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

UDÁLO SE V LEDNU, ÚNORU, BŘEZNU
tříkrálová sbírka

prezidentské volby v tovéři

Tradiční tříkrálová sbírka organizovaná Charitou Olomouc
vynesla v letošním roce v naší obci částku: 10.960,- Kč, což
je o 465,- Kč více než vloni. Děkujeme všem, kteří přispěli na
dobrou věc, a také děkujeme koledníkům, kteří se obětavě
této tradiční role ujali.

V tuto chvíli již víme, kdo bude po následujících pět let zastávat úřad prezidenta České republiky, a proto si můžeme
zrekapitulovat, jak tato volba probíhala v naší obci:

1. kolo:
Celkový počet osob zapsaných do
výpisů ze stálého a zvláštního seznamu voličů

481

Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky

319

Počet odevzdaných úředních obálek 		

319

Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem

318

pořadí hlasů jednotlivých kandidátů:
Karel Schwarzenberg			
Miloš Zeman				
Jan Fischer				
Jiří Diensbier				
Taťána Fischerová			
Vladimír Franz				
Zuzana Roithová			
Přemysl Sobotka				
Jana Bobošíková			

Dětský maškarní ples

V neděli 3. února se v kulturním domě uskutečnil tradiční
maškarní karneval. Zadovádět v maskách si přišla zhruba
padesátka dětí s rodiči. Karnevalovým rejem provázel pan
Ivo Opletal z Loštic, který coby dobrý král v doprovodu
princezen připravil pro děti spoustu soutěží a her, na závěr
pak odměnil vítěze a vybral nejlepší masku.

96
74
59
32
23
15
11
7
1

(30 %)
(22 %)
(18 %)
(10 %)
(6 %)
(5 %)
(3,5 %)
(2%)
(0,5 %)

2. kolo:
Celkový počet osob zapsaných do výpisů
ze stálého a zvláštního seznamu voličů -		

481

Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky

310

Počet odevzdaných úředních obálek		

310

Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem

310

hlasy jednotlivých kandidátů:
Karel Schwrzenberg			
Miloš Zeman 				

•

165
145

(53 %)
(47 %)

Prvního kola se zúčastnilo 66,5 % oprávněných voličů, ve
druhém kole se jich dostavilo o 2 % méně.
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KLUB DŮCHODCŮ
Na prvním letošním setkání v lednu senioři navrhli a
odsouhlasili plán akcí na následující půlrok. Hned na další setkání si pozvali pana starostu, který je seznámil s děním v obci,
plány a novinkami. Již několikrát padl návrh na společná setkávání s dobře fungující základnou dolanských důchodců,
a proto se další setkání uskutečnilo v Dolanech, kde promítal
obrázky ze svých cest neúnavný světoběžník pan Šuba.
Začátkem března se naši starší spoluobčané vydali za kulturou do Olomouce, kde navštívili arcidiecézní muzeum a arcibiskupský palác. Druhé březnové setkání se neslo v duchu
cestování, kdy pan Majer pro velký dodatečný zájem ještě
jednou uspořádal cestopisné vyprávění o své dobrodružné
cestě na kole do Španělska.
Na jaro je připraven pěší turistický výlet z Jivové do Tovéře,
a také výletní exkurze na vodní nádrž Dlouhé stráně v
Jeseníkách. O podrobnostech budou vždy informace na
nástěnce v obchodě.

VÝPIS Z JEDNÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
VÝPIS Z 22. ZASEDÁNÍ OZ ZE dne 6. března
Přítomni: Majer Miroslav, Ing. Pachman František, Brodacký Vratislav, Ing. Kopřivová Anna
Omluveni: Večeřa Čestmír, Ing. Brodacký Jaroslav, Ing.
Maurer Petr










