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

ČERVENEC, SRPEN A ZÁŘÍ

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ
Většina z vás jistě zaregistrovala nové dětské hřiště, které
v srpnu vyrostlo vedle tenisových kurtů. Rádi bychom
poděkovali sponzorům, kteří přispěli významnou finanční
částkou k jeho zbudování (celkem 344.000,- Kč), ale i
občanům, kteří se pracovně podíleli na jeho výstavbě.
Samotné herní vybavení hřiště přišlo na 351.000,- Kč, úpravy, odvodnění, vydláždění cesty a inventář včetně oplocení na dalších 200.000,- Kč. Celý projekt byl uskutečněn
během léta a doufáme, že udělá radost nejen všem dětem,
ale také rodičům. Vznikl tak nový, kvalitní a bezpečný
společenský prostor pro rodiče s dětmi, který zde již dlouhá
léta chyběl. Chtěli bychom vyzvat všechny uživatele, aby
se k němu chovali šetrně. Pokud se k němu budeme všichni
chovat šetrně, bude dlouhá léta sloužit a zdobit naši vesnici. Provozní řád tohoto hřiště najdete v příloze a také při
vstupu na dětské hřiště.

HODY
Letošní hody poznamenala nelítostná vedra. Již při ranní mši,
která byla v 10.00 hodin, se většina příchozích snažila před
paprsky slunečního žáru schovat do stínu stromů u kapličky
nebo pod slunečník. Také odpolední program byl ve znamení vysokých teplot. Pro děti byla připravena kouzelnická
show, která se naštěstí před sluncem ukryla pod střechu kulturního domu. Vyvrcholením hodových oslav byla již tradičně
taneční zábava v pohodové atmosféře hudební skupiny
YANTAR a vlídného večerního chládku.
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CESTA POHÁDKOVÝM LESEM
Poslední prázdninovou sobotu proběhla v našem lese
první „cesta pohádkovým lesem“. Desítky dětí, které si tuto
výpravnou akci nenechaly ujít, se vydaly nejen na pěší cestu lesem z pohádky do pohádky, kde na ně čekaly různé
úkoly, ale také měly možnost se projet na poníkovi nebo si
pohladit některá zvířátka, která k nám zavítala ze ZOO na
Svatém Kopečku (lamy, kozy). Na tomto místě patří velký dík
organizátorům, kteří se i přes „ochotnické podmínky“ svého
úkolu zhostili na jedničku a vytvořili dětem krásné prázdninové odpoledne.

Finále Hanácké extraligy v požárním útoku
proběhlo 29. září u areálu Koliby. V posledním závodu seriálu Hanácké extraligy „O
putovní pohár Obce Tovéře“ se na 1. místě
v kategorii mužů umístili hasiči z Nemrlova,
v kategorii žen zvítězily Dětkovice. Celkovými vítězi 9. ročníku Hanácké extraligy v
požárním útoku jsou Dětkovice jak v mužské,
tak i v ženské kategorii.
Soutěžní družstvo hasičů z Tovéře se v
pohárové soutěži časem umístilo na 15. místě
z 26. Dosažený čas je kvalitní a odpovídá
současným
možnostem
sportovního
družstva. Snaha o omlazení soutěžního
kolektivu je však prozatím neúspěšná. Při této
příležitosti vyzíváme všechny, kteří by měli
zájem stát se členy jednotky požární ochrany obce, popřípadě soutěžního družstva
hasičů, kontaktujte, prosím, starostu obce.
Závěrem patří poděkování všem, kteří svou
osobní pomocí nebo příspěvkem na ceny
pomohli k úspěchu této akce.Podrobné
výsledky celého ročníku můžete shlédnout
na www.hanackaextraliga.cz

FINÁLE HANÁCKÉ EXTRALIGY
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OSVĚTLENÍ V OBCI
v průběhu září došlo k výměně 41 světel na obecním
osvětlení. Světla byla již zastaralá a odebírala velké množství
proudu. Výměnou vysloužilých, energeticky náročných
svítidel za světla s menším příkonem dojde k výrazné úspoře
energie. Na tuto akci, která vyšla na 312.000,- Kč dostala
obec dotaci ve výši 50% z Programu obnovy venkova.

