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Tovačovský kamelot

Informace z městského úřadu
Slovo starosty
Vážení spoluobčané, vážení čtenáři
Tovačovského kamelotu,
nedávno jsme vstoupili do nového
roku 2016 a já vám všem přeji, aby to
byl rok šťastný a úspěšný, rok naplněný
chvílemi radosti a pohody.
Naše město si v tomto roce připomene hned několik významných výročí.
Uplyne 695 let, kdy 2. června 1321 tehdejší vlastník tovačovského panství král
Jan Lucemburský zastavil Tovačov s trhovou vsí Kralice a osadami Hrdibořice,
Oplocany, Pivín, Věrovany a Výkleky
za 3 000 hřiven grošů českých panu
Jindřichu mladšímu z Lipé. V zástavní
listině se mimo jiné píše „Oppidum et
munitio“, což znamená město a tvrz.
Oprávněně si tedy připomínáme významné výročí naší městské existence.
Tovačov má velmi pestrou a bohatou
historii a nejednou v minulosti hrál důležitou roli v dějinách Moravy. Ve vlastnictví města se vystřídala řada významných panských rodů. Mnohé z nich přispěly k jeho nebývalému rozvoji, další
ho vedly ke zkáze a úpadku. K tomuto
našemu výročí připravujeme vydání
sborníku, ve kterém si budeme moci ty
nejdůležitější události v dějinách našeho města připomenout.
Další významná, ale také tragická událost se v Tovačově odehrála 15.
července 1866. Připomeneme si 150.
výročí prusko-rakouské války a bitvy
u Tovačova. Rakouské vojsko v ní přišlo
o 51 důstojníků, 1 330 poddůstojníků
a příslušníků mužstva. Pruské jednotky
přišly o 5 důstojníků a 147 mužů. Mezi
nimi byl i velitel podplukovník Eduard
von Behr, který jako jediný z padlých
pruských důstojníků má na tovačovském bojišti vlastní pomník. Utrpení
obyvatel Tovačova však s dozněním
střelby neskončilo, neboť pruské vojsko
tento kraj okupovalo až do začátku září
1866. Po celou dobu jim obyvatelstvo
muselo zajistit ubytování a také bylo
nuceno je zásobovat potravinami. Navíc
s příchodem Prusů vypukla na Moravě
epidemie cholery, které jen v Tovačově
podlehlo 55 osob. K tomuto smutnému výročí připravujeme ve spolupráci
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s Komitétem pro udržování památek
z roku 1866 vydání knihy, pohlednic
a pamětních medailí. Další program
připomínající tyto události, včetně
bitevní ukázky, uvidíte v rámci oslav
Svatováclavských hodů.
Také naše škola si v tomto roce
připomene významné výročí. Uplyne
125 let od dokončení stavby nové
školní budovy ve Förchtgottově ulici.
Zpráva o špatném stavu školní budovy, která byla doručena tovačovským
radním, je datována 29. června 1888.
Uvedený stav vedl radní města k tomu,
že v listopadu 1889 rozhodli o odkoupení domu na náměstí, vedle městské
radnice, od měšťana Raimunda Šillera za
účelem stavby nové školy. Z těchto plánů však nakonec sešlo a dne 22. prosince
1889 odkoupilo město pro stavbu nové
školy za 6000 zlatých dům č. 3 se zahradou v ulici Förchtgottova, vedle staré
budovy školy, od předměšťana Františka
Koldy. Plány k realizaci stavby vypracoval
vídeňský architekt a rodák z Prostějova
Max Fleischer. Navrženo bylo 12 učeben
ve dvou patrech. V přízemí dvě světnice
pro městskou radnici, dvě světnice pro
městskou spořitelnu, dále krytá tělocvična, konferenční síň a kabinet. Dne 7. července 1890 byl položen základní kámen
ke stavbě nové školní budovy. Ráno od
půl osmé se ve farním kostele sv. Václava
konala slavnostní mše a tehdejší farář
Theodor Mayer posvětil základní kámen.
Stavitel J. Ryšavý z Kojetína pak mohl
zahájit stavbu. David Gutmann, tehdejší
majitel panství Tovačov, věnoval na stavbu nové školy 300 000 cihel a 100 metrů
plátna. Škole dále daroval 32 obleků pro
chlapce a pro dívky 32 šatů. Tyto dary
dostali především chudí žáci. Ředitel
školy jim je předal 23. prosince téhož
roku. V následujícím roce, dne 30. srpna
1891, byla škola slavnostně posvěcena
svému účelu.
Další výročí v tomto roce oslaví také
naši hasiči a fotbalisté. Sbor dobrovolných hasičů byl v Tovačově založen
před 140 lety a kopaná se u nás hraje již
95 let.
Tolik tedy stručně k významným výročím připomínajícím důležité události
historie našeho města. Pojďme se nyní
ale vrátit do současnosti.

Na posledním zasedání zastupitelstva města v loňském roce byl schválen
Program rozvoje města Tovačova na období 2016 – 2020. Mimořádně příznivý
hospodářský výsledek za rok 2015, který skončil přebytkem 16,2 mil. Kč, nám
umožní zahájit realizaci celé řady velmi
potřebných akcí, schválených ve výše
uvedeném programu. Budeme pokračovat v modernizaci městské infrastruktury 2. etapou rekonstrukce komunikace v ulici Podvalí u židovského hřbitova
a rekonstrukcí komunikace, parkoviště
a chodníku před největším bytovým domem na sídlišti Zvolenov. Rekonstrukce
se dočká také chodník z náměstí k nákupnímu středisku a k přechodu pro chodce
na sídliště Zvolenov. Tento přechod by
měl být opatřen novými bezpečnostními prvky – osvětlením a semaforem. Na
městském hřbitově připravujeme rozšíření malých hrobových míst a opravu
části chodníků. Řada oprav se připravuje
také v ZŠ a MŠ Tovačov. Vybrané učebny
základní školy projdou kompletní rekonstrukcí a v mateřské škole bude dokončena 2. etapou rekonstrukce sociálních
zařízení pro děti. Na zdravotním středisku bude vybudováno nové sociální
zařízení pro vozíčkáře, na schodiště do
prvního patra bude nainstalováno madlo a v dalších ordinacích lékařů bude
vyměněna podlahová krytina. Stavební
úpravy budou pokračovat také ve sportovní hale a ve společenském sále hasičské zbrojnice. Pokud uspějeme s žádostí
o dotaci, zahájíme v tomto roce také postupné budování menšího sportovního
areálu s víceúčelovým hřištěm u sportovní haly. Začínat budeme výstavbou
veřejného dětského hřiště, po kterém
volaly zejména maminky na mateřské
dovolené ze sídliště Zvolenov. Dvě rozČíslo 1/2016
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sáhlé akce obnovy plánujeme realizovat
také na zámku. Opravy klempířských
prvků, výměny okapů a okapových svodů včetně finálního nátěru střechy se
dočká barokní kaple a na nádvoří zámku
se uskuteční statické zajištění a sanace
zdiva proti vlhkosti objektu saly terreny.
V průběhu roku plánujeme také rozsáh-

lou projekční přípravu dalších akcí, které
by měly následovat v letech 2017 a 2018.
Ve schváleném rozpočtu města je
počítáno také s finanční podporou zájmových spolků a neziskových organizací, které působí v Tovačově. Na jejich
činnost bychom měli v tomto roce rozdělit nejméně 550 tis. Kč.

V závěru tohoto mého úvodního
příspěvku přijměte prosím ještě mé pozvání na kulturní akce, které připravujeme v našem městě v rámci Národního
týdne manželství od 8. do 14. února
a které vyvrcholí v sobotu 13. února džínovým bálem ve sportovní hale.
Leon Bouchal

Město Tovačov

Zastupitelstvo města
schválilo na svém 7. veřejném zasedání konaném dne 14. 12. 2015 následující usnesení
Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a s ohledem
na stanovisko Úřadu na ochranu osobních údajů č. 2/2004.
Neupravené verze těchto dokumentů jsou uloženy k nahlédnutí oprávněným osobám podle ust. § 16 odst. 2 písm.
e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na Městském úřadě Tovačov, kancelář starosty, Náměstí 12, Tovačov.
109/07 - 15 Zastupitelstvo města Tovačova projednalo
a schvaluje kontrolu usnesení z 6. zasedání ZM, které se
konalo dne 21.9.2015.
110/07 - 15 Zastupitelstvo města Tovačova projednalo
a schvaluje zprávu o činnosti rady města.
111/07 - 15 Zastupitelstvo města Tovačova bylo seznámeno
se zprávou o činnosti finančního výboru.
112/07 - 15 Zastupitelstvo města Tovačova projednalo
a schvaluje plán činnosti finančního výboru na I. pololetí
2016.
113/07 - 15 Zastupitelstvo města Tovačova bylo seznámeno
se zprávou finančního výboru o kontrole č. 1/2015.
114/07 - 15 Zastupitelstvo města Tovačova bylo seznámeno
se zprávou o činnosti kontrolního výboru.
115/07 - 15 Zastupitelstvo města Tovačova projednalo a schvaluje plán činnosti kontrolního výboru na I. pololetí 2016.
116/07 - 15 Zastupitelstvo města Tovačova projednalo zprávu
o kontrole č. 10/2015 – kontrolu nájemních smluv zámeckého areálu a ukládá radě města projednat navrhovaná
opatření uložená kontrolním výborem.
117/07 - 15 Zastupitelstvo města Tovačova projednalo a bere
na vědomí přijetí finančního daru ve výši 3.000,-- Kč na kulturní účel - na rozsvěcování vánočního stromu v Tovačově
od Petra Štěpánka se sídlem Poličky 37.
118/07 - 15 Zastupitelstvo města Tovačova projednalo a schvaluje hospodaření města Tovačov za III. čtvrtletí 2015.
119/07 - 15 Zastupitelstvo města Tovačova projednalo
a schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 0397244459
ze dne 13.7.2015 na akci „Opravy místních komunikací“ ve
výši 4.000.000,-- Kč od České spořitelny, a.s., Přerov.
120/07 - 15 Zastupitelstvo města Tovačova projednalo a bere
na vědomí rozpočtová opatření č. 7/2015, 8/2015, 9/2015,
10/2015 a 11/2015.
Číslo 1/2016

