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UDÁLO SE V DUBNU, KVĚTNU A ČERVNU

jarní úklid Cihelny

protože penzum odvedené práce bylo opravdu mimořádné, byli
všichni účastníci odměněni vydatným občerstvením.
Všem brigádníkům ještě jednou a veřejně děkujeme.
Marta Šubrtová, místostarostka

V sobotu 11. dubna přišlo pomoci s jarním úklidem obce celkem
třicet dobrovolníků. Starší hoši vysbírali odpadky v příkopech
směrem ke státní silnici. Nasbírali jich čtyři pytle, což je opravdu
hodně, protože ty větší již předem odklidil technický pracovník
obce Pavel Večeřa. Ostatní se zaměřili hlavně na úklid a zvelebení Cihelny. Sbírali odpadky, kterých bylo opravdu požehnaně,
prořezávali větve a nálety, jež pak spálili společně s listím. Muži
zhotovili přírodní schodiště, které usnadní sestup ze svahu
k vodní ploše, vyčistilo se i okolí studny. Vzhledem k tomu, že
vlastník pozemku, likérka Seliko Dolany, tento prostor posledních bezmála 20 let nijak nevyužíval ani neudržoval, bylo práce
opravdu nad hlavu. Jak jsme vás informovali v zimním zpravodaji, podařilo se nám tento objekt obecního zájmu na sklonku
minulého roku získat v dražbě zpět. Akci přálo krásné počasí, a
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dětský den

Červené věžičky skákacího hradu, které se opět po roce v neděli
31. května po poledni vyhouply k nebi v prostranství tenisových kurtů, zvěstovaly odpoledne plné zábavy a her. Počasí
netaškařilo a nešetřilo slunečními paprsky, a tak toveřské oslavy
dne dětí přilákaly rodiče a jejich ratolesti nejen z naší obce, ale i
z přilehlých vesnic.
Místní dobrovolníci připravili pro malé oslavence, jichž se tu nakonec vyrojilo rovných 160, různé soutěže, které prověřily jejich
kondici i postřeh, a nezapomněli je odměnit drobnými dárky.
Animační program zajišťovala po celé odpoledne oblíbená trojice
– pan Ivo Opletal se svými dcerami, kteří za námi již několik let
jezdí ze Seničky. Areálem se rozléhaly české i zahraniční písničky,
při kterých děti každého věku rozpustile tančily i soutěžily. Jako

každý rok měly děti možnost zadovádět si na skákacím hradu
nebo si užít euforii ze sjezdu po obří nafukovací skluzavce.
Ti vytrvalejší z malých návštěvníků si mohli nechat na obličeji
vykouzlit malovanou masku motýla, květiny, tygra či víly, o
kterou se jim postarala zkušená výtvarnice paní Pavla Outlá ze
Samotišek. Novinkou letošního dětského dne bylo „tetovací
studio“, taktéž obklíčené zvědavci, kteří dychtili po netradiční
ozdobě těla. V obležení se ocitlo i přilehlé dětské hřiště, kde se
ještě mohli vyřádit ti, jimž ještě zbyla trocha energie.
Dětský den tak připravil spoustu pestrých zážitků nejen malým
s cukrovými dudlíky a pohupujícími se balonky v rukou, ale také
větším dětem a dospívajícím, kteří si se svými vrstevníky užívali
odpoledne po svém.
Stejně tak se zde potkávali dospělí se svými sousedy a přáteli
u příjemného posezení a popovídání. Podobné příležitosti
přispívají k udržování pospolitosti tovéřských obyvatel, která se
ze společenského života dnešních vesnic poněkud vytrácí.
Za rodiče chci poděkovat organizátorům akce, obci Tovéř, za
pěkné odpoledne věnované našim dětem.
„Hledejte potěšení v dětech,
dopřejte dětem, aby se mohly potěšit s vámi,
a bez odkladů užívejte každou radost.“
Seneca
Eva Hudcová
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Nultý ročník meziobecní
olympiády
Je sobotní ráno 6. června, nebe bez mráčku,
počasí slibuje pořádné parno. Na multifunkčním
hřišti v Dolanech se začínají scházet první
účastníci zvláštní olympiády, na níž se utkají
reprezentanti „zlatého čtyřúhelníku“ – spřátelených obcí Dolany, Tovéř, Bělkovice-Lašťany a Samotišky. Protože se jedná o klání nadgenerační, je nutno všechny sportuchtivé nadšence alespoň formálně rozdělit do tří kategorií: děti do 12 let (14 účastníků), mládež do
16 let (13 účastníků) a junioři s dospělými (12
účastníků). Soutěží se v hodu koulí, skoku do
dálky, běhu na 60 metrů, plážovém volejbale
a nohejbale. Přestože tyto sportovní disciplíny
netvoří zrovna páteř původní Coubertinovy
olympijské myšlenky, už od začátku na hřišti panuje úžasná atmosféra a všichni soutěžící si to patřičně užívají. Jen to horko…
Postupně mají všechny kategorie splněno a nastává vyvrcholení
tohoto netradičního měření sil: na start trojboje vyráží starostové. Celé klání provází výborný komentátor, skvělá hudební kulisa a bezchybně zvládnutá organizace. Přichází vyhlášení vítězů,
rozdávají se medaile, diplomy a ceny. A to nejdůležitější? Putovní
pohár nultého ročníku získala Tovéř!
O zisku putovního poháru rozhodla „meziobecní olympijská
rada“, a to především na základě kombinace předvedených
výsledků, organizace a počtu tovéřských závodníků, jichž bylo ze
všech nejvíce, přesněji 17. (viz foto)
Příští rok přibližně ve stejném termínu se bude konat již oficiální
první ročník, tentokrát se dá ovšem očekávat, že „konkurence
nezaspí“. Chceme-li tedy potvrdit roli favorita a pomýšlíme-li

