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ČTVRTLETNÍK OBCE TOVÉŘ
					
					

Zpravodaj vydává obec Tovéř, Obec Tovéř, č.p. 18, PSČ 78316, IČ: 00635626 Ev. č. MK ČR E 21473
zpracování: Marta Šubrtová 731 900 647, martasubrtova@seznam.cz

UDÁLO SE V LEDNU, ÚNORU A BŘEZNU
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Tato již tradiční sbírka, kterou pořádá charita Olomouc,
se stala neodmyslitelnou součástí vánočních svátků a
umožňuje veřejnosti podílet se spolu s Diecézní charitou
Olomouc na pomoci sociálně slabým či trpícím. Proto
jsme mohli 7. ledna potkat v naší obci v kostýmech tří králů
členy farní charity a děti, které chtějí pomáhat potřebným.
V letošním roce se v tříkrálové sbírce vybralo 9.069,- Kč.
Děkujeme všem, kteří na sbírku přispěli.

PLES MATEŘSKÉ ŠKOLKY
Dne 21. února se uskutečnil již tradiční ples
Mateřské školy v Tovéři. Jsem velmi ráda, že se
z této akce stala tradice, na kterou se spousta
lidí těší. V letošním roce ples navštívilo asi 140
lidí, k poslechu a tanci hrála hudební skupina
YANTAR, bohužel bez své zpěvačky, na jejíž
hlas a vystoupení se spousta skalních přívrženců
plesu těšila. Nechybělo ani občerstvení ve formě
výborného kančího guláše, chlebíčků, kuřecích
řízků a vdolečků. Ráda bych touto cestou poděkovala všem, kteří svou účastí na plese podporují činnost mateřské školy. Poděkování také
patří panu starostovi za vstřícnost a bezplatné
zapůjčení sálu kulturního domu, a také všem
sponzorům, kteří věnovali dary do tomboly. Trochu nás trápí, že sponzorů z obce Tovéř je stále
méně. V neposlední řadě bych chtěla poděkovat
rodičům všech dětí z tovéřské školky za pomoc
a organizaci. Bez jejich pomoci by se žádný ples
nekonal.
V příštím roce 2015 se uskuteční již 10. výroční
ples mateřské školy, na který Vás všechny Toveřáky již teď srdečně zvu.
Mgr. Jana Kráčmarová, ředitelka školy

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
V neděli 23. února se uskutečnil dětský karneval. Jak se
dalo odvodit z masek, ten letošní se nesl v duchu Divokého
západu. Děti si užily odpoledne plné tance, origináních
soutěží, halasných dětských písniček a nechyběla ani
závěrečná tombola.

JARNÍ BRIGÁDA
Stejně jako již posledních pár let, i letos po zimě, která byla
spíše mírná, proběhla v sobotu 12. dubna jarní brigáda
zaměřená na úklid lesa. Byl přistaven kontejner na bio odpad, který se ještě tentýž den zaplnil. Při této akci vyplynula
otázka řešení stálého místa na uskladnění bioodpadů. Tento problém bude řešen na nejbližším zasedání obecního
zastupitelstva.
Obecní úřad děkuje všem zúčastněným, především chatařům, za pomoc při úklidu.
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Setkání důchodců

oznámení

Letošní rok začali důchodci velmi aktivně. V lednu byla
beseda o historii i současnosti myslivosti v dolanském
katastru, které se zúčastnil pan Vojtěch Pavlita. Další lednové posezení bylo v klubovně s promítáním zajímavostí
ze světa a podmořského života. Následující dvě setkání byla
s promítáním fotografií z Turecka od dolanské cestovatelky
paní Dany Uchytilové. Únorová procházka na Kartouzku
byla zakončena v nové řecké taverně pod Kartouzskou. V
březnu se uskutečnila plánovaná poznávací vyjížďka autobusem na Jívovou, kde proběhla prohlídka kostela sv.
Bartoloměje, sousoší Kalvárie a dalších zajímavostí z této
blízké, avšak málo navštěvované obce.

