Tovačovský Kamelot

Únor 2012
číslo 1
cena 15 Kč

Advent 2011
v Tovačově
Z obsahu
-

hodnocení roku 2011
rozpočet města pro rok 2012
názory čtenářů
MŠ Tovačov
ZUŠ Tovačov
Z činnosti spolků
Ze života seniorů
Ze sportu
Rozpis fotb. soutěže 2012
Kulturní kalendář
Inzerce
Pozvánky
Vítání občánků

3.12. - Koncert k poctě sv. Mikuláše, kostel sv. Václava

10.-11.12. – Vánoce na zámku

18.12. – koncert Přerovského komorního orchestru, kostel sv. Václava

V prvním letošním čísle Kamelotu najdete nejen shrnutí loňského roku, ale i řadu informací pro rok letošní. Kulturní,
sportovní a církevní kalendář doplní nově i rozpis jarní fotbalové soutěže. O bohatém společenském dění informují články
dopisovatelů různých organizací ve městě. Doufáme, že první, poněkud širší, vydání Kamelotu vám udělá radost a že nám
i nadále zachováte přízeň. I v letošním roce by mělo vyjít celkem 5 čísel zpravodaje.
red

Advent v Tovačově zahájilo „Rozsvěcení ván. stromu“ s Pavlem Novákem

Číslo 1/2012
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Krátké ohlédnutí za uplynulým rokem

V

ážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vás přivítal poprvé
v novém roce 2012 a popřál vám do něj
co nejvíce šťastných a radostných dnů,
pevné zdraví a jen samé úspěchy. Vámi
zvolené zastupitelstvo má za sebou první
rok ve správě našeho města. Nebyl to rok
zrovna jednoduchý. Město Tovačov hospodařilo s úsporným rozpočtem, který
neumožňoval realizovat náročné investice, ale i tak se většina plánovaných drobnějších akcí uskutečnila. Díky důsledným
rozpočtovým opatřením, přijatým radou
města na začátku posledního čtvrtletí, se
podařilo ukončit rok 2011 s mírným přebytkem ve výši 2,8 mil. Kč.
Na průběžné hodnocení schváleného
Programového prohlášení Rady města
Tovačova je ještě příliš brzy, ale dovolte mi
nyní alespoň stručné ohlédnutí za rokem
2011 s připomenutím toho nejdůležitějšího, co se v našem městě odehrálo. V oblasti
oprav, modernizace a údržby majetku města patří k největším realizovaným akcím
oprava části chodníku v ulici Široká, oprava
kanalizace v prostorách zámku, výměna
jedné třetiny oken na zdravotním středisku,
dokončení památkové obnovy podlahy v
barokním křídle zámku, která byla zasažena dřevomorkou, statické zajištění budovy
ve dvorním traktu hotelu U Tří králů, izolace stěn proti zemní vlhkosti v prostorách
lékárny v domě č. 10 na náměstí, vybudování nových sprchových koutů ve vybraných
bytech v domě se službami pro seniory v
ulici Široká, oprava hrází malých vodních
toků, které byly poškozeny při povodních
v roce 2010, a řada dalších menších akcí.
Město Tovačov se také finančně podíle-
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lo na další etapě opravy krovů a střechy
budovy fary. Pro připomenutí některých
výše uvedených akcí přikládám stručnou
fotodokumentaci.
Město Tovačov bude ve svých závazcích vytyčených v programovém prohlášení pokračovat také v roce 2012. Bude
to však velmi těžké, protože schválený
rozpočet (naleznete jej též v tomto čísle
Kamelotu) je na straně daňových příjmů
snížený o dalších 5% oproti roku 2011.
Přímo do rozpočtu byly zařazeny některé významnější opravy, mezi které patří např. oprava krovu a výměna střešní
krytiny na bytovém domě č. 531 v ulici
Jiráskova, dokončení statického zajištění
budovy dvorního traktu hotelu U Tří králů, výměna poslední části oken na zdravotním středisku, výměna oken a nátěr
střechy budovy ZŠ a MŠ Tovačov v ulici
Förchtgottova, oprava vybraných chodníků atd. Další akce jsou připraveny, ale
jejich případná realizace bude vázána na
získání finančních prostředků z dotačních programů. Týká se to zejména oprav
komunikací v ulicích Jiráskova a Smetanova, opravy fasády budovy radnice,
zateplení sportovní haly včetně opravy
střechy, památková obnova další podlahy
v zámku a instalace nového bezdrátového
rozhlasu. Přehled získaných dotací v roce
2011, které posílily rozpočet města na
straně příjmů, předkládám v tabulce č. 1.
Město Tovačov v uplynulém roce podporovalo také činnost zájmových spolků a
neziskových organizací působících ve městě. Finanční prostředky na činnost mohly
zájmové spolky a neziskové organizace
získat prostřednictvím schváleného gran-

tového programu. Ten bude ve stejné výši
(200 tis. Kč) vyhlášen i v tomto roce. Ve
spolupráci s některými zájmovými spolky a neziskovými organizacemi pořádalo
město Tovačov také řadu kulturních, sportovních a společenských akcí. Jejich financování bylo zajišťováno přímo z rozpočtu
města, dále pak prostřednictvím již zmíněného grantového programu, prostřednictvím dotace od Olomouckého kraje, ale
také prostřednictvím sponzorských darů.
Přehled sponzorských darů předkládám
v tabulce č. 2. Z vybraných výše uvedených akcí přikládám také stručnou fotodokumentaci. Přehled připravovaných
kulturních, sportovních a společenských
akcí, které by se měly uskutečnit v našem
městě v roce 2012, naleznete v kulturním
kalendáři v tomto čísle Kamelotu. Kalendář si také můžete zdarma vyzvednout na
pokladně MěÚ Tovačov.
Občas bývám na stránkách Kamelotu
vyzýván k reakci na některé názory pisatelů. Stále platí, že vyměňovat si názory
pouze prostřednictvím našeho občasníku rozhodně nehodlám. Máte-li něco na
srdci, navštivte zasedání zastupitelstva,
požádejte o slyšení na zasedání rady města, domluvte si schůzku s příslušnými
pracovníky městského úřadu, nebo mne
navštivte v mé kanceláři na radnici. Jsem
vám kdykoliv k dispozici.
Vážení spoluobčané, všichni prožíváme poměrně složitou dobu. Mnoho
lidí si plete demokracii s anarchií a bezohledností, myslí si, že si mohou všechno dovolit a svým chováním a životním
postojem obtěžují ostatní. Pomalu se
nám ze života vytrácí radost a optimismus a z tváří úsměv. Jenže v naší zemi
nežijí jen zloději a podvodníci, žije v ní
také mnoho pracovitých a poctivých lidí,
které denně potkáváme a často se na ně
bezdůvodně mračíme. Nezaslouží si to.
Bohužel v některých případech stále platí, že podle sebe soudím tebe. Zkusme se
radovat z drobností všedního dne, těšit se
z maličkostí a podporovat jeden druhého.
Pomluvy, verbální útoky a šíření nepravd
nikomu ke štěstí a radosti nepomohou.
Často slýcháme, že dobře již bylo a nyní
bude už jen stále hůř a hůř. Nesouhlasím
s tímto názorem. Přestaňme si naříkat
a snažme se každý za sebe ten současný
nešťastný stav měnit k lepšímu.
Přeji nám všem k tomu hodně štěstí,
dostatek sil a pevné vůle.
Mgr. Bc. Leon Bouchal, starosta města
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Přehled získaných dotací v roce 2011
Název poskytovatele

Účel

Částka

Olomoucký kraj

Hudební festival Tovačovský portál

30 000 Kč

Olomoucký kraj

Zajištění akceschopnosti jednotky SDH Tovačov

28 000 Kč

Olomoucký kraj

Odborná příprava členů jednotky SDH Tovačov

19 942 Kč

Olomoucký kraj

Věcné vybavení jednotky SDH Tovačov a příspěvek na uskutečněné zásahy

101 380 Kč

Olomoucký kraj

Podpora vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní
výchova v roce 2011 na ZŠ a MŠ Tovačov

30 000 Kč

Ministerstvo kultury ČR

Regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón

200 000 Kč

Úřad práce Přerov

Veřejně prospěšné práce při údržbě zeleně a úklidu města

248 000 Kč

Program rozvoje venkova

Okrasná výsadba v části města Tovačova

207 250 Kč

Ministerstvo financí ČR

Příspěvek na výkon státní správy

Ministerstvo financí ČR

Příspěvek na školství

Celkem

1 233 800 Kč
488 700 Kč
2 587 072 Kč

Přehled sponzorských darů v roce 2011
Název poskytovatele

Účel

Rybářství Tovačov

Hudební festival Tovačovský portál

10 000 Kč

van Gansewinkel, a.s., Modřice

Hudební festival Tovačovský portál

5 000 Kč

Jan Hajduk, Tovačov

Hudební festival Tovačovský portál

5 000 Kč

Topos Prefa, a.s., Tovačov

Hudební festival Tovačovský portál

5 000 Kč

Betonika Lobodice, spol. s r.o.

Hudební festival Tovačovský portál

5 000 Kč

van Gansewinkel, a.s., Modřice

Adventní akce

10 000 Kč

Českomoravský štěrk, a.s., Mokrá

Kulturní akce

18 000 Kč

Dalkia ČR, a.s., Ostrava

Svatováclavské hody

24 000 Kč

Českomoravský štěrk, a.s., Mokrá

Adventní akce

12 000 Kč

Celkem
Číslo 1/2012

Částka

94 000 Kč
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Fotodokumentace z investičních akcí roku 2011

Oprava krovů a střechy budovy fary v Tovačově

Oprava části chodníku v ulici Široká

Výměna části oken na zdravotním středisku
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Číslo 1/2012

Tovačovský Kamelot

Oprava podlahy místnosti v barokním křídle zámku

Statické zajištění budovy dvorního traktu hotelu U Tří králů

Izolace stěn proti zemní vlhkosti v prostorách lékárny

Číslo 1/2012
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Vybudování nových sprchových koutů v domě se službami pro seniory

Opravy hrází malých vodních toků

Výměna stropních svítidel a podlahové krytiny v ZUŠ Tovačov
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Číslo 1/2012

Tovačovský Kamelot

Módní přehlídka historických kostýmů

Tovačovské fěrtóšek

Modelářská výstava

Procházka městem

Tovačovský portál

Číslo 1/2012

Těšíme se na prázdniny

Noční čtení na zámku

Noční prohlídky zámku

Svatováclavské hody
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Koncert skupiny Acoustica na zámku

Rozsvěcení vánočního stromu

Turnaj v halové kopané

Turnaj firem v nohejbale
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Křest knihy pohlednic

Vánoce na zámku

Železný hasič

Dívčí kopaná

Číslo 1/2012

Tovačovský Kamelot

Plavecký maraton

Carp maraton Tovačov

Fotbal v Tovačově

Fotbalový turnaj starších pánů

Tenisový turnaj mikroregionu SH

Orientační běh

Číslo 1/2012

Turnaj fotbalových přípravek

Halový turnaj fotbalových přípravek
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Rozpoþet mČsta Tovaþov na rok 2012
Odd.par.
1111
1112
1113
1121
1122
1211
1332
1334
1337
1341
1343
1344
1361
1511

Text…………….……………………………….……….
DaĖové pĜíjmy
DaĖ z pĜ.FO ze závislé þinnosti
DaĖ z pĜ. FO ze samostatnČ výdČleþné þinnosti
DaĖ z pĜíjmĤ FO z kapitálových výnosĤ
DaĖ z pĜíjmĤ PO
DaĖ z pĜíjmĤ PO za obce
DaĖ z pĜidané hodnoty
Poplatek za vypouštČní škodlivých látek do ovzduší
Odvody za odnČtí zemČdČlské pĤdy
Poplatek za komunální odpad
Poplatek ze psĤ
Poplatek za užívání veĜejného prostranství
Poplatek ze vstupného
Správní poplatky
DaĖ z nemovitosti
CELKEM
NedaĖové pĜíjmy
ZPF-pĜíjmy z pronájmu pozemkĤ
Ost.záležitosti tČžebního prĤmyslu
Knihovna
PĜíjmy z kultury
ýinnost v zámku
ObĜadní síĖ – svatby
Zál.sdČl.prostĜedkĤ – Tovaþovský kamelot
Zdravotní stĜedisko
Bytové hospodáĜství
Nebytové hospodáĜství
Nebytové hospodáĜství – pronájem sport. strojĤ
Ostatní rozvoj bydlení – pronájem kotlĤ Dalkia
VeĜejné osvČtlení - pronájem sloupĤ
PohĜebnictví - pronájem hrobových míst
SbČr a svoz komunálního odpadu – podnikatelé
Využívání a zneškodĖování kom.odpadu
Péþe o vzhled obcí a veĜ.zeleĖ
ýinnost místní správy a pronájem skĜínČk
PĜíjmy z úrokĤ
Služba pro dĤchodce
CELKEM

1011
2119
3314
3319
3321
3321
3349
3599
3612
3613
3613
3619
3631
3632
3722
3725
3745
6171
6310
6409

PĜijaté dotace
4112 Neinv.pĜijaté transfery ze SR
4121 Neinv.pĜijaté transfery od obcí
CELKEM
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Rozpoþet na rok 2012
v Kþ
3.800.000
450.000
300.000
3.600.000
600.000
8.100.000
2.000
200.000
1.200.000
65.000
150.000
1.000
220.000
3.300.000
21.988.000
650.000
430.000
30.000
310.000
300.000
100.000
20.000
472.000
1.437.000
860.000
13.000
6.000
20.000
10.000
360.000
200.000
12.000
7.000
20.000
45.000
5.302.000
1.734.700
350.000
2.084.700
Číslo 1/2012

Tovačovský Kamelot

Kapitálové pĜíjmy
1012 3111 PĜíjmy z prodeje pozemkĤ
CELKEM
Mezisouþet
4133 PĜevody z vlastních fondĤ
PěÍJMY CELKEM
Odd.par.

Text…………….……………………………………….

