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Město Tovačov se každoročně
připojuje k Národnímu týdnu
manželství. Pomyslnou tečkou
za tímto týdnem je společenský
večer, který se konal ve sportovní hale. V nabízené fotogalerii si
můžete prohlédnout alespoň pár
momentů z tohoto večera.
red
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Tovačovský Kamelot

Úvodník
I když máme oslavy spojené s počátkem
roku už dávno za sebou a nový rok už přivítali i ve východní Asii, dovolím si vrátit
se zpátky na začátek ledna, neboť bych se
s vámi chtěla podělit o jedno motto, které
souvisí s počátkem roku a rozesíláním novoročenek. Těch letos nebylo mnoho – tedy
těch tištěných, většina jich přišla e-mailem.
Možná je to tím, že se šetří – peníze, papír
i čas. Je mnohem levnější a rychlejší novoroční přání poslat elektronickou poštou.
O co bylo tištěných novoročních přání
méně, o to větší pozornost jsem jim věnovala. Všechny byly plné krásných zimních
motivů, nápadů a přání, ale jak už to tak
bývá – jedno mě zaujalo nejvíce. Bylo s citátem od Karla Čapka: „Nejkrásnější na světě
nejsou věci, ale chvíle, okamžiky, vteřiny…“
Mnoho chvilek v životě je nezapomenutelných, mnoho okamžiků neopakovatelných.
Pár vteřin nám může obrátit život úplně
naruby. I když čas novoročních přání je už
pryč, chtěla bych přece jen jedno přání poslat vám všem, kteří čtete Kamelot. A protože je to letošní první číslo, tak se to snad
ještě hodí i na sklonku února. Přeji Vám
všem, aby rok 2013 byl plný pozitivních zážitků a adrenalin vám zvedaly jen radostné
a veselé prožitky. Mějte vždy na paměti, že
povznést se nad některé nepříjemné události není známkou slabosti, nýbrž inteligence. A pokud nám k tomu všemu ještě
navíc zachováte i čtenářskou přízeň – bude
to pro nás dvojnásobná odměna.

Odd.par.

Informace z Městského úřadu
Rozpočet města Tovačova na rok 2013
Důvodová zpráva:
Město Tovačov se při sestavování rozpočtu na rok 2013 řídí zák. č. 250/2000 Sb.
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění. Strukturu příjmů
a výdajů města určuje rozpočtová skladba.
Rozpočet města je základním řídícím nástrojem financování potřeb města a zabezpečení rozvoje města.
Rozdělení rozpočtu:
Příjmy - daňové
nedaňové
přijaté dotace
financování – převod z Fondu rezerv a rozvoje
Výdaje - neinvestiční
kapitálové
financování – splátky úvěrů
Pokud město Tovačov obdrží v roce 2013 další příjmy nad rámec schváleného rozpočtu, budou do rozpočtu města zařazeny další investiční nebo neinvestiční akce,
které vycházejí ze schváleného Programového prohlášení Rady města Tovačova.
O zařazení jednotlivých položek do rozpočtu rozhodne zastupitelstvo města.
Změny rozpočtu během roku 2013 budou prováděny prostřednictvím rozpočtových opatření v časové posloupnosti podle § 16 zákona č. 250/2000 Sb. Zastupitelstvo města pověřuje radu města prováděním rozpočtových opatření v rozsahu do
100.000,- Kč v rámci jednotlivých účetních případů. Při změně rozpisu paragrafu
na položky již schváleného rozpočtu se nejedná o změnu rozpočtu a rozpočtové
opatření se neprovádí.

Text…………….……………………………….……….

Rozpočet na rok 2013
v Kč

Daňové příjmy
1111

Daň z př.FO ze závislé činnosti

1112

Daň z př. FO ze samostatně výdělečné činnosti

200.000

1113

Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů

500.000

1121

Daň z příjmů PO

1122

Daň z příjmů PO za obce

1211

Daň z přidané hodnoty

1332

Poplatek za vypouštění škodlivých látek do ovzduší

1334

Odvody za odnětí zemědělské půdy

1340

Poplatek za komunální odpad

1341

Poplatek ze psů

1343

Poplatek za užívání veřejného prostranství

1344

Poplatek ze vstupného

1355

Odvod z výherních hracích přístrojů
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5.200.000

5.000.000
500.000
8.200.000
2.000
200.000
1.662.000
70.000
150.000
1.000
900.000

Číslo 1/2013

Tovačovský Kamelot
1361

Správní poplatky

1511

Daň z nemovitosti
CELKEM

300.000
3.300.000
26.185.000

Nedaňové příjmy
1011

ZPF-příjmy z pronájmu pozemků

640.000

2119

Ost.záležitosti těžebního průmyslu

450.000

3314

Knihovna

3319

Příjmy z kultury

133.000

3321

Činnost v zámku

300.000

3321

Obřadní síň – svatby

100.000

30.000

3349

Zál.sděl.prostředků – Tovačovský kamelot

3599

Zdravotní středisko

450.000

15.000

3612

Bytové hospodářství

1.744.000

3613

Nebytové hospodářství

3613

Nebytové hospodářství – pronájem sport. strojů

14.400

3619

Ostatní rozvoj bydlení – pronájem kotlů Dalkia

6.000

868.000

3631

Veřejné osvětlení - pronájem sloupů

20.000

3632

Pohřebnictví - pronájem hrobových míst

10.000

3722

Sběr a svoz komunálního odpadu – podnikatelé

360.000

3725

Využívání a zneškodňování kom.odpadu

160.000

3745

Péče o vzhled obcí a veř.zeleň

6171

Činnost místní správy a pronájem skříněk

6310

Příjmy z úroků

20.000

6409

Služba pro důchodce

44.000

CELKEM

12.000
7.000

5.383.400

Přijaté dotace
4112

Neinv.přijaté transfery ze SR

4121

Neinv.přijaté transfery od obcí
CELKEM
PŘÍJMYCELKEM

Odd.par. Text…………….……………………………………….

1.200.000
200.000
1.400.000
32.968.400
Rozpočet na rok 2013
v Kč

Neinvestiční výdaje
1014

Ozdrav.zvířat, deratizace.

2212

Silnice

2219

Ostatní záležitosti pozemních komunikací

2221

Provoz veřejné silniční dopravy

2321

Odvádění a čistění odpadních vod

3119

Základní a mateřská škola – provoz

3119

Základní a mateřská škola - splátka úroků z úvěru

3314

Knihovna

33190001

Zál. Kultury – kronika

33190002

Zál. Kultury – ostat.činnost

33213001

Činnost v zámku – provoz

Číslo 1/2013

60.000
1.182.000
69.000
356.000
30.000
3.600.000
18.000
140.000
40.000
507.000
1.840.000
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Obřadní síň

130.000

3322

Zachování a obnova kulturních památek

177.000

3341

Veřejný rozhlas

3349

Záležitosti sděl.prostředků –Tovačovský kamelot

75.000

3392

Klub důchodců

16.000

0

3399

Ost.záležitosti kultury – KPSSV

52.000

3412

Sportovní zařízení – sport. Hala

700.000

3421

Využití volného času dětí a mládeže

200.000

3429

Ostatní zájmová činnost a rekreace

75.000

3599

Zdravotní středisko

195.000

3612

Bytové hospodářství

420.000

Bytové hospodářství – dům pro důchodce

125.000

3613

Nebytové hospodářství

850.000

3619

Ost.rozvoj bydlení – provoz kotelen

3631

Veřejné osvětlení

600.000

3632

Pohřebnictví

436.000

3612 87

2.180.000

3639

Příspěvek mikroregionu

51.000

3669

Ost.správa v obl.bydlení – WC

75.000

3721

Sběr a svoz nebezp.odpadu

110.000

3722

Sběr a svoz komun.odpadu

2.072.000

3729

Rekultivace půdy- Bungalov

30.000

3745

Péče o vzhled obcí a veř.zeleň

4222

Veřejně prospěšné práce – Úřad práce

4329

Sociál. Péče a pomoc dětem

20.000

4343

Soc.pomoc osobám–živelné pohromy

20.000

5311

Bezpečnost a veřejný pořádek

80.000

5512

Požární ochrana

6112

Místní zastupitelské orgány

1.600.000

6171

Činnost místní správy

7.795.000

6310

Výdaje z finančních operací

550.000

6320

Pojištění funkčně nespecifikované

167.000

6399

Ost.finanční operace - odvod DPH FÚ.

