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OBČASNÍK OBECNÍHO ÚŘADU
UDÁLO SE V BŘEZNU, DUBNU, KVĚTNU A ČERVNU
jarní brigáda
Děkujeme brigádníkům, kteří pomohli při
jarním úklidu obce. Především pak těm
malým, kteří se úkolu zhostili na jedničku!
Kromě uklízení odpadků z příkopů a
zelených ploch kolem obce jsme uklidili i
před obecním úřadem a školkou, vyčistili
jsme rybník a úklid dokončili důkladnou
asanací porostu ve Skalce, která tak do budoucna může sloužit jako dějiště pro kulturní
akce. Zhruba 15 dobrovolníků za 3 hodiny
posbíralo 20 pytlů, celkem tedy víc jak 200
kg odpadu. Tato úklidová brigáda byla velmi
přínosná a zjara příštího roku ji jistě zopakujeme – čistá obec je přece naší vizitkou.

turnaj v bowlingu
Naše obec se poprvé zúčastnila již tradičního bowlingového turnaje mezi obcemi Olomoucka, který probíhal
v dubnu na bowlingových drahách Bojanovského sportbaru v Liboši u Štěpánova. Čtveřice netrénovaných
dobrovolníků od třiceti do pětašedesáti let vytvořila
smíšené družstvo, které naši obec reprezentovalo
bez vyhlídek na stupně vítězů, neboť většinu družstev

této „ligy“ tvořili již zkušení hráči. Tato skutečnost nás
nicméně neodradila, s každým dalším kolem jsme
získávali lepší skóre a tak konečné 8 místo z 10 je
důkazem, že v příštích ročnících můžeme své umístění
ještě vylepšit. Pokud se mezi vámi najde někdo, kdo by
měl chuť reprezentovat obec v tomto sportu, může se
v předstihu přihlásit u starosty.

velikonoční turnaj ve
stolním tenise
Pod patronací Hospůdky U Zubra se uskutečnil místní turnaj ve stolním tenise. Sportovního klání se zúčastnilo
jedenáct soutěžících, jediná zástupkyně ženského pohlaví mezi
samými muži nicméně dokázala
v odvážné konkurenci vybojovat
třetí příčku. Aktivně strávené sobotní dopoledne s občerstvením
i spoustou cen bylo pro všechny
účastníky příjemným zážitkem,
který si rádi zopakují i při příštím
ročníku, na nějž snad zavítá více
sportuchtivých občanů.
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toveřská skalka

Při jarní úklidové brigádě byla
důkladně vyčištěna i Skalka, a
proto nebránilo nic tomu, abychom
za účasti skupiny Heřmánek zorganizovali v této přírodní lokalitě
příjemné odpoledne při country
hudbě a bohatém občerstvení.
Vydařené slunečné počasí pak
bylo už jen příslovečnou třešničkou
na dortu. Vzhledem k nečekané
účasti a vysokému hodnocení
mnohých přítomných občanů jsme
se rozhodli tuto původně ojedinělou
akci vyhlásit 1. ročníkem „Toveřské
Skalky“; další ročník se bude
konat druhou květnovou sobotu –
přesněji 12. 5. 2012.

pasování předškoláků – Dne 17. června se v

areálu MŠ Tovéř uskutečnil Dětský karneval pro děti a
rodiče, kteří mají své ratolesti ve školce, s následným pasováním předškoláků na budoucí školáky.
S docházkou do MŠ Tovéř se rozloučili: Lucie Markvartová, Jakub Sanetrník, Michal Navrátil, Nikola
Večeřová, Viktorie Hedová, Matěj Řehák, Markéta Bílková, Vojtěch Zdařil a Kristýna Malá
VŠEM JMENOVANÝM PŘEDŠKOLÁKŮM PŘEJEME
HODNĚ ŠTĚSTÍ A ÚSPĚCHŮ VE ŠKOLE I V ŽIVOTĚ!

dětský den Zhruba 160 dětí s rodičovským doprovodem se v neděli 29. května sešlo v prostorách Toveřské
koliby na Dětském dni. Množství atrakcí jako skákací
hrad, projížďka na koni nebo nejrůznější soutěže o ceny
byly spolu s bohatým občerstvením zárukou úspěchu.
Úsměvy a nepřetržitý jásot těch nejmenších nám byly
zároveň odměnou i ujištěním, že se odpoledne vydařilo.
Ještě jednou bychom chtěli touto cestou poděkovat

sponzorům, díky nimž byla radost našich ratolestí úplná.
I v tomto případě jsou pro nás vaše kladné ohlasy závazkem, abychom dětský den v tomto duchu uspořádali i v
příštích letech.