OPRAVA VE ŠKOLCE
Na základě nevyhovujícího stavu proběhla v době letních
prázdnin rekonstrukce a rozšíření sociálních zařízení, zázemí,
kuchyňky a kompletního osvětlení v mateřské škole. Celkové
náklady dosáhly 420.000,-Kč.

NOVÝ SYSTÉM SBĚRU
VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
Lisováním přímo do sběrných vozů v rámci půlročních svozů
velkoobjemového odpadu se tato služba pro občany zrychlila a zkvalitnila. Odstranil se problém nejen s přeplněnými
kontejnery, ale i s přítomností osob živících se sběrem.
V jednání pro jaro 2013 je kromě lisovacích vozů přistavení
samostatného kontejneru na stavební suť u hasičské
zbrojnice. Z ekonomického i ekologického hlediska je tato
možnost velmi výhodná a věříme, že ji občané využijí v ještě
větší míře než doposud.

PŘIPRAVUJEME
SBĚR KOVOVÉHO ODPADU
v sobotu 13. října pořádají místní hasiči sběr kovového odpadu. Občané mohou kovový šrot vyskládat k silnici před
dům, odvoz bude zajištěn.

PŘEDVÁNOČNÍ AKCE
Tradiční rozsvěcování vánočního stromu
v pátek 30. listopadu v 17.00 hodin
Slavnostní předvánoční setkání
důchodců v kulturním domě s programem
v sobotu 15. prosince ve 14.00 hodin

KONCERT SKUPINY FUTURUM
Po zdařilém jarním koncertu skupiny Progres 2, proběhne v
pátek 9. listopadu od 19:00 hodin koncert další legendární
rockové kapely. Brněnští hudebníci v čele s multiinstrumentalistou Romanem Dragounem patřili v 80. letech minulého
století k čelním představitelům tuzemského progresivního
rocku a od roku 2005 opět příležitostně vystupuje. O podrobnostech budeme včas informovat.

OZNÁMENÍ
Volby do Zastupitelstva
Olomouckého kraje

TURNAJ VE STOLNÍM TENISE
V sobotu 24. listopadu proběhne od 9:00 hodin v kulturním
domě podzimní turnaj ve stolním tenise. Tato sportovní akce
je otevřená pro všechny kategorie bez rozdílu pohlaví i věku.
Pokud máte chuť si o víkendu zasportovat a zasoutěžit,
neváhejte a přijďte.
11.10.
08.11.
22.11.
28.12.

se uskuteční dne 12 října 2012 od 14.00 hodin do 22.00
hodin a dne 13. října od 8.00 hodin do 14.00 hodin v
zasedací místnosti Obecního úřadu v Tovéři. Voliči
bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou
totožnost, státní občanství České republiky platným
občanským průkazem nebo cestovním pasem.
Každému voliči budou doručeny nejpozději 3 dny
přede dnem voleb hlasovací lístky, spolu s nim bude
voličům doručen též informační leták v němž budou
seznámeni s údaji potřebnými pro realizaci volebního
práva.

klub důchodců
přednáška s promítáním p. Majera „Z Tovéře až na
konec světa“ z kolové pouti do Santiaga
sousedské posezení, čtení ze staré toveřské kroniky
přednáška manželů Šubrtových “cesta do Indie
aneb proč se Toveřák v Himálaji nezadýchá”
Předsilvestrovské posezení
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ZÁPISY Z JEDNÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
18. zasedání zastupitelstva ZE dne 1.8. 2012
Výsledek hlasování:

Proti 6
Zdržel se 1
(ing. Anna Kopřivová)
G) Žádost pana Blažka ze dne 9. 7. 2012 na změnu funkčního
využití pozemků p. č. 215, 216/1, 217/1 a 217/3 v k. ú. Tovéř
z dosavadního bydlení smíšeného na bydlení intenzivní
čisté.
Dle současně platných regulativů se předmětné pozemky nachází v ploše obytné s možností umístění drobné
výroby. V této ploše nemůže být žádný provoz typu pila,
slévárna a pod. Je zde možno umístit zařízení občanské
vybavenosti, pro řemeslnou či drobnou výrobu, obchod.
Hlavní funkcí této plochy je ale stále bydlení.
V novém územním plánu bude celé území návsi řešeno
jako plocha smíšená obytná, kde bude hlavní funkcí bydlení, což bude obsaženo v regulativech nového územního plánu.
V současné době je tato plocha v majetku fy. Elmontas
a je zde umístěn sklad elektromateriálu, proto nelze bez
podnětu majitele a jejich souhlasu měnit typ funkčního
využití této plochy. V diskuzi k tomuto bodu vystoupil
pan Jiří Johanes s tím, že zde ráno přijíždějí kamiony s
materiálem. Současný stav dle vyjádření Ing. Blažka je v
normálu, který je za této situace potřeba udržet pomocí
jasně formulovaných regulativů v novém územním plánu,
které budou projednávány s pořizovatelem a zpracovatelem ú. p. Za tohoto stavu zastupitelstvo obce není
oprávněno hlasovat o tomto návrhu.
H) Žádost paní Hany Boudníkové a Karly Pazderové adresované MMOl - odboru koncepce a rozvoje na změnu
funkčního využití pozemku p. č. 434/1, 435/1, 436/1 v k. ú.
Tovéř ve prospěch zastavitelné plochy. Pozemky se nenachází v současné době v zastavitelném území obce.
Výsledek hlasování: Pro 0 Proti 6
Zdržel se 1
(Ing.Anna Kopřivová)
I) Projednání záměru stávajícího územního plánu, změna
funkčního využití pozemku části pozemku 458/26 a parcely č. 241 v k. ú. Tovéř ve prospěch zastavitelné plochy.
Tímto záměrem se dokončí ucelená zástavba stávajících řadových RD sousedících s parcelou p.č. 241, která
se nachází v zastavěném území vymezená jako veřejná
zeleň až po samostatně stojící RD na parcele p.č 243, vše
v k.ú. Tovéř.
Jedná se návrh určený pro výstavbu 2 RD, který je převzat
ze stávajícího územního plánu na dostavbu proluky mezi
ucelenou zástavbou a samostatně stojícím domem na
parcele p. č. 243.
Požadavek se též opírá o doporučení pořizovatele a zpracovatele územního plánu z výše uvedených důvodů.
Parcelu p. č. 458/26, jež je předmětem této žádosti je
nutno rozdělit a dodržet návrh, resp. plošné umístění
staveb RD nového územního plánu. Orientačně se jedná o cca 1490 m2 území, které je navrhnuto ke změně v
této žádosti. Parcela č. 241 je v zastavěném území nyní
určena jako veřejná zeleň.

