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Sněhová kalamita
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Sněhová nadílka potěšila
všechny děti v MŠ

Sluníčka v MŠ se svým sněhovým výtvorem
strana 1

Tovačovský Kamelot

Slovo starosty
První těžkou zkoušku, kterou nám
rok 2010 připravil, máme za sebou.
Myslím tím sněhovou nadílku, která se
na Tovačov sesypala nejdříve ve středu
6. ledna a následně pak v pátek, sobotu a neděli 8. – 10. ledna. Údržba města
nebyla v lehké situaci, protože zajistit
při takové sněhové kalamitě úklid všech
místních komunikací a chodníků bylo
zjevně nad její možnosti. Jsem velmi
rád, že většina občanů našeho města
tuto skutečnost pochopila a s úklidem
sněhu pomohla. Poděkování všem, kteří se do prací s úklidem sněhu zapojili,
uvádím na jiném místě tohoto vydání.
Bohužel se i v této mimořádné situaci
našlo několik křiklounů, kteří nám své
pocity a názory dávali hlasitě na vědomí.
Vážení, vaši kritiku vnímáme, ale nestojí
nám za další komentář.

Vážení občané,
dovolte mi, abych vás přivítal poprvé v roce 2010 na stránkách našeho
Kamelotu. Začátek nového roku máme
za sebou. S řadou z vás jsme jej společně přivítali v deštivém počasí na našem
náměstí. Společně jsme si přáli, aby to
byl rok šťastný a pohodový, ve kterém
budou pozitiva převládat nad prožitky
zápornými. Přál jsem nám všem zejména zdravý rozum, protože ho budeme v
roce 2010 určitě všichni velmi potřebovat.

Rada města Tovačova na svém
posledním zasedání v roce 2009 schválila mimo jiné také hodnocení Programového prohlášení Rady města Tovačova za období 2007 – 2009. Naleznete
je i v tomto vydání Kamelotu. Můžete
tak posoudit, co se radě města podařilo
za tříleté období splnit a kde jsou ještě
rezervy. Tento dokument alespoň částečně nahrazuje podrobné hodnocení
Strategického plánu rozvoje města, které
vám předložíme před ukončením funkč-

ního období současného zastupitelstva
na podzim tohoto roku.
Zastupitelstvo města na svém prvním zasedání v tomto roce, konaném
dne 25. ledna, schválilo mimo jiné také
rozpočet města na rok 2010. Sestaven je
poměrně úsporně, protože vývoj daňovým příjmů nebude o moc příznivější
než v roce uplynulém. Rozpočet naleznete na webových stránkách města a na
úřední desce městského úřadu u nákupního střediska. Pro mě osobně je největším zklamáním, že se v současném
zastupitelstvu nenalezla většinová vůle
ke zřízení městské policie. Proto ve zmíněném rozpočtu položku na Městskou
policii Tovačov nenaleznete. Doufám, že
nové zastupitelstvo, které bude zvoleno
v podzimních komunálních volbách, se
k tomuto záměru vrátí.
V závěru svého příspěvku mi ještě
dovolte, abych vás pozval na akci, kterou v našem městě připravujeme poprvé. Jedná se o Týden manželství, kterým
se město Tovačov zapojí do Národního
týdne manželství, který se v naší republice uskuteční ve dnech 7. 2. – 14. 2.
2010. Program této akce naleznete také
na stránkách tohoto vydání Kamelotu.
Mgr. Bc. Leon Bouchal,
starosta města

Programové prohlášení Rady města Tovačova
Hodnocení za období 2007 - 2009
Programové prohlášení Rady města Tovačova bylo schváleno na 14. zasedání rady města
dne 16. 5. 2007 pod bodem usnesení 175/14-07.

•
V maximální míře posilovat rozpočet města z dotačních programů Olomouckého kraje, jednotlivých ministerstev a strukturálních fondů EU.
Plněno průběžně, rozpočet města byl za
období 2007 – 2009 posílen z různých dotačních programů celkem o 11 528 705 Kč.

•
Při přípravě investic spolupracovat s odborníky z oboru.
Plněno průběžně, výběrová řízení na
investiční akce jsou zadávána specializovaným firmám, byla jmenována odborná
pracovní skupina pro obnovu městské
památkové zóny a pracovní skupina pro
rozvoj cestovního ruchu. V komisích
rady zasedají odborníci z jednotlivých
oborů.

•
Vypracovat Strategický plán
rozvoje města pro období 2007 – 2013.
Splněno, Strategický plán rozvoje města
byl vypracován a schválen.

•
Zlepšit systém přenosu informací směrem k občanům včetně zpětné
vazby.
Plněno průběžně, byly zhotoveny nové

1. Efektivní hospodaření
města a veřejná správa
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webové stránky města a zámku, občané
jsou informováni prostřednictvím sms
zpráv o dění ve městě, u zdravotního střediska byly nainstalovány nové informační
vitríny, před realizací větších investičních
záměrů probíhá dotazníkové šetření.
•
Aktualizovat obecně závazné
vyhlášky, nařízení města a vnitřní směrnice v návaznosti na měnící se legislativu.
Plněno průběžně, obecně závazné vyhlášky, vnitřní směrnice a nařízení jsou aktualizovány dle potřeb města a navazují na
vývoj legislativy.
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•
Usilovat o umístění peněžního
bankomatu ve městě.
Splněno, ve městě jsou nainstalovány dva
peněžní bankomaty. Bankomat ČSOB u
zdravotního střediska v ulici Široká a bankomat ČS, a.s., na pobočce na Náměstí.

2. Hospodářský a územní rozvoj
•
Připravit podmínky pro realizaci II. etapy výstavby rodinných domů
na Podzámčí.
Splněno, byla vybudována infrastruktura
pro výstavbu rodinných domů na Podzámčí a v průběhu roku 2009 byla zahájena výstavba 15 rodinných domů.
•
Zajistit zpracování nového
územního plánu města.
Plněno průběžně, v roce 2008 byl schválen Návrh územního plánu Tovačov, v
roce 2009 byl zpracovatelem dokončen
Územní plán Tovačov, který prošel připomínkovým řízením dotčených orgánů na
Magistrátu statutárního města Přerov.

•
Podporovat malé a střední podnikání, efektivně spolupracovat s podnikatelskými subjekty a živnostníky ve
městě.
Plněno průběžně, rada města organizuje několikrát ročně schůzky s podnikatelskými subjekty působícími na území
města a starosta města organizuje sportovní turnaje pro tovačovské firmy.

3. Doprava
•
Pokračovat v postupných opravách vybraných místních komunikací a
chodníků.
Plněno průběžně, byly předlážděny části
chodníků v ulicích Denisova a Podvalí,
vydlážděna byla Kamenná ulička, byla
zajištěna dotace na rekonstrukci komunikace před kostelem sv. Václava, zhotovena
byla projektová dokumentace rekonstrukce ulice Smetanova, aktualizována byla
projektová dokumentace rekonstrukce
ulic Jiráskova a Podvalí. V roce 2009 byla
realizována rekonstrukce komunikace
a chodníků před kostelem sv. Václava a
předlážděn byl také chodník v části ulic
Förchtgottova a Podvalí – od budovy fary
po křižovatku ulic Cimburkova a Podvalí. Po dohodě s Olomouckým krajem byla
zpracována projektová dokumentace na
opravu komunikace Tovačov – Annín
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včetně vybudování nového chodníku.
Realizováno bylo také výběrové řízení na
dodavatele stavby.
•
Koncepčně řešit parkovací plochy ve městě.
Plněno průběžně, částečně bylo rozšířeno parkoviště na Zvolenově, vybudováno bylo nové parkoviště na Podzámčí. V
roce 2009 bylo vybudováno nové parkoviště za kostelem sv. Václava.
•
Koncepčně řešit dopravu a parkování v centru města.
Plněno průběžně, byl aktualizován paspart místních komunikací a připravuje
se návrh řešení dopravy na Náměstí. V
roce 2009 proběhlo dotazníkové šetření
mezi občany k řešení dopravní situace na
Náměstí.
•
Spolupracovat s Policií ČR při
zvyšování bezpečnosti v dopravě na
území města.
Plněno průběžně, město Tovačov spolupracuje s OO PČR Kojetín a Přerov.
Několikrát proběhlo měření rychlosti
vozidel při vjezdech do města od Přerova, Olomouce a Prostějova. V ZŠ a MŠ
Tovačov je každoročně realizován projekt
Dopravní výchova. Na ZŠ a MŠ Tovačov
byl také realizován projekt Na zelenou
– Bezpečná cesta do školy, na základě
kterého byla zpracována studie řešení
problémových míst v dopravě na území
města.
•
Usilovat o umístění preventivních radarů na měření rychlosti ve městě.
Splněno, dva preventivní radary na měření rychlosti byly nainstalovány ve městě v
roce 2007.
•
Spolupracovat s KÚ Olomouckého kraje při přípravě a realizaci
opravy komunikace II. třídy Olomouc
– Tovačov.
Plněno průběžně, město Tovačov spolupracuje s Odborem přípravy investic
Olomouckého kraje a také se Správou a
údržbou silnic Olomouckého kraje. V
roce 2009 byl projekt aktualizován a byly
do něj zapracovány připomínky města.

4. Veřejný pořádek a bezpečnost
•
Zřídit pracovní skupinu prevence kriminality a podílet se aktivně
na přípravě a realizaci Programu pre-

vence kriminality ve městě.
Splněno, pracovní skupina prevence kriminality byla jmenována, program prevence je průběžně plněn.
•
Usilovat o instalaci bezpečnostního kamerového systému ve vybraných
lokalitách města
Plněno průběžně, webové kamery byly
umístěny na Náměstí, v ulici Široká a v
zámeckém parku. Plnohodnotný bezpečnostní kamerový systém není ve městě
možné zřídit bez nepřetržitého monitoringu městské policie. V roce 2009 zahájilo město Tovačov postupné přípravy ke
zřízení Městské policie Tovačov.
•
Spolupracovat s Obvodním
oddělením PČR Kojetín při zabezpečení některých akcí pořádaných ve městě
a při realizaci preventivních opatření
ke snižování kriminality ve městě.
Plněno průběžně, město Tovačov s OO
PČR Kojetín spolupracuje při zajištění
prevence kriminality ve městě, velitel OO
PČR Kojetín je členem pracovní skupiny
prevence kriminality. Vzájemná informovanost probíhá na společných schůzkách vedení města a zástupců OO PČR
Kojetín několikrát ročně.

5. Sociální oblast, bydlení
a zdravotnictví
•
Podporovat činnost Klubu
důchodců ve městě.
Plněno průběžně, město Tovačov přispívá na činnost Klubu důchodců každý rok
částkou ve výši 60 tis. Kč. Starosta města
každoročně navštěvuje klub a informuje
seniory o aktuálních rozvojových záměrech města.
•
Spolupracovat s Domovem pro
seniory Tovačov při přípravě a realizaci různých aktivit pro seniory a při
umisťování seniorů našeho města do
tohoto zařízení.
Plněno průběžně, hospodářsko-správní odbor MěÚ Tovačov a vedení města
Tovačov průběžně spolupracuje s vedením Domova pro seniory Tovačov.
•
Účelně pomáhat sociálně slabým
rodinám a matkám samoživitelkám.
Plněno průběžně, nově byla zřízena
komise pro rodinu Rady města Tovačova,
odbor hospodářsko-správní MěÚ Tovačov průběžně monitoruje situaci sociálně
slabých rodin ve městě. V roce 2009 byla
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komisí pro rodinu zpracována a zastupitelstvem schválena Koncepce rodinné
politiky města Tovačov.
•
Dbát o údržbu a zlepšení stavu
bytového fondu města.
Plněno průběžně, na bytovém fondu
města je prováděna pravidelná údržba a
potřebné opravy, byla vyměněna okna a
vchodové dveře na bytových domech v
ulici Jiráskova a na domě č.10 na Náměstí, vyměněna byla střešní krytina do
Domě se službami pro seniory v ulici
Široká. Zrekonstruovány byly vybrané
byty v domě č. 25 na Náměstí a v bytových domech v ulici Jiráskova.
•
Podporovat dostupnost kvalitní
zdravotní péče a sociálních služeb.
Plněno průběžně, počet obvodních lékařů a ambulantních lékařů specialistů,
kteří poskytují zdravotní péči občanům
města, se nesnížil. Město Tovačov hradí
ze svého rozpočtu provoz Domu se službami pro seniory v ulici Široká.