– 2–

ročník XVII 				

číslo 2

červen 2011

SETKÁVÁNÍ DŮCHODCŮ
Jak jsme informovali již
v minulém čísle, od února probíhá pravidelné
setkávání
důchodců.
Obec chce organizováním akcí pro nejstarší
občany přispět k jejich
aktivnějšímu a pestřejšímu životnímu stylu, který
je slovy profesora Oty
Gregora
“nenásilným
předpokladem” pro prodloužení vitality důchodového věku.
Zahajovací pololetí se
neslo v duchu poznávání naší minulosti, v
návaznosti na zpracování archivních fotografií a záznamů,
jimiž přispěli aši starší
spoluobčané a jež by
měly sloužit budoucím generacím v duchu antického
hesla amari non, nisi nota posunt – “Nemůžeme mít
rádi to, co neznáme”. Na březnovém setkání byl program věnován taktéž zejména historii. Tu připravil a
přednesl pan Josef Majer, který přiblížil minulost naší
lokality od mladší doby kamenné (4500 př. n. l.) až po
19. století. Dubnové setkání se uskutečnilo v sále kulturního domu a mělo motto „Vítání jara“. Dobrou náladu
a svěžest přivezly i tanečnice z chvalkovického Domova
důchodců a pěvecké vystoupení paní Mohaplové ještě
umocnilo příjemný zážitek z celého setkání. První výlet
Klubu důchodců byl naplánován na květen a zaměřil
se na návštěvu výstavy „Tři generace Šnajdrů“ . Velice
cenným průvodcem po této výstavě byl syn Františka
Šnajdra, rovněž malíř Miroslav, který zasvěceně vyprávěl
o motivacích a technikách vzniku vlastních i otcových
obrazů. Pro všechny přítomné to byl vzácný zážitek, za
který ochotnému panu Šnajdrovi ze srdce poděkovali.
V květnu za krásného počasí důchodci uspořádali vycházku k legendární, rekonstruované studánce básníka
Jiřího Wolkera, která se nachází v tichém a idylickém,
avšak málo navštěvovaném zákoutí V Hájku v blízkosti
véskovských polí, a návaznou procházku na Fort číslo
II. tereziánského opevnění v Radíkově, kde se skupiny

ujal průvodce a seznámil je se zajímavou minulostí tohoto pozoruhodného historického stavebního komplexu.
Na poslední setkání seniorů byly naplánovány pohybové aktivity, konkrétně petang, oblíbená společenská
hra francouzských důchodců. Vzhledem k tomu, že po
předcházejících deštích byl terén poměrně podmáčen,
proto byla tato hra přesunuta na jiný termín. Opékání,
či spíše uzení kabanosu však nepříznivé počasí nezhatilo a pohodové posezení pokračovalo na Kolibě pod
přístřeškem. První půlrok našeho nového klubu ukázal,
že má jeho existence smysl a našel si své pravidelné
příznivce. Přes prázdniny setkávání nebudou, program
na další pololetí je nastíněn níže.
			
Zpracoval Josef Majer
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předběžný návrh programu Klubu
důchodců na druhé pololetí roku 2011:
soutěž ve sportovní hře petang; přednáška Mgr.
Jarmily Škrabalové na téma „Byliny léčí“; osvětová
beseda Marty Vlachové, mluvčí policie v Olomouci, o bezpečnosti důchodců; vyprávění manželů
Šubrtových s promítáním pod názvem „Proč se
Toveřák v Himálaji nezadýchá“, kde se podělí o
svá nedávná dobrodružství v asijských velehorách;
přednáška s filmovou projekcí Vítězslava Dokoupila o stavbě horské nemocnice v Pákistánu; neformální povídání otce Jana nebo otce Vojtěcha z
komunity Blahoslavenství v Dolanech v adventní
době předvánoční. Setkání jsou naplánována na
tyto termíny: 8. září, 13. října, 10. a 24. listopadu,
8. a 22. prosince. Informace o programu a možných
změnách budou uvedeny na stránkách obce a na
vývěsce v obchodě.
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TOVÉŘSKÁ OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA
Výstavba okružní křižovatky začala dle plánu v pondělí 2.
5. 2011. V průběhu stavby docházelo k neočekávaným
komplikacím a termín dokončení výstavby byl posunut
především z těchto důvodů:
- vzhledem k nevyhovujícím statickým zátěžovým
zkouškám na sanované pláni byla provedena záměna
podkladní vrstvy splňující lepší kvalitativní parametry,
ale vyžadující technologickou přestávku pro zrání stabilizace
- průsakem balastních vod, které bylo nutné
oddrenážovat do povrchové kanalizace, vznikla nutnost
opravy splaškové kanalizace DN 500
- vzhledem ke stávající uzávěrce bylo se Správou silnic
Olomouckého kraje jako investorem komunikace dohodnuto i vyspravení a zpevnění pravých krajnic u ostrůvku
na začátku obce směrem na Dolany, poničených mimo
jiné i vlivem extrémního zatížení při rychlém nájezdu
těžkých nákladních aut.
- zprovoznění přeložky plynovodního potrubí před obecním úřadem bylo umožněno až po provedené kolaudaci
stavebním úřadem Dolany.