Lokalita I. – stav stavebního řízení.
Se stavem stavebního řízení 10 RD zastupitelstvo obce
seznámil Ing. Klásek. Projednána byla výstavba přístupové
komunikace s investorem Quick and development a byla
předána úprava projektu pro stavební povolení.
Kanalizační stoky-seznámení se skutečným stavem.
Zastupitelstvo bylo seznámeno se stavem kanalizačních
stok v obci (Ing. Klásek – Visso) kdy byla představena 4 kritická místa, která se bude v nejbližší době nutné opravit.
Jedná se o lokality před obecním úřadem, řadovky nad
Kolibou, napojení kanalizace u lípy a stav kanalizačního
řádu v lokalitě I. (u cihelny). K lokalitě u cihelny Ing. Klásek
představil možnosti vyřešení stávajícího kanalizačního
řádu a vybudování dešťové kanalizace, s následným
odvodem dešťových vod do meliorační strouhy.
Do 31. 3. představí firma Visso (Ing. Klásek Ing. Hanák)
tabulku těchto míst s předběžnou kalkulací a též prioritu
oprav jako výchozí materiál pro rozhodnutí zastupitelstva.
Důležitým faktorem bude cena těchto oprav v návaznosti na naplnění rozpočtu a rozfázování do etap opravy
kanalizačního řádu dle závažnosti.
Právní ochrana obce
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s došlými nabídkami
právnických subjektů a nechá Ing. Pachmana zpracovat
výchozí materiál pro rozhodnutí ve věci právního zastupování obce a na pracovním zasedání bude (březen)
rozhodnuto o výběru.
Znak Obce
Zastupitelstvo obce se seznámilo s řádným postupem pro
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legalizaci Znaku Obce Tovéř a pověřuje starostu ve spolupráci s Vratislavem Brodackým v jednání ve schvalovacím procesu obecního znaku.
Kabelová televize - seznámení s provozem.
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se stavem a počtem
uživatelů kabelové televize, následně s odhadovanou
ekonomikou provozu a počtem odhlášených účastníků.
Je potřeba prověřit odhlášené domácnosti a fyzicky je
odpojit. Rozhodnutí dalšího postupu a provozu v následujících letech bude projednáno v závěru roku, kdy budou
známi ekonomické ukazatele provozu - výdaje a příjmy v
letošním roce.
Hospoda Na Kolibě - žádost o sezónní úpravy.
K žádosti o vytvoření zázemí pro přípravu ryb na
otevřeném ohni v areálu Koliba zastupitelstvo požaduje
písemné předložení splnění hygienických náležitostí (povolení). Místo realizace úprav v návaznosti na požární
řád bude projednáno s provozovatelem hospody Na
Kolibě a bude sepsána smlouva o nájmu prostor k tomu
určených.
Projednání odkupu části pozemku v areálu cihelny –
přístupová cesta, chodník.
Zastupitelstvo pověřuje starostu ve věci jednání části odkupu soukromého pozemku k zabezpečení přístupové
cesty k „cihelně“ a k realizaci prodloužení chodníku v
dané oblasti.
Žádost pana Kroupy – reálné dělení pozemku v chatové
oblasti - prodej z obecního pozemku cca. 70m2.
Zastupitelstvo pověřuje starostu k vypracování znaleckého posudku dané lokality pro určení ceny případného
prodeje, který bude výchozím podkladem v následném
postupu.
Schválení příspěvku na pořízení, rekonstrukci, opravu
požární techniky dle usnesení zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 22. 2. 2013 usnesením č. UZ/3/38/2013.
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Zastupitelstvo bylo seznámeno s usnesením zastupitelstva Olomouckého kraje a výši 50 % příspěvku na pořízení
požární techniky, 20 000 Kč.
Seznámení se Záznamem jednání ve věci problematiky
zásobování vodou v lokalitách Dolany, Tovéř a Samotišky
ze dne 29. 1. 2013.

březen 2013
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
významná životní jubilea

duben:

Eva Vajdová		
Miroslav Zlámal		
květen: František Němeček

Příloha č. 3
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s výsledkem jednání
ve věci zásobování pitnou vodou mezi zastupiteli obcí
Dolany, Tovéř, Samotišky a Moravskou vodárenskou, z
něhož vyplývá potřeba řešit havarijní stav vodovodního
řádu v obci Samotišky a jeho nedostatečnou kapacitu
pro případný rozvoj v daném území, viz. dopis MOVO a.s.
ze dne 4. 3. 2013 – příloha č. 3.

•

nově narození
23. prosince
9. ledna
9. února

Diskuze
Miroslav Majer:
Country skalka – p. Borůvka zajistí občerstvení, nazvučení,
program včetně propagace. Obec zajistí požární hlídku.
Hody – přesunutí hodové zábavy na sobotu 6. 7. 2013 – zajistí SDH Tovéř, obec se bude podílet na zajištění dopoledního a odpoledního programu: mše, dechovka, cimbál.
Obnova lesa – výsadba holin na základě nařízení lesní
správy a dané platné osnovy lesa v obecním lese – jaro
2013 – osloveny firmy, realizace.
Zjistit možnosti zpevnění části lesní komunikace po skalku.
Vratislav Brodacký:
Případné zakoupení stolů a lavic pro pořádání kulturních
a společenských akcí – dle možností rozpočtu.
Ing. Petr Doležel:
Upozornění a seznámení se stavem probíhajícího stavebního řízení ve věci stavby RD pana Odstrčila a seznámení
zastupitelstva s kroky obce ve věci stavebního povolení ke
stavbě RD a ke stavbě příjezdové účelové komunikace.
Připomínky zaslány příslušným orgánům státní správy
(Stavební úřad v Dolanech a na Správu komunikací).

Adéla Škrdlíková
Kryštof Brokeš
Filip Krempa

BLAHOPŘEJEME !

●●●●●●●●●●●●
Z MATRIČNÍCH ZÁZNAMŮ OBCE
Počet obyvatel k 1. lednu 2013
demografické složení:
muži
ženy
chlapci 0-18 let
dívky 0-18 let
průměrný věk obyvatelstva

●●●●●●●●●●●●
důležité upozornění
úhrada obecních poplatkŮ ZA
ODVOZ ODPADŮ 500,- os/rok
STOČNÉ
1 022,- os/rok
PES
100,-/rok
KABELOVÁ TV
2 000,-/rok

75 let
65 let
65 let

!