MÍSTNÍ POPLATKY
PRO ROK 2014
Stočné
dříve: 28 Kč/m3 = 1 022 Kč/ osoba / rok
nyní: 32 Kč/m3 = 1 168 Kč / osoba / rok
vzhledem ke zvýšení ceny v obci Dolany za krychlový
metr odpadní vody se poměrově navyšuje také
poplatek za stočné. I přesto výše skutečných nákladů
na provoz odpadních vod překračuje výši vybraných
místních poplatků za stočné a tento schodek obec
nadále bude dotovat ze svých příjmů.

Kabelová televize
dříve 2 000 Kč / domácnost / rok
nyní 1 200 Kč / domácnost / rok

Poplatek za psa
zůstává na 100 Kč

Odvoz odpadů
poplatek zůstává 500 Kč / osoba / rok,
u rekreačních objektů a neobydlených domů 500 Kč /
nemovitost / rok

●●●●●●●●●●●●●●●
výzva

společenská kronika

„Tvořeníčko“ v Tovéři

významná životní jubilea
duben: František Plánička
Miroslav Pavlita
květen: Adolf Johanes
Jana Adámková

Výtvarnice Věra Kočí z Tovéře oslovila
náš obecní úřad s nabídkou pravidelného
setkávání zájemců o tvořivou práci a
umění, kde si budou lidé moci vyzkoušet
nejrůznější malířské, kreslířské či sochařské techniky, vyrábět dekorace a experimentovat s dalšími metodami sebevyjadřování. Pokud by se tato iniciativa,
která se již úspěšně rozvíjí v sousedních
Bělkovicích, setkala u našich občanů s
kladnou odezvou, obec je schopna připravit prostor a zajistit prostředky pro
tuto zájmovou činnost v prostorách kulturního domu. Zájemci se proto mohou
hlásit jak na obecním úřadě, tak přímo
paní Kočí na tel. 607 812 347 nebo
e-mail: koci.kosmetika@seznam.cz

70 let
65 let
75 let
65 let

Gratulujeme!

úmrtí
Dne 15. března zemřel ve věku 82 let
pan Ladislav Dosoudil.
Čest jeho památce!

nově narození
Dne 16. ledna se narodila Beáta Heitlová.
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REVITALIZACE NÁVSI
výjezd z obce umístněním zpomalovacího prvku.
3. Obnova ovocných stromů na návsi, z nichž některé byly
vysázeny již před 100 lety.
4. Estetické a funkční pojetí samotné návsi, včetně výstavby
nové autobusové zastávky; úpravy okolí sakrálních objektů
a instalace mobiliáře.
5. Přeložka nadzemního elektrického vedení.

Projekt „Tovéř – revitalizace návsi“ vychází z potřeby vyřešit dopravní a estetickou stránku této roky zanedbávané
lokality. Zastupitelstvo nechalo zpracovat návrh studie ve
dvou variantách a předložilo tento návrh veřejnosti k připomínkám a podnětům.
K rozhodování zastupitelstva o výsledné podobě návsi
pomůže i veřejné projednání, které se konalo 9. dubna v
16:30 hodin v sále kulturního domu.
V zadání návrhu studie obecní zastupitelstvo upřednostňovalo tyto aspekty:
1. Vyřešit již dlouho plánovanou rekonstrukci chodníků.
2. Vzhledem k pokračující výstavbě rodinných domů v této
lokalitě prodloužit stávající chodník až na okraj obce.
3. V rámci bezpečnosti silničního provozu vyřešit vjezd a

Předběžné náklady se budou pohybovat okolo deseti
milionů korun, cena za realizaci bývá zpravidla o čtvrtinu
nižší. Obec počítá s dotací ve výši 85 - 90% z uznatelných
nákladů. Projektová příprava bude zahájena letos, s vlastní
realizací – v závislosti na získání jednotlivých dotačních
titulů – počítáme v roce 2015.