100.000

6409

Ost.činnosti

965.000

6409 87

Služby pro důchodce
CELKEM

1.616.000
290.000

150.000

29.000
29.793.000

Kapitálové výdaje
2321

Odvádění a čištění odpad.vod-kanalizace Annín

3119

ZŠ a MŚ – bojler ŠJ

3745

Péče o vzhled obcí a VZ – nákup auta

750.000

5219

Ost.záležitosti ochrany obyv. - varovný systém

256.000

8124

200.000
50.000

CELKEM

1.256.000

Mezisoučet

31.049.000

Splátky úvěrů
VÝDAJECELKEM

1.750.000
32.799.000

Schválené dotační tituly, nezahrnuté do návrhu rozpočtu na rok 2013
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Tovačovský Kamelot
Kapitálové výdaje
2219
Ostatní záležitosti pozem.komunikací - cyklostezka
3322
Zachování a obnova kult.památek – Spanilá věž
3412
Sportovní hala
2212
Silnice – Jiráskova ul.
CELKEM

5.647.000
3.369.000
5.998.000
7.000.000
22.014.000

Příprava a realizace výše uvedených investičních akcí bude zahájena v průběhu roku 2013 po uzavření příslušných smluv o poskytnutí dotací. Finanční spoluúčast města Tovačova bude řešena prostřednictvím úvěrů
od vybraných finančních ústavů. Konečné částky potřebné k realizaci budou upřesněny po ukončení výběrových řízení.

Zpráva Policie ČR – obvodního oddělení Kojetín
Na 13. zasedání zastupitelstva města byla předložena zpráva Policie České republiky, obvodního oddělení Kojetín, kterou přednesl
npor. Ing Martin Bosák – vedoucí OOP ČR Kojetín. Všechny přítomné obeznámil se statistikou trestné činnosti nejen kojetínského
obvodu, ale rovněž se situací v našem městě. Vybrané části zprávy
týkající se především našeho města uveřejňujeme.
Přehled trestné činnosti v roce 2012, srovnání s lety 2011 a 2010
Zjištěno:
Objasněno:
Tj. %

191
117
62,2

204
133
65,2

201
138
69,4

Přehled vybraných problematik trestné činnosti na území OOP
Kojetín a města Tovačova
2010
2011
2012
Teritorium OOP Kojetín
191
204
202
Město Tovačov - celkem
28
40
41
Z toho
11
15
9
– krádeže vloupáním
loupežná přepadení
1
2
2
násilná trest. činnost
4
3
3
krádeže prosté **
6
6
12
**krádeže odložených věcí z neuzamčených vozidel, motorových vozidel, volně přístupných kovových zařízení, krádež věcí v bytech bez vloupání

Ochrana proti toxikomaniím
Ochrana proti toxikomanii
Město Tovačov
alkohol u řidiče – tr. čin
alkohol u řidiče – přestupek
drogy u řidiče
neoprávněné držení drog
výroba, distribuce, pěstování drog

2010

2011

2012

3
0
0
0

1
0
0
0

3
0
0
1

Přestupky
Teritorium OOP Kojetín

Číslo 1/2013

2010
531

2011
729

2012
825

Město Tovačov – celkem
z toho
– vyřízených blokově
doprava
veřejný pořádek a obč. soužití
majetek
Teritorium OOP
Kojetín
Celkový počet přestupků – skutků
Řešeno v blokovém
řízení/v částce
- z toho majetek/v
částce
- z toho veř. pořádek/v částce
- z toho doprava/v
částce
Oznámeno, odevzdáno
- z toho majetek
- z toho veř. pořádek, obč. soužití
- z toho doprava
- z toho alkohol a
toxi
Odloženo
Neukončeno

66
5

189
114

243
162

24
14

112
28

158
29

25

40

43

2010

2011

2012

531

729

825

180/111.800 Kč 295/165.700 Kč 377/153.800 Kč
19/13.500 Kč 13/7.000 Kč

10/4.600 Kč

4/1.700 Kč

6/2.500 Kč

6/3.500 Kč

155/95.800 276/155.200 358/144.200
Kč
Kč
Kč
182
242
233
41
110

73
129

58
134

17
13

20
16

20
13

152
17

183
9

204
11

Celkový počet osob, které se dopustily přestupku
- z toho občané ČR
- z toho cizinci EU
- z toho cizinci mimo EU
- z toho ostatní (nespecifikováno)

2011
729

2012
825

519
27
14
169

554
97
15
216
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Informace o placení místních poplatků
Místní poplatek za odpady
Obecně závazná vyhláška města Tovačova č. 3/2012, o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Sazba poplatku činí 660,-- Kč
Poplatníci:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území ČR povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na
dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území
ČR pobývá přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona
upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona
upravujícího dočasnou ochranu cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající
poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k
individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu vlastnické
právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Ohlašovací povinnost:
Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové
povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit
tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku.
Splatnost poplatku je nejpozději do 30. června příslušného kalendářního roku. Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti,
je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje
po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
Místní poplatek ze psů
Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o místním poplatku ze psů
Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
1) V domech s více než 3 bytovými jednotkami:
a) za prvého psa
500,-- Kč
b) za druhého a každého dalšího psa téhož majitele 700,-- Kč

c) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního,
vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, a nebo poživatel sirotčího důchodu
200,-- Kč
d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je
osoba podle písm. c) tohoto ustanovení
300,-- Kč
2) v ostatních domech
a) za prvního psa
150,-- Kč
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 300,-- Kč
Poplatníci:
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území města Tovačova. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
Ohlašovací povinnost:
Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne jejího vzniku. Stejným způsobem
je povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti.
Splatnost poplatku je nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku. Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti,
je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje
po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství:
Poplatník je povinen ohlásit /písemně/ zvláštní užívání veřejného
prostranství správci poplatku nejpozději 3 dny před zahájením užívání prostranství. V případě užívání veřejného prostranství po dobu
nepřesahující 5 dnů je povinen splnit ohlašovací povinnost nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud tento den
připadne na sobotu , neděli nebo uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den.
Nejčastěji se jedná o skládkování materiálu typu suť, dřevo, stavební materiál, lešení apod. Toto nejenže musí být písemně ohlášeno,
ale příslušným pracovníkem města i povoleno a řádně zaplaceno.
Plné znění všech platných obecně závazných vyhlášek jsou k nahlédnutí na MěÚ nebo na www.tovacov.cz
V případě dotazů se obraťte na finanční odbor MěÚ Tovačov.
Finanční odbor

Bilance odpadového hospodářství za rok 2012 v Kč
Komunální
–občané

Plasty

Bio

Papír

Sklo

Objemný
odpad

Nebezpečný

Podnikatelé

Leden

94.881

11.107

-

3.465

-

-

-

31.811

Únor

120.441

11.107

-

3.465

5.774

-

-

33.717

Březen

109.353

11.107

-

3.465

-

18.749

7.108

33.717

Duben

94.812

11.107

17.395

3.754

5.774

30.785

5.776

31.113

Květen

103.038

11.107

20.558

3.465

-

24.895

10.708

32.898
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Pozn.