121/07 - 15 Zastupitelstvo města Tovačova projednalo
a schvaluje rozpočet města Tovačova na rok 2016.
122/07 - 15 Zastupitelstvo města Tovačova projednalo
a schvaluje vyplacení peněžitého plnění pro členy výborů
zastupitelstva města, kteří nejsou členy zastupitelstva města, a zapisovatelky výborů za rok 2015 dle přílohy.
123/07 - 15 Zastupitelstvo města Tovačova projednalo změnu
přesunu pravomocí provádět rozpočtové opatření a pověřuje Radu města Tovačova ke schvalování:
a) přijetí dotací a darů v neomezené částce a jejich čerpání ve výdajích v neomezené částce,
b) provádět rozpočtové opatření v rozsahu do 300.000,Kč mezi oddíly a paragrafy navzájem, s tím, že v rámci
paragrafů přesuny mezi položkami neomezeně,
c) rozpočtového opatření před provedením rozpočtově
nezajištěného výdaje pouze při živelní pohromě nebo
havárii ohrožující životy a majetek, při plnění peněžní
povinnosti uložené pravomocným rozhodnutím, při
obdržení dotace před koncem kalendářního roku nebo
pokud nestanoví zákon jinak. (zákon 250/2000 Sb.§16,
odst. 4).
124/07 - 15 Zastupitelstvo města Tovačova projednalo a bere
na vědomí přijetí dotací:
a) ve výši 134.357,-- Kč na částečnou úhradu výdajů na
zajištění akceschopnosti jednotky Sboru dobrovolných
hasičů,
b) ve výši 3.025.474,65 Kč na akci Památková obnova
Spanilé věže zámku Tovačov,
c) ve výši 204.112,-- Kč z EU a SR pro ZŠ a MŠ Tovačov –
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost,
d) ve výši 10.498,-- Kč na částečnou úhradu výdajů za
uskutečněný zásah jednotky SDH za podmínky, že poskytnutí dotace bude schváleno Olomouckým krajem.
125/07 - 15 Zastupitelstvo města Tovačova projednalo
a schvaluje dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace
uzavřené dne 22.10.2015. Zastupitelstvo města Tovačova
pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 1.
126/07 - 15 Zastupitelstvo města Tovačova projednalo
a schvaluje OZV č. 1/2015, kterou se zrušuje OZV č. 1/2012,
o provozování sázkových her, loterií a jiných podobných
her na území města.
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127/07 - 15 Zastupitelstvo města Tovačova projednalo
a schvaluje OZV č. 2/2015, o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
128/07 - 15 Zastupitelstvo města Tovačova projednalo
a schvaluje OZV č. 3/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
na území města Tovačova.
129/07 - 15 Zastupitelstvo města Tovačova projednalo a revokuje usnesení č. 40/03-15 ze dne 26.1.2015
130/07 - 15 Zastupitelstvo města Tovačova projednalo a schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu na pozemku parc. č.
3256/1 v k.ú. Tovačov, který je ve vlastnictví Olomouckého
kraje. Smlouva se vztahuje na akci „Světelné signalizační zařízení přechodu pro chodce Tovačov, křižovatka
Podvalí-Zvolenov“ a bude uzavřena mezi městem Tovačov
a Správou silnic Olomouckého kraje. Zastupitelstvo města
pověřuje starostu podpisem smlouvy.

131/07 - 15 Zastupitelstvo města Tovačova projednalo
a schvaluje Zásady pro poskytování dotací na obnovu
exteriéru památkově významných staveb na území města
Tovačova.
132/07 - 15 Zastupitelstvo města Tovačova projednalo
a schvaluje hodnocení Programového prohlášení rady
města Tovačova za rok 2015.
133/07 - 15 Zastupitelstvo města Tovačova projednalo
a schvaluje Program rozvoje města Tovačova na období
2016 – 2020.
134/07 - 15 Zastupitelstvo města Tovačova projednalo
a schvaluje kalendář zasedání pro rok 2016 takto:
leden
pondělí 25. 1.
březen
pondělí 21. 3.
červen
pondělí 20. 6.
září
pondělí 19. 9.
prosinec
pondělí 12. 12.
Mgr. Bc. Leon Bouchal v.r., starosta města
Marek Svoboda v.r., místostarosta města

Městský úřad Tovačov, odbor finanční informuje
Místní poplatek ze psů – Obecně závazná vyhláška č. 2/2012
- je splatný nejpozději do 31. března:
- poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců,
- 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.
Místní poplatek za odvoz odpadu - Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 - je splatný nejpozději do 30. června:
- sazba poplatku pro rok 2016 činí 620,-- Kč,
- poplatníci jsou povinni do 15 dnů ohlásit správci poplatku
všechny skutečnosti, které mají vliv na vznik, zánik a výši
místního poplatku.

Užívání veřejného prostranství – skládky dřeva, stavebního
materiálu, lešení, sutě apod. podléhá Obecně závazné vyhlášce č. 2/2011. Poplatník je povinen předem ohlásit správci poplatku užívání veřejného prostranství a uhradit poplatek.
Plné znění Obecně závazných vyhlášek města Tovačov lze vyhledat na webu města: www.tovacov.cz.
Informace lze získat na tel. č. 581 706 954, p. Hrazdilová, nebo
osobně na Městském úřadě Tovačov, finanční odbor, pokladna.

Svozy komunálního odpadu v roce 2016
budou prováděny každý sudý týden ve středu.

Trochu statistiky…
Podle výpisu z evidence obyvatel bylo k 1. lednu 2016 v Tovačově celkem 2.506 obyvatel, z toho 1.280 žen a 1.226 mužů. Jistě Vás bude zajímat, jaké bylo věkové složení
obyvatel. O tom následující tabulka:
věk
do 5 let
ženy
muži
celkem

80
79
159

věk
6 – 17
let
131
144
275

věk
18 – 59
let
694
724
1418

A jaká byla migrace obyvatel v roce
2015?
Počáteční stav k 1. 1. 2015 byl 2.535 obyvatel. Do Tovačova se přistěhovalo 51 občanů, narodilo se 22 dětí, odstěhovalo
se 59 občanů, zemřelo 43 občanů, takže
k 31. 12. 2015 byl stav 2.506 občanů. Stav
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věk
60 – 79
let
279
242
521

věk
80 a nad
80 let
96
37
133

celkem
1280
1226
2506

obyvatel v našem městě se za rok 2015
snížil o 29. V průběhu roku 2015 se v našem městě uskutečnilo celkem 49 svatebních obřadů, z toho 8 svatebních obřadů,
kdy alespoň jeden ze snoubenců měl
trvalý pobyt v našem matričním obvodu.
Jana Halířová (matrika)

Město Tovačov

Termíny zasedání
zastupitelstva
města Tovačov pro
rok 2016:
leden
březen
červen
září
prosinec

pondělí 25. 1.
pondělí 21. 3.
pondělí 20. 6.
pondělí 19. 9.
pondělí 12. 12.
Číslo 1/2016
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Z mateřské školy
1. pololetí školního roku je za námi
a děti z naší MŠ mají za sebou spoustu
zážitků. Každý měsíc k nám přijede divadlo, které vždy přiveze dětem pěknou
pohádku. V říjnu jsme si užili již tradiční“Dýňovou slavnost“, kde si děti v kostýmech duchů a čarodějnic po setmění
prošly tajemnou cestu za světýlky na
zahradě MŠ a vyřádily se na strašidelné
diskotéce. V listopadu jsme si udělali výlet do přerovského kina Hvězda na divadelní představení „Tetiny o zimě“.
Na začátku prosince do naší školičky
zavítal Mikuláš s hodným andílkem a veselým čertíkem a za básničku či písničku
nadělil dětem pytlík dobrot. A když při-

šel předvánoční čas, v každé třídě se děti
pilně připravovaly na vánoční besídku
pro své nejbližší. Vyráběly dárečky, učily se básničky a písničky. Naši nejmenší ze třídy Berušek zahráli pohádku „O
budce“, děti ze třídy „Koťátek“ se na besídce proměnily v čertíky a děti ze třídy
„Sluníček“ a „Medvídků“ připravily pro
rodiče netradiční besídku v kostele sv.
Václava v Tovačově. Zúčastnily se také
akce „Vánoce na zámku“a nezapomněly
na obyvatele Domova seniorů a v předvánočním čase je navštívily a potěšily je
básničkami a písničkami.
Naše MŠ nabízí dětem také spoustu zájmových kroužků, mezi které patří