6. Školství, kultura a sport
•
Připravit podmínky pro generální opravu budov základní školy.
Plněno průběžně, byl zpracován energetický audit budov školy, vypracován
byl stavebně historický průzkum budov
a projektová dokumentace pro stavební
povolení, průběžně jsou připravovány
žádosti o dotaci do různých programů.
V roce 2009 byla úspěšně realizována I.
etapa generální opravy budov základní
školy, při které byla vyměněna všechna
okna na budově do ulice Förchtgottova,
opravena byla čelní fasáda budov v ulici Förchtgottova, vyměněny byly okapy
a okapové svody, opraveny byly vstupní
dveře do školy včetně uložení nových
schodišťových stupňů, proběhla kompletní modernizace tělocvičny základní
školy a rekonstrukce vybraných toalet v
prvním nadzemním podlaží.
•
Podílet se na financování volnočasových aktivit žáků základní školy.
Plněno průběžně, město Tovačov uvolnilo v letech 2007-2009 ze svého rozpočtu částku v celkové výši 130 tis. Kč
na financování zájmové činnosti na ZŠ
a MŠ Tovačov, spolupracuje se ZŠ a MŠ
Tovačov na zajištění prázdninového provozu školního hřiště. V roce 2009 byla
uvedena do provozu klubovna pro děti
v prostorách bývalé školní jídelny mateř-
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ské školy. Ve městě jsou dětem k dispozici
dvě veřejně přístupná dětská hřiště v ulici
Kpt. Jaroše vedle mateřské školy a také v
místní části Tovačov – Annín. Obě hřiště jsou postupně vybavována vhodnými
certifikovanými atrakcemi. V roce 2009
byla zpracována a zastupitelstvem města
schválena Koncepce rozvoje škol, školských zařízení a mimoškolní činnosti na
území města Tovačov.
•
Rozšířit
možnosti
využití
zámeckého parku pro konání kulturních akcí.
Plněno průběžně, v zámeckém parku
zámku Tovačov bylo v roce 2007 vybudováno WC pro návštěvníky zámku. V roce
2008 bylo zrekonstruováno kryté pódium pro konání kulturních vystoupení v
zámeckém parku a dokončena byla projektová dokumentace vybudování zámecké restaurace. V roce 2009 byl zpracován
stavebně historický průzkum zámeckých
parků a dendrologický průzkum stromů
a dřevin v zámeckém parku. Nemocné a
poškozené stromy byly pokáceny.
•
Zřídit odbornou pracovní skupinu pro regeneraci, údržbu, postupné
opravy a další využití zámku Tovačov.
Splněno, odborná pracovní skupina byla
jmenována v roce 2006.
•
Vypracovat Program záchrany
a obnovy kulturní památky zámku
a předzámčí v Tovačově a postupovat
podle něj.
Splněno, „Program“ byl vypracován a
schválen zastupitelstvem v roce 2007,
podle něj je postupně realizována památková obnova zámku a zámeckých parků.
•
Formou grantů z rozpočtu města aktivně podporovat činnost zájmových organizací a spolků ve městě.
Plněno průběžně, prostřednictvím Grantového programu města Tovačov je podporována činnost místních zájmových
spolků a neziskových organizací. V letech
2007 – 2009 bylo prostřednictvím grantů
a dotací na provoz rozděleno mezi spolky
a neziskové organizace působící ve městě
celkem 2 411 000 Kč.
•
Zefektivnit hospodaření sportovní haly a rozšířit podmínky pro její
využití.
Plněno průběžně, byl zpracován energetický audit sportovní haly a studie rekonstrukce a dalšího využití sportovní haly.
V roce 2009 byla vyměněna všechna okna

ve sportovní hale a provoz plynové kotelny byl předán společnosti Dalkia, a.s.
•
Usilovat o zřízení fit centra ve
městě.
Splněno, bylo zakoupeno vybavení a fit
centrum zahájilo zkušební provoz ve
vybraných prostorách ZŠ Tovačov. V roce
2009 byla zahájena postupná úprava prostor bývalého kina, do kterých bude fit
centrum přestěhováno.
•
Zpracovat koncepci komunální rekreace ve městě a při její realizaci postupně zlepšovat podmínky pro
využití volného času dětí a mládeže v
Tovačově.
Splněno, „Koncepce“ byla zpracována a
schválena zastupitelstvem města, jednotlivé její body jsou průběžně plněny.
•
Připravit podmínky pro modernizaci a rozšíření sportovního areálu
Pod Břízami.
Plněno průběžně, ve sportovním areálu
byl za finanční spoluúčasti města rekonstruován trávník na hlavní hrací ploše,
byly vybudovány nové toalety pro návštěvníky areálu a byla zpracovaná studie
na rekonstrukci areálu.

7. Životní prostředí
•
Usilovat o zřízení sběrového
dvora ve městě.
Splněno, provoz sběrového dvora byl
zahájen v roce 2009 nejdříve v prostorách sběrných surovin v Nádražní ulici.
Od 1. 11. 2009 je provozován v prostorách areálu údržby města Tovačov v ulici
Cimburkova.
•
Dbát na pravidelnou a efektivní
údržbu komunikací a chodníků ve městě, městských parků a veřejné zeleně.
Plněno průběžně, technika pro údržbu
města byla výrazně modernizována, zlepšeny byly také podmínky pro pracovníky
údržby města, údržba komunikací a zeleně je pravidelně prováděna, průběžně se
realizuje revitalizace parku v ulici Široká,
probíhá rekultivace bývalé skládky Bungalov, realizuje se postupná rekultivace
pozemků ve Viklicích. V roce 2009 byla
zpracována studie na částečnou obnovu
zeleně sídliště Zvolenov.
•
Vést občany města, podnikatele
a živnostníky k třídění komunálního
odpadu
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Plněno průběžně, byly rozšířeny sběrová
místa pro sběr tříděného odpadu, několikrát ročně je prováděn sběr velkoobjemového komunálního odpadu, nebezpečného odpadu a biologického odpadu
ze zahrádek.
•
Podporovat využití obnovitelných zdrojů energie ve městě.
Plněno průběžně, město Tovačov připravuje podmínky pro zřízení fotovoltaické
elektrárny ve Viklicích.

8. Cestovní ruch
•
Připravit podmínky pro rekonstrukci ubytovacích prostor v hotelu U
Tří králů.
Plněno průběžně, byla zpracována studie
rekonstrukce kuchyně a ubytovacích prostor hotelu.
•
Připravit podmínky pro vznik
informačního centra ve městě.
Plněno průběžně, vznik informační centra
se připravuje v prostorách zámku Tovačov.

Zkušební provoz byl zahájen 1. 4. 2009 v
přízemí vídeňského křídla zámku.
•
Vybudovat sociální zařízení v
zámeckém parku.
Splněno, nové sociální zařízení v zámeckém parku bylo vybudováno v roce
2007.
•
Zvýšit úroveň propagace města.
Plněno průběžně, v roce 2007 byly do provozu uvedeny nové webové stránky města,
novou podobu dostal časopis Tovačovský
kamelot, médiím jsou pravidelně zasílány tiskové zprávy. Atraktivity cestovního ruchu města Tovačov jsou pravidelně
publikovány v propagačních materiálech
Olomouckého kraje. Město Tovačov se
každoročně zúčastňuje veletrhu cestovního ruchu Go – Regiontour na výstavišti v
Brně. V roce 2009 byla jmenována pracovní skupina pro rozvoj cestovního ruchu,
která ve spolupráci se sdružením Střední
Morava zpracovala Koncepci rozvoje cestovního ruchu města Tovačov. V prosinci
2009 byly uvedeny do provozu nové webové stránky zámku Tovačov.

•
Spolupracovat s agenturami cestovního ruchu v Olomouckém kraji.
Splněno, město Tovačov vstoupilo do
sdružení Střední Morava – sdružení cestovního ruchu.
•
Spolupracovat s Českomoravskými štěrkovnami, a.s., Mokrá, při
přípravě podmínek pro řízené koupání
na Tovačovských jezerech.
Plněno průběžně, město Tovačov vstoupilo do Občanského sdružení pro Tovačovská jezera a připravuje podmínky pro
legalizaci řízeného koupání ve vybrané
části Annínského jezera.

V Tovačově dne 23. 12. 2009
Mgr. Bc. Leon Bouchal
starosta města

Sněhová kalamita se Tovačovu nevyhnula
Od šestého ledna letošního roku je
Tovačov pod sněhovou pokrývkou, která
nám občanům i městu mnohdy způsobila nelehké chvíle.
Pracovníci technického zázemí města
a pracovníci evidovaní jako uchazeči o
zaměstnání u úřadu práce zajišťovali
průjezdnost místních
komunikací a průchodnost
chodníků, které i
přes snahu a iniciativu nešlo zajistit ke
spokojenosti všech
občanů.
Velká pomoc a
ochota přišla
ze
strany zástupců společností AGRO, a.s.,
pana Večeři, TOPOS
Prefa, s.r.o., pana
Matuly, Rybářství
pana
Zahradníčka a pana Venclíka
Jana ml., kteří nám
pomohli nezištně
zvládat
nelehkou
situaci. Vyslali své
pracovníky Vladi-

Číslo 1/2010

míra Zdařila, Zdeňka Macháčka, Petra
Košutu a Františka Zavadila. Vstříc vyšel
i Ing. Mézl z Českomoravských štěrkoven, a.s., který zdarma poskytl posypový
materiál.

Tímto bych chtěl všem poděkovat.
Velké poděkování patří také občanům,
kteří pomohli městu tím, že si udržovali chodníky a prostory před svými domy
tak, jak to dělali v minulých letech, bez
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ohledu na zákon, který přenáší povinnost
údržby místních komunikací a chodníků
na obce.
Technika, kterou město Tovačov pro
letní a zimní údržbu města vlastní, se
pomalu, ale jistě zkvalitňuje. V prosinci
minulého roku jsme nechali generál-

ně opravit MULTICARU, na kterou lze
dokupovat různé nástavby.
Jako první bychom chtěli zakoupit
rozmetadlo posypových materiálů, tím
bychom zrušili ruční lopatový a nebezpečný systém práce z korby AVIE.
Technické středisko města by snes-

lo určitě i lepší nářadí, vybavení dílen,
opravu budov, což je vázáno rozpočtem
a vše nejde najednou.

Pavel Bezděk
místostarosta

Město Tovačov děkuje všem občanům, kteří se dobrovolně zapojili do úklidu sněhu před svými
domy a výraznou měrou tak přispěli k uspokojivému zvládnutí sněhové kalamity.
Velký dík patří také místním firmám, které se zapojily do úklidu místních komunikací. Výrazně tak
přispěly k zajištění jejich průjezdnosti. Děkujeme Rybářství Tovačov pana Zahradníčka, Soukromé
rolnické společnosti Agro s.r.o. Tovačov, společnosti Topos Prefa a.s. Tovačov a soukromému
zemědělci panu Venclíkovi.
Poděkování patří také pracovníkům údržby města panu Ossosovi, Plachému a Lajzovi a také všem
ostatním, kteří pomáhali nelehkou situaci ve městě zvládnout.
Mgr. Leon Bouchal, starosta města
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Místní poplatky pro rok 2010
Místní poplatek za odpady:
500,-- Kč/osoba splatnost do 30. června
2010

Místní poplatek ze psů:
V rod. domech:
za prvního psa 150,-- Kč
za druhého
a dalšího psa 300,-- Kč
V domech s více jak 3 bytovými jednotkami:
za prvního psa 500,-- Kč
za druhého a dalšího psa 700,-- Kč
je-li držitelem poživatel invalidního, starobního, vdovského a vdoveckého
důchodu, který je jeho jediným zdrojem

příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu 200,-- Kč
Splatnost do 31. března 2010

Upozorňujeme na ohlašovací povinnost – přihlášení k trvalému pobytu v
Tovačově, narození dítěte … = na finančním odboru nejpozději do 15 dnů vyplnit
formulář ohlašovací povinnosti a zaplatit
místní poplatek a nečekat, až budete k
této povinnosti písemně vyzváni.
Takto postupujete i v případě, pokud
si pořídíte nového psa nebo naopak o
pejska nějakým způsobem přijdete =
nejpozději do 15 dnů je třeba ohlásit na
finančním odboru MěÚ změnu.
Ještě připomínáme, že pes podléhá
místnímu poplatku od stáří tří měsíců.

V neposlední řadě upozorňujeme
na dodržování Obecně závazné vyhlášky města Tovačov č. 2/2005 o místním
poplatku za užívání veřejného prostranství. Tato vyhláška je velmi často opomíjena a je třeba si uvědomit, že veškeré
skládkování stavebního materiálu, suti
apod. na veřejném prostranství podléhá
také příslušnému povolení a poplatku.
Na výše uvedené obecně závazné
vyhlášky se můžete podívat na www.
tovacov.cz nebo veškeré informace získáte přímo na finančním odboru Městského úřadu v Tovačově.
Běla Hrazdilová
Finanční odbor

Trochu statistiky…
Podle výpisu z matriky bylo k 1. lednu 2010 v Tovačově celkem 2.532 obyvatel, z toho 1.203 mužů a 1.329 žen. Jistě Vás bude
zajímat, jaké bylo věkové složení obyvatel. O tom Vám poví něco následující tabulka:

VČk 19 – 60
let
721
738

VČk 61 – 80
let
221
273

VČk nad 80
let
38
104

Celkem

75
71

VČk 7 – 18
let
148
143

146

291

1459

494

142

2532

VČk do 6 let
muži
ženy

Celkem

1203
1329

Další tabulka nám poví jaké je věková struktura z jiného pohledu:

DospČlí

DČti

Celkem
Muži
ženy
Muži
Ženy
Poþet VČk Poþet VČk Poþet VČk Poþet VČk Poþet VČk
Tovaþov I. mČsto 927 46,8 1062 50,37 219 9,06 208 9,10 2416 41,7
Tovaþov II Annín 47 48,87 50 52,72 10 9,30 9 11,89 116 44,25
Celkem
974 46,90 1112 50,47 229 9,07 217 9,21 2532 41,82
ýást obce

