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

Milí spoluobčané, jménem všech členů nově zvoleného obecního zastupitelstva a zaměstnanců obce Tovéř vám chci popřát v
tomto předvánočním čase klidné a pohodové vánoční svátky a v nadcházejícím roce 2015 především zdraví, štěstí a pohodu.
Miroslav Majer, starosta

ŘÍJEN, LISTOPAD, PROSINEC

Pietní setkání u příležitosti sta let od
první světové války

V neděli 9. listopadu jsme mohli společně vzpomenout při mši
svaté v kostele sv. Matouše v Dolanech od 15:30 hodin na oběti
první světové války, od jejíhož vypuknutí letos uběhlo 100 let. Mše
se zúčastnili i starostové obcí Dolany, Tovéř a Bělkovice-Lašťany,
kteří potom položili slavnostní věnce u památníku obětem první
světové války (před budovou pošty). Žáci dolanské základní
školy následně přečetli jména všech padlých, mezi nimi také 13
toveřských hrdinů, kteří zahynuli přímo na frontě nebo krátce
po válce na následky válečných zranění. Jim je také věnována
pamětní deska, která je vyvěšena na obecním úřadě. Stojí za
to připomenout, že tohoto válečného konfliktu, jenž probíhal
v letech 1914 až 1918 a který si vyžádal téměř osm milionů lidských životů, se podle odhadů zúčastnilo 1,4 milionu českých
vojáků, z nichž se zhruba každý desátý nevrátil. Je potřeba, abychom na tuto dobu a události nezapomínali a připomínali si je
i při takovýchto příležitostech. Rádi bychom se obrátili na naše
starší spoluobčany, zda by nemohli přispět informacemi o našich
padlých rodácích, jimž bychom rádi na těchto stránkách v budoucnu věnovali alespoň krátké medailony.

Turnaj ve stolním tenise

Kdo chtěl, mohl se v sobotu 15. listopadu zúčastnit již 4. ročníku
turnaje ve stolním tenise. Této příležitosti si zasportovat využilo
celkem 18 soutěžících. Nejpočetnější byla skupina dětských
tenistů – osm. V juniorské kategorii zvítězil Vojtěch Richter,
druhé místo obsadil jeho mladší bratr Lukáš a třetí skončil Jan
Majer. Mužů si přišlo zahrát 7, ženy byly 3. I zde se bojovalo o
diplomy a ceny. Těší nás, že se tento turnaj u nás stal již tradicí,
které se občas rádi zúčastní i zájemci z okolí a v níž budeme i
nadále pokračovat. Tímto si dovolujeme vyhlásit novoroční turnaj, který se bude konat 17. ledna od 9:00 hodin pro kategorii
děti a od 11:00 hodin pro dospělé. Pokud jste si jako novoroční
předsevzetí dali více pohybu, máte jednu z prvních příležitostí
mu dostát.
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NÁVŠTĚVA VINNÉHO SKLEPA

Rok se s rokem sešel a je tu pátek 21. listopadu 19.00 hodin. Jako již poněkolikáté jedeme v rámci akce, pořádané obcí Tovéř, do
vinného sklepa. To, že je nás krapet méně než loni, na uvolněné předvíkendové náladě nikomu neubírá. Cesta probíhá neuvěřitelně
hladce a brzy náš autobus zastavuje na hustopečském náměstí. Vcházíme do nádherného domu ze šestnáctého století, kde nás
vítá majitel sklepa, pan Košulič. Po krátkém výkladu historie usedáme k pohoštění a samozřejmě k vínu.
Pak nás pan majitel odvede o několik metrů dále do „koštovacího“ sklepa a začíná vlastní degustace. Nenásilná, vtipná, zajímavá,
chutná – a jak se tu říká o vínech obohacených něčím ostřejším, „fortifikovaná“ . Když se vrátíme zpět do původního sklípku, zábava graduje. Nastupuje totiž naše osvědčená kytara (díky, Petře!) a zpěv. Bohužel čas je neúprosný a ve sklepech asi běží rychleji, je
nutno pomýšlet na návrat. Byl to zřejmě duch nadcházejících vánoc a ono fortifikované víno s ním, které přiměly většinu účastníků
zazpívat na rozloučenou s obcí Hustopeče Cohenovo Hallelujah. Tak jo, všichni do autobusu, jede se domů! A pro, ty co chtějí
vědět o vínu něco více, utužit sousedské vztahy či jen tak se odreagovat, nezbývá než dodat: Za rok jedeme určitě ZNOVU!
Andrea Adamcová