na zisk další trofeje, je zapotřebí přesvědčit ještě více zdatných
účastníků, fandů i organizátorů… A samozřejmě zvýšit už tak
vysoké tréninkové dávky. Můžeme se rovněž těšit na více atletiky, např. na skok do výšky, trojskok, atletické víceboje a další
disciplíny.
Jak si tedy naše výprava nakonec vedla?
• zlato za atletický trojboj: Jirka Hudec
• stříbro za atletický trojboj: Petr Chládek, Tomáš Pytlíček
• bronz za atletický trojboj: Miroslav Majer
• bronz za sprint na 60 m: Andrejka Chládková
• bronz za skok do dálky: Ája Petříková
• zlato v nohejbale (M. Majer, Č. Večeřa, T. Pytlíček)
• stříbro ve volejbale: parta kolem Honzy Turečka
• zlato v trojboji starostů obcí
Andrea Adamcová
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Z KLUBU DŮCHODCŮ
Lednová setkání se nesla v duchu příjemných posezení ve
vinárně, jedno s paní Danou Uchytilovou s promítáním a zajímavým vyprávěním z cesty po Ukrajině.
V únoru jsme si četli z kroniky naší obce a následovala volná
zábava – sousedské posezení. Na dalším setkání jsme popřáli ke
krásnému životnímu jubileu panu Janu Malíkovi.
Březnové posezení ve vinárně přineslo pozoruhodné setkání s
panem Robertem Kazikem, který nám velmi zajímavě povídal o
sjíždění řek na raftech. A nejen že nám povídal, ale hlavně jsme
shlédli působivý dokumentární film o tomto adrenalinovém
sportu. Koncem března jsme si vyjeli autobusem do Vésky, kde
jsme si zahráli bowling v novém sportovním hotelu S-PORT.
V dubnu jsme již poněkolikáté pozvali pani Danu Uchytilovou, která umí o svých zahraničních cestách velice poutavě
vyprávět. Tentokrát se s námi podělila o zážitky z cest na Krétu a Santorini. Druhá polovina dubna byla ve znamení všemi
očekávaného zájezdu do Nošovic, prohlédnout si automobilku
Hyundai. Vidět na vlastní oči výrobu aut byl pro nás opravdu
velký zážitek. Exkurze začala prezentačním filmem společnosti,
následovala prohlídka výrobních hal, které zahrnovaly lisovnu,
svařovnu, finální montáž a převodovkárnu. Celým prostorem

jsme projížděli návštěvnickým vláčkem. Poté jsme jeli okoštovat
pivo z nedalekého pivovaru Radegast. To byl opravdu povedený
závěr výletu.
Protože výlet do Vésky za bowlingem se nám moc líbil, zajeli
jsme si tam ještě jednou v květnu. Další květnové setkání vedlo do Šternberka. Jeli jsme autobusem, prošli si hrad a jako
třešničku na dortu se krátce setkali s nezapomenutelným Liborem Vojkůvkou, místním malířem.
Poslední předprázdninové setkání v červnu bylo příjemným
zakončením našich půlročních seniorských aktivit na Kolibě, kde
jsme poseděli u klobásky s pivečka. Ten den jsme také dostali
milou návštěvu, studentku filozofické fakulty Karlovy univerzity,
která chtěla natočit rozhovor s místními starousedlíky se vzpomínkami na dětství, život v regionu atd. Popravdě jsme se všichni
nejdřív tvářili poněkud podezřívavě, ale když už slečna vážila takovou dálku až z Prahy, nechtěli jsme ji nechat odejít z prázdnou
a dohodli jí nakonec šest návštěv. Jak jsme se posléze dozvěděli,
nezajímala se ve skutečnosti ani tak o historii, jako spíše o to, do
jaké míry starší generace v našem kraji ještě mluví a přemýšlí
hanácky. Jak jsme dopadli, to nám slíbila dát vědět hned, jak
dokončí svou dizertační práci.
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Z NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLKY

jak jsme si užili červen

Letní měsíce bývají pro děti z naší mateřské školy ve znamení
různých akcí a výletů. Na školní výlet jsme se vypravili do
Pradědovy galerie v Jiříkově u Rýmařova, kde se děti seznámily s prací řezbáře pana Halouzky, navštívili jsme Derby club
v Bohuňovicích, kde nám paní Tomíková vysvětlila, jak je třeba
starat se o koně, na nichž jsme si mohli také zajezdit. Druhý
červnový týden za námi přijela zkušená paní musherka, která
s sebou přivezla deset pejsků. O jejichž životě, zvycích, vlastnostech a náladách dětem poutavě vyprávěla a nakonec je
všechny na psím spřežení také povozila. Následoval výlet do
výrobny svíček Rodas v Olomouci, kde se děti dozvěděly něco
o jejich výrobě a kromě zážitků si domů odnesly i vlastnoručně
vyrobenou svíčku. Poslední den 30. června, kdy školáci dostávají vysvědčení, obdržely i naše děti malý dárek – každoroční
návštěvu ZOO na Svatém Kopečku. Procházeli jsme se tam dopoledne téměř sami, protože všechny ostatní děti se loučily se
školou. Povozili jsme se vláčkem, prohlédli si zvířata a pak se vypravili pěšky lesem zpátky do Tovéře. Touto akcí jsme školní rok
2014/2015 uzavřeli a všichni se těšíme nejen na prázdniny, ale i
na to, že se ve školce opět v září ve zdraví znovu setkáme.

rozloučení s předškoláky
V pátek 19. června proběhlo v naší mateřské škole oficiální
rozloučení s těmi, kteří po prázdninách nastoupí do základní
školy. V tento slavnostní den přišly všechny děti i obě paní
učitelky do školky v maskách a pro děti byl připraven bohatý dopolední program plný soutěží a tance, děti si mohly v kulturním
domě zaskákat na objednaném skákacím hradu a projely se po
celé vesnici v maskách na ponících. Bohužel pro nepřízeň počasí
jsme museli vynechat každoroční projížďku na raftu po rybníku.
Tato sláva pokračovala odpoledne návštěvou cukrárny U Bláhů,
kam jsme si došli v hlučném maškarním průvodu a s písničkami
na rtech pro slíbenou zmrzlinu. Zde se děti také záhy vrhly do
„hledání pokladu“, který pro ně byl předem uchystán.