Číslo 1/2013
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Červen

90.653

11.107

20.558

289

289

29.584

16.945

29.283

Červenec

89.126

11.107

20.558

289

-

21.699

-

29.745

127.248

11.107

20.558

5.775

-

35.469

-

33.821

Září

97.971

11.107

20.558

3.465

-

15.960

6.300

29.283

Říjen

111.585

11.107

20.558

3.465

5.774

43.557

15.473

29.045

Listopad

102.793

11.107

20.558

-

-

12.788

-

28.733

Prosinec

104.642

Srpen

celkem

11.107

-

3.753

-

14.419

22.333

24.597

133.284

161.301

34.650

17.611

247.905

84.643

367.763

Výdaje za odpady:
Komunální odpad /občané/ 1.246.543,Sběrový dvůr /objem, nebezpečný o./ 332.548,Tříděný odpad/papír, sklo, plast, bio/ 346.846,Podnikatelé – komunální 367.763,------------------------------------------------------------Výdaj celkem 2.293.700,-

Příjmy za odpady:
Poplatek za komunál. /občané/ -

1.259.974,-

Příjmy za třídění 203.047,Poplatek od podnikatelů 330.640,--------------------------------------------------------------Příjmy celkem 1.793.661,-

Město Tovačov doplácelo na odpady v roce 2012 ze svého rozpočtu 500.039,- Kč.
Z následující tabulky jsou patrné všechny příjmy a výdaje, které se týkají odpadového hospodářství města Tovačova. Neustále se
zvyšující částka vybíraná za odpady není sice motivující pro třídění, ale pokud se podíváme na příjmy, které město za tříděný
odpad v roce 2012 získalo (203.047,- Kč) ,musíme nutně přemýšlet, zda by tato částka nemohla být vyšší. A právě tady existuje
přímá úměra – čím více bude tříděného odpadu, tím méně bude odpadu komunálního a tím menší budou také celkové výdaje
za vývoz odpadu. Závěr z následujících čísel si ale každý musí vyvodit sám.

Oznámení
Středomoravská nemocniční, a.s., Dvořákova 75, Přerov oznamuje,
že zahajuje provoz gynekologické ordinace ve zdravotním středisku
v Tovačově v pondělí 4. února 2013 od 13.oo hod do 16.oo hod.
Zájemci se mohou objednat na telefonním čísle 581 271 173.

Trochu statistiky…
Podle výpisu z matriky bylo k 1. lednu 2013 v Tovačově celkem
2.492 obyvatel, z toho 1.195 mužů a 1.297 žen. V Anníně pak
z uvedené statistiky žije 110 obyvatel, z toho 57 žen a 53 mužů.
Jistě Vás bude zajímat, jaké bylo věkové složení obyvatel. O tom
následující tabulka:
věk do
6 let

věk
7 - 18
let

věk
19 - 60
let

věk
61 - 80
let

muži

79

134

713

230

39

1195

ženy

69

141

721

275

91

1297

148

275

1434

505

130

2492

celkem
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věk
nad 80 celkem
let

A jaká byla migrace obyvatel v roce 2012?
Počáteční stav k 1.1.2012 byl 2.489 obyvatel. Do Tovačova se přistěhovalo 65 občanů, narodilo se 26 dětí, odstěhovalo se 45 občanů,
zemřelo pak 43 občanů, takže k 31.12.2012 byl stav 2.492 občanů.
Stav obyvatel v našem městě se za rok 2012 zvýšil o 3.
V průběhu roku 2012 se v našem městě uskutečnilo celkem 60 svateb, z toho 14 z našeho města.
Jana Halířová (matrika)
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Významná výročí roku 2013
Historie se neustále opakuje a pronásleduje nás na každém
kroku. Lidská paměť má ale omezené možnosti, proto si některé události připomínáme alespoň formou výročí. Při listování
starými kronikami jsem často překvapená z toho, co lidi trápilo
před 100 a více lety, a velmi často přicházím na to, že se jejich
problémy od těch našich až tak nelišily, že jsme v podstatě napříč
staletími pořád stejní, máme podobné starosti a prožíváme
podobné děje. Zde zmiňovaná výročí nejsou výročími v pravém
slova smyslu, je to spíše souhrn toho, co se v našem městě událo
v letopočty končící trojkou nebo osmičkou.
Některá výročí roku 2013
1203 – první zmínka v tovačovských listinách o tvrzi, s Tovačovem se zde pojí jména Vok a Pomněn, 810 let
1303 – olomoucký biskup Jan potvrdil darování (králem Václavem II.) markrabského dvora s příslušným majetkem
faráři Jakubovi a kostelu sv. Jiří a Stanislava, 710 let
1438 – (4. dubna) se narodil Ctibor II. Tovačovský z Cimburka,
575 let
1458 – sňatek Ctibora Tovačovského z Cimburka s Eliškou
z Melic, 555 let
1473 – město získalo právo pečetit zeleným voskem (právo udělil král Vladislav II.), 540 let
1503 – (15. března) prodej hradu Johanou z Krajku Vilémovi
z Pernštejna – Pernštejnové na Tovačově, 510 let
1503 – poprvé v písemných pramenech zmiňován Hradecký
rybník, 510 let
1548 – zemřel Jan z Pernštejna (zvaný Bohatý), 465 let
1558 – Tovačov v držení Vratislava z Pernštejna (zvaný Nádherný), 455 let
1608 – zemřela Marie Max. Manriquez de Lara (Černá paní Tovačovská), 405 let
1643 – (3. července) zámek podlehl švédským vojskům v období třicetileté války (1618-1648), 370 let
1673 – postavena špitální kaplička sv. Anny a Jáchyma (stav. Julius Ferdinand ze Salmu), 340 let

1678 – zřízen Panský dům (šenk vrchnosti), dnešní hotel U Tří
králů, 335 let
1678 – v Tovačově vznikl cech řeznický, 335 let
1678 – Židé získali od vrchnosti právo čepovat ve městě kořalku, 335 let
1713 – narodil se Jan Antonín Nevídal, barokní malíř, autor obrazu sv. Jiří v kostele sv. Jiří, 300 let
1758 – město i zámek obsazeno pruským vojskem pod vedením
generála Seydlitze (období sedmileté války), 255 let
1763 – zemřel Bernart Jan Petřvaldský (majitel tovač. panství)
ve věku 28 let, 250 let
1763 – do Tovačova přichází hrabata z Kuenburgu, 250 let
1783 – (10. září) požár města i zámku (vyhořela i věž), 230 let
1788 – stavba farního kostela sv. Václava (dokončena 1793), 225 let
1793 – vysušen Hradecký rybník a přeměněn v ornou půdu,
220 let
1803 – sňatek hraběte Arnošta z Kuenburgu s Vilemínou Annou z Munch-Bellinghausenu, 210 let
1838 – zemřel Arnošt hrabě z Kuenburgu, 175 let
1853 – (23. října) se narodila Františka Xavera Běhálková, 160
let
1878 – zemřel Jan Nepomuk hrabě z Kuenburgu, 135 let
1878 – Gutmanni povýšeni do rytířského stavu, 135 let
1903 – začala probíhat elektrifikace města, 110 let
1908 – (26. srpna) narodil se Bohumír Štéger, autor čtyř knih
regionálních pověstí, 105 let
1948 – (28. června) zámek předán Ministerstvem zemědělství
do vlastnictví města Tovačova, 65 let
1948 – velké krupobití, které zničilo 50% úrody, 65 let
1953 – obnoven Hradecký rybník Státním rybářstvím Přerov,
60 let
1958 – (3. května) zámek zapsán do státního seznamu nemovitých památek, 55 let
1968 – zahájena stavba sauny, 45 let
2003 – dokončena fasáda a výměna oken na Vídeňském křídle
zámku, 10 let

