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OBČASNÍK OBECNÍHO ÚŘADU
UDÁLO SE V LEDNU A V ÚNORU
dětský maškarní karneval

6. února 2011 proběhl dětský karneval, na nějž se v
maskách přišly ukázat snad všechny děti z obce a nechyběly ani ratolesti z nejbližšího okolí.
Programem provázel DJ Míša, který
dětem připravil kouzelné nedělní
odpoledne. Mnoho dětí bylo odměněno za krásné masky a spousta
účastníků si také odnesla ceny z
tomboly. Rádi bychom touto cestou poděkovali všem sponzorům,
kteří přispěli svými dary.
novoroční brigáda v kulturním domě

Díky nečekaně velkému počtu dobrovolných brigádníků se podařilo vyklidit a uklidit sklepní prostory s vinárnou v suterénu kulturního domu. Hlavním záměrem je zprovoznění sauny, aby mohla
opět sloužit toveřským občanům, a zpřístupnění vinárny pro pořádání soukromých oslav a akcí. Revitalizace obou prostor si vyžádá určité investice, nejpozději do konce prvního čtvrtletí ale budou občanům opět
k dispozici.
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Ples Mateřské školy v Tovéři – poděkování
5. února 2011 se uskutečnil již 6. ples Mateřské školy.
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří
svou účastí a finančním příspěvkem za pozvánku na
ples nebo sponzorským darem do tomboly podpořili
činnost zdejší mateřské školy.
Poděkování patří i všem rodičům a příznivcům, kteří
se do přípravy plesu svou aktivní účastí zapojili, a v
neposlední řadě také OÚ v Tovéři za poskytnutí bezplatného zázemí v sále kulturního domu.
Díky této akci jsme získali sponzorskou částku ve
výši 10.000,- Kč od MUDr. Jana Paroulka z ordinace
ústní a čelistní chirurgie a MUDr. Lenky Hustákové z
ordinace pro děti a dorost.
Jsme rádi, že se ples mateřské školy stal již v obci
tradicí a doufáme, že všichni, kteří na ples zavítali,
se příjemně bavili a v příštím roce přijdou na tovéřský
ples mateřské školy znovu.
Jana Kráčmarová

ředitelka MŠ Tovéř
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založení tovéřského klubu důchodců

10. února proběhlo první setkání nově založeného
klubu důchodců. Jeho posláním je zprostředkovávat setkávání našich seniorů, organizovat zajímavé
besedy, přednášky, výlety a volnočasové aktivity.
Máme radost, že také v Tovéři máme spoustu aktivních seniorů, kteří mají chuť se společně bavit i
vzdělávat – vždyť na první setkání se jich dostavilo
hned třiadvacet.
Občerstvením seniory pohostil nový starosta, který
se jim tímto také osobně představil. Předsedou
klubu byl zvolen pan Josef Majer. Nejúspěšnějším
bodem programu bylo velkoplošné promítání
starých fotografií Tovéře: ohlas tohoto historického, někdy až detektivního ohlédnutí byl tak
veliký, že se v něm pokračovalo i při druhém setkání 24. února, na které již někteří členové přinesli
vlastní vzácné snímky. Aby si vesnice svou paměť
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uchovala i pro následující pokolení, budou ty
nejhodnotnější snímky digitalizovány, opatřeny
popisky a archivovány.
Členové se dohodli na pravidelném setkávání
zhruba desetkrát do roka. Pro letošní rok byly
navrženy termíny 24. března, 14. dubna, 12.
května, 9. června, 8. září, 13. října, 10. listopadu,
24. listopadu a 8. prosince. Informace o programech a akcích budou na stránkách www.tover.cz,
v obchodě a na nástěnce obecního úřadu.
poděkování za tříkrálovou sbírku

Dne 8. ledna 2011 proběhla v naší obci Tříkrálová
sbírka, kterou jako již tradičně pořádala Charita
Olomouc. Výtěžek 7.701,- korun českých bude
využit na humanitární pomoc. Děkujeme všem
dárcům, kteří svým finančním darem podpořili
dobrou věc.