Průjezd na Dolany a částečný průjezd na Samotišky
byl otevřen v pátek 17. června 2011. Od tohoto data je
pro motorovou dopravu opět zahrazena polní cesta
„Třináctka“ (od rybníka k ZŠ Dolany).
Kolaudace celé okružní křižovatky proběhne
v pondělí 4. července 2011 (pokud nebude trvale
počasí proti tomuto termínu), tedy den před Tovéřskými
hody. Tímto datem vše přechází do normálního provozu
(autobusy, jízdní omezení, parkování apod.) Výsledkem
bude krásná nová křižovatka a silnice směrem na Dolany. Víme, že omezení se dotkla většiny z nás, a proto
bychom vám všem chtěli poděkovat za pochopení a
trpělivost.
Informace o všech akcích a fotodokumentaci
si můžete prohlédnout na stránkách obce:
www.tover.cz

POZVÁNKY A OZNÁMENÍ
hody
Obecní zastupitelstvo a sbor dobrovolných
hasičů zve všechny občany na Tovéřské hodové slavnosti, které se budou konat dne 5. července 2011. Jako
každý rok bude program zahájen mší svatou u kapličky
na návsi v 10:00 hodin, odpolední program pak bude od
14:00 hodin. K dispozici bude skákací hrad, skluzavka,
projížďka na koních, pro děti již tradičně hasičská pěna a
možná přijde i kouzelník. K odpolednímu programu bude
hrát dechová skupina Dolanka a cimbálová muzika Alice
Solařové. Večerní zábavou nás pak provede hudební skupina YANTAR.
Informace pro starší spoluobčany – pokud se chcete přijít
podívat na hody, chcete se zúčastnit mše u kapličky, ale
zdravotní stav vám nedovoluje přijít, dejte nám vědět na
obec a my vás přivezeme i odvezeme.
Vedení obce se rozhodlo uspořádat historickou akci

fotografování všech občanů tovéře
Akce proběhne v sobotu 3. září 2011 v 15:00 hodin
na travnatém porostu hřiště u tenisových kurtů. Jde o
společné foto všech občanů Tovéře, kteří chtějí být takto zdokumentování pro příští generace. Nápad vznikl
při prohlížení starých fotografií na setkání tovéřských
důchodců, kde byla vidět radost z toho, jak pamětníci
poznávali své sousedy, kamarády, praotce apod.
Myslíme si, že něco podobného budou zažívat i naši
vnuci, vnučky, pravnuci a pravnučky za pár desítek let
při prohlížení dokumentu, který takto vznikne. Materiál
se dá použít mimo jiné na vytvoření kalendáře obce
Tovéř a vytvoření nového webového pozadí našich
stránek. Obec Tovéř má dnes zhruba 570 občanů a

turnaj v nohejbalu Pro sportovně založené
občany vyhlašuje Hospůdka U Zubra na 9. července v
10:00 hodin turnaj v nohejbalu. Přijďte si protáhnout své
tělo, posilnit se šťavnatým občerstvením a aktivně si užít
sobotu.
dámský turnaj ve stolním tenise V předstihu

oznamujeme, že v pátek dne 4. listopadu proběhne
v sále toveřského kulturního domu ženský turnaj ve
stolním tenise. O této akci informujeme dopředu, aby
případné zájemkyně o tento sport využily možnosti začít
co nejdříve trénovat – a to v kulturním domě kdykoliv
po domluvě na obecním úřadě – a zdarma! Veškeré
potřebné vybavení je k dispozici.