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
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28. zasedání zastupitelstva ZE dne 10. února 2014
Přítomni: Miroslav Majer, Ing. František Pachman, Vratislav Brodacký, Ing. Jaroslav Brodacký, Ing. Anna
Kopřivová,
Ing. Petr Maurer
Omluveni: Čestmír Večeřa


-

-

-

-

-



Zástěra č.p.1 – Jansa č.p.141) na dvě etapy: 1. etapa –
výstavba hlubší jímky s větší kapacitou a s příslušným
technickým zázemím a napojením na stávající
kanalizační řád AB.1; 2. etapa (dle naléhavosti) – výstavba nového kanalizačního řádu k této ČS 2 nahrazující
AB.1.
2. Projektová dokumentace dešťové kanalizace v téže
lokalitě; zbývá získat souhlas od úřadu pro zastupování
státu s vyústěním do melioračního příkopu ve vlastnictví
státu; v případě prodlevy či komplikací bude nutné tento
projekt samostatně oddělit.
3. Výstavba kanalizační stoky u lípy.
4. Oprava dimenze napojení staré stoky AB.6 na stoku AB (
„u Zlámalových“ č.p.80).
Po prostudování monitoringu kanalizačního řádu seznámila paní S. Němečková zastupitelstvo se zjištěnými závadami menšího či většího rozsahu s tím, že obec osloví
firmy s výzvou k podání cenové nabídky na „opravu
části kanalizace bezvýkopovou metodou“ v souladu se
schválenou Směrnicí č.1 o zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu a předá jim potřebný materiál k podání
této nabídky.
Usnesením č.5 zastupitelstvo Obce Tovéř schválilo vypracování kompletní dokumentace k územnímu a
stavebnímu povolení včetně materiálů k řádnému zadání
zakázky malého rozsahu k akcím výše uvedených bodů 1
až 4 a schválilo rovněž výzvu k podání cenové nabídky
na opravu části kanalizace bezvýkopovou metodou.

Kontrola plnění usnesení z 27. a předchozích zasedání
Z kontroly zápisů a usnesení zastupitelstva obce za období 2010-2013 (zasedání 1-27) vyplývají tyto nedořešené
úkoly :
bytovky č.p. 171: Nové nájemní smlouvy schválené zastupitelstvem a připravené k podpisu 31.1.2012 nájemníci
bytového domu č.p. 171 nepodepsali.
územní plán: Návrh a připomínky dotčených orgánů a
jejich vypořádání zajišťuje Magistrát města Olomouce
společně se zhotovitelem; veřejné projednání nového
územního plánu by mělo proběhnout v první polovině
tohoto roku.
projekt kořenové čističky odpadních vod: Projektu nejsou nakloněny oslovené úřady ani odborníci. Řešení
možnosti klasické ČOV se zatím odkládá, prioritou
zůstává řešení závad v kanalizačního řádu dle pasportu.
požární nadzemní hydranty: tento rok po domluvě s
velitelem SDH Tovéř , panem Vratislavem Brodackým
obec zrealizuje část této investice, resp. 2 hydranty v lokalitách nejpotřebnějších.
žádost o registraci znaku obce a praporce schváleného
zastupitelstvem v červnu 2013 zatím nebyla v parlamentu
ČR projednána (poslední schvalovací heraldický výbor
se sešel v červnu 2013 a termín další schůze zatím nebyl
zveřejněn).
pan Kotlaba i pan Zdařil byli seznámeni s odkupem či
výměnou obecních pozemků; případné smlouvy souvisí
se studií návsi, resp. velikostí potřebného pozemku na
výstavbu chodníků a se zaměřením pozemku u rybníka,
které proběhne na jaře tohoto roku.



Rozpočtová změna č.1/2014 dle přílohy č.2.
Usnesením č.4 zastupitelstvo schválilo a pověřilo starostu
obce k provedení změn v rozpočtu v příjmové a výdajové
části v souvislosti s flexibilním zaúčtováním přidělených
finančních částek dotačních titulů či nepředpokládaných
finančních transakcí , a to do konce funkčního volebního
období.