POZVÁNKY A OZNÁMENÍ
velkoobjemový odpad – ve dnech 25. až 27.

března proběhne sběr velkoobjemového odpadu.
V tyto dny budou přistaveny kontejnery.
Sběr nebezpečného odpadu proběhne 26. března
od 11:00 do 11:45 hodin u hasičárny.
setkání důchodců – 14. dubna - Vítání jara.

toveřská skalka – 7. května od 9:00 hodin

proběhne úklidová brigáda v lokalitě Skalka, jejímž
cílem je vyčištění od odpadků, náletových dřevin a
podobně. Prosíme všechny, kdo mají chuť pomoci
při obnově a zvelebení této charakteristické místní
přírodní památky, aby se dostavili v uvedený čas
s vhodným nářadím (sekery, kolečka, hrábě). Budete překvapeni, jak se po důkladné asanaci tento
prostor zvětší a zkrásní! Na oslavu vzkříšení tohoto tradičního místa setkávání se zde od 17.00
do 21.00 hodin uskuteční kulturně-společenská
akce s názvem „Toveřská Country skalka“, na
níž vystoupí živě hudební skupina Heřmánek.
Občerstvení bude zajištěno.

Přijďte na příjemné posezení se zpěvem paní Mohaplové a exkluzivním tanečním vystoupením
dam z chválkovického domova důchodců.
12. května – Pěší výlet ke zrenovované romantické
studánce J. Wolkera nad Svatým Kopečkem, podle
kondice i Radíkovská věž.
9. června – Petang – posezení při kávě a čaji
zpestřené zasvěcením do nejoblíbenější společenské
hry západoevropských seniorů.
dětský den – 29. května od 14:00 hodin se mohou
děti těšit na dětský den v areálu koliby. Programem
jarní brigáda – 16. dubna od 9.00 hodin se bude provázet DJ Míša, který nejmenší bavil již
koná jarní úklid obce. Odklízení odpadků, úklid na dětském karnevalu. Příjemné odpoledne dětem
obecních cest po zimě – každý může před svým zpestří jízda na koni a další doprovodný program.
domem zamést, vyhrabat, posbírat odpadky a
připravit hromady ke svozu na kraji cesty. Vítáni zdarma za odvoz – obec daruje za odvoz bejsou dobrovolníci s vlastním nářadím. Společný tonové kusy a obrubníky. V Cihelně je uskladněna
úklid vesnice je záležitostí nás všech.
suť z opravy silnice od obchodu k rybníku. Kdo by
měl zájem o tento materiál například do základů
velikonoční turnaj ve stolním tenise
na stavbu domu, ať se informuje na obci.
23. dubna pořádá pohostinství U Zubra od 11:00
hodin turnaj ve stolním tenise v prostorách kul- obec nabízí k pronájmu místnost vedle
turního domu v Tovéři. Startovné je 100,- Kč a knihovny o rozloze cca 20 m2. Zájemci mohou
bude použito na občerstvení pro hráče. Přihlásit se předložit písemné nabídky na obecním úřadě.
můžete u hostinského nebo na obecním úřadě.
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KULTURNÍ, SPOLEČENSKÉ A SPORTOVNÍ VYŽITÍ
stolní tenis – rádi bychom upozornili na možnost

využití vybavení pro stolní tenis, které je k dispozici v kulturním domě. Místní zájemci mohou
prostory i dva stoly využívat zdarma po předchozí
dohodě se starostou. Je potěšitelné, že restaurace U
Zubra pamatuje i na sportovní vyžití a pokračuje
v pořádání turnajů – o nejbližším „velikonočním
šampionátu“ informujeme v rubrice pozvánky a
oznámení.
sauna – na Josefa 19. března 2011 byla ve sklep-

ních prostorách kulturního domu zprovozněna
sauna. Do konce dubna projde zkušebním provozem, aby byla plně připravena na hlavní
saunařskou sezónou, která začne na podzim.
Zájemci se mohou nahlásit osobně nebo telefonicky na tel: 725 490 430. Jde především o službu
toveřským občanům, která se v minulosti velmi
osvědčila a kterou bude OÚ zpoplatňovat pouze
do výše provozních nákladů. Věříme, že lidé této
možnosti, jak udělat něco pro své zdraví a pohodu,
začnou opět využívat.