Nezapomeňte, že poplatky jsou splatné k 31. květnu.

•
MOŽNOSTI ÚHRADY:
osobně obecním úřadě , nebo převodem na účet
obce č.1800969359/0800 VS = číslo popisné

3

597
237
250
52
58
40,25 roků

fluktuace obyvatel v roce 2012:
přistěhováni
odstěhováni
narození
úmrtí

20
21
5
5

nejčastější příjmení:
1. Hudec Hudcová
2. Večeřa - Večeřová
3. Richter - Richterová
4. Johanes - Johanesová
5. Zdařil - Zdařilová
6. Brodacký - Brodacká
7. Kameníček - Kameníčková
8. Sobek - Sobková
9. Svozil - Svozilová
10. Novák - Nováková

17
15
10
9
9
9
8
7
7
7

nejčastější křestní jména:
1. Jan
23
2. Jana
16
3. Pavel
16
4. Jiří
15
5. Hana
15

14
14
12
12
12

6. Petr
7. Lenka
8. Eva
9. Jaroslav
10. Zdeněk
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Na závěr tedy: naše dlouhodobé a kvalitní třídění se může
v konečném důsledku pozitivně odrazit ve výši místního
poplatku za odpady. Uvědomme si, že ceny všeho jdou
nahoru, tedy i ceny za odvoz odpadů. Pokud nezlepšíme
náš přístup k třídění odpadu, může dojít k navýšení ceny za
kompletní svoz odpadu.

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Výsledky a porovnání za rok 2011 a 2012
komodita
papír
plast
sklo
tetra pack
komunální odpad
velkoobjemový odp.
nebezpečný odp.
bio odpad

2011

2012

7,7 tun
6,7 tun
9,8 tun
—
157,5 tun
34,0 tun
0,3 tun
—

12,1 tun
7,8 tun
9,4 tun
0,4 tun
140,0 tun
23,9 tun
0,7 tun
50,7 tun

březen 2013

PŘIPRAVUJEME
Jarní úklid v obci – 20. dubna
vzhledem k stále trvající zimě proběhne plánovaný úklid
obce až v dubnu, sraz dobrovolníků je v 9.00 hodin před
obecním úřadem. Předem děkujeme za pomoc.

3. ročník Tovéřské country skalky – 25. května

K poslechu i tanci zahrají od 14. hodin zavedené místní countryové kapely, zajištěno bude také bohaté občerstvení.

Z výše uvedeného vyplývá pozitivní zpráva pro hospodaření
obce s odpady, resp. spokojenost s nárůstem objemu tříděného odpadu a snižováním odpadu komunálního a velkoobjemového. Tímto trendem můžeme všichni do značné míry
ovlivnit výši poplatků za odvoz odpadů pro další léta.

Dětský den – 2. června
každoroční společenské odpoledne konané od 14. hodin
na hřišti u koliby, tentokrát v duchu pirátské diskotéky.

Přejeme všem
občanům

Obec zaplatila v roce 2012 za odstranění a odvoz:
- komunálního odpadu částku 205 500,- Kč, což je v
přepočtu 1,50,- Kč/kg
- biologického odpadu částku 54 270,- Kč
- 		velkoobjemového a nebezpečného odpadu 68 300,- Kč
- u separovaného sběru naopak dostáváme část peněz
zpět, což plně pokryje náklady za svozy těchto komodit a
za nájem kontejnerů.
Pro představu se jedná o částku cca. 85 000 Kč za rok 2012.
Zároveň tím snižujeme množství komunálního odpadu,
potažmo cenu, kterou obec platí za jeho odvoz a likvidaci.
Tříděním odpadu můžeme tuto bilanci jen zlepšit, a proto
přemýšlejme, kam vhodíme kelímek od jogurtu, reklamní letáky, obal od mléka nebo sklenici od dobrého vína.
Totéž platí o bioodpadu - cena za odstranění 1 kg bioodpadu je ve srovnání s cenou komunálního odpadu poloviční.
Protože obec byla povinna zajistit likvidaci bioodpadů
a zvýšila tím komfort vám, vážení občané, bylo by velmi
neekonomické tento bioodpad vyhazovat do nádob na
směsný komunální odpad!!

veseléVelikonoce!

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
Tímto vyhlašujeme tak jako loni soutěž o ceny pro naše děti:

„SBÍREJ PAPÍR NEJEN DOMA, ALE I U SOUSEDŮ“

Děti společně s rodiči mohou sbírat starý papír a donášet jej svázaný se jménem a váhou
každou středu v úřední hodiny (14:00 – 17:00 hodin) na obecní úřad, kde bude vedena
evidence a namátková kontrola váhy.
Je potřebné balit zvlášť novinový a zvlášť barevný papír (letáky). Akce trvá od dubna do
15. května. Výsledky budou zveřejněny v příštím zpravodaji a nejúspěšnější sběratelé budou
odměněni cenami.
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