Před 90 lety se narodil Georgij Jemeljanovič Kucenko
Jsou výročí známá a méně známá.
Jsou výročí, která se připomínají pravidelně, a jsou i ta výročí, která bývají z různých
důvodů většinou spíše opomíjena. Výročí
osobností, které položily život v bojích za
svobodu během 2. světové války, bychom
si připomínat měli. A to nejen pravidelně,
ale i důstojně. Patří k nim i sovětský pilot
Georgij Jemeljanovič Kucenko, starší letec
31. gardového stíhacího leteckého pluku 6. gardové stíhací letecké divize. Jeho
pomníček se nachází na okraji zámecké
aleje u Hradeckého rybníka v Tovačově.
V letošním roce si připomínáme 90. výročí narození tohoto válečného hrdiny.
G. E. Kucenko se narodil 22. ledna 1923
v Černigovské oblasti, Gremjačinský
okres, Bolšoj Vorobjevský vesnický sovět.
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Byl povolán do řad Rudé armády povoRoku 1977 byl zbudován padlému pilolávacím rozkazem Armavirské okresní tovi v místech, kde zahynul, malý pomnívojenské správy Krasnodarského kraje ček. V roce 1979 navštívili Tovačov rodiče
v roce 1941 po napadení
Sovětského svazu fašistickým Německem a jeho
spojenci. Jeho stíhací letoun byl sestřelen palbou
z věže zámku v Tovačově
dne 2. května 1945 a zřítil
se v plamenech u místního
rybníčka „Karlíček“. Pilot
uhořel v troskách letadla
a byl identifikován až roku
1972 na základě evidenčního čísla vyrytého na vyK pomníku pilota Kucenka lidé pravidelně přicházejí,
znamenání „Řád rudého
aby si znovu připomínali události 2. světové války
praporu“.
a její oběti. Patrné je to i ze snímku z května roku 2010.
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padlého, při této příležitosti se mimo jiné
na místě poklonili památce svého syna. Pionýrská skupina v Tovačově nesla léta právě jméno Georgije Jemeljanoviče Kucenka. I dnes přicházejí k pomníčku padlého
sovětského pilota lidé, aby si připomenuli
jeho památku. Také on položil život za naši
svobodu, navíc těsně před koncem války
a ve velmi mladém věku dvaadvaceti let,
kdy měl celý život ještě před sebou. Tragedii
válek lze v tomto případě vnímat i dvěma
neopomenutelnými skutečnostmi. Mnoho

vojáků i civilistů padlo ještě v posledních
dnech války a mnoho z nich bylo navíc
velmi mladých. Na Přerovsku bylo po válce
pochováno 257 padlých příslušníků Rudé
armády.
Jen pro připomenutí: Na území Československa padlo v osmiměsíčních bojích na
144 tisíc sovětských vojáků a důstojníků,
asi 44 tisíc rumunských vojáků, několik set
amerických vojáků. 200 tisíc Čechoslováků
zahynulo během války v koncentračních
táborech, 30 tisíc jich padlo v domácím od-

boji a na 7000 bylo zabito při leteckých útocích. Při osvobozování naší země položilo
životy v bojích po boku Rudé armády na
4000 příslušníků 1. československého armádního sboru v SSSR a na 9000 jich bylo
raněno, často s trvalými následky.
Bc. Miroslav Pořízek
V textu byly použity materiály z těchto
zdrojů:
- Vojenský ústřední archiv Praha
- Velvyslanectví Ruské federace v ČR

MŠ Tovačov
Děti z mateřské školy v Tovačově si za 1. pololetí tohoto školního roku užily spoustu hezkých chvilek. Každý měsíc ve školičce
již tradičně zhlédneme jedno pohádkové divadelní představení,
které se dětem vždy moc líbí. 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. Podzim
v naší školičce bývá plný krásného tvoření, ani letos jsme nezapomněli na sběr kaštanů pro zvířátka z lesa.
S příchodem zimy jsme se vydali do Olomouce na „Mikulášování“ - hudebně zábavný pořad s písničkami, Mikulášem, an-
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dílkem a čertíkem. Mikuláš se svou družinou nás však navštívil
i ve školce. Tu pravou vánoční atmosféru navodilo cinkání zvonečků na vánočních besídkách v každé z našich tříd. K tomuto
času patřila i návštěva adventního koncertu v ZUŠ.
K dalším našim pravidelným akcím patří také taneční kroužek
Hanáček, výtvarný kroužek Pastelka, kroužek angličtiny a grafomotorika. Děti z oddělení Sluníček se otužují v místní sauně
a děti z Koťátek podnikají „stonožkové“ poznávací výpravy do
blízkého okolí. Do konce školního roku nás čeká ještě spousta
krásných akcí a her s kamarády.
Bc. Barbora Složilová, MŠ Tovačov
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Z kulturního a společenského dění
Hasičské střípky
Závěr roku prožili tovačovští hasiči ve znamení oslav, bilancování a sportu.
Dne 24. listopadu 2012 oslavili zlatou svatbu dlouholetí členové Sboru dobrovolných hasičů Tovačov manželé Majarovi. Do
dalších let jim všichni přejeme hodně štěstí, zdraví a pohody
na jejich společné cestě.
Dne 29. prosince 2012 proběhl florbalový turnaj mezi zástupci
okrsku Kojetín (družstva hasičů z Tovačova, Kojetína, Oplocan a Brodku u Přerova) v kategorii mladší žáci, starší žáci
a muži. Nešlo ani tak o to dokázat si, který sbor je ten nejlepší,
ale spíše odreagovat se a odpočinout si od běžných starostí
a problémů, které jednotlivé hasičské sbory trápí.
A co nás v tomto roce čeká? Jako tradičně se i v roce
2013 uskuteční hasičská soutěž Železný hasič. Termín a podrobnosti k soutěži se dozvíte na plakátech a na stránkách
www.hasici-tovacov.7x.cz
Mgr. Antonín Havlin

LISTY Z KALENDÁŘE 2012
Ve dnech 15. a 16. prosince 2012 se konaly Vánoce na zámku,
tentokráte s podtitulem Vánoce u Pernštejnů. Celý rok 2012 se
nesl v duchu tohoto slavného rodu, a proto se stala tato akce
důstojnou tečkou a završením všech akcí, které se v roce pod
touto záštitou ve městě konaly.
Návštěvníci se tak dozvěděli, co se chystalo ve vánočním čase
na stůl v chudých chalupách, ale také, jaké laskominy si dopřávala šlechta. Dozvěděli se, jaké dárky si předávali a zasílali.
A jak si šlechta krátila dlouhé zimní večery.
Vrcholem se stala prohlídka zámecká kaple, kde si návštěvníci
mohli připomenout to, že Pražské jezulátko k nám přivezla jako
rodinnou relikvii naše černá paní tovačovská Marie Maxmiliána Manrique de Lara. Překvapením pro mnohé bylo také to, že
si mohli prohlédnout zatím nedokončenou sochu tovačovské
madony. Podnět k jejímu zhotovení vzešel při květnových vycházkách po Tovačově v roce 2011.
Během prohlídky také návštěvníci mohli hlasovat o nejkrásnější vánoční stromeček vyrobený a ozdobený z čehokoliv.
V sobotu byly prohlídky doplněny vystoupením Muzičky ZUŠ
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Tovačov a na nádvoří zámku vystoupily děti z MŠ z Ivaně. Závěr odpoledne patřil smíšenému pěveckému sboru Ateneo.
V neděli byly prohlídky doplněny vystoupením dětí ze zámeckého kroužku, které si připravily úryvek z rakovnické vánoční
hry. Nechybělo vystoupení souboru Hanáček z Tovačova, ani
sváteční slovo v zámecké kapli a na závěr vystoupil 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?
1.4. - Velikonoce
18 .5. – Poznávej své město
29. 6. – Noční prohlídky zámku
30.8. – Noční čtení na zámku
28.9. – Květiny pro ……
14.-15. 12. – Vánoce na zámku
Bližší informace o akcích se dozvíte na adrese www.tovacovskyzamek.cz
Těšíme se na Vaši účast.
Mgr. Antonín Havlin