vinárna „peklo“ – vybavené zázemí kulturního

domu je možno využít na soukromé společenské
akce a setkávání.
aerobik – každou středu od 18.00 hodin probíhá

v sále kulturního domu cvičení s profi instruktorkou Jiřinkou Bačovou. Intenzivní 2hodinový aerobik se plánuje v pátek 1. dubna v 17:00–19:00
nová kabelová televizní stanice – obci byla

nabídnuta možnost přidat novou televizní stanici
prima love. Občané, kteří mají kabelovou televizi a projeví o tento program zájem, se mohou
přihlásit na obecním úřadě. V případě, že se přihlásí dostatečné množství zájemců, obecní úřad tento
program za roční předplatné 18.000,- Kč zakoupí.
Mateřská škola v Tovéři pořádá dne 2. 4. 2011
od 8:30 – 11:30 hodin v kulturním domě v Tovéři
prodejní burzu sportovního vybavení - oblečení
- postýlek, sedaček a dalších věcí pro malé děti.
Mateřská škola zajistí pouze prodejní místo.

UPOZORNĚNÍ
– na základě rozhodnutí
výběrového řízení započnou 2. května 2011 práce
na okružní křižovatce v centru naší obce. Stavba
bude trvat přibližně 50 dnů. S její výstavbou bude
také spojena oprava povrchu vozovky od obecních bytů po mateřskou školu v délce asi 500
okružní

křižovatka

metrů. Budou vybudovány přechody pro chodce a
osvětlení. Tímto významným projektem se omezí
rychlost dopravy při průjezdu obcí a přispěje se
k bezpečnosti chodců. Upozorňujeme na omezení
provozu v tomto období poblíž křižovatky a v jejím okolí.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
významná životní jubilea

úmrtí

V následujícím čtvrtletí (duben, květen, červen)
nemáme v naší obci žádného jubilanta.
vítání občánků

12. února zemřel ve věku 62 let Ludvík Bombík.
22. února zemřel ve věku 63 let Jiří Kuba.
Čest jejich památce.

19. února 2011 proběhlo vítání občánků na obecním úřadě v Dolanech. Z naší obce byli účastni
manželé Hudcovi s dcerou Elenou.
nově narození

10. ledna
Krištof Heitl
24. února
Pavel Mádr
Přejeme hodně štěstí a rodičovské lásky.
Zastupitelstvo naší obce se rozhodlo každému
novorozenému občánku naší obce (počínaje
začátkem roku 2010) založit spořitelní knížku s
počátečním vkladem 1.000,- Kč.
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významné výročí

12. května tohoto roku uplyne 10 let od úmrtí
významného toveřského rodáka, malíře a kreslíře
Františka Šnajdra. V okolí jeho rodné vsi vznikaly
nesčetné tempery, oleje, akvarely a kresby, v nichž
oslavoval krajinu, kterou důvěrně znal. Až do 30.
dubna probíhá v olomoucké Veteran aréně výstava
s názvem “Tři generace Šnajdrů”, na níž je možné
kromě jeho méně známých obrazů shlédnout i výtvarná díla jeho nadaných potomků, syna Miroslava
a vnuka Miroslava mladšího.
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ZE ZASEDÁNÍ TOVEŘSKÉHO OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
výpis ze