Po docela pozdním návratu na školní zahradu nadešla ta
nejslavnostnější chvíle pro zmíněných osm předškoláků, které
král s královnou za vydatné pomoci pana starosty pasovali na
školáky. A pak se slavilo a slavilo, malovalo se na obličej, hrály se
hry, opékaly buřty a ochutnávala spousta dobrot, které připravili
rodiče dětí. Nadešel večer a nejstatečnějších jedenáct dětí
přespalo v mateřské škole do sobotního rána bez maminek a tatínků.
Myslím, že při loučení ukáplo i pár slziček a že nejenom dětem zůstanou
na tento den milé vzpomínky.
Jana Kráčmarová,
ředitelka školky

budoucí prvňáčci (zleva):
Simonka Chládková , Anetka
Nováková, Ondra Paták, Kristýnka
Planičková, Šimon Mlčoch, Milan
Valovič, Ema Kaziková, Jarda
Novotný
učitelky: Martina Andresová, Jana
Kráčmarová, školnice Naděžda
Vobořilová
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NAŠE OBEC V ČÍSLECH

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Pokud vás zajímá, jak je na tom naše obec ohledně kriminality, máme pro vás statistické údaje za poslední dva roky
od policie Šternberk, pod jejíž správu naše obec spadá.
Níže uvedené informace nám poskytl npor. Mgr. Jaroslav
Diviš, vedoucí šternberského policejního oddělení.

životní jubilea
červenec: Stanislav Spáčil
		 Miloš Sebera
		 Anna Kameníčková
		 Anežka Zdařilová
		 Jaruška Brodacká
srpen:	Miloslav Křepelka
září:	Pavel Klíma
		 Marta Seberová

V roce 2013 bylo spácháno v naší obci celkem:
• 10 přestupků, z toho 4 přestupky proti občanskému soužití
(drobné fyzické napadení a hrubé jednání) a 6 přestupků
proti majetku (drobné krádeže či poškození věcí se škodou do
5.000,-Kč);
• 4 trestné činy, z toho 3 násilná vniknutí do objektů a odcizení
věcí a 1 poškození cizí věci

výročí
Manželé Zdeněk a Libuše Hédovi oslaví
dne 30. července diamantovou svatbu –
60 let společného života.

V roce 2014 bylo spácháno v naší obci celkem:
• 5 přestupků, všechny proti majetku (drobné krádeže či
poškození věcí se škodou do 5.000,-Kč);
• 4 trestné činy, z toho 2 násilná vniknutí do objektů a odcizení
věcí a 2 odcizení věcí bez použití násilí.

Blahopřejeme!

NOVĚ NArození
V tomto čtvrtletí se nenarodil
žádný tovéřský občánek.

A jakým obec disponuje majetkem?
Ke dni k 31. 12. 2014 činil společný obecní majetek
celkem 79 166 000,- Kč. V této částce je obsažen veškerý
hmotný i nehmotný majetek včetně např. vybavení obecního úřadu, mateřské školy atd. Z toho:
pozemky
stavby
hmotné movité věci
dlouhodobý hmotný majetek
finanční majetek
dlouhodobý nehmotný majetek

70 let
65 let
65 let
91 let
80 let
85 let
70 let
70 let

úmrtí
Dne 17. dubna zemřel ve věku 71 let pan
František Planička.
Dne 2. května zemřela ve věku 86 let paní
Ludmila Hrbáčová.

5 869 800,00 Kč
68 401 700,00 Kč
969 500,00 Kč
1 914 500,00 Kč
904 000,00 Kč
1 106 500,00 Kč

Čest jejich památce!

výstava výtvorů tovéřského

TVOŘENÍČKA

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Rádi bychom vás pozvali na výstavku prací dámského výtvarného kroužku, který se již druhým rokem pravidelně
schází pod vedením paní Věry Kočí. Obrazy a plastiky budou k vidění v sále kulturního domu v odpoledních hodinách v neděli 5. července v rámci hodových slavností.

PŘIPRAVUJEME:
COUNTRY SKALKA
V sobotu 15. srpna proběhne repríza neuskutečněné COUNTRY
SKALKY, a to na původním místě, jak vyžaduje tradice této akce,
která se bude konat již pátým rokem po sobě. Živou hudební kulisu bude zajišťovat skupina Pracka.

VÝLET DO VINNÉHO SKLEPA
Kdo si oblíbil každoroční degustační výlety na jižní Moravu, měl
by si v kalendáři poznamenat datum sobota 31. října kdy opět
vyráží autobus z Tovéře na jih, tentokrát do vinného sklepa pana
Aloise Pitry v Dolních Dunajovicích.

CESTA POHÁDKOVÝM LESEM
Začátek školního roku bude ve znamení již čtvrtého pokračování
Cesty pohádkovým lesem, kterou pořádáme se sdružením Pohoda v údolí. V sobotu 5. září od 14:00 hodin bude na startu
ve Skalce uchystáno občerstvění i zábava a účastníky budou na
osvědčené trase provázet pohádkové bytosti všech kategorií,
aby náležitě odměňovaly jejich snahu i postřeh.

SPORTOVNÍ TURNAJE
Na podzim se také v sále kulturního domu uskuteční turnaje
ve stolním tenise a badmintonu. Podrobnější informace včas
zveřejníme na webu i pravidelných vývěskách.
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Z ČINNOSTI OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
geometrického plánu k původním pozemkům p.č. 194/1 a
194/2, znaleckým posudkem. ZO pověřilo právního zástupce
obce Ondřeje Masopusta, aby vypracoval podrobnou zprávu z
probíhajícího jednání, která se týká nabídnutých možností (tj.
vyřešení věcným břemenem, pronájmem pozemků nebo odkupem pozemků). Tato zpráva bude podkladem pro co nejrychlejší
vyřešení majetkoprávních vztahů ve věci.

