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Úvodník

Když jsem přemýšlela, co vám, milí
čtenáři, popřát do nového roku v posledním letošním čísle Kamelotu, nenapadlo
mě nic duchaplného a přes můj životní
optimismus ani nic pozitivního. Ve směsici e-mailů, které mi přicházejí, mi ale přišel
jeden, o který se s vámi chci podělit. Možná proto, že jsou Vánoce a s nimi konec
roku, a možná proto, že se čím dál častěji setkávám s nepochopením, se závistí,
pomluvami a neoprávněnou kritikou.
Byl jednou jeden mladý pár s chlapcem
ve věku 12 let. Rozhodli se cestovat, pracovat a poznávat svět. A tak se rozjeli do světa
se svým oslem. Přijeli do první vesnice, lid
jejich příchod komentoval: „Podívejte na
toho nevychovaného chlapce - on na oslu
a chudáci unavení rodiče pěšky. Že to tak
nechají!“ A tak manželka řekla manželovi: „Nedovolme, ať mluví špatně o našem
synovi.“ Manžel sundal dítě a sám nasedl
na osla. Přijeli do druhé vesnice. Lid bručel:
„Podívejte na toho nestoudného otce! Nechá
manželku a syna trápit se pěšky, zatímco on
se veze na oslu.“ Tak muž sestoupil a nechal
posadit manželku. On se synem vedli osla
za uzdu. Přijeli do třetí vesnice a lid to opět
komentoval: „Chudák muž! Po namáhavé
celodenní práci nechá sedět manželku na
oslu. A chudák chlapec! Jak nešlechetnou
matku má!“ A tak se rozhodli sednout na
osla všichni tři. Znovu vyrazili na pouť.
Když přijeli do čtvrté vesnice, zaslechli, co
si říkal lid: „Jsou to bestie. Větší bestie než
sám osel, co je nese. Umořili by ho k smrti,
místo aby sestoupili a kráčeli svorně vedle něho.“ Ale v další vesnici nemohli věřit
svým uším, když slyšeli: „Hele, to jsou ti tři
idioti, co kráčejí pěšky, i když mají osla, který je může nést!“
Jaký plyne závěr z tohoto příběhu?
Mnoho lidí tě bude kritizovat, bude o tobě
špatně mluvit a bude velmi obtížné potkat
někoho, kdo tě bude brát takového, jaký
jsi, bude chápat tvoje činy a věřit ti.
Proto vám všem do nového roku přeji,
abyste vždy u sebe měli někoho, kdo vám
věří, kdo vás pochopí a kdo vás bude mít
rád takového, jaký jste. Taky vám přeju,
abyste uměli poznat, kdy potřebuje pohladit někdo vedle vás. A kdyby náhodou
nějaká kosmetická firma začala vyrábět
krém na pleť plný optimismu, tak vám
vzorky budeme přidávat do každého
příštího čísla Kamelotu. Mějte rok plný
pozitiv.

strana 2

vyhodnocení SWOT analýzy 2011
Na přelomu roku 2010/ 2011 jsme všichni z Tovačova a Annína dostali do
schránek tzv. SWOT analýzu. Někteří z vás se složitosti dotazníku nezalekli
a poctivě ho vyplnili. Bohužel musíme konstatovat, že vás bylo velmi málo. Celkově bylo rozdáno do schránek 810 výtisků, z toho 750 v Tovačově a 60 v Anníně.
Vyplněných dotazníků se sešlo celkem 56, 51 z Tovačova a 5 z Annína. Podrobnější vyhodnocení odevzdaných dotazníků najdete v tabulce. Všem, kteří si dali tu
práci, dotazník vyplnili a odevzdali, patří poděkování.
Petra Hirschová

TOP 10
silné stránky, příležitosti
slabé stránky, hrozby
1 služby ve městě
1 stav chodníků a cest
lékaři, bankomaty
konkrétní ulice - Jiráskova, Smetanova, u Žid.hřbitova
pošta, domov pro seniory
2 zakázky vypsané radnicí, protekce, střet zájmů
2 památky - zámek, náměstí
většina považuje za silnou stránku, zároveň
pochybné, neprůhledné
převládá mínění, že chybí dostatečná propagace
příležitost mají jen kamarádi
3 činné spolky ve městě, kulturní vyžití
3 autobusové nádraží
pořádané akce pro děti
vzhled nádraží jako celku
veřejné WC
4 vodní plochy
4 parkování ve městě a náměstí
většina považuje za silnou stránku, zároveň
parkování na zelených plochách, auta na hřišti
převládá mínění, že chybí dostatečná propagace
parkování na náměstí
5 okolní příroda,poloha města
5 kriminalita a vandalství, absence měst. policie
alkohol na veřejnosti
rozbité lavičky
6 sběrný dvůr a třídění odpadu
6 komunikace s občany
nedostatečná informovanost občanů
web, Kamelot a redakční rada
7 sportoviště
7 neprůhledné hospodaření a zadlužování města
dostatek, ale nepřístupné pro "nečleny"
a náhodné návštěvy ve městě
8 nový chodník do Annína
8 údržba zeleně
9 údržba města a hřbitova

9 psí exkrementy

10 dopravní obslužnost, autobusové spojení

10 zaměstnanci MěÚ
počet zaměstnanců, jejich odbornost
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ADVENTNÍ KALENDÁġ 2011
PĜehled kulturních, sportovních a církevních akcí v TovaþovČ v dobČ adventu

Datum

ýas

Místo konání

Kulturní akce

RozsvČcení vánoþního stromu
Koncert Pavla Nováka
Mikulášský koncert
1. 12.
16.00 hod. Vystoupení žákĤ ZUŠ Tovaþov
Mikulášská nadílka
2. 12.
16.00 hod. Klub dČtí a mládeže
Koncert k poctČ sv. Mikuláše
3. 12.
18.00 hod. Koncert varhanní hudby a slova
Mikulášování
5. 12.
16.30 hod. MO ýSSD a KRPŠ Tovaþov
9.12.
8 – 17 hod. Prodejní a prezentaþní výstava
10.12.
8 – 14 hod. prací žákĤ SŠ ĜezbáĜské Tovaþov
Vánoce na zámku
10.- 11.12. 10 – 17 hod. Tovaþovský zámek, o.p.s., mČsto Tovaþov
Vánoþní koncert
13. 12.
14.30 hod. ZUŠ Tovaþov
Vánoþní koncert
15. 12.
16.00 hod. ZUŠ Tovaþov
Vánoþní koncert PĜerovského
18. 12.
16.00 hod. komorního orchestru
27. 11.

24. 12.
26.12.
26.12.

Datum

námČstí Tovaþov

17.00 hod.

ZUŠ Tovaþov,
koncertní sál
Klubovna pro dČti a mládež
kostel sv. Václava
námČstí Tovaþov
SŠ ĜezbáĜská, Tovaþov
zámek Tovaþov
Klub dĤchodcĤ Tovaþov
ZUŠ Tovaþov,
koncertní sál
kostel sv. Václava

Zpíváme koledy
MČsto Tovaþov
nádvoĜí zámku Tovaþov
Vánoþní výstava na zámku
14 –16 hod. Tovaþovský zámek, o.p.s., mČsto Tovaþov zámek Tovaþov
Castle party – ŠtČpánská diskotéka
20.00 hod. SKST, o.s.
sportovní hala Tovaþov
13.30 hod.

ýas

30. 12.

8.00 hod.

Sportovní akce
Turnaj mužĤ v sálové kopané
TJ Sokol Tovaþov

Místo konání
sportovní hala
Tovaþov

Bohoslužby ve farním kostele sv. Václava v TovaþovČ
24. 12.
25. 12.
26. 12.
01. 01.

22.00 hod.
08.30 hod.
08.30 hod.
08.30 hod.
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PĤlnoþní mše svatá
Slavnost Narození PánČ
Svátek svatého ŠtČpána
Novoroþní mše svatá

kostel sv. Václava
kostel sv. Václava
kostel sv. Václava
kostel sv. Václava

strana 3

Tovačovský Kamelot

P o c t a s v. M i k u l á š i
V sobotu 3. prosince se v kostele sv.
Václava uskuteční koncert varhanní hudby a mluveného slova k poctě sv. Mikuláše. Legendu o svatém Mikuláši přednese
autor scénáře režisér Vladimír Matějček,
na varhany zahraje skladby J. S. Bacha,
D. Buxtehudeho, L. N. Clérambaulta, W.
A. Mozarta, J. Pachelbela a J. F. Segera
Vladimír Roubal. S oběma interprety se
můžete seznámit alespoň krátce v následujících řádcích.

VLADIMÍR MATĚJČEK se narodil
v roce 1947 ve Vyškově. Je absolventem
náchodského gymnasia a DAMU v Praze u profesorů K. Palouše, V. Fabiánové
a L. Spáčila. Jako herec působil v Divadle
za branou O. Krejči, O. Stibora v Olomouci , Lyra Pragensis nebo jako host činohry
Národního divadla. Zároveň působí jako
scénárista a režisér. Má za sebou dlouhou
řadu jevištních postav, recitačních a koncertních vystoupení u nás i v zahraničí,
jmenujme alespoň některé – Aldwych
(Londýn), MCHAT (Moskva), Mamers
(Francie), Sevilla, Florencie, Tairovovo
divadlo (Moskva), Oslo, Bratislava, Berlín, Vídeň, Madrid nebo Lisabon. Hrál
v desítkách českých a zahraničních filmů
a televizních inscenací. Je autorem scénáře rozhlasového cyklu “Tisíc a jedna noc”,
“Kristiánova legenda O sv. Václavu”nebo
například “S. Rachmaninov - Zpěvy
všenočního bdění”. V poslední době se
věnuje vlastním jevištním a koncertním

projektům, mezi něž patří “Naše paní
Božena Němcová”, J. J. Ryba - “Zpěv
srdce”, “Letopis Vincenciův a Jarlochův
- o časech krále Vladislava I. a královny
Judity”, “Adventus - Příchod”, K. V. Rais
- “Nezapomeň”.

