ročník XIX

			

číslo 2

červen 2013

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

UDÁLO SE V DUBNU, KVĚTNU A ČERVNU
TOVÉŘSKÁ COUNTRY SKALKA
Letošní chladné a deštivé májové počasí se stejně jako v
minulém roce výrazně podepsalo nad velmi slabou účastí
na countryovém odpoledni, které muselo být na poslední
chvíli kvůli podmáčenému terénu ve Skalce přesunuto do
koliby u kulturního domu. Nezbývá než doufat, že v příštím
roce, kdy se pokusíme tuto jindy úspěšnou akci zorganizovat
již počtvrté za sebou, k nám budou přírodní živly přívětivější.

Dětský den
Zcela opačná atmosféra zavládla na dětském dni. Zábavného a soutěžního odpoledne se zúčastnilo na 170
školáků i předškoláků, pro které byly připraveny nejrůznější
atrakce. Hlavním lákadlem se stal nafukovací hrad se skluzavkou, dále malování na obličeje, různé vědomostní a
dovednostní soutěže, zejména ale závody na kolech a
odrážedlech, které na svém cvičném pozemku s vytýčením
trasy a vyhlášením vítězů zorganizovali tovéřští hasiči.
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Výsadba zeleně na návsi
Jistě jste si koncem dubna povšimli, že na obou stranách
dolní návsi byly provedeny důkladné zdravotní prořezy
hrušní, které zajistila odborná firma. Již nemocné stromy byly
vykáceny a na jejich místo vysazeny nové ovocné stromy.
Dodatečně se nám podařilo zjistit, že všechny dnes vzrostlé
hrušně zde byly vysázeny v roce 1913, tedy přesně před
sto lety, kdy se obec rozhodla zvelebit toto tehdejší centrum. Těžiště této velké investice představovalo zavezení
obecního rybníka, který v té době již neměl stálý přítok, a
vykácení staré zeleně. Za zmínku stojí i fakt, že současně se
„subvenčními hruškami“, který bezplatně dodal Moravský
zemský výbor, byl vysazen i třešňový sad Na rovince – v
místech dnešní chatařské oblasti nad horní nádrží v okolí
tůně (dnes vkusně označené kamenem se Skácelovými
verši) – který byl před zhruba třiceti lety pro potřeby chatové
zástavby vykácen.
Rádi bychom tímto krokem nastartovali revitalizaci této části
obce, která by se v dohledné době měla dočkat obnovené
veřejné studny a důstojnější autobusové zastávky. Jakékoli
náměty a návrhy občanů v této souvislosti uvítáme.

Všem brigádníkům ještě jednou děkujeme!

KLUB DŮCHODCŮ – EXKURZE NA DLOUHÉ STRÁNĚ
jako je Pražský hrad, zámek Hluboká nebo Karlštejn. Toto
vodní dílo drží také evropský primát v tom, že je vybaveno
největší reverzní vodní turbínou v Evropě s pozoruhodným
výkonem 325 MW. Poté následoval přejezd na horní nádrž
s vyhlídkou a zastávka u horní nádrže. Přestože podmračné
počasí nenabídlo žádné úchvatné výhledy do krajiny, jimiž
je toto místo proslulé, i tak bylo setkání s tímto inženýrským
kolosem posazeným v nádherné jesenické přírodě velkým
zážitkem. Po téměř tříhodinové exkurzi nasedli naši senioři do
přistaveného autobusu a nechali se odvést do své hanácké
domoviny.
Další setkání je naplánováno po prázdninách na 12. září v
16:00 v tovéřské kolibě.

Nejvýznamnější akcí klubu důchodců v tomto čtvrtroce byl
zájezd na přečerpávací elektrárnu Dlouhé stráně, kterého
se nakonec zúčastnilo 17 seniorů. Dopravu pohodlným
minibusem zajistila na své náklady obec. První zastávkou
byla Loučná nad Desnou, kde naši turisté zavítali do místního zámeckého parku, který byl vybudován Přemkem ze
Žerotína v přísném anglickém stylu již v 17. století. Zde se
posilnili v místní hospůdce a pokračovali do lyžařského areálu Kouty nad Desnou, kde od 14. hodin začínala organizovaná prohlídka. Tam nastoupili do přistaveného autobusu,
který je zavezl k přednáškovému sálu v prostorách elektrárny, kde se dozvěděli zajímavé informace o této stavbě,
která byla v roce 2005 zařazena mezi sedm divů Česka a
ocitla se ve společnosti takových architektonických skvostů,
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PŘIPRAVUJEME
Opravy kanalizace
Na základě monitoringu, který se uskutečnil v loňském
roce, rozhodlo zastupitelstvo obce o provedení nutných
oprav několika segmentů tovéřského kanalizačního řadu.
V současné době se dokončuje projektová dokumentace,
na jejímž základě se rozhodne, v jakém pořadí budou jednotlivé segmenty opravovány. Jedná se o odbočku u
řadových domů nad kolibou, na náměstíčku u lípy, koncovku u cihelny a segment před obecním úřadem.