Hanáček, grafomotorika pro předškoláky a nově kroužek logopedické prevence. Nejstarší děti navštěvují 1x týdně
zdejší saunu.
Na konci ledna předškoláci navštívili
své kamarády v 1. třídě a pilně se připravují na zápis do ZŠ.
A jaké akce nás čekají ve 2. pololetí?
Nechte se překvapit, ale určitě jich bude
dost a nudit se nebudeme. První velkou
plánovanou akcí jsou tradiční Dětské šibřinky. Srdečně Vás zveme 6. března do
sportovní haly. Přijďte si s dětmi zatancovat, zasoutěžit a pobavit se.
Lenka Šálková, MŠ

Ze základní školy
Zápis o splnění úkolu z Recyklohraní
V listopadu byl v Recyklohraní zadán
úkol, který se hodil do hodin ICT a fyziky.
Požádala jsem naše učitele ICT a fyziky o pomoc při plnění. A to za I. stupeň
pana učitele Štěpánka a za fyziku a ICT
druhý stupeň pana učitele Petra Jehláře.
Protože úkol byl náročnější na splnění, zapojili se jen žáci druhého stupně
s p. uč. Jehlářem.
Úkol zněl: Od mávání k mobilu, od
energie k pohybu. /listopad až leden /
Žáci využili návodu v zadání o významu
sběru starých elektrospotřebičů a také si
materiál na rozběhnutí takového přístroje ze starších elektrospotřebičů přinesli.
Číslo 1/2016

Jak se jim práce podařila, je v přiloženém
souboru. „Podotýkám, že práce žáky
velmi bavila také proto, že pan učitel je
vždy dovede správně motivovat. „ Jen
tak dále, žáci i pane učiteli. Fyzika bude
žáky i více bavit, když budou sami zkoušet teorii v praxi.“
Úryvek ze zadání:
„Ano, přesně tak, postarají se o odevzdání do sběrného dvora a odtud se pak
všechno odveze do speciálních recyklačních továren,“ pustil se pan Výzkumník
do podrobného výkladu.
„Tam se všechny ty sesbírané vysloužilé
elektrospotřebiče dál zpracují. Víte, každý spotřebič, ať už malý či velký, v sobě

má různé materiály, které byly použity
na jeho výrobu. Některé jsou škodlivé
pro přírodu, když se jen tak někde vyhodí na skládku nebo někam do lesa a válí
se tam, protože bude trvat mnoho desítek i stovek let, než se rozloží – žádný
takový předmět se sám od sebe hned tak
brzy nerozpadne, nezreziví a nezmizí.“
„No dobře, to sice jakože už chápu, ale
stále nechápu, proč a jak může být takový starý krám užitečný na výrobu nových
přístrojů,“ pochybuje Honza.
Nakonec vše žáci pochopili, i když rozběhnout nový motorek se nepodařilo
všem.
Zapsala Vladimíra Vránová
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Od mávání k mobilu, od energie k pohybu
Do stávajícího úkolu se zapojily třídy 8. A a 9. A v počtu 24 a 18
žáků.
Podle úvodního příběhu si žáci připomněli vývoj drobných
elektrospotřebičů a elektrozařízení.
Při plnění úkolu si vyzkoušeli princip a fungování jednoduchého elektromotorku jako zdroje pohonu některých elektropřístrojů.
1. Nejprve jsme si vysvětlili princip a vývoj drobných elektrozařízení – kazetové a kotoučové magnetofony, gramofony,
mobily, CD přehrávače, video magnetofony atd.
2. Při besedě jsme si připomněli způsoby recyklace (speciální
popelnice, sběrné dvory), využití materiálů z přístrojů (mobil, lednice, pračka …)
3. Mluvili jsme i využití Morseovy abecedy při rozvoji bezdrátové i pozemní komunikace.
Úkol jsme využili při výuce ICT a fyziky. Žákům se líbil, i když
motorky rozeběhla přibližně polovina pracovních skupinek.
Petr Jehlář
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Zpráva o konání vzdělávacího programu
„Hravá věda“ na naší škole dne 12. 1. 2016
V září 2015 se mi dostal do ruky leták s nabídkou vzdělávacího programu „Hravá věda“.
Program zahrnuje jednoduché a snadno proveditelné fyzikální pokusy, které snadno mohou bez jakéhokoli strachu z nebezpečnosti látek a materiálů provádět i žáci sami.
Program nám představil jeho autor Mgr. Radek Chajda, bývalý učitel, nyní autor knih např „Mladý technik nebo „Úžasný
svět techniky“ a dalších vzdělávacích programů i ČT.
Program jsem objednala po domluvě s paní Mgr. Juříkovou
a Adlerovou pro třídy 4. A a B proto, že ve třídě 4. B učím přírodovědu.
Žáci se například dověděli něco o vlastnostech teplého
vzduchu, ukázali si, jak teplý vzduch stoupá nahoru, studený
dolů, nebo zhotovili jednoduchý padák a ukázali si jeho pou-

žití – jak funguje v praxi, nebo také na jakém principu pracují
horkovzdušné balony. Seznámili se také s vlastnostmi vody,
rozpouštěním látek ve vodě zajímavým způsobem za použití
dostupných pomůcek - vody, cukru, inkoustu, vše v misce.
Dostali jsme i kontakt na webové stránky pana učitele:www:albatrosmedia.cz, kde jsou uvedeny všechny aktivity
Radka Chajdy a kde se dají v případě zájmu objednat i jeho
knihy.
Pan učitel nám nabídl i program pro mateřské školy. To je
nutné projednat s ředitelem ZŠ a MŠ a s vedoucí učitelkou MŠ.
Dokládám i fotografie z akce, se kterými ochotně pomohl p. uč. Petr Jehlář, který bude mít podobnou akci s panem
Radkem Chajdou ve fyzice na druhém stupni.
Zapsala Vladimíra Vránová

Návštěva pana učitele Radka Chajdy ve 4. B
Do hodiny přírodovědy k nám přišla návštěva. Byl to pan
učitel Radek Chajda, který přišel předvést různé zábavné experimenty. Byly to pokusy zaměřené např. na práci s vodou
a vzduchem. Měli jsme možnost zkusit si vytvořit různé vzory
za pomocí talíře, do kterého jsme nalili vodu a přidali kostku
cukru s inkoustem.
Číslo 1/2016

Dále nám pan učitel ukázal pokus s PET lahví a nafukovacím balonkem, kdy při zvýšené teplotě (použitím fénu) se balonek nazvedl a při ochlazení zase splaskl.
Byly to zajímavé pokusy, které se nám všem líbily. Celá třída
byla velmi spokojená, za což děkujeme paní učitelce Vránové.
Nikola Horáková IV.B
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Střední škola řezbářská
Ani se tomu nechce věřit, ale od začátku nového školního roku uplynulo už pět
měsíců, což znamená, že první pololetí je
ve finále. Kromě každodenní teoretické
i praktické přípravy na budoucí povolání
zvládli naši žáci a učitelé řadu dalších zajímavých aktivit, které byly spojeny především se zapojením školy do několika nových projektů. Prvním z nich byla Výzva
56, v rámci které v říjnu vyrazilo 40 žáků
z druhého a třetího ročníku na jazykový
a poznávací pobyt do Anglie. Navštívili
Londýn, Stonehenge, Oxford, absolvovali
nákupy na londýnské Oxford Street , prohlídku Národní galerie a samozřejmě výuku angličtiny. Domů se po týdnu vrátili se
spoustou dojmů a zážitků. Součástí Výzvy
56 byl i projekt Čtenářské dílny zaměřený
na zvýšení čtenářské gramotnosti studentů, díky němuž mohla škola nakoupit
do své knihovny přes 200 knih, jež budou
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sloužit k práci v hodinách i k přípravě žáků
na maturitní zkoušku. Na výuku jazyků byl
zaměřen i projekt Blended learning, který
umožni l studentům učit se cizí jazyk pomocí počítačového programu, a přinesl
tak do vyučovacích hodin i domácí přípravy příjemné zpestření.
Naši studenti však nežijí pouze projekty. Řadu soutěží, výletů, exkurzí a sportovních akcí pro ně připravujeme přímo ve
škole. Za zmínku stojí třeba zájezd do Benátek, návštěva brněnské vily Tugendhat
nebo dřevařského veletrhu Woodtec na
brněnském výstavišti, bruslení v Olomouci, lyžování v Hrubé Vodě či turistický kurz
v Jeseníkách.
Pokud chcete o škole vědět víc, navštivte naše dny otevřených dveří 12. a 13.
února 2016. Bližší informace najdete také
na www.sstovacov.cz.
za SŠŘ Marta Sedlářová

Číslo 1/2016
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Různé
Linka pomoci obětem kriminality
a domácího násilí má číslo 116 006
Pracuje nonstop, je bezplatná
a poskytuje diskrétně
odborné rady.
Na telefonní linku 116 006 se může
obrátit každý, kdo se cítí být obětí trestného činu, a to bez ohledu na to, zda
trestný čin byl nebo nebyl oznámen. Volat
mohou oběti různých forem násilí včetně
násilí domácího. Pomoc na lince je určena
i obětem nedbalostních trestných činů,
např. dopravních nehod. Linka poskytuje okamžitou pomoc, rady a informace
ženám, mužům i dětem. Volat mohou
lidé i při pouhém podezření, že jsou obětí některé z forem domácího násilí, ať už
fyzického, psychického, ekonomického,
či sociálního, stalkingu, nebezpečných
výhružek a podobného trestního jednání.