VLADIMÍR ROUBAL se narodil
v roce 1965 v Plzni. Vystudoval konzervatoř v Plzni a v Praze u profesorů J. Chaloupkové, J. Hory a J. Vodrážky. Působil
jako varhaník v plzeňské katedrále sv.
Bartoloměje a v Benediktinském opatství
sv. Markéty v Praze - Břevnově. Od r. 1990
je ředitelem chrámové hudby Královské
kanonie premonstrátů v Praze na Strahově, kde vede pěvecký sbor a hudební život
celého liturgického roku. Je nositelem
několika prvních cen v improvizačních
soutěžích. Na koncertních pódiích vystupuje v sólových recitálech nebo spolu
s dalšími předními umělci. Koncertoval
v mnoha zemích Evropy, v USA a Japonsku. Pořídil četné nahrávky pro Český
rozhlas, Českou televizi a pro další naše
a zahraniční společnosti. Je autorem hudby několika televizních inscenací, např.
“In nomine Patris”, “Stopy v písku času”.
SVATÝ MIKULÁŠ - řecky Nikolaos, žil okolo r. 300 po Kristu. Narodil
se v městečku Patara v hornaté Lykii na
jižním pobřeží dnešního Turecka. Stal se
biskupem v nedaleké Myře. Jeho podpis
z r. 325 se dochoval pod ustanoveními

Nicejského koncilu, kterého se zúčastnil.
Pochován byl v katedrále v Myře, odkud
byly jeho pozůstatky později převezeny
do italského města Bari, kde jsou ve veliké úctě chovány dodnes.
Sv. Mikuláš je ochráncem dětí. Z jeho
legendárních skutků se zrodila tradice tajemného vánočního obdarovávání.
Památka sv. Mikuláše je hluboce uctívána v Řecku. V Rusku je národním světcem. Jako patron námořníků a ochránce
před vodním živlem je široce oblíben
v Německu a v celé západní Evropě.
Ve Francii je přezdíván Otec Vánoc (Pére
Noel), jako Santa Claus nebo Father
Christmas je symbolem Vánoc v Americe
a po celém světě.
V Českých zemích, kde se odpradávna setkává duchovní van Západu
a Východu, je mikulášská tradice obdivuhodně živá. Kostely, katedrály a venkovské kostelíky zasvěcené sv. Mikuláši
stojí v mnoha našich městech a vesnicích,
vrostlé do krajiny jako nedílná součást
našeho duševního obzoru. Tato legenda
a tento koncert jsou skromným příspěvkem k oné vzácné tradici.
Takto se v krátkosti zmínil o sv.
Mikuláši Vladimír Matějček. 3. prosince
budeme mít možnost se prostřednictvím
koncertu „Pocta sv. Mikuláši“ a dvou
pražských umělců dozvědět o životě
tohoto světce mnohem více. Kdo z vás
bude mít chuť se druhý adventní víkend
odreagovat od všedních starostí a odpočinout si při poslechu varhan, bude vítán
ve farním kostele sv. Václava.
kvetazaj

A d ve n t v T ov a č ov ě

První adventní neděli - 27. listopadu, se v 17 hodin na náměstí v Tovačově
poprvé rozsvítil vánoční strom, aby tak

strana 4

avizoval začínající vánoční období. Rozsvěcení vánočního stromu zpestřil svým
programem vánočních písniček Pavel
Novák se svou skupinou Family.
Svátek svatého Mikuláše si připomeneme o dalším adventním víkendu –
v sobotu 3. prosince, kdy se od 18 hodin
v kostele sv. Václava rozezní varhanní
koncert vážné hudby nazvaný „Pocta sv.
Mikuláši“.
Mikulášování,
které
proběhne
na náměstí v pondělí 5. prosince od
16 hodin, bude zase zaměřené na děti.
Interiéry tovačovského zámku budou

vánočně vyzdobeny čekat na návštěvníky 10. a 11. prosince, aby je tentokráte
seznámily s celým obdobím adventu.
Tradiční vánoční jarmark na zámku
bude rovněž součástí vánočně laděných
prohlídek.
Poslední adventní neděle bude patřit opět vážné hudbě – Přerovskému
komornímu orchestru a jejich „Vánočnímu koncertu“. Ten se uskuteční
od 16 hodin v kostele sv. Václava.
Zámek bude o vánočních svátcích
přístupný 26. prosince od 14 do 16 hodin.
květazaj
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T ov a č ov m á n a r o z e n i ny
Od roku 1763 je tovačovské panství v
majetku hrabat z Kuenburgu.

Číslo 5/2011

Za Františka hraběte z Kuenburgu
se změnila krajina v celém panství. Po
roce 1763 nastává pozvolné vypouštění rybníků. Vzniklé plochy měly
sloužit k zemědělskému využití, avšak
z vypuštěných rybníků nejprve vznikaly močály, které údajně zapříčinily
vznik podivné nemoci zvané „hodonka“, která kosila stovky lidí ve městě
i na zámku.
V 2. polovině 18. století dochází
v Tovačově opět k intenzivnějšímu
stavebnímu dění. Na zámku bylo roku
1766 dostavěno nové křídlo. Záhy
ovšem bylo ničeno velkým požárem
dne 10. září 1783, při kterém shořela
i zámecká věž. Ta po požáru zůstala
přes 100 let bez cimbuří a byla pokryta jen nízkou stříškou. V období 1788
– 1793 byla zcela přestavěna dosud
gotická stavba farního kostela sv. Václava. Z vnitřního mobiliáře se dodnes
dochovala vzácná gotická soška Madony, pocházející z 2. poloviny 14. století
(dnes uložená v Arcidiecézním muzeu

(5. část)

v Olomouci). V kostele byl bezprostředně po jeho dokončení pochován
majitel panství František hrabě Kuenburk. V kostele totiž nechal zřídit
i rodinnou hrobku. František hrabě
z Kuenburgu měl za manželku Marii
Terezii, rozenou hraběnku Firmianovu († 1791), se kterou měl pět dětí.
Zemřel 4. června 1793. Majetek přešel
na syna Arnošta.
V roce 1799 byla založena Arnoštem Josefem z Kuenburku kolonie
Annín - pojmenovaná po manželce Anně Marii z rodu Chorynských
z Ledské, která zemřela ve věku 28
let. Vlastním jménem nazval osadu
Arnoštov, zřízenou na místě oplockého
dvora. Arnošt byl politicky činný. Byl
komořím a majorem v císařském vojsku. Tovačov tedy podporoval císařské
vojsko, které bojovalo proti Napoleonu
Bonaparte. Roku 1800 se Arnošt hrabě
z Kuenburgu přímo účastnil bojů proti nepříteli. Roku 1803 se Arnošt žení
podruhé, a to s Vileminou Annou,
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svobodnou paní z Münch-Bellinghausen, ale také hazardní hráčkou, která
vydatně pomáhala dovršit finanční
krach celého rodu. Téhož roku byly
sneseny valy kolem městských hradeb a přeměněny v zahrádky, později
byly zrušeny i hradby a městské brány.
V roce 1811 byla nově zbudovaná kašna na náměstí a o rok později postavena budova fary.
V této době byla na zámku zřízena kuriozita – tzv. Eolova harfa. Tento
fyzikální přístroj byl postaven v době
dětství hrabat Jana a Františka Kuenburgů (kolem roku 1820) podle návodu jejich vychovatele, který se zajímal
o přírodní vědy a fyziku. Zařízení bylo
připevněno jedním koncem na zámecké věži a druhý konec končil hřídel,
zapuštěný na náspu. Eolova harfa byla
sestavena ze čtyř drátěných strun různé tloušťky, které byly upevněny na
otáčivém hřídeli. Při mírném větru
naladěné struny vydávaly zvuk. Ladilo
se kladkostrojem, protože struny byly
asi 50 m dlouhé. Při přestavbě zámku
roku 1888 byla tato kuriozita zrušena.
V této době byl na zámku pořízen také
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kabinet, kde byly sbírky z oborů zoologie, botaniky a mineralogie. Když
hrabata dospěla, byly tyto sbírky darovány Obecní škole v Tovačově.
Zmiňované napoleonské války se
Tovačova bezprostředně nedotkly,
přesto však utrpěl značné škody vinou
opakovaných požárů. 7. dubna 1802
vyhořelo celé město kromě zámku,
fary a školy. Další požáry postihly jednotlivé části obce v letech 1805, 1807,
1808.
Arnošt hrabě z Kuenburgu postoupil roku 1832 panství tovačovské
v ceně 700 000 zlatých svému synovi
z prvního manželství Janovi. Arnošt
zemřel roku 1838 při zimním pobytu
v Olomouci.
Jan Nepomuk Josef Michael Arnošt
Blažej Valentin, hrabě z Kuenburgu
(1832–1878) se věnoval státní službě u zemského gubernia v Brně. Při
vypuknutí cholery roku 1831 (tovačovská farnost zaznamenala 142 obětí
v období epidemie) řídil vládu, která podporovala zdravotní ústavy. Za
zásluhy v tomto období jej město Brno
jmenovalo čestným měšťanem. Roku