Zalesnění holin v obecním lese
Na jaře proběhla první fáze zalesnění holin v obecním
lese výsadbou 650 smrčků. Po prázdninách máme v plánu
prořízku mladších jehličnanů za účasti lesního správce a
výsadbu listnatých stromků. Má-li někdo z občanů zájem o
bezplatné vytěžení označených stromů, může se přihlásit na
obecním úřadě. .

Kabelová televize
Obecní zastupitelstvo výhledově uvažuje o zrušení kabelové televize, jejíž provoz začíná být ztrátový v důsledku
narůstajícího počtu odhlašujících se domácností, nákladům
na opravy a stále širší konkurenční nabídce pozemního
příjmu digitálních programů. Tento problém bude zastupitelstvo projednávat na nejbližším zářijovém zasedání a se
závěry z tohoto jednání boudou občané s dostatečným
předstihem seznámeni.

SOBOTA 7. ZÁŘÍ
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OD 14:00 HODIN

pořádá OÚ Tovéř a o.s. Pohoda v údolí
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tovéřská skalka

• ŽIVÁ ZVÍŘÁTKA
• SOUTĚŽE
• OBČERSTVENÍ
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VÝPISY Z JEDNÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
24. zasedání zastupitelstva ZE dne 05.06.2013
Přítomni: Majer Miroslav, Ing. Pachman František, Brodacký
Vratislav , Ing. Anna Kopřivová, Ing. Maurer Petr, Čestmír
Večeřa
Omluveni: Ing. Brodacký Jaroslav
Zasedání zahájil starosta v 17:00 a ukončil v v 17:50.
 Schválení závěrečného účtu za rok 2012.
Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření
obce – závěrečný účet, včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření Obce Tovéř za rok 2012 , bez
výhrad.
 Schválení roční účetní závěrky za rok 2012.
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku Obce Tovéř
za rok 2012 bez výhrad.
 Schválení rozpočtové změny č.3/2013
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu
č.3/2013 dle přílohy č.2.
 Schválení návrhu obecního znaku a praporce.
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh obecního znaku a
praporce po úpravách dle přílohy č.3
 Schválení dělení obecního pozemku p.č. 361 v k.ú.
Tovéř.
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh dělení obecního
pozemku p.č. 361 v k. ú. Tovéř. Jedná se obecní parcelu v
chatové oblasti, související s žádostí pana Kroupy o odkup
části obecního pozemku.









Schválení vypracovaného pasportu místních komunikací
Zastupitelstvo schvaluje vypracovaný pasport místních
komunikací Obce Tovéř.
Schválení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene SMP Net, s.r.o. - plynovod p. Odstrčil
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene SMP Net–plynovod p.Odstrčil
mezi obcí Tovéř a SMP Net, s.r.o.
Oprava hydroizolace KD Tovéř, výběrové řízení - došlé
nabídky.
Zastupitelstvo obce se seznámilo s došlými nabídkami
na výběrové řízení „Oprava hydroizolace střechy KD a
OÚ” od firem Střechy Maděrka, JS střechy,Stav-izol iso a
klempířství Trnavský a pověřilo starostu a místostarostu s
vypracováním přehledné srovnávací tabulky na jejímž
základě bude rozhodnuto o zhotoviteli zakázky.Termín rozhodnutí a seznámení s výsledkem do 14.6.2013.
Diskuze
Ing.Kopřivová: Otázka vodního zdroje u cihelny, funkčnost,
údržba (na adresu Likérky Gold Cock byl před více než
rokem vznesen požadavek obce o kontakt a řešení situace v dané lokalitě – bez úspěchu
Jan Kotlaba: Začátek jednání mezi ním a obcí o koupi
části břehu u silnice v lokalitě u cihelny za účelem výstavby chodníku.Obec Tovéř zajistí kvalifikovaný odhad, který
poslouží k dalšímu jednání.