Na linku 116 006 mohou volat pozůstalí po obětech úmyslných i nedbalostních trestných činů, kterým linka zprostředkuje rychlou a nadstandardní pomoc Bílého kruhu bezpečí nebo nejblíže
situované kvalitní služby. Linka poskytuje
pomoc také svědkům trestných činů, kteří byli událostí traumatizováni, potřebují
psychickou podporu a informace o svých
právech a ochraně.
Provozovatel linky Bílý kruh bezpečí
věnuje výraznou pozornost prevenci kriminality a na linku mohou zavolat i lidé,
kteří se odůvodněně obávají, že se mohou
stát obětí trestného činu a svou situaci
potřebují konzultovat.
Vznik a provoz této nové služby je realizován díky finanční podpoře Nadace
Open Society Fund Praha a programu

Dejme (že)nám šanci, který je financován
z Norských fondů. Více informací naleznete na webových stránkách www.linka-pomoci.cz .

Nová regionální publikace
Ke konci roku 2015, v polovině prosince, byla na knižní pulty
uvedena publikace s názvem „PTACTVO TOVAČOVSKA.“ Mohlo by
se zdát, že je určena pouze odborné veřejnosti. Publikace je však
psána čtivým způsobem, má bohatou fotografickou dokumentaci
a jistě najde čtenáře i mezi laickou veřejností, mezi všemi, kteří rádi
navštíví památky Tovačova a rádi si také zajdou do krásné přírody,
obklopující město Tovačov a jeho zámek.
Kniha „Ptactvo Tovačovska“ je společným dílem autorského
kolektivu Jiřího Šírka, Čestmíra Čihalíka, Dušana Boucného. Jedná
se o autory, kteří kromě svého zaměstnání se ve volném čase věnují pozorování a fotografování ptactva, ornitologii. Pro své pozorování si vymezili území Tovačovska, území, které je významné
jako tahová cesta ptactva.
Publikace má faktografický charakter, s rozsahem 95 stran, a je
bohatě doplněna fotografiemi, jak v úvodních kapitolách, tak také
v „Přehledu druhů ptáků zjištěných na Tovačovsku a charakteristice jejich výskytu.“ Pro další studium bude jistě neocenitelným pomocníkem „Přehled použité a doporučené literatury.“ Knihu vydal
Petr Brázda - vydavatelství v nákladu 1000 kusů.
V úvodních kapitolách se autor Jiří Šírek zabývá přírodními
poměry Tovačovska, významnými územními prvky krajiny, historií ornitologických výzkumů a vývojem avifauny Tovačovska.
Zajímavou pasáž Tovačovsko jako rezervoar pitné vody zpracovala
Ivana Matelová. Podstatnou část knihy tvoří Přehled druhů ptáků
zjištěných na Tovačovsku a charakteristika jejich výskytu. Přehled
je rozdělen podle řádů a druhů, u každého druhu se uvádí typ výskytu. Jednotlivé druhy jsou dokumentovány také fotografiemi.
Číslo 1/2016

Autory fotografií,
které jsou v knize použity, jsou jednak sami
autoři publikace a také další ornitologové
a přátelé přírody, kteří
jsou v knize uvedeni.
Kniha mohla vyjít jen
díky podpoře následujících sponzorů:
• Svazek obcí mikroregionu Střední
Haná,
• Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.,
• město Tovačov,
• Českomoravský štěrk, a.s.,
• Rybářství Tovačov, Jiří Zahradníček,
• Rybářství |Přerov, a.s.,
• obec Troubky,
• obec Uhřičice.
Spolu s autory věřím, že kniha si najde cestu ke svým čtenářům, k ornitolůgům a přátelům přírody a ke všem, kterým „Spanilá
věž“ tovačovského zámku učarovala.
PhDr. František Řezáč
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Rozmarné zimy
V posledních letech probíhají mírné a teplé zimy. Klimatologové to na svých častých konferencích přičítají množství tepelných elektráren a jiných tepelných zdrojů. Že podobné zimy byly
také v minulých stoletích, zjistili historikové při studiu starých kronik a archívů.
Toto nám sděluje pan Em. Bronec ve svém článku otištěném
ve Vlastivědném sborníku střední a severní Moravy, ročník XIV
1935 – 1936, str. 126, pod názvem Rozmarné zimy.
Kroniky dovedou vyprávěti o celé řadě zim, které uvedly evropské lidstvo do největších nesnází a způsobily mu velké škody.
Byly roky s neobyčejně mírnými zimami, jež vypadaly, jako by
si byla příroda spletla program. Tak zima roku 1186 byla skoro bez
mrazu a již v prosinci vyseděli mnozí ptáci mláďata. V lednu kvetly
ovocné stromy a v únoru měly prý jabloně drobné plody. Koncem
května se sklízelo obilí a počátkem srpna bylo vinobraní. Podobně
bylo tomu v zimě roku 1229, kdy kvetly fialky již o Vánocích. V březnu 1241 byly již zralé třešně a v zimě r. 1287 dostaly stromy nové
listí. Roku 1538 v měsíci prosinci a lednu byly zahrady v plném
květu a o Novém roce se trhaly fialky. Také léta 1582, 1588, 1607,
1609 a 1617 byla bez zimy. O Vánocích 1624 kvetly růže a stromy

švestkové, roku 1720 kvetly v zimě třešně. Mírné zimy byly také
v letech 1792, 1795 a 1796.
Statistika ale také vykazuje řadu neobyčejně krutých zim, tak
zejména v letech 1407, 1513 a 1555. Největší zima byla roku 1740,
kdy teplota klesla na dnešních 65 stupňů Celsia pod nulu. Tato
sibiřská zima byla v Berlíně několik týdnů, takže lidem zamrzaly
na ulicích nosní dírky a vyplivnutá slina dopadla na zem jako kousek ledu. Podobný jev bylo možné pozorovati i za kruté zimy roku
1929. Pivo zamrzalo v sudech u vytopených kamen a mráz vnikl do
země dva lokte hluboko, takže nebylo možné pochovávati mrtvé.
Počátkem května byla ještě pole plná ledu. Všechny vody zamrzaly až na dno, takže ryby hynuly hromadně a zamrzly na kámen.
P.S. V počasí není rovnováha. Zatímco v Evropě je zima mírná nebo žádná, v Americe jsou sněhové bouře, které přinášejí
až 2 metry napadaného sněhu a potom obrovské záplavy. Proč
v některých místech horké Afriky padá sníh, kde jej vůbec neznají,
kde se před tím nikdy neobjevil. Ovzduší ničí miliardy výfukových
plynů aut, zplodiny startujících raket a letadel. S tím si má příroda
sama pomoct?
Bohumil Venclík.

Soutěž
Poznáte, kde v našem městě najdete
detaily zobrazené na fotografiích?

1

2

3

4

Odpovědi zasílejte elektronicky na adresu kvetazaj@seznam.cz , popř. vhoďte do
schránky označené štítkem Tovačovský kamelot v průjezdu radnice do konce února
(pondělí 29.2.2016).

Výherce získá roční „předplatné“ zpravodaje Tovačovský kamelot.
Autor fotografii – paní Olga Bočková
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Ze sportu
Pár řádků z činnosti oddílu kopané
TJ Sokol Tovačov
Rok 2015 byl pro náš oddíl mimořádně úspěšný.
Dokázali jsme zajistit činnost všech
našich mužstev a to jsou benjamínci,
mladší přípravka, starší přípravka, žáci,
dorostenci, dívky, muži a starší páni.
Oddíl má celkové 135 členů a z toho 100
mládeže – což je celkem rarita v našem
okolí.
Jen pro názornou představu – každou sobotu a neděli nám hrají 4 mužstva
a to pak dáváme k praní celkem 60 triček,
60 trenýrek a 120 stulpen a tyto dresy musíme připravit na příští sobotu a neděli,
což je velký fofr – ale náše pradlenka
Josef Dočkal to zvládá ke spokojenosti
všech.
Dokončili jsme přestavbu našeho areálu, zajistili dopravu mužstev k zápasům,
praní dresů, lajnování a údržbu hracích
ploch. V neposlední řadě máme finanční stabilitu – díky dotacím a podpoře
města a hlavního výboru tělovýchovné jednoty. Máme velmi dobrou spolupráci se sousedními vesnicemi, např.
Ivaň, Klopotovice, Lobodice, Oplocany
a Troubky a jejich dětí jsou členové našeho oddílu a my jim zajišťujeme odbornou sportovní přípravu.
Při přestavbě areálu jsme vybudovali
dětské hřiště pod názvem „houpačkový
ráj“, kde nám finančně přispěla fy RWE
Gas Storage (zásobník plynu Lobodice).