Neinvestiþní výdaje
1014
Ozdrav.zvíĜat
Deratizace hlodavcĤ, postĜik komárĤ, odchyt psĤ, náklady
na útulek, krmivo.
2212
Silnice
OOV, ochr.pomĤcky, materiál-odpadkové koše,dopravní
znaþky, písek, obrubníky, dlažba, zatravĖováky,PHM, telefon, povinné ruþení-Avia,Multic, revize,
techn.prohlídky, opravy chodníkĤ.
Splátka úrokĤ z úvČru 85.000,-- Kþ
2219
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
Propagace cyklostezky Beþva
2221
Provoz veĜejné silniþní dopravy
Neinvestiþní výdaje obsahují pĜíspČvek na dopravní
obslužnost na autobusových linkách PĜerov, ProstČjov,
Olomouc a Kojetín.
2321
OdvádČní a þistČní odpadních vod
ZajištČní provozu þerpací stanice na Podzámþí-dešĢová
kanalizace, spotĜeba elektrické energie.
3119
Základní a mateĜská škola – provoz
PĜíspČvek obsahuje výdaje na spotĜebu energií vþetnČ
dČtské knihovny, opravy a udržování budov, vČcná a
mzdová režie za zamČstnance, cestovné, silniþní daĖ,
PHM, pojištČní majetku, odpisy, výdaje na reprezentaci
ZŠ 10.000,-- Kþ.
3119
Základní a mateĜská škola
Splátka úrokĤ z úvČru
3314
Knihovna
Neinvestiþní výdaje obsahují náklady na nákup knih,
nákup DHM, mzda uklízeþky, poštovné,cestovné, þlenský
poplatek Svazu knihovníkĤ.
33190001 Zál. kultury – kronika
Neinvest.výdaje - þástka zahrnuje odmČnu kronikáĜe.
33190002 Zál. kultury – ostat.þinnost
Neinvestiþní výdaje obsahují kulturní a spoleþenské akce,
nákup propagaþ. materiálu, propagace mČsta v médiích,
vydání propagaþní brožury (60.000).
33213001 ýinnost v zámku – provoz
Neinvestiþní výdaje jsou urþeny na bČžnou údržbu a
Číslo 1/2012

457.000
457.000
29.831.700
2.164.300
31.996.000
Rozpoþet na rok 2012
v Kþ
90.000
500.000

15.000
350.000

30.000
3.150.000

56.000
131.000

60.000
420.000

1.550.000
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opravy, mzdy zamČstnancĤ, ostatní osobní výdaje,
hlídky PO, revize, nájemné za zapĤjþení sbírkových
pĜedmČtĤ, DHM, spotĜebu energie, školení, cestovné,
telefon.
33210003 ObĜadní síĖ
Neinvestiþní výdaje jsou urþeny na zajištČní provozu OS,
spotĜebu materiálu, energie, OOV, nákup koberce pĜed
obĜadní síĖ (50.000).
3322
Zachování a obnova kulturních památek
Neinvestiþní výdaje pĜedstavují spoluúþast mČsta pĜi
þerpání dotací z Olomouckého kraje, Ministerstva
kultury: oprava radnice 352, oprava fary 80 a sochy sv. J.
Nepomuckého 50.
3341
VeĜejný rozhlas
Neinvestiþní výdaje na provoz a údržbu veĜejného
rozhlasu.
3349
Zál.sdČl.prostĜedkĤ –Tovaþovský kamelot
Neinvestiþní výdaje obsahují náklady spojené se
þtvrtletním vydáním a tiskem brožury Tovaþovský
kamelot (400 ks).
3392
Klub dĤchodcĤ
Neinvestiþní výdaje zahrnují náklady na provoz klubu
dĤchodcĤ, spotĜebu materiálu, DHM, pĜednášky a zájezd
pro dĤchodce.
3399
Ost.záležitosti kultury – KPSSV
Neinvestiþní výdaje jsou urþeny na nákup vČcných darĤ
pro obþany našeho mČsta pĜi životních jubileích, pĜi vítání
dČtí do svazku mČsta, vítání prvĖáþkĤ atd.
3412
Sportovní zaĜízení – sport. hala
PĜíspČvek pro TJ Sokol Tovaþov na zajištČní provozu
sportovní haly.
3421
Využití volného þasu dČtí a mládeže
Neinvestiþní výdaje – úhrada elek.energie v Klubu dČtí a
mládeže, revize a opravy vybavení dČtských hĜišĢ, nákup
materiálu.
3429
Ostatní zájmová þinnost a rekreace
Neinvestiþní výdaje na Ĝízené koupání na Tovaþovských
jezerech zahrnují OOV, materiál a nájem.
3599
Zdravotní stĜedisko
Neinvestiþní výdaje zahrnují OOV, opravy, revize výtahu,
spotĜebu energie a vody, výmČnu þásti oken (170.000).
3612
Bytové hospodáĜství
Neinvestiþní výdaje jsou urþeny na bČžnou údržbu domĤ,
spotĜebu energie, materiálu, revize, opravu stĜechy domu
þ. 531 a výmČnu kotlĤ v domČ þ. 10.
3612 87 Bytové hospodáĜství – dĤm pro dĤchodce
Neinvestiþní výdaje jsou urþeny na bČžnou údržbu domu,
spotĜebu energie, materiálu, revize, výmČna oken, oprava
sprchových koutĤ.
3613
Nebytové hospodáĜství
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130.000

482.000

10.000
57.000

11.000

50.000

300.000
22.000

35.000
275.000
1.200.000

150.000

1.014.000
Číslo 1/2012
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3619
3631
3632

3639
3669

3699
3721
3722

3729
3745

4222
4329
4343

Číslo 1/2012

Neinvestiþní výdaje jsou vyþlenČny na provoz a údržbu
budov, OOV, odvody a materiál v ZUŠ, spotĜeba
materiálu, energie a vody, oprava hotelu – kanalizace,
oprava zdiva budovy dvorního traktu(500.000),
plynofikace domu þ. 5 (200.000).
Ost.rozvoj bydlení – provoz kotelen v ZŠ, MŠ, sportovní
hale, zdravotním stĜedisku , dĤm þ.87, MČÚ.
VeĜejné osvČtlení
Neinvestiþní výdaje obsahují prostĜedky na údržbu a
provoz veĜejného osvČtlení, spotĜebu elektrické energie.
PohĜebnictví
Neinvestiþní výdaje slouží ke krytí nákladĤ na uzamykání
hĜbitova, úklid zelenČ, odvoz kontejneru s odpadem,
rozšíĜení urnového háje.
PĜíspČvek mikroregionu
Neinvestiþní výdaje - pĜíspČvek Sdružení obcí
mikroregionu stĜední Haná.
Ost.správa v obl.bydlení – WC
Neinvestiþní výdaje - zajištČní provozu WC na
autobusovém nádraží, OOV a odvody, spotĜeba energie,
vody, þisticích prostĜedkĤ.
Ostatní záležitosti bydlení
Neinvestiþní výdaje – splátka úrokĤ z úvČru infrastruktura
na Podzámþí.
SbČr a svoz nebezp.odpadu
Neinvestiþní výdaje – na odvoz nebezpeþného odpadu,
OOV a odvody na pracovníka sbČrného dvora.
SbČr a svoz komun.odpadu
Neinvestiþní výdaje zahrnují sbČr a svoz pevného
domovního odpadu, odvoz kontejnerĤ , odpad ze
zahrádek, odvoz tĜídČného odpadu.
Rekultivace pĤdy- Bungalov
Neinvestiþní výdaje zahrnují odbČr vzorkĤ vody a údržbu
zelenČ.
Péþe o vzhled obcí a veĜ.zeleĖ
Neinvestiþní výdaje obsahují náklady na mzdy
pracovníkĤ vþetnČ odvodĤ, zajištČní úklidu veĜejné zelenČ
ve mČstČ, seþení trávy, stĜíhání keĜĤ a stromĤ, výsadba a
oĜezání stromĤ,mzdy pracovníkĤ, nákup náhradních dílĤ,
ochranných prostĜedkĤ, materiálu,PHM, spotĜebu energie,
školení, povinné ruþení vozidel.
VeĜejnČ prospČšné práce – ÚĜad práce
Neinvestiþní výdaje – þásteþná úhrada mezd pracovníkĤ
na úseku veĜejnČ prospČšných prací pĜijatých z ÚP PĜerov
Sociál. péþe a pomoc dČtem
Neinvestiþní výdaje jsou urþeny na poskytnutí
jednorázového finanþního pĜíspČvku potĜebným dČtem.
Soc.pomoc osobám–živelné pohromy
Neinvestiþní výdaje pro obþany, které postihne živelná
pohroma, napĜ. požár.

2.180.000
600.000
190.000

51.000
50.000

25.000
100.000
2.300.000

30.000
1.300.000

345.000
20.000
20.000
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5311
5512

6112
6171

6310
6320
6399
6409

6409

Bezpeþnost a veĜejný poĜádek
Neinv. výdaje – ostraha na výlov Hradeckého rybníky.
Požární ochrana
Neinv. výdaje zahrnují náklady na provoz jednotky
požární ochrany, spotĜebu PHM, energie, vody, nákup
materiálu, školení ĜidiþĤ, technické prohlídky, revize,
pojištČní majetku, spoluúþast mČsta pĜi þerpání dotací.
Místní zastupitelské orgány
Neinvestiþní výdaje obsahují odmČny þlenĤm
zastupitelstva mČsta vþetnČ odvodĤ, školení a cestovné.
ýinnost místní správy
Neinvestiþní výdaje obsahují výdaje na þinnost místní
správy a jsou rozdČleny na výdaje osobní (platy zamČst.)
4.220.000,- Kþ a vČcné výdaje, které obsahují odvody
z mezd, odmČny komisím, tisk, spotĜeba materiálu,
výdaje na energii, PHM, poštovné, telefon, internet,
školení, cestovné, výdaje na pohoštČní ve výši 50.000,Kþ, další služby a opravy k zajištČní chodu MČÚ, výmČna
þásti oken. Odvod do sociálního fondu dle smČrnice
schválené ZM ve výši 3,5% z vyplacených mzdových
prostĜedkĤ bČžného roku.
Výdaje z finanþních operací
Neinvestiþní výdaje jsou urþeny na poplatky penČžních
ústavu za vedení úþtĤ a platba danČ PO za obec.
PojištČní funkþnČ nespecifikované
Neinvestiþní výdaje na souhrnné pojištČní majetku mČsta,
pojištČní pomníku.
Ost.finanþní operace
Odvod DPH FÚ.
Ost.þinnosti
Neinvestiþní výdaje obsahují:
- grantový program 200.000
- pĜíspČvky Sdružením obcí 15.000
- pĜíspČvky organizacím na pronájmy, elekt.energii atd.
170.000
- projekty (SHP opevnČní 60, studie autobus.nádraží 20,
nauþ.stezka 40, zpracování projektu varovný a vyrozum.
systém obcí Tovaþov, Troubky a Lobodice 150,projek.
dokumentace obnovy zámec.vČže vþ.SHP 200) 470.000
- GP 120.000
87 Služby pro dĤchodce
Výdaje na OOV, materiál, ochranné pomĤcky.
CELKEM

Kapitálové výdaje
5219
Ostatní záležitostí ochrany obyvatelstva
Varovný systém – spoluúþast akce.
CELKEM
8124 Splátky úvČrĤ
VÝDAJE CELKEM
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40.000
150.000

1.600.000
7.700.000

600.000
167.000
100.000
975.000

40.000
28.671.000
200.000
28.871.000
3.125.000
31.996.000
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UPOZORNĚNÍ
Místní poplatek ze psů je splatný nejpozději do 31. března – nezapomeňte ohlásit veškeré změny /úhyn psa, nový pes, změna
majitele…/.
Místní poplatek za odvoz odpadu je splatný nejpozději do 30. června – nezapomeňte ohlásit vznik své poplatkové povinnosti /nový
trvalý pobyt v obci/ a další změny, které mají vliv na poplatkovou povinnost.
Veškeré užívání veřejného prostranství, tj. např. skládka dřeva, staveb. materiálu, sutě apod., podléhá Obecně závazné vyhlášce
č. 2/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Poplatník je povinen předem ohlásit užívání veř. prostranství
a zaplatit poplatek na finančním odboru MěÚ Tovačov.
Obecně závazné vyhlášky na www.tovacov.cz,
informace osobně nebo na tel. čísle 581706954 - p. Hrazdilová, finanční odbor, Městský úřad Tovačov.

Trochu statistiky….
Podle výpisu z matriky bylo k 1. lednu 2012 v Tovačově celkem 2.489 obyvatel, z toho 1.191 mužů a 1.298 žen. V Anníně pak
z uvedené statistiky žije 106 obyvatel, z toho 53 žen a 53 mužů. Jistě Vás bude zajímat, jaké bylo věkové složení obyvatel. O tom
následující tabulka:
muži
ženy
celkem
z toho Annín

věk do 6 let
80
66
146
6

věk 7 – 18 let
138
135
273
8

věk 19 – 60 let
709
729
1438
60

věk 61 – 80 let
223
273
496
27

věk nad 80 let
41
95
136
5

celkem
1191
1298
2489
106

A jaká byla migrace obyvatel v roce 2011?
Počáteční stav k 1.1.2011 byl 2.515 obyvatel. Do Tovačova se přistěhovalo 44 občanů, narodilo se 25 dětí, odstěhovalo se 40 občanů, zemřelo pak 55 občanů, takže k 31.12.2011 byl stav 2.489 občanů. Stav obyvatel v našem městě se za rok 2011 snížil o 26.
V průběhu roku 2011 se v našem městě uskutečnilo celkem 61 svateb, z toho 7 z našeho matričním obvodu (Tovačov, Lobodice
a Oplocany).
Jana Halířová (matrika)

O ke r a m i c k é s l u c h á t ko
Město Tovačov se zúčastnilo soutěže pořádané Olomouckým krajem a firmou Asekol ve třídění elektrozařízení. Ve své kategorii města a obce nad 2000 obyvatel získalo 1. místo, a to díky svědomitému přístupu občanů v odvozu elektrozařízení na sběrné
místo. K ceně náleží finanční částka 15 000 Kč, která byla zahrnuta do rozpočtu výdaje na sběrné místo.
Svědomitost občanů je potřeba přenést na třídění komunálního odpadu, který nás všechny stál v uplynulém roce 2 485 284 Kč.

Podnikatelé, spolky
354 240,Celkové příjmy za odpad
1 780 521,-

Občané
1 201.526,Tříděný
plast, papír, sklo
224 755,-

Celkové náklady na odpad,
komunál, sběrné místo, svoz tříděného
odpadu, bioodpad
2 485 284,-

Celkové příjmy na odpad

1 780 521,-

Doplatek města Tovačova

704 763,-

MÁ TO SMYSL. TŘIĎTE ODPAD.

Číslo 1/2012
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Názory čtenářů
B e z p e č n ě d o š ko l y
Rád bych poděkoval všem našim občanům, kteří podporují snahu KRPŠ zasadit
se o vybudování bezpečných přechodů
v našem městečku. Musím říct, malého
úspěchu jsme už dosáhli tím, že městská
rada zahrnula náš požadavek do programového prohlášení rady města.
Mimo jiné chci také poopravit polopravdy, které napsal v minulém čísle pan Bouchal. Není pravda, že jsem se o situaci ohledně nových přechodů nezajímal. Můj dotaz
zazněl na II. zasedání zastupitelstva dne
13.12.2010. Bohužel od pana Bouchala jsem

slyšel, že situace s vybudováním nových přechodů je složitá, komplikovaná a na kterou
nejsou a v brzké době ani peníze nebudou.
To je odpověď, kterou neuznávám ve svém
soukromém ani pracovním životě. Už vůbec
ji neuznávám u lidí, kteří se prezentují tak
jako pan Bouchal, který před komunálními
volbami psal, že pokud nebude opět zvolen,
rozvoj v Tovačově se zastaví na dlouhou
dobu. Bohužel od komunálních voleb se
v našem městečku ˝zastavil čas˝a pan Bouchal by rád zametal problémy ˝pod koberec˝. Pozastavuje se nad tím, že naši občané

dokážou říct své názory nahlas a jsou schopni své názory prezentovat v Kamelotu, který
je k tomu podle mě určen. Je důležité, aby
občané byli seznámeni s aktivitami a názory
našich spoluobčanů, kteří mají zájem o rozvoj Tovačova.
Přivítal bych, kdyby pan Bouchal mimo
jiné odpověděl na článek pana Pořízka
a vysvětlil nám, proč se opravila cesta
u sběrny kovového odpadu v Nádražní ulici a za tyto finance nebyla opravena Smetanova ulice, která je v dezolátním stavu.
Zbyněk Opatrný

N i ko m u t o n ev a d í , n i k d o t o n ev i d í ?
Upravená a čistá veřejná prostranství
jsou dobrou vizitkou každého města či obce.
Nikdo nechce žít v místě, kde je nepořádek.
Kde odpadky se namísto v koších a kontejnerech k tomu určených povalují na ulicích
stejně jako například psí exkrementy, černé
skládky decimují přírodu a sprejeři svými
„uměleckými díly“ ničí fasády domů i historických objektů. Tento stav ale není typický
Již několik let má vysypané sklo informační
tabule u rybníka Kolečko v zámecké aleji. Může
jen pro větší města, kde je více anonymzde dojít i k nepříjemnému zranění, třeba dětí,
Černé
skládky
ní prostředí a viníci se mohou dobře ukrýt
které tudy často procházejí nebo projíždějí na kole.
ležící
poblíž
železničv davu ostatních obyvatel. Chodí – li člověk
Jak vidno, nikdo si s tím hlavu příliš neláme.
ní trati mezi bývalým
po Tovačově s otevřenýma očima, vidí, že
železničním nádražím
Nepořádek u autobuani na malém městě není v tomto směru vše
v Tovačově a Annísového nádraží je dlouhonem. Takových míst
době typický pro tuto část
v pořádku. I zde se setkáváme se znečišťovábychom samozřejmě
města, stejně jako mnoho
ním veřejných prostranství, odpadky všeho
našli v okolí města
let ležící panely „zkrášludruhu v ulicích, s černými skládkami nebo
více. Jde jen o ilustračjící“ přilehlé okolí. Panevandalstvím sprejerů. A to i přesto, že je zde
ní příklad.
ly si zde zřejmě někdo
odložil na horší časy. Kdy
nepochybně dost míst, kde lze vytřídit odpad
asi přijdou?
nebo jej uložit do sběrného dvora. V Programovém prohlášení rady města Tovačova na období 2011 – 2014 se přitom docela jasně a srozumitelně uvádí v posledním bodu X. Životní
prostředí – 1. „V čem budeme pokračovat“ následující: - „efektivní úklid města a údržba veřejné zeleně“, a v bodu 2. „Co chceme nového“
potom mimo jiného i toto: - „rozšíření sběrných míst pro tříděný odpad“, „rozšíření počtu odpadkových košů ve městě včetně košů na
psí exkrementy“, nebo také „zajištění velkoobjemových kontejnerů na sběr papíru a papírových kartónů“. Toto všechno jsou nepochybně
žádoucí opatření, důležité ale je, aby nezůstalo jen u slov a veřejných proklamací. Podstatné jsou především konkrétní činy. Například
prostranství okolo autobusového nádraží bývá pravidelně zaneřáděno odpadky. A také na některých dalších místech se lze setkat s tímto
stavem. V okrajových částech města se pak vrší četné černé skládky a i přes občasnou likvidaci některých z nich se tento problém nedaří
dlouhodobě řešit. Snad by pomohl pravidelný velký jarní a podzimní úklid, do kterého by se mohla například zapojit i mládež z místních
škol. Žijeme však v době, kdy o peníze jde až v první řadě, jak je typické pro tržní ekonomiku. Takže logicky se i mnohý mladý člověk
ptá – dobře půjdu na brigádu, třeba i uklízet smetí, ale co za to? Nedivme se této otázce. Vždyť mladý člověk je k ní dnes a denně veden.
V naší společnosti se do značné míry prosadila zhoubná neoliberální dogmata ve stylu - vše se dá za peníze koupit. Takže je nutno je
vcelku logicky také při každé vhodné příležitosti někde vydělat. Dobrovolnost a nezištnost se čím dál víc vytrácí a zavání něčím dávno
minulým a zastaralým. V minulých dvou desetiletích pronikl výrazný individualismus do všech oblastí našeho života, včetně mezilidských vztahů i správy věcí veřejných. Veřejný zájem je tak často potlačován ve prospěch zájmů osobních či úzce skupinových. Do tohoto
způsobu myšlení a jednání pak příliš nezapadá zajímat se kromě svého vlastního a soukromého majetku také o to, aby obec jako celek
byla dobře udržovaná, upravená a bez odpadků a černých skládek na veřejných místech.
Bc. Miroslav Pořízek,