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
výsledky voleb
Do letošních komunálních voleb se v naší obci zapojilo 66 % voličů,
což je téměř o třetinu více, než činí celorepublikový průměr.
Obecní zastupitelstvo naší obce má 7 členů: starostu, místostarostu a 5 řádných členů. V tomto volebním období se o místo v
zastupitelstvu ucházely 4 volební strany. Zvolenými členy zastupitelstva se stali (podle abecedy): Milena Dosoudilová (sdružení
nezávislých kandidátů Toveřáci), Jitka Loyková (Toveřáci), Miroslav Majer (Toveřáci), Ing. Petr Maurer (Naše ves – náš domov),
Antonín Müller (Hasiči-NK), Radovan Richter (Toveřáci), Ing.
Marta Šubrtová (Toveřáci). Na prvním zahajovacím zasedání zastupitelstva byl starostou obce zvolen Miroslav Majer, místosta-

rostkou Ing. Marta Šubrtová. V rámci první schůze byli voleni i
předsedové a členové finančního a kontrolního výboru a kulturní
a sportovní komise.
Finanční výbor: předseda: Jitka Loyková, členové: Svatava
Němečková, Mgr. Eva Hudcová.
Kontrolní výbor: předseda: Ing. Petr Maurer, členové: Ing. Anna
Kopřivová, Milena Dosoudilová.
Kulturní a sportovní komise: předseda: Ing. Marta Šubrtová,
členové: Antonín Müller, Radovan Richter Ing. Petr Chládek,
Čestmír Večeřa.

nové obecní zastupitelstvo (zprava doleva): Miroslav Majer, Ing. Petr Maurer, Ing. Marta Šubrtová, Radovan Richter, Antoním Müller,
Milena Dosoudilová, Jitka Loyková a Miloslava Mikšíková (účetní OÚ)
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Rozsvěcování vánočního stromu

Že je příjemné udělat si pohodu v adventním čase a moci při
doušcích lahodného tovéřského punče a u uvolněné hudby skupiny Heřmánek prohodit pár slov se sousedy a známými, se v
podvečer 4. prosince přesvědčilo několik desítek Toveřáků, kteří
se sešli na rozsvěcení vánočního stromku. V příjemném počasí se
mohli podívat, co se malé děti naučily na mikulášskou nadílku,
ochutnat připravené koláčky a frgále. Kdo přišel, určitě nebyl zklamaný, a kdo nepřišel, může se přesvědčit příště.

Nové zastupitelstvo připravilo příjemné předvánoční odpoledne
pro toveřské důchodce. Na roztomilou vánoční pohádku od dětí
z mateřské školy se přišla podívat převážná část našich seniorů,
také do tomboly nějakou „zbytnou maličkostí“ přispěl snad každý.
O tom svědčil stůl plný dárků, které se tam ani nechtěly vměstnat.
Příjemným vyvrcholením byla hlavní cena v tombole – tanec s
panem starostou – kterou si za potlesku všech zúčastněných se ctí
„odnesla“ paní Zdena Hudcová. Hudební doprovod jako tradičně
zajistila neunavitelná paní Mohaplová, jíž tentokrát zdatně asistoval i její tříletý vnouček. Pozváni byli i důchodci z Dolan, kteří na
oplátku slíbili příští rok přizvat naše důchodce na celodenní výlet
za krásami naší vlasti. Jak se zdá, nakonec se rodí reciproční spolupráce mezi oběma kluby, která může být zajímavá pro všechny.