						

Nadační fond na podporu zaměstnávání osob se ZP
Hana Potměšilová (NFOZP): I zdravotně postižený může pracovat,
potřebuje jen šanci
V České republice dnes žije přibližně jeden milion osob se zdravotním postižením, tedy 10 procent populace. Zaměstnání
přitom většina z nich shání marně. Firmy, organizace, státní správa a samospráva, tedy všichni potenciální zaměstnavatelé
jsou i v roce 2013 sevřeni předsudky vůči lidem se zdravotním postižením. Nedokáží si je představit jako schopné kolegy.
Bohužel ani zákonná povinnost zaměstnávat 4 procenta osob se zdravotním postižením u subjektů, které mají více jak 25
zaměstnanců, ani od roku 2012 velmi omezené a zpřísněné náhradní plnění v tomto směru nepomáhá. Firmy a organizace
raději odvedou do státní pokladny statisíce na odvodech, které se nikdy k lidem s postižením, kteří již pracovat nemohou,
nijak nedostanou, než aby daly například kratším úvazkem šanci pracovat ženě po rakovině prsu, člověku s roztroušenou
sklerózou, Crohnovou nemocí… O této problematice jsme si povídali s Hanou Potměšilovou, ředitelkou Nadačního fondu
pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením (NFOZP).
nalisty, podnikatele a manažery, kteří budou dobře znát
základy legislativy. A hlavně poznají při různých formálních i
neformálních setkání, školení, v rámci vzdělávacích projektů
životní příběhy lidí se zdravotním postižením, kteří pracují na
manažerských pozicích. Lépe tak pochopí, kdo to vlastně
člověk se zdravotním postižením je.
Z čeho mají zaměstnavatelé strach?
Firmy se při zmínce o možnosti přijmout do svých řad osobu
se zdravotním postižením ohrazují tím, že takový člověk by

S jakými předsudky v této oblasti jste se setkala nejčastěji?
A jak s nimi lze bojovat?
Společnost si většinou pod pojmem „postižená osoba“
představí vozíčkáře. Viditelná postižení však tvoří velmi malé
procento mezi celou skupinou zdravotně postižených osob
(OZP). Málokdo ví, že OZP jsou také lidé s těžší formou alergie, lupénkou, epileptici či ženy po rakovině prsu. Tito lidé
však mají odbornou kvalifikaci stejně jako zdraví lidé. A jak
s tím bojovat? Potřebujeme především vzdělané perso-
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je stál finance navíc už tím, že by musely upravit pracoviště
a vytvořit mu speciální podmínky. A zde opět hrají roli
předsudky. Zdaleka ne všichni zdravotně postižení jsou
na vozíčku nebo výrazně pohybově omezení. Zdaleka ne
všichni potřebují speciální podmínky na pracovišti. Potřebují
jen dostat šanci stejně jako zdraví lidé.
Proč by měly firmy zaměstnat osobu se zdravotním
postižením?
Nejenom proto, že každý zaměstnavatel s více jak 25
zaměstnanci, tedy i úřad, škola ale i nezisková organizace,
které nezaměstnávají OZP, musí buď platit již zmíněné „pokuty“, nebo mohou využít tzv. náhradního plnění. Uvedu
příklad. Pokud má např. základní škola ve vašem okolí více
jak 25 zaměstnanců a nezaměstnává člověka s postižením,
musí odvést za jednoho chybějícího zdravotně postiženého
kolegu odvod do státního rozpočtu v částce téměř 65 000
Kč nebo nakoupit výrobky či služby z chráněného trhu práce
za více jak 200 000 Kč. Co ale taková škola od „chráněných
dílen“ nakoupit skutečně může? Přefakturovat přes ně
učebnice nebo školní pomůcky? To je od roku 2012 ale už
za hranou zákona a vystavila by se tak riziku, že přijde kontrola z inspektorátu práce, která jí doměří odvod do státního rozpočtu. A ještě pokutu. Nebylo by lepší, kdyby škola
měla na pozici paní učitelky třeba ženu po ablaci prsu nebo
v pozici školníka člověka po infarktu? Nejenom, že by tak
získala pracovitého a kvalifikovaného člověka, ale vyplatilo
by se jí to i z ekonomického hlediska.
Na co se nadační fond především zaměřuje a co se vám již
podařilo?
Nadační fond již sedmým rokem podporuje projekty u organizací a firem, které dávají práci lidem s postižením. Usiluje o
změnu zákonů, věnuje se cílenému vzdělávání personalistů,
zákonodárců, neziskových organizací a lidí s postižením
jako takových. Náš tým má za sebou řadu úspěšných
vzdělávacích a edukačních kampaní. Mezi ně patřila třeba
ta s názvem „No a co?!“, která jako první upozorňovala
širokou veřejnost na kvalitní práci osob se zdravotním
postižením a s tím související ochrannou známku „Práce
postižených“, která je součástí projektu Česká kvalita. Na
stránkách www.pracepostizenych.cz naleznou zájemci
řadu výrobků označených touto ochrannou známkou, které
vyrobily osoby se zdravotním postižením. Zakoupením výrobku, např. jako dárku pro sebe či blízké, podpoříte prověřené
zaměstnavatele zdravotně postižených a zároveň zde najdete výrobky a služby, které můžete pořídit v rámci náhradního plnění od prověřených zaměstnavatelů. Jedním z
našich velmi důležitých projektů je sekce Práce OZP a poradny na portálu Prace.cz, které odborně zaštiťujeme. Díky
tomu jsme ve spojení s více než 40 tisíci personalisty z celé
republiky a stovkami osob se zdravotním postižením. Naší
téměř každodenní činností je také školení personalistů a potenciálních zaměstnavatelů zdravotně postižených a osob
se zdravotním postižením. Za zmínku jistě stojí také zcela aktuální projekt „Start bez překážek“. Díky významným firmám
a školám, které jsou do něj zapojeny, se projekt snaží řešit
problémy vysokoškoláků se zdravotním postižením, kteří kvůli
svému zdravotnímu stavu těžko získávají praxi, a tedy i práci. Zapojené společnosti nabídnou absolventům placené
půlroční stáže, aby mohli potřebnou praxi získat.
Více o činnosti a projektech nadačního fondu, ale také
současné legislativě se dozvíte na www.nfozp.czvvvvv