Přítomni: Majer Miroslav, Ing. Pachman František, Ing. Brodacký Jaroslav,  Brodacký Vratislav, Ing. Kopřivová Anna,
Ing. Maurer Petr, Večeřa Čestmír.
Projednání veškerých podnětů z řad veřejnosti k novému
územnímu plánu Obce Tovéř.
Zastupitelstvo obce se rozhodlo hlasovat o každém
došlém podnětu zvlášť. Ke všem těmto bodům byl
Ing. Navrátilovou přednesen rozbor požadavků od
pořizovatele územního plánu MMOl.
A) Požadavek obce Tovéř na zapracování možné varianty
vedení cyklostezky přes střed obce Tovéř dále podél
komunikace Tovéř - Samotišky s možností napojení na
stávající síť cyklostezek. Tato cyklostezka by byla využita
i pro pěší a zvýšila by bezpečnost provozu mezi obcemi
Tovéř a Samotišky.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdržel se 0
B) Žádost Ing. Igora Kopřivy ze dne 5. 9. 2011 na změnu
funkčního využití pozemku p. č. 448/1 v k. ú. Tovéř ve
prospěch zastavitelné plochy. Pozemek se nenachází v
současné době v zastavitelném území Obce Tovéř.
Ing. Anna Kopřivová, zastupitelka obce, byla požádána,
aby v tomto hlasování se zdržela hlasování z důvodu
střetu zájmu.
Výsledek hlasování: Pro 0
Proti 5
Zdržel se 2
( Ing. Anna Kopřivová, Ing. Jaroslav Brodacký)
C) Žádost Františka Madera ze dne 26. 10. 2011 na zanesení
budoucí stavby RD na parcele p. č.255 v k. ú. Tovéř.
Pozemek se nachází na ploše určené k výstavbě RD na
zastavěném území obce.
Výsledek hlasování:
Pro 7
Proti 0
Zdržel se 0
D) Žádost Jaroslava Pudela ze dne 14. 11. 2011 na změnu
funkčního využití pozemku p. č. 468 v k. ú Tovéř ve
prospěch zastavitelné plochy. Pozemek se nenachází v
současné době v zastavitelném území Obce Tovéř.
Výsledek hlasování: Pro 0
Proti 6
Zdržel se 1
(Ing. Anna Kopřivová)
E) Žádost pí. Mileny Hrázdilové ze dne 14. 12. 2011 o vynětí
pozemků p. č. 349 a 351/1 v k. ú. Tovéř z rekreační oblasti
na pozemky určené k trvalému bydlení. Pozemek se
nachází v zóně individuální rekreace.
Výsledek hlasování: Pro 0
Proti 7
Zdržel se 0
F) Návrh stavební firmy Staving Olomouc s.r.o. ze dne 27. 6.
2012 adresovaný MMOl-odboru koncepce a rozvoje na
změnu stávajícího funkčního využití pozemku p. č. 433/1 v
k. ú. Tovéř ve dvou variantách výstavbou cca 5 -7 RD na
¼ této parcely nebo výstavbou na celé této ploše 53.468
m2 s vybudováním domu s pečovatelskou službou na
vlastní náklady s kapacitou 30 lůžek.
Pozemek se ne-nachází v současné době v zastavitelném
území obce Tovéř. V krátkém příspěvku vystoupil pan
Kovář, zástupce Stavingu Olomouc s.r.o., s informacemi
k danému hla-sování, resp. možnosti výše zmiňovaných
variant.
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Výsledek hlasování:

Pro 6

Proti 0
Zdržel se 1
(Ing. Anna Kopřivová)

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Tovéř po projednání
bere na vědomí vyhodnocení projednání Návrhu zadání
územního plánu ve znění dle přílohy č. 2 a dává hlasovat o schválení dle ust. §84 odst. 2 zákona č.128/2000 sb.
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
a dle ust. § 47 odst. 5 zákona 183/2006 sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, zadání Územního plánu Obce Tovéř
ve znění přílohy usnesení.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdržel se 0
Usnesením č. 4 Zastupitelstvo obce po projednání bere
na vědomí vyhodnocení projednání Návrhu zadání
územního plánu Obce Tovéř ve znění přílohy č.2 a schvaluje podle ust.§ 84 odst.2 zákona č.128/2000 sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a dle
ust.§ 47 odst.5 zákona 183/2006 sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů, zadání Územního plánu Obce Tovéř ve znění
přílohy usnesení.

Usnesením č. 3 Zastupitelstvo obce na základě hlasování o
návrzích usnesení jednotlivých bodů schvaluje žádosti:
A) (požadavek obce na zapracování cyklostezky)
C) (požadavek pana Madera)
I) (záměr dostavby výluky)
a neschvaluje žádosti:
B) (požadavek pana Ing. Kopřivy)
D) (požadavek pana Pudela)
E) (požadavek paní Hrázdilové)
F) (požadavek firmy Staving Olomouc s.r.o.)
H) (požadavek paní Budníkové a Pazderové)
a o požadavku:
G) (Ing. Blažka) se zastupitelstvo rozhodlo nehlasovat z
důvodu výše popsaných v bodě G.
Schválení zadání Územního plánu Obce Tovéř
Příloha č. 2 (příloha usnesení, vyhodnocení požadavků
dotčených orgánů, usnesení)