mateřská škola bude v průběhu prázdnin uzavřena
v těchto termínech: 11. 7. – 21. 8. 2011
bylo by hezké se sejít v co největším počtu obyvatel a vytvořit tuto nezapomenutelnou památku všech
sousedů, dětí, rodičů, dědečků a babiček. Dáváme
tuto informaci ve známost s dostatečným předstihem,
abyste si mohli udělat pár minut času na toto focení,
a pochopitelně na následné posezení se sousedy.
Přichystáme posezení v areálu koliby s cimbálovou
muzikou, občerstvením a všemu co si tato výjimečná
chvíle zaslouží. Doufáme jen, že naše plány nezhatí
počasí!
Informace pro starší spoluobčany – pokud se chcete
této akce zúčastnit, ale zdravotní stav vám nedovoluje přijít, dejte nám vědět na obec a my pro vás
přijedeme a zase vás odvezeme.
				
Starosta obce
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KULTURNÍ, SPOLEČENSKÉ A SPORTOVNÍ VYŽITÍ
knihovna Provoz knihovny bude po dobu letních

prázdnin omezen. Knihovna bude otevřena následovně
vždy od 16:00 do 19:00 hodin:
červenec: 7. a 21. 7., srpen: 4. a 18. 8.
Od září pak již pravidelně každý čtvrtek. Tento rozpis
bude vyvěšen i v obchodě, případná změna bude uvedena tamtéž. 		
			
Ludmila Bačová, knihovnice

aerobik s jiřinkou Bez ohledu na roční dobu
pokračuje aerobní cvičení s Jiřinkou i v letním období –
každou středu v 18:30 hodin v sále kulturního domu v
Tovéři. Pokud bude dostatečný zájem, budou i 2 hodinové pátky, dle dohody.

sauna Jak již bylo ve Zpravodaji psáno, od podzimu bude fungovat sauna. Pokud plánujete této služby
využívat pravidelně, je vhodné si co nejdříve zamluvit termíny. Zároveň připomínáme, že čím větší bude skupina,
tím levněji provoz na osobu vyjde. Podrobnější informace
získáte přímo na obci.
tovéřský country bál

Pohostinství U Zubra
pořádá 20. srpna 2011 Country bál v areálu Koliby od
18:00.

hasičský den Místní Sbor dobrovolných hasičů

pořádá dne 1. října soutěž o Pohár obce Tovéř v rámci
Hanácké hasičské extraligy.

UPOZORNĚNÍ
kabelová televize

Vzhledem ke špatné kvalitě
signálu došlo v květnu k částečné výměně zesilovačů
KT za silnější. Bylo proto nutné přeladit v domácích
přijímačích programy HBO, Disneychanel a Eurosport.
Pokud problémy v některých domácnostech i nadále
přetrvávají, kontaktujte OÚ Tovéř nebo přímo pana
Zemánka z firmy Montan (telefon 585 396 512)

ordinace pro děti a dorost, MUDr. Lenka
Hustáková, Dolany 21 (v bývalé mateřské školce, u
cukrárny), tel. 585 311 198 nebo 739 591 168.
Ordinační hodiny:
Po 7:30 – 12:30 a 13:00 – 16:30
Út 7:30 – 12:30 a 13:00 – 16:30
St. 7:30 – 11:00
Čt 14:00 – 18:00
Pá 7:30 – 13:00

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

poplatky Do 31. května měly být obecnímu úřadu
uhrazeny poplatky za popelnice, vodné, stočné, kabelovou televizi a psy na rok 2011. Do dnešního dne stále
ještě celá třetina občanů obce tyto poplatky neuhradila.
Tímto vyzýváme zapomnětlivé a opozdilce, aby platbu
provedli co nejdříve.
S ostatními neplatiči, kteří ještě dluží částky za minulé
období a byli řádně obeznámeni s výší dluhu vůči obci,
bude v případě dalšího neuhrazení vedeno správní
řízení a poplatky budou vymáhány.
nástěnka v obchodě Po dohodě s vedením
prodejny potravin v Tovéři budou při vstupu do obchodu
umístěny dvě nástěnky, které budou sloužit k informovanosti občanů o dění v obci. Většina občanů tak bude
mít příležitost pravidelně se s obecními aktualitami
seznamovat.
Zasílání aktuálních informací emailem. Máte-li zájem
dostávat informace o aktualitách v obci emailem,
můžete o jejich zasílání požádat – podrobnější informace se dočtete na úvodní stránce webu naší obce.