Škola Dolany

Protože většina našich dětí školou povinných navštěvuje
dolanskou základní školu, rozhodli jsme se rozšířit náš zpravodaj i o informace z dění v této sféře, zejména co se týče aktivit tovéřských dětí. A hned vás můžeme informovat o sportovním výkonu, kdy se 6. listopadu čtveřice žáků, mezi nimiž
byl i Vojtěch Richter z Tovéře, zúčastnila přeboru družstev
základních škol regionu Olomouc ve stolním tenise. Poctivý
trénink a velké nasazení vyneslo chlapcům druhé místo. Ve
středu 12. listopadu se vybraní žáci zúčastnili matematické
soutěže MATEMÁNIE, kterou pořádá šternberské gymnázium. Žáci dolanské základní školy prokázali výborné znalosti
a stali se vítězi celé soutěže. V týmu byl i Lukáš Jančík z naší
obce, jemuž tímto gratulujeme k úspěchu.

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●v

OZNÁMENÍ, VÝZVY
PŘIPOMENUTÍ

Jak jsme vás informovali již v minulém čísle zpravodaje, můžete
na obecním úřadě odevzdávat použitý kuchyňský olej vždy první
pondělí v měsíci od 15:00 do 16:00 hodin v plastových lahvích.
Pomůžete tím i k lepšímu zachování naší kanalizace, která, jak informujeme v jiném článku v tomto zpravodaji, má daleko k ideálnímu stavu.

!

připravujeme:

POPLATKY

Tříkrálová sbírka: v sobotu 10. ledna
Novoroční turnaj ve stolním tenise: 17. ledna v sále kulturního
domu. Od 9:00 hodin pro kategorii děti, od 11:00 hodin dospělí
Výroční 10. ples mateřské školky: 28. února od 20:00 hodin.
Dětský maškarní karneval: 1. března.
Jarní brigáda: podle počasí; předběžně v březnu nebo dubnu.

Upozorňujeme ty, kteří ani po urgencích ze strany
obce doposud nezaplatili poplatky splatné k 31.
5. 2014, že pokud poplatky nebudou uhrazeny do
28.12 2014, bude obec nucena postupovat podle
platného předpisu pro vymáhání veřejnoprávních
pohledávek . Takto se bude obec dožadovat nejen
uhrazení poplatku, ale i náhrady nákladů na zastupování své osoby advokátem.

halloweenské dýně před naší školkou

nová služba veřejnosti

Nabízíme občanům novou službu – možnost zdarma využít počítač
a internet na obecním úřadě, a to každé pondělí, úterý a středu od
13:00 do 16:00 hodin. Jiné dny dle dohody s panem starostou.
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Obecní kalendář :

na rok 2016 plánujeme připravit kalendář obce Tovéř. Bude obsahovat důležité informace o chodu obce jako svozy odpadů, termíny konání kulturních akcí, důležitá telefonní spojení. Byli bychom velmi
rádi, abyste se na vzniku tohoto kalendáře také podíleli. Pokud rádi fotografujete a máte ve svém archívu povedené
snímky z obce a jejího okolí, rádi malujete nebo jste v rodinném albu objevili zajímavé dobové fotografie, zašlete nám
je, my je graficky zpracujeme a otiskneme. Materiály můžete už nyní zasílat na kontaktní e-mailovou adresu v tiráži.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Rádi bychom vás informovali o tom, že prostory kulturního domu můžete jako občané využívat pro
volnočasové vyžití vy, a především vaše děti. Je škoda,
že se nám zatím nepodařilo přesvědčit naši mládež k
smysluplnějšímu trávení volného času, jak se to naopak
daří v mnoha okolních obcích, kde se některé sportovní
aktivity těší vpravdě masové popularitě. Chtěli bychom
proto vyjít dětem vstříc, konkrétně založením oddílu
stolního tenisu. Zatím jsou k dispozici tři mobilní stoly,
v lednu proběhne oprava osvětlení v sále a máme také
možnost oslovit zkušeného instruktora, který by se
mladým hráčům pravidelně věnoval. Podmínkou však
je, aby se přihlásilo dostatek zájemců, a proto bychom
vás rádi vyzvali, abyste své ratolesti – jsou-li ve věku 8
až 15 let – s touto možností seznámili. Pokud projeví
zájem, dejte nám prosím vědět na e-mail v tiráži a my
vám zašleme další podrobnosti.
Plánujeme rovněž prostor sálu přizpůsobit dalším
sportům, například badmintonu, o který projevilo
zájem už několik dvojic. Zatím sice na menším hřišti než
soutěžním, ale pro rozjezd ideálním. Chcete-li se přidat
nebo máte vlastní námět, jak prostoru využít, neváhejte a kontaktujte nás – každou aktivitu vítáme. Rozpis
pravidelných programů v sále je vyvěšen na dveřích
kulturního domu a na webových stánkách naší obce,
kde najdete i podmínky pro využití sálu.