Seznámení s probíhajícími stavebními pracemi v obci
V měsíci srpnu započala výstavba dětského hřiště, úprava prostor rokle, výměna veřejného osvětlení a realizace
nevyhovujícího osvětlení v prostorách herny mateřské
školky a rekonstrukce sociálního zařízení.
Žádost obyvatel rekreační oblasti v Samotíškách o
příspěvek na zpevnění polní komunikace v katastru obce
Tovéř, mezi obcí Tovéř a Samotíšky bude vyhověno z
důvodů neutěšené situace dopravní situace na louce
pod lesem. Tuto situaci můžeme vyřešit závorou po projednání s majitelem pozemku - louky.
Tímto rekreanti z oblasti Samotíšek nebudou dále využívat
této cesty a nebudou zneužívat situace přistavených
kontejnerů, které slouží rekreantům a obyvatelům Tovéře,
za což také každoročně platí povinný poplatek za odvoz
odpadů.
Příspěvek obce bude v podobě zakoupení štěrku na
zpevnění výše zmiňované polní komunikace, a to v
hodnotě do 20 000 Kč.
Ing. Petr Maurer přislíbil prověření dalších možností v této
věci.

Pořizovatel - Magistrát města Olomouce společně s
určeným zastupitelem Ing. Františkem Pachmanem vyhodnotil projednání zadání územního plánu Obce Tovéř,
jež je tímto bez připomínek předloženo ke schválení
zastupitelům obce Tovéře.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
významná životní jubilea
říjen: Josef Majer
Jarmila Fojtová
listopad: Zdeněk Muška
prosinec: Josef Hudec
		 Bohuslav Fiala
		 Vojtěch Parzyk

65 let
80 let
65 let
75 let
65 let
65 let

●●●●●●●●●●●●

•
úmrtí
Dne 3. června zemřela ve věku 98 let paní
Marie Foukalová
Dne 3. září zemřel ve věku 74 let pan
Rostislav Zdařil
Čest jejich památce!

•

nově narození
13. září

Sophi Marie Helvigová

30. září

Martin Možíšek

říjen 2012
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Z HISTORIE: HANÁCKÉ KROJE
Plníme slib z minulého čísla Zpravodaje, kde jsme psali o historii hanáckého
kroje a slíbili jsme, že vám představíme skutečný tovéřský kroj. Nyní vám tedy
přinášíme nefalšovanou historii v podání manželů Pražákových, kteří se o
uchování této nádherné tradice již léta nadšeně  starají.

•

Obojek, krézl nebo také placák
je pruh plátna asi 10 cm široký a
4 až 12 metrů dlouhý, ozdoben
bílou ručně dělanou asi 5 cm
širokou krajkou, na spodní straně
je zřasen a všit do límečku.
Obojek se upravuje tak, že se
škrobí syrovým škrobem dosti na
tuho, žehlí se a skládá. Límec se
uvazuje pod bradu a tam je také
červená, široká vázanka (stuha).

Kordula, těž lajdík, frydka či vesta, je podobně jako u
ženského kroje vrcholem vyšívačského umění hanáckých
krejčí. Kordulka je kratší a sahá až po pás, jejž nezakrývá.
Výšivka je složena z geometrické ornamentální cesty,
vyšité na okrajích, a ze souběžně položené cesty
ornamentu rostlinného. Na přední části má falešné
knoflíky. Na zadní části kordulky jsou asi tři bohatě
zdobené rozparky, aby dobře seděla na těle. Sukno je
černé, ale také tmavozelené.

Šátek, který nosí Hanačka
na hlavě, je 150 x 150
cm velký. Vázání šátku je
velmi složité, což svědčí
nejen o zručnosti, ale i o
vynalézavosti hanáckého
lidu.

Košile je bohatě zdobená kolem
výstřihu, v ramennou a na manžetách
rukávů. V náramkách a v dolní části
manžety jsou bohatě nabírány. Pod
krkem má Hanák uvázanou vazačku,
pentli, která se nosí zavázaná na
mašličku A je také bohatě zdobena
výšivkou.

Košile je z bílého jemného
plátna, vzadu sahá do půle zad
a vepředu je dlouhá až do pasu.
Rukávy jsou bohatě řasené,
na spodní straně opatřené
límečkem (manžetou), bohatě
vyšívaným černou bavlnkou a
doplněným o 6 až 10 cm širokou
červenou mašli.

