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OBČASNÍK OBECNÍHO ÚŘADU
Zpravodaj vydává obec Tovéř, zpracování: Marta Šubrtová 731 900 647, martasubrtova@seznam.cz

UDÁLO SE V DUBNU, KVĚTNU A ČERVNU
sběr starého papíru
Od března probíhala soutěž ve sběru starého papíru nazvaná „Sbírej papír nejen doma ale i u sousedů.“ Je škoda,
že se této záslužné akce zúčastnilo velmi málo dětí. Ale i
tak bylo nasbíráno dohromady 380 kg starého papíru. Těm
několika malým nadšencům patří velký dík a odměna, kterou získaly od vedení obce. Nejvíce papíru nasbíral Matěj
Zdařil, bez čtyř kilogramů rovný metrák.

klub důchodců
Jarní setkání začalo posezením na téma ochrana stromů a
zeleně na zahrádce s paní Kopřivovou, která odpovídala na
mnoho dotazů. V květnu se naši starší spoluobčané stejně
jako i vloni vydali k Wolkerově studánce. Počasí bylo pěkné
a procházka přes hospůdku na Kartouzce v Dolanech se
všem zúčastněným líbila. Poslední předprázdninové setkání
se uskutečnilo v hospůdce U Zubra při kabanosu, pivečku a
vlastním občerstvení.

velikonoce
Náš dík patří skupině mladých nadšenců, kteří pokračují v
poslední dochované velikonoční tradici v naší vsi − s ohlušujícím rachotem řehtaček a klapačů nahrazují zvuk kostelních zvonů, které na Zelený čtvrtek zmlkly a “odletěly
do Říma”. Za to, že se dokážou tři dny po sobě přimět brzo
ráno přivstat, dvakrát denně projít celou vesnicí a udržet při
životě skomírající lidový zvyk, plníme slib a otiskujeme jejich
fotografii.

JARNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISE
Obec ve spolupráci s pohostinstvím U Zubra uspořádala v
kulturním domě v sobotu 14. dubna již třetí ročník Jarního
turnaje ve stolním tenise. Přišlo celkem 15 účastníků, z toho
skoro polovina byly děti. Je vidět, že tento pohodový a
nenáročný sport se v naší obci pomalu ale jistě zabydluje.

COUNTRY SKALKA
Letošní druhý ročník byl poznamenán deštěm. Velké uznání
patří kapelám Heřmánek a Turečci, které i přes nepříznivé
počasí přišli a zahráli pod provizorním přístřeškem. Nevlídné
přírodní podmínky ovšem přilákaly velmi málo posluchačů a
tak doufáme, že příští, třetí ročník již bude zase za slunečného
počasí.

Dětský den
opět se u nás zastavil DJ Míša, který vedl doprovodný program dětského dne. Kromě skákacího hradu, malování na
obličeje, chození na chůdách a občerstvení, se děti mohly
zapojit do různých soutěží, kde na ně čekalo mnoho sladkých odměn.
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PŘIPRAVUJEME
SOUTĚŽ O POHÁR OBCE TOVÉŘ VE STOLNÍM TENISE
V průběhu září až prosince se v kulturním domě uskuteční
1. ročník tohoto turnaje. Přihlásit se může každý, kdo má chuť
si zahrát a zasoutěžit.
Startovné je 100,- Kč (děti do 15 let bez poplatku), které
bude použito na závěrečné pohoštění při vyhlášení výsledků
v sobotu 15. prosince 2012. Poplatek se skládá v místním pohostinství U Zubra společně s kontaktním telefonem na svoji
osobu pro potřeby sjednávání zápasů mezi sebou. Jednotlivá utkání budou probíhat dle dohody (vždy 2 hráči se domluví a odehrají 1 nebo 3 utkání – podle počtu přihlášených
hráčů). Výsledky se budou hlásit v hospůdce U Zubra, kde
bude umístěna výsledková tabule s odehranými zápasy a
aktualitami týkajícími se turnaje. Vše bude uvedeno i na webových stránkách obce.
Přihlášky účastníků se přijímají v průběhu července a srpna. Pro jednotlivá utkání jsou k dispozici 2 stoly na stolní
tenis v kulturním domě. Vyhlašují se skupiny: muži, ženy, děti.
Věříme, že tato akce se setká se zájmem.