1832 se jako c. k. guberniální tajemník vzdává svého úřadu a odstěhoval
se do Tovačova. Po převzetí panství
začal téhož roku s výstavbou a opravou
hospodářských budov na tovačovském
zámku. Do roku 1840 je určen jako
spolusprávce i statku ve Střílkách, kde
také rekonstruuje hospodářská stavení.
Dle soupisu měl Tovačov v letech
1836 celkem 1916 obyvatel, v přilehlém Anníně žilo 241 osob. V roce 1851
měla obec 1891 obyvatel, z toho 194
Židů. V letech 1848 – 1849 narušily
život v Tovačově revoluční události.
Mezi místními obyvateli se jich našlo
několik, kteří byli v těchto dobách
aktivní v národně českém hnutí.
Šedesátá léta 19. století byla rovněž
ve znamení emancipace českého národa. Výrazným projevem bylo zakládání četných spolků. Nový vítr zavál
také v Tovačově. V roce 1863 zde byla
zřízena Občanská beseda s 51 členy.
Z podnětu jejího předsedy byl ve městě
v roce 1864 zřízen první místní peněžní ústav – Občanská záložna. Záložna
významně přispěla drobnými úvěry
k obnovení hospodářského života.
15. července roku 1866 proběhla
nedaleko města jedna z posledních
bitev prusko-rakouské války, kterou
dodnes připomíná celá řada pomníků.
Prusové navíc do Tovačova přivlekli
choleru, které podlehlo 78 obětí.
Město mělo až do 90. let 19. století stále spíše zemědělský charakter.
Dominantním podnikem byl místní
velkostatek, který v roce 1885 vykazoval 3464 ha plochy, z toho 1177 ha
lesů. Z průmyslových podniků provozovalo město pouze pivovar, palírnu,
pilu a cihelnu.
Jan Nepomuk hrabě z Kuenburgu
zemřel roku 1878 svobodný, nikoliv
však bezdětný. Nebyl ale žádný legitimní potomek, tak velkostatek po
něm dědí jeho synovec František hrabě
z Kuenburgu. Nebyl dobrým hospodářem a po devíti letech musel dědictví
tovačovské prodat.
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. Ale
to už je docela jiná kapitola, kterou
budeme pokračovat příště…
kvetazaj

Číslo 5/2011

Tovačovský Kamelot

L i s t y z ka l e n d á ř e
Pomalu vstupujeme do období, kdy člověk hodnotí končící
rok. Bilancuje, co se mu podařilo, co ne a co mohl udělat jinak.
Ohlédněme se za rokem 2011 a připomeňme si, jaký to byl rok
pro Tovačovský zámek, o.p.s..
Svou činnost v roce 2011 zahájila o.p.s. ve dnech 23. - 25.
dubna 2011, kdy proběhly Velikonoce na zámku. Návštěvníci
mohli cestovat časem a připomenout si mnohdy zapomenuté tradice našich předků. Dále se mohli seznámit a připomenout si, co všechno předchází svátkům jara. Dozvěděli se, jak
se vypočítává datum Velikonoc. Ocitli se v masopustním reji
plném nevázaného veselí. Prošli si dobou postní a doputovali
přes Pašijový týden až k Velikonočnímu pondělí.
Dne 14. května 2011 se konala tradiční Vycházka po Tovačově, která byla v letošním roce trošku netradiční a to hlavně v
tom, že se návštěvníci neprošli po městě, ale zavítali jen do jedné
památky ve městě a tou se stal farní kostel sv. Václava. Dozvěděli
se, že nejde o nejstarší církevní stavbu ve městě (nejstarším kostelem v Tovačově je kostel sv. Jiří na hřbitově), že kolem kostela
sv. Václava stával hřbitov, ale hlavně si prohlédli kryptu a mnozí
se vydali také do kostelní věže, kde mohli spatřit zvony.

Konec prázdnin patřil dětem. Dne 26. srpna 2011 se konalo Noční čtení na zámku. Děti čekalo divadelní představení
a následně hra „O poklad pana Ctibora“. Děti se ocitly v husitské době a musely zdolávat různé překážky a nástrahy.
Po akční hře pořádně vyhládlo a tak dalším úkolem byla
příprava večeře a historická křížovka.
Po večeři se šlo už spát. Děti usínaly při četbě a do jejich
snů se vkrádaly prožité události.
Ráno všechny čekala připravená snídaně. A následně již
rozloučení.
V rámci oslav Svatováclavských hodů proběhly již IV. květiny pro…., tentokráte pro ženy z rodu Gutmannů.
V sobotu 24. září 2011 se v prostorách vídeňského křídla uskutečnila vernisáž, během níž se návštěvníci seznámili
s dobou a životem, v níž se tyto postavy pohybovaly.

Závěr roku patří Vánocům na zámku, pro letošní rok bylo
vybráno nosným tématem advent a vánoční doba. Pokud si
budete chtít alespoň na chvilku odpočinout od hektických
příprav, povolit uzdu své fantazii, určitě zavítejte do prostor
tovačovského zámku ve dnech 10. a 11. prosince 2011, kde
bude pro všechny připraven bohatý program, ze kterého si
každý vybere.
Všichni zájemci o netradiční prohlídky si zatrhli v kalendáři
datum 2. července 2011. Tento den se konaly již XIV. noční
prohlídky tovačovského zámku. Letošní prohlídky se nesly ve
znamení „Obrazy ze života lidu tovačovského v průběhu staletí“. Návštěvníci se tak ocitli v krčmě u šenkýřky Žofie a řešili
problém vaření piva, následně se ocitli na trhu v době Vratislava
z Pernštejna, stáli u zrodu špitálu v Tovačově, dozvěděli se, jak
to vlastně bylo s rebelií, podívali se, co si lidé myslí o hasičích,
a psali stížnost ohledně budování koupaliště, jízdy na kole po
dubové aleji a jiné k městské radě.
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Závěrem mi dovolte, abych v zastoupení o.p.s. Tovačovský
zámek poděkoval všem, kteří jakýmkoli způsobem v letošním
roce podporovali činnost naší společnosti, a také těm, kteří se účastnili našich akcí. Doufám, že nám zůstanete věrni
i v roce 2012.
Všem obyvatelům města přejeme příjemné prožití svátků vánočních a do roku 2012 hodně zdraví, štěstí a osobní
spokojenosti. Ať se Vám splní všechno to, co si v novém roce
budete přát.
Mgr. Antonín Havlin
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S v a t ov á c l a v s k é p o s e z e n í
n a h á j e n c e v T ov a č ov ě s e n a p o p r vé ve l m i v y d a ř i l o
Letošní Svatováclavské hody v Tovačově se vyznačovaly i jednou akcí, která se
uskutečnila vůbec poprvé. Bylo jí Svatováclavské posezení na hájence v Tovačově.
První (nebo spíše podle sdělení pořadatelů
nultý) ročník této akce se uskutečnil právě
jako součást tradičně bohatého programu hodů v Tovačově. Během sobotního
odpoledne i podvečera 24. zářijového dne
letošního roku přilákalo krásné, slunečné,
takřka ještě letní počasí do areálu místních

myslivců na 300 návštěvníků. A důvodem
rozhodně nebylo jen pěkné počasí a skutečnost, že vstupné na akci bylo dobrovolné.
Členové místního mysliveckého sdružení
připravili pro všechny návštěvníky včetně
dětí bohaté občerstvení, zajistili kvalitní
hudbu a k ní i neodmyslitelný taneční parket a v neposlední řadě i atrakce pro děti.
Pro mlsné jazyky byla připravena třeba
kýta na grilu, uzená kýta nebo také guláš.
Bohatý byl i výběr nápojů. K poslechu
i k tanci hrála známé hity skupina Rytmus,
která velmi přispěla k pohodové atmosféře. Děti si mohly zastřílet ze vzduchovky
na terč a ty nejmenší pak třeba zkusit hod
míčem na plechovky. Jediným kazem byla
snad jen skutečnost, že laserová střelnice,
tolik očekávaná mnoha návštěvníky, se
nakonec nekonala. Provozovatel nedorazil, ač slíbil, že ji na akci doveze.
Předhodová svatováclavská zábava,
jejíž nultý ročník proběhl v mysliveckém

areálu v Tovačově, se opravdu po všech
stránkách vydařila a návštěvníci ve velké
většině odcházeli spokojeni. Je tedy pravděpodobné, že se Svatováclavské posezení v Tovačově nekonalo naposled, ale
naopak se může stát pevnou a tradiční
součástí Svatováclavských hodů v příštích letech. Velký zájem veřejnosti při
letošním vlastně teprve nultém ročníku
akce je toho jasným důkazem.
Bc. Miroslav Pořízek, Tovačov