životní jubilea
leden:	Jan Kameníček
únor:	Jaroslav Málek
březen: Libuše Tučková
		 Miroslava Parzyková

•

65 let
70 let
90 let
65 let

NOVĚ NArození
10. října se narodila Eva Poskočilová.
24. listopadu se narodila Gabriela Možíšková
Přejeme hodně štěstí a lásky!

•

úmrtí
Dne 22. listopadu zemřel ve věku 69 let pan
Miloslav Voda.
Dne 27. listopadu zemřel ve věku 53 let pan
Vladimír Hejl.
Čest jejich památce!

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

KLUB DŮCHODCŮ

ohlédnutí za posledními čtyřmi měsíci

Již je to čtyři roky, co byl v naší obci založen klub důchodců. V zimě se setkáváme vždy dvakrát a po zbytek roku jednou za měsíc
(kromě prázdnin). Jedenkrát ročně, v předvánočním čase, pak pro nás obecní úřad připraví příjemné posezení s hudbou, občerstvením
a malým doprovodným programem. O naší činnosti a aktivitách vás informujeme v průběhu roku v jednotlivých zpravodajích, tak mi
dovolte přiblížit vám nyní naše podzimní aktivity. První poprázdninové setkání se odehrálo 11. září ve vinárně kulturního domu, kde
jsme si povídali a plánovali, co do konce roku ještě podnikneme. Čtrnáct dní nato jsme navštívili Šmeralovu vilu na Svatém Kopečku.
Tuto dlouho nepřístupnou, pozoruhodnou stavbu vlastnil svatokopecký obvodní lékař Josef Šmeral, který parcelu – tehdy ještě les
– zakoupil od správce Lichtenštejnského panství roku 1935. Tato moderní vila, jejímž autorem je olomoucký architekt Drobník, má
originálně řešenou krytou terasu, která je součástí nynější kavárny nabízející výhled na krásnou zahradu. Právě tato kavárna byl náš
cíl. 7. října jsme si zajeli do Šternberka na výstavu expozice času a prošli jsme si 4,5kilometrovou naučnou stezku „Prabába“ s devíti
zastaveními, která nám poskytla překrásný výhled z okolních kopců na město a část Hané. 23. října jsme měli milé posezení ve vinárně,
13. listopadu jsme si zajeli do vlastivědného muzea v Olomouci a
prohlédli si výstavu masožravých rostlin. Nikdo naštěstí neutrpěl
žádnou újmu, a tak jsme se všichni vrátili spokojeně domů. 27.
listopadu nás opět navštívila paní Uchytilová, která nám promítla
krásné fotky z putování po Novém Zélandu, který procestovala
společně se svým manželem a synem. 13. prosince pro nás byl
připraven příjemný předvánoční program v kulturním domě, se
starým rokem se rozloučíme ve vinárně 30. prosince. Náš klub
bude i v příštím roce připravovat zajímavý program a výlety pro
naše seniory. Za naše sdružení přejeme všem krásné a pohodové
vánoce a hodně zdraví v roce 2015 a současně zveme ty starší
spoluobčany, kteří k nám zatím nezavítali, aby se k nám připojili:
dveře máte otevřené a těšíme se na vás.
Alena Marková, Klub důchodců Tovéř
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Z činnosti obecního zastupitelstva
Na svém 2. veřejném zasedání konaném dne 19.11. přijalo obecní
zastupitelstvo (OZ) v plném počtu následující rozhodnutí:
● OZ schválilo novelu směrnice č. 2/2014 pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu. Plné znění této směrnice najdete na
úřední desce nebo na www.tover.cz (Úvodní stránka > Obecní
úřad > Vyhlášky, zákony).
● Na základě bezpečnostního auditu vypracovaného v rámci projektu revitalizace návsi OZ schválilo, že dotčená komunikace
III/44310 bude mít šířku 6,5 m, čímž se ruší rozhodnutí uvedené
v zápisu ze 30. zasedání ZO ze dne 14.5.2014 v této věci.
● OZ schválilo smlouvu o dílo mezi obcí Tovéř a RBH Stavby, jejímž
předmětem je odhrnování a úklid sněhu z místních komunikací
obce Tovéř v období od 1. 12. 2014 do 31. 3. 2015.
● OZ zamítlo žádost manželů Johanesových na odkoupení obecního pozemku za účelem zřízení místa na parkování.
● OZ zamítlo žádost manželů Kašpaříkových o odkupu části obecní
parcely 312/9 v k.ú. Tovéř.
● OZ pověřilo místostarostku zpracováním podkladů k nabídkám
na právní ochranu obce, na jejichž základě zastupitelstvo na
nejbližším pracovním jednání vybere nejvhodnějšího kandidát.
K datu 19.11. 2014 došlo celkem 10 nabídek.
● OZ schválilo realizaci osvětlení v sále kulturního domu a realizaci
stavebních úprav.
● OZ schválilo předložený návrh směny pozemků mezi panem
Procházkou a obcí za účelem zřízení sjezdu a vybudování
parkoviště u řadové zástavby nad Kolibou.
● OZ projednalo předložený návrh rozpočtu obce na rok 2015,
který bude vyvěšen na úřední desce obce po dobu trvání zákonné lhůty a poté schválen na prosincovém zasedání zastupitelstva obce.
● OZ schválilo výběr zpracovatele projektové dokumentace na
přístavbu mateřské školy, jímž bude pověřen Ing. Arch. Dan
Života a schválilo návaznou smlouvu o dílo.
● OZ schválilo realizaci splaškové kanalizace „U lípy“ a dešťové kanalizace „Za humny“ v rámci dotačního titulu, schválení zpracovatele dotace. ; podmínkou je přidělení dotace.
● OZ schválilo rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí a výši
odměn neuvolněných členů zastupitelstva obce Tovéř. Odměny
byly v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích

stanoveny následovně:
a) za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce ve
výši 450 Kč brutto měsíčně, a to ode dne 1. 12. 2014,
b) za výkon funkcí předsedy kontrolního a finančního výboru v
celkové výši 1300 Kč brutto měsíčně, a to od 1. 12. 2014,
c) za výkon funkce neuvolněného místostarosty, člena zastupitelstva obce a předsedy kulturní a sportovní komise ve výši
5500 Kč brutto měsíčně. Odměna bude poskytována ode
dne zvolení do funkce místostarosty.
d) uvolněná funkce starosty obce se řídí Nařízením vlády o
odměnách za výkon funkce členům zastupitelstva § 37/2003
sb., ve znění účinném k 1. 1. 2014 a činí 35.249 Kč brutto.
● OZ schválilo napojení rodinného domu žadatele pana Borůvky,
Dolany č p. 45, na kanalizační řad obce Tovéř, za dodržení všech
stanovených podmínek.
● OZ neschválilo žádost navrhnuté podoby výstavby rodinného
domu – bungalovu na parcele 453/24 v k. ú. Tovéř. V minulém
volebním období byla dotčená lokalita schválena pro výstavbu
deseti typizovaných zděných domů s podkrovím, navrhnutých
developerskou firmou Quick and development. Dle názoru
zastupitelstva se nový návrh žadatele o výstavbu vymyká schválenému rázu řadové zástavbě a původnímu architektonickému záměru výstavby rodinných domů s podkrovím.
Usnesení zastupitelstva ve formě vyjádření k záměru výstavby
je pouze informativní a bude postoupeno Stavebnímu úřadu v
Dolanech k dalšímu jednání a rozhodnutí.
● Ing. Tempírová seznámila OZ se stavem rozpracovanosti územního plánu a zdůvodnila zpoždění jeho schválení ve veřejném
projednávání. Vzhledem ke stavu schvalovacího procesu územního plánu OZ projednalo možnost podání nových podnětů na
zapracování nové varianty cyklostezky Dolany-Tovéř- SamotiškyChválkovice a výstavby chodníku Tovéř-Samotišky.
● OZ pověřilo starostu obce k dílčí investici k obnově dosluhujících
stolů a židlí do částky 20.000 Kč bez DPH.
● OZ schválilo složení dražební jistoty ve výši 50.000 Kč na účet
správce daně a pověřilo starostu obce, aby se zúčastnil jménem
obce Tovéř dražby pozemků a nemovitostí parc. č. 192 a parc. č.
193 v k.ú. a pokusil se tyto získat do majetku obce, avšak pouze
do maximální výše 1.200.000 Kč.