Obecní úřad v Tovéři a hospůdka U Zubra
Obecní úřad v Tovéři a hospůdka U Zubra
Vás srdečně zvou na

Vás srdečně zvou na

konanédne
dne
konané

července 2012
5. 5.
července
2012
program:

10:00 Mše svatá u kapličky, doprovází
dechová skupina DOLANKA, která zahraje
i přes poledne za průvodu vesnicí

program:

Mše svatá u kapličky, doprovází dechová skupina DOLANKA
která zahraje i přes poledne za průvodu vesnicí

14:00 cimbálová muzika ŠUMICA v areálu Koliby
cimbálová muzika
ŠUMICA v areálu
Koliby pro děti
kouzelník
TOMASSIANO,
atrakce

MINIODDÍL STOLNÍHO TENISU PRO DĚTI
Od října tohoto roku chceme nabídnout možnost školním
dětem 1x týdně odpoledne hrát v kulturním domě stolní tenis
a nejen hrát, ale i se v něm zdokonalovat a soutěžit. Pokud
máte zájem, aby vaše dítě do tohoto oddílů docházelo,
prosím kontaktuje Martu Šubrtovou na tel.: 731 900 647 nebo
na martasubrtova@seznam.cz. Termíny a časy setkávání se
dohodnou podle potřeby a zájmu. Ze soutěží ve stolním tenise v naší obci víme, že dětí, které tento sport mají rády je
dost, proto tato nabídka.

kouzelník TOMASSIANO, atrakce pro děti
taneční zábava
se skupinou
YANTAR
20:00
taneční
zábava
se skupinou YANTAR

Pivo, víno, nealko a bohaté občerstvení připraveno!
Pivo, víno, nealko a bohaté občerstvení připraveno!

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
Dne 15. září proběhne v době od 9:45 do 12:00 svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu. Bude probíhat jiným
způsobem, nežli doposud.Na návsi (před Kameníčkovým) a pod rybníkem bude v sobotu v určitou hodinu přistaven lisovací
vůz na komunální odpad, kde mohou občané tento velkoobjemový odpad za pomocí pracovníků TSMO „odevzdat“.
Nebezpečný odpad a elektro odpad se bude shromažďovat v sobotu 15. 9. dopoledne, jako každým rokem před hasičskou
zbrojnicí. Zde bude přistaven i jeden velkoobjemový kontejner jako doposud. O přesném čase zastávek lisovacího vozu na
stanovištích (před Kameničkovým a pod rybníkem) budete včas informováni.

Nebezpečné odpady
*
*
*
*
*
*
*
*

Kosmetické přípravky, staré léky
Absorpční činidla, filtry nasycené olejem
Ojeté pneumatiky
Vyjeté oleje, mazací tuky
Staré barvy, plechovky od barev
Ředidla, mořidla a rozpouštědla
Chemické látky nepoužitelné nebo s prošlou lhůtou
Pesticidy, herbicidy, insekticidy, postřiky

hobby nářadí – vrtačky, brusky, el.motory apod.)
* Zářivky, výbojky (nikoliv žárovky)
* Baterie, monočlánky
* Olověné akumulátory, nikl-kadmiové akumulátory
poznámka * : Elektrotechnický odpad, který nebude kompletní
(posoudí mistr OH) nemůže být odebrán ve zpětném odběru,
tedy zdarma, a bude zařazen do odpadu, tedy zpoplatněn.
Upozorněte své občany na tento důležitý fakt. Za neúplnou
chladničku či mrazák je účtováno 500,- Kč/ks

Vysloužilá elektrozařízení – zpětný odběr

Ostatní odpady

* Zařízení s obsahem chlorofluorouhlovodíků (ledničky*)
* Elektrotechnický odpad (např. televizory, PC monitory,
rádia, domácí elektrospotřebiče – tiskárny, videa, DVD,

* Jedlé oleje - novinka
* Objemný odpad (např. matrace, koberce, linolea,
křesla, gauče, nábytek, kufry, apod.)
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HASIČI V OBCI
V měsíci lednu uskutečnili příslušníci tovéřské jednotky
sboru dobrovolných hasičů týdenní pobyt na horách.
Byla provedena inventura JSDH obce, vyřazeno nefunkční vybavení a schváleno zakoupení nejnutnějšího
vybavení.
V měsíci únoru došlo v naší obci k požáru rodinného
domu, naše jednotka asistovala při dohašovacích
pracích a poté i policii při šetření události.