S v a t ov á c l a v s k é h o d y v T ov a č ov ě
a 690 let města
Hodové oslavy byly letos zaměřené na 690. výročí, kdy je
Tovačov označován statutem – město.
Hlavní program byl soustředěný do zámku a zámeckého parku. Tradiční výstavu zahrádkářů v suterénech zámku,
květinové aranže věnované tentokráte „Ženám Gutmannů“ ve
Vídeňském křídle anebo výstavu nazvanou „Podoby tovačovského zámku“ bylo možné vidět až do konce září. V nedělním
programu vystoupila dechová hudba Věrovanka, přerovská
Rabussa nebo prostějovská funky-rocková kapela Něco Mezi.
Děti si jistě přišly na své při vystoupení bublináře nebo v koutku tovačovských chovatelů, kteří pro ně připravili zajímavé
zpestření v podobě soutěže „mladý chovatel“.
Letos poprvé udělila rada města Výroční ceny města Tovačova, které získali – Antonín Indrák - za přínos v kultuře, Vlastimil Kohn – za přínos v tělovýchově a sportu a Milan Majar
– za přínos v oblasti zájmové činnosti.
Na nádvoří zámku pokřtil autor Leon Bouchal novou knihu
„Pozdrav z Tovačova“. Kmotry knihy byli sběratelé pohlednic
– František Pavlík, Břetislav Passinger a Alois Trnkal.
Kvetazaj
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Drakiáda
První říjnovou sobotu za krásného slunečného počasí jsme se s dětmi
i jejich rodiči sešli v areálu před sádkami
p. Zahradníčka u Hradeckého rybníka,
abychom již tradičně vypustili do nebe
papírové draky. Nu a co čert nechtěl, ono
vám bylo tak překrásné počasí, že se ani
lísteček na vrbách nehnul.
Protože jsme toto trošičku předpo-

1. 10. 2011

kládali, připravili jsme pro děti sportovní stanoviště a jejich úkolem bylo projít
očíslovaná stanoviště, pořídit zápis o splnění úkolu a kdo měl štěstí, mohl v závěru odpoledne být vylosován a odnést si
domů i dáreček. Všechny děti byly odměněny sladkostmi na stanovištích a rodiče
se občerstvili lahodnými nápoji či skvělými uzeninami z udírny.

Že se nám k tomu všemu i dobře
tančilo, o to se postaral strejda Michal
z Oplocan a jeho disko hity.
A že se letošní Drakiáda vydařila, za
to patří díky všem v občerstvení, u pípy,
v udírně i na stanovištích. Děkuji všem za
výbornou spolupráci a těším se na další
výborné akce pro děti a s dětmi.
Kyasová Jarmila

Další nejbližší plánované
akce Klubu dětí a mládeže Tovačov:
prosinec 2011:
Mikulášování v Klubovně
únor 2012:
Zábavné odpoledne pro děti
– hasičská zbrojnice
www.kdmtovacov.websnadno.cz

Sport

Cyklisté
Letos máme za sebou velmi úspěšnou
cyklistickou sezónu. Absolvovali jsme 53
výletů a ujeli 1.776 km. Výlety jsme uskutečnili vždy v sobotu odpoledne, některé i v jiné všední dny a byly mezi nimi
i celodenní. Například Rymice u Holešova, kde jsme navštívili muzeum a vesnický skanzen starých domků s doškovými
střechami. Prohlídka p. průvodkyně byla
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velmi zajímavá a poučná. Dále Čechy pod
Kosířem s prohlídkou zámeckého parku
a muzea kočárů, Mořice s prohlídkou
okolí zámku, barokní kaple sv. Martina,
naučné stezky „Mokroš“ - je zde krásné
prostředí, jezírka, přírodní dřevěná lávka, altánek k odpočinku. Dalším cílem
byl Prostějov a zdejší botanická zahrada. V září jsme se už tradičně zúčastnili

cyklozávodu a vyjížďky v Brodku u Přerova „Okolo mikroregionu Dolek „.Na
startu bylo 465 cyklistů. Nás z Tovačova
se zúčastnilo 14 cyklistů. Byl to úspěšný
rok, plný pěkných zážitků a poznatků. Na
příští sezonu naplánujeme nové trasy do
blízkého i vzdálenějšího okolí. Cyklisté,
přidejte se k nám!
Tovačovší cyklisté

strana 9

Tovačovský Kamelot

Mladší a starší přípravka Tovačov 2011/2012
Podzimní část okresní soutěže starších přípravek 2001 a ml. a mladších přípravek 2003 a ml. jsme úspěšně zakončili
závěrečnými turnaji 15. 10. 2011.
Starší přípravka hraje pod vedením
trenéra Martina Kroupy za asistence
Radka Čelustky ve složení: Štýbnar Petr,
Zavadil Marek, Čelustka Radek, Janáčová Martina, Kozák Miroslav, Kroupa
Kryštof, Otáhal Josef, Pasz Martin.
Podzimní část okresního přeboru st.
přípravek zakončili 3. místem ve skupině C.
Králem střelců podzimu je nepřekonatelný Kozák Miroslav, který nastřílel
v 6-ti turnajích 29 gólů. Druhý úspěšný
střelec je Čelustka Radek (11) , třetí Otáhal Josef (10). V mužstvu starší přípravky je jeden hráč z Lobodic a jeden z Ivaně, všichni jsou registrovaní v TJ Sokol
Tovačov.
Mladší přípravka hraje pod vedením trenéra Reného Kejvala za asistence
Milana a Jarmily Kyasových ve složení:
Trochta Nikolas, Kejval Ondřej, Kyas
Milan, Lasovský Šimon, Mraček Filip,
Mráček Jiří, Navrátil Dominik, Navrátilová Eliška, Nemrava Leo, Palčík Jan,
Pazdera Jiří, Vymětal Jaroslav, Zpěvák
Marek, Studnička Tomáš.
Podzimní část okresního přeboru ml.
přípravek zakončili pěkným 1. místem
ve skupině C. V sestavě hrají dva hráči se
střídavým startem, Kyas Milan - Sigma
Olomouc, a Mraček Filip- 1.SK Prostějov.
Králem střelců ml. přípravky je Kyas
Milan s 18-ti góly, druhý Navrátil Dominik a Zpěvák Marek (11), třetí Kejval
Ondřej, Lasovský Šimon a Navrátilová
Eliška (9) . Složení mladší přípravky je
velmi pestré z hlediska bydliště, máme
hráče nejen z Tovačova, ale také z Ivaně,
Lobodic, Klopotovic, Polkovic a Dubu n.
H.. Všichni hráči jsou registrovaní v TJ
Sokol Tovačov.
www.pripravkatovacov2003.wbs.cz

Starší a mladší přípravka Tovačov 2011/2012
Horní řada: Kozák Miroslav, Otáhal Josef, Pasz Martin, Štýbnar Petr, Zavadil Marek,
Čelustka Radek, Kroupa Kryštof
Spodní řada: Mraček Filip, Zpěvák Marek, Kejval Ondřej, Studnička Tomáš, Mráček
Jiří, Kyas Milan, Palčík Jan, Navrátilová Eliška, Pazdera Jiří, Nemrava Leo, Navrátil
Dominik, Lasovský Šimon
Ležmo: Trochta Nikolas

Pozvánka

Pozvánka

na domácí halový turnaj přípravky 2003 a ml.

na domácí halový turnaj přípravky 2001 a ml.

Sobota 3.12.2011 od 9.00 hod.
Sobota 14.1.2012 od 9.00 hod.
ve sportovní hale TJ Sokol Tovačov.
ve sportovní hale TJ Sokol Tovačov.
Občerstvení zajištěno, vstupné dobrovolné – podpoříte činnost Občerstvení zajištěno, vstupné dobrovolné – podpoříte činnost
nejmladšího článku fotbalového oddílu, předem děkujeme!!!
mužstva starší přípravky, předem děkujeme!!!
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Z HASIČSKÉHO NOTESU 2011

Než začneme popisovat první stránky
notesů a diářů s letopočtem 2012, ohlédněme se za rokem 2011. Jaký to byl rok pro
tovačovské hasiče? Lze říci, že to byl rok
opravdu perný. Byl to rok, kdy se slavilo
135. výročí založení Sboru.
Dne 5. března 2011 se ve sportovní
hale v Tovačově uskutečnil již 11. ročník
soutěže mladých hasičů s názvem Hasičské piškvorky, které každý rok společně
s městem Tovačov pořádá Moravská hasičská jednota OV Přerov.
V letošním roce se soutěže účastnilo
80 dětí ze šesti hasičských sborů.
V mladší kategorii (5 - 12 let) zvítězili
soutěžící z Lobodic před družstvy z Tovačova a Týna nad Bečvou a v kategorii starší (12 - 16 let) zvítězili soutěžící z Přerova
před družstvy z Čelčic a Lobodic.
První velká událost se uskutečnila dne
16. dubna 2011, kdy v prostorách zámeckého parku proběhl třetí ročník Železného
hasiče.
Soutěžní trať nebyla nijak jednoduchá. Soutěžící nedokazovali jen fyzickou
připravenost, ale mnohdy i psychickou
odolnost, neboť nebojovali ani tak mezi
sebou, ale spíše sami se sebou. Trať byla
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sestavena z lešení, na které museli soutěžící vytáhnout kanistry naplněné
vodou, dále překonat překážky, následovala práce
s hadicí, přesun břemene
a poté přišla nejtěžší část
- vystoupat 85 schodů do
věžní komnaty, kde byl
stanovený cíl. Soutěžící
vše zdolávali s dýchacím
přístrojem.
A jak vše končilo? V
letošním roce se podařilo
zvítězit zástupci z Tovačova. Na prvním místě se tak umístil Petr
Majar (SDH Tovačov s dosaženým časem
1:45:84), místo druhé obsadil Pohanka
Radek (SDH Žeravice, 1:48:71) a na místě
třetím se umístil Haderka Jan (SDH Hulín,
1:49:83).
Dne 30. dubna 2011 se zástupci Sboru účastnili 18. hasičské poutě na Svatém
Hostýně a 4. hanácké hasičské poutě v
Dubu nad Moravou, u jejíhož zrodu stáli.
Stejně jako v předchozích letech se na
začátku prázdnin podíleli společně s Klubem dětí a mládeže Tovačov, o.s., na přípravě dětského odpoledne, které se konalo
25. června 2011 pod názvem Těšíme se na
prázdniny. Tato akce se v letošním roce
konala v areálu před sádkami u Hradeckého rybníka. Hasiči předvedli své umění. Na
děti čekala lanová dráha, provazový žebřík,
ukázka hasičského zásahu a jízda na člunu
po Hradeckém rybníku. Všichni si také
mohli prohlédnout vystavenou hasičskou
techniku.
Na významnou událost 135. výročí založení Sboru zavzpomínali hasiči 9.
července 2011, kdy proběhla slavnostní
schůze Sboru. Této slavnostní schůze se
účastnilo mnoho pozvaných hostů včetně