významná životní jubilea:
červen

Müllerová Marie

75 let

srpen:

Drhlíková Vojtěška
Ťuková Ludmila

80 let
85 let

září:

Vaková Marie
Ryparová Růžena

85 let
75 let

Přejeme hodně zdraví a životního optimismu.
nově narození:
11. dubna se narodila Ellen Chromčáková.
Přejeme hodně štěstí a lásky.
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TŘÍDĚNÍ ODPADU
V příštím roce se obecní úřad více zaměří na odpadové hospodářství, především na nutnost legální likvidace bioodpadu, a proto vám přinášíme několik užitečných informací k této problematice.
Vyhoďte to do popelnice, budete s tím mít méně práce...
Jestli vám ale záleží na světě, ve kterém žijete, pak byste
měli přemýšlet jinak.
Odpadu vzniká stále více a více – Lidé si pořizují stále
více věcí. V první řadě bychom se proto měli snažit, abychom produkovali co nejméně odpadu. A odpad, který
vyprodukujeme, bychom měli alespoň recyklovat.
Odpad nám ukrajuje kusy nádherné přírody – Po celé
republice rostou stále nové skládky, na nichž se stále vrší
nové vrstvy odpadu. Díky recyklaci můžeme toto kumulování odpadu na skládkách výrazně omezit. Recyklovat
je tedy nutnost – co to ale přesně znamená?
Co to je recyklace odpadu? – Slovo recyklace znamená opětovné využití. Můžeme recyklovat plasty, papír,
sklo, tetrapaky, autovraky, elektroodpad nebo bioodpad.
Rozumným využitím odpadu nejen výrazně snižujeme
jeho množství ukládané na povrchových skládkách, ale
zároveň šetříme zdroje, ze kterých se původně materiál
vyrobil. Tříděný odpad ovšem ještě musí být ještě dále
tříděn, což je velice náročné.
Co se vyrábí z vytříděného odpadu? – Odpadní materiál už dokážeme recyklovat na dost vysoké úrovni. Z
plastových lahví se vyrábí nové plastové láhve. Z PET
lahví jde také vyrobit oblečení, textilie nebo koberce. Z
dalšího plastového materiálu se vyrábí stavební materiál.
Tepelná energie při spalování plastů je užitečná například
pro výrobu cementu. Z papíru se vyrábí recyklovaný
papír, sešity, noviny, toaletní papír, kapesníky, obaly na
vajíčka, lepenka, izolační výplně apod. Skleněné střepy
se recyklují na výrobu dalších skleněných láhví.
Jak se taková recyklace provádí? – Neznečištěný a
nezamaštěný papír je možné recyklovat až sedmkrát.
Papír se rozdrtí a dále zpracuje tak, aby se mohl přidat
ke směsi ze dřeva. Plasty je nutné podrobně roztřídit
na PE, PVC a PET. Podle složení plastu se tento materiál používá na další zpracování. Jen malá část plastů
se ale takto třídí. Většina se energeticky zpracovává.
Sklo se dále musí vytřídit na bílé sklo a barevné sklo
(každé se recykluje zvlášť). Sklo se rozdrtí, přidá se
do směsi k výrobě skla a opětovně se použije. Sklo lze
tímto způsobem recyklovat opakovaně a neomezeně.
Recyklace nápojových kartónů TETRAPAK se v České
republice provádí teprve od roku 2003. Nápojový kartón
obsahuje 75 % papírového vlákna, 20 % PE fólie a 5 %
Al fólie. Z nápojových kartónů se vyrábí desky, papír,
nebo se energeticky zpracovává.
Jak by to mohlo jít dál? – Ačkoliv je u nás recyklace
na dost dobré úrovni, tak má pořád určité rezervy. Stát
by mohl více přitlačit na výrobce, aby neprodukovali tolik
odpadu. Za správnou recyklaci by stát mohl daný subjekt nějakým způsobem zvýhodnit. Snad se dočkáme recyklace ještě na vyšší úrovni.
Proč se třídí odpad? – Nejčastější otázka v souvislosti s tříděním odpadu se týká smyslu třídění. Proč se
třídí odpad do barevných kontejnerů? Třídění v prvé
řadě omezuje vznik odpadů, které běžně zůstávají ležet
na skládce bez dalšího využití – pokud se totiž odpad
smíchá, není možné ho dále zpracovat. Za druhé, třídění