4. zasedání ze dne 7. února 2011

PROJEDNÁVANÉ BODY:
• Kontrola plnění usnesení ze 3. zasedání
• Schválení obecně závazné vyhlášky č.1/2011 o
místním poplatku ze psů, platnost od 1.3. 2011
• Schválení obecně závazné vyhlášky č.2/2011
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů s platností
od 1. 3. 2011
• Schválení obecně závazné vyhlášky č.3/2011 o
místním poplatku za užívání veřejného prostranství s platností od 1. 3. 2011
• Návrh na odkup pozemků p. č. 463/2 a 460/12
s navrženou prodejní cenou 650,- Kč/m2.
Schváleno, následně bude vypracována kupní
smlouva, v níž budou stanoveny bezúročné splátky na dobu 5 let po 50.000,- Kč/rok.
• Návrh smlouvy o uzavření smlouvy budoucí o
zřízení věcného břemene při přeložce NN – p.
Navrátilová – Večerka. Návrh bude projednán v
souvislosti s projektem okružní křižovatky.
• Schválení všeobecných podmínek pronájmu
prostor KD Tovéř
• Schválení postupu obce vůči neplatičům
–neplatiči budou obesláni doporučenými dopisy s upozorněním na splatnost dlužné částky
do 30. 3. 2011. Po neuhrazení bude přistoupeno
k vymáhání dluhů.
• Projednání cenového vypořádání s nájemci
obecních bytů č. p. 171. Přítomný JUDr. J. Jansa seznámil ZO s problematikou nájemních
smluv a s dalším postupem v jednání s nájemníky domu č. 171. ZO Tovéř pověřuje starostu
k jednání na základě vypracované tabulky – rozeslat nájemníkům již vypracované smlouvy s
udáním ceny nájemného 20,- Kč za m2 + dorovnání částky ceny bytu ke stávající platbě.
• Odprodej části obecního pozemku parc. č. 421,
422 ing. Stejskalovi: Protože zájemce nedodal
potřebnou dokumentaci, jednání o prodeji bylo
odloženo.
• Starosta obce seznámil ZO s revizí a aktualizací nových pojistných smluv – pojišťovací
makléřství Bohemia.

• Výměna zesilovačů fy Montan na rozvodech KT.
ZO odkládá řešení na další zasedání zastupitelstva z důvodu hospodaření (bude známa částka
potřebná na budování okružní křižovatky).
• Seznámení s úkoly velitele JSDH Tovéř p. Vratislava Brodackého - úkoly budou předány k
podpisu veliteli JSDH
• Okružní křižovatka – postup při realizaci v
návaznosti na výši prostředků uvolněných obcí.
Počátek výstavby v průběhu duben – květen
2011. ZO pověřuje starostu (místostarostu) k
jednání s Krajským úřadem Olomouckého kraje v této záležitosti, mimo jiné třeba zjistit procentní výši podílu, kterým se bude obec podílet
na realizaci.
• Návrh na řešení problémů psích exkrementů
a bioodpadů. Bioodpad – starosta seznámil s
nabídkou od firmy REMIT; záležitost je nutno
dořešit ještě v roce 2011, od roku 2012 mají
obce povinnost sběr zajistit.
• Návrh na výzvu k občanům (publikované ve
zpravodaji popř. vysílané rozhlasem), aby na
veřejných prostranstvích uklízeli exkrementy po
svých psech.
• ZO pověřuje starostu k projednání odstranění
skládky na příjezdu do Tovéře (cihelna) s vlastníkem pozemku
• Starosta seznámil ZO Tovéř se stavem prací v
prostorách sauna, vinárna.
Vinárna – funguje, bylo doplněno zařízení a
vybavení potřebné k užívání.
Sauna - probíhá rekonstrukce – voda, elektřina, zednické práce.
• Kulturní komise předložila plán akcí na rok
2011.
• Kontrolní výbor předložil plán činnosti na rok
2011, finanční výbor předloží plán na dalším
zasedání.
• Starosta obce seznámil ZO Tovéř s výsledkem
auditu provedeného Krajským úřadem Olomouc, výsledek je vyvěšen na úřední desce OU
Tovéř.
• Dodatek č. 3 ke smlouvě o závazku veřejné služby
mezi obcí a Veolia transport - navýšení ceny za
provoz veřejné dopravy. ZO schvaluje dodatek
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č. 3 ke smlouvě o závazku veřejné služby.
jetku obce, kanalizace je smlouvou převedena.
Seznámení s přípravou smluv o převedení částí
• Navýšení ceny za svoz komunálního dopadu od
soukromých pozemků do vlastnictví obce – cesfirmy REMIT s.r.o – dodatek č. 13 ke smlouvě
ta Mejzlík-Šlotíř. Informace o postupu převodu
o dílo na zajištění svozu a likvidaci odpadu.
vodovodního a plynového řádu mezi obcí a
ZO schvaluje dodatek č. 13 ke smlouvě o dílo
manželi Šlotířovými.
na zajištění svozu a likvidaci odpadu - pověřuje
prověřit nabídky ostatních poskytovatelů těchto • Seznámení se stavem a revizemi na obecním
služeb.
majetku. ZO pověřuje starostu zajistit a nechat
provést revize obecního majetku.
• Žádost o dotaci na výměnu oken na hasičské
zbrojnici. Starosta seznámil ZO se stavem – • Snížení odměn zastupitelstva obce. ZO Tovéř
byly osloveny tři firmy na vypracování nabídky,
schvaluje snížení odměn zastupitelů obce dle
které již byly předloženy, byla podána žádost na
zákona o 5%.
Krajský úřad Olomouckého kraje na dotaci – • Diskuse - Ing. Anna Kopřivová upozornila na
možno získat až 50% ceny.
dodržování Obecně závazné vyhlášky č.3/2011
• Manželé Šlotířovi předložili obci smlouvu o
o místním poplatku za užívání veřejného prospřevodu splaškové kanalizace do správy a matranství.
výpis z