který řeší problematiku požární ochrany v obci a povinnosti, které z toho občanům vyplývají.
V dubnu byla provedena oprava přední nápravy
transportéru VW a vozidlo připraveno k technické kontrole. Oprava vozidla byla uhrazena z prostředků, které
si sbor vydělal brigádní činností (kácení stromů).
V celé obci byla provedena kontrola hydrantů a v
případě potřeby jejich funkčnosti.
Členové sboru v měsících dubnu a květnu pomáhali
při čištění kanalizace.
Ve spolupráci s obcí jsme připravili 2. ročník Tovéřské
skalky, počasí nám však nepřálo a to se odrazilo v
návštěvnosti.
Zúčastnili jsme se také oslav sv. Floriana, patrona
hasičů, s ukázkou zásahu historickou technikou v Bohuňovicích.
Hasičská koňská stříkačka předvedla svoji spolehlivost
při kácení máje v obci Obectov.
Brigáda na vyčištění požární nádrže od rostlin s ověřením zručnosti při ovládání nafukovacího raftu.
Přes letní období se zúčastníme několika soutěží
Hanácké extraligy v požárním útoku, jejíž poslední
soutěž bude již tradičně pořádána v Toveři, v sobotu
29. září 2012. Při této příležitosti navštíví naší obec hejtman Olomouckého kraje ing. Tesařík, členové Poslanecké sněmovny a starostové obcí. Nesmíme zapomenout na účast několika stovek soutěžících.
Jako vždy jsou hasiči připraveni pomoci tam, kde je v
obci třeba, a spolupracovat při pořádání jiných akcí.
Případná pomoc našim občanům je však závislá na vybavení jednotky. Rádi bychom touto formou požádali
firmy a podnikatele naší obce o finanční příspěvek na
vybavení jednotky, popřípadě sponzorský dar na zakoupení cen do sportovní soutěže.
Využívám této příležitosti a vyzývám zájemce o sport
a zájmovou činnost, kteří jsou ochotni svůj volný čas
věnovat reprezentaci obce, popřípadě pořádání kulturních akcí, aby mezi nás přišli. Přihlásit se je možno
vždy v pátek mezi 17–18 hod. v požární zbrojnici. Informace na tel. č. 722905861.
starosta SDH Toveř, Vratislav Brodacký

Naše jednotka nebyla povolána v první fázi zásahu z důvodu nefunkčního svolávacího systému. Je
zařazena do kategorie JPO V, jejíž jednotky nemají
vybavení k likvidaci požáru tohoto rozsahu. Naše nasazení je určeno k zásahům typu povodně, čerpání
vody, preventivní činnost na území obce a jiné zásahy
vyplývající z povinností jednotek této kategorie.
Dále po schválení Zastupitelstvem obce provedli
členové sboru vykácení starých ořechů v prostorách
areálu za kulturním domem, z důvodu plánované
výstavby nového dětského hřiště.
V měsíci březnu absolvovali členové školení a zkoušky
z prevence požární ochrany. Osvědčení je opravňuje
vykonávat asistenční požární hlídky při akcích s účastí
většího počtu osob.
Byl vypracován nový požární řád obce (Vyhláška),
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ZÁPISY Z JEDNÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
16. zasedání zastupitelstva ZE dne 18.4.2012
plikacím. Nedostatky starých smluv dle názoru zastupitelstva a právního rozboru JUDr. Jansy tímto tedy nebyly
odstraněny. ZO obce zvažuje další možné kroky.
6) Dětské hřiště - schválení umístění.
Zastupitelům obce bylo předneseno prostorové řešení
dětského hřiště v areálu Koliba.
Možnost přístupové cesty mezi stávajícími ploty MŠ a tenisového kurtu, jakož i cesta podél plotu u vykácených
ořechů byla rozšířena o možnost zachování stávající cesty a rozdělení hřiště na 2 části, které by byly ohraničeny
malým dřevěným plotem, kterou navrhl Ing. Brodacký
Jaroslav, zastupitelstvo obce tedy nejprve hlasovalo o
této třetí variantě.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce dává hlasovat o
zachování stávající dlážděné cesty do areálu Koliba
a rozdělení dětského hřiště na 2 části, dle situačního
návrhu.
Výsledek hlasování: Pro 2 (IBrodacký Jaroslav , Brodacký
Vratislav) Proti 5 Zdržel se 0
Usnesením č. 3 zastupitelstvo obce zamítlo návrh zachování stávající dlážděné cesty do areálu Koliba a rozdělení
dětského hřiště na 2 části, dle situačního návrhu.
Po tomto hlasování přišel na pořad návrh č.1 dle
situačního návrhu dětského hřiště, s přístupovou cestou
do areálu Koliba mezi stávajícími ploty MŠ a tenisového
kurtu s nutnou terénní úpravou, jejíž realizací vznikne
nedělený pozemek pro dětské hřiště.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce dává hlasovat o variantě č.1, dle situačního návrhu dětského hřiště s
přístupovou cestou do areálu Koliba mezi stávajícími
ploty MŠ a tenisového kurtu, s nutnou terénní úpravou,
jejíž realizací tak vznikne nedělený pozemek pro dětské
hřiště.
Výsledek hlasování : Pro 5 Proti 2 (Brodacký Jaroslav,
Brodacký Vratislav) Zdržel se 0
Usnesením č. 4 zastupitelstvo obce schvaluje variantu
č.1, dle situačního návrhu dětského hřiště, s přístupovou
cestou do areálu Koliba mezi stávajícími ploty MŠ a tenisového kurtu, s nutnou terénní úpravou, jejíž realizací tak
vznikne nedělený pozemek pro dětské hřiště.
7 ) Kabelová televize.
ZO se seznámilo s variantami zabezpečení chodu KT,
resp. s variantou servisní smlouvy s firmou TV Cable s.r.o.
či nikoliv.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce dává hlasovat o
variantě zabezpečení chodu KT včetně servisní smlouvy
s TV Cable, s.r.o.
Výsledek hlasování : Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesením č. 5 zastupitelstvo obce schvaluje variantu
zabezpečení chodu KT včetně servisní smlouvy s TV Cable, s.r.o.
8) Seznámení s možnostmi krátkodobého, jednoročního
úvěru.