Pás je široký 12 až 15 cm a zapíná
se na dvě nebo tři přezky, je bohatě
vyšíván pavími pery, většinou má
hnědou až hnědožlutéou barvu.
Páví pera v dnešní době bývají
nahrazena barevnými bavlnkami
nebo plastovými pásky. Často
bývá na opasku vyvedeno jméno
majitele kroje.

Kordulka je z jemných suken
rozmanitých barev. Byly pestře
vyšívány a zdobeny stuhou
zvanou paterka. (Od patera
barev – červené, hnědé, zelené,
modré a žluté.) Vedle paterky se
přišívá zlatá nebo stříbrná krajka,
čím širší, tím lepší.

Kalhoty neboli gatě jsou jednou z
nejstarších součástí mužského kroje.
Byly z vyčiněné ovčí, beraní nebo
i kozí kůže; vzácné a nákladné
byly jelenice. Dnes se pořizují z
manšestru. Jsou dlouhé do půli
lýtek, dole se zavazují stuhou,
řeménky s darmovisy, jež bývají dole
rozšířeny, vykrojeny a dírkovány. Na
bocích mají hluboké kapsy na šátek
nebo na peněženky. Výšivka je
umístěna na poklopci a někdy i na
bočních švech a u kapes.

Pantla je kvalitní stuha různě
široká a bývá 3 až 4 metry
dlouhá, hedvábná a květovaná.
Uvazuje se na spodní část
kordulky.

Sukně, lidově fěrtoch, bývá často
barevně zdobená. Zepředu je
sukně z praktických důvodů
méně nařasená a je překryta
fěrtůškem, zástěrou. Pod sukní se
nosí několik spodniček.

Podléčke či plátýnka nebo
návleky Jsou jakési plátěné
punčochy, které pevně objímají
nohu a jsou na ni připevněny
na svém horním i dolním
okraji šňůrkami nebo gumičkami,
oblékají se na lýtko, mezi gatě a
holínky.

Černé jirchové střevíce jsou zdobené
bílou a červenou kůží. Zašněrované
bývají červenou stuhou, pod kterou se
skrývá zdobený jazyk boty.

další součásti ženského kroje
Oplečí objímá tělo od pasu do
poloviny zad a prsou, přejímá zde
funkci šněrovačky a je zavěšeno
na trháčku. Je to tedy pruh látky
asi 1 m dlouhý a 25 cm široký. Na
dolním okraji ve dvou třetinách
ze středu je přišit širší kanýrek ze
silného plátna, hodně škrobený,
aby odstával. Na něj se pak váže
opasek se spodními sukněmi
a fěrtoch, takže jsou oplečím
nadnášeny.

Největší úcty požíval šátek
podlouhlého tvaru, zvaný úvodnica.
Dříve jí chodily nevěsty k oltáři přiodité
kolem pasu nebo ramenou. K úvodu,
tedy první návštěvě kostela po
porodu, šly matky vždy s tímto šátkem,
který měl vzbuzovat u druhých úctu.
Úvodnice se obvykle nedědily, běžně
se používaly také jako ozdoba oltáře.
Bohaté vyšívání, často s iniciálami
manželů, svědčilo o majetnosti rodiny.
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Provozní řád veřejného dětského hřiště v Tovéři
vydaný dne 16. srpna 2012