Opravy kanalizace
Ing.Hanák seznámil zastupitelstvo s připravovanou projektovou dokumentací k územnímu a stavebnímu povolení, prioritou oprav a jejich předběžnou kalkulací, z
čehož vyplynulo:
1. Rozčlenění projektové dokumentace výstavby ČS 2 (cesta
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Studie revitalizace návsi.
Ing.Petr Doležel představil 2 koncepty studie revitalizace
návsi, z nichž je patrné především řešení výstavby stávajících a nových chodníků, řešení dopravní bezpečnosti
zpomalovacím ostrůvkem při příjezdu do obce v této
oblasti. S estetickým pojetím návsi, inventářem, řešením
aut. zastávky a dotčené zeleně seznámila zastupitelstvo
Ing,Gajdoštíková.
Vizualizace obou konceptů po obdržení od projektantů
obec Tovéř zveřejní všemi dostupnými prostředky, za
účelem možnosti vyjádření se občany obce.
Zastupitelstvo pověřilo starostu ve věci zjištění informací nahrazení nadzemního vedení veřejného osvětlení
a elektřiny u firmy ČEZ.
Komunikace Tovéř – Samotíšky: možnosti řešení
bezpečnosti chodců a cyklistů.
Pravá strana této komunikace směrem k Samotiškám je
příhodnější vzhledem k existující možnosti napojení na
cyklotrasu do Chválkovic , nicméně přilehlé pozemky
této strany komunikace Tovéř –Samotíšky vlastní 10
soukromých majitelů, levou stranu této komunikace
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(příkop) vlastní 2 soukromí vlastníci, vyřešena by byla
pouze situace po lokalitu Na Brabinku.
Zatrubnění příkopů jak na pravé tak i na levé straně komunikace, které jsou z části v majetku ŘSD, a následné
rozšíření stávající komunikace vybudováním pěšího
pruhu či cyklopruhu, odděleného od silnice bílou čarou,
je velmi nákladné a dle vyjádření Ing. Doležela by spíše
komplikovalo přirozený vsak povrchových vod, navíc by
zcela nevyřešil bezpečnost chodců nebo cyklistů a vyvstal
by taktéž problém s jeho údržbou v zimních měsících.
Vzhledem k časové náročnosti projektu bude zastupitelstvo prověřovat nejschůdnější variantu řešení .










duben 2014

hostinské činnosti. Změnu předmětu pronájmu vyřeší
dodatek ke smlouvě, jímž byl pověřen starosta obce. Zastupitelstvo bude o tomto dodatku a podmínkách nájmu
hlasovat na příštím zastupitelstvu koncem března.
Dále zastupitelstvo pověřilo starostu obce vypracováním
úpravy podmínek a kompetencí jednotlivých osob při
uplatňování Cenového výměru č.1/2013 o pronájmu
obecních prostor za účelem provozování kulturních,
sportovních a společenských akcí, které dořeší případné
nejasnosti.Na příštím zastupitelstvu tyto podmínky budou připraveny ke schválení.


Smlouva o výpůjčce pozemku za účelem výsadby ovocných stromů s panem Pražákem.
Zastupitelstvo obce se seznámilo s touto možností
a pověřilo starostu prověřením této smlouvy prostřednictvím právního zastoupení obce či nalezením jiné
formy smlouvy mezi oběma subjekty.
Kulturní dům –opravy.
Zastupitelstvo se seznámilo se stavem obvodového zdiva
KD v Tovéři a navrhuje nejprve vyřešit sanaci části KD,
jižní stranu-obvodová zeď směrem k areálu Koliba.
Usnesením č. 6 zastupitelstvo schválilo zadání sanace
obvodového zdiva v jižní části KD, resp. odrenážování
spodních vod a odvod dešťových vod do kanalizace v
délce cca.35 m, v souladu se schválenou Směrnicí č.1 o
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.