Přítomni: Majer Miroslav, Ing. Pachman František, Ing. Brodacký Jaroslav, Brodacký Vratislav, Ing. Kopřivová Anna,
Ing. Maurer Petr, Večeřa Čestmír.
1) Zahájil starosta obce Majer Miroslav v 18:00. Obecní zastupitelstvo bylo svoláno a vyhlášeno podle jednacího
řádu a nadpoloviční účastí členů zastupitelstva je usnášeníschopné.
2) Schválení navrženého programu s doplněním o bod 12)
Seznámení se čtvrtletním hospodařením obce.

	Příloha č. 1

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Tovéř dává hlasovat
o navrženém programu 16. zasedání ZO Tovéře (příloha
č. 1), doplněném o bod 12.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesením č 1. byl schválen program 16. zasedání ZO dle
přílohy č.1
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Tovéř určuje ověřovateli
zápisu Večeřu Čestmíra a Ing. Kopřivovou Annu
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesením č 2. byli schváleni ověřovatele zápisu určení v
návrhu usnesení.
Na zasedání se dostavil Ing. Maurer Petr.
3) Kontrola plnění usnesení z 15. a předchozích zasedání.
• monitoring kanalizace probíhá v těchto dnech
• bionádoby distribuovány - počet 75 ks
• úprava a zvětšení ploch na separovaný odpad, včetně
posílení kusů kontejnerů
• územní plán ve stádiu zpracování zadání Magistrátem
města Olomouce
Zápis z 15. zasedání ZO byl předložen k nahlédnutí a nebyly proti němu vzneseny námitky.
4) Obecní hospoda, podmínky nájmu, stav hospodaření,
petice.
Zastupitelstvo obce se seznámilo se stížností hostů obecní
hospody, na jejímž základě bylo a ještě bude jednáno s
nájemcem o odstranění reálných stížností.
Zároveň zastupitelé dostali materiály k prostudování
stávající nájemní smlouvy na jejímž základě vznikne dodatek k platné smlouvě, který by měl dořešit sporné body
nebo doplnit smlouvu o závazné body, které smlouva neobsahuje a které vyplynou z podstaty vyřešení
problému.
V co nejkratším termínu bude vyhotoven tento dodatek,
který vznikne na základě konzultace mezi obcí a nájemcem a jehož dodržování bude závazné pro všechny
zúčastněné strany.
5 ) Stanovisko ZO k situaci obecních bytů č.p. 171.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí skutečnost, že nově
připravené smlouvy mezi obcí a nájemníky bytového
domu č. p. 171 nebyly podepsány žádným nájemníkem.
Nájemníkům byla připravena možnost vyřešení, které z
dlouhodobého hlediska mohlo předejít možným kom-
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Usnesením č.7 zastupitelstvo obce schvaluje předloženou
rozpočtovou změnu č.3/2012(příloha č.2).
11) Kulturní akce Tovéřská country skalka, Tovéřské hody –
způsob zabezpečení.
Po vzájemné dohodě místních subjektů, které mohou
zabezpečit chod akce, se dohodlo toto rozvržení akcí:
Skalka - občerstvení zajistí SDH Tovéř včetně požárního
dozoru na této akci
Hody - občerstvení, podílení se na programu zajistí Pohostinství U Zubra
Obecní úřad jim v zajištění akcí bude nápomocen.
12) Seznámení se čtvrtletním hospodařením obce – naplnění
příjmů a rozpočtů.
Zastupitelstvu obce byly předloženy účetní operace za
uplynulé čtvrtletí tohoto roku včetně naplnění příjmových
(33% z plánovaného příjmu) a výdajových položek (24 % z
plánovaných výdajů).
12) Diskuze: Ing. Anna Kopřivová nabídla možnost využití
přednášky na téma právní konzultace Mgr. Ivanou
Svozilovou na setkání důchodců, která bude přístupná
pro všechny zájemce. Tuto možnost rádi využijeme a po
domluvě zveřejníme datum této přednášky.