Ko m u n á l n í o d p a d a č e r n é s k l á d k y
V roce 2011 se za vývoz komunálního
odpadu v našem městě zaplatilo 2.485.284,Kč. I když ročně stojí každého z nás vývoz
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odpadků 500,- Kč (což není zrovna malá
částka), muselo ze svého rozpočtu město
doplatit téměř třičtvrtě milionu (tahle část-

ka by se jistě dala využít jinak, mnohem
účelněji). Tady si ale musí sáhnout do svědomí většina z nás… Odpad produkujeme

Číslo 1/2012
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všichni, každý jiné množství a každý s ním
taky jinak nakládá. Někdo jej poctivě třídí
a pak doplácí na ty, kteří jej vysypou třeba
někde za městem. O černých skládkách se
ví a není pravdou, že nikoho nezajímají. S
jejich likvidací městu pomáhají i některé
organizace – například myslivci. Vloni na
jaře vyklidili nemalou lokalitu u Viklic,
město Tovačov jim poskytlo velkoobjemový kontejner. U černých skládek je pak
navíc ještě problém, že se většinou nachází
na méně frekventovaných místech, takže je
velmi těžké přistihnout někoho přímo při
činu. Některé skládky se nacházejí mimo
pozemky města a tak jejich likvidace záleží
spíš na jejich vlastnících (např. pozemky
u autobusového nádraží).
Nevím, zda více odpadkových košů
ve městě zajistí i větší pořádek, jisté není
ani to, že se naučí třídit odpad i notoričtí „netřídiči“. Zpočátku bude stačit, když
se ony odpadkové koše a popelnice naučí

opravdu všichni používat. Pro některé je
ovšem stále mnohem jednodušší „odlehčit si“ někde za městem nebo i v něm.
Mnozí lidé se domnívají, že vyvezením odpadu do přírody si doma docela
pohodlně uklidí a ani je to nic nestojí. Je to
velký omyl, nejen že se tímto silně znečistí
příroda, ale ani její pozdější úklid samozřejmě také není zadarmo. Přitom v každé
i malé obci dnes nejdeme nádoby na tříděný odpad, v mnoha městech našeho regionu
pak navíc i sběrné dvory. Není tedy žádný
důvod tímto způsobem si doma „uklidit“.
Dokud však tito lidé nebudou tvrdě postihováni, těžko se u nás v tomto směru něco
změní. Ostatně ani ministerstvo životního prostředí nemá přesný odhad, kolik je
u nás celkem černých skládek. Udává se,
že jich jsou řádově tisíce. Obce a města
nejsou samozřejmě schopna si dostatečně ohlídat pořádek na veřejných místech
na celém často velmi rozlehlém katastru.

Pomohla by jistě i větší všímavost občanů
či monitorování některých lokalit potřebnou technikou. Finanční náročnost je však
v tomto směru velká. Každý by měl ale začít
v prvé řadě sám u sebe a chovat se k přírodě ohleduplně. Zejména mladou generaci
je nutno vychovávat k úctě vůči životnímu
prostředí. Mysleme na to, že likvidace každé černé skládky něco stojí každého z nás,
ať se nám to líbí nebo ne. Existuje tedy jak
vidno opravdu dost pádných argumentů,
proč konečně i tento problém začít skutečně
důkladně a systematicky řešit. Nikdo jiný
to za nás neudělá. (z článku Tovačovští
myslivci neúnavně pomáhají přírodě…,
Bc.Mir. Pořízek - Kamelot 3/2011)
Neboli černé skládky a nepořádek
v odlehlých lokalitách bude stejně muset
někdo odklidit (a odklízí) a hlavně zaplatit (a platí). Kdo to asi ve většině případů
bude (je)?
red

Comw
wo
orld se loučí
MITRANET.CZ se představuje
Společnost
MITRANET.CZ
od
1. 1. 2012 převzala internetovou síť společnosti Comworld z Tovačova.
Tímto je připravena nabídnout veškeré
své služby právě Vám, obyvatelům Tovačova a jeho širokého okolí.
Kdo je to MITRANET.CZ?
MITRANET.CZ je ryze česká společnost, která působí na poli informačních
technologií od svého založení, od roku
2003. V současné době se řadí mezi nejvýznamnější poskytovatele internetu v regionech Přerovska, Lipenska, Hranicka, Záhoří i okolí Bystřice pod Hostýnem. Nyní
také působí v mikroregionu Střední Haná,
Němčicko a Přerov.
Uživatelé jsou do sítě MITRANET.CZ
připojování pomocí bezdrátové technologie Wi-Fi 5 GHz. Na území města Lipníka
nad Bečvou a Tovačova je budována rozsáhlá optická síť, která umožňuje dosahovat vysokých přenosových rychlostí a přitom zajistit dostatečnou kvalitu datových
přenosů nejen pro současnost, ale i pro
budoucnost.
Posel dobrých zpráv
Pro Ty z Vás, kdo jste byli zákazníci
společnosti Comworld (pan Polzer), máme
dobrou zprávu.
Všem zákazníkům bude nabídnut
postupný přechod na tarify s vyšší rychlostí
a zároveň možnost využít i dalších benefitů, které MITRANET.CZ svým zákazníkům nabízí.
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MITRANET.CZ ke svým internetovým linkám nabízí i pevnou linku, a to bez
jakýchkoliv měsíčních plateb, tedy paušálu. Rodina zaplatí pouze to, co provolá,
přičemž tarifikace minuty hovoru je velmi
nízká.
Nabízí se tak volání za velmi výhodných
tarifů do pevných i mobilních sítí, a to jak v
České republice, tak i v zahraničí. Telefonuje se prostřednictvím internetu s klasickým
telefonním přístrojem bez použití počítače.
Spousta rodin má tak možnost opět
zavést tento telefon pro své blízké z řad
seniorů, kterým mobilní telefon nepřirostl
k srdci. Navíc si tyto rodiny v rámci naší sítě
volají naprosto ZDARMA.
Nové možnosti
MITRANET.CZ hledá stále nové možnosti, jak své zákazníky zvýhodnit, a díky
tomuto úsilí se podařilo podepsat smlouvu
s jedním z hlavních mobilních operátorů
na našem trhu. Díky tomu můžou obchodní partneři a zákazníci společnosti MITRANET.CZ volat za stejných podmínek jako
velké společnosti v naší republice. Pokud
tedy chcete ušetřit za telefonní poplatky,
staňte se zákazníkem MITRANET.CZ.
Silné technické zázemí, stále dohledové centrum
Pokud máte osobní zkušenost, že zrovna ve chvíli, kdy potřebujete internet nejvíce, hledáte si spojení na vlak či autobus,
nebo potřebujete odeslat velmi důležitý
e-mail a Vaše linka selže, pak víte, že člověk
se cítí v takové chvíli bezmocný.
MITRANET.CZ má své vlastní dohle-

dové centrum, které má možnost monitorovat případné problémy dříve, než je
postřehne koncový zákazník. Zásah technika pak případný blížící se problém odvrátí.
Díky tomu se může MITRANET.CZ pochlubit velmi stabilními linkami.
Samozřejmě se může stát, že i kontrolovaná linka může mít výpadek (díky výpadku elektrickému proudu, poškození vysílače nebo přijímače, technickou poruchou).
Přesto zákazníci MITRANET.CZ nejsou
bezmocní.
Mají k dispozici telefonní číslo na servisní linku, která je v provozu nejen ve
všední den, ale také během sobot, nedělí,
svátků i dnů pracovního klidu. Zkrátka po
celý rok. Navíc zákazníci společnosti MITRANET.CZ si velmi cení přístupu techniků,
kteří jsou nejen odborníci, ale také ochotni
poradit i pomoci. Případný problém tak lze
rychle vyřešit.
Těšíme se na Vás
MITRANET.CZ je společnost, ve které
pracuje v současnosti 18 lidí, kteří považují své zákazníky za skutečné partnery. Jsou
středem naší pozornosti, a proto nám
záleží, aby byli s námi spokojeni a cítili se
v naší společnosti příjemně. Ctíme pravidla
a věříme, že slušnost v současném světě má
své místo.
Bude nám potěšením, pokud nás budete mít zájem osobně poznat.
Najdete nás v Tovačově na adrese Denisova 325 (bývalá kancelář Comworldu)
nebo v Lipníku nad Bečvou, Bratrská 1114.
. . . s námi o krok dál
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T ov a č ov m á n a r o z e n i ny ( 6 . č á s t )
V srpnu 1887 prodal hrabě František
z Kuenburgu tovačovský velkostatek za
2 700 000 zlatých (= 5 400 000 K) velkoprůmyslníku Davidu rytíři Gutmannovi - majiteli uhelných dolů v Ostravě a významnému
podílníku Severní dráhy císaře Ferdinanda.
David koupil zámek ve velmi zpustlém stavu
a protože jej chtěl užívat hlavně k reprezentaci, musel přistoupit k rozsáhlým opravám.
Obnovil věž v původní podobě, přistavěl
k ní schodiště. Podle plánů vídeňského
architekta Maxe Fleischera pak nechal vystavět v letech 1890 – 1892 další křídlo v novorenesančním slohu, dodnes zvané Vídeňské.
Portály a zámecká kaple zůstaly zachovány
jako významné historické památky. Nově
byly opraveny a zastřešeny obě věže, vybudováno hygienické zařízení, které dosud
zámek postrádal , byla zavedena elektřina
a voda, celý objekt byl zařízen a modernizován. Stejně tak byla upravena i zahrada,
nechyběl anglický park s tenisovými kurty,
kuželnou a střelnicí. David Gutmann však
panství koupil i s podnikatelským záměrem.
Pěstovanou cukrovou řepu se rozhodl zpracovávat ve vlastním podniku. V roce 1890
tak bylo započato se stavbou cukrovaru
v Anníně, kde o rok později proběhla první řepná kampaň. V roce 1895 si Gutmann
prosadil vybudování místní železniční trati – Kojetín – Tovačov, která mu zajistila
snížení nákladů na dopravu řepy do cukrovaru. Tím začalo výraznější zprůmyslňování
Tovačova pokračující až do 1. světové války
zřizováním dalších menších podniků. David
Gutmann rovněž pomohl finančně i hmotně při stavbě škol nebo radnice. Vlastním
nákladem dal vystavět smuteční obřadní
síň na židovském hřbitově.
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V letošním roce uplyne 100 let od smrti
posledního majitele tovačovského zámku –
Davida Gutmanna. Proto si dovolím zastavit se u Gutmannů trošičku podrobněji.
Kořeny rodu Gutmannů nejsou na
Moravě, ale sahají až do středních Čech.
Davidův děd Isak se do Lipníka nad Bečvou přiženil v 1. polovině 18. století z Kolína nad Labem. Pocházel z dobré rodiny,
z jejíhož středu vzešlo mnoho rabínů a on
sám také toto povolání vykonával. S finanční podporou tchána založil malou dílnu na
výrobu vlněného zboží. Svou živnost předal
synovi Marcusi Leopoldovi (otec Davida).
Marcus Leopold se vydal ve šlépějích
otce. Od mládí se připravoval na rabínskou
dráhu a po absolvování teologických studií
se i rabínem stal. Roku 1806 (bylo mu 32 let)
se poprvé oženil s o šest let mladší Leou Kiniginovou z Lipníka. Nadále rozšiřoval dílnu
na vlněné zboží a začal zaměstnávat několik
soukeníků. Společně se svými příbuznými
se také věnoval obchodu, zejména v Uhrách,
kde nakupoval surovou ovčí vlnu a prodával
ji už zpracovanou, jako hotové zboží, hlavně
jako flanel. Tímto způsobem nashromáždil
majetek a stal se jedním z nejbohatších mužů
v Lipníku. Obchodní úspěchy ale zastiňovala skutečnost, že milovaná manželka těžce
onemocněla a po 16 letech manželství nakonec zemřela a zanechala po sobě 4 nezletilé
dcery. A právě kvůli nim se Marcus rozhodl
ve čtyřiceti šesti letech znovu oženit. Jeho
druhou ženou se stala krásná 23-letá Bertha Fränklová. Svému muži dala další 3 děti,
z toho 2 syny – Wilhelma a Davida.
Marcus Leopold byl v době, kdy se
podruhé oženil, již starší muž. Svůj zájem
rozděloval mezi velmi náročnou práci
a rodinu. Ve volném čase se věnoval četbě
a studiu význačných děl hebrejské literatury, jemuž byly často přítomny i jeho děti. Po
každém jídle, ale zejména večer přizval své
děti společně s jejich vychovatelem k posezení, na němž rozprávěli o významných
osobnostech židovských dějin, ale také
rodiny Gutmannů a na příkladech z jejich
života ukazoval, jak se v té či oné životní
situaci zachovat. Gutmannovi vedli své
děti ke zbožnosti, milosrdenství a lásce
k bližnímu. V polovině 30tých let však
firma Marcuse Leopolda utrpěla těžké
finanční ztráty a nebylo mu již umožněno, aby zažil opětovný vzestup svého
rodu. Jeho smrtí končí první etapa v životě
moravských Gutmannů. Vzestup vystřídal
pád. Bertha zůstala po smrti svého muže
sama se sedmi dětmi. Vedla domácnost