umožňuje další využití odpadu, například formou výroby
druhotných surovin. Zkusme se na to podívat přímo od
sebe: Každý z nás ročně průměrně vyprodukuje zhruba
175 kg odpadu. Z toho je průměrně 38 kg papíru, 23
kg plastů, 16 kg skla, 5 kg nebezpečného odpadu, 31
kg bioodpadu a 62 kg ostatního odpadu. Bude-li každý
z nás poctivě odpad třídit a nebude vše vhazovat do
šedých a černých kontejnerů na směsný odpad, zajistí
další zpracování 113 kg vytříděného odpadu ročně. To
je 113 kilo, která nezůstanou ležet ladem na skládce, ale
dále se využijí!
Jak správně třídit odpad? – Odpady bychom měli třídit
hned po jejich vzniku, protože pozdější roztřídění odpadu
je většinou mnohem problematičtější. Smícháním se totiž
odpad může znečistit nebo slepit, například zamaštěný
papír už není možné zpracovat. Nejlepší je roztřídit odpad podle toho, co patří do dostupných kontejnerů:
Modré nádoby (papír)
noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky,
knihy, sešity, krabice, lepenka, kartón, papírové obaly (např. papírové sáčky)



modrých kontejnerů nevhazujte: mokrý, mastný
 do
nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný
papír, použité plenky a hygienické potřeby

Zelené a bílé nádoby (barevné a bílé sklo)
láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy



kontejnerů na sklo nevhazujte: tabulové sklo,
 do
keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla
Žluté nádoby (plasty)
sešlápnuté PET láhve od nápojů, kelímky, sáčky,
fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyrén



žlutých nádob nevhazujte: novodurové trubky,
 do
obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy apod.)

Oranžové nádoby (nápojové kartony)
obaly od mléka či džusu - v řadě měst a obcí jsou
oranžovou nálepkou označeny modré kontejnery, v
tom případě lze do nich umístit nápojový karton
pokud se v naší obci kartony ještě nesbírají, nezbývá
nic jiného, než je vyhodit do směsného odpadu. To
je zatím případ i naší obce.
Sběrné dvory. Kolem kontejnerů se často hromadí
spousta odpadu, který by měl být správně odvezen na
sběrný dvůr. Někdy lidé vkládají odpad určený k odvozu na sběrný dvůr do kontejnerů na komunální odpad, což také není správné. Sběrný dvůr je místo, kde
můžete odevzdat odpady, které se nevejdou do běžných
kontejnerů. Každý dvůr má svého správce, který vám
poradí, do kterého kontejneru můžete odložit odpady,
jež jste přivezli. Dvory mají stanovenu provozní dobu i
vymezené druhy sbíraných odpadů – pro naši obec je
nejbližší sběrný dvůr Bohuňovicích v bývalém areálu
pily u malé okružní křižovatky před vjezdem do vesnice,
který provozuje firma Remit (otevírací doba út,čt od
14:00-18:00, so od 8:00-12:00). Co vše lze odvézt na
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sběrné dvory?
Kovy: šrot, hliníkové předměty, barevné kovy, plechovky, hrnce. Kompostovatelný odpad: větve, listí,
tráva, zbytky jídel, čajové sáčky, zbytky ovoce a zeleniny, slupky maso, kosti, oleje z potravin, tekuté a silně
mastné potraviny, obaly od potravin, uhynulá domácí
zvířata. Objemné odpady: starý nábytek (křesla, židle,
skříně, válendy apod.), podlahové krytiny (koberce, linolea), umyvadla, toalety. Spotřebiče: televize, rádia,
počítače, pračky, mikrovlnné trouby, ledničky, sporáky.
Stavební odpad: stavební suť, cihly a beton z drobných
rekonstrukcí v bytě. Nebezpečné odpady: léky, zářivky,
výbojky, akumulátory, galvanické články (baterky),
ledničky a mrazničky, barvy, lepidla, oleje a nádoby jimi
znečištěné .
Velkoobjemové kontejnery – svoz velkoobjemového odpadu v naší obci probíhá pravidelně na jaře a na podzim.
Tyto kontejnery slouží k odkládání velkého odpadu, který
se nevejde do běžných popelnic či kontejnerů.