V závislosti na projektech plánovaných v tomto roce je
možné čerpat krátkodobé úvěry do 500.000 Kč se splatností do jednoho roku. Nabídkou byly osloveny KB a.s. a
ČS a.s. Zastupitelstvo obce bere tuto možnost jako záložní
a v případě nutnosti tento úvěr schválí k podpisu na
nejbližším ZO.
9) Schválení Obecně závazné vyhlášky č.1 /2012-Požární
řád obce Tovéř.
Vratislav Brodacký předložil vypracovaný Požární řád
obce jako Obecně závaznou vyhlášku č.1/2012 k následnému schválení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce dává hlasovat o
schválení OZV č.1/2012-Požární řád obce Tovéře
Výsledek hlasování : Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesením č. 6 zastupitelstvo obce schvaluje Obecně
závaznou vyhlášku č.1/2012-Požární řád obce Tovéř.
10) Schválení rozpočtové změny č.3/2012.

	Příloha č. 2

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce dává hlasovat o
schválení o předložené rozpočtové změny č.3/2012
(příloha č.2)
Výsledek hlasování : Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
Zápis ze 17. zasedání zastupitelstva ZE dne 20.6. 2012
4) Územní plán – projednání podnětů
Návrh fy. Staving na rozšíření stavebního území o část
parcely 433/1 v k. ú. Tovéř na výstavbu 6 solitérních RD.
Schůzka se zástupci Stavingu proběhla 18. 6.2012 v 16:00
na OÚ v Tovéři, starosta přečetl návrh, který obecní úřad
obdržel v den schůzky, a který obsahuje možnosti výstavby, případně rozvrhnutí výstavby na etapy a další varianty včetně výstavby Domu s pečovatelskou službou a
nabídkami posílení infrastruktury.
Tato schůzka objasnila záměry ze strany Stavingu a není
již potřeba dalšího jednání v této věci.
K veškerým záměrům vedoucím změnám funkčního
využití ploch nacházející v katastru obce se zastupitelstvo
vyjádří a rozhodne na dalším zasedání po zpracování
zadání Magistrátem města Olomouce a jeho následném
doručení k projednání, včetně již zmiňovaných návrhů
společnosti Staving.
5) Schválení Závěrečného účtu za rok 2011
Zastupitelstvo obce se seznámilo se zněním Závěrečného
účtu za rok 2011.
Po květnové kontrole z KÚ navrhuje toto usnesení:
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce po projednání dává
hlasovat o schválení Závěrečného účtu obce Tovéř
za rok 2011 a souhlasí s celoročním hospodařením bez
výhrad.
Výsledek hlasování : Pro 4 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesením č.3 Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje Závěrečný účet obce Tovéř za rok 2011 a souhlasí
s celoročním hospodařením bez výhrad.