Zajištění nejbližších kulturních akcí.
Maškarní karneval 23.2. zajišťuje obec Tovéř
IV. ročník Country skalky a Tovéřské hody byl nabídnut
SDH Tovéř
Dětský den zajišťuje obec Tovéř
Pohádkový les zajišťuje obec Tovéř

Zápis z inventury na obecním úřadě
Usnesením č. 7 zastupitelstvo schválilo zápis Ing. Kopřivové z provedené inventarizace hmotného majetku obce,
z něhož vyplynul úkol zavést evidenci pozemků jako
nemovitého majetku do sestav obce, dále správnost zaevidování druhu pozemků na katastru nemovitostí a zrušení
smluvních zástavních práv u pozemků darovaných obci.
Ing. Kopřivová dále seznámila zastupitelstvo s odpisy
hmotného majetku obce.
Diskuze
M.Majer seznámil zastupitelstvo se stavem dřevěných
balkónů na bytovém domě č.p. 171.
Provádí se pouze lokální opravy výměnou fošen v podlaze, z dlouhodobého hlediska se bude stav horšit.
Výměna balkónů za kovové by podle předběžných
odhadů stála řádově statisíce korun, na což obec nemá
prostředky.

●●●●●●●●●●●●●●●
PŘIPRAVUJEME

Žádost Mgr.Masopustové o odprodej ideální poloviny
pozemku p.č. 458/31
Zastupitelstvo obce se seznámilo s žádostí Mgr.Masopustové a vzhledem k podobné situaci odprodeje části pozemku-zahrady, řešenou v minulém roce navrhuje částku 300
Kč za m2 k jednání mezi obcí Tovéř, Mgr.Masopustovou a
obcí Dolany, jež vlastní 50 % podíl těchto pozemků.
Důraz je kladen především na část pozemků týkajících se pouze přilehlé části pozemků o rozloze cca.140
m2.Veškeré náklady s převodem by hradil žadatel. Jednáním a koordinací postupu mezi oběma obcemi pověřilo
zastupitelstvo starostu obce.

Čtvrtek 24. dubna pořádají důchodci zájezd
do Pivovaru Hanušovice a arboreta v Jiříkově.
Kapacita míst je omezená, proto by se zájemci
měli co nejdříve ohlásit p. Aleně Markové (tel.
732 158 738).
Sobota 24. května proběhne od 14:00 hodin
IV. ročník Country skalky, vystoupí tři stylové
kapely: Heřmánek, Turečci a Pracka.
Neděle 1. června od 14:00 hodin, Dětský
den v areálu Koliba. Skákací hrad, skluzavka,
soutěže a písničky v podání Iva Opletala ze
Seničky.

Pronájem obecních prostor
Vratislav Brodacký upozornil na plochu předmětu
pronájmu nebytových prostor za účelem provozování
5
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29. zasedání zastupitelstva ZE dne 26. března 2014
Přítomni: Miroslav Majer, Ing. František Pachman, Vratislav
Brodacký, Ing. Jaroslav Brodacký, Ing. Anna Kopřivová,
Ing. Petr Maurer, Čestmír Večeřa
















Zastupitelstvo obce se seznámilo s protokolem zápisu z
otevírání obálek , který proběhl dne 26.3.2014 ve 14:00 a
pověřuje starostu vypracováním srovnávací tabulky v této
věci. Výběrová komise se sejde v úterý 1.4.2014 v 15:00.

Kontrola plnění usnesení z 28. a předchozích zasedání
Zápis z 28.zasedání zastupitelstva byl předložen k nahlédnutí a nebyly proti němu vzneseny námitky.



Směrnice č.1/2014-pronájem obecních prostor
Usnesením č.3 zastupitelstvo Obce Tovéř schvaluje
Směrnici č.1/2014-pronájem obecních prostor za účelem
sportovních a a kulturních aktivit, dle přílohy č.2.
Dodatek č.1 k nájemní smlouvě hospoda Na Kolibě.
Usnesením č.4 zastupitelstvo schválilo dodatek č.1 k
Nájemní smlouvě hospoda Na Kolibě, dle přílohy č.3.