A jaká byla migrace obyvatel v roce 2009?
Počáteční stav k 1.1.2009 byl 2.562 obyvatel. Do Tovačova se přistěhovalo 61 občanů, narodilo se 22, dětí, odstěhovalo se 57
občanů, zemřelo pak 56 občanů, takže k 31.12.2009 byl stav 2532 občanů. Snížil se tedy stav obyvatel v našem městě za rok 2009
o 31 osob.
V průběhu roku 2009 se v našem městě uskutečnilo celkem 81 svateb, z toho 17 z našeho matričním obvodu ( Tovačov,
Lobodice a Oplocany).
Aj. (kronikář), Jana Halířová (matrika)
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Restaurování pomníku pruského důstojníka
Emanuela von Behra
Prusko-rakouská válka v roce 1866
vyvrcholila dne 3. července 1866 bitvou
u Hradce Králové. V ní byla rakouská
armáda poražena a ustupovala k Olomouci. Byla však stále pronásledována Prusy. Drobné potyčky s nepřítelem vyvrcholily dne 15. července 1866
bitvou u Tovačova. Do střetu se zde
dostaly pluky rakouské pěší brigády s
pruskými jednotkami. Nepřipravená a
zaskočená rakouská vojska po urputné dvouhodinové bitvě ustoupila. Na
bojišti zůstalo na 500 vojáků z obou válčících stran. V místech, kde probíhaly
nejtěžší boje, byly postaveny pomníky,
které dodnes připomínají hrůzy války
a také ty, kteří zde v bitvě padli. Stálá
expozice připomínající tuto událost je
umístěna v prostorách zámku Tovačov.
Město Tovačov je vlastníkem celkem osmi pomníků a křížů, které tuto
událost připomínají. Jsou umístěny na
různých místech bojiště a všechny jsou
zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek ČR. Město Tovačov ve

spolupráci s Komitétem pro udržování
památek z války roku 1866 a za finanční
spoluúčasti Olomouckého kraje, Ministerstva kultury ČR a Ministerstva obrany ČR, zahájilo v roce 2006 postupnou
obnovu všech těchto památek, která
bude dokončena v roce 2010.
V minulém čísle Kamelotu jsem vás
informoval o průběhu rekonstrukce
Mohyly padlých – ústředního pomníku prusko-rakouské bitvy u Tovačova. Druhou největší památkou, která
se váže k výše uvedeným událostem,
je pomník důstojníka pruské armády
majora Eduarda von Behra, který se
nachází na nevelkém pahorku uprostřed polí po levé straně silnice vedoucí
z Tovačova do Olomouce. K pomníku
dojdete po polní cestě vedoucí kolem
místa, které je v Tovačově známé jako
Bezedný důl.
Město Tovačov tento pomník nechalo odborně zrestaurovat v letech 2008
– 2009. Rozebrané jednotlivé pískovco-

vé díly pomníku byly opravovány v letních měsících roku 2008 v prostorách
zámeckého parku. V době restaurování
pomníku probíhaly práce na statickém
zajištění hliněného náspu pod pomníkem včetně zhotovení železobetonové základové desky. Na podzim roku
2008 byly jednotlivé zrestaurované díly
převezeny na původní místo a na jaře
roku 2009 byl celý pomník postupně
zkompletován. Finančně se na obnově pomníku podílel Olomoucký kraj
a Ministerstvo kultury ČR. Odborné
práce prováděla restaurátorská firma
Reného Seifrieda z Kopečku u Olomouce pod odborným památkovým
dozorem PhDr. Karla Žurka. Stavební práce na zajištění statiky pomníku
prováděla společnost BMH-IS, s.r.o.,
Olomouc pod odborným dozorem Ing.
Petra Pumprly. Těm všem patří poděkování za velmi dobrou spolupráci.
Zvláštní dík patří také pracovníkům
údržby města pánům Ossosovi, Plachému, Lajzovi, Heglasovi a Otáhalovi,
kteří se podíleli na řadě stavebních a

Statické zajištění valu - listopad 2008
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obslužných prací, a přispěli tak výraznou měrou k zvládnutí celkové obnovy
významné kulturní památky.
Město Tovačov ve spolupráci s
Komitétem pro udržování památek z
války roku 1866 organizuje každý rok
15. července vzpomínkovou akci „Procházka bojištěm války 1866“, která široké veřejnosti připomíná události, které
se nedaleko našeho města v roce 1866
odehrály. V roce 2010 budou dokončeny opravy posledního pomníku a město
Tovačov by rádo opět připomnělo široké
veřejnosti, studentům škol a zájemcům
o vojenskou historii události pruskorakouské války z roku 1866. Stane se tak
prostřednictvím znovuodhalení opravených památek, otevřením a vernisáží
výstavy „VIA BELLI 1866“ v prostorách
zámku a zejména pak prostřednictvím
uspořádání rekonstrukce bitvy u Tovačova. Vzhledem k tomu, že se tato bitva
odehrála v místech, kde se v současné
době okolo 15. července nachází polní
plodiny, není možné tuto akci v prostoru původního bojiště v přesném termínu uspořádat. Město Tovačov proto
zvolilo pro uspořádání rekonstrukce
bitvy sobotu 25. září 2010. Připomínka
událostí prusko-rakouské války z roku
1866 se tak v tomto roce stane jedním
z hlavních programů oslav Svatováclavských hodů v Tovačově.

Realizační tým - duben 2009

Stavební práce - duben 2009

Mgr. Leon Bouchal
Zrestaurovaný pomník - červen 2009
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Tovačov v proměnách času
Je možná trochu zvláštní tradicí listovat v kalendáři a hledat s daty souvislosti
k danému roku, ve kterém žijeme. Takže
tu slavíme výročí toho či onoho méně či
více hrdinského skutku, činu, persony či
události. Rád bych se, napříč všemi možnými daty, také rád ponořil do historie,
související s činy nedávno „spáchanými“, avšak pro město Tovačov nesmírně
významnými.
Jistě se všichni shodneme, napříč
politickým, personálním či jiným spektrem, že Tovačov patří mezi města, která si
svůj genius locci vytvářela staletí. Staletí,
jež dokázala z nevelké, původně trhové
osady vytvořit takřka centrum a hlavní zeměpanské sídlo Moravy v období
panování Pernštejnů (16. století), stejně
tak, jako zažilo své pády, smutné události
roku 1866 a nebo o mnoho staletí později, kdy zde začíná vznikat tradice chovu
onoho proslaveného „tovačovského kapra“. Dominantou toho všeho a stopou,
kterou se nesmazatelně zapsal do dějin
města, je tovačovský zámek. Objekt, jež je
ukázkou mistrovské práce našich předků
a který byl ještě donedávna odsouzen k
zániku. Když jsem koncem 80. let minulého století procházel prázdnými zniče-
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nými prostorami zámku, jen těžko jsem si
mohl představit, že z historického hlediska za velmi krátkou dobu, kterou zhruba
dvacetiletí je, tento objekt dozná zásadní proměny. Věřte, nebylo vždy snadné
získat pro záměr obnovy této stavební
mistrovské galerie mnoha slohů starosty
či starostky, zastupitele a radní a především obyvatele města. Vím, je zapotřebí
mnoha jiných prací na obnově města.
ALE. Zámek, chlouba Tovačova, přinesl
po vložení jistě nemalých částek na jeho
obnovu, i když zanedbatelných v rámci
celé stavby anebo ve srovnání s obdobnými objekty „blíže Praze“, také svoje pozitiva. Již pár let dozadu jej navštěvuje více
jako třiadvacet tisíc návštěvníků ročně.
Nejsou to jen náhodní cestovatelé, jsou
to turisté mnohdy se do Tovačova vracející. Tradice nočních prohlídek, veselic, hudebních či dalších akcí v bývalém
zámeckém parku, akcí řady dobrovolníků
a dobrovolných spolků, kterým veřejně
smekám a vzdávám dík, to je ona potřebná injekce, která životodárně pomáhá
oživit bohužel opomenuté tradice.
Je chvályhodné, že vedení města, ať už
bývalé a to před ním, ale především to stávající pochopilo a chápe význam objektu

nejen z hlediska památkového, ale především i celospolečenského, v kontextu
města. Vybudováním nádvoří zámku s
fasádami a především následné zásadní
počiny rehabilitace interiérových prostor
prvního patra arkádového křídla zámku,
příprava vybudování restaurace na zámku
v bývalých prostorách zámecké kuchyně, vypracování dokumentace k obnově
zámeckých parků včetně lesa Bloudník,
akce na zpopularizování města a zámku v
rámci celokrajského a celorepublikového,
to jsou počiny, které sice dětskými krůčky,
ale přesto posunují dál naši jistě společnou myšlenku vybudování Tovačova jako
příjemného a žádaného místa pro život. A
věřte nevěřte, budova zámku nám k tomu
může hodně pomoci.
Je počátek roku 2010, období, kdy
mnozí z nás bilancují, hodnotí své uplynulé činy a pracovní úspěchy či neúspěchy. Byť ne Tovačovák, avšak „tovačovský
srdcař“ mohu na závěr říci, že v uplynulých letech bylo pro zdar akce, rehabilitace
zámku a jeho okolí, vykonáno kus dobré
a poctivé práce a že se těším z dalších, byť
mnohdy méně viditelných úspěchů, které
nás společně v Tovačově čekají.
PhDr. Karel Žurek, Olomouc
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„Zprávy ze zámku… „
Listopad patří na zámku mezi měsíce,
kdy vládne klid. V listopadu se interiéry,
chodby ani nádvoří zámku nehemží návštěvníky. Je to ovšem klid relativní, neboť
po listopadu přichází prosinec – měsíc
adventu a předvánočních příprav.
Letošní Vánoce na zámku připadly na
víkend 12. a 13. prosince. Hlavní organizační tým opět tvořili především členové
obecně prospěšné společnosti Tovačovský
zámek. Suterén zámku zaplnili prodejci
nejrůznějšího zboží, a proto bylo možné koupit vánoční dárky, ozdoby nebo
drobnosti jen tak pro radost a samozřejmě ochutnat znamenitý zámecký punč.
Neustále rozšiřující se doprovodný program zapříčinil, že letos zůstala přístupná
obě křídla tovačovského zámku. Proto i
vánoční výzdoba interiérů byla nemalá.
Rytířský sál byl využit ke koncertům a
vystoupením, kaple pak zůstala otevřena
tradičnímu „slovu“ správce tovačovské
farnosti – pana Milana Miča, Vídeňské
křídlo zaplnili andělé, a to doslova. Interiéry 1. patra Vídeňského křídla byly
věnovány prohlídkám, lépe řečeno andělským prohlídkám. Návštěvníci se zde
mohli dozvědět něco o andělech, o tom,
že každý člověk má minimálně dva strážné anděly, z nichž jeden nám prý radí a
postrkuje nás do rozhodnutí a druhý
chlácholí naše smutky, když je nám bídně.
Andělé nás ovlivňují na každém kroku.
Každému dni v týdnu dokonce prý vládne jeden: pondělí – Gabriel, úterý – Uriel,
středa – Michael, čtvrtek – Zadkiel, pátek
– Anael, sobota – Samael, neděle – Rafael. Občas se ale přece jen v životě stane, že
nás neuchrání ani anděl strážný…. Našli
jste si i vy toho svého anděla alespoň o
Vánocích? Atmosféra dnes už loňských
Vánoc na zámku byla oázou klidu, vůní z
čajů, vánočky, koření a jehličí, tóny koled
jistě pomohly všem, kteří přišli, navodit
tu správnou vánoční náladu.
Období adventu na zámku ovšem
patřilo i zájemcům o historii. Ve čtvrtek
10. prosince v podvečer se v Rytířském
sále konala přednáška „Stavební a historický vývoj zahrad a parků na zámku v
Tovačově“. Přednášejícími byli Ing. Helena Hoferková a PhDr. Karel Žurek, autoři
stejnojmenné odborné práce.
Na Štědrý den se někteří z nás sešli
pod Pernštejnskou věží, aby se zaposlouchali do zpěvu, který přicházel „shůry“ (z
ochozu Pernštejské věže). Pod vedením
Lenky Čechové zazněly z úst Kateřiny
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Hrouzové, Michaely Majerové a Josefa Utěkala koledy méně i více známé.
Lahodný punč, který i tentokrát připravili manželé Svobodovi, provoněl široké
okolí. I tato akce se stala milým zpestřením v očekávání na slavnostní večeři a
„příchod Ježíška“.
Prosinec byl ovšem i měsícem, kdy
byly po několikaměsíčním snažení zpřístupněny webové stránky zámku. Informace o otvírací době zámku, ceně vstupného, o jeho historii, o plánovaných i
proběhlých akcích nebo fotogalerii nyní
najdete také na internetu. Stránky zámku
mají adresu: http://zamek.tovacov.cz.

Dětský pokoj

Poslední měsíc v roce se z bilancování, hodnocení a činění předsevzetí překlopil do ledna, a tím i do nového roku.
Se závěrem roku vždy přichází také počítání návštěvníků, kteří do zámku přišli.
I v letošním roce jich bylo více než dvacet tisíc. Těch, kteří přišli na prohlídku
zámku nebo se přišli pokochat pohledem z věže, bylo asi 7.300 a do městské
pokladny přinesli více než 300.000,- Kč.
V porovnání s rokem 2008 jich bylo asi
o 480 méně.
Nyní na zámku probíhají přípravy na
novou sezónu roku letošního. Jaká bude,
je zatím ve hvězdách. Dovolte mi ale,
abych vás alespoň prostřednictvím tohoto článku pozvala na některé akce, které
jsou naplánovány do konce dubna 2010.
V neděli 7. února v 15 hodin bude
vernisáží zahájena výstava, konaná v
rámci Národního týdne manželství,
výstava bude instalována ve Vídeňském
křídle zámku Tovačov a bude přístupná
od pondělí 8.2. do neděle 14.2., od 13 do
16 hodin.
V neděli 28. března v 15 hodin v
rytířském sále zámku Tovačov proběhne
koncert na zahájení návštěvnické sezóny
roku 2010.
O víkendu 3. a 4. dubna budou na
zámku v Tovačově zpřístupněny interiéry s velikonoční výzdobou a v suterénu
zámku proběhne velikonoční jarmark.
V sobotu 17. dubna se můžou všichni těšit na soutěž jednotlivců – Železný
hasič.
V sobotu 30. dubna se v areálu
zámeckého parku bude konat Pálení
čarodějnic.