5. zasedání ze dne 23. února 2011

• Okružní křižovatka. Smlouva o společném
postupu zadavatelů mezi Krajským úřadem
Olomouckého kraje a obcí Tovéř. Na základě
přijaté smlouvy od Krajského úřadu z 21. 2. 2011
bylo svoláno zasedání za účelem obeznámení
podmínek této investiční akce. K diskusi byl
přizván projektant stavby Ing. Petr Doležel.
Na základě podaných informací ZO souhlasí s
výstavbou okružní křižovatky a s přijatou smlouvou o společném postupu zadavatelů. Dle této
smlouvy bude zahájena stavba 15. 4. 2011 a
předpokládaný konec stavby 31. 8. 2011.
V době od 7. 3. - 14. 3. 2011 proběhne hodnocení investorských nabídek, kterého se zúčastni
jeden z členů ZO Tovéř (Majer, Večeřa). Zastupitelstvo obce Tovéř souhlasí s přijatou smlouvou č. 2011/00241/OlEP/OSB o společném
postupu zadavatelů.
• Doplněný návrh smlouvy o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene při přeložce
NN p. Navrátilová. Na základě připomínek
ze 4. zasedání ZO byly provedeny úpravy
předloženého návrhu smlouvy s dodatkem ke
smlouvě č. 1 mezi obcí Tovéř a ČEZ Distribuce,
a.s. zastoupenou firmou ELMO-SA, spol. s.r.o.
ZO Tovéř schvaluje smlouvy o zřízení věcného
břemene při přeložce NN s i s dodatkem.
• Žádost o vydání souhlasu ke stavbě rodinného
domu na parcele č. 214 v k. ú. Tovéř. Na základě
informací poskytnutých stavebním úřadem v