Na svém 5. veřejném zasedání konaném 25. března letošního
roku projednalo zastupitelstvo obce (ZO) následující body:
Směnná smlouva mezi obcí a p. Opichalem
ZO posoudilo návrh pana Martina Pražáka, který se zavázal v
případě směny obecního pozemku p.č. 454/30 za pozemek p.č.
454/31 v majetku pana Opichala (návrh geometrického plánu
č. 377-210/2015), že obecní pozemek, který je předmětem
návrhu směnné smlouvy, bude využit nikoliv pro stavební účely,
nýbrž pro kombinaci výsadby ovocných stromů a stávajícího
zemědělského využití (orná půda).
Výsadba by navazovala na výsadbu stromů na pozemku p.č.
454/29, jež odstíní výstavbu hosp. objektu na parc. 454/29
(schválenou v roce 2012), určeného k podnikání v oblasti zemědělství.
Obcí získaný pozemek p.č. 454/31 je strategicky důležitý pro
připravovanou investici – výstavbu zpomalovacího ostrůvku
při vjezdu do obce (součástí schváleného investičního záměru
revitalizace návsi) v rámci zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Směna pozemku se opírá o posudek soudního znalce Ing.
Štefana Gibalu č. 6979-079/14. ZO obce v případě odsouhlasení
záměru směny dotčených pozemků zveřejní tento záměr na
úřední desce obce a zadá Mgr. Ondřeji Masopustovi vypracování
směnné smlouvy. Usnesením pěti hlasů proti jednomu ZO obce
tento záměr schválilo.

Přivaděč pitné vody z Droždína
ZO obce bylo seznámeno se situací vodovodního přivaděče pitné vody z Droždína, který vede přes Samotišky a Tovéř do Dolan.
S tímto řadem jsou spojeny poměrně časté výpadky dodávek
vody a jeho stav prakticky znemožňuje instalaci nových vodovodních přípojek jak ve stávající výstavbě, tak i v nově vznikající výstavbě RD v zastavěném území dotčených obcí. Situace je
způsobena nedostatečným průměrem vodovodního řádu DN
150 v katastrálním území obce Samotišky, jenž byl vybudován ke
konci 80. let, a zřejmě i nevhodným použitím materiálů, v jejichž
důsledku dochází k častým poruchám přivaděče. (Na území obcí
Tovéř a Dolany je přitom průměr řadu DN 200.)
Společnost Moravská vodárenská a.s. může dle dostupných informací provést opravu z větší části na vlastní náklady, avšak jen
formou výměny stávajícího průměru. Tím se ovšem nijak neřeší
navýšení kapacity vodovodních přípojek jednotlivých žadatelů o
městskou vodu, případně další rozvoj území.
Varianta posílení průměru vodovodního řadu je v jednání mezi
obcemi Samotišky, Tovéř a Dolany s tím, že jednotlivé obce musí
schválit záměr svými zastupitelstvy, zadat dokumentaci, vyřídit
veškerá povolení, společnĚ zažádat o dotaci v rámci svazku obcí,
zadat výběrové řízení na dodavatele, jednat o možném podílu
spolufinancování SMV a vyřešit majetkoprávní vztahy při rekonstrukci vodovodního řádu v obci Samotišky.
Odhadované náklady na rekonstrukci dosahují výše zhruba 20
miliónů Kč. Dle vyjádření starosty obce Dolany je časový horizont řešení této situace okolo 3 let. Jednání v této záležitosti budou nadále pokračovat.

Schválení znění kupních smluv na akci chodník Tovéř-Dolany
ZO obce bylo seznámeno se znaleckým posudkem č. 95130/2014 a se zněním kupních smluv mezi obcí a dotčenými majiteli pozemků.
Ze znaleckého posudku vyplývá cena obvyklá v této lokalitě ve
výši 88 Kč / m2, výkupní cena za dotčené pozemky předjednána
a stanovena na 100 Kč / m2. Oprava (výstavba) chodníku TovéřDolany je důležitým počinem vedoucím k bezpečnosti chodců
mezi obcemi. Plocha k odkoupení má rozlohu 809 m2. Jednohlasným usnesením ZO znění těchto kupních smluv schvaluje.
Schválení rozdělení a směny pozemků p.č. 194/4 a 197
Jedná se o pozemky již schválené navrhované směny o výměre
27 m2 za 27 m2 mezi obcí Tovéř a paní L. Kotlabovou v rámci
přípravy na projekt revitalizace návsi, konkrétně výstavbu
chodníků. (Záměr směny schválen na 32. zasedání 8. 9. 2014.)
Jednohlasným usnesením ZO schválilo rozdělení výše uvedených
pozemků i znění připravené směnné smlouvy.

Kompostárna v Bělkovicích-Lašťanech, seznámení se situací
Obec Bělkovice-Lašťany chce problém bioodpadů vyřešit výstavbou kompostárny v areálu bývalého zemědělského družstva,
a to v návaznosti na získání dotace. Tato dotace je vázána na
roční odběr resp. naplněnost dané kapacity vyplývající z konkrétních dotačních podmínek.
Starosta oslovil okolní obce s nabídkou odvozu a uskladnění bioodpadů. O začlenění do tohoto nového odpadového systému
bude rozhodnuto po zvážení všech eventualit, zejména nesmí
být narušen stávající komfort sběru a odvozu bioodpadů
současným poskytovatelem a odvoz musí být z ekonomického
hlediska výhodnější. Plusem by v případě této změny byla možnost bezplatného odebírání kompostu občany. Po získání všech
informací ZO rozhodne, zdali tuto nabídku využije.