Část výzdoby zapůjčily děti z keramické dílny
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Plakáty a pozvánky k některým zmiňovaným akcím najdete na zadních stranách
tohoto čísla Kamelotu.
V letošním roce dojde ke změně otvírací
doby na zámku. V roce 2010 bude zámek
zpřístupněn v následující době:
Duben, květen, září, říjen: sobota a
neděle, 10 – 17 hodin
Červen, červenec, srpen: úterý –
neděle, 10 – 18 hodin
Státní a ostatní svátky: 10 – 18 hodin
(v roce 2010 bude zámek zpřístupněn v
následující svátky – 5.4., 5.7., 6.7., 28.9. a
28.10.)
Skupinové prohlídky lze objednat po
dohodě dopředu v jakýkoliv termín telefonicky 581 731 309, 723 334 794, osobně
nebo e-mailem - zamek@tovacov.cz.
Tolik zprávy ze zámku….
kvetazaj

Mateřská škola
Zima, zima, zima,
to je ale príma.
Sáňkujeme, lyžujeme,
koulemi se koulujeme.

Ze sněhové
lednové povánoční
nadílky měly děti v mateřské škole velkou
radost. Zimních radovánek si opravdu
užívaly, sáňkovaly, bobovaly, koulovaly
se, klouzaly, stavěly sněhuláky, iglů, otiskovaly andělíčky a hledaly stopy ve sněhu. Nezapomněly ani na ptáčky a každý
den je chodily krmit a rády je pozorovaly
z okna na krmítku. Své zážitky ze zimního dovádění děti ztvárnily v mateřské
škole při výtvarných a pracovních činnostech. Malovaly, modelovaly, vystřihovaly sněhuláčky, ptáčky a povídaly si
o změnách v zimní přírodě. V oddělení
u Koťátek si děti udělaly dokonce bílý
den a přišly bíle oblečené. U Berušek si
hrály zase zimní pohádku „Rukavička“.
Radostná atmosféra a zimní nálada byla
také doplněna pěknou pohádkou - divadelním představením v mateřské škole
„Mášenka a zvířátka“.
Do konce školního roku čeká děti v
mateřské škole ještě spousta her a akcí s
kamarády .
V neděli 28.2. 2010 to budou např.
Dětské šibřinky, na které všechny srdečně zveme. Přijděte se vydovádět s našimi
dětmi.
Zdena Ludvová a Jana Doleželová
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Úspěchy žáků tovačovské základní školy
V roce 2009 vyhlásil časopis pro mladé keramiky GOLEM soutěž na téma
Znamení zvěrokruhu. Děti z našeho
keramického kroužku se do této soutěže
zapojily.
Fotografie zdařilých kachlí jsme odeslali a 12 ze zaslaných bylo otištěno ve 4.
čísle loňského ročníku v galerii časopisu.
Překvapení jsme se dočkali už v lednu

štír, Kateřina Vilémová

2010, kdy byly zveřejněny výsledky soutěže a naše práce získaly 1. místo.
Konkrétně znamení Štír od Kateřiny Vilémové, znamení Váhy od Veroniky Vystavělové a znamení Panna od
Martiny Bártové. Všem dětem, které se
soutěže zúčastnily, blahopřejeme a vítězům zvlášť. Zároveň přejeme všem, kteří si i letos dopřávají radost z tvoření v

keramickém kroužku, aby se jim dařilo
a jejich dílka získala úspěchy v soutěži
nebo třeba pochvalu od rodičů, příbuzných a kamarádů.
Mgr. Dagmar Nováková,
vedoucí kroužku,
a všichni, kdo nám fandí.

panna, Martina Bártová

váhy, Veronika Vystavělová
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Adventní a sváteční čas pěvecko - dramatického kroužku
KRPŠ při ZŠ a MŠ Tovačov, o.s.
Předsváteční čas jsme prožili s našimi dětmi a mládeží v klubovně pro děti
a mládež přípravou a nácvikem hudební
pohádky „O dvanácti měsících“, kterou
děti předvedly hned na několika vystoupeních.
Adventní období zahájily 6. prosince
v Oplocanech při rozsvěcování vánočního stromu i s mikulášskou nadílkou,
13. prosince vystoupily na nádvoří zámku v Tovačově, připravily vystoupení pro
rodiče a důchodce v zasněženém prostředí před klubovnou a vyvrcholením
svátečních příprav bylo tradiční Zpívání u stromečku na náměstí v Tovačově
– 22.prosince.
Mám radost z toho, že naše větší
děti a mládež nezahálí a připravily pod
vedením Jany Komárkové velmi pěkný
hudební program netradičního rázu a
svým příjemným projevem přispěly ke
zpříjemnění adventního období.
Na závěr děkuji p. Zdeňce Dopitové,
která na posledním vystoupení dětí na
náměstí podpořila práci Klubu rodičů
a přátel školy při ZŠ a MŠ Tovačov, o.s.,
krásným finančním darem, který poslouží

našemu sdružení nejen na podporu činnosti zájmových kroužků při klubovně
pro děti a mládež, ale především bude

podporou činnosti Klubu rodičů. Děkujeme!!!
Za KRPŠ při ZŠ a MŠ Tovačov, o.s.,
Jarmila Kyasová

Krajský sněm UNO
V sobotu 16. ledna 2010 se ve velkém zasedacím sále Magistrátu města
Olomouce konal XI. krajský sněm Unie
nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje. Na krajském sněmu
vystoupili zástupci Olomouckého kraje,
zástupci Poslanecké sněmovny a Senátu
Parlamentu České republiky a Evropského parlamentu zvolení v Olomouckém kraji, dále zástupci měst a regionů,
kde působí pomocníci NNO (nestátních
neziskových organizací) a zástupce Asociace nestátnch neziskových organizací v České republice. Krajský sněm se
konal pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje Ing. Martina Tesaříka, který
poděkoval Unii neziskových organizací
za dobrou spolupráci.Tohoto sněmu se
účastnili i zástupci Sboru dobrovolných
hasičů Tovačov, kteří jsou členy hasičské
sekce, která vznikla v rámci Unie nestátních neziskových organizací.
Sněm se dotkl mnoha otázek, jejichž
centrem byla tíživá ekonomická krize. Předseda Poslanecké sněmovny
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Ing. Miloslav Vlček pronesl myšlenku,
kterou si kladou všechny organizace, a to,
zda má vůbec cenu předkládat žádosti,
ať již o granty a nebo na čerpání financí z
Evropských fondů, neboť vše komplikuje
přehnané lpění na formalitách a přebujelá administrativa, což by se mělo změnit.
Předseda Asociace nestátních neziskových organizací ČR Karel Schwarz
představil projekt Týdny pro neziskový sektor, který začne 1.února 2010. V
těchto týdnech proběhnou různé semináře, které budou zaměřeny na
zlepšení spolupráce mezi
- neziskovým sektorem podnikatelským sektorem
- veřejnou správou. Rok
2010 je zaměřen na projekty boje proti chudobě a
sociálnímu vyloučení.
Mgr. Antonín Havlin
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Andělské Vánoce
Pomalu se učíme psát nový letopočet 2010. Mnozí si rádi zavzpomínají na
dobu, která novému roku předcházela,
a to na dobu adventní a její vyvrcholení
ve svátcích vánočních. Samotný advent
je dobou, kdy by se měl člověk zastavit,
zklidnit, pomalu bilancovat a hlavně začít
se připravovat na vánoční události.
Vrcholem tohoto období pro obecně
prospěšnou společnost Tovačovský zámek jsou již tradiční Vánoce na zámku,
které měly podtitul Andělé.
Návštěvníci, kteří se přišli podívat
na tuto akci, si mohli prohlédnout slavnostně andělsky vyzdobené vídeňské
křídlo tovačovského zámku. Při tématických prohlídkách se dozvěděli něco o
andělech, kdo jsou to andělé, jaké anděle
známe, jaké mají tito andělé symboly a
atributy. Prošli se peklem, neboť i padlí
andělé patří do andělských sfér, a nakonec doputovali do nebe.
Nechyběl tradiční jarmark, kde
si nejenom mohli prohlédnout, ale i
vyzkoušet mnoho dovedností, ať se jednalo o sváteční aranžování vánočních
svícnů a nebo o pletení vánočky. Pro děti
byla připravena Andělská pošta, kde si
mohly napsat a nebo namalovat to, co si
přejí pod vánočním stromečkem najít.
Doufám, že se všem jejich přání splnila.
Samozřejmě nechybělo ani občerstvení a
vynikající zámecký punč.
Každý návštěvník, stejně jako v předchozích letech, mohl také hodnotit umění
jiných, a to soutěžících, kteří se přihlásili
do soutěže o nejpůvabnější zámecký perník, tentokráte zaměřené na anděly.
Po oba dny byl připraven bohatý
doprovodný program, který si pro návštěvníky připravily děti pod vedením
svých vedoucích a učitelů. Letošním překvapením bylo sobotní Andělské světlo.
Každý z návštěvníků si mohl od „zámeckých andělů“ rozsvítit svíčku a tím si
přinést andělské světlo domů. V neděli
nechybělo ani sváteční slovo, které si připravil duchovní správce tovačovské farnosti ThDr. Milan Mičo.
Snad se organizátorům a účinkujícím při Andělských Vánocích podařilo
navodit příjemnou atmosféru Vánoc, a
tak alespoň na chvilku pomoci návštěvníkům zastavit se a hodit běžné problémy
za hlavu.
Za Tovačovský zámek, o.p.s.,
Mgr. Antonín Havlin
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Tovačovská knihovna v proměnách času
Do r. 1993 knihovna v Tovačově
poskytovala své služby v domě č.p. 361
na Široké ulici v prostorách o velikosti
asi dvoupokojového bytu. Nabídka knih
se skládala z beletrie českých autorů a ze
světové literatury převládala díla spisovatelů spřátelených zemí zastoupených v
RVHP. Odbornou část převážně zastupovaly tituly s politickým zaměřením, dále
různé slovníky, encyklopedie a příručky
se zájmových zaměřením.
Nové knihy byly dodávány z Městské
knihovny v Kojetíně, která zajišťovala
jejich výběr
a zpracování. Poté každý soubor těchto novinek cirkuloval po určitou dobu
mezi knihovnami v Tovačově, Lobodicích
a Troubkách. Po ukončení tohoto oběhu byly vráceny zpět do Kojetína a pak
rozděleny do stálého fondu jednotlivých
knihoven. Nové knihy měly v knihovně své vyhraněné místo a informace o
nich byly čtenářům poskytnuty osobně
při výběru knih. Jakmile uplynula doba
určená k zapůjčení, musely se tyto knihy
znovu shromáždit, aby je bylo možné převézt do další knihovny. Často bylo nutné
navštívit čtenáře, kteří je včas nevrátili, a
zajistit tak jejich kompletnost. Další službou byla možnost zapůjčení chybějícího
titulu z jiné knihovny. V případě, že měl
čtenář zájem o konkrétní knihu, následovalo písemné zaslání žádanky a vyčkání,
zda-li a kdy bude tato žádost vyřízena.
Do r. 1990 neexistovaly čtenářské
poplatky a mezi tzv. „zaregistrovanými“nahlášenými čtenáři bývaly i celé rodiny.
Četlo se hodně a hlavně četly i děti a mládež. Ale tehdejší nabídka knih se zdaleka
nemohla rovnat té současné.

Veškerá knihovnická administrativa a
evidence byla vedena ručně psanou formou vč. lístkového katalogu.
V průběhu let prošla knihovna mnohými zásadnějšími změnami. Několik
roků byla i „pobočkou“ Městské knihovny v Přerově, která zajišťovala většinu
ekonomických a provozních záležitostí.
V současné době je zřizovatelem
knihovny město Tovačov, které vyčleňuje
ze svého rozpočtu náklady na její provoz.
Pracovnice knihovny hospodaří s přidělenou finanční částkou a zajišťuje nákup
knih a časopisů. Původní knižní fond byl
z velké části nahrazen novými tituly a
ročně je zakoupeno v průměru kolem 700
nových svazků. Zastaralé a opotřebované
knihy jsou průběžně vyřazovány a nabízeny zájemcům za symbolické ceny. Při
nákupu novinek je přihlédnuto zejména
k zájmům a potřebám čtenářů. Knihovna je vybavena výpočetní technikou a
novým plně automatizovaným knihovním systémem, jehož prostřednictvím
probíhá veškerá knihovnická evidence.
Registrovaní uživatelé obdrží laminované čtenářské průkazy s čárovým kódem,
kterým jsou označeny i všechny knihy a
časopisy určené k půjčování. Toto značení zajišťuje přesnou evidenci a pohyb
půjčovaných dokumentů.
Lístkový katalog je nahrazen elektronickým a zájemci si mohou prostřednictvím on-line katalogu na webu zjistit
konkrétní tituly, které jsou v knihovně
k dispozici. Návštěvníci knihovny mají
možnost využívat PC s připojením k
internetu vč. reprografických služeb.
Veškeré informace o knihovně, jejích

službách, knižním fondu, novinkách vč.
on-line katalogu jsou na webových stránkách www.knihovnatovacov.cz. Prostřednictvím elektronické pošty probíhá
i vzájemná komunikace mezi čtenáři a
knihovnou, např. rezervace knih, prodloužení výpůjček, objednávka titulů z
jiné knihovny a jiné služby.
Závěrem ještě několik čísel: v r. 2009
se zvýšil počet registrovaných čtenářů na
307, uskutečnilo se na 17 780 výpůjček,
bylo zakoupeno téměř 900 nových titulů a v knihovně je k dispozici více než 12
000 svazků.
I když lidé všeobecně tvrdí, že na čtení knih nemají čas, statistiky knihoven to
popírají.
Bohatá nabídka knižní produkce je
natolik lákavá, že zajišťuje tržby v obchodech, ale také zvyšuje počty čtenářů
knihoven, neboť vzhledem k poměrně
vysokým cenám knih je možnost jejich
zapůjčení za symbolický registrační
poplatek více než výhodná.
A jak prohlásil známý fejetonista
Rudolf Křesťan: „Pokládám knihu za
velkolepý vynález, knihtištění nebylo
překonáno ani rozhlasem ani televizí.
K náležitému používání rádia a televize
je zapotřebí elektrické energie, kdežto k
plnému užitku z knihy stačí jen energie
člověčí.“
Dodatek: „Záliba ke čtení a knížkám
je jedna z mála jistot na celý život.“
Lenka Pazderová, knihovnice