účastníků se umístili na krásném 7. místě, což je velký úspěch, jelikož trénují od
začátků soutěží, tj. od září.
Mladší žáci (děti do 13 roků) –
tuto partu trénují trenéři Mirek Otáhal
a Zdeněk Válek, kteří je trénují již několik roků, a je zde vidět i fotbalový kumšt
a jejich umístění je 4. místo v okresním
přeboru.
Starší žáci (děti do 15 roků) – trénovali je Pavel Janáč a Radek Pover (oba
licence C), pod jejich vedením hráči vyhráli okresní přebor a na turnaji okresních přeborníků Olomouckého kraje se
naši umístili na krásném druhém místě
a kapitánka Martina Janáčová převzala
pohár, který je uložen v klubovně oddílu.
Oba trenéři již netrénují a věnují se jiné
činnosti v oddíle.
Současně novou garnituru starších
žáků trénuje Karel Kesl a René Kejval
(oba licence C). Kluci hrají okresní soutěž
a umístili se na 6. místě z 9-ti účastníků
a věřím, že postoupí ještě výše.
Dorostenci (kluci do 18 roků) – trenéři Tomáš Šilha (licence B), Fildán Robert
a Olejníček Josef, kluci hrají krajskou soutěž Olomouckého kraje a v minulém ročníku se umístili na 10. místě, těsně před
sestupem do okresního přeboru – což by

byla pro Tovačov velká ostuda. V novém
ročníku se naši hráči
trochu vzpamatovali,
zlepšili své přístupy k tréninkům a zápasům a po podzimní části
jsou na 8. místě. Zde je vidět i dobrá práce našich trenérů, ale také na druhé straně liknavost některých hráčů – což se někdy odrazí ve hře a tím také ve výsledku.
Vzhledem k tomu, že z dorostu se
přechází do dospěláckého fotbalu, očekávám lepší přístup hráčů ke hře a k důslednějšímu dohrávání soubojů při fotbalových zápasech a tím také lepší umístění v jarní části soutěže.
Muži – trenér Tomáš Šilha (licence
B), vedou mužstva Jan Bouchal a Pavel
Zatloukal. Muži hrají krajskou soutěž Olomouckého kraje a v uplynulém ročníku
se umístiti na 12. místě – těsně před sestupem do okresní soutěže – což by byla
velká ostuda !!!.
Podzimní zápasy nového ročníku
mají již jinou úroveň a naši muži jsou
na 3. místě. Toto umístění nám patří
a všichni věříme, že tak dohrajeme i zbývající polovinu soutěže. Zde je nutno
trochu apelovat na hráče, aby se věnovali více tréninkům a zlepšování fyzičky

Nyní malý komentář k jednotlivým mužstvům.
Benjamínci (děti do 6-ti roků)
jsou to úplní začátečníci, kteří začínají sportovat (je jedno v jakém oddíle)
a je radost se na jejich tréninky dívat,
jak děti berou odpovědně pokyny,
které jim dávají naši dobří trenéři, a to
Jarmila Kyasová (licence B), Milan Kyas,
Kateřina Kyasová a Petr Bureš (všichni
licence C).
Zde je vidět zaujatost dětí pro sport
a i v krátkém čase, kdy trénují od září, je
znát drobné fotbalové myšlení.
Přípravka (děti do 9 roků) – trénují pod trenérem Radimem Nemravou
(licence C). Kluci hrají okresní soutěže
a vedou si velmi dobře, vždyť z 12-ti
Číslo 1/2016
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– což bude potřebné pro všechny jarní
zápasy.
Dívky – hrají svou 1. hanáckou ligu
a za účasti 5-ti mužstev soutěž ukončily
na krásném 3. místě. Tým trénoval Robert Řiháček a do nového ročníku naše
dívky povede zkušený trenér Pavel Janáč
a zde věříme v lepší výsledky pod novým
vedením a zlepšeným přístupem dívek
k přípravě.
Starší páni – toto je mužstvo bývalých elitních fotbalistů, kteří se schází každou neděli na malém hřišti (víc neuběhnou) pod školou, aby měli krásnou chuť
na pivo před nedělním obědem. Nehrají
pravidelnou soutěž, ale jen při mimořádných sportovních událostech.

Mimo sportovní činnost jsme také
dokončili velké budování našeho areálu. Nyní se budeme zabývat pouze jeho
údržbou a zlepšováním podmínek pro
naše mužstva.
Jen namátkou uvádím: v roce 2013
jsme přesunuli hlavní hřiště blíže k tribunám a vybudovali automatickou závlahu
našich obou hřišť- nákladem 320.000,oo
Kč, z toho dotace Olom. kraje 250.000,oo
Kč.
V roce 2014 jsme dokončili zastřešení
hlavní tribuny – nákladem 350.000,oo kč
z toho 250.000,oo byla dotace od RWE
Gas Storage (plynový zásobník Lobodice).
V roce 2015 jsme vybudovali dětské hřiště „houpačkový ráj“ nákladem

79.000,oo kč, z toho dotace 70.000,oo Kč
od RWE Gas Storage. Hřiště jsme uvedli
do provozu v září a již se někdo pokusil
nám ukrást jednu houpací lavici – což se
mu ještě nepodařilo. Také se odstranily všechny nevzhledné betonové lavice
před bufetem a nahradili jsme je novými
ocelovými konstrukcemi.
Pro lepší orientaci a zajímavost uvádím i několik fotografií našich mužstev
a také z našeho budování.
Závěrem vyzývám všechny bývalé
sportovce i naše spoluobčany, aby nám
přišli pomoci pracovat s mládeží – budeme mít všichni práce dost a dost.
Vybíral Vladimír
předseda oddílu kopané

TJ SOKOL TOVAČOV – STARŠÍ PŘÍPRAVKA 2014

TJ SOKOL TOVAČOV - ŽENY 2015

Stojící první zleva trenér Miroslav Otáhal a druhý zprava
trenér Zdeněk Válek
Horní řada zleva: Otáhal Tomáš, Balenčin Matěj, Válek
Marek, Hopan Ondřej, Strnad Jakub, Miler Lukáš.
Dolní řada zleva: Šupík Tomáš a Vojtašek Patrik

Horní řada zleva: Marci Řiháčková, Peťa Mrtvá, Natka
Kosková, trenér Robert Řiháček, Jíťa Pěchová, Sára
Kohnová, Sába Kohnová.
Dolní řada zleva: Marťa Halířová, Terka Pospíšilová,
Romča Milerová, Nikol Gregorová ©, Peťa Gorčíková
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Turnaj mužů v kopané 30.12.2015
Oddíl kopané TJ Sokol Tovačov ukončil rok 2015 tradičním
předsilvestrovským turnajem mužů v sálové kopané. Tento ročník
zaplnil tovačovskou sportovní halu k prasknutí. Rekordní počet
14 přihlášených týmů, což představuje společně s realizačním
týmem a diváky celkem 200 lidí, nastavil pro výbor kopané mimořádné oříšky k rozlousknutí. Inspirací se nám stala světoznámá
vánoční pohádka s Libuškou Šafránkovou v hlavní roli, díky níž
jsme louskali oříšky jeden po druhém. Předně bylo třeba připravit
zázemí hráčům, a tak, snad poprvé v historii haly, byla využita jako
šatna i nářaďovna! Dodržení časového harmonogramu pro 50 zápasů se ale zdálo jako nedosažitelné. Pokud uvážíme, jak nakrmit
a zavodnit takové množství sportovců v tak malém prostoru halového bufetu, mohlo by se říci, že nic nehraje výboru kopané do
karet. Přesto můžeme slavit úspěch na celé čáře.
Turnaj byl atraktivně obsazen silnými týmy z širokého okolí.
Účastník krajského přeboru z Želátovic, za I. A třídu krajské soutěže
Klenovice a z I. B třídy Dub a domácí A tým mužů. Punc 1. fotbalové
ligy dodal rodinný tým Rosti Chorého, kde jsme nemohli přehlédnout ligové hráče Martina Chorého (Lázně Bohdaneč) a jeho syna
Tomáše (Sigma). Z nejbližšího okolí dále nastoupili hráči Biskupic,
Polkovic, Věrovan, ale též týmy z Prostějova a Přerova.
Pavouk turnaje přinesl tuhé boje v základních skupinách, kde
se ukázalo, kdo bude favoritem. Domácí tým podporován fanoušky postoupil až ze 3.místa skupiny, takže ve čtvrtfinále narazil na
do té doby neporažený tým Želátovic, se kterým sehrál bezgólo-

vou remízu a přes prodloužení utkání byl po penaltovém rozstřelu
A tým Tovačova vyřazen.
Chci takto poděkovat celému realizačnímu týmu za precizní
zvládnutí tohoto fotbalového marathonu a za výbor kopané popřát všem šťastný nový rok, ať se všech drží pevné zdraví, láska,
bezedný pytel peněz a víra, že to bude ještě lepší.
Konečné pořadí turnaje:
1.Želátovice
2.Chorý tým
3.Zlatanovi kluci
4.Klenovice
5.TOVAČOV
6.Dub na Moravou
7.Ovocné řezy
8.PV City
9.John Crane
10.Řezy ovocné
11.Biskupice
12.Friends
13.Squadra drago
14.Katalánci
Všechny výsledky: www.fotbaltovacov.webnode.cz