zástupců z okolních sborů.
Členové Sboru a pozvaní hosté mohli
zavzpomínat na události a počiny, které
hasiče provázely a provázejí během jejich
135 let.
Členové zásahové jednotky také provádějí asistenci na všech kulturních akcích,
které se v Tovačově konají - počínaje plesy,
akcemi na zámku, jako jsou pálení čarodějnic, noční prohlídky zámku, a konče
asistencí při výlovu Hradeckého rybníka.
Dále nelze nevzpomenout přátelské návštěvy akcí pořádaných okolními sbory.
Mimo těchto událostí nelze nevzpomenout na hlavní úkoly, kterými bylo bezpočet zásahů, cvičení, soutěží a každodenní práce při údržbě techniky a výstroje.
Na závěr mi dovolte, abych v zastoupení SDH Tovačov Vám všem popřál příjemné prožití svátků vánočních, do roku
2012 hodně zdraví, štěstí a pohody, aby
v rodinách panoval klid a spokojenost
a hlavně, aby se nám všem vyhnuly živelné
a jiné pohromy.
Mgr. Antonín Havlin
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Tovačovští kynologové slaví 40 let
Kynologický klub Tovačov letos oslavuje 40 let svého působení. Ustavující schůze
proběhla v roce 1971 v hotelu U Tří králů
a zahájila tak oficiálně činnost klubu, zaměřeného na výcvik psů. O tři roky později
město přidělilo kynologům cvičiště vedle
fotbalového hřiště, kde se cvičí dodnes.
Kynologové se od počátku věnovali
sportovní kynologii, to znamená nácviku poslušnosti, obran a stop. Sportovka
se cvičí stále a její obliba nijak neklesá.
V současné době jsme nově přidali samostatný výcvik pro začátečníky a štěňata, tak, aby se začínající pejskaři naučili
správně svého pejska cvičit, komunikovat s ním, hrát si, chválit a odměňovat
a vytvořili si se svým psem správně fungující tým. Tady dostanou rady, jak to
udělat, aby jejich milé štěňátko vyrostlo
v ovladatelného milého psa, který přináší
radost a ne starost.
Činnost kynologického klubu byla po
čase rozšířena i o výcvik záchranářských
psů a v roce 1990 byla v Tovačově založena Záchranná brigáda kynologů Severní
Moravy, pod vedením Květoslava Štibory
a Pavla Strnada. Brigáda později změnila
svůj název na Záchranná brigáda kynologů Olomouckého kraje. Záchranářský
výcvik obsahuje plošné vyhledávání, sutiny,
záchranné stopování a vodní práce. Obliba
záchranařiny stoupá, přibývají totiž nové
různé rasy, se kterými páníčci chtějí tuto
disciplínu cvičit. Vyplývá to pravděpodobně z rozšiřující se škály plemen a z toho, že
páníčci nekoukají jen se svým chlupáčem
na televizi, ale vyvíjejí spolu různé aktivity.
Letos přibyl v klubu další psí sport, a to
agility, které se zde postupně úspěšně rozjíždí. Tento psí sport vznikl v Anglii jako
obdoba koňského parkuru. Oproti koním
však na psím parkuru nejsou pouze skoko-
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vé překážky, ale také tunely, kladina, áčko,
houpačka, proskokový kruh, skok daleký
a slalom. Úkolem teamu (pes a psovod)
je překonat překážky v určeném pořadí,
s minimem chyb a v nejkratším čase. Překážky překonává pouze pes a úkolem psovoda je psa správně na překážky navést
a zbytečně mu nepřekážet Podle nároků
na výkon lze agility provozovat jako rekreační hru i jako vrcholový sport. Je určeno
pro psy všech plemen a psovody všech
věkových kategorií. Teď na konci roku se
k nám například přidal celý agility tým
francouzských buldočků. To byste nevěřili,
jak rychlí takoví buldočkové jsou, s jakým
drivem běží za svou hračkou! A to neběhají
jen agility, ale i coursing, mají své soutěže v
přetahování o peška, chodí dogtreking… Je
vidět, že stačí, když páníček není pecivál.
Pro zájemce může klub nabídnout
i výuku dogfrisbee (pes chytá různě házené frisbee – létající talíř), dogdancing
(nebo-li tanec se psem) a klikr trénink
(pozitivní metoda výcviku psů, která byla
vynalezena pro výcvik delfínů, kosatek
a podobných živočichů).
V roce 2012 přibude s největší pravděpodobností jestě další psí sport, v současné době velmi oblíbený, coursing. Je to
běh psů za střapcem, taženým na lanku
přes kladky. Psi zde soutěží, který z nich
střapec dostihne a „uloví“ jako první.
Za dobu svého působení se naši kynologové zúčastnili se svými psy spousty soutěží, závodů, úspěšně s nimi složili zkoušky
z výkonu podle národních i mezinárodních
zkušebních řádů, prezentovali mnohokrát
své dovednosti na předváděcích akcích
pro veřejnost, ale dokázali se také uplatnit
při praktických nasazeních, jako například
při povodních v roce 1997, při hledání utonulého, při hledání zmizelých sourozenců,

atd. Kynologický klub v Tovačově se podílel
na organizování řady „psích akcí“, jako byly
např. mládežnické tábory, výcvikové tábory sportovní kynologie, agility a dogfrisbee
tábory olomouckého sdružení Kirican, na
zajištění 4. a 5. ročníku prestižního mezinárodně obsazeného dogfrisbee závodu
Kirican DiscDog Freestyle, atd. O akce
sportovní kynologie se nyní vesměs stará
naše velice šikovná mládež: Lukáš Janošťák,
Katka Němcová a Michal Kučerka. Pavel
Strnad zajišťuje několikrát do roka v Tovačově výcvik pro olomouckou záchrannou
brigádu. O agility a psí školku se stará Marcela Coufalíková.
Kynologický klub již řadu let spolupracuje s Městským úřadem Tovačov při
odchytu zatoulaných psů a jejich dočasném zajištění v kotcích, umístěných
v areálu kynologického cvičiště.
Od letošního roku má klub i nové
webové stránky www.kktovacov.cz , na
kterých jsou veškeré informace, aktuality,
rozpis výcviku, ale také kontakty apod.
Odkaz na web klubu je už umístěn i na
stránkách Městského úřadu Tovačov.
Tréninky sportovní kynologie probíhají vždy v neděli od 8 hodin u letního času
a od 9 hod. v době zimního času. Začátečníci, štěňata a agility pak cvičí podle aktuálního rozpisu na webu klubu. Záchranáři cvičí vždy první sobotu v měsíci buď
v Tovačově, nebo např. v bývalém cukrovaru v Bedihošti, v Zářičí, ale i v Rýmařově
a jinde na Moravě. Bližší informace jsou
na http://www.zbkolk.websnadno.cz/
No a co by si kynologický klub přál za
dárek ke svým krásným čtyřicátým narozeninám? Moc by si přál, aby se konečně
dořešilo vlastnictví klubovny s organizací AVZO a dále pak opravení děravého
napouštěcího potrubí pro rybník Koleč-
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ko, které vede přes cvičební plochu a díky
kterému je trávník samá díra. Často se
tu brodíme vodou a zapadáme do hlubokých kráterů, které voda vymlela. Pro

rozvíjející se rychlé agility je nutné co
nejrychleji srovnat cvičební plochu, aby
nedošlo k úrazům psovodů i psů, ale bez
opraveného potrubí to nemá smysl. Dou-

fáme, že do jara se to povede :-)
Ing. Marcela Coufalíková, Zvolenov 588
Tovačov, Tel. 724 734 160
m.coufalikova@seznam.cz

Francouzský buldoček a psí sporty
Francouzský buldoček je společenské plemeno malého vzrůstu do 35 cm
v kohoutku. Je to hravý, aktivní, ale
i lenivý milý společník, který, pokud jsou
mu vytvořeny vhodné podmínky, dokáže
i sportovat.
Jejich prapředci byli vyšlechtěni pro boj s býky, později pak byli
využíváni na lov hlodavců (krys,
potkanů, apod.). Koncem 19. století
se z nich stává společenské plemeno,
o kterém se traduje, že je to pecivál a lenoch, válící se jen na gauči.
Ale opak je pravdou. Vše záleží na
páníčkovi, jakou zábavu a činnost
pro sebe a svého parťáka zvolí.
Možná patříte k těm, co nevěří, že
by buldoček mohl být sportující pes.
Ovšem i toto plemeno je schopné při
dobrém vedení (i když někdy svým
buldočím způsobem) dělat některé
druhy psích sportů. Tak například
coursing: někteří buldočci už mají
“vyběhanou” coursingovou licenci.
Běhají tratě dlouhé 300 - 500 m, ale
jsou schopni uběhnout i 750 m. Dále
pak agility: v roce 2010 se ve své kate-

gorii stal mistrem republiky buldoček.
S buldočky můžete také provozovat
dlouhé procházky typu mini dogtrekking. Záleží zde ale hlavně na počasí.
Ideální je jaro nebo podzim.