Žádost p. Poskočila o povolení výstavby garáže
ZO se seznámilo s projektem pro ohlášení výstavby garáže na
parcele č. 60, č. OP 21614 a všemi hlasy jej schválilo za podmínky
dodržení připomínek uvedených v písemném vyjádření obce.
ČOV Tovéř – pozemky, věcné břemeno
ZO se seznámilo se situací narovnání majetkoprávních vztahů
týkajících se dvou pozemků, jež jsou ve společném jmění
manželů Hudečkových a Maderových, a přístupu k přečerpávací
stanici tovéřské čističky odpadních vod, včetně věcného
břemene výtlačného kanalizačního řádu. ZO bylo seznámeno
s postupem jednání s dotčenými majiteli, s návrhem rozdělení

Schválení plánu kulturních a sportovních akcí
ZO obce bylo seznámeno s plánem kulturních a sportovních
akcí v období jaro-léto 2015, jejž připravila kulturní a sportovní
komise a který je zveřejněn na webových stránkách obce.
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ZO jednomyslně zastává názor, že veřejné akce pořádané nebo
spočívala ve výměně stejného počtu metrů čtverečných. Veřejný
spolupořádané obcí nelze provozovat bez finanční podpory
přístup do areálu Cihelny je zajištěn polní cestou z jiné strany.
obce, tzn. že pro zachování stávajícího standardu (např. atrakce
Situace opatrovance Františka Barvíře
při pořádání dne dětí, občerstvení pro důchodce, placení účinStarosta předložil zastupitelstvu rozbor situace opatrovance obce
kující, pořadatelé apod.) budou i nadále dotovány obcí.
šestatřicetiletého Františka Barvíře. Závěry z této zprávy byly
K dalším aktivitám lze přiřadit i možnost využití nově opravených
předány právnímu zástupci obce Mgr. Masopustovi k dořešení
prostor sálu KD k badmintonu, který se zde již nepravidelně propovinností řádného hospodáře ve věci správy zděděného mavozuje, popř. pro floorballové hřiště s mantinely, pokud bude
jetku Františka Barvíře. Obec prostřednictvím Mgr. Masopusta
zájem z řad naší mládeže, apod.
osloví bankovní domy s požadavkem na lepší zhodnocení jeho
Rezervní fond mateřské školy
finančních prostředků.
ZO všemi hlasy schválilo převedení hospodářského výsledku MŠ
Diskuze
za rok 2014 do rezervního fondu školy ve výši 91 838,- Kč.
Starosta M. Majer upozornil na to, že v obci je 5 obecních studní,
Návrh směny pozemků mezi obcí a p. Janem Kotlabou
které si zaslouží postupnou renovaci a obnovení funkčnosti. Obec
zajistí povolení k nakládání s podzemní vodou na příslušném
ZO všemi hlasy schválilo záměr směny pozemků v lokalitě „Cihelvodoprávním úřadě a posléze rozhodne, které z těchto studen,
na“ mezi p. Janem Kotlabou ml. a obcí Tovéř. Jedná se o směnu
jak a v jakém pořadí budou zprovozněny. Předběžně se jedná
pozemků za účelem neveřejného přístupu obce do lokality Cihelprioritně o ručně kopanou studnu na návsi, studnu v areálu MŠ
na od silnice III. třídy, který bude zajištěn branou, především z
a studnu nedaleko rybníka (dříve „u Vlčkového“).
důvodu zamezení vzniku černé skládky v této lokalitě. Směna by
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
Na svém 6. veřejném zasedání konaném 13. května projednalo
zastupitelstvo obce (ZO) následující body:
Schválení závěrečného účtu hospodaření a účetní závěrky
ZO všemi hlasy a bez výhrad schválilo závěrečný účet hospodaření
obce a účetní závěrku včetně výsledku hospodaření obce Tovéř
za účetní období 2014, sestavenou ke dni 31. 12. 2014. Konečný
zůstatek finančních prostředků na běžném účtu po započtení
všech příjmů a výdajů k tomuto dni činil 1 831 690,- Kč.
Kabelová televize – vize dalšího provozu.
ZO se seznámilo s rozborem situace kabelové televize v Tovéři,
náklady na její provoz a možnostmi řešení. Počet uživatelů za
poslední dva roky klesl z 50 domácností na 30, především vlivem
zhoršené kvality signálu a možnosti přijímat stejné programy v
digitální kvalitě pozemním signálem DVB-t, zastaralého kabelového vedení a kvalitnější nabídky poskytovatelů satelitních
programů. Investice do optického kabelového vedení by v tuto
dobu představovala velký risk pro obecní rozpočet i z hlediska
stávajících smluv mezi uživateli kabelové televize a obcí, které
jsou podepsány do roku 2019. ZO pověřilo starostu přípravou
variant pro rozhodnutí zastupitelů obce o budoucnosti kabelové
televize v co možná nejkratší době.
Situace ČOV – výkup pozemků
Právní zástupce obce Mgr. Masopust seznámil ZO s prvními
výsledky osobního jednání s majiteli dotčených pozemků. ZO
pověřilo starostu jednáním ve věci majetkoprávního vyrovnání,
vytvoření geometrického plánu a zjištění dodatečných informací
tak, aby ZO mohlo v brzké době učinit konečné rozhodnutí.
Úprava sazebníku za pronájem KD
ZO bylo seznámeno s dosavadním využíváním prostor sálu KD
a sauny. Vzrůstající zájem o tyto prostory především ke sportovnímu využití potvrzuje srovnání tržeb za jejich pronájem.
Za celý rok 2014 bylo vybráno dle platného cenového výměru
celkem 44.030 Kč, za období leden až 10. květen 2015 celkem
21.926 Kč.
Vzhledem ke startovacím cenám za pronájem obecních prostor za účelem sportovního a kulturního vyžití upraví ZO stávající cenový výměr dle aktuálních potřeb, jehož přípravou byla