II. ročník vánočního volejbalování
aneb „družstvo hostí družstvo“
Sešel se rok s rokem a vánoční volejbalový turnaj smíšených družstev byl po vyhlášení
okamžitě plně obsazen. Termín turnaje neděle 27. 12. 2015, místo konání sportovní hala
TJ Sokol Tovačov.
Deset družstev bylo při prezentaci v 9.00 hodin rozlosováno do dvou skupin, z nichž první
dva týmy ze skupiny hrály o medailové pozice. Zúčastnili se mladí, pokročilejší, místní, ale
i přespolní družstvo z Troubek a plno fanoušků,
kteří přišli podpořit své přátele a favority.
Každé družstvo mělo možnost donést
a pohostit druhé družstvo podle motta turnaje
„družstvo hostí družstvo“. Skvělé makové koláče, tlačenka, chlebíčky, cukroví, klobásky a nechybělo ani ovoce. Tohoto úkolu se zhostily
všechny týmy opět úžasně.
Není důležité, kdo vyhrál, protože vítězem
se stal každý, kdo si přišel zasportovat a setkat
se s přáteli, nálada byla sportovní a přátelská.
Děkujeme touto cestou všem sponzorům, kteří
podpořili akci a věnovali ceny týmům.
Díky všem pořádajícím členům volejbalového oddílu.
Renata Vybíralová
Číslo 1/2016
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2. rodinné sportovní odpoledne – 23.1.2016
Sobotní odpoledne jsme využili volného prostoru ve sportovní
hale a uspořádali 2. ročník sportovních aktivit dětí s rodiči v rámci
sportovní předpřípravy dětí v oddílu kopané TJ Sokol Tovačov. Děti
jsme rozdělili do tří kategorií: předškolní, ml.školní, st.školní věk a kategorie rodinných týmů…
I přes nepřízeň počasí do haly dorazila spousta dětí i rodičů, kteří
se utkali ve florbale, vyzkoušeli si stolní tenis a strávili společně sportovní odpoledne.
Poděkování patří všem rodičům, kteří vedou děti k pohybu,…
… dále vedení ZŠ a MŠ Tovačov za půjčení sportovního vybavení,
…vedení oddílu kopané za odměny pro děti,
…všem organizátorům za organizaci a pomoc.
trenérka Jarka Kyasová
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Kalendář kulturních, společenských
a sportovních akcí pro rok 2016
Leden:
21.1. Kurz korálkování a drátování, sportovní hala Tovačov, www.spolekproaktivity.blogspot.cz
23.1. Farní ples, hasičská zbrojnice Tovačov, Římskokatolická farnost Tovačov
Sport:
1.1.
Novoroční výšlap, sportovní hala Tovačov, 13 hod., TJ Sokol Tovačov, oddíl turistiky, Jarmila Klimešová
2.1
Turnaj v badmintonu, sportovní hala Tovačov, TJ Sokol Tovačov, oddíl badmintonu – Pavel Merta
17.1. Turnaj žáků v tenise o přeborníka Tovačova, sportovní hala Tovačov, TJ Sokol Tovačov, oddíl tenisu,
Petr Velický
23.1. Turnaj v kopané ml. přípravka, sportovní hala Tovačov, TJ Sokol Tovačov, oddíl kopané, Vladimír Vybíral
Únor:
6.2.
Hanácké bál, sportovní hala Tovačov, Hanácký soubor Hatě, Zdena Ludvová, tel. 606 724 971, e-mail:
zdena.ludvova@seznam.cz
7.2. – Národní týden manželství, město Tovačov, komise pro rodinu, www.tovacov.cz
14.2.
13.2. Džínový ples, sportovní hala Tovačov, město Tovačov, komise pro rodinu, www.tovacov.cz
18.2. Kurz korálkování a drátování, sportovní hala Tovačov, www.spolekproaktivity.blogspot.cz
Sport:
20.2. Turnaj dorostenců v kopané, sportovní hala Tovačov, TJ Sokol Tovačov, oddíl kopané, Vladimír Vybíral
27.2. Regionální soutěž ve vybíjené, sportovní hala Tovačov
TJ Sokol Tovačov, oddíl SPV, marketa.hajdukova@seznam.cz, Milan Blaho
Březen:
5.3.
Sportovní ples, sportovní hala Tovačov, TJ Sokol Tovačov, Bohumír Vykoupil
6.3.
Dětské šibřinky, sportovní hala Tovačov, ZŠ a MŠ Tovačov, Marie Polčáková, tel. 581 731 304
24.3. Kurz korálkování a drátování, sportovní hala Tovačov, www.spolekproaktivity.blogspot.cz
25.3. Zahájení zámecké sezóny, město Tovačov, Květa Zajícová, tel. 723 334 794, www.tovacov.cz, http://
zamek.tovacov.cz
Sport:
12.3. Turnaj mladších žáků v kopané, sportovní hala Tovačov, TJ Sokol Tovačov, oddíl kopané, Vladimír Vybíral
19.3. Memoriál Bořika Otáhala – turnaj ve stolním tenise, sportovní hala, TJ Sokol Tovačov, oddíl stolního
tenisu, Jaroslav Pazdera
27.3. Velikonoční běh – 31. ročník, start před zámkem Tovačov, TJ Sokol Tovačov, Milan Blaho
Duben:
30.4. Pálení čarodějnic, zámecký park Tovačov, OST, o.p.s., Květa Zajícová, tel. 723 755 465, www.okraslovak.cz
Sport:
9.4.
Regionální přehlídka pohybových skladeb, sportovní hala Tovačov, TJ Sokol Tovačov, Česká asociace
Sport pro všechny, Milan Blaho
16.4. Losovací turnaj ve volejbale, školní hřiště při ZŠ v Tovačově, www.spolekproaktivity.blogspot.cz
Číslo 1/2016
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Květen:
8.5.
Májové oslavy spojené s oslavou 125 let od založení budov školy, zámecký park Tovačov, město
Tovačov, tel. 581 706 951, Květa Zajícová – tel. 723 334 794, www.tovacov.cz
Poznej své město, Tovačovský zámek, o.p.s., Eva Mézlová, tel. 731 023 340 (www.tovacovskyzamek.cz)
Sport:
28.5. Modelářská výstava, sportovní hala Tovačov
Turnaj v badmintonu, sportovní hala Tovačov, TJ Sokol Tovačov, oddíl badmintonu – Pavel Merta
Červen:
5.6.
Dětský den se Šancí, zámecký park Tovačov, Šance, o.s., město Tovačov, www.tovacov.cz
25.6. XIX. noční prohlídky zámku, zámek Tovačov, Tovačovský zámek, o.p.s., Eva Mézlová, tel. 731 023 340,
www.tovacovskyzamek.cz
25.6. Červnová noc, myslivecký areál, Myslivecké sdružení Haná Tovačov
Tovačovské Fěrtóšek – Letnice, přehlídka folklórních souborů, město Tovačov, Květa Zajícová, tel.
723 334 794, www.tovacov.cz, Hanácký soubor Hatě, Zdena Ludvová, tel. 606 724 971, e-mail: zdena.
ludvova@seznam.cz
Oslavy 695 let města Tovačova, město Tovačov, Květa Zajícová, tel. 723 334 794, www.tovacov.cz
Řezbářské dny, prodejní a prezentační výstava řezbářských a truhlářských prací žáků SŠ řezbářské,
Střední škola řezbářská, Nádražní 146, Tovačov, tel. 581 731 421, 581 731 464
Sport:
4.6.
Cyklování po okolí, cyklovýlet pro všechny věkové kategorie a milovníky „biku“, www.spolekproaktivity.blogspot.cz
11.6. Tovačovský plavecký maraton, plavecké závody, Tovačovská jezera, TJ Sokol Prostějov, Monika Bandíková, tel. 736 633 972
18.6. Oslavy k 95. výročí založení oddílu kopané v Tovačově, hřiště Pod Břízami, zámecký park Tovačov,
TJ Sokol Tovačov, oddíl kopané
Jarní regata tř. Vaurien, Jacht klub Tovačov, TJ Sokol Tovačov, oddíl jachtingu, Vlastimil Kohn
Předprázdninový turnaj žáků v tenise o přeborníka Tovačova, tenisové kurty, TJ Sokol Tovačov, oddíl tenisu, Petr Velický
Červenec, srpen:
2.7.
Rockový večer pro Šanci, Šance, o.s., město Tovačov, www.tovacov.cz
16.7 Procházka po bojišti z r. 1866, město Tovačov, Komitét 1866
Letní kino, nádvoří zámku Tovačov, město Tovačov, Květa Zajícová, tel. 723 334 794, http://zamek.tovacov.cz
Divadelní představení, nádvoří zámku Tovačov, město Tovačov, Květa Zajícová, tel. 723 334 794,
http://zamek.tovacov.cz
13.8. Tovačovský portál, zámecký park Tovačov, město Tovačov, Květa Zajícová - tel. 723 334 794,
27.8. Srpnová noc, myslivecký areál, Myslivecké sdružení Haná Tovačov
Září:
7. –
9.9.
10.9.
–
16.9.
24. –
25.9.
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Seminář aranžování květin floristů se Slávkem Rabušicem, město Tovačov - zámek, Květa Zajícová,
tel. 723 334 794, http://zamek.tovacov.cz
Prohlídky na zámku s květinovými aranžemi floristů, město Tovačov, Květa Zajícová, tel. 723 334
794, http://zamek.tovacov.cz
Svatováclavské hody v Tovačově spojené s se vzpomínkovou akcí ke 150. výročí bojů u Tovačova, zámecký park a zámek Tovačov, město Tovačov, tel. 581 706 951, www.tovacov.cz, Komitét 1866
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24. –
28.9.
28. 9.
Sport:
23. 9.