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Lekce zumby se budou konat pravidelně každé úterý a začínají 6. ledna 2015 od půl sedmé do půl osmé v sále kulturního
domu pod vedením instruktorky Gabriely Jeckelové, která již vede kurzy v Olomouci, Dolanech a Doloplazech. Lekce jsou vhodné pro všechny věkové kategorie. Cena pro dospělé ženy je 50,- Kč / lekci, dívky (6-12let) 20,- Kč, muži, chlapci a předškolní děti
mají lekci ZDARMA. S sebou na hodinu je zapotřebí: pevná obuv, pohodlné oblečení, dostatek tekutin a menší ručník.
AKCE NA PRVNÍ LEKCI! Přiveď parťačku a máš VSTUP ZDARMA (2 osoby za 50,-Kč)
Zumba je fitness program inspirovaný latinskoamerickými tanci a hudbou, při kterém si člověk
připadá jako na taneční párty. Kombinují se v něm pohybové prvky z rychlých a vášnivých tanců,
jako je salsa, merengue, cumbia či reggaeton, s efektivními posilovacími cviky.
		

Více info na facebookových stránkách: Zumba s Gabčou (Olomouc a okolí)
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z naší mateřské školy
Mateřská škola v Tovéři má pouze jednu třídu,
do které dochází děti ve věku od 3 do 6 let. V
letošním školním roce ji navštěvuje 11 děvčat
a 14 chlapců, tedy celkem 25 dětí, což je v
současné době maximální kapacita stanovená
hygienou. Přednostně jsou do školky přijímány
děti, které mají trvalé bydliště v Tovéři, potom
je možné přijímat do naplnění výše zmíněné
kapacity i děti z okolních obcí. Během posledních dvou let jsme v přijímacím řízení přijímali
pouze tovéřské děti. Výuka v jednotřídní školce
je složitější z toho ohledu, že je potřeba skloubit
požadavky na aktivity malých a starších dětí. Píši
záměrně „výuka“, protože mnoho lidí zapomíná,
nebo možná neví, že mateřská škola je prvním
článkem školské vzdělávací soustavy a je vázaná
velmi podobnými „ osnovami“ stejně jako škola
základní.
Pro děti byl také mateřskou školou zajištěný kurz in-line bruslení.
Děti strávily celkem pět dvouhodinových lekcí bruslení se svými
instruktory z neředínské Newman school, specializované na letní i
zimní volnočasové aktivity, kteří se jim maximálně věnovali.
Konec listopadu a prosinec je u nás ve školce ve znamení příprav
na adventní čas. Zhotovujeme společně s dětmi výrobky na
tradiční jarmark, který je součástí rozsvěcování vánočního stromu.
Taky připravujeme program na vystoupení pro tovéřské babičky
a dědečky, vystoupení na rozsvěcování stromu a závěrečnou besídku v kulturním domě. A aby toho nebylo málo, v prosinci k nám
do školky přichází také Mikuláš s čerty a anděly. Ještě nám zbývá
upéct perníčky a přijde Ježíšek…
V příštích několika dnech nás čekají ještě některá vystoupení. O
tom, jak to všechno dopadlo, Vám napíši v dalším vydání zpravodaje. Na závěr mého příspěvku mi nezbývá než Vám všem
popřát za všechny pracovníky i „klienty“ tovéřské mateřské školy
krásné prožití Vánoc, klid a pohodu v mezisvátečním čase a do
nového roku 2015 jen to nejlepší.
Mgr. Jana Kráčmarová
ředitelka školy
I když je naše mateřská škola malá, organizujeme pro děti celou
řadu akcí a nadstandartních aktivit. Ráda bych Vás s některými z
nich seznámila prostřednictvím tohoto Zpravodaje.
V letošním roce jsme s dětmi navštívili čtyři představení v divadle
Šantovka: „ Kluk z plakátu“, „Pinnocchio“, „Pohádky o mašinkách“
a „ Vánoční pohádka“. Jezdíme na ně pronajatým miniautobusem
s moc hodným řidičem panem Janíkem. V říjnu jsme byli pouštět
draky, ale hodně fičelo, tak se nám to moc nedařilo.
Společně s rodiči proběhlo ve školce jedno odpoledne věnované
„dlabání dýní“, kterého se zúčastnily také děti, které již školku
nenavštěvují. Děti tak přijdou do kontaktu se staršími a
zkušenějšími, a jejich rodičům se naskytne stále vzácnější možnost
popovídat si se svými vrstevníky u kávy, čaje a přinesených dobrot. Se svými výrobky se děti hned pochlubily na „Halloweenské
skalce“, kam jsme došli společně v lampionovém průvodu 30.
října. Pro děti zde byl připravený horký čaj a pro rodiče výborné
svařované víno, každý si také mohl na ohni upéct buřtík. Tato akce
je velmi oblíbená a zúčastnilo se jí asi sto lidí.
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kanalizace
Nová kanalizace v naší obci vznikala postupně v letech 1994 –
2002. Do té doby měl každý dům svoji žumpu, septik s přepadem
apod. Domy ve staré zástavbě (téměř celý dolní konec až po rybník) mají všechny kanalizaci, do které tečou jak splašky, tak dešťová
voda (výjimku představují domy podél pomyslné páteře vesnice
vedoucí od rybníka dolů k cihelně, kde je kanalizace oddělená).
Nová zástavba realizovaná na přelomu tisíciletí – lokality Podhůry,
Panský, Trávníky a Za humny – má vyřešen odvod dešťových vod
vsakovací jímkou, a kde to bylo možné, je napojena na páteřní,
výše zmiňovanou dešťovou kanalizaci.
Naše obec nemá vlastní čističku odpadních vod. Funguje zde pouze
čerpací stanice (ČS1), kam je svedena veškerá splašková, a bohužel
i dešťová kanalizace ze dvou třetin obce a odkud je voda vedena
do čističky odpadních vod v Dolanech. Za tuto službu platíme
ročně nemalé peníze: za elektrickou energii, servis instalovaných
čerpadel a především za množství vody, kterou přečerpáváme do
dolanské čističky, musíme každoročně v obecním rozpočtu počítat
zhruba s jedním milionem korun.
Na základě monitoringu kanalizace byly zjištěny někde vážné,
někde méně vážné nedostatky, které je nutno postupně opravovat. Do dnešního dne se podařilo dát do pořádku tyto segmenty:
• řad od školky směrem nahoru, u rybníka a u okružní křižovatky
– bezvýkopovou metodou celkem za 247.000,- Kč.