Přítomni: Majer Miroslav, Ing. Pachman František, Brodacký
Vratislav, Ing. Brodacký Jaroslav. Omluveni: Ing. Kopřivová
Anna, Večeřa Čestmír, Ing. Maurer Petr
1) Zahájil starosta obce v 18:00
Obecní zastupitelstvo bylo svoláno a vyhlášeno podle
jednacího řádu a nadpoloviční účastí členů zastupitelstva je usnášeníschopné.
2) Schválení navrženého programu

	Příloha č.1

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Tovéř dává hlasovat
o navrženém programu 17. zasedání ZO Tovéře (příloha
č. 1) .
Výsledek hlasování : Pro 4 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesením č 1. byl schválen program 17. zasedání ZO
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Tovéř určuje ověřovateli zápisu Ing. F. Pachmana a Vratislava Brodackého
Výsledek hlasování : Pro 4 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesením č 2. byli schváleni ověřovatele zápisu určení v
návrhu usnesení.
3) Kontrola plnění usnesení z 16. a předchozích zasedání
• Podepsána servisní smlouva na provoz KT s fy TV Cable.
• Dokončen monitoring kanalizace-podrobnosti v v bodě
dnešního jednání.
• Sepsána smlouva o dílo na obnovu veřejného osvětlení.
• Neplatiči - obec zahájila vyřizování pohledávek s občany,
kteří dluží na místních poplatcích obci za minulá léta, v
rámci řízení jí k tomu opravující.
Zápis z 16. zasedání ZO byl předložen k nahlédnutí a nebyly proti němu vzneseny námitky.

5

ročník XVIII

			

číslo 2

červen 2012

podmínkami sociálního zařízení ve zdejší MŠ, bylo nutné provést rekonstrukci sociálního zařízení a výměnu
osvětlení.
Zastupitelstvo bylo seznámeno a souhlasí s tímto postupem: z oslovených firem, vzhledem k termínu – červenecsrpen, kdy je MŠ uzavřená, se této rekonstrukce ujme
stavební firma Marka Štěpánka, fy. Elektrobryks a instalatérské práce p. Zdeněk Podlas.
Předložený projekt vzhledem k úpravám nepodléhá
stavebnímu řízení.
Konzultace proběhla s ředitelkou MŠ , pí J. Kráčmarovou,
která vybrala z množství nabízených variant, výslednou
nabídku. Jež činí bez mála 300.000 Kč
12)Diskuze
Ing. J. Brodacký: Připomínka konzultace (pracovní
schůzky) se stavebním úřadem v Dolanech a zhotovitelem územního plánu před projednáváním a následném schvalovacím procesu tvorby tohoto územního
plánu. Vyloučíme tím maximální možné pochybení, s
čímž zastupitelstvo v každém případě souhlasí.
Cyklostezka Tovéř - Samotíšky, resp. vzhledem k dlouhodobému procesu realizace, prověřit možnost nového šrafování cesty s větším prostorem pro cyklisty a
pěší na této cestě, protože cesta zarůstá a možnost jejího vyčištění a zpevnění krajnic by se mohla zdát jako
prozatímně nejrychlejší a nejlevnější varianta, která by
vedla k lepší bezpečnosti provozu na této cestě.
Tuto možnost dáme prověřit odborníkům.