Klub rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Tovačov, o.s.,
oznamuje rodičům změnu provozní doby v klubovně pro děti a mládež:
Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:
Sobota:

9.00 - 11.00 hod. Sluníčko,
--9.00 - 11.00 hod. Sluníčko,
----10.00 - 12.00 hod. pěvecko-dramatický kroužek

--16.00 - 19.00 hod. + tvořivý kroužek
16.00 - 19.00 hod.
16.00 - 19.00 hod.
---

Těšíme se na všechny děti, které si rády hrají s kamarády. Máme pro děti zajímavé prostory ke hraní, stavebnice, didaktické
hry a pomůcky k rozvoji manipulačních dovedností, rozumových schopností a také sportovní náčiní na posílení pohybových
dovedností.
Srdečně zveme všechny rodiče k návštěvě prostor klubovny (ul. kpt. Jaroše, vedle MŠ).
Za kolektiv klubovny Jarmila Kyasová
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Primice
Vážení spoluobčané,
nevím, kolik z nás si něco představí pod pojmem primice. Jistě toto slovo
nepatří do slovníku denně užívaných
výrazů. Někdo možná bude hledat souvislost se slavnostním ukončením studia
označovaným jako promoce, jiný si z onoho slova odvodí, že by se mohlo jednat o
něco, co má spojitost s číslovkou jedna.
Druhá varianta je velmi blízká skutečnému významu zmíněného slova, ale
je nutné ji doplnit. Termínem primice

se rozumí první mše svatá, kterou nově
vysvěcený kněz slouží obvykle ve své rodné obci. Domnívám se, že tato událost
má svůj význam nejen pro věřící, pro něž
je primice příležitostí děkovat Bohu za to
dobré v našem životě, ale pro celou obec.
A ještě jeden, zcela zvláštní význam
má primice pro Tovačov. Předpokládám,
že všichni tovačovští občané znají legendu, podle které vyslovil svatý Jan Sarkander při svém zatčení nad naším městem
kletbu, aby z Tovačova už nikdy nevzešel

kněz. Každá primice sloužená v Tovačově
dokazuje, že vyslovení kletby není hodné
světce a že se jedná opravdu jen o legendu.
Zatím poslední primici sloužil v Tovačově P. Josef Hymer v roce 1939.
Na tu následující, kterou budu slavit
3. července t. r. v kostele sv. Václava, bych
Vás chtěl už teď všechny pozvat.
Jan Šimoník

Tříkrálová sbírka v letošním roce …, již desátá…
Začalo to jako obvykle. V půlce listopadu mi přišel e-mail z přerovské Charity, že na začátku ledna má v děkanátu, a
tedy i v Tovačově, proběhnout jubilejní
už desátá Tříkrálová sbírka.
Ale dál to jako obvykle nepokračovalo: letos nebyly problémy se zajištěním
vedoucích skupinek, děcek ani oběda.
Stačilo poprosit o spolupráci Klub rodičů a přátel školy a pak už jen v klídku
vyzvednout na Charitě kasičky, nechat je
na městském úřadě zapečetit, vypsat pár
lejster a čekat na den D.
Tím pro nás byla sobota devátého
ledna. Teta uvařila guláš, a když se před
půl dvanáctou na faře otevřely dveře a
dovnitř vešli první koledníci-strávníci,
byl úspěch sbírky předem zajištěný. Po
obědě se přidali ostatní, nastrojili jsme
se do královských kostýmů, nafasovali
kasičky, křídy, cukříky, kalendáře (někteří nafasovali i dopravní prostředky: sáně
s rodičovským pohonem) a mohli jsme
vyrazit. Protože nás bylo dost, tak se jedna skupinka vydala i do Annína, a pokud
nás bude dost i příští rok, tak bychom
rádi koledovali i v Ivani, Klopotovicích
a Oplocanech. Po návratu na faru jsme
dojedli guláš, děcka za poctivě odvedenou práci dostala balíček sladkostí, trochu jsme uklidili a rozešli se.
Při koledování jsme měli motivaci jako hrom: vybrat víc než loni. To se
podařilo, vybrali jsme něco málo přes
čtyřicet tisíc. Z obcí děkanátu se vybralo víc jen v Přerově a Troubkách. Však
se také na vybrání této rekordní částky
podílel rekordní počet skupinek, a to
dvanáct. Pamatuji si, že loni bylo šest
vedoucích a hodně děcek, já jsem měl
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ve skupince čtyři kluky. A zpívali jsme:
My tři králové… Čísla trochu neseděla,
ale co na tom. Letos vzhledem k tomu,
že vedoucích bylo dvakrát tolik než loni
a děcek zhruba stejně, tak ve skupinkách
byla dvě děcka a zase jsme zpívali: My tři
králové… Pak se v tom vyznejte.
Tříkrálovou sbírku bych nedokázal
zorganizovat bez pomoci lidí z Klubu
rodičů a přátel školy. Za to jim patří velké
díky stejně jako ostatním, kteří se podíleli
na přípravě a realizaci Tříkrálové sbírky, a
stejně jako všem, kteří přispěli na dobrou
věc.
Tolik hlavní organizátor Franta Lízal.
Co k tomu dodat? Snad by vás mohl
z dlouhodobějšího hlediska zajímat celkový výsledek. Proto několik čísel ze statistiky:
První Tříkrálová sbírka se uskutečnila v roce 2001. Tehdy se vybralo 15.800,- Kč. Letošní, poslední, byla
konána 9. ledna. Vybralo se celkem

40.085,- Kč. Přerovská Charita ve svém
obvodu vybrala 613.766,- Kč. Nejvíce bylo vybráno v Přerově 94.417,- Kč
(Přerov včetně Dluhonic, Žeravic,
Henčlova, Lověšic a Předmostí), druhé
místo zaujímají Troubky -53.254,- Kč,
a na třetím místě se umístil Tovačov. Dále
následují Horní Moštěnice a Vlkoš.

Přehled sbírek za dobu jejich trvání:
Rok
Přerovská Charita
Tovačov:
2000
44.447,- Kč
---2001 229.895,- Kč
15.800,- Kč
2002 311.906,- Kč
18.603,- Kč
2003 400.100,- Kč
24.019,- Kč
2004 442.279,- Kč
17.046,- Kč
2005 624.266,- Kč
29.000,- Kč
2006 531.831,- Kč
31.948,- Kč
2007 558.193,- Kč
28.244,- Kč
2008 568.028,- Kč
31.948,- Kč
2009 616.806,- Kč
34.779,- Kč
2010 613.766,- Kč
40.085,- Kč

Poděkování patří zejména všem organizátorům, dobrovolníkům a dětem.
Děkuji však také všem farníkům a občanům, kteří tímto způsobem vstřícně přijali skupinky dětí i dospělých a přispěli
na potřeby lidí, jež žijí v nouzi u nás či v
zahraničí.
P. Mgr. Milan Mičo Th.D,
správce farnosti
Aj., kronikář
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Vánoční hvězdy nejsou pro mnohé jen symbolem Vánoc
Když v roce 1998 přišla s nápadem
prodávat květinu – vánoční hvězdu Eva
Dvořáková (členka výboru Sdružení
Šance), jen málokdo věřil, že se tento
nápad ujme a přeroste do rozměrů, které má dnes. Myslím, že za těch 12 let je
mezi námi jen málo lidí, kteří by neslyšeli o charitativní sbírce olomouckého
Sdružení Šance – prodeji vánoční hvězdy. V letošním roce se podařilo vybrat
rekordní částku. Všem, kteří se nějakým
způsobem angažovali při prodeji, podpořili jej anebo přispěli finančním obnosem,
věnovaly členky Sdružení Šance děkovný
dopis. Jeho text si můžete přečíst v následujících řádcích.
V předvánočním období roku 2009
proběhla již dvanáctým rokem sbírka
„Vánoční hvězda“. Společně se nám podařilo shromáždit zatím nejvyšší částku, a to
1 268 970 Kč. Výtěžek bude věnován na

humanizaci prostředí a léčby pro děti na
hemato-onkologickém oddělení na dětské
klinice v Olomouci, přesněji na financování výtvarné výzdoby posledního pokoje
pro malé pacienty, na sociální program
pro rodiny nemocných dětí – placení
poplatků za pobyt v nemocnici za dítě a
matku, zakoupení dárků dětem k narozeninám, svátku a ukončení léčby. Poskytneme finanční podporu rodině v případě, že
nemocné dítě musí podstoupit transplantaci kostní dřeně v Praze. Našim cílem je
co nejvíce zpříjemnit dětem jejich dlouhodobý a náročný pobyt v nemocnici.
Část výtěžku použijeme pro realizaci
rekondičních pobytů v letním a zimním
období, které usnadňují dětem po ukončení léčby návrat do běžného života, podporují jejich psychickou i fyzickou kondici.
Srdečně vám děkujeme za Vaši pomoc
a ochotu při organizaci celé akce. Jsme
rádi, že společně s námi věříte v úspěšnou

léčbu těžce nemocných dětí.
Ať se Váš život naplní zdravím, láskou,
pohodou a porozuměním po celý rok.
S úctou Iveta Kohnová a Eva Dvořáková, Sdružení Šance – sdružení rodičů
a přátel hemato-onkologicky nemocných
dětí.
Prodejem vánočních hvězd ovšem
charitativní činnost Sdružení Šance
nekončí. Podpořit je můžete i jakkoliv
jinak a kdekoliv jinde. V květnu (22.5.) se
ve spolupráci s městem Tovačov připravuje akce nazvaná „Dětský den se Šancí“,
která naváže na loňský úspěšný startovací ročník. Výtěžek celé akce bude věnován opět Sdružení Šance a snad alespoň
trošku pomůže zmírnit strach a utrpení
z dlouhé a těžké léčby dětí bojujících se
zákeřnou chorobou.
kvetazaj

Regintour a GO 2010
Od 14. do 17. ledna se na brněnském
výstavišti konal dvacátý ročník mezinárodního veletrhu průmyslu cestovního
ruchu - GO 2010 a devatenáctý ročník
mezinárodního veletrhu turistických
možností v regionech - REGIONTOUR
2010.
Regiontour
tradičně
představil
turistickou nabídku všech krajů České
republiky, tuzemských regionů, měst,
incomingových agentur a nechyběly ani
regiony okolních zemí, kterých bylo letos
o něco více než vloni. Díky přestěhování
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do nového pavilonu P se celý REGIONTOUR včetně doprovodného programu
vešel pod jednu střechu.
Inspiraci k zahraničním cestám a
pobytům přinesl jubilejní 20. ročník
veletrhu GO, konaný v pavilonu F. V
nabídce jeho vystavovatelů - tuzemských
cestovních kanceláří a agentur, zahraničních turistických centrál i poskytovatelů
služeb cestovního ruchu - se objevilo na
120 zahraničních destinací.
Už první den veletrhu byl na pokladnách zaznamenán velký zájem ze strany

návštěvníků. Branami výstaviště prošlo
téměř 11 tisíc profesionálů. V prvních
dvou dnech si veletrhy prohlédlo více než
18 tisíc registrovaných odborníků. Celková návštěvnost podle odhadu překoná
loňských 32 tisíc osob. Zahraniční návštěvníci přijeli ze 14 zemí, především ze
sousedního Slovenska a Polska, ale jednotliví zájemci dorazili také z Austrálie,
Malty nebo Egypta.
Tovačov měl tradičně zastoupení
ve stánku Olomouckého kraje. U pultu
„Střední Haná“ jsme propagovali naše
město v sobotu 16.1. Vystřídali jsme se
se zástupci města Kojetína a Němčic na
Hané. Místo propagace našeho mikroregionu bylo trošku odlišné než v loňském
roce. Z pravé strany byl umístěn region
Přerovsko a město Přerov, kteří si s sebou
přivezli maketu mamuta a pračlověka,
z levé stravy se k nám linuly nejrůznější vůně, neboť byl zde umístěn prodejní chladící box z Loštic, u kterého bylo
stále plno. Samozřejmě jsme této známé
lahůdce také neodolali. Utvrdili jsme se
ale v tom, že Olomoucký kraj je zdrojem
inspirace nejen v oblasti památek, které
na jeho území najdeme, ale také zážitkem
gurmánským, protože chutě a vůně, které
tato krajina nabízí, jsou bezbřehé.
kvetazaj
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Rok s nulou na konci …
A zase začínám další rok. Rok 2010.
Tentokráte rok s desítkou a s nulou na
konci letopočtu. Jeho přivítání bylo
poznamenáno deštivým počasím a vlhkost plískanic lezla až na kůži. Rakety a
ohňostroj však nebránily tomu, abychom
mu popřáli pěknou a úspěšnou cestu do
jeho 365 dnů. Listoval jsem v kronice
našeho města, a tak nabízím čtenářům
Kamelotu podívat se, co se událo v letech,
kdy naši předkové také psali na konci
letopočtu desítku nebo jen nulu….

Tovačovská pamětní kniha nabízí:
(Byla založena v roce 1924.)

mlýnský náhon. Z fotbalového hřiště byl
udělán výběh pro telata a jalovice. Břízová alej byla ohraničena ostnatým drátem
a pod břízami se kupily hromady hnoje.
Památky na republiku musely být odstraněny.
- Byl zakázán poslech cizího rozhlasu. Na
radiu musel být nalepen štítek „Pamatuj,
poslouchání cizího rozhlasu se trestá káznicí a smrtí“.
- Byl zakázán židům vstup do všech
veřejných místností a stanoveny hodiny
židům pro nákup v obchodech.
- Vedoucí sirotčince paní Mildnerová
se odstěhovala z Tovačova a tovačovský
sirotčinec převzaly řádové sestry z tovačovského kláštera.