Nabídka vyčištění tenisového kurtu.
Zastupitelstvo obce se seznámilo s došlou nabídkou na
vyčištění stávajícího tenisového kurtu včetně vpravení
písku a pověřila starostu sepsáním objednávky bez položky likvidace znečištěného písku. Ing. P.Maurer přislíbil
přispěním na tuto akci ve formě finančního daru.
Schválení závěrečného účtu hospodaření obce Tovéř za
rok 2013.
Usnesením č. 5 zastupitelstvo schválilo Závěrečný účet
hospodaření obce Tovéř za rok 2013 bez výhrad a Účetní
závěrku včetně výsledku hospodaření obce Tovéř za účetní
období 2013, sestavenou ke dni 31.12.2013, jejíž součástí
je i schválení Účetní závěrky výsledku hospodaření P.O.
Mateřské školy v Tovéři, sestavené ke dni 31.12.2013.

Projekt revitalizace návsi.
Zastupitelstvo obce se seznámilo s variantami a podklady
studie revitalizace návsi.
Občané byli s tímto projektem obeznámeni elektronicky
i v listinné podobě na nástěnce obecního úřadu a mohou
své připomínky adresovat na OÚ v Tovéři do 4.4.2014.
Zastupitelstvo se v této souvislosti sejde v polovině dubna
na pracovním zasedání, na kterém se bude zabývat pouze
touto tématikou.
Projekt zateplení kulturního domu – možnosti dotace.
Zastupitelstvo obce se seznámilo s možností získat 90 %
dotace na zateplení KD.
Vzhledem k termínu uzávěrky žádostí do 30.4. 2014 a
s ohledem na další investiční záměry (opravy kanalizace, izolace KD a revitalizace návsi) zastupitelstvo tuto
možnost odkládá na další období.
Přípravné práce ve formě studie přestavby MŠ , občanské
vybavenosti a zateplení tohoto objektu budou pokračovat,
zatím bez podání žádosti o získání dotace.

Výběr zpracovatele žádosti o dotaci na projekt revitalizace návsi včetně administrace výběrového řízení.
Na výběr jsou dvě možnosti oslovení zpracovatele
dotační ho titulu na revitalizaci návsi, včetně administrace výběrového řízení, dozoru a monitorovacích zpráv
během akce a po ní v rámci tzv. udržitelnosti projektu:
1. Výběrové řízení oslovených zpracovatelů na základě
doporučení starostů z okolních vesnic a výběrem z portálu umístěném na stránkách olomouckého kraje.
2. Zřízení projektového manažera na kompletní zaštítění
této akce.
Tyto varianty budou projednány na pracovním zasedání.


Zřízení opatrovnické rady ve věci opatrovance
Františka Barvíře.
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se zřízením institutu opatrovnické rady nesvéprávného Františka Barvíře,
která má spolurozhodovat v jeho zájmu a prospěchu.
Opatrovnická rada je složena ze 7 členů, návrh zřízení
této rady byl zaslán ke schválení na opatrovnický soud v
Olomouci.

Smlouva s Technickými službami města Olomouce
Zastupitelstvo obce se seznámilo s návrhem Dodatku ke
smlouvě o dílo na odstranění odpadů mezi obcí Tovéř a
TSMO a.s.


Seznámení s výběrovým řízením – opravy kanalizace
bezvýkopovou metodou
Zastupitelstvo se seznámilo s výsledkem výběrového
řízení ve věci oprav kanalizace bezvýkopovou metodou
a s vítěznou nabídkou firmy Wombat. Práce započnou v
dubnu 2014.