6) Schválení Rozpočtové změny č.4 /2012
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce dává hlasovat o schválení Rozpočtové změny č.4 /2012
Výsledek hlasování : Pro 4 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesením č.4 Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou Rozpočtovou změnu č.4/2012
7) Schválené dotace z POV - územní plán a veřejné
osvětlení.
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se schválenými
dotacemi z POV –územní plán obce a obnova veřejného
osvětlení v obci v obou případech 50%.
Tvorba nového územního plánu pokračuje od začátku
tohoto roku, smlouva na obnovu VO byla podepsána s
fy. Elektro-bau v termínu od 1.8 , nejpozději k 31.10.2012.
Celková výše dotace na oba projekty činí 324 000 Kč.
8) Schválení dodatku č. 3 k nájemní smlouvě – hospoda.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce dává hlasovat o schválení o předloženém dodatku č.3 ( příloha č.4) k nájemní
smlouvě s provozovatelem pohostinství U zubra.
Výsledek hlasování : Pro 4 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesením č. 5 zastupitelstvo obce schvaluje předložený
dodatek č.3 (příloha č.4 ) k nájemní smlouvě mezi obcí
Tovéř a provozovatelem p. M. Veselým
9) Příspěvek SDH - odměna za rizikové kácení stromů
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s vyplacením
příspěvku za rizikové kácení ve výši 16. 000 Kč, dále bylo
seznámeno s pomocí místního SDH a jejich pomoci při
vyčištění části kanalizačního řádu, a vzniklou úsporou
(dle smlouvy s fy.Podlas monitoring kanalizace cena 174
338 Kč bez DPH o plánované délce 2858 m. Skutečnost
3373 m a cena stlačena na 120 189 Kč Kč bez DPH!)
V další fázi se provede paspart kanalizace na základě
údajů z monitoringu a projektové dokumentace.
S výběrem zhotovitele pomůže odborník pí. Němečková,
která přislíbila pomoci v této věci.
Na základě zjištěných nedostatků, popřípadě ještě
doplněním monitoringu sporných míst, obec v příštím období plánovitě zapracuje na jejich odstranění.
10) Dětské hřiště - rozmístění atrakcí, plán výstavby.
Z oslovených firem připadá v úvahu v poměru cena-kvalita nabídka fy. Bonita. K navrhovaným atrakcím nebyly
vzneseny připomínky. Zastupitelstvo se rozhodlo pro variantu svépomocí zajistit realizaci dopadových ploch.
Zastupitelstvo bylo seznámeno a souhlasí s termínem
započetí prací, po uskutečněných hodech, začátkem
července. V první fázi vybudováním přístupové cesty
do areálu Koliba (RBH a Dast), ve druhé fázi výstavbou
samotného hřiště - srpen (Bonita). Ve třetí fázi vlastními silami zajistíme oplocení, inventář, popř. dětské pískoviště.
Výsadbu rostlin dle časové dispozice, nejpozději jaro
2013. Souhlas majitelů sousedních pozemků obecní úřad
již vlastní, vyřízením stavebních formalit na příslušném
stavebním úřadě bude vše připraveno k realizaci.

!

UPOZORNĚNÍ:

travnatá plocha naproti školky
a tenisového kurtu slouží ke hraní dětem,
NE K VENČENÍ PSŮ!!!

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
významná životní jubilea
červenec: Jan Matoušek
září: Ladislav Dosoudil

•

70 let
80 let

úmrtí
17. dubna zemřela ve věku 86 let paní
Marie Vaková
Čest její památce!

•

nově narození

11) Rekonstrukce MŠ - plán
Příloha č. 5 Na základě výsledku kontroly MŠ provedené
způsobilým pracovníkem a dlouhodobě se zhoršujícími

6. března
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TOVÉŘSKÁ ŠKOLKA
Když uslyšíme slovo mateřská škola, vybaví se
každému z nás v mysli pravděpodobně jiná
vzpomínka na to, co jsme v mateřské škole
sami zažili, nebo co jsme prožili s našimi dětmi,
popřípadě vnoučaty. Někomu se vybaví bezstarostný dětský čas, jinému příjemná nebo
nepříjemná učitelka, také to může být vzpomínka na prostředí, do kterého chodil s
pláčem, protože se musel odloučit od maminky, někomu se vybaví oblíbená hračka,
ale každý, kdo do mateřské školy chodil si z ní
odnesl nějakou vzpomínku, ať dobrou, nebo
špatnou. Současná mateřská škola by měla
být pro děti místem, které sice nenahradí
výchovu v rodině, ale děti by se v ní měly cítit
jako doma.
Běžnými, každodenními činnostmi v mateřské
škole, jako je hra, respektování určitých
pravidel, srozumitelné vyjadřování, pomoc a naslouchání druhým, samostatné
rozhodování a další, se snažíme v Mateřské škole v Tovéři
pomoci dětem k plynulému přechodu na systematické
vzdělávání v základní škole. Příprava dítěte na bezproblémový vstup do základní školy je pro nás hlavním cílem stanoveným ve Školním vzdělávacím programu. Není to záležitost
pouze dětí v posledním roce docházky do školky, ale
začínáme s tím u dětí hned po jejich příchodu do mateřské
školy, to znamená u dětí tříletých.
Naše mateřská škola dětem nabízí v rámci docházky do
MŠ řadu nadstandardních aktivit, jako je výuka plavání, inline bruslení, výuka angličtiny nebo výtvarný kroužek. Také
navštěvujeme každý měsíc Divadlo hudby v Olomouci a
připravujeme pro děti a rodiče různé akce. V posledních
dvou měsících jsme pro maminky připravili v kulturním domě