Knihovna
Projekt „Kniha – základ života“
Koncem loňského roku získala Městská
knihovna v Tovačově v rámci projektu
„Kniha základ života“ prostřednictvím
MAS Střední Haná Kojetín finanční dotaci, která byla využita k zajištění 2 akcí
pro žáky ZŠ (prosinec 2012 - návštěva
malíře a ilustrátora dětských knih Adolfa Dudka), dále k zakoupení 102 nových
titulů do knižního fondu (prosinec 2012)
a doplnění nábytku do oddělení pro děti
a mládež ve škole (únor 2013).
Knižní novinky budou mít čtenáři
k dispozici koncem února a podrobnější
nabídka titulů bude na webu knihovny
(www.knihovnatovacov.cz).
Novinky - literatura faktu
Pražská zima – Albrightová Madeleine
napsala strhující autobiografický příběh,
ve kterém zachycuje několik dějinných
dramat - nacistickou okupaci Československa, bombardování Londýna, kam
se její rodina uchýlila do exilu, vítězství
Spojenců ve 2. světové válce, vzestup komunismu i počátek studené války. V ději
se prolínají její dětské zážitky, rodinné
vzpomínky, písemné dokumenty a svědectví přímých účastníků té doby.
Zpověď informovaného optimisty –
rozhovor novináře Petra Žantovského
s Milošem Zemanem je nejen zajímavým
nahlédnutím do života, myšlení a úvah
známého politika a budoucího prezi-
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denta, ale také laskavým vyznáním jeho
rodině.
Osudové okamžiky Československa –
uznávaný český publicista Karel Pacner
sesbíral ke klíčovým okamžikům našich
dějin spoustu informací, z nichž jsou
mnohé pro veřejnost neznámé, a napsal
tak velmi úspěšnou knihu, která vychází
již ve 3. doplněném vydání.
Zápisky z cest – Václav Klaus ve funkci prezidenta republiky ČR procestoval
mnoho zemí a kontinentů a jeho zážitky a postřehy, které vydal již podruhé
v knižní podobě, se staly velmi čtivými
a populárními.
Válka skončila na Hané – autorův životopisný román začal vznikat koncem 60.
let na základě jeho předválečných a válečných deníků. Byl zcela zaujat snahou
o pravdivost záznamů, a proto chtěl podat
osobní, subjektivně zabarvené svědectví
o prožitých událostech 2. světové války.
Vlastníma očima – jeden z našich nejlepších investigativních reportérů Josef
Klíma natočil pro TV Nova a pořad „Na
vlastní oči“ 380 reportáží a jejich prostřednictvím čtenáře seznamuje se zákulisím soukromé TV a v souvislosti se
závažnými kauzami poukazuje na často
velmi nebezpečná úskalí jeho novinářské
práce.

Zdivočelá země. Pravda často bolí – tato
kniha vznikla za podpory autora knižní
předlohy Jiřího Stránského, režiséra Hynka Bočana a České televize a představuje
velmi zajímavé čtení o vzniku divácky
velmi úspěšného seriálu. Poutavý text je
doplněn o tzv. Kalendář totality zahrnující skutečné události let 1945-1990.
Esesáci z Treblinky – v lednu 1942 se
čelní představitelé nacistů rozhodli ke
„konečnému řešení židovské otázky“,
což znamenalo vybudování tzv. vyhlazovacích koncentračních táborů. Jedním
z nich se stala i vražedná továrna Treblinka, ve které bylo usmrceno kolem 800 000
Židů. Autor se mimo jiné zabývá i otázkou, co vedlo muže ve funkci dozorců
k dobrovolnému vykonávání krutých příkazů a nelidskému zacházení s vězni…
Jáchymov – tragický příběh legendárního čs. hokejového mistra a brankáře
Bohumila „Bóži“ Modrého, kterého přes
všechnu slávu poslal komunistický režim
do jáchymovských uranových dolů. Po
pěti letech byl amnestován a propuštěn,
ale po nějaké době umírá na následky nemoci z ozáření.
Šlo to skoro samo – Prof. MUDr. Pavel
Pafko, DrSc. vypráví o svém osobním
i profesním životě s úsměvem a nadhledem. Na otázky o vážných tématech
odpovídá zpříma a bez vytáček a své ná-
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zory na veřejné zdravotnictví prezentuje
v článcích MF Dnes a Právo. Je nadšený
cyklista, plavec, běžec a milovník historických motocyklů.
Svědek z cely smrti – životní příběh Bořivoje Bartoníčka, v době německého nacismu studenta a člena jedné z odbojových
skupin, který byl zatčen a strávil v naprosté izolaci více než čtvrt roku v cele
smrti sousedící s místností s popravčí gilotinou. Autor mapuje kariéru představitelů nacistické justice i osudy samotných
popravčích, kteří byli schopni mimořádně krutým způsobem mučit a popravovat
vězně.

Smrt v sametu – spisovatel, novinář a hradní vícekancléř Petr Hájek monitoruje
obraz dnešního světa, Evropy i naší země
a doplňuje jej o množství detailů, nečekaných zvratů a předpovědí. Svými názory
boří představy o současnosti i minulosti, jejichž zkreslený obraz bývá silně ovlivňován
médii a odkrývá tak často šokující realitu.
Zapomenutá elita – podrobné zpracování válečných aktivit a osudů čs. generálů
a čs. Diplomatů, např. Ondřeje Mézla, Jaroslava Hájíčka, Václava Kaliny a dalších,
kteří byli trnem v oku poválečnému režimu, jenž po r. 1948 vynaložil nemalé úsilí
k jejich úplné likvidaci a zapomnění.

Mráz přichází z Hradu – volné pokračování předchozí knihy M. Viewegha „Mafie
v Praze“, ve kterém se autor opět pohybuje na
nejzazší hranici svobody slova a před očima
čtenářů vytváří zajímavou a zábavnou koláž,
která je navzdory vší nadsázce nebezpečně
pravdivým obrazem současného Česka.
Toulky českou minulostí 11., 12. a 13. díl
– pokračování populárního historického
cyklu, který nabízí panoramatický obraz
naší společnosti a je doplněn o medailony
významných osobností, bohatým obrazovým materiálem a archivními dokumenty.
Příjemné chvíle s knížkou přeje
knihovnice Lenka Pazderová