tak, aby všem dětem zajistila slušný a spořádaný život. Navázala v menším rozsahu
na obchodní aktivity svého muže a zapojila se do obchodu s vlnou. Ač byla velice
mladá, nikdy se navzdory četným nabídkám k sňatku znovu neprovdala. Nadále se
v menším rozsahu věnovala charitě. Touto
povinností vzdávala čest svému zesnulému
manželovi.
Wilhelm Gutmann se narodil 18.8.1826
v Lipníku nad Bečvou jako první mužský
potomek a dědic gutmannovské rodinné
tradice. Byla mu předurčena dráha duchovního. Ještě mu nebylo 18 let, když opustil
rodný Lipník a vydal se na teologická studia
do Topoľčan a Zsabokretu v Uhrách. Smrt
sestry Deborhy a nemoc matky zapříčinila jeho návrat zpět domů, kde pokračoval
u místního rabína ve studiích a sám se také
začal věnovat vzdělávání svého mladšího
bratra - tehdy desetiletého Davida. David
se narodil 2. 12. 1834, byl o 8 let mladší než
jeho bratr Wilhelm. V té době navštěvoval
městskou školu a připravoval se na dráhu
drobného živnostníka. Wilhelm, jako nejstarší syn, byl po matčině nemoci nucen
zajistit finance a postarat se o rodinu, která
byla dočasně zbavená živitelky.
Nejdříve přijal nabídku svého strýce
a přijal místo vychovatele jeho dětí, další
bylo místo vedoucího administrativy, které
mu nabídl jeho vzdálený příbuzný. Snaha
postavit se ale na vlastní nohy přivedla Wilhelma k rozhodnutí vydat se trnitou stezkou samostatného podnikatele. Vrátil se
do rodného Lipníka a na popud místních
drobných obchodníků se zapojil do obchodu s obilím. Na nákup použil prostředky
své, ale také úspory své matky. Následu-
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jící transakce však nepřinesla uspokojivý
výsledek, a proto začal Wilhelm uvažovat
o ukončení obchodní činnosti. Zásluhu na
tom, že tak neučinil, byla skutečnost, že dne
15.3.1842 byla zprovozněna železnice mezi
Přerovem a Lipníkem. Nového dopravního prostředku se rozhodl využít i Wilhelm
Gutmann a znovu nakoupil obilí, které bylo
na severní Moravě a ve Slezsku žádaným
artiklem. Jeho plány však zhatila přílišná
důvěřivost vlastnímu příbuznému, který
se nabídl, že cestu na sever podnikne sám
a utržené peníze pošle do 14 dnů. Peníze
ale bohužel nepřišly ani za měsíc, a tak se
Wilhelm vydal k onomu příbuznému sám.
V Bohumíně ale nalezl jen krachující
obchod, příbuzného bez sebemenší hotovosti a navíc s dluhy. Nezbylo mu nic jiného,
než převzít upadající firmu a pokusit se získat ztracené peníze zpět. Nebylo to ovšem
tak jednoduché a krach střídal opět jen
krach. A nejhorší snad bylo to, že nemohl
vrátit matce větší část vypůjčených peněz.
A byla to znovu právě jeho matka, která
morálně povzbudila svého syna a umožnila
mu volně disponovat s vypůjčenými prostředky svých mladších sourozenců.
Během let 1849 – 1850 se Gutmannova
situace otočila o 180 stupňů. Možná tomu
pomohla náhoda, že se na svých obchodních cestách setkal s bohumínským velkoobchodníkem se sádrou, jemuž pomohl
zorganizovat přepravu zmíněného artiklu,

a založení společnosti, které se stal později
důvěrníkem. Společnost dobře prosperovala, a tak během zmíněných 2 let mohl Wilhelm splatit veškeré dluhy a nashromáždit
kapitál, který mu umožnil pozdější samostatné podnikání.
Dříve než ale přistoupil k první obchodní transakci, vytyčil si podnikatelské zásady
a kritéria, jimiž se chtěl do budoucna bezvýhradně řídit. Předsevzal si, že se bude
vyhýbat spekulativním obchodům, naproti
tomu se snažil na základě seriózních smluv
vytvořit síť dodavatelů, dopravců a odběratelů, jejichž stabilita měla být umocněna
kvalitou poskytovaných služeb. Tento tah
se mu skutečně podařil a jeho partnery se
staly firmy s mnohaletou tradicí, kapitálem
i zvučným jménem. Díky příznivému vývoji nabýval na objemu i obchod s uhlím, kterému se začal také věnovat. Získal rozměr,
který si vyžádal přechod k novému typu
podnikání. Proto Wilhelm oslovil svého
mladšího bratra Davida a nabídl mu, aby se
angažoval na chodu nově vznikající společnosti. David, kterému ještě nebylo ani 22 let,
na základě výzvy svého staršího bratra předal živnost v Lipníku a odebral se do Vídně.
Nová firma, která nesla jméno – „Gebrüder
Gutmann“ (Bratři Gutmannové), se usídlila
na vídeňském předměstí. Zatímco Wilhelm
se věnoval činnostem spojeným s managementem a marketingem, převzal David do
svých rukou firemní finance. Díky tomu se

oba bratři výborně doplňovali. Rok 1856
byl úspěšným nejen po stránce obchodní.
Wilhelm po 10 letech těžké práce a útrap
splnil slovo, které dal své matce, jeho bratr
měl nyní to co on a budoucnost sester také
už nebyla nejistá.
Oba bratři vstoupili na cestu, která je
měla v průběhu následujících 40 let dovézt
do společnosti nejvýznamnějších velkoprůmyslníků a finančníků Evropy. Po tuto
dobu působili bratři Gutmannové v řadě
podnikatelských odvětví – jako např. hornictví, hutnictví, finance, železniční doprava, chemický a potravinářský průmysl,
strojírenství atd.
V roce 2000 byla na zámku v Tovačově zřízena expozice věnovaná rodu Gutmannů. Nachází se ve Vídeňském křídle
a připomíná všem návštěvníkům existenci
jedné ctižádostivé, houževnaté a osvícené
židovské rodiny, která ovlivnila zásadním
způsobem dění v našem městě na přelomu 19. a 20. století. Jejich „všudepřítomné“
rodové heslo „Alles zur Zeit“ (Všeho do
času) má nadčasový význam a můžeme
jej aplikovat téměř na cokoliv, protože je
až mrazivě pravdivé. Navzdory tomu ale
„gutmannovský odkaz“ zůstal, přežil 2. světovou válku i období socialismu a v Tovačově zanechal nesmazatelnou stopu třeba
v podobě architektonického dědictví. David
Gutmann zemřel 14. května r. 1912. Bylo
mu 77 let a letos je to právě 100 let.

Některá významná výročí roku 2012
1297 – první písemně doložená existence farnosti (tovačovský
farář Jakub) – 715 let
1327 – do Tovačova přichází prapředek pánů z Cimburka – Bernart z Lipnice – 685 let
1492 – dokončena stavba Spanilé věže a jejího portálu – 520 let
1492 – král Vladislav II. v listině z 18. února potvrdil městu jeho
starý znak. (Na modrém štítě stojí na zeleném trávníku dvě
okrouhlé věže, každá s jedním oknem v dolním a dvěma
obdélnými okny v horním patře, s cimbuřím o třech stínkách a s valbovou střechou se dvěma makovicemi. Pravá věž
je červená, levá bílá. Mezi věžemi stojí na trávníku erb pánů
z Cimburka, totiž štít se šesterým cimbuřím střídavě v barvě
stříbrné a červené, na štítku spočívá kolčí helm en face s červeno – bílými pokryvadly a se třemi pavími péry v klenotu.)
– 520 let
1502 – zemřel Adam z Cimburka, rod Cimburků vymírá po meči
– 510 let
1582 – zemřel Vratislav z Pernštejna – 430 let
1597 – Pernštejni prodávají tovačovské panství uherskému rodu Illyesházové – 415 let
1612 – zemřel Vejkart ze Salmu (majitel panství) – 400 let
1612 – vysvěcena zámecká kaple – 400 let
1672 – dokončena stavba a výzdoba zámecké kaple – 340 let
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1722 – zemřel Jan Jetřich Petřvaldský z Petřvaldu (majitel panství),
nastupuje Amant Antonín Petřvaldský z Petřvaldu – 290 let
1762 – zemřel Amant Antonín Petřvaldský z Petřvaldu (majitel
panství), nastupuje Bernard Jan Petřvaldský z Petřvaldu
– 250 let
1802 – vyhořelo celé město (kromě zámku, fary a školy) – 210 let
1832 – zemřel Arnošt Josef z Kuenburgu (majitel panství), nastupuje Jan Nepomuk hrabě z Kuenburgu – 180 let
1887 – tovačovské panství koupil David Gutmann – 125 let
1892 – dokončena stavba Vídeňského křídla na zámku – 120 let
1907 – zemřela Františka Xavera Běhálková – 105 let
1912 – zemřel David Ritter von Gutmann, panství dědí jeho vnuk
Dr. Vilém Gutmann – 100 let
1912 – dokončena stavba sokolovny (zbourána 1989) – 100 let
1927 – dokončena stavba pomníku padlým v 1. světové válce – 85 let
1932 – vysázeny lípy na náměstí – 80 let
1947 – založena hudební škola – 65 let
1952 – vzniká závod Štěrkovny – 60 let
1952 – na zámku zřízena obřadní síň – 60 let
1977 – slavnostně otevřena mateřská škola – 35 let
1982 – postavena sportovní hala (v akci „Z“) – 30 let
1987 – dokončena stavba zdravotního střediska (v akci „Z“) – 25 let
2002 – zrestaurována zámecká kaple – 10 let
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ZŠ a MŠ Tovačov
Prázdniny ve školním roce 2011/2012
Jarní prázdniny:
6. – 12. února 2012 (okres Prostějov)
13. - 19. února 2012 (okres Přerov)
20. - 26. února 2012 (okres Kroměříž)
5. - 11. března 2012 (okres Olomouc)

Velikonoční prázdniny: 5. - 6. dubna 2012
Hlavní prázdniny: 30. června 2012 - 2. září 2012

Mateřská škola
Děti z mateřské školy v Tovačově si
za 1.pololetí tohoto školního roku užily
spoustu radosti a zajímavých zážitků.
Každý měsíc děti již tradičně ve školičce zhlédnou jedno pohádkové divadelní představení, které se vždy moc líbí.
Začátkem školního roku si v soutěži pod
vedením dopravních policistů vyzkoušely, jaké to je být „závodníkem“ na koloběžce. Společně jsme se také zúčastnili
akce k oslavě 120. výročí základní školy,
kde děti ze starších oddělení předvedly
své pilně nacvičené taneční programy.
I letos jsme se dočkali oblíbené „Dýňové
slavnosti“, kde si děti ve strašidelných kostýmech prošly tajemnou cestu za světýlky,
každá třída vypustila svůj lampionek přání a vydováděly se na strašidelné diskotéce. S příchodem zimy jsme se vydali do
Olomouce na „Mikulášování“ - hudebně
zábavný pořad s písničkami, Mikulášem,
andílkem a čertíkem. Mikuláš se svou
družinou nás však nezapomněl navštívit
i ve školce. Tu pravou vánoční atmosféru
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navodilo cinkání zvonečků na vánočních
besídkách s posezením s rodiči u vánočního stromečku v každém z našich oddělení.
K tomuto času patřila i návštěva adventního koncertu v ZUŠ a krásná výstava
betlémů na zámku. Užili jsme si také prima soutěžení na „Luckiádě“, kterou pro
nás připravily děti ze základní školy.
K dalším pravidelným akcím v naší
školce patří ještě taneční kroužek Haná-

ček, výtvarný kroužek Pastelka, kroužek
angličtiny, grafomotorika, děti z oddělení Sluníček a Medvídků navštěvují
místní saunu a děti z Koťátek podnikají
„stonožkové“ poznávací výpravy do blízkého okolí. Do konce školního roku nás
čeká ještě spousta zajímavých akcí a her
s kamarády.
Barbora Složilová, MŠ Tovačov
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ZUŠ Tovačov slaví 65. výročí založení
O založení naší školy se zasloužili členové hudebního pěveckého spolku Arnošta Förchtgotta Tovačovského v čele s panem
Věroslavem Hrbáčkem a paní Růženou Klímovou. Jejich zásluhou zřídila Hudební škola v Přerově pobočku v Tovačově a ta pod
názvem Hudební škola A. F. Tovačovského zahájila 1. ledna 1947
svou činnost.
Prvních 23 žáků vyučovala hru na housle a klavír Aloisie
Matysíková z Lobodic. Členové již zmíněného pěveckého spolku
posílali do nové školy především své děti a z vlastních prostředků
pomáhali s vybavením staršími hudebními nástroji i nábytkem.
K rozvoji školy přispěl v dalším roce místní národní výbor
přidělením čtyř místností v zadním traktu zámku. Opuštěné
a zanedbané prostory připravili obětaví rodiče k vyučování. Krátce na to Hudební škola v Přerově pobočku v Tovačově zrušila.
Pomoc poskytl blízký Kojetín, který se v rámci územní reorganizace stal okresním městem a připojil ke své hudební škole i tova-
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čovskou pobočku. V té době přichází paní Stanislava Švandová,
vyučující na klavír, a pan Antonín Nakládal – kapelník z Ivaně,
vyučující na dechové nástroje.
Ve školním roce 1953-54 získává škola samostatnost za podmínek, že veškeré náklady související s jejím provozem bude
hradit město z vlastního rozpočtu. Ředitelkou je jmenována paní
Aloisie Gajdicová. V dalším roce zřizuje pobočku v Klenovicích.
Ve školním roce 1957-58 je škola přemístěna do budovy
v předním traktu zámku a tak získává větší a výhodnější prostory.
Za těchto podmínek se rychle rozrůstá, přicházejí noví učitelé,
zvyšuje se počet žáků . V této budově sídlí škola dodnes.
Po odchodu paní Aloisie Gajdicové v roce 1983 nastupuje na
místo ředitele pan Petr Vařák z Přerova. Ve školním roce 1989-90
je ředitelem jmenován Karel Vičan .
Po jeho odchodu v roce 1994 se škola stává pobočkou Základní umělecké školy Bedřicha Kozánka v Přerově, kde je v současné
době ředitelem Mgr. Jiljí Hloch.
Tovačovská základní umělecká škola se za 65 let svého působení stala pracovištěm mnoha učitelů, kteří v řadě případů obětovali nejlepší roky svého života výuce mladé generace. A to, že
jejich práce byla smysluplná a úspěšná, dokazuje celá řada absolventů, kteří pokračovali v dalším studiu na vyšších typech uměleckých škol a stali se z nich výkonní umělci nebo pedagogové na
uměleckých školách.
V tomto školním roce navštěvuje ZUŠ 105 žáků z celého okolí
– z Tovačova, Troubek, Oplocan, Lobodic, Ivaně, Věrovan, Dubu.
Učí se hrát na klavír, housle, kytaru, keyboard, tenor, trubku, zobcovou flétnu.
Ráda bych touto cestou poděkovala tovačovské veřejnosti
za zájem, který o naši školu po léta projevuje, rodičům žáků za
pochopení, trpělivost a vytrvalost při výuce dětí a v neposlední
řadě městu Tovačov za příkladnou podporu a spolupráci. Velmi
si toho vážíme.
Ivana Galetová
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Mikulášování v Klubovně
Páteční odpoledne 2.12.2011 jsme se
s dětmi a jejich rodiči setkali v prostorách Klubovny pro děti a mládež, abychom společně očekávali příchod svatého
Mikuláše a jeho pomocníků.
Nedlouhé čekání jsme si zpestřili
nácvikem písní s mikulášskou tematikou,
tanečními kreacemi i malými soutěžemi.

Po příchodu svaté trojice děti vyslechly
Mikulášův ortel, převzaly malé balíčky
a společně zazpívaly nacvičené písničky s kytarovým doprovodem. I ti největší darebníci a zlobivci nebyli ošizeni
o Mikulášovu přízeň a také je nezapomněl obdarovat.
Všem zúčastněným rodičům děku-

jeme za příjemnou atmosféru a těšíme
se na další setkání na akcích Klubu dětí
a mládeže, které nás v novém roce čekají.
4.2.2012 – 14.00 hod. Zábavné odpoledne pro děti, hasičská zbrojnice Tovačov.
Více informací najdete na:
www.kdmtovacov.websnadno.cz.
za Klub dětí a mládeže Kyasová Jarmila

Z činnosti KRPŠ
Ke konci roku 2011 se KRPŠ při ZŠ
a MŠ Tovačov zúčastnil dvou akcí, jejichž
výtěžek bude opět použit pro děti v MŠ
a ZŠ Tovačov. Jednalo se o občerstvení
při „ROZSVĚCOVÁNÍ STROMEČKU“
a „MIKULÁŠOVÁNÍ“, kde jsme se postarali i o zábavný program.
Myslíme si, že se nám obě akce povedly, i když nás v druhém případě potrápilo počasí. Nesmíme ovšem opomenout
poděkovat všem, kteří nám vyšli vstříc
a pomohli při přípravách nebo v průběhu
akce, jmenovitě: manželé Marek a Adéla
Svobodovi, Jiří Vysloužil, sestry Marie

a Jana Jeklovi, sourozenci Marie a Václav Zlámalíkovi, Kamila Rozehnalová, Anna Lindnerová, Dominik
Krajča, Jiří Zlámal, Josef Ledvina, a taktéž za nemalý
peněžitý dar od pí. Dopitové.
Děkujeme všem, kteří si na těchto akcích něco
zakoupili. Přispěli tím na podporu akcí v MŠ a ZŠ.
za KRPŠ Řepková Jitka
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MS Tovačov dětem a občanům
V rámci letošních tradičních svatováclavských hodů v Tovačově uspořádalo Myslivecké sdružení Tovačov
v sobotu 24. 9. 2011 odpolední „hodové
posezení“ v areálu mysliveckého domu
(viz foto). Konalo se letos poprvé. Pro
děti byla připravena soutěž ve střelbě
ze vzduchovky, zábavné hry, občerstvení. Pro ostatní návštěvníky z Tovačova
a okolí byla k dispozici bohatá myslivecká kuchyně a občerstvení. K poslechu
i tanci hrála pro všechny hudební
skupina. Pořadatelé se připravili i na
možné nepříznivé počasí a v části areálu zahrady byla postavena zastřešená
konstrukce. Ale počasí nám přálo, bylo
ideální, teplé a slunečné. V průběhu
odpoledne a večera se dostavilo přes
300 návštěvníků.