pověřena místostarostka M. Šubrtová. Ceník bude obsahovat
novou položku – komerční nájem, který bude dvojnásobkem
běžné ceny za užívání nebytových prostor sálu KD za účelem
sportovních či jiných aktivit, a který nahradí dosavadní Cenový
výměr č.1/2014, to vše s platností od 1. 6. 2015.
Rozhodnutí ve věci opatrovance obce Františka Barvíře
ZO bylo seznámeno s historií soudního přidělení opatrovance
obce p. Františka Barvíře, dále se stavem finančního účtu a
možnosti dalšího pokračování opatrovnického vztahu obce
Tovéř a nesvéprávného Františka Barvíře.
ZO obce dále pověřilo starostu obce ve věci jednání o možnosti
podání přihlášky do odborného ústavu Vincentinum, jako záložní
variantě v případě náhlé nemožnosti se o něj postarat.
Žádost o příspěvek na opravu kostela
Obec Tovéř byla oslovena představeným Dolanské farnosti,
panem Vojtěchem Koukalem dne 28. 3. o finanční příspěvek
na opravu kostela, z jehož podnětu ZO schválilo poskytnout na
tento účel příspěvek ve výši 20.000,- Kč.
Vyjádření ke stavbě RD p. Kačarase
ZO obce se seznámilo s vyjádřením Magistrátu města Olomouce
k plánované stavbě RD na pozemku p. č. 57/8, jež v PD k této
stavbě neshledalo s hlediska územního plánování žádný rozpor.
Tento prostor je z hlediska vyjádření odboru koncepce a rozvoje
magistrátu bez sjednocujících prvků. Vzhledem k hlasování zastupitelstva obce na 5. řádném zasedání, které původně tento
záměr zamítlo, dal starosta na základě došlých informací hlasovat o novém usnesení, které v poměru hlasů 4 : 1 předešlé usnesení zrušilo.
Žádost k PD ke změně stavby RD na parc. 433/9 a 463/30
ZO obce se seznámilo s došlými podklady projekční kanceláře
Master Design, č. zakázky H-14-20, datum 04/2015, vypracovanými Ing. Janem Kubalou. Vzhledem k absenci řádně podepsané změny této PD a především vzhledem k absenci vyjádření
stavebního úřadu, zda tato stavba je či není v souladu se stávajícím územním plánem, ZO rozhodnutí odložilo s tím, že pověřilo
starostu k oslovení investora a příslušných orgánů a získání všech
nezbytných informací.
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NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN
Na základě požadavku odboru koncepce a rozvoje Magistrátu
města Olomouce odsouhlasilo v červnu 2011 tehdejší zastupitelstvo vytvoření nového územního plánu, jenž by nahradil
předchozí dokumentaci z roku 1997. Koncepce rozvoje obce
zůstává v zásadě neměnná, týká se především kontinuálního
rozvoje bydlení, doplňkové občanské vybavenosti a nově i budování funkčního územního systému ekologické stability.
Vypracováním projektu v souladu se zadáním byla v září 2011
pověřena projekční kancelář Alfa projekt Olomouc, která v
dubnu následujícího roku předala návrh zadání. Ten byl v rámci
projednávání zveřejněn v termínu od 30.5. do 29.6.2012. V této
lhůtě mohl každý uplatnit své připomínky.
Návrh zadání byl projednán a po vyhodnocení připomínek a
stanovisek upraven a v srpnu 2012 schválen zastupitelstvem
obce Tovéř. Na základě schváleného zadání byl projektantem
vypracován návrh územního plánu, který byl odevzdán v únoru
2013. Vzhledem k novele stavebního zákona, která upravovala
obsah územního plánu, musel být tento návrh překontrolován a
v souladu s právními předpisy upraven.
Po úpravě se dne 21. srpna 2013 uskutečnilo společné jednání
o návrhu s dotčenými orgány. V rámci tohoto jednání byl návrh
územního plánu v termínu od 31.7.2013 do 16.9.2013 zveřejněn.
Na základě společného jednání obdržel pořizovatel (Magistrát města Olomouce, odbor koncepce a rozvoje) 9 stanovisek
dotčených orgánů, 1 připomínku organizace, jejíchž zájmů se
návrh územního plánu týkal, a 4 připomínky veřejnosti. Výsledky společného jednání pořizovatel vyhodnotil ve spolupráci s
určeným zastupitelem a zajistil splnění požadavků dotčených
orgánů. S některými dotčenými orgány bylo svoláno jednání, kde
byla dohodnuta míra úpravy návrhu, a následně byly uzavřeny
dohody k upravenému návrhu a k zajištění splnění požadavků
dotčených orgánů. Připomínky byly rovněž vyhodnoceny.
V lednu 2014 byl návrh územního plánu společně s obdrženými
stanovisky a připomínkami předložen krajskému úřadu k posouzení. Krajský úřad ve svém stanovisku požadoval další úpravy
návrhu. V květnu 2014 byl projektant požádán o úpravu návrhu
dle výsledků společného jednání s dotčenými orgány. V dubnu

2015 proběhlo jednání mezi pořizovatelem, tj. Magistrátem
města Olomouce, a projektantem, na kterém byly pořizovateli
představeny úpravy návrhu územního plánu zapracované dle
jeho požadavků.
V současné době probíhá kompletace dokumentace a dořešení
střetu požadavků Ministerstva dopravy ČR a požadavků vyplývajících ze zásad územního rozvoje Olomouckého kraje ohledně
plánované přeložky stávající silnice I/46 (projekt obchvatu Šternberka). Poté bude návrh územního plánu znovu předložen krajskému úřadu k posouzení a po odsouhlasení veřejně projednán,
podle předběžného odhadu v srpnu letošního roku.
Pro informovanost občanů je nejzásadnější skutečnost, že pro
účely rozvoje bydlení nebylo nutno do nového plánu zahrnout
žádné další plochy ze zemědělského půdního fondu. Vycházeli
jsme z demografické studie, podle níž populační křivka od roku
1991 v naší obci stoupá pozvolným tempem a předpokládá se,
že do roku 2025 naroste počet obyvatel naší obce nanejvýš o 80
osob. Těmto vyhlídkám s dostatečnou rezervou vyhovují jednak
doposud nezastavěné rozvojové plochy navržené předchozím
územním plánem (tzv. proluky), jednak starší objekty určené k
rekonstrukci, nástavbě, přístavbě atd. Plocha, která je pro novou výstavbu k dispozici, zabírá přes 5 ha, což je v rámci Tovéře
téměř pětina všech ploch určených k bydlení. Je reálné, aby
na této ploše do roku 2025 vzniklo zhruba 45 nových bytů. V
současné době je v naší obci okolo 190 bytů (z toho zhruba 10
neobydlených), které pokrývají plochu cca 30 ha. Pro zajímavost
můžeme doplnit, že celková rozloha katastrálního území činí
204 ha, z toho 4 ha zaujímá rekreační chatová oblast, 30 ha lesy,
90 ha pole a zbývajících 50 ha louky, sady, vodní plochy, komunikace a občanská vybavenost.
Chcete-li se dozvědět o současném územním plánu podrobnější
informace, máte tuto možnost v rámci hodových slavností, kde
si budete moci prohlédnout zpracované plány, prostudovat návrhy a pokládat dotazy zastupitelům. Budeme se na vás těšit od
15:00 do 17:00 hodin v kulturním domě. Připomínáme, že textová i výkresová dokumentace nového územního plánu je k dispozici i na internetu v rubrice O obci, pododkaz Územní plán.