Rozhovor s… panem Bohumilem Venclíkem
Motto: „Spal jsem a zdálo se mi, že život je radost,
vzbudil jsem se a viděl, že je povinnost,
konal jsem, a hle: povinnost se stala radostí!“
Rabindranáth Tháhur
Rozhovor s panem Bohumilem Venclíkem, který oslavil nedávno významné životní jubileum, proběhl ještě v předvánočním
mrazivém, ale slunečném dni. Pan Venclík přišel na schůzku
přesně, trochu udýchaný , ale s vitálním úsměvem na rtech. Začít rozhovor nebylo vůbec těžké, protože nás spojovaly společné
vzpomínky na dobu, kdy jsem spolupracovala s manžely Venclíkovými jako učitelka základní školy v oblasti rozvoje dětského
čtenářství. Témata rychle naskakovala, myšlenka střídala myšlenku, bylo obtížné držet se původně připraveného scénáře.Ten vzal
brzy za své a hovor plynul vlastním tokem. Velmi příjemným.
Pane Venclíku, přečtu Vám na úvod krátkou ukázku: „..dbal,
aby náš dům byl slavnostně ozdoben buď malými praporky za
okny, nebo vlajkou. Nás děti vedl také k vlastenectví a i ve škole
jsme měli učitele, kteří nás vedli k hrdosti, že jsme Češi….“
(Pozn. autorky: Tento krátký citát jsem vybrala z knihy Tovačovské
zámecké nokturno, kde jsem v kolektivu autorů objevila i jméno
pana Venclíka, který vzpomíná hladkým a vybroušeným stylem
na historii rodiny Venclíkovy, konkrétně na svého tatínka).
Ano, pamatuji si, dřevěná kazeta vyrobená ve škole mýma rukama pod vedením vyučujícího měla své čestné místo na okenním
parapetu obývacího pokoje v našem domku. Byly na ní vyřezány
vzory a nápis 28. říjen, který byl prosvětlován červenou žárovkou umístěnou uvnitř. I to je dokladem, k jakému postoji jsem
byl doma veden. Tatínek byl velkým vlastencem, členem Sokola,
zároveň vedl hrnčířskou živnost s jedním tovaryšem z Olšan či
Halenkova. Táta hrnčíř vyráběl kamnářské kachle nebo obklady.
Osloven paní Xaverou X. Běhálkovou vytvořil kachle s místními
folklorními motivy, s nimiž pak vyhrál soutěž.
A jaké jsou Vaše vzpomínky na paní učitelky a pány učitele?
Výjimečný byl pan Evžen Polášek, třídní učitel, působící na škole
v létech 1935 – 1939, v době , kdy naši zemi svírala nacistická zloba, uvedl svou výuku 15. března 1939 ( onoho tak temného dne
pro český národ) těmito slovy: „Chlapci a děvčata, budu vás učit,
co musím, ale nevěřte všemu.“ Pamatuji si, že nás na konci školního roku vzal k pomníku obětem první světové války pod farou
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a tam jsme zazpívali českou hymnu. V euforii osvobození Rudou armádou vstoupil v roce 1945 do komunistické strany. Zůstal
čestným člověkem. Působil na Hlučínsku, kde nějaký čas zastával
funkci školního inspektora. Po odchodu do penze bydlel na chatě
svého syna, chemika v závodě LOANA Rožnov pod Radhoštěm,
kde jsem jej navštívil. Měl velkou radost, že se k němu hlásím.
Pane Venclíku, kde má kořeny Vaše rodina ?
Já už jsem se v domku, kde nyní bydlím, narodil a táta také.
V archívu jsem zjistil , že praprastařeček přišel z Prostějova, potvrzuje to i kupní smlouva z roku 1794, kdy hrnčíř Dominik Venclík
získal dům v Tovačově. Řemeslo se dědilo z otce na syna, táta byl
hrnčíř, v domě byla hrnčířská dílna s hrnčířským kruhem. Tato
dovednost mě provázela pak ještě několikrát životem. Vzpomínám si, že jako žák jsem věnoval ozdobnou vázičku paní učitelce
Drahomíře Šandlové . S její neteří Martou jsem se po mnoha létech setkal a pověděl jí o zmíněném daru. A ona ihned zareagovala, že o tom ví, neboť její teta má tuto vázičku dodnes schovanou, ale neví, kterému dárci má za ni poděkovat. A tak jsem po
čase vystoupil z anonymity. A ještě jedna vzpomínka. Když jsem
byl za války uvězněn v káznici, byla tam hrnčířská dílna, kde točili květníky. Já vyučený hrnčíř kamnář jsem sedl a vytočil vázičku. Německý dozorce
Tatínek pana Venclíka jako
se velice podivoval
Hanák se slečnou Slavíkovou
mé řemeslné práci,
ač nás dělily dva protikladné světy - na
jedné straně vězně
a věznitele na straně
druhé - na chvilku
nás společný zájem
o keramiku spojil.
Pak už jsem se věnoval svému řemeslu po
roce 1952 brigádnicky, od září 1952 jsem
byl v zaměstnancem
Moravských štěrkoven a pískoven až do
odchodu do důchodu.
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Čemu se věnujete dnes?
Píšu rodinné záznamy i vzpomínky na Tovačov a jeho obyvatele, spolupracuji se Spolkem přátel pana J. Krempla, účastním
se akcí klubu seniorů, píši příspěvky pro regionální literaturu.
Mrzí mě, že jsou ochuzeny muzejní sbírky, které tady byly . Pamatuji se, že v domě u zámku bylo muzeum, jehož zakladatelem
byl legionář pan Hýbl a paní Marie Hájková-Wiedermannová,
poté se přestěhovalo do bývalé stolárny p. Charváta (dnes dům
s pečovatelskou službou), pak se sbírky stěhovaly do zámku.
Byla tam vybavená krejčovská a ševcovská dílna, hanácká jiz-

Pan Venclík se pravidelně zúčastňuje
schůzek v klubu seniorů

ba apod. Kam se většina těchto materiálů poděla, je záhadou.
Stejně tak chybí i notové záznamy zámecké kapely, po nichž
jsem se pokoušel pátrat.
Při příležitosti Vašeho životního jubilea mi dovolte, abych
Vám popřála hodně zdraví, životního elánu a poděkovala za
aktivitu, kterou projevuje v oblasti mapování regionální historie. Takové lidi, kteří nepracují jen pro vlastní prospěch,
ale pro radost a poznání jiných, Tovačov stále potřebuje. Na
závěr mi dovolte položit ještě jednu otázku: Jaké je Vaše přání?
Český svaz bojovníků za svobodu, Česká obec legionářská
a SOKOL jsou v dnešní době jedinými organizacemi, kterým
není slovo vlast cizí. Pořádají různé akce, přednášky a učí mladou generaci lásce k vlasti. Co je vlast? Vlast je vše krásné kolem nás, naši přátelé a sousedé. Za německé okupace dokázali
čeští vlastenci pro svou zemi položit i svůj život. Věděli, do
čeho jdou, i když doma zanechali manželku s malými dětmi.
Byli vychováni lásce k vlasti jak rodinou, tak také učiteli ve
škole.
Nenechme se mást některými politiky a také některými historiky, kteří překrucují naše dějiny. Hlasme se hrdě k tradici svých
předků, kteří pro nás vytvořili tuto zemi, ve které žijeme a jen ji
ničíme. Opustíš-li mne, zahyneš!
Zaznamenala Mgr. Jitka Pěchová

Sport
Tovačovské týmy stolních tenistů
drží se silnou konkurencí krok
Stejně jako rok 2012 skončila i první polovina zápasového programu soutěží stolních tenistů. Ohlédnutím za úvodní podzimní částí mohou udělat také tovačovské
celky.
A-tým, který je po postupu do Krajské
soutěže I. třídy v soutěži nováčkem, rozhodně jen do počtu není. Mužstvo, už
znovu s navrátilcem Jaroslavem Pazderou
starším v sestavě, se prezentuje výbornými
výsledky.
„Áčko“ odstartovalo premiérovou sezonu
ve vyšší soutěži prestižním regionálním
derby s Kojetínem „A“, druhým nováčkem
soutěže. Konfrontaci nechybělo vůbec nic.
K vidění bylo mnoho pohledných, ofenzivních a dramatických bitev. Duel nakonec skončil remízou 9:9. A-tým svého prvního vítězství v soutěži dosáhl už ve třetím
kole, kdy jednoznačně zvítězil na půdě
Bruntálu „A“ 10:4. Na tento zdařilý výsledek navázal už v kole dalším, ve kterém
rozstřílel Prostějov „B“ 10:2. Tovačovští
i přes výslednou prohru 10:5 sehráli výborný zápas také s hlavním favoritem
a průběžným lídrem soutěže Neředí-
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nem „B“. Šlágrem bylo bezpochyby také
střetnutí s A-týmem Buku, které bez výraznějších pochybností šlo označit jako
derby. Utkání se dalo přirovnat k souboji
s Kojetínem, ve kterém mohl vyhrát kdokoli. Střetnutí nakonec po boji skončilo
dělbou bodů při skóre 9:9. To, co nevyšlo
proti Buku, se podařilo proti Jezernici „A“.
Tovačovští po vynikajícím výkonu soka
z Hranicka smetli 10:3 a připsali si tak
třetí vítězství. Samotný rok 2012 uzavřeli
dvěma velmi cennými remízami s Jeseníkem „C“ a Šumperkem „B“. Po jedenáctém kole tak Tovačov „A“ uzavíral nejlepší
osmičku soutěže. Mužstvo tvoří Jaroslav
Pazdera starší, Zdeněk Palčík, Milan Horák, Vlastimil Otáhal a Martin Ginter.
B-tým už několik let bojuje v Okresní
soutěži I. třídy. Vstup do nového ročníku
týmu vyšel, když doma přehrál Lipník nad
Bečvou poměrem 12:6. Naplno bodoval
ještě v utkání s Čekyní „A“, Hlinskem „B“
a Dolním Újezdem „B“. Za úspěch lze brát
i remízu 9:9 s Loučkou „A“. Po jedenácti
kolech se Tovačov „B“ držel osmé příčky
průběžné tabulky. Za mužstvo nastupu-