V rámci tovačovských hodů to nebyla
pochopitelně akce jediná. Po celou sobotu a neděli byl v prostorách tovačovského zámku a zámeckého parku připraven
vedením města a ostatními organizacemi pestrý program. Z něj nelze opomenout křest velmi zdařilé reprezentační
publikace starých pohlednic „Pozdrav
z Tovačova“ s komentářem ke každé
pohlednici. Knihu vydalo město Tovačov, autorem je starosta města Mgr. Bc.
Leon Bouchal a kolektiv. Křest knihy se
konal na nádvoří zámku (viz foto). Na
těchto dobových pohlednicích je možno postupně sledovat proměny města
a nejbližšího okolí od doby vydání první pohlednice, tj. od r. 1897.
Také budova mysliveckého domu,
kterou vlastní MS, je významnou sou-

částí tovačovské historie. Ta původní
byla postavena na okraji Tovačova za
mlýnem před 500 lety tehdejším majitelem tovačovského panství Vilémem
z Pernštejna. Tehdy bylo v okolí Tovačova přes 800 ha rybníků a budova sloužila
jako sídlo rybářů a pernštejnského „fišmistra“. Po požáru města v r. 1808 byla
znovu obnovena, ale po předchozím
postupném vypouštění většiny rybníků
již sloužila jako sídlo lesního personálu panství. Nyní je centrem myslivecké
činnosti v Tovačově. Byl tam zřízen společenský sál, kuchyně, sociální zařízení
a zvěřinárna. Součástí přilehlých hospodářských budov jsou odchovna a voliéry
pro chov bažantů.
Ing. Vladimír Velický

LISTY Z KALENDÁŘE
Na závěr roku 2011 se jako tradičně
konaly Vánoce na zámku, které si pro návštěvníky připravila o.p.s. Tovačovský zámek. Tématem se staly - svátky adventního
času. Návštěvníci si tak mohli připomenout
staré zvyky, které toto období přináší. Nejprve se svatým Martinem mohli, alespoň
pohledem ochutnat svatomartinskou husu
a zalít ji svatomartinským vínem. Dále si se
svatou Kateřinou užít na kateřinské zábavě. Na svátek svatého Ondřeje si začarovat
a předpovědět, co je v nadcházejícím roce
čeká. Na svátek svaté Barbory si utrhnout
větévku třešní a následně spolu s čertem
a andělem očekávat příchod svatého
Mikuláše. Podívali se také k čarovné svaté
Lucii. Vrcholem prohlídky bylo připome-

nutí si tradic Štědrého dne. V sobotu byly
prohlídky doplněny vystoupením Muzičky ZUŠ Tovačov.
Během prohlídky také návštěvníci
mohli hlasovat o nejkrásnější betlém.
V neděli se návštěvníci připojili k celosvětovému dni památky zesnulých dětí
v rámci akce – Zapalme svíčku.
Kdo přišel jen tak, mohl si vybrat
opravdu z bohatého programu – nechyběla štrúdl mánie, tentokráte na slané
variace, vystoupila schola od sv. Mořice

z Kroměříže, vystoupil Hanáček z Tovačova, nechybělo ani sváteční slovo v zámecké
kapli a vystoupil také sbor od sv. Václava
z Tovačova.
Ti, kdo nevěděli, jakým dárkem by
mohli obdarovat své blízké, si jistě vybrali
nějakou maličkost na vánočním jarmarku.
Mlsné jazýčky potěšil zámecký punč, hlad
zahnala skvělá polévka.
Kdo přišel, určitě nelitoval a užil si
v klidu předvánočního času.

A co nás čeká v letošním roce?
19 .5. – Poznávej své město
30. 6. – Noční prohlídky zámku
31.8. – Noční čtení na zámku
28.9. – Květiny pro ……
15.-16. 12. – Vánoce na zámku
Bližší informace o akcích se dozvíte na adrese www.tovacovskyzamek.cz . Těšíme se na Vaši účast.
Mgr. Antonín Havlin
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Společenský ples
v D o m ov ě p r o s e n i o r y T ov a č ov
Ve čtvrtek 19.1.2012 proběhl v odpoledních hodinách v našem Domově pro seniory v pořadí již IV. společenský ples. V domově zavládla sváteční atmosféra plná očekávání. Dámy si připravovaly už s předstihem ty „NEJ ŠATY“ a pánové si vybírali kravaty
a oprašovali obleky. Úvodní slovo patřilo paní ředitelce, která přivítala všechny přítomné. Potom uvedla hudební skupinu „KORNET“,
která k nám jezdí z Lipníku nad Bečvou a s velkým úspěchem u nás vystupuje. Na plese nechyběl ani bufet a ostatní občerstvení, které
zajistila naše paní kantýnská Jana. Zlatým hřebem večera bylo vystoupení seniorek z Dubu nad Moravou, které si říkají „REBELKY“.
Jejich vystoupení mělo šmrnc a příjemně oživilo celkovou atmosféru večera. O výbornou organizaci celé akce se staraly především
aktivizační pracovnice spolu s ostatními zaměstnanci domova. Zábava se vydařila, kdo přišel určitě nelitoval a hezky se pobavil.
Článek + foto zaslala aktivizační pracovnice Jitka Švomová

H n í z d ě n í h u s y ve l k é n a T ov a č ov s k u
Již od letošního jara pozoruji na rybníku Hradecký v Tovačově (153 ha) v okrese Přerov pár hus velkých (Anser anser).
V měsíci květnu jsem již mohl konstatovat, že úspěšně nejen
zahnízdily, ale vyvedly i mladé.
Jsem z Tovačova, myslivost zde provozuji od roku 1954,
rybník Hradecký byl znovu obnoven v roce 1953. Pro informaci: v 17. a 18. stol. za majitele tovačovského panství Viléma
z Pernštejna byla rozloha rybníků na Tovačovsku kolem 800 ha,
největší byly Skašovský (430 ha) a Hradecký (153 ha). Některé
stoleté duby na hrázích bývalých rybníků jsou dodnes němými
svědky té doby.
Je to tedy první úspěšné zahnízdění a vyvedení mláďat husy
velké v obnoveném Hradeckém rybníku. Hnízdění proběhlo
v části rybníka přiléhající k severnímu okraji města Tovačova
v pobřežním porostu rákosin širokých 5 -15 m. Husí pár pečuje o 11 mladých, zdržují se na volné vodní hladině v této části
rybníka a i s mladými paství na přilehlé dělící travnaté hrázi
rybníka, kde zanechávají v určitých úsecích svůj trus.
Fotografování nebylo jednoduché, jsou velmi ostražité
a drží se daleko od břehu. Proto jsem se dohodl se zaměstnanci
Rybářství Tovačov, že se k nim přiblížím v rámci dopoledního
krmení ryb na loďce s motorovým pohonem. Husy i s mladými
byly od rána na volné hladině v části rybníka přilehlé k Tovačovu
(rybník je hrázemi rozdělen na 4 části). Čekal jsem hodinu na
přesun loďky, ale než jsme vyjeli, objevil se asi 70 m nad hladinou orel mořský (Haliaeetus abbicilla), který se zde v posledních letech vyskytuje. Husy reagovaly na jeho přítomnost okamžitě, ukryly se v pobřežním porostu rákosí a objevily se na
hladině až odpoledne.
Přesto se mně po několika dnech podařilo pořídit snímky
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ze břehu (husy u pobřežních rákosin, na volné hladině a celkový
pohled na tuto část rybníka v pozadí s tovačovským zámkem).
Na tomto rybníku evidujeme společně s ornitology již třetím rokem výskyt husice nilské (Alopochen aegyptiacus)), a to
v severovýchodní části rybníka Hradecký na navršeném ostrově po prohlubování, kde se společně s kolonií racků pokouší
každoročně neúspěšně vyvést mladé. Byly nalezeny snůšky
vajec, ale hnízdění bylo neúspěšné.
V současné době se v této části rybníka od jara trvale vyskytuje i jeden mladý pár husice liščí (Tadorna tadorna). Tento
druh byl zde doposud pozorován především při migraci.
Ing. Vladimír Velický
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P u t ov á n í a s i j s k ý m ko n t i n e n t e m

V úterý 17. ledna 2012 se ve společenské
místnosti tovačovského domova důchodů sešli zájemci o vyprávění zážitků z cest
po Číně, Nepálu, Tibetu a Indii, kterou
podnikla loni paní Miroslava Ženčáková,
aby si tak splnila svůj dávný sen a seznámila se blíže s místy, o jejichž náboženství
a filozofické názory se dlouhodobě zajímá.
Informace o zemích, přírodě, jedinečných
památkách, náboženských rituálech, ale
i o odlišnostech života obyčejných lidí či
místní kuchyně byly doprovázeny promítáním početné série zdařilých snímků,
z nichž mnohé prozrazovaly zálibu paní
Ženčákové „lovit“ portréty zajímavých lidí.
A tak jsme se mimo jiné potěšili pohledem
na skupinku malých školáků mířících do
školy ve slušivých stejnokrojích, krásným
obličejem exotické hnědooké dívenky či
portrétem zručného písmomalíře čínských
znaků zahloubaného do své práce.
Během dvou hodin povídání jsme
„procestovali“ kus světa, např. Velkou čín-
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skou zeď, Zakázané město s náměstím
Nebeského klidu, město Xian s unikátními nálezy sedmitisícové terakotové armády
střežící hrobku císaře Chin Š´Chuang-ti,
proletěli nad majestátnými vrcholky horských pásem Himalájí, zhlédli tibetskou
Potalu, sídlo dalajlámů, legendární ghaty
ve Varanásí, indickou perlu Tadž Mahal,
vystavěnou vladařem Šáhdžáhánem po
smrti milované ženy jako symbol věčné lásky a krásy a mnoho dalších exotických míst.
Hosté si také mohli prohlédnout suvenýry,
které si p. Ženčáková přivezla z cest, např.
rozeznít tibetský mlýnek a pohladit sošku
Buddhy přinášející dobrým lidem štěstí.
Besedu zakončily mnohé dotazy zvídavých přítomných seniorů, kteří projevili
zájem o další setkání. Za velmi příjemnou atmosféru poznávacího odpoledne
patří poděkování nejen přednášející, ale i
organizátorkám – paní Z. Dopitové, paní
M. Bezděkové a dalším dobrovolnicím, které připravily pro hosty občerstvení
.
Mgr. Jitka Pěchová

P. S. Ve vyprávění byla zmíněna i jména
takových velikánů myslitelů jako Konfucius, Buddha či Dalajláma, jejichž myšlenky
pro přemýšlivé čtenáře uvádím na závěr.
Schválně. Myslíte, že tato poselství nejsou
dnes aktuální ?
„Pamatujte na úctu k sobě, úctu k druhým a odpovědnost za vaše konání.“
Dalajláma
„Hlásám, aby se nekonaly zlé skutky,
aby se nemluvila zlá slova, aby nebylo zlých
myšlenek.“
Buddha
„Abychom udělali pořádek ve světě,
musíme nejdříve udělat pořádek v národě;
abychom udělali pořádek v národě, musíme nejdříve udělat pořádek v rodině; abychom udělali pořádek v rodině, musíme
nejdříve udělat pořádek ve svém osobním
životě; abychom udělali pořádek ve svém
osobním životě, musíme udělat pořádek ve
svém srdci.“
Konfucius
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Za Václavem Havlem...
Koláž snímků, které byly pořízeny
v úterý 20. prosince 2011, zachycuje
atmosféru v Praze, kdy se spontánně na
různých místech scházeli lidé, aby uctili
památku zemřelého pana Václava Havla. Blízké okolí i podstavec jezdeckého
sousoší svatého Václava na Václavském
náměstí zaplavily hořící svíčky, květiny,
české vlajky, trikolóry, portréty zesnulého, ale i osobní vyznání se slovy díků
napsaná na čtvrtkách papíru. Přicházeli
další a další lidé, zapalovali svíčky, přinášeli růže, postávali v tichých hloučcích,
vzpomínali a četli vzkazy na pomníku
od spoluobčanů. Zvolnili, nespěchali,
přemítali. Možná hledali – tak jako já
- odpověď na otázku, zda Havlova pravda a láska válcovaná dnes lží a nenávistí
bude mít ještě šanci.
Mgr. Jitka Pěchová

Z myšlenek Václava Havla
Naším největším nepřítelem jsou dnes naše vlastní špatné vlastnosti. Lhostejnost k věcem obecným, ješitnost, ctižádost, sobectví, osobní ambice a rivality. Na tomto poli nás čeká teprve hlavní zápas.
VH
Změna k lepšímu dříve či později přijde, tím jsem si jist. Poslední volby změnu sice nepřinesly, ale touhu po ní podle mne
signalizují. Lidé chtějí něco jiného.
VH, Rozhovor pro MFDnes, 14.9.2011

Jak se chováme ke knihám…

Služby tovačovské knihovny využilo
v průběhu její existence velké množství
čtenářů. A co člověk, to jiná povaha.
Někdo by mohl říci, že milovníci knih
mají společnou zálibu nejen ve čtení, ale
zákonitě i vztah ke knihám samotným.
Ale není to pravda. Například nejpočetnější skupinou jsou čtenáři důchodového věku a zejména u starších ročníků
bylo patrné, že pamatovali dobu, kdy
byla kniha v mnohých domácnostech
luxusem. A právě zástupci této generace
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si prohlíželi každý titul téměř s posvátnou úctou a opatrně v něm listovali. Bylo
až dojemné, že někteří si půjčené knihy
doma ještě balili do novin, aby nepoškodili obal. Po tzv. „sametové revoluci“ se na
pultech objevily atraktivní a dříve nevídané tituly, takže čtenářská obec zajásala a brala útokem jak knihkupectví, tak
knihovny, neboť euforie z široké nabídky trhu byla nesmírně veliká. A každý
následující rok vycházelo velké množství
dalších zajímavých a žádaných publikací. Mnozí byli schopni obětovat spoustu
času v nekonečných frontách v knihkupectvích a čtenáři v knihovnách trpělivě
čekali, až na ně dojde řada a požadovaný
titul si budou moci vypůjčit. Po určité
době se však knižní trh plně zasytil, neboť
nakladatelé pružně reagovali na poptávku
ze strany zákazníků a většinu vyprodaných knih co nejdříve doplňovali dotisky.
V současnosti je málo titulů, jejichž vydání si musí zájemci pohlídat. Od té doby
bylo vytištěno nesmírné množství knih

všemožných žánrů a stejně jako u jiného
zboží i jejich cena se postupně zvyšovala a zvyšuje. Běžný titul stojí průměrně
kolem 200 Kč a cena knihy populárního
autora nebo autorky se může „vyšplhat“
až do rozmezí od 300 - 500 Kč.
Ne každý má takové finanční možnosti, aby si mohl dovolit koupit všechny
lákavé tituly, které jsou průběžně vydávány. Proto mají knihovny nezastupitelnou úlohu v možnosti nabídky většiny
novinek, která je však ovlivněna výší
finančních prostředků získaných od svého zřizovatele. Také knihovna v Tovačově se snaží zajistit pro své čtenáře pokud
možno co nejširší výběr žádaných knih
v rámci svého rozpočtu. Není to lehký
úkol, a proto předpokládám, že zakoupené tituly poslouží co nejdéle, aby byla
uspokojena poptávka všech zájemců. To
je však ovlivněno i tím, jak se budou čtenáři ke knížkám chovat a v jakém stavu
je budou vracet. A u této úvahy bych se
chtěla pozastavit.