A jsou i tací buldočci, co zvládají
poslušnost a výcvik. Je pravdou, že někdy
jsou tak trochu svéhlaví a dělají si to podle sebe, ale po pravdě: který pejsek se o
to taky nepokouší? U buldočků je to jen
trochu výraznější.
Vzhledem k jejich konstrukci
těla a velmi krátkému čumáku nejsou schopni dělat všechny druhy
psích sportů. Přesto i tak jich zvládnou spoustu. Například buldoččí
víceboj je velmi oblíbený, sestavený
z více jak šesti disciplín, jako je běh
do vrchu, tahání břemene, agility,
skok vysoký, rovinkový běh, přetahování o peška apod.
Některé tyto psí sporty si můžete
vyzkoušet a popř. i trénovat na kynologickém cvičišti v Tovačově, a to
nejen s tímto plemenem. Agiliťáky
buldočky můžete vidět také 11.prosince na předváděcí akci Sdružení
kynologů Tovačov v zámeckém parku a ten samý den od 14 hod. při
coursing na kynologickém cvičišti.
Ladislav Fiala
Určice, LaFiUrcic@seznam.cz

M ě s t s k á k n i h ov n a v T ov a č ov ě
V letošním roce knihovna nabídla
svým čtenářům téměř 900 nových knih,
které byly rozděleny mezi knihovnu pro
dospělé čtenáře se sídlem na náměstí a
oddělení pro děti a mládež v budově ZŠ.
Pobočka knihovny ve škole vstupuje
do podvědomí nejen žáků, ale i rodičů
s malými dětmi. Společně navštěvují půjčovnu a vybírají si mezi řadou nových
obrázkových knížek. K nejčtenějším patří tituly s oblíbenými postavičkami z televizních seriálů a pohádek.
Pro nejmenší jsou k dispozici obrázková leporela a mnoho knížek s pěknými
básničkami. Je správné a potěšující, že si
v dnešní uspěchané době rodiče najdou
čas na předčítání svým dětem a od jejich
útlého dětství v nich probouzí zájem
o knížky a čtení.
Malí i větší čtenáři si mohou vybrat
mezi nejrůznějšími žánry knih, zajímavými
encyklopediemi a oblíbenými komiksy.
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Zvýšená pozornost je věnovaná i potřebám studentů, pro které je průběžně rozšiřovaná a doplňovaná nabídka doporučené
literatury ke státní maturitě a odborných
příruček k jednotlivým vyučovaným předmětům. Mnozí z nich využívají i možnost
zapůjčení knih, které nejsou k dispozici
v tovačovské knihovně, prostřednictvím
jiné knihovny.
Jen v tomto roce bylo vyřízeno více než
150 objednávek, z nichž převládaly odborné knihy a učebnice pro studenty SŠ a VŠ.
Dospělí čtenáři využívají možnosti
poměrně velkého výběru novější i starší
literatury a nabídka a služby knihovny
vyhovují i mnohým návštěvníkům z okolních vesnic. Někteří čtenáři se spokojí
s 1 max. 2 knížkami na měsíc, jiní zvládnou toto množství za den.
Případní zájemci, kteří z jakéhokoliv důvodu váhají, zda-li se stát registrovaným čtenářem, mohou kdykoliv

nezávazně navštívit knihovnu nebo její
pobočku a informovat se o nabídce knih
a dalších službách, které jsou k dispozici ( internet, kopírování, meziknihovní
výpůjční služby apod.). Půjčovní doba
v knihovně na náměstí je v pondělí a ve
čtvrtek od 8 – 12, 13 – 17 hod. V oddělení pro děti a mládež ve škole je otevřeno každou středu od 13 – 17 hod. Další
informace jsou na webu: www.knihovnatovacov.cz
Spolu s ostatními čtenáři věříme, že
knížky mají a budou mít stále nezastupitelnou úlohu i v dnešní době a zůstanou
našim nenahraditelným společníkem
i rádcem.
Příjemné prožití vánočních svátků
v kruhu svých nejbližších a přátela do
nového roku mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti
přeje knihovnice
Lenka Pazderová.
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Prázdniny ve školním roce 2011/2012
Vánoční prázdniny: 23. prosince 2011 - 2. ledna 2012 (včetně obou uvedených dnů)
Jednodenní pololetní prázdniny: 3. února 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

Ka r e l K r y l a T ov a č ov, T ov a č ov
Co měl společného legendární písničkář, básník, ale především poctivý,
všestranně talentovaný člověk a obrovská
morální autorita (to vše v jedné osobě)
Karel Kryl s Tovačovem? Asi jen málokdo by hledal nějakou bližší spojitost této
osobnosti právě s naším městem. Rodák
z nedaleké Kroměříže, který v mládí
nějaký čas působil i v Olomouci, však pro
mnohé možná překvapivě určitou spojitost
s Tovačovem skutečně má. Týká se, jak
jinak, jeho tvorby. Při nedávném listování
knihou s texty Karla Kryla jsem narazil na
drobnou báseň s názvem Tovačov, Tovačov. Byl jsem velmi překvapen, že se tento
brilantní básník a textař nechal inspirovat
známou lidovou písní Tovačov, Tovačov

k napsání několika veršů. Šlo o jeden
z drobných příspěvků do jeho recesního
cyklu Špalek písní českých ze začátku 80.
let. Jde sice o drobné, spíše žertovné verše,
které již na první pohled v jeho tvorbě patří spíše na okraj. Svědčí však určitě o rozsahu jeho tvorby a umění dokonale vládnout
slovu a českému jazyku vůbec. Myslím, že
jde o nejen pro mě překvapivé a potěšující
zjištění, že mezi Karlem Krylem a Tovačovem je nějaká, byť jen drobná spojitost.
A to i přes skutečnost, že pravděpodobně
v našem městě nikdy veřejně nevystupoval a možná jej ani nikdy osobně nenavštívil. Toto mi před nedávnem víceméně potvrdil i dobrý znalec života a díla
K. K. Vojtěch Klimt z Klubu Karla Kryla.

Karel Kryl
Tovačov, Tovačov
Tovačov, Tovačov,
tovačovský zámek.
Jsem Vaska Trubačov,
požírám salámek.
Tovačov, Tovačov,
tovačovské hatě.
Dostal jsem od bačov,
obuchom na gatě.
Hujaja hujaja hujajaja.
Bc. Miroslav Pořízek

P o d ě kov á n í
Každý, kdo chodí pravidelně kolem
farního kostela sv. Václava, i ten, kdo se v
těchto místech ocitne jen občas, si mohl v
letních měsících tohoto roku povšimnout,
že probíhá rekonstrukce střechy nad sak-
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ristií. Práce na střeše vidět byla, ale to, co
se skrývá pod střechou, to už vidět není.
A když se k tomu přidají škody způsobené
povětrnostními vlivy, je opravdu o problémy postaráno. Opravy polykají množství
finančních prostředků, oprava střech na
obou tovačovských kostelech stála v letošním roce téměř 435 tisíc korun. Bez sponzorů ani drobných dárců se neobejdeme,
přesto strana příjmů nestačí pokrýt stranu
výdajů.
Kostel není jen místo, kde se schází
věřící, je to i místo, kde mohou probíhat
různé kulturní akce. Blíží se doba advent-

ní a vánoční a stalo se již tradicí, že v tuto
dobu se scházíváme v tovačovském kostele na koncertech jak vážné hudby, tak i
dechovky.
Kostel je také součástí města, jeho stav
není jen vizitkou církve, ale vedle zámku,
náměstí, školy a dalších objektů a veřejných prostor i vizitkou města.
Těm, kteří si tuto skutečnost uvědomují a není jim lhostejný stav historického objektu, patří rozhodně velký dík.
Děkujeme všem sponzorům, kteří v roce
2011 pomohli řešit finanční stránku oprav,
patří mezi ně manželé Zahradníčkovi,

p. MVDr. Jiří Zavadil, p. Frank Molata,
p. ing. Marie Nikiforová, p. Ludmila Zavadilová, p. Ladislav Krátký, p. Milan Nemrava, p. Vlastimil Kocián, p. Ladislav Novák,
p. Marcela Kvítková, p. Josef Zatloukal,
p. Vl. Hofra, p. Jaroslava Molatová, SRS
Agro, s.r.o., Tovačov, předseda ZD Kokory, obecní úřady v Ivani a Oplocanech
a v neposlední řadě mnoho těch, kteří
dávali své dary do pokladničky určené
na opravy. Všem Vám patří upřímný dík
a dovolujeme si vyslovit přání: Myslete na
nás i v příštím roce.
Marie Němcová