1920
- Byl založen nový spolek „Sportovní
klub“. Jeho předsedou byl drogista pan
Val. Krist. Klub pěstoval hlavně kopanou.
- Ve městě se usadil nový zubní technik
St. Indrák a pobyl ve městě asi dva roky.
Ještě téhož roku se v Tovačově usadil
nový lékař Dr. Jan Pluskal.
- Bylo provedeno první sčítání lidu v ČR.
Výsledky byly oznámeny až v roce 1921
a podle nich měl Tovačov 3.052 občanů,
z toho 1374 mužů a 1678 žen. V těchto
výsledcích jsou i počty z Annína a Cvrčova. Bude možná zajímavé poznamenat,
že z tohoto počtu bylo národnosti českoslov. 2.983 občanů, 4 občané s německou
příslušností. Dále pak 9 židů a cizozemců 56. Podle náboženského vyznání se
hlásilo 2596 občanů k římskokatolické
církvi, 6 bylo evangelíků, 88 izraelitů, 261
československé církve a 97 občanů bez
vyznání.
1930
- Kronikářem se stává pan Josef Krevňák, člen obecního zastupitelstva, místo
odborného učitele pana Josefa Zubaníka,
který odešel na nové působiště.
- Vydlážděna vozovka na náměstí v šíři 6
metrů za obnos 139.871,- Kč firmou bratři Jaškové z Přerova. Současně byla provedena i kanalizace náměstí a tu prováděla firma Aloise Čechmánka z Tovačova.
- Byla zakoupena pro hasičský sbor nová
motorová stříkačka za 39.780,- Kč. K ní
pak se dokoupilo ještě 500 metrů potřebných hadic.

1970
- 15. října navštívil Tovačov v rámci jednodenní návštěvy na Přerovsku prezident
republiky Ludvík Svoboda – prohlédl si
zámek a JZD.
- V červenci uveden do zkušebního provozu nově vybudovaný závod pro těžbu štěrkopísku ve Skašově s produkcí
1,300.000 m3 ročně.
- V prosince byl předán městu zástupcem
KNV statut města a městského NV.

1940
- Od 1. března zaveden letní čas v celé
Říši a v březnu pak uzavřen i průchod
zámkem a odstraněn i můstek přes

1980
- Sčítání lidu ke dni 1.11.: Tovačov včetně
místních částí má trvale přihlášeno 3.253
obyvatel, z toho 893 mužů a 718 žen a má
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1950
- Dnem 1. ledna 1950 se uzavírají sňatky
na Místním národním výboru.
- Dne 18. ledna přebírá NV od Hanáckých pivovarů hostinec „Na Západě“ v
Jiráskové ulici a nájemcem se stal pan J.
Kubáč.
- Dne 10. března převzal MNV od národního fondu zdejší zámek do vlastnictví.
- Křenovský rybník musel být vyloven
pro nedostatek vody v mlýnském náhonu. Kapři byli prodáni do Přerova a Prostějova, zbytek by puštěn do Moravy.
Opravoval se totiž boleloucký splav.
- Došlo ke zrušení hostince „Na Pořádce“
a dnem 1. listopadu byla zde zřízena školní jídelna.
1960
- Při volbách 12.6. bylo zvoleno 30 poslanců a předsedou MNV se stává Antonín
Bujgl, tajemníkem Jaroslav Minařík.
- První máj se poprvé oslavoval v zámku.

763 domů. V Tovačově je 550 důchodců,
z toho 147 invalidních.
- Základní škola má 504 žáků, z toho 257
dívek. Z Tovačova je 388 žáků, 36 z Lobodic, 56 z Oplocan, 20 z Klopotovic a 2 z
Ivaně.
- 10. února bylo započato s demolicí
bývalé mlékárny v tehdejší Denisové ulici. Byl tak připraven prostor pro výstavbu
nákupního střediska.

1990
- V červnu se konaly parlamentní volby
a v listopadu pak volby do městského
zastupitelstva. Na ustavující schůzi 8.12.
byl zvolen starostou p. Vladimír Vybíral,
zástupcem starosty pan Zdeněk Fojt a
tajemníkem byl jmenován Ing. Vladimír
Velický.
- Osamostatňuje se závod Prefa a je
založena společnost s r.o. Topos Prefa.
2000
- V průběhu roku přibylo v Tovačově 15
občanů a k 31.12. měl Tovačov 2.661 obyvatel, z toho 1.235 mužů a 1.411 žen
- Hanácký soubor Hatě Tovačov připravil svým členům Petře Kohnové a Petru
Formánkovi dne 29. dubna opravdovou
hanáckou svatbu. Ženich i nevěsta byli v
krojích a zámecké nádvoří se roztančilo
mnohými svatebními zvyky, které si soubor připravil nejen pro novomanžele, ale
i pro širokou veřejnost.
- Dnem 18. srpna se stává tovačovským
farářem P. Milan Mičo Th.D.
- V polovině září byl, po více jak jednom
roce, znovu otevřen hotel U Tří králů.
A poněvadž rok 2000 byl posledním
rokem druhého tisíciletí používám k uzavření našeho putování za událostmi let s
končícími číslicemi nula nebo deset zápisem z kroniky roku 2000:
… Za těch tisíc roků prošel Tovačov
a jeho okolí dějinným úsekem, ve kterém se objevily první písemné zprávy o
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našem sídlišti, ve kterém Tovačov rostl
jak ve významu, tak i v počtu obyvatel.
Byla to období, kdy člověk si podmaňoval přírodu, ale kdy také příroda ukázala svoji sílu a ničila, co člověk vybudoval.
Bylo to tisíciletí bojů a válek, tisíciletí
utlačování prostého člověka, tisíciletí
nesvobody a snahy o zlepšení životních
poměrů.
S každým stoletím člověk rostl a v
posledních dvou stoletích tolik, že se přestalo svítit loučemi, že člověk se vznesl do
vzduchu a oblétal nejen zemi, ale dostal

se i na měsíc. Rostl v kultuře a umění,
ale rostl také v sobectví. Dnes je člověk v
zajetí počítačů a mobilů. Události se šíří
tak rychle, že ještě pomalu událost ani
neskončí a již o ní ví celý svět.

žili naši předkové a jak jsme žili my. Kéž
Spanilá věž tovačovského zámku se vždy
jen usmívá nad radostnou prací našich
obyvatel pro blaho těch, kteří bydlí nejen
v Tovačově, ale i v celé naší krásné vlasti.

Co popřát našim budoucím? Aby se
na řádcích kroniky, a kronik vůbec, objevovaly v příštích letech jen zprávy o tom,
že člověk žije nejen v míru, ale i s mírem
a pokojem v srdci. Aby objevy sloužily jen
prospěchu lidstva a ne válkám, aby drogové šílenství se vyhnulo našemu okolí, aby
tovačovský zámek by psanou knihou, jak

A co se bude psát o roku 2010? To
nevím, to necháme budoucnosti. Ale jistě mu všichni přejeme, aby všichni jeho
obyvatelé byli šťastni, aby s přehledem
překonávali všechny překážky, které další
dny roku přinesou a s úsměvem šli vstříc
dalším událostem.
Aj.

Národní týden manželství – „V bohatství i chudobě“
(Impulz k zamyšlení, jak uskutečnit sen o hezkém vztahu na celý život)
Co je Národní týden manželství?
Také tento slogan slyšíte poprve a nevíte, co si pod ním představit? Alespoň
některé otazníky se vám podaří rozluštit po přečtení tohoto článku.
První Národní týden manželství
(NTM) byl uspořádán ve Velké Británii
v roce 1998 a od té doby se tam koná
každoročně. Podporu mu vyslovila
řada známých osobností včetně ministerského předsedy Tony Blaira. U nás je
organizátorem Sdružení generací, o.s.,
jehož předseda se inspiroval ve Velké
Británii a v roce 2007 inicioval
uspořádání prvního NTM v
České Republice a nebyl sám.
Týdnem manželství ve Velké
Británii se inspirovali i např. ve
Švýcarsku, Holandsku, Německu, Irsku, Maďarsku, ale i v
Americe.
Každý rok v týdnu, kdy svátek slaví sv. Valentýn, je Národní týden manželství příležitostí
pro všechny páry zaměřit se na
svůj vztah. Valentýn je synonymem romantiky a týden
manželství se jí určitě vyhýbat
nebude, stejně jako přátelství,
komunikaci, odpuštění a radosti, které by v manželství neměly chybět.
Jak je na tom manželství v České
republice ukazuje následující statistika:
• V současnosti se u nás rodí více než
30% dětí mimo manželství.
• Každé druhé manželství končí rozvodem.
• 47% párů uvádí jako důvod rozvodu rozdílnost povah.
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• Rozvody, kterých je každý rok více
než 33 tisíc, přijde ročně o jednoho z
rodičů přes 20 tisíc dětí, které tak samy
získávají negativní zkušenost s manželstvím.
• Průměrná délka trvání manželství v
ČR je 13 let.
• Zhruba 70% rozvádějících se párů
má děti.
• Dochází k výraznému nárůstu
soužití nesezdaných párů jako alternativy manželství, přičemž četnost rozpadu těchto vztahů je mnohem vyšší

než u manželství se všemi negativními
dopady na děti těchto párů.
Dobré partnerské vztahy jsou jedním ze základních předpokladů pro
kvalitní život jednotlivců i společnosti. Stěžejní role manželství v naší společnosti spočívá mimo jiné v tom, že
poskytuje stabilní a láskyplné prostředí
k výchově dětí a jako takové potřebuje
podporu.

NTM
• vytváří prostor, kde si můžeme připomenout, že spokojené manželství
není samozřejmost, ale vztah, který bychom měli rozvíjet,
• jeho posláním je připomenout si
alespoň jednou za rok rozmanitost a
krásu manželství jako základu života
rodiny,
• je příležitost pro ty, jejichž cílem je
pracovat na rozvoji a kvalitě manželství. Myšlenka organizování Národního
týdne manželství je iniciativa otevřená
všem, kdo si myslí, že manželství je dobrá věc.
Letošní čtvrtý ročník NTM
bude u nás v ČR zahájen 8. února 2010 v Senátu PČR tiskovou
konferencí pod záštitou místopředsedy Senátu doc. JUDr.
Petra Pitharta a bude probíhat
v týdnu od 8.-14. 2. Vedle hesla
„Dobré manželství není samozřejmost“, které provází NTM
od prvního ročníku, organizátoři kampaně zvolili ještě pro
letošní rok heslo z tradičního
manželského slibu - „V bohatství i v chudobě“.
Letos poprvé se k NTM připojíme i my v Tovačově. V týdnu od 7.
2. do 14. 2. proběhne v našem městě
řada akcí, na něž vás všechny zveme
nejen prostřednictvím tohoto čísla
Kamelotu.
kvetazaj
Informace k tomuto článku byly
čerpány na web. stránkách www.tydenmanzelstvi.cz

Číslo 1/2010

Tovačovský Kamelot

O nejhezčí turistickou pohlednici ČR pro rok 2010
V prosinci 2009 byla do soutěže „O nejhezčí turistickou pohlednici“ přihlášena i pohlednice tovačovského zámku. V sobotu
16.1. v rámci veletrhu Regiontour 2010 byly vyhlášeny výsledky, ale pouze do 3. místa, takže jsme se umístění naší přihlášené
pohlednice nedozvěděli. Na webových stránkách organizátorů (www.pohadkovekralovstvi.sweb.cz) jsme ale po skončení veletrhu
ve výsledkové listině našli, že si naše pohlednice nevedla zas tak špatně. Umístila se na čtvrtém místě mezi 114 finálovými pohlednicemi.
Regiontour BVV, Asociace turistických informačních center České republiky,
Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism , Český Rozhlas,
Klub českých turistů,
Oborová zdravotní pojišťovna,
Deníky Bohemia, časopis Turista
a Pohádkové království, o.s.,
děkují
za spolupráci při organizaci
XIII. ročníku soutěže
O NEJHEZČÍ TURISTICKOU POHLEDNICI ČESKÉ REPUBLIKY 2010
konaného 14.-15. 1. 2010
v rámci veletrhu
REGIONTOUR BRNO 2010.

Výsledková listina:

umístČní

název

autor

1.

NYMBURK

Ing. Ivan Ulrych

2.

HLUBOKÁ NAD VLTAVOU

Aleš Motejl

3.

ýESKÉ STěEDOHOěÍ

Ing. D. Fiker

4.

TOVAýOV

Zámek Tovaþov

5.

POZDRAV Z ýESKÉHO RÁJE

František Kousal

6.

VÁNOýNÍ POZDRAV
Z NYMBURKA

Ing. Ivan Ulrych

7.

MċSTO DOBěANY

Hanzar - PĜeštice

8.

PLZEĕSKÝ KRAJ

TuristĤ ráj

9.

HRUBÝ JESENÍK

Ing. Jan Vondra

10.