•

•

•
•

Dolanech Ing. Škrnou bylo ZO seznámeno se
situací (podmínka věcného břemene ke vstupu
k nově vybudovanému objektu) a nemá námitek za předpokladu obdržení podmínek stanovených stavebním úřadem Dolany.
Posouzení žádosti p. Lercha k povolení stavby
rodinného domu na parcele č. 434/5 v k. ú.
Tovéř. ZO bylo seznámeno se situací v dané
lokalitě. Ta je dle změny č. 1 územního plánu
z roku 2002 určena k výstavbě devíti rodinných domů. Tuto žádost je nutné projednat se
stavebním úřadem Dolany na základě dodržení
regulativů územního plánu (uliční čára, sjezd na
pozemek). Výsledek jednání bude projednán na
dalším zasedání.
Na základě příspěvku Ing. P. Doležela proběhla
diskuse o záměru vybudování cyklostezky v obci
Tovéř. K tomuto záměru má ZO rozdílný názor
vzhledem k nedostačujícím investicím a nevhodnosti řešení napojení do obce Samotíšky.
Na základě připomínky Ing. J. Brodackého se
provede kontrola napojení kanalizace z řadových
domů za KD.
Ing. P. Doležel připomněl odklizení betonového sloupu elektrického vedení u rybníka a odstavení vozu na zelené ploše - ZO prověří.

Podrobný zápis ze zasedání zastupitelstva máte
možnost shlédnout na úřední desce a na webových
stránkách obce: www.tover.cz
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Z MORAVSKÉHO NÁRODOPISU ...
Symbolem Velikonoc jako svátku jara
jsou na celé Moravě větvičky jívy zvané
kočičky, tedy lépe řečeno svěcené kočičky. V
evropské kultuře nahradily palmové ratolesti,
kterými byl Ježíš vítán při příjezdu do Jeruzaléma.
Lidé odpradávna věřili, že „kočičky“ posvěcené na
Květnou neděli mají magickou moc. Tři kočičky
z posvěcené snítky bývaly prý lékem proti bolesti v krku a zimnici. Přidávaly se také kravám do
krmení, aby dobře dojily. Hospodář kladl větvičky
jívy za krov a zapíchával je na kraj pole. Věřil, že
stavení bude ochráněno před bleskem a že úrodu

nepomlátí kroupy.
Na Velký pátek pomáhal vrbový proutek otevřít
zemi i skálu a ukázat tak skryté poklady. Dívky
se chodívaly tento den česat pod velkou vrbu, aby
měly dlouhé a zdravé vlasy.
A nakonec na Velikonoční pondělí chlapci
chodili a chodí po koledě a šlehají dívky pomlázkou spletenou z čerstvých vrbových proutků,
aby byly čiperné a veselé po celý rok. S Velikonocemi jsou na Moravě spojeny například i
obyčejné kopřivy, které se přidávají do velikonočních nádivek.

V historickém ohlédnutí vám přinášíme nejstarší
dochovanou rodinnou fotografii toveřského starosty Františka Vajdy (1877−1961), který zde
starostoval v letech 1908−1924 a 1928−1938,
tedy úctyhodných 27 let. Na snímku je zachycen

se svými syny Josefem (nejstarším, v zadní řadě
vlevo, který pokračoval jako sedlák na toveřském
gruntě až do jeho zabrání komunisty v roce 1954)
a Janem (později hospodařil na statku rodičů
své ženy v Senici na Hané), ženou Marií (rozenou Spáčilovou), dcerou Marií
“Maňkou” a nejmladším synem Františkem. (V zadní řadě
vpravo manželčin bratr). Fotografie byla pořízena kolem
roku 1925 v olomouckém ateliéru Wasservogel a je pozoruhodná mimo jiné i tím, že
JUDr. František Vajda (zde asi
dvanáctiletý) je dnes ve svých
98 letech nejstarším žijícím
toveřským rodákem. Poslední
léta svého života tráví v Norbertinu, domově pro seniory na
Svatém Kopečku.

Obrázky

z historie

Zpravodaj vydává obec Tovéř, kontakt: Marta Šubrtová 731 900 647, martasubrtova@seznam.cz
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Pokud i vy najdete ve svém rodinném archivu vzácnou fotografii, k
níž se vážou zajímavé vzpomínky
či informace spjaté s historií naší
vesnice, budeme rádi, pokud se o ni
rozhodnete podělit s ostatními spoluobčany prostřednictvím Toveřského
zpravodaje.