jí Vlastimil Otáhal, Martin Ginter, Pavel
Polčák, Pavel Macháček, Miroslav Vojtašek a Jiří Frehar.
C-tým po přímém postupu vykročil do
Okresní soutěže II. třídy s vizitkou nováčka a s jasným cílem, záchranou. Tovačovským příliš nepřál už samotný los, který
mu hned v prvních čtyřech kolech přisoudil hlavní favority na postup. Prohry
s „béčkem“ Rakova 15:3, s Miloticemi „A“
14:4 příliš na sebevědomí nepřidaly. „Céčko“ však bojovalo statečně. Ač se porážka
14:4 s hlavním favoritem soutěže Chropyní „B“ jeví jednoznačně, osm hranných
pětisetových zápasů mluví za vše. Série
pěti porážek v řadě byla utnuta doma, kdy
tovačovský celek po velké bitvě pokořil
favoritovou Loučku „B“ 10:8, následně
přišla vítězství 13:5 nad Bukem „C“, 11:7
nad Miloticemi „B“ a 10:8 nad Brodkem
u Přerova „A“. První část sezony ukončila
remíza 9:9 s týmem Hustopečí A. Po polovině Tovačov „C“ držel v soutěži výborné
sedmé místo.
Mužstvo reprezentují Jiří Frehar, Miroslav
Vojtašek, Jaroslav Pazdera mladší, Lubo-
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mír Lexmann, Alois Ligurský a Ondřej
Skřipský.
Oddíl stolního tenisu pořádal 8. prosince
dva tradiční turnaje, které jsou pořádány
na počest památky dvou dlouholetých
členů oddílu, Memoriál Tomáše Hanečky
(15. ročník) a Memoriál Františka Přecechtěla (11. ročník). Uskutečnil se také

každoroční vánoční turnaj O přeborníka
Tovačova. Ze zajímavých a zajisté pohledných zápasů vzešel jako vítěz Jaroslav Pazdera starší, který si poradil se všemi vyzyvateli včetně obhájce prvenství Zdeňka
Palčíka. Třetí místo obsadil Milan Horák.
Nejbližším pořádaným turnajem bude
jubilejní 10. ročník memoriálu Bořivoje

Otáhala, který je na programu 16. března.
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.

Tradiční zimní turnaj v badmintonu
Členové TJ Sokol Tovačov, oddílu badmintonu, uspořádali
v sobotu 5. ledna 2013 ve sportovní hale v Tovačově již 5. ročník
turnaje v badmintonu, nazvaný „Memoriál Dany Kouřilové“.
Této již tradiční akce se aktivně zúčastnilo rekordních 24 dvojčlenných týmů z Tovačova, Beňova, Uhřičic a širokého okolí.
Hrálo se bez rozdílu pohlaví a věku. Celkem se odehrálo devět
kol zápasů, každý na dva sety. Počítaly se i remízy. Dohromady se tedy ve 108 zápasech odehrálo 216 setů, a to vše za přítomnosti rodinných příslušníků a diváků, kteří nám vytvořili
příjemnou soutěžní atmosféru.
Losování jednotlivých her i hodnocení probíhalo podle pravidel švýcarského systému.
Vítězný pohár a zlaté medaile si až v posledním 9. kole vybojovali členové domácího oddílu TJ Sokol Tovačov Martin Soják
a Jan Fridrich, stříbrné medaile zůstaly také „doma“ (Pavel
Šparlinek a Pavel Bezděk) a na třetím místě se umístili Jan Žalmánek a Hanka Čelůstková z Beňova.
Díky sponzorskému daru města Tovačova i darům řady dalších organizací a jednotlivců se podařilo zajistit ceny pro
všechny zúčastněné týmy. A všichni hráči si mohli odnést dokonce i medaile. První tři týmy kovové a ostatní z perníku.
Rádi bychom poděkovali všem členům, kteří se aktivně zapojili do přípravy tohoto turnaje.
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Celá soutěž proběhla v přátelské atmosféře a o tom, že se soutěžícím na turnaji líbí, svědčí i projevený zájem o účast na
příštím turnaji.
Pavel MERTA a Pavel BEZDĚK
za vedení oddílu
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Pozvánky
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PLÁN AKCÍ CA BLAHO NA ROK 2013
28. ledna – divadlo Brno – SOUKROMÝ SKANDÁL, cena
600,-Kč (doprava a vstupenka)
13. duben - 1. MP - Hlína přes Ivančice do Dolních Kounic 15km, cena 300.-Kč
11. květen - 2. MP - Budislav přes Toulovcovy Maštale do Nových Hradů u Skutče - 15km, cena 350,-Kč
15. červen - 3. MP - Petrovy Boudy –Biskupská Kupa – Rožmitál -15km, cena 350,-Kč
12-21.července – Itálie – E.Romagna – Lido Degli Estensi kemp Mare Pineta**** cena 7400,- (ubytování v mobilních domech s vlastní sociálkou, rozšířená polopenze, doprava)
7. září - 4. MP - Podhradí (zřícenina hradu Vikštejn) - Hradec
nad Moravicí - 15 km, cena 300,-Kč
5. říjen - 5. MP - údolí Jihlavy – Pustý Mlýn – Mohelno - 15km,
cena 350,-Kč
9. listopad (bonus) – Valašská Bystřice-Díly-Hutisko Solanec
-10km, možnost jít přes Tanečnici 16 km, cena 250,-Kč
12.říjen – Burčákový pochod , cena 260,-Kč

PLÁN AKCÍ KLUBU POUTNÍKŮ
NA ROK 2013
1.-3.2. a 1.-3.3. Lyžování ve Vysokých Tatrách, cena cca 2350,Kč (doprava, ubytování polopenze skipas)
8. - 10.2. Zimní Slovenský Ráj – cena 1850,-Kč (doprava, ubytování, polopenze)
30.4 – 5.5. Park Narodowy Gór Stolowych, NP Adršpašsko-teplické skály a Broumovské Stěny, cena 3450,-Kč (doprava,
ubytování, polopenze)
29.6. – 6.7. Vysoké Tatry, cena - 4650,-Kč (doprava, ubytování,
polopenze)
13.7. – 20.7. Ozdravný pobyt dětí – Horní Bečva, cena 2800,-Kč
(doprava, ubytování v chatkách, strava 5x denně, pitný režim,
celodenní program pod dohledem zkušených instruktorů)
13.-15.9. Západní Tatry – Roháče, cena - 1750,-Kč (doprava,
ubytování, polopenze)
ace:
Přihlášky a informace:
Blaho Milan
tel:774887944,
u.cz
www.klubpoutniku.cz

30. prosinec – Předsilvestrovský výstup na Brdo – cena 150,-Kč
Termály v LAA – 16.2., 16.3., 19.10., 16.11., 14.12.
Přihlášky a informace: Blaho Milan tel:774887944, www.cablaho.cz

Návštěvníci výstavy budou mít mimořádnou příležitost zhlédnout soubor unikátních sbírkových předmětů, které jsou zpravidla
skryty před zraky návštěvníků za dveřmi depozitářů. Některé z nich se vystavují pro svou vzácnost a nutnost ochrany opravdu jen výjimečně. Proto část exponátů bude v průběhu výstavy postupně obměňována. Na velmi krátkou dobu tak bude moci veřejnost spatřit
např. originály dopisů J. A. Komenského či prvotisk Pražské bible z roku 1488. Na své si však přijdou nejen obdivovatelé starých tisků
či historické kartografie, ale taktéž výtvarného i užitého umění, nábytku, militárií, numismatiky, chronometrie a dalších oblastí muzejního zájmu. Nebude chybět ani renesanční mramorový medailon Elišky z Melic, který patří bezpochyby vůbec k nejexkluzivnějším
předmětům celé sbírky. Je třeba vyzdvihnout také část archeologickou, neboť mimo dřívější významné nálezy zde návštěvníci mohou
vůbec poprvé zhlédnout prezentaci letošních výzkumů v lokalitě předpolí přerovského Tyršova mostu a náměstí Na Marku. Muzejní
archeologové se zde podíleli na odkrytí základů kostela sv. Marka, školy Jednoty bratrské a mohutného barbakánu městského opevnění. Své zástupce má na výstavě také sbírka uměleckého kovářství, která má stálé uložení na hradě Helfštýn. Jedná se především
o vůbec nejrozměrnější exponát, plastiku s názvem „Dech větru“, jejímž autorem je italský kovář Claudio Bottero.
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Zámek v roce 2013

Komise pro kulturu, sport a cestovní ruch vyhlašuje soutěž s názvem

Tovačovský zámek otevře své brány návštěvníkům letos neobvykle brzy.
Zahájení zámecké sezóny bude spojeno s otevřením první naučné stezky
týkající se Prusko – rakouské války z roku 1866 v sobotu 30. března. Následovat budou Velikonoce na zámku v neděli (31.3.) a v pondělí (1.4.).