Vá n o č n í h v ě z d a
Vánoční hvězdu, jejímž zakoupením podpoříte občanské sdružení Šance, které pomáhá dětem s hemato-onkologickým onemocněním, najdete v Tovačově na následujících místech v době od 28. listopadu do 9. prosince 2011:
Drogerie Konečných, Náměstí, Tovačov
Česká pošta, Náměstí, Tovačov
Studio IF, ul. Olomoucká, Tovačov

Mateřská škola, kpt. Jaroše, Tovačov
Základní škola, ul. Förchgottova, Tovačov
Sauna, ul. Nádražní, Tovačov

Za zakoupení jakéhokoliv množství vánoční hvězdy vám členové občanského sdružení Šance děkují.

red

Z dopisů čtenářů

Vánoční holubička
Již po čtyři generace našeho rodu máme na vánočním stromečku
holubičky z kapřích kostí.
Pro Vaši lepší orientaci uvádím návod, jak holubičky vyrobit.
Uvařte na mírném varu kapří hlavu.
Vyjměte lícní kosti a podlouhlé kůstky z nadočnice. Kosti jsou párové, ale na tělíčko
použijte jen jednu kůstku.
Do jejího středu opatrně vyvrtejte malou dírku ostrým předmětem.
Do této dírky zasuňte špičky z lícních kostí a zakápněte vteřinovým lepidlem.
Nechejte chvíli zaschnout. Na takto vzniklou holubičku uvažte nit a zavěste na stromeček.
Přikládám fotografie použitých kostí a fotografii konečného výrobku.
Přeji Všem příjemné a pohodové Vánoce, které Vám zpříjemní i vlastnoručně vyrobená holubička.
Vlasta Vybíralová
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Přišlo do redakce

Vážená redakce. Tovačovští rodáci se
ve světě neztratili a mají svá jubilea. Dovoluji si připomenout některé z nich. Posílám vám text k nevídané a neobvyklé akci,
která nemá obdoby u žádné jiné profese.
Učitelské povolání je nejkrásnější.
Dne 8. října 2011 se sjížděli na Svatý
Kopeček neslyšící, kteří byli absolventy
dřívější – dnes už přestěhované – školy
pro sluchově postižené děti na Svatém
Kopečku. Zorganizovali a přijeli na oslavu
80. narozenin své učitelky Marty Tuškové z Olomouce. Život je stěhoval do různých míst republiky, přesto neváhali přijet
a všichni byli rádi, že se po dlouhé době
setkali. Byli to žáci dvou tříd, končící v
roce 1969 a 1987, tedy asi 55 letí a 40 letí.
Měli pro svoji učitelku překvapení
– společný dar - hodinky a veliký dort
s 80 svíčkami. Celou akci zorganizovali

především Lenka Kučerová z Olomouce spolu s Petrou Buzrlovou a manželé
Zdeněk a Halina Hudcovi z Ostravy. Pro
učitelku byla tato společná oslava plná
štěstí, radosti a dojetí. Nemohla uvěřit,
že po tolika letech její žáci nejen nezapomněli na její jubileum, ale zahrnuli
ji osobními dárky, květinami a pěknými
vzpomínkami na dobu školních let na
Svatém Kopečku. Byla to pro ni krásná
tečka za kantorským životem.
Vzájemný láskyplný vztah, potvrzený tímto naprosto nevídaným a mimořádným aktem, potvrzují i níže uvedené
řádky verše, které paní učitelka Marta
Tušková složila pro své děti v době, kdy
je učila:
Hledíme do světa ticha, hledíme očima otevřenýma.
Nám zvony neznějí a skřivan nezpívá.

Však slunce nás hřeje a růže i pro nás
květ otvírá.
Učitelka Marta Tušková, rozená
Klímová, se narodila a dětství prožila
v Tovačově. Bydlela v zámku v rodině
zvěrolékaře. Je autorkou Čítanky pro
neslyšící.
V prosinci 2011 se doživá 75 let
rodák z Tovačova doc. Ing. František Špičák, CSc., plukovník v záloze, proděkan
chemické fakulty Vojenské vysoké školy
ve Vyškově. Narodil se a bydlel v Tovačově v Žižkově ulici, v místech současného
Domova důchodců. Žije ve Vyškově.
Eva Krejčířová, Přerov.

Tipy na vánoční dárk y
Tyto knihy je možné zakoupit na vánočním jarmarku na zámku
– ve dnech 10. a 11. prosince.
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MČsto Tovaþov Vás srdeþnČ zve na

KONCERT VARHANNÍ HUDBY A SLOVA
V pondČlí 5.12.2011
v 16 hodin

na námČstí
v TovaþovČ
se koná

MIKULÁŠOVÁNÍ

.

Na programu:
Mikulášská diskotéka.
SoutČže pro dČti.
OdmČna za obrázek na téma „Mikulášování“.
O obþerstvení postaráno.
Všechny dČti a rodiþe zve:
MO ýSSD Tovaþov
a KRPŠ pĜi ZŠ a MŠ v TovaþovČ, o.s.

TOVAýOV
KOSTEL SV. VÁCLAVA
SOBOTA 3. 12. 2011 V 18 HODIN
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

Číslo 5/2011
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Vystoupení žáků ZUŠ Tovačov
prosinec 2011:
1. 12. Mikulášský koncert v sále ZUŠ Tovačov v 16.00 hodin
6. 12. Vánoční vystoupení pro 1. a 2. tř. ZŠ v 9.00 hod. (sál ZUŠ)
Vánoční vystoupení pro MŠ v 10.15 (sál ZUŠ)
10. 12. Vystoupení při prohlídkách zámku od 10.00 – 16.00 hod.
13. 12. Vystoupení v Klubu důchodců v 14.30 hodin
15. 12. Vánoční koncert v sále ZUŠ v 16.00 hodin

Plesová sezóna 2012
21. 1. 2012
4. 2. 2012
11. 2. 2012
18. 2. 2012

Školní ples, sportovní hala Tovačov
Farní ples, hasičská zbrojnice Tovačov
Hanácké bál, sportovní hala Tovačov
Společenský večer k Národnímu týdnu
manželství, sportovní hala Tovačov
25. 2. 2012 Sportovní ples, sportovní hala Tovačov
26. 2. 2012 Dětské šibřinky, sportovní hala Tovačov
17. 3. 2012 Zámecký bál, sportovní hala Tovačov

POZVÁNKA NA
VÁNOýNÍ VÝSTAVU
StĜední škola ĜezbáĜská Tovaþov

www.sstovacov.cz

Zveme vás na prezentaþní a prodejní výstavu prací studentĤ oboru umČlecký ĜezbáĜ a truhláĜ.
Výstava se bude konat 9.- 10. 12. 2011 v areálu školy na Nádražní ulici þ.146 v TovaþovČ od
8,00 do 17,00 hod.

Sdružení kynologĪ TovaĀov
PĢi pĢíležitosti 40-ti let Āinnosti KK
zveme všechny psí pĢíznivce na pĢedvádĒcí akci

PSÍ HRÁTKY
11. prosince 2011 v 10 hod.
v zámeckém parku.

Zábavné psí soutĒže.
Sportovní kynologie. ZáchranáĢský výcvik.
Dogdancing (tanec se psem).
Dogfrisbee (létající talíĢe). Agility.
Ve 14hod na cviĀišti Coursing.
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Svazek obcí Prostìjov - venkov, Mikroregion Nìmèicko, Mikroregion Plumlovsko,
Prostìjov venkov o.p.s., Olomoucký kraj a Ministerstvo kultury ÈR

Hudební festival
Haná
30.3. -1.4. 2012
Program festivalu:
30.3.2012

31.3 2012

1.4. 2012

KD Èelèice

Kino OKO Nìmèice nad Hanou

KD Èelèice

Skladatelé Èech a Moravy ve spoleènosti
F. Chopina
16.00 Ivo Kahánek klavírní recitál
Vstupné 100,- Kè

Mladí umìlci se pøedstavují
13:00 ZUŠ Nìmèice n.H., ZUŠ Plumlov,
ZUŠ Prostìjov, ZUŠ Tovaèov
Hanácký soubor písní a tancù KLAS
Vstupné 50,- Kè

Èeská klasika na Hané
Slavnostní zahajovací koncert
18:00 Slavnostní zahájení festivalu
18:30 Filharmonie B. Martinù Zlín

Pavel Šporcl - housle
Vstupné 200 Kè

KD Kralice na Hané

Kostel sv. Václava, Tovaèov

Hudba bez hranic
18:30 Lenka Dusilová

Pocta hudebnímu skladateli
Arnoštu Förchtgottu Tovaèovskému
16:30 Affeto vokálnì experimentální
soubor a pìvecké soubory regionu
Vstupné 100,- Kè

& Eternal Seekers
Zvýhodnìný pøedprodej vstupenek
Od 10.12. 2011 do 31.1.2012
Mìstská knihovna Nìmèice nad Hanou
Palackého námìstí 25