Seznámení s došlými nabídkami dle poptávky na akci
dílčí izolace a sanace obvodového zdiva KD.
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Instalace desky padlých hrdinů
Zastupitelstvo obce se u příležitosti 100 let od vypuknutí
1. světové války usneslo na instalaci desky padlým v prostorách OÚ a dále dalo podnět k realizaci podobné desky
padlým občanům z 2. světové války. Obec se pokusí sehnat potřebné informace.

ročník XX 			




číslo 1

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
inženýrské sítě
Usnesením č.7 zastupitelstvo schválilo smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě p.č.
462/1 a 57/3 v k.ú. Tovéř a Smlouvu o realizaci překládky
sítě elektronických komunikací č. VPI/MS/2014/00024.

duben 2014

M. Majer informoval o výměnné smlouvě pozemků mezi
obcí a Ing.Alešem Zdařilem; podklady se připravují.
M. Majer informoval o podnětu ze strany obce i chatařů v
rámci likvidace skládek bio odpadu, jenž se týká instalace
bio kontejneru až do jeho naplnění v prostoru při vstupu
do chatové oblasti u trafostanice. Instalace kontejneru na
určitou dobu nyní na jaře.
A. Kopřivová nabídla ošetření zasazených jabloní při
vjezdu do obce.
Zastupitelstvo s seznámilo s odpovědí k obdrženým závěrům stavební společnosti Staving Olomouc s.r.o., jež
bude v termínu zaslána.

Diskuze
V. Brodacký upozornil na stav sociálního zařízení venkovních prostor Na Kolibě: nutná oprava a znovuuvedení
do provozuschopnosti.
V. Brodacký navrhl zjistit možnost příplatku uživatelů za
vývoz bio odpadu pro příští kalendářní rok.

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
VÝZVA K OBČANŮM − OBNOVA SPORTOVIŠTĚ
Vážení občané
chtěli bychom Vás touto cestou požádat o sponzorský
dar – finanční spoluúčast na obnově oplocení a výstavbě
nových mantinelů stávajícího sportovního hřiště
(předpokládaný stav viz foto).
Obec nechala povrch stávajícího tenisového kurtu vyčistit odbornou firmou, povrch je v dobré kondici, při-

praven na fázi doplnění prvků na multifunkční hřiště.
Realizací oplocení a výstavby mantinelů by se tento proces přeměny značně urychlil a tyto prostory určené pro
sportovní vyžití dětí i dospělých by se staly společně s již
zrealizovaným dětským hřištěm ozdobou naší vesnice.
Děkujeme za možnost oslovení s naší žádostí.
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ročník XX 			

číslo 1

Nová služba
nekomerční inzerce pro občany

duben 2014
OKÉNKO z historie

O tom, jak se naši předkové stravovali, se můžeme hodně
dozvědět z lidové slovesnosti. Skutečnost, že šlo tehdy o
stravu převážně rostlinného původu, pěkně vystihuje tato
hanácká říkanka:

Milí občané, jako novou službu bychom
vám chtěli nabídnout možnost inzerce
(koupě, prodej, atd.) na webových stránkách
obce. Využijte této možnosti bezplatného
zveřejnění vaší nabídky k prodeji, poptávky či
výměny. Texty inzerátů zasílejte v uvedeném
formuláři. Inzerát bude na stránkách vystaven
14 dnů, pak bude odstraněn. Pokud budete
chtít inzerát odstranit dříve nebo naopak
zveřejnění inzerátu prodloužit, vyplňte opět
formulář. Nejedná se o komerční inzerci.
V inzerátu bude uveden kontakt na inzerenta, vlastní směna či obchod bude probíhat
mimo obecní úřad.
mimo obecní úřad.

V pondělé je polivečka,
V óteré zas hrach a čočka
A ve středo zéli
Jak čert kysely.
Ve štvrtek só hrách a krópe
V pátek zase něco z móke,
V soboto je kaše – máti naše,
A v nedělo maso,
Najez se ho, chaso!

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Víte, proč nejznámější česká velikonoční koleda začíná slovy Hody hody doprovody? Jde vlastně o část původního staročeského
verše „Pomni hody na provody“, což bychom mohli přeložit jako „zdrž se jídla, nehoduj až do provodů“, tedy do provodní, tedy druhé
velikonoční neděle. Provoda má společný základ s dnešním slovem průvod, protože podle katolické tradice se v tento den ubírali nově
pokřtění do kostela.
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