HRAD STěEKOV

Ing. D. Fiker

Rotunda sv. Petra ve Starém Plzenci

Finále se zúčastnilo 114 pohlednic od 46 autorů.
Hlasovalo 109 odborných účastníků výstavy REGIONTOUR BRNO 14. – 15. 1. 2010.
kvetazaj

Číslo 1/2010
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Cyklostezka Bečva – první „cyklodálnice“ C1
Jsem velmi rád, že mohu všechny příznivce cykloturistiky potěšit informací
o zcela mimořádném projektu, do kterého se v uplynulém roce zapojilo také
naše město. Jedná se o cyklostezku Bečva, která povede od pramene Rožnovské
nebo Vsetínské Bečvy až po její soutok s
řekou Moravou nedaleko našeho města.
V Tovačově se pak propojí s již několik
let existující a populární cyklotrasou
Moravská stezka. Velmi mě těší, že se
nám podařilo do příprav projektu zapojit
a přispět tak k další popularizaci a propagaci našeho města v oblasti cestovního
ruchu. Předpokládám, že nová cyklostezka Bečva přivede do našeho města další
návštěvníky, kteří se budou těšit z naší
pohostinnosti.
Prvními počiny, které se k projektu
cyklostezky Bečva vážou, je schválení
nového loga, příprava webových stránek
a prvního propagačního letáku, ze kterého vám předkládám tento přepis:

„Doslova od horských pramenů do
údolí se můžeme vydat na kole díky ojedinělému projektu cyklostezky Bečva,
která je součástí tzv. „cyklodálnice“ C1.
Od pramene Rožnovské nebo Vsetínské
Bečvy až po její soutok s Moravou projedete více než141 km po značené cyklotrase vinoucí se podél řeky Bečvy. Přes dva
kraje, Zlínský a Olomoucký, projedete
malými i většími obcemi, městy, malebnou krajinou, poznáte i jinak zajímavá
místa, turistické atraktivity, ale především budete mít možnost se v sedle kola
vydat na nezapomenutelnou cestu.
Vybrané úseky cyklostezky Bečva
nabízejí možnost vyžití také pro in-line
bruslaře, kde budou moci vyrazit na
asfaltem upravenou stezku a vychutnat si
tak jízdu malebnou přírodou podél řeky.
Přijďte si vyzkoušet tuto „dálnici“ na kole,
na bruslích nebo třeba jen pěšky.

www.valassko-hornivsacko.cz
www.vsetin.cz
www.roznov.cz
www.valasskemezirici.cz
www.ihustopece.cz
www.hranicko.eu
www.mesto-lipnik.cz
www.prerov.eu
www.tovacov.cz

www.cyklostezkabecva.com
Pokud rádi jezdíte na kole, můžete
začátkem léta směle vyrazit na výlet. Vřele doporučuji.

Těšíme se na vás na každém kilometru
Mgr. Leon Bouchal

Turnaj v badmintonu
V sobotu 9. ledna 2010 se ve sportovní hale v Tovačově uskutečnil turnaj
v badmintonu, který uspořádali členové
oddílu badmintonu při asociaci Sport pro
všechny. Jako vzpomínka na významnou
osobnost tovačovského badmintonu byl
turnaj nazván „Memoriálem Dany Kouřilové“.
I přes neobvykle velký příděl sněhu se
této akce aktivně zúčastnilo 20 dvojčlenných týmů z Tovačova (10 dvojic), Beňova, Uhřičic a dalších obcí.
Složení jednotlivých týmů bylo velmi
různorodé. Byli zde hráči dorosteneckého věku, ale naopak i hráči již časem
značně protřelí. Týmy byly složeny bez
rozdílu pohlaví.
Odehrálo se celkem devět kol zápasů
podle pravidel švýcarského systému. Na
regulérnost turnaje dohlížel osvědčený
rozhodčí pan Vojtěch Zona.
Je třeba poděkovat celému týmu
oddílu tovačovského badmintonu za
výbornou organizaci a obětavou práci při
přípravě tohoto turnaje, jsme také rádi, že
jsme dokázali získat sponzorský dar od
města Tovačov v podobě několika cen a
příspěvek na občerstvení. Je jenom dobře, že je podporován i sport, který není
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tak populární jako jiné sporty.
Celý turnaj se uskutečnil v přátelské
atmosféře a všichni se těší na další setkání.

Pavel MERTA
předseda oddílu

Číslo 1/2010

Tovačovský Kamelot
Tabulka pořadí jednotlivých týmů:

Číslo 1/2010
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Začátky naší fotbalové nejmladší přípravky
Od loňského podzimu se věnujeme
naší nejmladší fotbalové generaci, roč.
2003, 2004, 2005.
S letošním rokem přichází první
fotbalová utkání, prozatím mezi našimi
chlapci. Fotbalová příprava pro kluky
znamená pravidelné tréninky pod vedením ochotných tatínků (trenérů) - Zdeněk Válek, Milan Kyas - na fotbalovém
hřišti v sezónním čase a v hale TJ Sokol
Tovačov v podzimním a zimním období.
Chlapci oblékají kanárkově žluté dresy,
které jim zakoupilo Rybářství Tovačov p. Jiří Zahradníček, a sadu nových míčů
dostali od p. Stanislava Navrátila z Ivaně.
Tímto sponzorům děkujeme za spolupráci
a podporu nejmladších fotbalistů.
Děkujeme vedení oddílu kopané za
podporu činnosti, rodičům, kteří ochotně spolupracují a vedou děti ke sportovnímu vyžití, a všem, kteří kluky přichází
povzbuzovat.
Kyasová Jarmila
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Pro malé zájemce roč. 2003, 2004,
2005, kteří mají zájem se k našim svěřencům přidat:
Trénink fotbalové přípravky je každý
pátek od 17.30 – 19.00 hod. ve sportovní

hale. S sebou si nosíme halovou obuv s
bílou podrážkou, sportovní oděv a pití.
Na všechny malé fotbalisty se moc
těšíme!!!!!!!!!!

Číslo 1/2010

Tovačovský Kamelot

Klub rodiĀĪ a pĢátel školy pĢi ZŠ a MŠ TovaĀov, o.s., a CA Blaho
poĢádají
v termínu 10.–17. 7. 2010

Místo urĀení: Rusava – JestĢabí.
Cena: 2.850.- KĀ ( cena zahrnuje dopravu, ubytování, stravu a pitný režim).
PĢihlášky najdete na www.krpstovacov.wbs.cz.
Zálohu a pĢihlášky vybírá p. Žáková každou stĢedu v klubovnď pro dďti a
mládež (ul. kpt. Jaroše, vedle MŠ), popĢ. dohodou na tel. 604745592, nejpozdďji
do konce února 2010.
Na dďti Āeká spousta zajímavých her a soutďží, toulky pĢírodou, poznávání
nových krajin a zajímavostí.

Číslo 1/2010
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14.HANÁCKÉ BÁL
PoĜádá hanácký taneþní soubor „HatČ“ Tovaþov


.G\]DĀiWHNK


.GHVSRUWRYQtKDOD7RYDĀRY


+UDMtGHFKRYiNDSHODÅ9ďURYDQND´
WDQHĀQtKXGED$1,02%$1'


3URJUDP vystoupení hanáckého taneþního souboru


„HatČ“ Tovaþov, spoleþenské tance,
pĤlnoþní pĜekvapení.

3URKRVW\ bohaté obþerstvení, tombola.


9VWXSQp90Kþ, 10Kþ místenka, pĜedprodej
od 25.1.2010 v textilu u p.Koska.
tel.:606724971

Program:
7. 2. 2010
15.00 hod. - Zahájení týdne manželství na zámku Tovačov
- Zahájení výstavy svatebních fotografií a svatebních
oznámení - "Svatba napříč generacemi."
- Láska není jen slovo - poetické pásmo.
- Výstava svatebních šatů salonu Edis Přerov.
- Výstava výtvarných prací žáků ZŠ a MŠ Tovačov
na téma "Manželství".

10. 2. 2010
10.00 hod. - Svatba na nečisto - obřadní síň zámku Tovačov
- Projekt žáků 9. třídy ZŠ a MŠ Tovačov.
13.00 hod. - Celé Česko čte dětem - knihovna Tovačov
- Ukázky předčítání knih pro rodiče s malými dětmi.
- Výstavka titulů na téma "Rodina a rodinné vztahy".

12. 2. 2010
20.00 hod. - Taneční tak trochu jinak - sportovní hala Tovačov
Společenský večer s diskotékou pro dospělé
- Opakování základů společenských tanců.
- Módní přehlídka.
- Netradiční tombola.
- Občerstvení zajištěno.
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Klub rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Tovačov, o.s.,
pořádá
v sobotu 20. 2. 2010 od 14.00 hod.
v prostorách hasičské zbrojnice v Tovačově
tradiční

Zábavné odpoledne pro děti.
V programu odpoledne na děti čekají zábavné disciplíny a soutěže,
taneční kreace s hudbou.
Občerstvení zajištěno.
Vstupné dobrovolné.
Výtěžek z akce poslouží na podporu činnosti KRPŠ při ZŠ a MŠ Tovačov, o.s.



Klub rodiþĤ a pĜátel školy pĜi ZŠ a MŠ Tovaþov, o.s.,
Vás srdeþnČ zve
v sobotu 20. 2. 2010 od 20.00 hod.
do prostor hasiþské zbrojnice v TovaþovČ na




K tanci a poslechu hraje Duo PíštČk.
Obþerstvení zajištČno.
Vstupné 50.- Kþ.

Číslo 1/2010
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APRiM SERVIS JANEK
O
P
R
A
V
Y

www.omnis.cz
Omnis Olomouc, a.s., P.O.BOX 38, Kosmonautù 8, 772 11 Olomouc
t./f: 585 232 097, mob: 776 711 499, e-mail:fuglickova@omnis.cz

automatické pračky
myčky nádobí
sušičky prádla
mobil 775 978 938
tel. 581 702 569
celý týden včetně sobot i nedělí

PRODÁM RODINNÝ DŮM V TOVAČOVĚ, ULICE
PODVALÍ, tel. 721 081 973

Kalendář kulturních, společenských a sportovních akcí
pro rok 2010
Leden:
1.1.

Sport:
– Novoroční výšlap, sportovní
hala Tovačov 13.30 hod.
TJ Sokol Tovačov, oddíl turistiky,
Jarmila Klimešová
– Turnaj mladších žáků v kopané,
sportovní hala Tovačov
TJ Sokol Tovačov, oddíl kopané
– Jiří Prášil

8.2.

12.2.

Únor:
6.2.

9.2.

9.2.

– Hanácké bál, sportovní hala
Tovačov
Hanácký taneční soubor Hatě,
Zdena Ludvová
– Zápis do 1. třídy, ZŠ Tovačov
ZŠ a MŠ Tovačov, Mgr. Pavel Odehnal – ředitel školy, tel. 581 731 650
– Recitační soutěž žáků II. stupně ZŠ

strana 28

20.2.

20.2.

ZŠ Tovačov, Mgr. Petr Velický
– zástupce ředitele školy
– 14.2. – Národní týden manželství
(vernisáž svatebních fotografií,
výstava statebních šatů salonu
Edis,
doplňující
programy
s rodinnou tematikou)
Město Tovačov, komise pro rodinu
- Dagmar Bouchalová, komise pro
sport, kulturu a mládež Květa
Zajícová, tel. 723 334 794
– Národní týden manželství –
společenský večer, sportovní hala
Tovačov
Město Tovačov, komise pro rodinu
- Dagmar Bouchalová, komise pro
sport, kulturu a mládež - Květa
Zajícová, tel. 723 334 794
– Zábavné odpoledne pro děti,
hasičská zbrojnice Tovačov
KRPŠ při ZŠ Tovačov, Jarmila
Kyasová
– Ples rodičů a přátel školy, hasičská zbrojnice Tovačov

27.2.

28.2.

Fara Tovačov – Fr. Lízal, KRPŠ při
ZŠ Tovačov, Jarmila Kyasová
– Sportovní ples, sportovní hala
Tovačov
TJ Sokol Tovačov, Ing. Bohumír
Vykoupil
– Dětské šibřinky, sportovní hala
Tovačov
ZŠ a MŠ Tovačov, Marie Polčáková, tel. 581 731 304

Březen:
13.3.

23.3.

23.3.

– 12. zámecký bál, sportovní hala
Tovačov
OST, o.p.s., Květa Zajícová, tel.
723 755 465
– Zápis do MŠ Tovačov, MŠ Tovačov
ZŠ a MŠ Tovačov, Mgr. Pavel Odehnal – ředitel školy, tel. 581 731
650, Marie Polčáková, tel. 581 731 304
– Hanácká písnička – okresní

Číslo 1/2010
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25.3.

27.3.

28.3.

kolo, ZŠ Tovačov
ZŠ a MŠ Tovačov, Mgr. Eva Dvořáková
– Velikonoční dílny + výstavka,
ZŠ Tovačov
ZŠ a MŠ Tovačov
– Velikonoční jarmark, zámecký
park Tovačov
Rajmund Krátký, tel. 608 544 584
– Koncert k otevření zámku
v sezóně 2010, rytířský sál zámku
Tovačov
Město Tovačov, Květa Zajícová tel. 581 731 309, 723 334 794

Květen:
6.5.

8.5.

15.5.

22.5.
Sport:
20.3. – Memoriál Bořika Otáhala – turnaj jednotlivců, sportovní hala
Tovačov
TJ Sokol Tovačov, oddíl stolního
tenisu, Ing. Pavel Polčák

Duben:
3.4. – 4.4. –
Velikonoční
jarmark
a květinová výzdoba, zámek
Tovačov
Tovačovský zámek, o.p.s., Eva
Mézlová, tel. 731 023 340, město
Tovačov, Květa Zajícová, tel. 723
334 794
30.4. – Pálení čarodějnic, zámecký
park Tovačov
OST, o.p.s., Květa Zajícová, tel.
723 755 465
Sport:
– Velikonoční běh – 25. ročník,
Tovačov
TJ Sokol Tovačov, Milan Blaho
17.4. – Krajské kolo pohybových skladeb, sportovní hala Tovačov
TJ Sokol Tovačov, oddíl SPV –
Milan Blaho
17.4. – Železný hasič, zámecký park
Tovačov
SDH Tovačov, Hasičský záchranný
sbor OK, město Tovačov, Petr
Majar 777 630 558
17.4. – Výběrový závod mládeže MSKS,
hřiště Pod Břízami Tovačov
Kynologický klub při AVZO
Tovačov
24.4. – Mezinárodní závod ve frisbee,
hřiště Pod Břízami
Kynologický klub při AVZO Tovačov, Pavel Strnad
30.4. – Dopravní soutěž, ZŠ Tovačov
ZŠ a MŠ Tovačov, Mgr. Jana Juříková, tel. 581 731 650

Sport:
11.5. – Atletická olympiáda, MŠ Tovačov
ZŠ a MŠ Tovačov, Marie Polčáková, tel. 581 731 304
11.5. – Školní liga v minigolfu, ZŠ
Tovačov
ZŠ a MŠ Tovačov, Mgr. Petr Velický, tel. 581 731 131

21.5.