Hodová květinová výzdoba, zámek Tovačov, Tovačovský zámek, o.p.s., Eva Mézlová, tel. 731 023 340,
www.tovacovskyzamek.cz, město Tovačov, http://zamek.tovacov.cz
Den věží, město Tovačov, farnost Tovačov, http://zamek.tovacov.cz
Turnaj firem v nohejbale, školní hřiště v Tovačově, město Tovačov, Leon Bouchal, www.tovacov.cz
Podzimní sokolská regata tř. Vaurien, Jacht klub, TJ Sokol Tovačov, oddíl jachtingu – Vl. Kohn
Hodový turnaj žáků v kopané, hřiště Pod Břízami, TJ Sokol Tovačov, oddíl kopané, Vladimír Vybíral
Kurz „Nordic walking“, spolekproaktivity@seznam.cz, www.spolekproaktivity.blogspot.cz

Říjen:
30.10. Ukončení zámecké sezóny, zámek Tovačov, město Tovačov, Květa Zajícová, tel. 581 731 309, 723 334
794, http://zamek.tovacov.cz
Slavnost k Mezinárodnímu dni seniorů, město Tovačov, komise pro rodinu, www.tovacov.cz
Výlov Hradeckého rybníka, Hradecký rybník, Rybářství Tovačov, Jiří Zahradníček, tel. 581 731 179, 602
935 325
Dýňová slavnost, MŠ Tovačov, Marie Polčáková, tel. 581 731 304, 732 425 406
Kurz korálkování a drátování, sportovní hala Tovačov, www.spolekproaktivity.blogspot.cz
Listopad:
27.11. Rozsvěcení vánočního stromu, náměstí Tovačov, město Tovačov, Květa Zajícová, tel. 581 731 309, 723
334 794, www.tovacov.cz
Pietní vzpomínka na zesnulé, místní hřbitov, město Tovačov
Kurz korálkování a drátování, sportovní hala Tovačov, www.spolekproaktivity.blogspot.cz
Sport:
12.11. Pohodová sobota, sportovní hala, TJ Sokol Tovačov, Markéta Hajduková
Turnaj žáků v kopané, sportovní hala, TJ Sokol Tovačov, oddíl kopané, Vladimír Vybíral
Prosinec:
5.12. Mikulášování, zámek Tovačov, Místní organizace ČSSD, Zdena Dopitová, KRPŠ v Tovačově
10.Vánoce na zámku, zámek Tovačov, Tovačovský zámek, o.p.s., Eva Mézlová, tel. 731 023 340, www.tova11.12. covskyzamek.cz
Kurz korálkování a drátování, sportovní hala Tovačov, www.spolekproaktivity.blogspot.cz
Zpíváme koledy, zámek Tovačov, město Tovačov, Květa Zajícová, tel. 723 334 794, www.tovacov.cz
Prodejní a prezentační výstava řezbářských a truhlářských prací žáků SŠ řezbářské, SŠ řezbářská,
Nádražní 146., Tovačov, tel. 581 731 421, 581 731 464
Sport:
10.12. Turnaj v malé kopané, sportovní hala Tovačov, TJ Sokol Tovačov, oddíl kopané, Vladimír Vybíral
17.12. Memoriál Tomáše Hanečky a Fr. Přecechtěla ve stol. tenise, sportovní hala Tovačov, TJ Sokol Tovačov, oddíl stolního tenisu, Jaroslav Pazdera
26.12. Vánoční turnaj ve čtyřhře dospělých, sportovní hala Tovačov, TJ Sokol Tovačov, oddíl tenisu, Petr Velický
27.12. Turnaj ve volejbalu, sportovní hala Tovačov, TJ Sokol Tovačov, oddíl SPV, Milan Blaho
29.12. Turnaj ve stolním tenise o přeborníka Tovačova, sportovní hala, Tovačov, TJ Sokol Tovačov, oddíl
stolního tenisu, Jaroslav Pazdera
30.12. Turnaj v malé kopané mužů, sportovní hala Tovačov, TJ Sokol Tovačov, oddíl kopané, Vladimír Vybíral
Tenisový turnaj mládeže ve čtyřhře o přeborníka Tovačova, sportovní hala Tovačov, TJ Sokol Tovačov, oddíl tenisu, Petr Velický
Číslo 1/2016
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Kalendář nejvýznamnějších
bohoslužeb Římskokatolické farnosti
Tovačov v roce 2016
•

1. ledna, slavnostní novoroční bohoslužba, farní kostel sv. Václava. 9.00 hodin

•

10. února, Popeleční středa (zahájení postní doby), farní kostel sv. Václava, 17.00 hodin

•

20. března, Květná neděle (svěcení ratolestí, četba pašijí), farní kostel sv. Václava, 9.00 hodin

•

24. března, Zelený čtvrtek, mše svatá na památku poslední večeře Páně, farní kostel sv. Václava,
18.00 hodin

•

25. března, obřady Velkého pátku, farní kostel sv. Václava, 18.00 hodin

•

26. března, vigilie na Bílou sobotu (ze slavnosti Zmrtvýchvstání Páně), farní kostel sv. Václava,
20.00 hodin

•

27. března, slavnost Zmrtvýchvstání Páně, velikonoční bohoslužba, farní kostel sv. Václava,
9.00 hodin

•

28. března, bohoslužba na velikonoční pondělí, farní kostel sv. Václava, 9.00 hodin

•

24. dubna, slavnost sv. Jiří, mše sv. v hřbitovním kostele, 9.00 hodin

•

5. května, slavnost Nanebevstoupení Páně, farní kostel sv. Václava, 18.00 hodin

•

15. května, slavnost Seslání Ducha svatého, ukončení velikonočního období, farní kostel sv. Václava, 9.00 hodin

•

5. července, slavnost sv. Cyrila a Metoděje, patronů Evropy a hl. patronů Moravy, farní kostel
sv. Václava, 9.00 hodin

•

28. září, slavnost sv. Václava, patrona farnosti a města, farní kostel sv. Václava, 9.00 hodin

•

1. listopadu, slavnost Všech svatých, farní kostel sv. Václava, 9.00 hodin

•

2. listopadu, vzpomínka na všechny věrné zemřelé, hřbitovní kostel sv. Jiří, 17.00 hodin (poté
dušičková pobožnost na hřbitově)

•

20. listopadu, slavnost Ježíše Krista Krále, farní kostel sv. Václava, 9.00 hodin

•

24. prosince, půlnoční mše svatá, farní kostel sv. Václava, 22.00 hodin

•

25. prosince, slavnost Narození Páně, farní kostel sv. Václava, 9.00 hodin

•

26. prosince, svátek sv. Štěpána, farní kostel sv. Václava, 9.00 hodin

•

30. prosince, svátek sv. Rodiny, farní kostel sv. Václava, 18.00 hodin

•

31. prosince, bohoslužba na závěr občanského roku spojená s adorací, farní kostel sv. Václava,
16:00 hodin
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PLÁN AKCÍ CA BLAHO NA rok 2016
23.1.2016

Rakousko – Laa

termály

Cena 300,-Kč zahrnuje dopravu, vstupné do termálu 20 Euro, děti 16 Euro
4.2.2016

Mahenovo divadlo Saturnin

divadlo

Cena 600,-Kč zahrnuje dopravu a vstupenku (penzisté 500,-Kč, děti a studenti 440,-Kč)
2.3.2016

Troubky nad Bečvou divadelní představení Lordi

divadlo

Cena 300,-Kč zahrnuje vstupenku
26.3.2016

1.MP Ublo – Pozděchov - Lačnov

turistika

(cena 250,-Kč, děti 180,-Kč)
16.4.2016

2.MP Skály – Rešov - Sovinec

turistika

(cena 330,-Kč, děti 250,-Kč)
14.5.2016

3.MP Biskupice – Jaroměřice nad Rokytnou

turistika

(cena 380,-Kč, děti 280,-Kč)
11.6.2016

4.MP Radostín – Žďár nad Sázavou

turistika

(cena 380,-Kč, děti 280,-Kč)
3.9.2016

5.MP Na Skřítku - Sobotín

turistika

(cena 350,-Kč, děti 260,-Kč)
1.10.2016

6.MP Holštejn - Moravský Kras – Ostrov u Macochy

turistika

(cena 250,-Kč, děti 180,-Kč)
8.10.2016

Burčákový pochod (cena 260,-Kč)

turistika

5.11.2016

7.MP Březová – Velký Lopeník – Lopeník

turistika

(cena 250,-Kč, děti 180,-Kč)
Podrobnější informace a přihlášky:
Blaho Milan, Prostějovská 470, Tovačov 751 01, tel: 774887944, www.cablaho.cz

PLÁN AKCÍ KLUBU POUTNÍKŮ na rok 2016
29.1. – 31.1.2016

Zimní Slovenský Ráj

turistika

Cena 2250,-Kč zahrnuje dopravu, ubytování a stravu
29.4. – 1.5.2016

Český Ráj

turistika

Cena 1950,-Kč (děti do 10 let 1750,-Kč) zahrnuje dopravu, ubytování a polopenzi
17.6 – 19.6. 2016

Třeboň a okolí

cyklo

Cena 1650,-Kč zahrnuje dopravu, ubytování a snídani
1.7. – 10.7.2016

Rakousko – VYSOKÉ TAURY A DACHSTEIN

turistika

Cena 9800,-Kč zahrnuje dopravu autobusem, 7x kemp (spaní ve vlastních stanech, stan si je možné zapůjčit za
500,-Kč), českou polopenzi, průvodce, pojištění léčebných výloh, zákonné pojištění CK
9. – 11.9.2016

Velká Fatra

turistika

Cena 1950,-Kč zahrnuje dopravu, ubytování a polopenzi
Podrobnější informace a přihlášky:
Blaho Milan, Prostějovská 470, Tovačov 751 01, tel: 774887944, www.klubpoutniku.cz
Číslo 1/2016
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Pozvánky
Představte si luxusní kavárnu za nedělního dopoledne. Venku je krásný den a hostů v kavárně je
málo. Už jste se nasnídali, přečetli jste všechny noviny a teď jste se v pohodě opřeli v měkkém boxu
a zamyšleně se díváte na mísu koblih...