červen 2011

Obec Tovéř, jakož i všechny jiné obce, za každé kilo
vytříděného odpadu dostává finanční prostředky jako
podporu státu v této problematice. To se v konečném
důsledku promítá i hospodaření obce, tedy i do
nákladů Vás, občanů. Proto třiďte, třiďte, třiďte – budeme vám k tomu vytvářet stále lepší podmínky.
S odpadem – a současně s úklidem – souvisí i velmi
rozšířený zlozvyk obyvatel vesnice, a sice neodklízet
exkrementy psů, které venčí na veřejném prostranství. O tom, jak jsou mnozí pejskaři nezodpovědní,
svědčí stav zeleně po odtání sněhu na jaře, kdy se
psí výkaly nacházejí téměř všude. Apelujeme proto na slušné občany, aby brali za povinnost svého
psa nejen nakrmit, ale také po něm řádně uklidit.
Nechtějte prosím po dobrovolných brigádnících, aby
vedle sbírání lhostejně odhozených odpadků dělali
servis i vašim mazlíčkům.

ZE ZÁPISŮ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Výpis ze 6. zasedání ze dne 23. 3. 2011
~ Schválení rozhodnutí výběrového řízení na okružní
křižovatku v Tovéři. Zastupitelstvo obce Tovéře se
seznámilo s nabídkami firem na výstavbu okružní
křižovatky, vítěznou nabídkou, vzory smluv, rozpočty,
obchodními podmínkami, smlouvou mezi obcí Tovéř
a dodavatelem a termíny zahájení a ukončení (2. 5.
2011 - 20. 6. 2011) Z diskuze vyplynulo: Pří podpisu
smlouvy mezí Obcí Tovéř a fa Strabag a.s. důkladně
prostudovat přílohy smlouvy, čI. XI., odst.6. Návrh
usnesení: ZO schvaluje vítěznou nabídku stavební
firmy STRABAG a.s. na výstavbu okružní křižovatky
v Tovéři, jakož i uzavření smlouvy mezi obcí Tovéř a
firmou STRABAG a.s.
~ Projednání návrhu na budoucí obraciště na nově budované lokalitě p. č. 453/24 a 453/33. Zastupitelstvo

obce v zásadě souhlasí s vybudováním obraciště na
náklady žadatele – majitele pozemků, je však nutné k tomuto souhlasu mít vyjádření správce všech
dotčených sítí, především se jedná o vysokotlaké
plynové vedení, resp. anodovou ochranu, která se
nachází v těchto místech a mít na zřeteli dodržení tzv.
ochranného pásma.
~ Odsouhlasení prodeje starého hasičského auta Avia
A-30. Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tovéř schvaluje záměr prodeje
starého hasičského auta Avia A-30
~ Zastupitelstvo obce Tovéř vyhovuje žádosti ředitelky
MŠ Tovéř o převedení zlepšeného hospodářského
výsledku za rok 2010 do rezervního fondu školy.

Výpis ze 7. zasedání ze dne 2.5. 2011
~ Žádost o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě na
zřízení věcného břemene, stavební úprava NNK 6
RD na obecni komunikaci p. č. 452. Návrh usnesení:
ZO schvaluje návrh Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV -12800604711
předloženou zmocněncem ČEZ Distribuce a.s.
předloženou dne 14. 3. 2011
· Sdělení záměru o provedení pasportizace splaškové a
povrchové kanalizace, situace ČOV. Zastupitelé obce
pověřují paní Němečkovou, která se zúčastnila jednání
na zastupitelstvu, k vypracování souhrnného přehledu
kanalizačního řádu obce na základě projektových dokumentací z archívu a zjištění aktuálního stavu. Tyto
informace budou sloužit jako nástroj k dalšímu postupu obce, srovnávacímu monitoringu a vytvoření pasportizace těchto sítí. Situace ČO – nutno nejprve zjistit
dostupné možnosti
~ Žádost jednatele developerské firmy, na rozparcelování parcel p. č. 453/23 ... 453/33 z 10 na 12 parcel.
Žádost se projedná v souvislosti s regulativy územ-

