta Hajduková

Číslo 3/2018
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Pozvánky

JVýstava fotografií renesančních náhrobků
Koncem června byla na zámku zahájena výstava fotografií MEMORIA LOCI/Paměť místa.
Jedná se o výstavu fotografií, které pořídil Petr Zatloukal pro výzkum Doc. PhDr. Hany Myslivečkové, CSc.
Fotografie jsou vystaveny v galerii Pod Spanilou věží a jsou volně přístupné.
Tato výstava probíhá souběžně na dvou moravských renesančních památkách, jedním z nich je zmiňovaný zámek Tovačov a
druhým je zámek Kolštejn na Branné (Jesenicko). V polovině prázdnin se fotografie vymění.
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Město Tovačov a Zámek Tovačov zvou
na koncert Tovačovský portál,
který proběhne v rámci Tovačovského kulturního léta 18. srpna od 17.00 h na nádvoří zámku.
Účinkují Pavel Tabásek, Noaco, Evelína. Hlavním hostem programu je kapela Korben Dallas. Vstupné dobrovolné.
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Středověká hostina
Město Tovačov, Zámek Tovačov a Zámecký
spolek Tovačov z.s. srdečně zvou na Středověkou hostinu u pana Ctibora Tovačovského
z Cimburka.
„Večeře se bude podávati 1. září 2018.
Protože místa k sezení je třeba připraviti
a i krmi dobrou uvařiti, místo třeba je rezervovati předem a taktéž zaplatiti“
Slovem provede Čeládka řemeslná, která
nejen že vám navaří přímo na místě podle dobových receptů, ale i o stolování se leccos dozvíte se stolovníkem a také samotného pana
Ctibora u stolu přivítáte. Aby se vám lépe kuory po uhersku a jiné laskominy dobře polykaly,
zaplavit bude možno je středověkým pivem.
K tomu vám budou hrát středověcí pištci a potulní muzikanti.
Přihlásit se můžete na emailu: zameckyspolek@seznam.cz, telefonicky na č. 604 206
599 nebo osobně na pokladně zámku. Obdržíte číslo účtu a variabilní symbol. Po zaplacení
nejpozději do poloviny srpna vám bude připraveno vaše místo u tabule.
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Inzerce
JPoděkování Nadaci Agrofert
Děkujeme Nadaci Agrofert za velkorysý finanční dar ve výši 300.000,- Kč, který byl použit k pořízení 7 ks elektricky polohovatelných pečovatelských lůžek SENTIDA, výrobce Linet.
Dar pomohl 7 seniorům vyřešit jejich svízelnou situaci, způsobenou omezenou pohyblivostí. Umožní jim samostatnou
manipulaci a polohování v lůžku: podepření, posazení, kompenzaci a ulehčení pobytu na lůžku. Rovněž důležité je zvýšení
komfortu pro pečující zaměstnance a také usnadnění jejich práce.
Za službu Domov pro seniory a jménem našich obdarovaných seniorů Vám velmi děkujeme.
Bc. Jarmila Jurdová
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Vítání občánků
V sobotu 16. června 2018 bylo do svazku města Tovačova přivítáno 6 dětí, tři děvčata a tři chlapci.

Jonáš Pereis

Kateřina Říhošková

Marika Dočkalová

Nikolas Chorý

Tereza Holomčíková

Tobiáš Baďura