4.4.

Číslo 1/2010

– Oslava svátku matek, MŠ Tovačov
MŠ Tovačov, Marie Polčáková,
tel. 581 731 304
– Májový jarmark, náměstí Tovačov, zámek Tovačov
Město Tovačov, tel. 581 706 951,
Květa Zajícová – tel. 723 334 794
– Poznej své město, procházky
s průvodcem po Tovačově
Tovačovský zámek, o.p.s., Eva
Mézlová tel. 731 023 340
– Dětský den se Šancí, zámecký
park Tovačov
Šance, o.s., město Tovačov, Květa
Zajícová, tel. 723 334 794

– Zkoušky ze sportovního výcviku
psů, kynologické cvičiště Tovačov
Kynologický klub při AVZO Tovačov, Pavel Strnad
– Turnaj firem v malé kopané,
hřiště Pod Břízami
Město Tovačov, Mgr. Leon Bouchal
– tel. 581 706 953, Rybářství Tovačov, Jiří Zahradníček –tel.581731179
– Jarní regata tř. Optimist žáci
a dorost, Jacht klub
TJ Sokol Tovačov, oddíl jachtingu,
Vlastimil Kohn
– Memoriál Bořika Otáhala, tenisové hřiště
TJ Sokol Tovačov, oddíl tenisu,
Ing. Jozef Kovalík

Červen:
1.6.

– Den dětí, zámecký park Tovačov
ZŠ a MŠ Tovačov, Mgr. Pavel Odehnal – ředitel školy, tel. 581 731 650
12.6. – Hanácké slavnosti, zámecký
park Tovačov
Město Tovačov, Květa Zajícová,
tel. 723 334 794
17.– 19.6.
– Řezbářské dny, prodejní a prezentační výstava řezbářských a truhlářských prací
žáků SŠ řezbářské
Střední škola řezbářská, Nádražní

25.6.

26.6.

26.6.

26.6.
30.6.

146, Tovačov, tel. 581 731 421, 581
731 464
– Slavnostní rozloučení dětí z MŠ,
zámek Tovačov
MŠ Tovačov, Marie Polčáková 581
731 304, 732 425 406
– 13. noční prohlídky zámku, zámek Tovačov
Tovačovský zámek, o.p.s., Eva
Mézlová, tel. 731 023 340
– Dětský den, hřiště Pod Břízami
Tovačov
KRPŠ při ZŠ a MŠ Tovačov, SDH
Tovačov
– Červnová noc, myslivecký areál
Myslivecké sdružení Haná Tovačov
– Slavnostní rozloučení se žáky
9. ročníku, zámek Tovačov
ZŠ Tovačov, Mgr. Pavel Odehnal,
tel. 581 731 650

Sport:
– Den dětí – ukázka výcviku
záchranných psů, kynologické
cvičiště Tovačov
Kynologický klub při AVZO Tovačov, Jiřina Zbožínková
– Jarní regata tř. Vaurien, Jacht
klub
TJ Sokol Tovačov, oddíl jachtingu,
Vlastimil Kohn
– Předprázdninový turnaj žáků
v kopané, hřiště Pod Břízami
TJ Sokol Tovačov, oddíl kopané,
Jiří Prášil
– Předprázdninový turnaj žáků
v tenise, tenisové hřiště
TJ Sokol Tovačov, oddíl tenisu,
Ing. Jozef Kovalík

Červenec:
10.7.

– Historické slavnosti
Rajmund Krátký, tel. 608 544 584
10.7. – Procházka po bojišti z r. 1866
Město Tovačov, Komitét 1866
10. – 17.7.
– Letní rekreace dětí,
Rusava
CA Blaho, KRPŠ při ZŠ Tovačov,
Jarmila Kyasová
17.7. – Tovačovské kulturní léto –
ochotnické divadlo, zámecký
park Tovačov
Město Tovačov, Květa Zajícová,
tel. 723 334 794
24.7. – Tovačovské kulturní léto – letní
kino, zámecký park Tovačov
Město Tovačov, Květa Zajícová,
tel. 723 334 794
31.7. – Tovačovské kulturní léto – koncert, zámecký park Tovačov
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Město Tovačov, Květa Zajícová,
tel. 723 334 794

Srpen:
14.8.

14.8.

14.8.
27.8.

– Tovačovský portál, zámecký
park Tovačov
Město Tovačov, Květa Zajícová tel. 723 334 794, Jozef Nosál - tel.
732 789 517
– Květinová výzdoba k festivalu,
zámek Tovačov
Město Tovačov, Květa Zajícová tel. 723 334 794, Jozef Nosál - tel.
732 789 517
– Srpnová noc, myslivecký areál
Myslivecké sdružení Haná Tovačov
– Noční čtení na zámku, zámek
Tovačov
Tovačovský zámek, o.p.s., Eva
Mézlová, tel. 731 023 340

Sport:
– Regata – „O modrou stuhu
Plumlova“, Jacht klub
TJ Sokol Tovačov, oddíl jachtingu,
Vlastimil Kohn
– Prázdninový turnaj žáků
v kopané, hřiště Pod Břízami
TJ Sokol Tovačov, oddíl kopané,
Jiří Prášil

Září:
25. – 26.9.
– Svatováclavské hody
v Tovačově, náměstí a zámek
Tovačov
Město Tovačov, tel. 581 706 951
25. – 28.9.
– Květiny pro… - vernisáž a květinová výzdoba věnovaná
významným osobnostem z dějin
Tovačova, zámek Tovačov
Tovačovský zámek, o.p.s., Eva
Mézlová, tel. 731 023 340

Sport:
24. 9. – Turnaj firem v nohejbale, školní
hřiště v Tovačově
Město Tovačov, Mgr. Leon Bouchal
– tel. 581 706 953, Rybářství Tovačov, Jiří Zahradníček
– Turnaj neregistrovaných žáků
ve stol. tenise, sportovní hala
Tovačov
TJ Sokol Tovačov, oddíl stolního
tenisu, Ing. Pavel Polčák
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Říjen:
2. 10. – Slavnost plnoletosti, obřadní
síň zámku Tovačov
Město Tovačov, Jana Halířová, tel.
581 706 951
30.10. – Ukončení zámecké sezóny,
zámek Tovačov
Město Tovačov, Květa Zajícová tel.
581 731 309, 723 334 794
31.10. – Pietní vzpomínka na zesnulé,
místní hřbitov
Město Tovačov
– Drakiáda, hřiště Pod Břízami
Tovačov
KRPŠ při ZŠ Tovačov
– Výlov Hradeckého rybníka,
Hradecký rybník
Rybářství Tovačov, Jiří Zahradníček, tel. 581 731 179, 602 935 325
– Dýňová slavnost, MŠ Tovačov
MŠ Tovačov, Marie Polčáková,
581 731 304, 732 425 406
Sport:
– Podzimní sokolská regata tř.
Vaurien, Jacht klub
TJ Sokol Tovačov, oddíl jachtingu
– Vlastimil Kohn

Listopad:
Sport:
– Turnaj mužů v halové kopané,
sportovní hala
TJ Sokol Tovačov, oddíl kopané
– Josef Dočkal
– Halový fotbalový turnaj přípravek, sportovní hala
TJ Sokol Tovačov, oddíl kopané
– Jiří Prášil
– Tenisový turnaj ve čtyřhrách
mládeže, sportovní hala
TJ Sokol Tovačov, oddíl tenisu
– ing. Jozef Kovalík

mek Tovačov
Tovačovský zámek, o.p.s., Eva
Mézlová, tel. 731 023 340
22.12. – Zpívání u vánočního stromku,
náměstí Tovačov
KRPŠ při ZŠ Tovačov a MŠ Tovačov, Jarmila Kyasová, tel. 739 676 922
24.12. – Zpíváme koledy, zámek Tovačov
Město Tovačov, Květa Zajícová,
tel. 723 334 794
31.12. – Vítáme nový rok, náměstí Tovačov
Město Tovačov, tel. 581 706 951
- Vánoční besídky MŠ Tovačov,
MŠ Tovačov
MŠ Tovačov

Sport:
26.12. – Vánoční turnaj ve čtyřhře
dospělých, sportovní hala Tovačov
TJ Sokol Tovačov, oddíl tenisu
– Ing. Jozef Kovalík
30.12. – Halový turnaj v malé kopané
mužů, sportovní hala Tovačov
TJ Sokol Tovačov, oddíl kopané
– Josef Dočkal
– Halový turnaj v malé kopané
mládeže, sportovní hala
TJ Sokol Tovačov, oddíl kopaná,
Jiří Prášil
– Memoriál Tomáše Hanečky
a Fr. Přecechtěla ve stol. tenise čtyřhrách, sportovní hala Tovačov
TJ Sokol Tovačov, oddíl stolního
tenisu, Ing. Pavel Polčák

Prosinec:
5.12.

– Mikulášování, náměstí Tovačov
Místní organizace ČSSD, Zdena
Dopitová
10. – 11.12.
– Prodejní a prezentační
výstava řezbářských a truhlářských prací žáků, SŠ řezbářské
SŠ řezbářská, Nádražní 146.,
Tovačov, tel. 581 731 421, 581 731 464
11.12. – Vánoční jarmark, zámecký park
Tovačov
Rajmund Krátký, tel. 608 544 584
11.- 12.12.
– Vánoce na zámku, zá-
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Kalendář nejvýznamnějších bohoslužeb Římskokatolické
farnosti Tovačov na rok 2010
1. ledna – Slavnostní novoroční
bohoslužba: 9.00 farní kostel sv. Václava.
Světový den modliteb za mír.

4. dubna – Slavnost Zmrtvýchvstání
Páně, velikonoční bohoslužba: 9.00 farní
kostel sv. Václava.

5. července – Slavnost sv. Cyrila a
Metoděje, patronů Evropy: 9.00 farní
kostel sv. Václava.

17. února – Popeleční středa (zahájení postní doby): 18.00 farní kostel sv.
Václava.

23. května – Slavnost Seslání Ducha
svatého; ukončení velikonočního období:
9.00 farní kostel sv. Václava.

28. září – Slavnost sv. Václava, patrona farnosti a města: 9.00 farní kostel sv.
Václava.

28. března – 9.00 Květná neděle (svěcení ratolestí, četba pašijí)

1. listopadu – Slavnost Všech Svatých: 9.00 farní kostel sv. Václava.

1. dubna – Zelený čtvrtek, mše svatá
na památku Poslední Večeře Páně: 18.00
farní kostel sv. Václava.

2. listopadu – Vzpomínka na všechny věrné zemřelé: 18.00 hřbitovní kostel
sv. Jiří.

2. dubna – obřady Velkého pátku:
18.00 farní kostel sv. Václava.

24. prosince – „Půlnoční mše svatá“:
22.00 farní kostel sv. Václava.

3. dubna - Bílá sobota – obřady Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně: 19.30 farní
kostel sv. Václava

25.prosince – Slavnost Narození
Páně: 9.00 farní kostel sv. Václava.

Prázdniny
Víte, jaké prázdniny v letošním školním roce ještě budou mít vaše děti? Pokud ne, uvádíme pro vás následující výpis:
Leden
29.1. – pololetní prázdniny (jednodenní)
Březen
8.3. – 14.3. – jarní prázdniny
Duben
1. a 2.4. – velikonoční prázdniny
Červenec + srpen
1.7. – 31.8. – hlavní prázdniny
uzavření MŠ v Tovačově v době hlavních prázdnin: 1. – 31.7. + 24. – 31.8.2010
prázdninový provoz v MŠ Tovačov: 2. – 20.8.2010

Redakční rada Tovačovského Kamelotu pracuje v tomto složení:

Květa Zajícová – odpovědný redaktor, e-mail kvetazaj@seznam.cz
PhDr. Marta Sedlářová – jazykový korektor
Eva Bouchalová – jazykový korektor
Mgr. Arana Nosálová – redaktor pro kulturu
Petr Kůrka – sportovní redaktor
Alena Skoupilová – redaktor, e-mail mu@tovacov.cz
Uzávěrka dalšího čísla bude v pondělí 22. března 2010, příspěvky můžete zasílat elektronicky na uvedené e-mailové adresy nebo je odevzdat na sekretariátě MěÚ
Tovačov. Druhé číslo vyjde v dubnu 2010.
Tovačovský Kamelot zaregistrovaný OÚ pod číslem PR 48 vydává MěÚ Tovačov, Náměstí 12, náklad 400 ks, tisk: Vydavatelství Brázda, Břeclav.
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Vítání občánků
V sobotu 14. 11. 2009 bylo do svazku města Tovačova přivítáno 11 dětí – 5 děvčat a 6 chlapců.

Natálie Klimtová

Tomáš Pírek

Michaela Poláčková

Michal Šuga

Monika Lasovská

Michal Krameš

Filip Otáhal

Julie Zavadilová

Libor Snášel

Jan Šponer
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Kristýna Tušková
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