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

výzva
Již několikrát jsme apelovali na pejskaře, kteří chodí venčit své
miláčky na ulici, aby po nich uklízeli exkrementy. Vyšli jsme jim
vstříc instalací několika košů určených výlučně pro tento
„delikátní“ účel, které pravidelně vyprazdňujeme a
doplňujeme novými pytlíky, což nás pochopitelně
něco stojí. Tento krok se po čase ukázal jako
správný – psích výkalů na chodnících i trávnících
skutečně ubylo. V poslední době však znečištění po
venčených zvířatech opět neúnosně narůstá. Z naší
strany už pro zlepšení víc udělat nemůžeme, snad
jen připomenout, že psí exkrementy jsou podle obecně
závazné vyhlášky č. 8/2008 Sb. o udržování čistoty na ulicích
a jiných veřejných prostranstvích považovány za znečištění a
je povinností původce toto znečištění neprodleně odstranit.

Uklízet po svém psovi je tedy povinností, nikoli dobrou vůlí
každého majitele. Pes a jeho přirozená potřeba jsou v tom zcela
nevinně, je to otázka morálky, slušnosti a respektu vůči ostatním lidem, kteří užívají stejný prostor a kteří jej takto neznečišťují. Zatím pevně věříme, že si to uvědomí
všichni, kdo svá zvířata venčí na veřejných prostranstvích, a nebudeme nuceni vychovávat nesvědomité
pejskaře zvláštními místními vyhláškami s absurdními opatřeními, jako to například dělají v některých
problematických městských čtvrtích v Německu, kde
je každý majitel psa povinen s přihlášením zvířete odevzdat i jeho DNA, aby pochůzkáři vybavení nejmodernější laboratorní technikou mohli podle předmětu doličného jednoznačně
identifikovat, a následně také pokutovat provinilce.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA V DOLANECH
Pangea 2015 – celostátní kolo

pracovní listy ve škole a následně vyrazili do přírody a ve skupinkách si vysadili svůj stromeček. K tomu měli připravený štítek,
jenž vyráběli ve výtvarné výchově, a ti nejmenší využili i pomoci
starších spolužáků při samotném sázení. Po výsadbě bylo rovněž
připraveno malé občerstvení a zbývající čas pak žáci věnovali
procházce po přírodě. Nutno dodat, že počasí všem přálo a tak
naši žáci strávili Den Země v překrásné přírodě okolí Dolan a
Tovéře. Velké poděkování náleží tovéřskému panu starostovi za
organizaci celé akce.
V tomto školním roce zavítají do okolí obce Tovéř žáci naší školy
ještě jednou, neboť díky nabídce pana starosty zde pro ně bude
připraven branný den.

Tři žáci naší školy (Jan Pajk, Lukáš Masařík a Lukáš Jančík z Tovéře)
se 4. května zúčastnili finálového kola mezinárodní matematické
soutěže Pangea. Ve svých kategoriích patřili mezi tři nejlepší
řešitele v kraji, a v aule Právnické fakulty UK, naplněné 292 žáky
z celé České republiky, je čekalo velkolepé prostředí, bojovná
nálada, tým příjemných organizátorů a 25 příkladů. Při napínavém vyhlašování výsledků nechyběli vzácní hosté, mezi nimi i
herečka Hana Maciuchová, která všem vítězům osobně pogratulovala. Medaile jsme sice nezískali, ale všichni tři žáci podali velice pěkné výkony, a ze soutěže se vrátili plni dojmů a cenných
zkušeností.
Lukáš Jančík byl rovněž úspěšný v soutěži Matematický klokan,
která se na naší škole uskutečnila 20. března. S přehledem vyhrál
v nejstarší kategorii Kadet se ziskem 63 bodů.

Den Země

22. duben je celosvětovým dnem Země. Nejinak tomu bylo
i na naší škole. V tento den žáci neusedli tradičně v lavicích a
neučili se podle rozvrhu hodin, ale čekal na ně zajímavý program tematicky zaměřený na přírodu. Pan starosta obce Tovéř
připravil pro žáky výsadbu nových stromečků v lokalitě obecního
lesa a paní učitelka Mgr. Doleželová pracovní listy zaměřené na
problematiku životního prostředí. Žáci tak nejdříve vyplňovali
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

TÉMA: DOTACE NA ROZVOJ OBCE
Dotace představují v současné době pro obce zajímavou formu, jak pokrýt náklady na některé významnější investice
jinak než z vlastní, tedy obecní pokladny. Na některé projekty je možno využít prostředky z evropských fondů a dotačních
operačních programů. Z médií pravděpodobně víte, že se jedná řádově o stovky miliard, avšak dosáhnout na tyto zdroje
není úplně snadné – zpravidla je potřeba splnit množství podmínek, jimž dost často není jednoduché vyhovět. Rozhodně
se však vyplatí o tyto peníze pravidelně žádat. Kromě nejvýznamnější investiční akce uplynulého desetiletí, okružní
křižovatky, jsme formou dotací v posledních čtyřech letech zrealizovali spíše menší projekty v celkovém objemu několika
set tisíc korun, jako byla rekonstrukce veřejného osvětlení, nákup požární techniky či úhrada části nákladů na zpracování
nového územního plánu. A jak se nám daří či nedaří tuto formu financování využívat v letošním roce?