Číslo 1/2012
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Jednou za pět let probíhá v knihovně revize knih, při které se nejen kontrolují jednotlivé tituly, ale i jejich stav,
aktuálnost a využití. Při poslední revizi
jsem byla nekompromisně postavená
tváří v tvář výsledkům přístupu některých dospělých čtenářů ke knížkám.
Zřejmě si neuvědomují, že pokud mají
knihy splnit svůj účel, je nutné, aby se
k nim každý choval velmi ohleduplně. Například je zcela logické, že papír
a voda nemůžou být spolu v symbióze, ale přesto se někteří čtenáři pokouší vyvrátit tento názor např. tím, že si
zpestří relaxační koupel ve vaně čtením. Po jejím absolvování zajisté pocítí
na těle i na duši blahodárné účinky, ale
vlhkem zvlněné listy již nenarovná sebevětší zátěž nebo sebepevnější stisk lisu.
V tom horším případě se na stránkách
a vazbě objeví plíseň a kniha se musí
vyřadit. Totéž se stává v případě nevlídného počasí, kdy si snad čtenář myslí,
že knížky uložené v otevřené tašce nebo
někde venku mají schopnost odolat dešti nebo sněhu. Dalším nešvarem je čtení
při jídle, kdy je možné lehce zjistit podle výrazných daktyloskopických stop,
na jakém jídle si předchůdce při čtení
pochutnával a po gurmánsko-čtenářské
siestě ještě využil rovnou plochu knihy
jako odkládací tác. Podle velikosti obrysu a příp. dalších indicií je pak možné

usoudit, zda-li si pak dopřál hrnek čaje,
kávy nebo sklenku něčeho „ostřejšího“.
Občas se také ke knize dostane některý ze zvířecích mazlíčků. V případě
psa nebo kočky bývají na hřbetu a deskách knih patrné výrazné otisky chrupu
a v případě podrobnějšího „průzkumu“ je většinou zbývající torzo určeno
k odpisu. Andulka nebo korela s oblibou
zanechávají nezaměnitelnou „ozdobu“
stránek ve formě „zoubkování“, které by
svou pravidelností často mohlo konkurovat poštovním známkám.
Některé čtenáře očividně dráždí, když má nová kniha tendenci se při
otevření zavírat, a proto mají ve zvyku
přitlačit na střed vazby nebo ji celou přeložit. Vzhledem k tomu, že dnes se knihy
prošívají jen výjimečně a listy jsou pouze
vlepeny, tak po tomto zákroku praskne
vrstva lepidla a všechny listy se uvolní.
A následná kompletace stránek izolepou bývá velkou zkouškou trpělivosti.
Zajímavé je i používání nejrůznějších
„záložek“, kromě těch běžných, jako jsou
pohledy, fotografie, recepty, účtenky, jízdenky apod., byly v knihách nalezeny
např. hodinky, sponky do vlasů, karty,
léky, hřebínek, lupa, vylisované byliny
a jiné zajímavosti, které se postupně vrátily ke svým majitelům. Nemusím podotýkat, že objemnější záložky knize nijak
nesvědčí. Někteří ale volí jednodušší vari-

antu a sice tu, že si poslední přečtenou
stránku prostě přeloží… Dalším nepřítelem publikací jsou tzv. „pisálci“, kteří
mají potřebu si neustále značit jednotlivé
pasáže, kapitoly či strany v knize. Občas
se najde “korektor“, jenž si upravuje texty
a dopisuje své postřehy doprovázené nejrůznějšími grafickými znaky. Nechápe,
že svými poznámkami narušuje ostatním
celistvost čteného textu. Zdaleka to není
výčet všech negativních jevů, se kterými
se můžeme v knize setkat. Byla bych ráda,
kdyby si každý uvědomil, že k dokonalému čtenářskému prožitku nestačí jen
skvěle napsaný text, ale patří k němu
i vnímání knihy jako celku, její estetická
úroveň zpracování a vizuální dojem, které
společně dotvářejí její identitu. Jakékoliv
poškození a projevy neúcty jsou rušivým
elementem, jenž může negativně ovlivnit
původně pozitivní zážitek z četby.
Děkuji všem čtenářům, kterých se
výše uvedená fakta netýkají, a připomínám, že v loňském roce se nabídka
knižního fondu rozšířila o více než 800
nových a troufám si tvrdit, že i čtenářsky
zajímavých titulů.
Veškeré informace jsou k dispozici
na webu: www.knihovna@tovacov.cz
Příjemné chvíle s pěknou knížkou
Vám přeje knihovnice Lenka Pazderová

Tovačovská polévka
Pokud tuhle polévku neznáte, nechejte se inspirovat. Našla jsem ji v jednom časopise a překvapilo mě, že jí říkají „Tovačovská“,
tak se s vámi dělím o recept, Třeba vám v tyto chladné dny přijde vhod.

red
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Střípky ze zimní přípravy fotbalových přípravek Tovačov
12.11.2011,hala Nezamyslice, pořadatel OFS Prostějov
Sestava: Trochta, Kejval, Lasovský, Mráček, Navrátil, Navrátilová, Pazdera, Studnička, Vymětal, Zpěvák
Tovačov : Nezamyslice
1:0 Navrátil
Tovačov : Konice
0:2
Tovačov : Němčice
1:0 Vymětal
Tovačov : Haná Prostějov
0:1
Tovačov : Čechovice
0:1
umístění: 4.místo
V sobotu 3.12.2011 se ve sportovní hale konal domácí halový turnaj mladších přípravek roč. 2003 a ml. Naše pozvání přijala
družstva Sokola Slavonín, Horní Moštěnice, Černovír a Kojetín.
V průběhu celého turnaje si mladší hráči poměřili síly ve vzájemných utkáních. Mužstvo Tovačova reprezentovali: Trochta Nikolas,
Kejval Ondřej, Kyas Milan, Lasovský Šimon, Mraček Filip, Mráček
Jiří, Navrátil Dominik, Navrátilová Eliška, Palčík Jan, Pazdera Jiří,
Vymětal Jaroslav, Studnička Tomáš, Zpěvák Marek.
Tovačov : Slavonín
1:3 Kyas
Tovačov : Černovír
2:0 Palčík, Kyas
Tovačov : H.Moštěnice
2:0 Kyas Zpěvák
Tovačov : Kojetín
2:0 Kyas, Navrátilová
Umístění: 2.místo
17.12.2011 se mladší přípravka zúčastnila halového turnaje
ve Slavoníně – hala Dukly Olomouc „Na Šibeníku“ 8 družstev
Sestava: Rábel, Kejval, Kyas, Lasovský, Navrátil, Navrátilová,
Nemrava, Studnička, Vymětal, Zpěvák
Tovačov : Slavonín
2:3 Lasovský, Kyas
Tovačov : Hranice
2:1 Kyas, Lasovský
Tovačov : Litovel
1:2 Kyas
o 5.-6. místo
Tovačov : Slatinice
2:0 Navrátilová, Kyas
umístění: 5.místo

18.12.2011, Troubky
Sestava: Zavadil, Janáčová, Čelustka, Kozák, Kroupa K.,
Pasz, Otáhal, Štýbnar, Kyas, Vymětal
Tovačov : Troubky
1:3 Kozák
Tovačov : KMK Přerov
0:6
Tovačov : Čechovice
0:5
Tovačov : Bohuňovice
0:3
Tovačov : Chropyně
1:2 Kozák
Tovačov : Slavonín
1:1 Otáhal
Tovačov : Litovel
0:2
umístění: 8.místo
Domácí halový turnaj, Tovačov 14.1.2012
Sestava: Zavadil Marek, Janáčová Martina, Kozák Miroslav,
Kroupa Kryštof, Pasz Martin, Otáhal Josef, Čelustka Radek,
Štýbnar Petr, Vymětal Jaroslav, Zpěvák Marek, Mraček Filip
Tovačov : H.Moštěnice
0:3
Tovačov : Slavonín
0:3
Tovačov : Bohuňovice
0:3
Tovačov : Křenovice
3:0
Tovačov : Želatovice
0:3
o 5.-6.místo
Tovačov : Křenovice
2:0
umístění: 5.místo
střelci branek: Čelustka, Kozák, Otáhal, Zpěvák, Mraček
Připravované akce:
mladší přípravka: 12.2.2012 – Kozlovice – hala Spartak Přerov
25.2.2012 – 1.FC Viktorie Přerov – hala Žeravice
starší přípravka: 28.1.2012 – Slavonín, hala Kožušany
26.2.2012 – Kozlovice – hala Spartak Přerov

29.12.2011 – ml.přípravka, Kostelec n. Hané.
Sestava: Mraček, Kyas, Lasovský, Navrátil, Nemrava, Palčík,
Pasz, Vymětal, Zpěvák
Tovačov : Kostelec
0:1
Tovačov : Čelechovice
0:4
Tovačov : Čechovice
1:1 Zpěvák
Tovačov : Brodek u Konice 0:1
Tovačov : Sigma Lutín
2:0 Zpěvák 2x
o 3.-4. místo
Tovačov : Kostelec
2:0
umístění: 4.místo
21.1.2012, Hanácká Slavie Kroměříž
Sestava: Trochta, Kejval, Vymětal, Zpěvák, Navrátil, Navrátilová, Palčík, Mraček, Mráček, Lasovský
Tovačov : Kroměříž I
1:0 Navrátil
Tovačov : Kroměříž II
1:2 Lasovský
Tovačov : Svratka Brno
0:3
Tovačov : Želatovice
1:0 Lasovský
Tovačov : Slavonín
2:0 Vymětal, Zpěvák
Tovačov : Tuřany
0:2
umístění: 4.místo
Starší přípravka 2001 a ml.
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Činnost obou přípravek i domácí halové turnaje podpořili:
Rybářství Tovačov- Jiří Zahradníček
Navrátil Stanislav, Venclík Jan ml., Vybíral Vladimír, Rous
Tomáš, Hajduk Jan st.,
KTJ – Rostislav Jegla
Diskotéka Tovačov
Město Tovačov
Jamajka – Jarmila Zavadilová
MVDr. Jiří Zavadil
Pohostinství Na nábřeží – Ivan Olejníček

Železářství – Miroslav peřina
Esko bar – Marek a Adéla Svobodovi
Restaurace Letní Lobodice – Michal Baďura
U Floriánka Ivaň – Dušan Unatenyi
Kosek Vladimír, Prášil Jiří ml.
TJ Sokol Tovačov
Děkujeme!!!
Více najdete na www.pripravkatovacov2003.wbs.cz
za kolektiv trenérů přípravek
Kyasová Jarmila

ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ JARO 2012
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Tradiční zimní turnaj v badmintonu
Členové TJ Sokol Tovačov, oddílu
badmintonu, uspořádali v sobotu 7. ledna 2012 ve sportovní hale v Tovačově již
4. ročník turnaje v badmintonu, nazvaný
„Memoriál Dany Kouřilové“. Této akce se
aktivně zúčastnilo 19 dvojčlenných týmů
z Tovačova, Beňova, Uhřičic, Věrovan,
Lobodic, Chropyně a dalších obcí.
Hrálo se bez rozdílu pohlaví a této
možnosti využilo 6 týmů, které vytvořily
smíšené páry.
Celkem se odehrálo deset kol zápasů,
každý na dva sety. Počítaly se i remízy.
Losování i hodnocení probíhalo podle
pravidel švýcarského systému.
Hráči Tovačova se umístili na všech
medailových pozicích ve složení: zlatoMarika Uhlířová - Vojtěch Novák, stříbro
Libor Komárovský – Petr Malík, bronz
– Pavel Bezděk – Pavel Šparlínek.
Díky sponzorskému daru města Tovačova, ale i darům řady dalších organizací

a jednotlivců se podařilo zajistit ceny pro
všechny zúčastněné týmy.
Děkujeme tímto všem členům oddílu
badmintonu, kteří se aktivně zapojili do
přípravy tohoto turnaje.

Celá soutěž proběhla v přátelské
atmosféře a o tom, že se soutěžícím na
turnaji líbilo, svědčí i pozitivní ohlasy.
Pavel MERTA a Pavel BEZDĚK,
za vedení oddílu

MemoriálDanykouƎilovéͲ7.1.2012Tovaēov
poƎadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
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jméno
UhlíƎováMarika,NovákVojta
KomárovskýLibor,MalíkPetr
BezdĢkPavel,ŠparlínekPavel
OrálkováMartina,BrožíkKarel
SojákMartin,GregovskýPetr
TichýJaroslav,JežekIvo
ŽalmánekJosef,ŽalmánekJan
TšponJan,DerychZdenĢk
HirschTomáš,MršƛákJosef
MarvanRadek,KutáēMartin
PĢchováMarcela,ŠebelaMartin
PechaZdenĢk,VálekTomáš
MánkováRenata,ChromēíkJiƎí
BaculákováMartina,JakubekJiƎí
JeglováIvana,MertaPavel
Vansa,LenhartŠtĢpán
Šípek,JandaEvžen
Klimecký,Záhorský
BlaƛákJan,ŽeravíkJosef

Tovaēov
Tovaēov
Tovaēov
UhƎiēice
Lobodice
UhƎiēice
BeŸov
UhƎiēice
Tovaēov
Tovaēov
UhƎiēice
ZubƎí
UhƎiēice
UhƎiēice
Tovaēov
BeŸov
BeŸov
Dobrēice
Tovaēov

skóre
292:191
288:175
275:179
276:221
277:218
272:228
248:218
267:228
238:229
243:248
254:250
238:250
207:251
236:260
210:274
190:282
210:289
204:290
162:302

body
34
32
32
28
26
26
22
22
22
22
22
20
16
16
14
10
10
8
0

Číslo 1/2012

Tovačovský Kamelot

Stolní tenisté Tovačova bojují o postup do vyšších soutěží!
Šíření dobrého jména TJ Sokol Tovačov
již dlouhou dobu obstarává místní oddíl
stolního tenisu. Počátky jeho sportovní aktivity sahají do dávné minulosti, ale
důležitým obdobím je zejména rok 1965,
ve kterém byla zmíněná činnost obnovena.
Oddíl začal hrát na soutěžní úrovni.
Nejdůležitějšími osobami, které se
zasloužili o obnovu a celkovou stabilizaci
oddílu, byli Vojtěch Zona a Bořivoj Otáhal.
Druhý jmenovaný spolu se svým bratrem
Vlastimilem vytvořil v osmdesátých a devadesátých letech ve čtyřhře téměř neporazitelnou dvojici. Oddílu stolního tenisu pomáhal
nejen svými výbornými sportovními výsledky, ale od devadesátých let také jako sponzor. Dobře fungující a hráčsky velmi kvalitní
oddíl se řadil mezi nejlepší týmy v soutěži.
A - tým odstartoval svou soutěžní činnost právě v již zmíněném roce 1965. Na
konci sedmdesátých a na počátku osmdesátých let těžil zejména z vynikajících výsledků
bratrů Bořivoje a Vlastimila Otáhalových.
Za úspěchy však stál také Vojtěch Zona,
Lubomír Vojtašek a František Přecechtěl.
V ročnících 1973-1974 a 1977-1978 dokázal dokonce postoupit do vysoce kvalitní
Krajské soutěže, ale tu i přes veškerou snahu
nakonec udržet nedokázal. Tým byl dlouhá
léta stabilním účastníkem Okresní soutěže 1.
třídy, kterou dokázal i několikrát vyhrát.
Na konci osmdesátých a během devadesátých let „áčko“ patřilo k nejlepším týmům
v Okresní soutěži 1. třídy. Bratři Bořivoj
a Vlastimil Otáhalovi a Jaroslav Pazdera
st. tvořili nejsilnější základ sestavy týmu
v novodobé historii oddílu. Této velmi kvalitní trojici patřila v žebříčku úspěšnosti vždy ta
nejvyšší umístění. Velmi dobře jim sekundovali např. Jiří Matoušek, František Přecechtěl
a později také Jiří Frehar. Opomenout nelze
ani Jana Vrbu či Stanislava Popelku, kteří i
přes své velmi krátké působení pomohli k
zisku mnoha důležitých bodů.
V aktuálním ročníku se „áčko“, které se
poslední roky úspěšně drží mezi nejlepšími
v Krajské soutěži 2. třídy, prezentuje výbornými výsledky a je na nejlepší cestě postoupit do Krajské soutěže 1. třídy. Je nutné
vyzdvihnout zejména velmi ceněné výsledky, mezi které bezesporu patří vysoká výhra nad Hranicemi, remíza na půdě Nového
Světa v Olomouci a triumf z konce ledna,
kdy naši hráči na domácí půdě porazili tým
Lutína, i přesto, že prohrávali 8:5! V nervy
drásajícím závěru pěti vyhranými zápasy
v řadě nakonec „áčko“ svého soka pokořilo.
Za dosavadními úspěchy, díky kterým náš
celek drží první místo v soutěži, se podepi-