Pondìlí13:00 - 17:00
Støeda 13:00 - 19:00
Pátek 10:00 - 12:00 13:00 - 18:00

Vstupné 200,- Kè

Sokolovna Nìmèice nad Hanou

Zámek Plumlov

Festival párty

Pozdrav Francii a Crossover
Slavnostní závìreèný koncert
19:00 Epoque Kvartet,
Tomáš Františ - fagot
Vstupné 100,- Kè

20:00 Hi-fi & MC Koko
Vstupné 80,- Kè

Kontakt:
Ing. Oulehlová kultura@nemcicenh.cz, tel: 582 386 529, mob. 603 263 088
Mgr. Hošáková knihovna.nemcice@quick.cz, tel: 582 386 440

Více informací na www.festivalhana.cz èi na obecních úøadech regionu
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Kalendář divadelních zájezdů v sezoně 2011/2012
Národní divadlo Brno
Janáčkovo divadlo
Út 10. 1. Giacomo Puccini Turandot
19.00
Opera o třech jednáních. Nastudováno v italském originále s
českými titulky.
Krásná princezna Turandot se nechce vdávat a pro své nápadníky
připravila krutou zkoušku. Kdo uhodne tři hádanky, dostane ruku
princezny, kdo ne, přijde o hlavu. Kouzlu Turandot podlehne i princ
Calaf, který hádanky rozluští. Pokořená Turandot se odmítne stát
jeho ženou, a tak Calaf navrhne princezně možnost rovněž hádat...

sobě komediální rysy s vážnějšími, romantickými tóny. Děj je prostý: Nemorino touží po nápoji lásky, který by mu získal Adininu
přízeň, podnikavý Dulcamara mu pohotově prodá jakousi láhev - a
co je vlastně v ní? Ať je to cokoliv (třeba i obyčejné víno), zabere to
výborně, a Nemorinova láska přece jen nezůstane neopětovaná.
Ceny vstupenek na operu v MD Olomouc galerie 150,-Kč, balkon a přízemí 280, 330, 360,-Kč. Záloha na dopravu autobusem
70,-Kč/os.

Slezské divadlo Opava
St 7. 3.
Giuseppe Verdi
Macbeth
19.00
Opera o čtyřech jednáních. Nastudováno v italském originále s
českými titulky.
Strhující drama ze skotské historie o nekontrolované touze po moci a
slávě, jež je nakonec utopena v krvi. Verdi dramatickou hudbou a propracovanou psychologií postav výrazně překročil tradice italské opery
obvyklé v roce 1847, kdy měl Macbeth ve Florencii premiéru. Atmosféra
opery naplněná hrozbou nadpřirozených sil, touhou po vraždě a moci
není nikde narušena milostným vztahem – opera je prosta lyrických
árií a duet a v celém díle je zachován pochmurný severský kolorit děje.
Opera se po premiéře rozletěla do celé Evropy a byla s úspěchem hrána
až do roku 1865, kdy Verdi dílo zásadně přepracoval pro pařížské uvedení do podoby, v jaké se s ní setkáváme dodnes.
Ceny vstupenek na balkon 260,-Kč do 4. řady a 130,- Kč do 11.
a 12. řady.
Slevy na vstupném: studenti 50%, senioři 30%, karta ITIC 50%.
Záloha na dopravu autobusem 160,- Kč na osobu. Autobus
odjíždí 2 hodiny před začátkem představení od kina Hvězda v
Přerově a jede přes Troubky a Tovačov.

Moravské divadlo Olomouc
Po 3. 10. Bedřich Smetana Prodaná nevěsta
19.00
Komická zpěvohra o třech dějstvích.
Při jisté příležitosti označil Bedřich Smetana svou Prodanou
nevěstu za hračku, čímž měl na mysli její lehčí, komediální žánr,
který vedle velkých a vážných autorských projektů vnímal jako
jakési kompoziční rozptýlení. Spolu s komediální poetikou vkročila do tohoto díla i idea národního, o lidové tradice se opírajícího
hudebního divadla. Z historie vzniku Prodané nevěsty však víme,
že cesta k úspěchu a geniálnímu výsledku se zdaleka nenesla jen ve
znamení intuitivní hravosti a národopisného nadšení. Skladatel
potřeboval čtyři verze, aby z lidového komediantství vytvaroval
vyspělý žánr operní veselohry, aby se na scéně neocitly folklórní
loutky, ale nanejvýš životní a příběh prožívající postavy. Komedie
a lyrická hloubka; tradice, folklór a jedinečnost příběhu. Takové
jsou souřadnice, pod kterými každý inscenátor musí hledat svůj
přístup k Smetanovu mistrovskému dílu.
Čt 10. 11. Gaetano Donizetti Nápoj lásky
19.00
Komická opera o dvou dějstvích je nastudována v italském originále s českými titulky.
Rozmarná hudební komedie Nápoj lásky patří k oblíbeným dílům
žánru opery buffa (komické opery). Mezi jejími postavami najdeme
tradiční veseloherní typy, navazující na commedia dell‘arte: nafoukaného oficíra Belcora a vychytralého doktora-šarlatána Dulcamaru. Pokud však jde o obě hlavní postavy - bezhlavě zamilovaného
mládence Nemorina a náladovou krásku Adinu - ty již spojují v
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Pá 15. 9. Saint-Saëns
Samson a Dalila
19.00
Opera o třech jednáních podle biblického námětu. Nastudováno ve francouzském originále s českými titulky.
Duben 2012 Georg Bizet
Lovci perel
Premiéra je 12. února 2012.
Opera o třech dějstvích s cejlonsko-indickým námětem, nastudováno ve francouzském originále s českými titulky.
Libreto napsali Michel Carré a Eugéne Cormon na téma přátelství
dvou mužů, Nadira a Zurgy v Indii. Konflikt mezi nimi zapříčiní
brahmánská chrámová tanečnice Lejla, do které se oba přátelé zamilují. Situaci řeší odjezdem na rodný ostrov Cejlon, kam ale musí pracovně odjet i Lejla a složit slib čistoty. Nadir se tajně setká se svou
láskou. Překvapí je žárlivý Zurga a požaduje pro Nadira trest smrti
upálením, špatné svědomí Zurgu donutí k pomoci milencům. Vše
překazí povodeń, jejíž obětí se stává Nadir a Lejla končí svůj život
skokem do moře ze skály.
Bizet složil tuto operu na objednávku ve svých čtyřiadvaceti letech
pro pařížské divadlo Théátre Lyrique a překvapil svým hudebně-dramatickým talentem, jenž se plně projevil hlavně v opeře Carmen.
Jednotná cena zájezdu do SD v Opavě je 280,-Kč za osobu (vstupenka + doprava busem).

Národní divadlo moravskoslezské Ostrava
Divadlo Antonína Dvořáka
Pá 3. 2. Umberto Giordano Fedora
8.30
Opera o třech jednáních. Nastudováno v italském originále s
českými titulky.
Děj této vzácně uváděné tříaktové opery z roku 1898 nás postupně
zavede do Ruska, Francie a Švýcarska, kde budeme svědky tragické
lásky hraběte Lorise Ivanova a kněžny Fedory Romanovové. Titulní
part patří k těm nejkrásnějším sopránovým z italského repertoáru,
hlavní mužskou roli skladatel napsal pro legendárního italského
tenoristu Enrica Carusa. Věříme, že zejména výjimečné obsazení
ústředního páru vám přinese neopakovatelný divácký zážitek.
Vstupenky v divadle Antonína Dvořáka NDM v Ostravě jsou
rezervovány na galerii v ceně 210, 250 a 290 Kč a na balkon za
320 Kč. Seniorům a studentům je poskytována sleva 50%. Záloha na dopravu je 160,- Kč na osobu. Autobus odjíždí 2 hodiny
před začátkem představení od kina Hvězda v Přerově.
Divadelní zájezd si můžete objednat na internetové adrese bretislav.lalinsky@post.cz nebo na tel. č. 607 841 450.
Při objednávce uvádějte vždy počet vstupenek, požadovanou
cenu, případné slevy. Děkuji.
Mgr. Břetislav Lalinský
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Karlovy Vary, Praha, Kolín, Ostrava, Karviná, Opava, HavíĜov, Frýdek-Místek, Krnov,
Hradec nad Moravicí, PetĜvald, Olomouc, PĜerov, Nový Jiþín, Brodek u PĜerova, Tovaþov

PĜehled hlavních
þinností:
•

•
•

•

Správa tepelných
sítí, zdrojĤ pro
výrobu tepla a
elektĜiny
Provoz a údržba
energetických
zaĜízení
Technické služby
prĤmyslovým
klientĤm a klientĤm
terciárního sektoru
Multitechnické
služby

Od roku 2000 jsme pomohli
vytvoĜit podmínky pro vznik
1 359 nových dlouhodobých
pracovních míst v rámci 717
projektĤ
Cíle:
• pomáhat snižovat
nezamČstnanost
v Moravskoslezském,
Olomouckém a
Karlovarském kraji
• pomáhat drobným a
malým podnikatelĤm
(fyzickým i právnickým
osobám)

1
více informací najdete na webu
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V sobotu 15. října 2011 bylo do svazku města Tovačova přivítáno 8 dětí – 4 děvčata a 4 chlapci.

Hrubá Michaela

Čechmánek Eduard

Lhoták Aleš

Kocmanová Amálie

Šponer Matěj

Sova Mikuláš

Vodičková Sofie

Strejčková Michaela

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 27.1.2012, 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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