Besídku ke svátku matek, pro děti cestu pohádkovým lesem,
projížďku na koních v jezdeckém klubu Derby v Bohuňovicích,
ježdění na raftech na Tovéřském rybníku, skákací hrad a
projížďku na koni v maskách po vesnici, karneval pro děti
a rodiče na školní zahradě s pasováním nejstarších dětí na
školáky a následné přespání statečných dětí přes noc ve
školce, sobotní pěší výlet rodičů s dětmi do vojenské pevnosti
Radíkov, školní výlet s dětmi nazvaný „Po památkách hradu
Tepence“ doplněný o návštěvu Těšíkovské kyselky a jako
poslední akce v letošním školním roce bude pro děti místo
vysvědčení výlet do ZOO Sv. Kopeček. Touto akcí ukončíme
školní rok 2011/2012 a všichni si popřejeme pěkné prázdniny.
Touto cestou bych je chtěla popřát i Vám všem.
Jana Kráčmarová, ředitelka MŠ Tovéř
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Z HISTORIE: HANÁCKÉ KROJE
Srdcem Moravy je Haná a korunou moravských krojů jsou
kroje hanácké. Hanácký kroj je mezi ostatními kroji považován
za „královský oděv“. Lidé se zajímají o kroj především proto,
že jako oděv obecně patří k hlavním ukazatelům kultury.
Jeho prostřednictvím se dozvíme mnoho o životě, názorech i
umění těch, kteří jej nosili.
V dřívější době patřil kroj ke společenským událostem, tedy i
k hodům. Hanácký kroj se nosil od Uničova až po Bílovice, od
Litovle až k Holešovu. Každá doba, kraj i vesnice mu vtiskla
neopakovatelný ráz.
Lidový kroj je dvojího druhu: všední a sváteční. Kroj všední je
zhotovován z domácího materiálu a vznikl z praktické potřeby
zemědělského zaměstnání, kroj sváteční pak převážně z materiálu městského. Odráží se v něm sociální poměry a lidová
tvořivost a nadání. Krojem se zdůrazňují významné rodinné
události, vyjadřuje se jím i úcta k předkům.
Hanácký kroj je pro svůj národopisný a kulturně-historický
význam jedním z nejzajímavějších dokladů lidové kultury
moravského lidu. Hanácký kroj nese všechny znaky kraje
rovinného, jelikož každý lidový kroj je závislý materiálem, ale
i tvarem, na podnebí a přírodních podmínkách. Byly do něj
vtisknuty rysy úrodného kraje a odráží se v něm v tradiční
barevnost, bohatství, okázalost a někdy i furiantství. Na Hané
se nepěstovalo pouze obilí, ale také konopí a len. Tyto rostliny sloužily především jako zdroj materiálu pro výrobu plátna, ze kterého se kroje šily.
Hanácký kroj vyniká krásou a bohatstvím výšivek. Výšivkou
je také dána estetická hodnota kroje. Hodnota výšivky pak
druhem, provedením vyšívací techniky a ornamentální
strukturou, a to barevnou i tvarovou. Hanácký ornament
má ušlechtilý tvar. Vyšívací technika je odlišná od běžného
způsobu vyšívání. Motivy hanáckého ornamentu jsou
většinou z říše rostlinné, z přírody.
Všeobecně se soudí, že hanácké kroje byly vyšívány pouze
bíle, žlutě a černě. Na dochovaných tovéřských krojích však

můžeme vidět i výšivky růžové, modré a dalších pestrých
barev. Šátky jsou pestře vyšívané křížkovým nebo řetízkovým
stehem, stejně bohaté výšivky najdeme i na fěrtuškách a
obojcích. Tovéřský kroj si podrobně představíme v dalším vydání zpravodaje.

Na této stránce vám představujeme
dva pohledy na tovéřský lidový
kroj. Na dobové fotografii z 50.
let minulého století si můžete
všimnout, že v hodovním průvodu
byly v krojovém oděvu i děti, neboť
kroj tvořil ještě po 2. světové válce
neodmyslitelnou součást identity
venkovského člověka.
Na barevném obrázku nahoře
můžete zase obdivovat
restaurované kroje, které vzkřísili
manželé Jana a Martin Pražákovi ze
statku Opichalových. Díky jejich
nadšení a mravenčí píli mohly
vzniknout podle zanikajících vzorů
zbrusu nové kroje, jež tak zůstanou
zachovány pro budoucí generace.

•
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