Číslo 1/2012

sují Zdeněk Palčík, Vlastimil Otáhal, Milan
Horák, Jan Malec a Martin Ginter. Pokud
by výkonnostně nejlepší tým Tovačova
dokázal postoupit do vyšší soutěže, tak
je tím spíše pravděpodobné, že se vedení
oddílu bude pokoušet zlákat zpět do svých
řad Jaroslava Pazderu st., který už čtrnáct
let úspěšně hájí v divizi dres Sokolu Buk.
B - tým se největších úspěchů dočkal
v první polovině osmdesátých let. Ve své
premiérové soutěžní sezoně 1981-82 skončil
na vynikajícím druhém místě. V jeho sestavě
tehdy byli Jaroslav Pazdera st., Vojtěch Zona,
Alois Ligurský, Vladimír Velický, Miroslav
Ženčák a Ladislav Hrazdil. Následující rok
už „béčko“ Okresní soutěž 2. třídy vyhrálo a položilo tak základy pro další úspěchy.
Z prvního místa se radovalo ještě v ročníku 1984-1985. K triumfu tehdy výraznou
měrou pomohli také Ladislav Duda, Petr
Zavadil, Stanislav Mraček, Ladislav Hrazdil
a Josef Kůrka. V dalších letech se mezi opory zařadili např. Pavel Polčák, Zdeněk Palčík, Pavel Macháček, David Smolka, Tomáš
Hanečka či Roman Partyka.
V posledních letech „béčko“ bojuje
o setrvání v Okresní soutěži 1. třídy. Jinak
tomu není ani letos.
B - tým nastupuje v sestavě Pavel Macháček, Jiří Frehar, Pavel Polčák a Miroslav
Vojtašek. V důležitých zápasech mužstvu
vypomáhá Zdeněk Palčík z A - týmu.
C - tým vznikl v roce 1990, kdy v jeho
řadách nastupovali František Přecechtěl,
Alois Ligurský, Miroslav Ženčák, Vojtěch
Zona, Stanislav Mraček a Lubomír Vojtašek. Ve své premiérové sezoně se družstvo
stalo přeborníkem Okresní soutěže 2. třídy!
Splnilo tak cíl umožnit mladým talentovaným hráčům pod vedením Pavla Polčáka
zahrát si Okresní přebor 1. třídy. Tým mladíků, jehož základ tvořili Zdeněk Palčík,
Tomáš Hanečka, Pavel Macháček, Bronislav
Otáhal a David Smolka, sbíral nejen cenné
zkušenosti, ale také úspěchy. Třetí mužstvo
Tovačova bylo aktivní až do roku 1998.
Svou činnost C - tým obnovil až v roce
2008, tedy po rovných deseti letech. „Céčko“ v sestavě Pavel Macháček, Miroslav
Vojtašek, Lubomír Lexmann, Jaroslav Pazdera ml. a Radovan Skřipský v téže sezoně
dokonce až do posledního kola bojovalo
o postup do vyšší soutěže. Náš oddíl dokázal v posledním zápase na půdě favorizované Loučky zvítězit, ale vlivem nečekaného
výsledku Milotic v Kojetíně skončil v Regionálním přeboru 3. třídy na nepostupujícím, ale vynikajícím třetím místě!
Následující rok se třetí okresní soutěž

výrazně zkvalitnila, ale i přes tento fakt se
C - tým udržel v nejlepší šestce. Před sezonou 2010-2011 proběhla jedna z forem
reorganizací, což mělo za následek přesun
nejúspěšnějších celků z jednotlivých regionálních soutěží do těch vyšších. C - tým
se i díky vybojované šesté příčce ocitnul
v Regionálním přeboru 2. třídy a rozhodně
tam nebyl jen do počtu. Sedm výher a šest
remíz v bodově nabité tabulce bylo dobrým
výsledkem. Zisk 46 bodů přesto stačil „jen“
na 12. příčku, která ale sestupovou nebyla.
Vlivem nové reorganizace alias tentokrát
formy snižování počtu týmů v soutěžích
stejně došlo k přeřazení našeho mužstva
zpět do Regionálního přeboru 3. třídy.
Aktuální ročník 2011-2012 tak třetí
tým Tovačova odstartoval opět ve „starém
známém prostředí“. Cílem mužstva před
startem bylo i s ohledem na kvalitu několika
soupeřů udržet se mezi nejlepší pětkou. Kromě nešťastného zaváhání na půdě Dolního
Újezdu „D“ tovačovský celek sbíral jednu
výhru za druhou. Jako jediný tým soutěže
má navíc aktivní bilanci s největším favoritem na postup - Přerovem „H“. V jeho herně
na podzim naši hráči zvítězili 11:7 a v odvetné bitvě, do které soupeř vyrukoval v nejsilnější možné sestavě, dokázali po velkém boji
tovačovští uhájit svou tvrz a remizovat 9:9!
V laufu hrající „céčko“ na konci ledna potvrdilo svou formu druhým vítězstvím v sezoně nad dalším favoritem Lipníkem „B“ a v
průběžné tabulce si nadále drží první místo!
Stávajícími výsledky je tak na nejlepší cestě si
vybojovat přímý postup do Regionální soutěže 2. třídy. Tovačov „C“ úspěšně reprezentují Miroslav Vojtašek, Lubomír Lexmann,
Jaroslav Pazdera ml., Alois Ligurský, Stanislav Mraček a Ondřej Skřipský.
Tovačovský oddíl stolního tenisu
pořádá každým rokem na počest památky svých dlouholetých členů, kamarádů
a výborných hráčů (Bořivoje Otáhala,
Tomáše Hanečky a Františka Přecechtěla)
turnaje, které díky kvalitnímu hráčskému
obsazení patří k těm nejpopulárnějším v
rámci Olomouckého kraje.
Na úspěšné činnosti oddílu se výraznou
měrou podílí předseda oddílu Pavel Polčák
a rovněž také Vojtěch Zona, jenž zastává
pozici organizačního pracovníka klubu.
Průběžné výsledky jednotlivých týmů
a informace o dění v oddílu stolního tenisu
Sokolu Tovačov můžete sledovat na jeho
oficiální www prezentaci
http://www.pinec-tovacov.estranky.cz/
Za oddíl stolního tenisu TJ Sokol Tovačov
Jaroslav Pazdera ml.
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Byl nalezen uvázaný u stromu nedaleko Tovačovských jezer
v Anníně dne 11.4.2011. Do útulku byl odvezen 15.4.2011.
Má evidenční číslo 58/2011.

Kontaktní údaje útulku:
LOZ Olomouc
Útulek pro psy
Tel.: 585 418 484 - útulek
604 307 165 - Hana Dědochová, vedoucí
e-mail: olomouc.utulek-loz@seznam.cz

Odchycen byl dne 2. 9. 2011 na Náměstí v Tovačově. Po
opakovaném hlášení městského rozhlasu byl dne 6.9.2011
předán svému majiteli.

Při odchytu zatoulaných psů spolupracuje město Tovačov se
Sdružením kynologů Tovačov, o.s.

Prázdniny se blíží a co Vaše děti…..
Klub dětí a mládeže Tovačov, o.s., plánuje v termínu 16.7. – 21.7.2012

Příměstský tábor v Klubovně.
Pro letošní rok jsme zvolili variantu táborovou s celotýdenním pobytem (možná individuální varianta polodenní).
Nocování možno ve vlastních stanech či v prostorách Klubovny, strava bude zajištěna jako v loňském roce Na Lapači.
Zájemci o příměstský tábor se mohou hlásit nejpozději do 31.5.2012 na e-mail: kyasja@seznam.cz, max. počet přihlášených dětí je 25.
Cena: 1.300.-Kč
Podrobnější informace a seznam potřebných věcí upřesníme v měsíci červnu!!!

Setkání Hanáků
na Svatováclavských hodech v Tovačově
„Přijeďte k nám na hode, u nás se nabócháte“. Jistě znáte hanáckou slovní hříčku. Ale pozor, letos nás čeká v Tovačově na hody
opravdu velká návštěva. Na pátek 28. 9. je po Velké Bystřici a Doloplazech stanoven termín již 3. setkání Hanáků s hejtmanem našeho
Olomouckého kraje Martinem Tesaříkem, a to na Svatováclavských hodech v Tovačově. Bylo pozváno 28 folklórních hanáckých souborů
a téměř 600 jejich členů, kteří by se měli v Tovačově představit v programu probíhajícím od ranních hodin. Setkání Hanáků je prezentací Olomouckého kraje, Hané a jejích
tradic. Město Tovačov bylo pro toto setkání
vybráno i z důvodu zázemí naší sportovní
haly v případě nepříznivého počasí, zkušenosti s pořádáním folklórních akcí u nás
také máme a příznivci hanáckého folklóru
v Tovačově vždycky byli. Ale v tomto případě se jedná opravdu o akci vyžadující
zapojení širší tovačovské veřejnosti. Proto
mi dovolte obrátit se touto cestou na Vás
tovačovské Hanáky s žádostí o případnou pomoc s organizací setkání Hanáků
v Tovačově na Svatováclavských hodech.
Přihlaste se také, kdo se budete chtít k této
akci přidat ve svém nebo rodinném hanáckém kroji.
Zdena Ludvová
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poĜádá v termínu 8. – 15.7.2012
ozdravný turistický pobyt pro dČti ve Vysokých Tatrách.

Cena 3500,-Kþ zahrnuje:
Ubytování ve 2 až 4 lĤžkových pokojích v penzionu
ŽĐaby u Franka v Kežmarských ŽĐaboch, celodenní
stravu, pitný režim, dopravu, cestovní pojištČní (léþebné
výlohy a zásah horské služby) a horského prĤvodce.

Program:
Budeme podnikat nenároþnou turistiku ve Vysokých
Tatrách (Štrbské pleso, Popradské pleso, vodopád Skok, Vysoký vodopád,
dolina Studeného potoka, dolina Sedmi pramenĤ, chata Plesnivec aj.).
PodrobnČjší informace a pĜihlášky:
Blaho Milan, ProstČjovská 470, Tovaþov. Tel: 774887944
Hajduková Markéta, Kpt. Jaroše 599, Tovaþov. Tel: 605214592
www.klubpoutniku.cz, www.cablaho.cz
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Město Tovačov
Náměstí 12
751 01 Tovačov
tel.: +420 581 706 951
e-mail: mu@tovacov.cz
www.tovacov.cz
Zámek Tovačov
Cimburkova 2
751 01 Tovačov
tel.: +420 723 334 794
e-mail: zamek@tovacov.cz
http://zamek.tovacov.cz

- duben, květen, září, říjen - sobota a neděle 10 - 17 hodin
- červen, červenec, srpen - úterý - neděle 10 - 18 hodin
- státní svátky a významné dny - 10 - 18 hodin

- základní - 60 Kč
- snížené - 30 Kč
- rodinné - 130 Kč
- věž - 20 Kč

LEDEN
Kultura
21. 1.
Školní ples, sportovní hala Tovačov
ZŠ a MŠ Tovačov, Mgr. Pavel Odehnal, Jarmila Konečná,
tel.: 581 731 650
Sport
1. 1.
Novoroční výšlap, sraz u sportovní haly Tovačov ve 13,30 hod.
TJ Sokol Tovačov, oddíl turistiky, Jarmila Klimešová
7. 1.
Turnaj v badmintonu, sportovní hala Tovačov
TJ Sokol Tovačov, oddíl badmintonu Pavel Merta
Halový turnaj starších přípravek v kopané, sportovní hala Tovačov
TJ Sokol Tovačov, oddíl kopané Jiří Prášil
ÚNOR
Kultura
4. 2.
Zábavné odpoledne pro děti, společenský sál hasičské zbrojnice
Tovačov
Klub dětí a mládeže Jarmila Kyasová
4. 2.
Farní ples, společenský sál hasičské zbrojnice Tovačov
Římskokatolická farnost Tovačov František Lízal
11.2.
Hanácké bál, sportovní hala Tovačov
Hanácký taneční soubor Hatě, Zdena Ludvová (předprodej
vstupenek tel.: 606 724 971)
12. 2. 19. 2. Národní týden manželství
město Tovačov, Komise pro rodinu MUDr. Dagmar Bouchalová,
tel.: 581 706 951, www.tovacov.cz
18. 2.
Národní týden manželství Společenský večer,
sportovní hala Tovačov
město Tovačov, Komise pro rodinu MUDr. Dagmar Bouchalová,
tel.: 581 706 951, www.tovacov.cz
25. 2.
Sportovní ples, sportovní hala Tovačov
TJ Sokol Tovačov Ing. Bohumír Vykoupil
26.2.
Dětské šibřinky, sportovní hala Tovačov
ZŠ a MŠ Tovačov, Marie Polčáková, tel.: 581 731 304
Sport
Halový turnaj v kopané, sportovní hala Tovačov
TJ Sokol Tovačov, oddíl kopané Josef Dočkal
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BŘEZEN
Kultura
17. 3. 14. zámecký bál, sportovní hala Tovačov
Okrašlovací spolek tovačovský, ops. Květa Zajícová, tel.: 723 755 465,
www.okraslovak.cz
Sport
31.3.
Memoriál Bořika Otáhala turnaj ve stolním tenise,
sportovní hala Tovačov
TJ Sokol Tovačov, oddíl stolního tenisu Ing. Pavel Polčák
DUBEN
Kultura
7. 9.4.
Zahájení zámecké sezóny 2012
Velikonoce na zámku tematické prohlídky, zámek Tovačov
Tovačovský zámek, o.p.s. Eva Mézlová, tel.: 731 023 340,
www.tovacovskyzamek.cz, město Tovačov Květa
Zajícová, tel.: 581 731 309, 723 334 794, http://zamek.tovacov.cz
30.4.
Pálení čarodějnic, zámecký park zámku Tovačov
Okrašlovací spolek tovačovský, o.p.s.
Květa Zajícová, tel.: 723 755 465, www.okraslovak.cz
Sport
7.4.
Železný hasič, zámecký park zámku Tovačov, SDH Tovačov Petr
Majar, tel.: 777 630 558, Hasičský záchranný sbor OK, město Tovačov
8 4.
Velikonoční běh 27. ročník, Tovačov
TJ Sokol Tovačov, běžecký oddíl Milan Blaho
21.4.
Krajské kolo pódiových skladeb, sportovní hala Tovačov
TJ Sokol Tovačov, oddíl sportu pro všechny Milan Blaho
21. 22.4. Výběrový závod mládeže MSKS, kynologický areál
Kynologický klub při AVZO Tovačov
KVĚTEN
Kultura
5.5.
Modelářská výstava 3. ročník, sportovní hala Tovačov
Modeláři Tovačov Václav Bílý, město Tovačov, tel.: 581 706 951,
www.tovacov.cz
5.5.
Tovačovská jarní čtyřiadvacítka, Tovačovská jezera jezero Annínské
Závod v lovu kaprů pořádá Českomoravský štěrk a.s.,
Rybářství Tovačov a MO ČRS Tovačov
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8.5.
19.5.

Sport
5. 6.5.

18.5.

Májové oslavy, zámek Tovačov
město Tovačov Květa Zajícová, tel.: 723 334 794, www.tovacov.cz
Poznej své město, procházky po Tovačově s průvodcem
Tovačovský zámek, o.p.s. Eva Mézlová, tel.: 731 023 340,
www.tovacovskyzamek.cz

28. 9.