• propad části kanalizace a výměna potrubí za širší u domu
č. 80 (u Zlámalového). Společně s opravou tohoto nejvíce
přetěžovaného úseku se řešilo utěsnění a nátoky podzemních
vod v kanalizačních šachtách v řadových domech nad areálem
Koliby.
• jako zatím poslední akce byla vybudována nová čerpací stanice (ČS2), která stojí při vjezdu do obce od Olomouce vpravo (u
Fialového). V době realizace kanalizačního řadu v této lokalitě
nebyla stávající čerpací stanice dimenzována na dnes již stojící
rodinné domy; pokud by tento problém zůstal neřešen, došlo
by k nevyhnutelnému kolapsu současného stavu.
Další plánované opravy kanalizačního řadu, o nichž byla veřejnost
informována v zápisech z jednání zastupitelstva, budou prioritně
realizovány v závislosti na finančních možnostech rozpočtu obce
a možnostech čerpání dotací. V letošním roce jsme do opravy kanalizace investovali více jak 1.100.000 Kč.
Za poslední 4 roky je investice do kanalizace druhou největší investicí v naší obci. Je to věc, která sice není vidět tak jako například
okružní křižovatka nebo dětské hřiště, situaci kanalizačního řadu
je však nutné postupně řešit, neboť samotný nátok podzemních
(tzv. balastních) vod do narušeného kanalizačního potrubí dosahuje objemu, který stále významnější měrou navyšuje náklady
zpracování odpadních vod.