červen 2013

OZNÁMENÍ
Obecní knihovna v Tovéři
oznamuje, že provoz bude během
práznin omezen. Čtenáři ji mohou
navštívit v těchto termínech:
4. a 11. července
1., 15. a 29. srpna

Krásné léto přeje knihovnice
Zdena Bačová

●●●●●●●●●●●●
SPOLEČENSKÁ KRONIKA

významná životní jubilea
červenec: Ludvík Novák
září: Jan Rypar
září: 	Igor Kopřiva

80 let
75 let
65 let

Gratulujeme!

•

úmrtí
Dne 29. května zemřela ve věku 81 let paní
Vojtěška Drhlíková.
Dne 9. června zemřela ve věku 85 let paní
Verona Kolesarová.
Čest jejich památce!

•

nově narození
6. března
16. března

Benjamin Gillar
Zuzana Večeřová

Blahopřejeme!
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NÁDOBY NA PSÍ EXKREMENTY
Rádi bychom vyzvali všechny pejskaře, kteří si ještě na tento způsob likvidace odpadu jejich mazlíčků nezvykli, aby si
více všímali, kde jsou tyto nádoby umístěny, a využívali buď
připravených papírových sáčků, nebo s sebou nosili sáčky
mikrotenové a ty pak i s výkaly do koše vyhodili. Věříme,
že tímto způsobem přispějeme k zachování čistoty našeho
prostředí i přes stálý nárůst počtu obyvatel obce.

Těší nás, že se naše iniciativa zaměřená na zmírnění
znečištění veřejných prostor v obci, pod které se podepsal výrazný nárůst venčených psů během několika posledních let, setkala nejen s příznivým ohlasem, ale přinesla i
očekávaný efekt. Po půl roce provozu můžeme konstatovat,
že psích exkrementů ubylo minimálně o 70 procent. Zároveň
děkujeme občanům za připomínky, díky nimž jsme se rozhodli instalovat další dva koše. Pro informaci přikládáme
mapku současného rozmístění košů; náměty, kde by se uplatnily další, uvítáme.

mapka umístění nádob v obci (aktuálně 6 kusů)

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
Likvidace dřevitého odpadu

Tento návrh, který zde představujeme, teprve musí projít schvalovacím procesem v podvýboru pro heraldiku a vexologii
obcí Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Během roku se při zvelebování obecních pozemků
nashromáždí množství dřevitého odpadu, který je nutné
pravidelně likvidovat. Letos se jedná zejména o větve z
prořezu starých hrušní na dolní návsi a porosty z lokality staré
cihelny. Jednou z možností, jak tento druh biologického odpadu zpracovat, je využití štěpkovače, který odpad zpracuje na hodnotný kompostový materiál i topivo.
Obec proto plánuje v průběhu podzimu jednodenní
pronájem výkonného štěpkovače k likvidaci dřevitého odpadu i pro občany Tovéře. O termínu a místě, kde bude
možno navést přebytečné větve a bezplatně získat i kvalitní štěpku, budeme včas informovat.

Znak obce

Zastupitelstvo obce schválilo oficiální znak Tovéře, který naše
obec jako jedna z mála v širokém okolí doposud neměla.
Při zpracování návrhu, který vytvořil uznávaný grafik a heraldik z Ústí nad Orlicí pan Zdeněk Velebný, se vycházelo z
původní pečeti z roku 1652, jež vystihuje zemědělskou minulost obce. Na zeleném štítu jsou dva zlaté (žluté) rolnické
nástroje – násada na kosu, staročesky též kostiště či kosisko,
a obrácená radlice pluhu. Za nimi je ohnutá ruka ve lněné
košili držící dvouplaménkový praporec na stříbrné (bílé)
žerdi. Součástí návrhu je také vlajka, která přejímá všechny
grafické prvky ze znaku.
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