28. 9.
Kirican Disc Dog Freestyle 2012, 6. ročník mezinárodního závodu psů
Sportovní areál Pod břízami Tovačov
Kirican Olomouc Mgr. Ludmila Urbášková, Kynologický klub
Tovačov Pavel Strnad
Turnaj firem v malé kopané o pohár starosty města,
sportovní areál Pod břízami
město Tovačov Mgr. Bc. Leon Bouchal, tel.: 581 706 951,
www.tovacov.cz
Výběrový závod záchranářských psů v plošném vyhledávání,
kynologický areál, Kynologický klub při AVZO Tovačov

ČERVEN
Kultura
3.6.
Dětský den se Šancí, zámecký park Tovačov Šance, o.s.,
město Tovačov, Květa Zajícová, tel.: 723 334 794, www.tovacov.cz
23.6.
Červnová noc, myslivecký areál v Tovačově
Myslivecké sdružení Haná Tovačov
30.6. 15. Noční prohlídky zámku, zámek Tovačov
Tovačovský zámek, o.p.s, Eva Mézlová, tel.: 731 023 340,
www.tovacovskyzamek.cz
Řezbářské dny, prezentační a prodejní výstava, SŠ řezbářská Tovačov
SŠ řezbářská Tovačov, tel.: 581 731 421, 581 731 464
Těšíme se na prázdniny, sádky u Hradeckého rybníka
Klub dětí a mládeže Tovačov, SDH Tovačov Jarmila Kyasová
Sport
2.6.
Tovačovský plavecký maraton, závod v dálkovém plavání,
Tovačovská jezera, TJ Haná Prostějov, oddíl dálkového a zimního
plavání Monika Bandíková, tel.: 736 633 972
9.6.
Rybářské závody mládeže, Hradecký rybník Tovačov
Rybářství Tovačov Jiří Zahradníček, město Tovačov Mgr. Bc. Leon
Bouchal, ČRS ZO Tovačov
Jarní regata tř. Vaurien, Jacht klub Tovačov
TJ Sokol Tovačov, oddíl jachtingu Vlastimil Kohn
Předprázdninový turnaj žáků v tenise o přeborníka Tovačova,
tenisový kurt, TJ Sokol Tovačov, oddíl tenisu Ing. Josef Kovalík
ČEVENEC - SRPEN
Tovačovské kulturní léto
7.7.
Letní kino, nádvoří zámku Tovačov
město Tovačov Květa Zajícová, tel.: 723 334 794,
http://zamek.tovacov.cz
14.7.
Procházka po bojišti z války roku 1866
město Tovačov Květa Zajícová, tel.: 723 334 794, Komitét 1866
Jiří Jemelka, www.tovacov.cz
21.7.
Letní kino, nádvoří zámku Tovačov
město Tovačov Květa Zajícová, tel.: 723 334 794,
http://zamek.tovacov.cz
28.7.
Annínské hody, ostrůvek v Anníně
Osadní výbor Annín
11.8.
Tovačovský portál, zámecký park zámku Tovačov
město Tovačov Květa Zajícová, tel.: 723 334 794,
http://zamek.tovacov.cz
25.8.
Srpnová noc, myslivecký areál Tovačov
Myslivecké sdružení Haná Tovačov
31.8.
Noční čtení na zámku, zámek Tovačov
Tovačovský zámek, o.p.s. Eva Mézlová, tel.: 731 023 340,
www.tovacovskyzamek.cz
Příměstský tábor pro děti
Klub Dětí a mládeže Tovačov Jarmila Kyasová
Sport
„
Regata Tovačovskéma zátokama“, Jacht klub Tovačov
TJ Sokol Tovačov, oddíl jachtingu Vlastimil Kohn
8. 15.7. Ozdravný turistický pobyt pro děti ve Vysokých Tatrách
Klub poutníků Milan Blaho, tel.: 774 887 944, www.klubpoutniku.cz
ZÁŘÍ
Kultura
28. 30.9. Svatováclavské hody v Tovačově, náměstí a zámek Tovačov
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29. 9.

město Tovačov Květa Zajícová, tel.: 723 334 794,
http://zamek.tovacov.cz
Květiny pro ......., vernisáž ke květinové výzdobě zámku
Tovačovský zámek, o.p.s. Eva Mézlová, tel.: 731 023 340,
www.tovacovskyzamek.cz
Setkání Hanáků v Tovačově, zámek Tovačov
Olomoucký kraj, město Tovačov, Hanácký taneční soubor Hatě Tovačov,
Věrovanka, akce se koná pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje
Svatováclavské hodové posezení, myslivecký areál
Myslivecké sdružení Haná Tovačov

Sport
15. 22. 9. Carp maraton Tovačov 2012, Tovačovská jezera jezero Annínské
Českomoravský kaprařský spolek Ferdinand Svitek,
www.kaprarskyspolek.cz
27. 9.
Turnaj firem v nohejbale o pohár starosty města, školní hřiště ZŠ a MŠ
Rybářství Tovačov J. Zahradníček, město Tovačov L. Bouchal,
Tel.: 581 706 951
Turnaj neregistrovaných žáků ve stolním tenise,
sportovní hala Tovačov
TJ Sokol Tovačov, oddíl stolního tenisu Ing. Pavel Polčák
Podzimní sokolská regata tř. Vaurien, Jacht klub Tovačov
TJ Sokol Tovačov, oddíl jachtingu Vlastimil Kohn
ŘÍJEN
Kultura
5. 10.
Slavnost k Mezinárodnímu dni seniorů, sál hasičské zbrojnice
město Tovačov, Komise pro rodinu MUDr. Dagmar Bouchalová
20. 21.
10.
Slavnostní výlov Hradeckého rybníka v Tovačově
Rybářství Tovačov Jiří Zahradníček
28. 10. Ukončení zámecké sezóny, zámek Tovačov
město Tovačov Květa Zajícová, tel.: 581 731 309, 723 334 794,
http://zamek.tovacov.cz
Pietní vzpomínka na zesnulé, městský hřbitov Tovačov
město Tovačov Jana Halířová, tel.: 581 706 951, www.tovacov.cz
Dýňová slavnost, MŠ Tovačov
MŠ Tovačov Marie Polčáková, tel.: 581 731 304, 732 425 406
Sport
Drakiáda, sádky u Hradeckého rybníka
Klub dětí a mládeže Tovačov Jarmila Kyasová
LISTOPAD
Sport
Halový fotbalový turnaj přípravek, sportovní hala Tovačov
TJ Sokol Tovačov, oddíl kopané Jiří Prášil
Tenisový turnaj ve čtyřhře mládeže, sportovní hala Tovačov
TJ Sokol Tovačov, oddíl tenisu Ing. Josef Kovalík
PROSINEC
Kultura
2. 12.
Rozsvěcení vánočního stromu, náměstí Tovačov
město Tovačov Květa Zajícová, tel.: 723 334 794, www.tovacov.cz
5. 12.
Mikulášování, náměstí Tovačov
MO ČSSD Tovačov Zdenka Dopitová
15. 16. 12. Vánoce na zámku, zámek Tovačov
Tovačovský zámek o.p.s. Eva Mézlová, tel.: 731 023 340,
www.tovacovskyzamek.cz
24. 12. Zpíváme koledy, zámek Tovačov
město Tovačov Květa Zajícová, tel.: 723 334 794, www.tovacov.cz
31. 12. Vítáme Nový rok, náměstí Tovačov
město Tovačov Květa Zajícová, tel.: 723 334 794, www.tovacov.cz
Prodejní a prezentační výstava prací žáků, SŠ řezbářská Tovačov
SŠ řezbářská Tovačov, tel.: 581 731 421, 581 731 464
Mikulášování, klubovna pro děti a mládež
Klub dětí a mládeže Tovačov Jarmila Kyasová
Sport
15. 12. Memoriál T. Hanečky a Fr. Přecechtěla ve stolním tenise, sportovní
hala Tovačov, TJ Sokol Tovačov, oddíl stolního tenisu Ing. Pavel Polčák
26. 12. Vánoční turnaj ve čtyřhře dospělých, sportovní hala Tovačov
TJ Sokol Tovačov, oddíl tenisu Ing. Josef Kovalík
Halový turnaj v malé kopané mládeže, sportovní hala Tovačov
TJ Sokol Tovačov, oddíl kopané Jiří Prášil
30. 12. Halový turnaj v malé kopané mužů, sportovní hala Tovačov
TJ Sokol Tovačov, oddíl kopané Josef Dočkal
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Kalendář nejvýznamnějších bohoslužeb
Římskokatolické farnosti Tovačov v roce 2012
1. ledna
22. února
1. dubna
5. dubna
6. dubna
7. dubna
8. dubna
17. května
27. května
2. června
7. června
5. července
28. září
1. listopadu
2. listopadu
24. prosince
25.prosince
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Slavnostní novoroční bohoslužba, Světový den modliteb za mír
8.30 hod. farní kostel sv. Václava
Popeleční středa (zahájení postní doby)
18.00 hod. farní kostel sv. Václava
Květná neděle (svěcení ratolestí, četba pašijí)
8.30 hod. farní kostel sv. Václava
Zelený čtvrtek, mše svatá na památku Poslední Večeře Páně
18.00 hod. farní kostel sv. Václava
obřady Velkého pátku
18.00 hod. farní kostel sv. Václava
Bílá sobota – obřady Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně
20.00 hod. farní kostel sv. Václava
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, velikonoční bohoslužba
8.30 hod. farní kostel sv. Václava
Slavnost Na nebe vstoupení Páně
18.00 hod. farní kostel sv. Václava
Slavnost Seslání Ducha svatého, ukončení velikonočního období
8.30 hod. farní kostel sv. Václava
Slavnost Nejsvětější Trojice
8.30 hod. farní kostel sv. Václava
Slavnost Těla a krve Páně
18.00 hod. farní kostel sv. Václava
Slavnost sv. Cyrila a Metoděje, patronů Evropy
8.30 hod. farní kostel sv. Václava
Slavnost sv. Václava, patrona farnosti a města
8.30 hod. farní kostel sv. Václava
Slavnost Všech Svatých
18.00 hod. farní kostel sv. Václava
Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
18.00 hod. hřbitovní kostel sv. Jiří
Půlnoční mše svatá
22.00 hod. farní kostel sv. Václava
Slavnost Narození Páně
8.30 hod. farní kostel sv. Václava
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Národní týden
manželství:
Rozumíme si?

Rozumíme si? Tak se zeptá českých žen a mužů Národní týden manželství 2012.
Jeho tématem budou Cesty k lepší komunikaci v manželství. Šestý ročník české součásti
celosvětové občanské iniciativy se uskuteční v týdnu od 13. do 19. února s valentinským
svátkem zamilovaných. Patronkou akce bude tentokrát Miroslava Němcová, předsedkyně
Poslanecké sněmovny, kde bude také týden slavnostně zahájen v pondělí 13.2. tiskovou
konferencí od 10:30 hodin.
„Většina rozváděných manželství udává jako hlavní důvod rozdílnost názorů a povah,“
říká k volbě tématu Petr Činčala, organizátor akce a šéf Centra Generace v Liberci. „Komunikace vedoucí k porozumění je právě způsob, jak rozdílnost názorů a povah může být
nejen překonána, ale jak se může stát silnou stránkou manželského páru.“
Do Národního týdne manželství se jako každoročně zapojí řada občanských organizací, společenských středisek, manželských poraden, církví i městských samospráv. Ty organizátoři týdne vyzývají k podpoře mezinárodního happeningu „Zahoďte klíč“ spočívajícího ve vyhrazení jednoho mostu v každém městě pro milence a manžele, aby zde mohli
jako výraz slibu své věrnosti zavěsit na zábradlí visací zámek se svými jmény, zamknout a
klíč hodit do řeky. Takový most se zámky zamilovaných mají již například v Děčíně. Na
Valentýna 14. února 2012 pojmenují názvem Most lásky lávku přes Ohři v Sokolově a její
zábradlí město upraví pro partnerské petlice věrnosti.
Národní týden manželství je také příležitostí k vydávání knih pro páry. Za posledních
pět let vyšlo na českém knižním trhu 80 knih na téma manželské vztahy. K šestému ročníku vyjde například kniha Komunikační dovednosti pro páry od manželské poradkyně
Nancy van Peltové. Národní týden manželství začal v roce 1996 ve Velké Británii, následně
v roce 2007 v ČR a v současné době se připravuje v dalších 14 zemích na světě.
www.tydenmanzelstvi.cz
Národní týden manželství v Tovačově bude zahájen vernisáží k výstavě fotografií
nazvané „Všude dobře, tak co doma aneb cestování včera, dnes a zítra…“, která bude instalovaná na zámku. Výstava bude přístupná od pondělka (13.2.2012) do čtvrtku (16.2.2012)
od 13 do 16 hodin, v pátek (17.2.2012) od 13 do 15 hodin.
V sobotu 18.2. vyvrcholí NTM společenským večerem ve sportovní hale – letos na
téma „Velká letní party aneb sejdeme se na pláži“. Všechny příchozí čeká bohatý program,
při kterém se možná inspirujete k letní dovolené. Vítáni budou i odvážlivci, kteří přijdou
v plážovém oblečku.
K NTM se letos připojí Základní a mateřská škola, Klub seniorů, ale i vinárna ESKO bar,
která bude mít celý týden připravené překvapení pro manželské páry. Rovněž v květinářství
MIX bude při nákupu dárku pro partnera připraveno malé překvapení.
kvetazaj

Program:
Zahájení - neděle 12. 2. 2012 v 15 hodin na zámku Tovačov

Ukončení - sobota 18. 2. 2012 od 20 hodin ve sportovní hale

Národní týden manželství podporují svými aktivitami:
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30. 3. – 1. 4. 2012
þHOÿLFH.UDOLFHQD+DQp1ěPÿLFHQDG+DQRX3OXPORY7RYDÿRY

-DUQtKXGHEQtVYiWHNQD+DQp

Pavel Šporcl

,YR.DKiQHN

/HQND'XVLORYiD(WHUQDO6HHNHUV

+LÀ 0&.RNR

6RXERU\=8ãD.ODV

Affetto

Epoque Quartet

7RPiä)UDQWLä

Program festivalu:
30. 3. 2012
.XOWXUQtGĤPýHOþLFH
ýHVNiNODVLNDQD+DQp
6ODYQRVWQt]DKDMRYDFtNRQFHUW
)LOKDUPRQLH%RKXVODYD0DUWLQĤ=OtQ
Pavel Šporcl - housle
0DSDPtVW
NRQiQtNRQFHUWĤ

31. 3. 2012

1. 4. 2012

.LQR2.21ČPþLFHQDG
+DQRX
6NODGDWHOpýHFKD0RUDY\
YHVSROHþQRVWL)&KRSLQD
,YR.DKiQHNNODYtUQtUHFLWiO

.XOWXUQtGĤPýHOþLFH
0ODGtXPČOFLVHSĜHGVWDYXMt
6RXERU\]iNODGQtFKXPČOHFNêFKãNROUHJLRQX

.XOWXUQtGĤP.UDOLFHQD+DQp
+XGEDEH]KUDQLF
Lenka Dusilová a Eternal Seekers

=iPHN7RYDþRY
3RFWDKXGHEQtPXVNODGDWHOL
$UQRãWX)|UFKWJRWWX7RYDþRYVNpPX
$IIHWWRYRNiOQČH[SHULPHQWiOQtVRXERU
SČYHFNpVERU\UHJLRQX

6RNRORYQD1ČPþLFH
QDG+DQRX
)HVWLYDORYiSiUW\
+L¿ 0&.RNR

=iPHN3OXPORY
3R]GUDY)UDQFLLD&URVVRYHU
6ODYQRVWQt]iYČUHþQêNRQFHUW
(SRTXH4XDUWHWD7RPiã)UDQWLãIDJRW

3ĜHGSURGHMYVWXSHQHN0ďVWVNiNQLKRYQD1ďPĀLFHQDG+DQRX
.RQWDNWIng. Oulehlová: kultura@nemcicenh.cz, tel: 582 386 529, mob: 603263088,

ZZZIHVWLYDOKDQDF]

Mgr. Hošáková: knihovna.nemcice@quick.cz, tel: 582 386 440
&HORUHSXEOLNRYêSURGHMYVWXSHQHN]DMLãĢXMHRGTICKETSTREAM
:::76&=
®

Autobusová doprava
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V sobotu 3. prosince 2011 bylo do svazku města Tovačova
přivítáno 6 dětí – 2 děvčata a 4 chlapci.

Lukáš Timp

František Zavadil

Terezka Mikešová

Štěpán Neuer

Rudolf Siman

Markéta Ptáčková

Omlouváme se za záměnu jmen v předchozím čísle (V/2011) a otiskujeme opravu. Holčičky byly přivítány do svazku města Tovačova v sobotu 15. října 2011.

Michaela Strejčková

Sofie Vodičková

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 12. 3. 2012, příspěvky můžete zasílat elektronicky na uvedené e-mailové adresy nebo je odevzdat na sekretariátě MěÚ Tovačov.
Tovačovský Kamelot zaregistrovaný OÚ pod číslem PR 48 vydává MěÚ Tovačov, Náměstí 12, náklad 400 ks, tisk: Vydavatelství Brázda, Břeclav.
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