z historie vodního zdroje v lokalitě cihelna
Cihelna – lidé, kteří žijí v naší obci již nějaký čas, toto místo znají jako pustnoucí, zarůstající rokli s vysychající vodní plochou,
starousedlíci si ještě vybaví příjemné koupání v průzračné vodě,
která se tu objevila po zrušení skutečné cihelny těsně po druhé
světové válce. Ještě na konci 20. století se v tomto originálním
kousku divočiny dalo slušně rybařit.
Z dobových materiálů se můžeme dočíst, že původní cihelnu vybudoval roku 1890 Hynek (Ignác) Vyjidák, v období mezi válkami
ji od jeho dědiců koupil ing. Jaroslav Jadrný, který na tomto místě
zřídil též parní pilu. Po válce byl majetek znárodněn a v 70. letech
připadl MNV Dolany.
V areálu Cihelny se nachází vydatný zdroj podzemní vody. Studna,
kterou zde vybudoval původní vlastník, byla později převedena
na podnik Seliko Dolany, jemuž sloužila jako výhradní zdroj pitné
vody. Dolanská likérka vlastnila jak studnu, která stojí na parcele

studna

č 192 (18m2), tak ochranné pásmo o rozměrech 78,8 x
32,2 m (2.469 m2) na parcele č. 193. Poté, co společnost
Seliko, resp. Gold Cock skončila v likvidaci, šla studna i s
přilehlým pozemkem do dražby.
Naše zastupitelstvo rozhodlo, že je v dlouhodobém
zájmu obce nabýt tento majetek zpět, protože časem
se z něj může stát strategický zdroj pitné vody, která má
i po letošním chemickém a mikrobiologickém rozboru
stále výbornou kvalitu, a hrozilo, že by jej mohl získat
subjekt, pro který je veřejný zájem vedlejší. Proto jsme
se po krátkém váhání nakonec přihlásili do dražby, která
se konala v Praze. Znalecký posudek vyčíslil tzv. obvyklou cenu tohoto pozemku na 425.000,- Kč, cenový
předpis pak jeho hodnotu stanovil částkou 626.110,Kč. Dražby na tento pozemek se kromě obce Tovéř
zúčastnily firmy Meditas s.r.o. a Staving Olomouc s.r.o.

foto: Aleš Zdařil, 2012
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Samotná dražba začínala na vyvolávací ceně 283.500,- Kč. Do
částky 450.000,- Kč dražili všichni tři zájemci, poté až do výsledné
částky 1.010.000,- Kč již jen firma Staving a obec Tovéř, která tuto
nemovitost získala za konečných 1.010.000,- Kč. Je to sice vysoká
částka, ale věříme, že v budoucnosti se nabytí tohoto majetku
prokáže jako prozíravá a přínosná investice.
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

JAK FUNGUJE ZPRAVODAJ

Po celé předchozí volební období jste do svých poštovních schránek pravidelně dostávali Tovéřský zpravodaj. Snažili jsme se v něm zachycovat dění v naší obci,
informovat vás o připravovaných akcích, projektech i
o důležitých změnách. Snažili jsme se vám přiblížit také
něco z historie a tradic naší obce a představit vám některé
významné a zajímavé osoby, které jsou s naší vsí spojeny. Ve
vydávání tohoto čtvrtletníku budeme i nadále pokračovat
a chceme jeho obsah dál zkvalitňovat a rozšiřovat. Najdete
v něm nové rubriky a budeme vám přinášet i některé zajímavosti z okolních obcí. Věříme, že se vám zlepšení zpravodaje bude zamlouvat a vždy si jej rádi přečtete. Současně
bychom chtěli vyzvat i vás, abyste se na obsahu místního
Zpravodaje podíleli. Máte nějaké připomínky? Chcete upozornit na nějaký nešvar, jev či událost, o kterém by podle
vás měli vědět ostatní? Víte o někom, kdo se věnuje nějaké
zajímavé činnosti nebo dosáhl nějakého pozoruhodného
úspěchu, o němž bychom měli všichni vědět? Ozvěte se
nám, rádi váš příspěvek zveřejníme. (kontaktní e-mailová
adresa v tiráži)

Hynek Vyjidák, původní majitel tovéřské cihelny; historickou
fotografii z rodinného archivu poskytla paní Hana Valtová z Dolan.

Veselé Vánoce a
šťastný Nový rok 2015

přeje
obecní úřad v Tovéři
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