„MINI KALENDÁŘ
2014“

Otvírací doba zámku v roce 2013 zůstane stejná.
Duben – květen, září – říjen: sobota a neděle, 10 – 17 hodin.
Červen – Srpen: celý týden mimo pondělí, 10 – 18 hodin.
Vstupné na zámek v roce 2013 je následující:
Základní vstupné – 80,- Kč
Snížené vstupné – 40,- Kč
Rodinné vstupné – 180,- Kč
Výstup na věž – 20,- Kč
Kalendář akcí, které se letos uskuteční na zámku nebo v zámeckém parku:
30. března – slavnostní otevření naučné stezky k Prusko-rakouské válce
z roku 1866
31. března – 1. dubna – zahájení zámecké sezóny 2013 a Velikonoce na zámku
30. dubna – Pálení čarodějnic
8. května – Májové oslavy
11. května – Železný hasič
19. května – Vernisáž k výstavě obrazů p. Lilian Amann
2. června – Dětský den se Šancí
29. června – Noční prohlídky
13. července – Radosti a strasti zámků, violoncellový koncert Jana Škrdlíka
19. července – Letní kino na nádvoří zámku
17. srpna – Tovačovský portál
30. srpna – Noční čtení na zámku
28. – 29. září – Svatováclavské hody
kvetazaj

Číslo 1/2013

Hledáme fotografii Tovačova, Annína a okolí,
která bude tváří mini kalendáře roku 2014.
Své fotografie nám můžete předat následovně:
1/ poslat na e-mail: kalendar2014.tovacov@seznam.cz
2/ zapůjčit originál, čitelně podepsaný donést
na sekretariát MěÚ Tovačov, fotografie bude
po zpracování ihned vrácena
Fotografie zasílejte v nejvyšším možném rozlišení, pokud možno ve formátu jpg. nebo jpeg.
Pravidla soutěže:
1/ účastník soutěže může přihlásit max. 5 fotografií, měly by být aktuální, z let 2011 - 2013
2/ fotografie budou vystaveny v rámci akce
„Velikonoce na zámku“, vy rozhodnete, která
fotografie bude na kalendáři pro rok 2014
3/ majitel vítězné fotografie obdrží věcnou
cenu
4/ sběr fotografií končíme 20. 3. 2013 v 10:00
Těšíme se na hojnou účast a účastníkům přejeme šťastnou ruku při výběru fotografie.

strana 21

Tovačovský Kamelot

strana 22

Číslo 1/2013

Tovačovský Kamelot

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
Mgr. Jitka Pěchová – redaktor, e-mail: jipekamelot@seznam.cz
Petr Kůrka – sportovní redaktor
Alena Skoupilová – redaktor, e-mail mu@tovacov.cz
Uzávěrka dalšího čísla bude 29. 3. 2013, příspěvky můžete zasílat elektronicky na uvedené e-mailové adresy nebo je odevzdat na sekretariátě
MěÚ Tovačov nebo vhodit do schránky se štítkem Tovačovský kamelot umístěné v průjezdu radnice. Tovačovský Kamelot zaregistrovaný OÚ
pod číslem PR 48 vydává MěÚ Tovačov, Náměstí 12, náklad 350 ks,
tisk: Vydavatelství Brázda, Břeclav.
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První miminko roku 2013
v Olomouckém kraji je z Tovačova
Letošní příchod Nového roku byl u Horáků trošičku netypický.
Obvyklé silvestrovské oslavy totiž přerušil maličký Jiříček, který se
rozhodl přijít na svět právě do ruchu a hřmotu ohňostrojů. I když
si maminka Ivona nebyla v jedenáct hodin v noci ještě stoprocentně jistá, zda opravdu porodí, těsně po půlnoci z ní tato nejistota
již definitivně spadla. Narodil se jí syn Jiříček, který měřil 49 cm
a vážil 3240 gramů. Byl prvním miminkem roku 2013 nejen v přerovské porodnici, ale také v Olomouckém kraji a samozřejmě také
prvním občánkem našeho města. Jiříčka přišla přivítat do života
řada gratulantů ještě v porodnici. Mimo šťastného tatínka a ostatních členů rodiny i hejtman Olomouckého kraje
Jiří Rozbořil a primátor
města Přerova Jiří Lajtoch.
V Tovačově jej přivítali
pan starosta Leon Bouchal
a členka rady města Zdeňka Dopitová. Ke gratulantům se přidáváme i my
z redakční rady Kamelotu,
přejeme, aby Jiříček dobře
prospíval a dělal svým rodičům i své sestřičce Nikolce radost.
red

Gratulujeme k významnému jubileu
Významného životního jubilea se dožila
paní Anežka Fieberová, která v současné
době žije u své dcery na sídlišti Zvolenov.
Paní Anežka pochází z Kralic na Hané, kde
i prožila většinu svého života. Narodila se
v roce 1912 jako nejmladší ze sedmi sourozenců, kteří byli všichni mužského rodu.
Celý život pracovala v zemědělství. Do
starobního důchodu odešla z Výzkumného zemědělského ústavu v Kralicích. Celý
život byla vdaná, ovdověla asi v 76 letech.
Vychovala dvě dcery, které se poslední dva
roky dělí v péči o ni pravidelně po třech
měsících. Podle paní Nadi Kubáčové byla
její matka celý život velmi pracovitá, ještě
v 90 letech si zvládla porýt celou zahradu.
Pověstná prý ale byla i její láska k pořád-

ku a čistotě, ještě dnes ji upomíná, že je
čtvrtek – úklidový den. Paní Anežka má
své denní rituály. K jednomu z nich patří
dopolední četba denního tisku a knih, což
je v jejím věku obzvláště závidění hodné.
Své sté narozeniny oslavila paní
Anežka dva dny
před
Štědrým
dnem – 22. prosince. Mezi gratulanty patřili i starosta města Leon
Bouchal a radní
Zdeňka Dopitová. Ke gratulacím se přidáváme

i my z redakce TK a přejeme paní Anežce
ještě mnoho přečtených řádků, aby ji neopustil její zájem o dění kolem a aby se svými dcerami a jejich rodinami strávila ještě
spoustu času.

Myšlenky * Myšlenky * Myšlenky * Myšlenky * Myšlenky * Myšlenky * Myšlenky
Tentokrát jsem vybočila z avizované monotematičnosti citátů a pro vás připravila ponovoroční myšlenkový koktejl výroků, úvah, zamyšlení, poselství.
Mgr. Jitka Pěchová
Na velkých hodinách času je jen jediné slovo: Teď. Po ulici Potom dojdeme do domu Nikdy.
Miguel de Cervantes
Víme, co se odehrává ve vesmíru, ale nevíme, co se odehrává v srdci našich nejbližších.
J. Kratka
Neztrácejte víru v lidstvo. Pomyslete na stamiliony lidí, kteří vám nikdy neprovedli žádný hanebný kousek.
E. Hubbard
Dobré mravy znamenají více než dobré zákony.
Publius Cornelius Tacitus
Staňte se čestným člověkem a můžete si být jisti, že je na světě zas o jednoho darebáka méně.
Carlyle Thomas
Dějiny učí, že demokracie bez hodnot se snadno promění ve zjevnou nebo kamuflovanou totalitu.
Jan Pavel II.
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