SATURNIN
Těšit se můžete na inteligentní humor i fantastickou odvahu vzít všednost útokem – třeba koblihami.
Protože, jak řekl Zdeněk Jirotka: nejtrestuhodnější formou roztržitosti je, když se lidé zapomínají
radovat ze života.
Autor: Zdeněk Jirotka, Martin Vačkář, Ondřej Havelka
Dramatizace: Jakub Nvota, Martin Sládeček
Režie: Jakub Nvota
Osoby a obsazení
Vypravěč
Saturnin
Teta Kateřina
Milouš

Dušan Hřebíček
Martin Siničák
Jana Štvrtecká
Štěpán Kaminský

Dědeček
Slečna Barbora Terebová
Doktor Vlach
Strýc František

Zdeněk Dvořák
Anette Nesvadbová
Roman Nevěčný
Michal Bumbálek

Mahenovo divadlo - Brno
Představení se koná 4. února 2016 (čtvrtek)
Cena 600,- Kč (penzisté 500,-Kč, děti a studenti 440,-Kč) zahrnuje dopravu + vstupenku
Odjezd autobusu:
Troubky – 16.20 hostinec U Peluhů
Tovačov – 16.30 od sportovní haly
Kojetín – 16.45 náměstí
Kroměříž - 17.00 Hanácké náměstí
Zahájení představení v 19.00

Podrobnější informace a přihlášky:
Blaho Milan, Prostějovská 470, Tovačov,
tel: 774887944, www.cablaho.cz

Hanácký taneční soubor Hatě Tovačov pořádá v sobotu 6. 2. 2016 od 20 h. svůj výroční 20. hanácké bál.
Slavnostního tanečního programu i půlnočního překvapení se zúčastní také zakládající členové spolku. Hosté
se mohou těšit také na taneční hudbu Kornet, dechovku Záhorská kapela a cimbálovou muziku Donava,
obvyklou tombolu, kuchyni paní Raškové a dobrou zábavu.
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TJ Sokol Tovačov, odbor Sport pro všechny zve příznivce sportu

na Regionální soutěž ve vybíjené,
která proběhne v naší sportovní hale
v sobotu 27. 02. 2016 od 9,00 hodin.
Pro zájemce, kteří by se této soutěže chtěli zúčastnit:
- soutěží se dle platných pravidel vybíjené,
- družstva desetičlenná koedukovaná,
- kategorie rok narození 2001 a mladší,
- startovné 40,- Kč/dítě,
- přihlášky zašlete do 20. 02. 2016 na email: marketa.hajdukova@seznam.cz

Zámek Tovačov
Návštěvnická sezóna roku 2016 bude mimořádně zahájena

v pátek 25.března.
Otvírací doba v roce 2016:
- duben, květen, září, říjen: sobota a neděle, 10 – 17 hodin
- červen, červenec, srpen: úterý – neděle, 10 – 18 hodin
- svátky a významné dny v době sezóny:
Velikonoce, 25. – 28. 3. 2016, 10 – 17 hodin
1. a 8. 5. 2016, 10 – 17 hodin
5. – 6. 7. 2016, 10 – 18 hodin
28. 9. 2016, 10 – 17 hodin
28. 10. 2016, 10 – 17 hodin
Kontakt:
Tel. +420 581 731 309, +420 723 334 794
e-mail: zamek@tovacov.cz
web: http://zamek.tovacov.cz

TJ SOKOL TOVAČOV
BĚŽECKÝ oddíl
pořádá 27. března 2016 (neděle velikonoční)

VELIKONOČNÍ BĚH
31. ročník běžeckého závodu na 7500 m
ZÁVOD JE SOUČÁSTÍ 36. ROČNÍKU VELKÉ CENY VYTRVALCŮ OLOMOUCKÉHO KRAJE
Prezentace 830 – 930 hod. ve sportovní hale
Start v 1000 hod. před zámkem
Kategorie: muži: 18 – 39 let, 40 – 49 let, 50 – 59 let, 60 – 69let, 70 a více let
ženy: 18 – 34 let, 35 – 44 let, 45 a více let
Startovné: 50 Kč
Číslo 1/2016

strana 21

Tovačovský kamelot

strana 22

Číslo 1/2016

Tovačovský kamelot

Česká asociace Sport pro všechny zve širokou veřejnost

na Regionální přehlídku pohybových skladeb.
Akce se uskuteční v sobotu 09. 04. 2016 ve sportovní hale od 9,30 hodin.

Číslo 1/2016
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Spolek ProAktivity Tovačov pořádá

LOSOVACÍ VOLEJBALOVÝ TURNAJ
kdy: 16. 04. 2016 od 9,00 hodin
kde: školní hřiště u ZŠ Tovačov
•
•
•
•
•

KAŽDÝ ÚČASTNÍK SE PŘIHLAŠUJE SÁM ZA SEBE
Z PŘIHLÁŠENÝCH ŽEN BUDOU VYBRÁNY KAPITÁNKY, KTERÉ SI VYLOSUJÍ SVÁ DRUŽSTVA
START KOMPLETNÍCH DRUŽSTEV NENÍ MOŽNÝ
KAŽDÝ TÝM SE BUDE SKLÁDAT ZE DVOU ŽEN A 4 MUŽŮ (BUDE-LI TO MOŽNÉ)
STARTOVNÉ 50 KČ NA OSOBU

Přihlášky na email: marketa.hajdukova@seznam.cz do 01.04.2016

Jarní pozvánka na Galavečer v Dubu 2016
Vážení přátelé,
dovoluji si vás pozvat již na 5. ročník benefičního galavečera
v Dubu 2016, který proběhne
dne 14. května 2016
v kostele Očištění Panny Marie v Dubu nad Moravou.
Po loňském mimořádně úspěšném koncertu přijala mé pozvání pro letošní rok legenda naší jazzové, swingové a populární
hudby paní

Eva Pilarová.
Celý galavečer doplní výstava fotografických obrazů Nadačního fondu Mathilda, který podporuje zrakově postižené, nevidomé a výcvik vodících psů. Účast na samotném galavečeru
potvrdila i jeho patronka paní hraběnka Mathilda Nostitzová.
Stejně jako všechny předchozí večery byly benefiční, tak i v tomto roce jsem se rozhodla
rozdělit výtěžek ze vstupného mezi kostel v Dubu nad Moravou a Nadační fond Malý Noe
z Olomouce.
Záštitu nad letošním benefičním galavečerem převzal ministr zemědělství ČR
Ing. Marian Jurečka.
Předprodej vstupenek bude zahájen již začátkem března.
Na setkání s vámi se těší Jitka Bláhová
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Inzerce

Husí farma Tovačov
Farma rodiny Opatrných, ulice Sadová 505, Tovačov, tel. 724850148,
koupí v k.ú. Tovačov zemědělské pozemky v ceně 200 000-250 000Kč/ha.
Můžou být i v menších celcích, popřípadě pronájem
za roční nájemné 7000Kč/ha (platba předem).

Národní týden manželství
Komise pro rodinu RM Tovačova v rámci
připravovaného programu 10. ročníku
NTM v Tovačově vyhlašuje

Fotosoutěž na téma

“Manželství není přežitek, ale prožitek“.
Soutěže se může zúčastnit každý, kdo nám zašle nebo osobně dodá fotografii ze svého manželského života, která
zobrazuje důležitou nebo zajímavou událost či životní perličku (mohou to být zajímavé svatební fotografie, momentky z důležitých událostí, dovolených, narození dětí, ev. vzpomínková fotografie na zesnulého partnera apod.).
K fotografii uveďte prosím vaše jméno, krátký doprovodný text dle vašeho uvážení, ev. jak dlouho jste (byli) manželi.
Z dodaných fotografií budou vylosování 3 výherci, kteří obdrží hodnotné ceny. Vylosování proběhne dne 13. 2. 2016
ve sportovní hale na džínovém bále.
Fotografie prosím zasílejte do 10. 2. 2016 na email mu@tovacov.cz nebo bouchalovadagmar@centrum.cz.
Fotografii lze dodat i osobně na sekretariát starosty města nebo dětské středisko, kde bude po oskenování vrácena.
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Manželství samo o sobě není ani dobré, ani špatné. Jeho zdar či nezdar je jedině v nás.
Oženit se znamená zdvojnásobit své povinnosti a napůl omezit svá práva.
Skutečná láska se nikdy nevyčerpá. A když se obrátíš k té pravé studni, bude tím štědřejší, čím více z ní budeš brát.
Před manželstvím mějte oči široce rozevřené a potom napůl přivřené.
Svou ženu bych si za manželku nechtěl vzít.
Kde je uzavíráno manželství bez lásky, tam brzy vznikne láska bez manželství.
Pouta manželství jsou tak těžká, že se musí dat dohromady dva, aby je unesli ... někdy i tři.
Láska je slepá. Manželství je geniální oční lékař.
Bůh nestvořil ženu z mužovy hlavy, aby mu poroučela, ani z jeho nohou,
aby byla jeho otrokyní, nýbrž z jeho boku, aby byla blízká jeho srdci.
Důvěra a láska musí chodit pospolu.

A. Maurois
A. Schopenhauer
A. de Saint-Exupéry
B. Franklin
G. V. Martialis
B. Franklin
A. Dumas ml.
S. Signoret
Talmud
B. Němcová
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