●●●●●●●●●●●●
1/ Tento provozní a návštěvní řád je bezvýhradně závazný
pro všechny návštěvníky a uživatele hřiště.
2/ Provozovatelem hřiště je Obec Tovéř.
3/ Provozní doba je od 8:00-21:00.
4/ Používání hřiště, jeho vybavení a zařízení je určeno pro
věkovou hranici do 15 let. Starší osoby nemají na vybavení a zařízení hřiště přístup, mimo osob vykonávající
dozor a dohled nad dětmi.
5/ Dětem mladším 6 let je vstup na dětské hřiště, pískoviště,
užívání herních prvků a vybavení dětského hřiště povoleno jen v doprovodu a pod trvalým dozorem rodičů,
zákonného zástupce či jiné odpovědné osoby.
6/ Osobám podnapilým, pod vlivem omamných a psychotropních látek a nemocným infekční nebo jinou
přenosnou nemocí je vstup zakázán.
7/ Pobyt na dětském hřišti a pískovišti je na vlastní nebezpečí
uživatele, za děti ručí rodiče, odpovědný zástupce či jiná
dítě doprovázející dospělá osoba
8/ Úmyslné poškození, zničení a znečištění dětského hřiště
a herních prvků je trestné. Každý kdo způsobí poškození,
zničení dětského hřiště je povinen uhradit vzniklou škodu
ve prospěch provozovatele.
Návštěvník je povinen:
• ·seznámit se s tímto řádem a tento dodržovat, dbát na
pořádek, čistotu a bezpečnost a dodržovat pravidla
slušného chování
• šetřit a chránit prostory i vybavení hřiště
• dospělá osoba je povinna předtím, než se dítě dostane
do kontaktu s herními prvky a pískovištěm, toto zařízení
překontrolovat, je-li z hlediska bezpečnosti hrajících si dětí
v pořádku.
• zajistit si proti krádeži veškeré své věci vnesené na hřiště,
provozovatel neručí za odcizení nebo ztrátu těchto věcí.
Návštěvníkům je zakázáno:
• Je výslovně zakázáno klouzání se hlavou dolů a ve stoje
• přechody přes mosty sestav bez přidržování se madla
alespoň jednou rukou
• vylézání na střechy věží
• přelézání zábran a zábradlí
• provádět bez souhlasu provozovatele jakékoliv úpravy nebo neodborné zásahy s vybavením a zařízením
dětského hřiště

• používání zařízení dětského hřiště a pískoviště nad rámec
běžného užívání, přičemž běžným užíváním se rozumí takové užívání, které je pro herní prvek dané a provozovatel
neručí za případné následky nesprávného a zakázaného
užívání
• používání skluzavky v horkém počasí, kdy její povrch
je rozpálen na teplotu, při níž hrozí vznik popálenin při
doteku
• vstup na dětské hřiště pokud je herní zařízení nebo vybavení hřiště kluzké nebo je jeho povrch namrzlý
• přinášet na dětské hřiště střelné zbraně, výbušniny
a hořlaviny všeho druhu, nebezpečné látky, ostré a
skleněné předměty (vyjma dětských lahví)
• odkládat a vyhazovat odpadky mimo místa k tomu
určená a jakkoliv znečisťovat hřiště a jeho okolí
• kouřit, konzumovat alkohol, užívat omamné, toxické a
psychotropní látky
• stanovat, nocovat nebo manipulovat s otevřeným
ohněm
• vstup se psy a jinými zvířaty
Provozovatel nenese odpovědnost za škody vzniklé
nedodržováním tohoto řádu a ostatních předpisů.
V případě nerespektování provozního řádu si majitel a
provozovatel vyhrazuje právo vykázat porušovatele z
prostoru dětského hřiště.
Případné poškození nebo znečištění dětského hřiště
oznamte neprodleně na obecním úřadě nebo na tel. č.
585 396 690, 725 490 430
důležitá telefonní čísla:
záchranná služba 155
policie 158
hasiči 150
tísňová linka 112
Nedílnou součástí tohoto provozního řádu jsou pokyny
pro „kontrolu a údržbu dětského hřiště“ -příloha č. 1, která
je k nahlédnutí na Obecním úřadě v Tovéři.
v Tovéři 16. 8. 2012
			

Miroslav Majer, starosta obce
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OCENĚNÍ V CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽI
Naše obec získala ocenění v celostátní soutěži CESTY MĚSTY, které se zúčastnila s
projektem „Okružní křižovatka a přechod pro chodce“. Získanou cenu – radar na
měření rychlosti s možností vyhodnocení příjezdových rychlostí – nainstalujeme na
cestě směrem od Dolan. Díky tomu budou všechny příjezdové komunikace do obce
opatřeny bezpečnostní elektronikou.
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