ního plánu, konfrontací se stavebním úřadem v Dolanech a po faktickém obdržení žádosti majitele parcel
a vyřešení příjezdových komunikací se tato žádost
dořeší.
~ Schválení zrušení sociálního fondu z důvodů
nefunkčnosti v rozsahu 4 710,- Kč a jeho převedení do
rozpočtu obce.
~ Odsouhlasení žádosti o pořízení nového územního
plánu pro obec Tovéř. Návrh usnesení: Zastupitelstvo
bylo seznámeno s termínem podání žádosti a souhlasí
se zahájením pořízení aktualizace územního plánu
pro obec Tovéř.
~ Seznámení s finančním rozborem obecních bytů č.
p. 171, odsouhlasení dalšího postupu. Zastupitelstvo
obce se seznámilo s postupem vůči nájemníkům,
dalo podnět k doplnění stávajících smluv, které dají
konečnou podobu smluv, akceptovatelnou pro obec
a nájemníky obecních bytů. Tyto smlouvy budou
předloženy a odsouhlaseny na příštím červnovém
zasedání ZO.
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Výpis z 8. zasedání ze dne 8.6. 2011
~ Schválení závěrečného účtu za rok 2011. Zastupitelstvo obce schvaluje předložený Závěrečný účet za
rok 2010 bez výhrad. (po předchozím zveřejnění na
Úřední desce v daném časovém rozpětí)
~ Seznámení se stavem hospodaření obce v letošním
roce. Zastupitelstvo obce Tovéře se seznámilo s aktuálním stavem hospodaření obce v příjmovým i
výdajových položkách, jakož i s aktuálním stavem
finančních prostředků.
~ Zastupitelstvo obce Tovéř schvaluje v souladu s ust.
Paragraf 6 odst. 5 písm a) zákona 183/2006 Sb.
O územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů (stavební zákon) rozhodnutí o
pořízení územního plánu Tovéř.
~ Obecní bytovky – předložení smluv – obecní zastupitelstvo prozkoumá vypracovaný návrh kupní a nájemní smlouvy, tento návrh předloží v nejbližším termínu
oficiální cestou všem nájemníkům obecních bytů č. p.

Obrázky

Proč se tovéřské hody slaví zrovna 5.
července? Právě na tento den připadá
svátek slovanských věrozvěstů Cyrila a
Metoděje, jimž je zasvěcena tovéřská
kaple na původní návsi (u autobusové
zastávky). Vysvěcení kostela či kaple bývalo pro vesnici velevýznamnou
událostí, a proto patřila připomínka tohoto
aktu k nejslavnostnějším dnům v roce.
V Čechách se tato událost nazývá “posvícení” (tedy “posvěcení”), na Moravě se
pro ni ujalo poněkud světštější označení
související se slovesem “hodovat”. Hody
však vždy začínají bohoslužbou, kterou
slouží místní kněz popřípadě olomoucký
biskup.
V Tovéři se hody slavily vždy podobně
jako ve většině ostatních tradičních
moravských vesnic - pekly se vdolky,
pořádaly se taneční zábavy a průvody v
lidových krojích.
Že k hodovním slavnostem patřily i
bohatě zdobené hanácké kroje, dokládá
i náš snímek ze čtyřicátých let 20. století, na němž je zachycen pan František
Kameníček se svou sestrou paní Anežkou
Zdařilovou, kteří se připravují na světící
bohoslužbu před obecní kapličkou.
Přestože v Tovéři se již tento zvyk několik
desítek let nepraktikuje, jsou naštěstí
stále ještě oblasti, kde lidé tuto vzácnou
tradici udržují. Přesto však i v Tovéři najdeme ještě rodiny, které staré hanácké
kroje uchovávají; ty vám představíme v
některém z příštích zpravodajů.

171 k vyjádření a na dalším jednání ZO se bude touto
problematikou zabývat.
~ Hřiště v MŠ – možné úpravy z hlediska větší
bezpečnosti užívání. ZO schvaluje dočasný zákaz
používání dětských atrakcí (malá a velká skluzavka,
houpačka). Po zjištění stavu a na základě doložení
revizních zpráv k daným atrakcím od dozorujícího
auditora a vyjádření jiného nezávislého auditora k
daným herním prvkům – kterého zajistí obec, se v
případě nezjištění závad, či po jejich neprodleném
odstranění, tento dočasný zákaz pozbývá platnosti.
S tímto opatřením je spojeno i schválení odstranění
nevyhovujících dětských atrakcí stojících v prostorách
areálu kulturního domu u tenisového hřiště, které nejsou součástí hřiště MŠ.
Úplné zápisy ze zasedání obecního zastupitelstva jsou k
nahlédnutí na stránkách obce nebo na obecním úřadě.

z historie

Zpravodaj vydává obec Tovéř, kontakt: Marta Šubrtová 731 900 647, martasubrtova@seznam.cz
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