První letošní možnost k využití dotací nabídla 2. výzva regionálního dotačního programu ROP, která plánovala
přerozdělit nedočerpané částky z podpory programu z
roku 2013 na revitalizaci návsí. Jak jsme vás již informovali
v předchozích zpravodajích, je to jedna z našich nejbližších
investičních priorit. Podmínkou však bylo výstavbu dokončit
do konce letošního roku, což by v případě očekávaných
průtahů v územním řízení a komplikací se získáním stavebního povolení představovalo vysoké riziko, že bychom nakonec na příspěvek nedosáhli. Zastupitelstvo se i vzhledem k
tomu, že bychom museli tuto akci financovat překlenovacím
úvěrem, rozhodlo o tuto dotaci nezažádat.
Poměrně reálnější byla možnost získání dotace ze Státního
fondu dopravní infrastruktury, který umožňuje pokrýt až
85 % z uznatelných nákladů za předpokladu, že bude projekt realizován v období 2015–2016. Tato výzva nám tedy

umožňovala mnohem více času na pečlivou přípravu této
zhruba pětimilionové investice po stránce administrativní,
ekonomické i technické. Termín podání žádosti byl stanoven
do 17. června letošního roku, ale i v tomto případě jsme byli
nakonec nuceni od záměru ustoupit, tentokrát vzhledem k
námitkám sdružení Symbios k revitalizaci návsi, díky nimž
jsme nezískali povolení pro územní a stavební řízení nezbytné k podání žádosti o dotaci.
Momentálně nejreálnějším projektem, který má šanci využit
dotačních peněz, je nadstavba a rozšíření prostor mateřské
školy. V současné době je dokončena projektová dokumentace a probíhá územní a řízení se stavebním úřadem v Dolanech, jež směřuje k vydání stavebního povolení. Počítáme
s tím, že jakmile vyjde v následujícím období nějaký z relevantních dotačních programů, o nichž jsme z několika zdrojů
průběžně informováni, ihned o něj zažádáme.
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VŠICHNI DOBŘÍ RODÁCI : ŠÁRKA MACHÁČKOVÁ
Ještě nedávno pobíhala s kamarády po návsi, dnes patří k osobnostem, na které můžeme být jako obyvatelé nepříliš známé
hanácké vísky právem hrdí. Jak rodačka z Tovéře začínala se sportem, jak trénuje, jaká byla její cesta k titulu mistryně republiky v
maratonu a další zajímavé věci nám prozradila v našem rozhovoru.
touzku do Vésky, kolem golfového hřiště až do Pohořan a lesem
kolem Radíkovské věže zase zpět do Tovéře.
Jsi architektka. Jak se dá toto náročné povolání skloubit s běháním na takové úrovni? Kolik hodin strávíš denně tréninkem?
Je pravda, že nejde dělat dvě věci na sto procent, ale stále se
snažím mezi těmito dvěma činnostmi najít kompromis. V
podstatě teď mé dny vypadají tak, že ráno odtrénuji hlavní fázi,
pak hodím nohy na stůl a věnuji se navrhování. Převážně jde o
rekonstrukce interiérů, ale výhledově mě čeká i pár rodinných
domků, na které se moc těším. Večer si odskočím ještě na jednu
tréninkovou fázi a pak zase pracuji dlouho do noci.
Co děláš, když neběháš, jaké jsou tvé záliby?
Momentálně běhu věnuji veškerý svůj volný čas a na jiné aktivity
nezbývá energie. Pokud se naskytne chvíle volna, tak doháním
odložené povinnosti a snažím se věnovat svému partnerovi.
Jsme ideální důkaz toho, že protiklady se přitahují. Michal
neběhá a za pět let se mi ještě nepodařilo ho přesvědčit, aby
to zkusil. Často mi na ale závodech dělá doprovod a velkou podporu. Abych nezapomněla, v srpnu se budeme brát.
Tak to gratulujeme podruhé! A co ti běh v životě dal a vzal?
Běh mi dal disciplínu, donutil mě přemýšlet o lidském těle, o
správném stravování, o zdravém životním stylu. Díky běhu mám
spoustu nových přátel a poznala jsem místa, kam bych se asi
jen tak nedostala. Běh mi dal i sebevědomí, a neustále mě žene
dopředu. A co mi vzal? Zatím to nevnímám tak, že by mi něco
bral, jen musím přiznat, že život s běžkyní není žádný med.

Šárko, nejprve bychom ti rádi pogratulovali k titulu mistryně
republiky v maratonu za letošní rok. Jak ses k běhání dostala a
proč sis vybrala tak náročnou disciplínu?
Děkuji za přání. Čistě běhání jsem se začala věnovat až ve svých
pětadvaceti letech. Do té doby jsem dělala vše možné, u čeho
jsem se pořádně unavila. Tenis, kolo, brusle, lyže... Jeden čas
jsem běhala i s proudnicí za tovéřský hasičský oddíl. K samotnému běhání jsem se dostala až v posledním ročníku na vysoké,
kdy mě jedna spolužačka vzala na místní běžecký závod. Ta atmosféra mě ohromila, všichni běžci se tu přátelili, užívali si, že
jsou na čerstvém vzduchu a že se hýbou. Okamžitě mě vzali mezi
sebe a další týden jsem byla na dalším závůdku, kde jsem se
také seznámila s mým prvním trenérem Jaroslavem Kašem. Ten
mě naučil základy atletiky a probudil ve mně vytrvaleckého ducha. Pod jeho vedením jsem objížděla ultramaratony, největším
úspěchem bylo první místo v běhu na 6 hodin v italském Banzi.
Takže ty jsi začínala rovnou s ultramaratony? Kolik to vůbec je?
Proč si se pak rozhodla běhat kratší tratě?
Ultramaraton je označení pro všechny distance nad 42,195
metrů. Trenér byl mistrem světa v běhu na 100 kilometrů, obdivovala jsem, jaké dávky je schopný uběhnout, chtěla jsem si
také vyzkoušet, co to je zvládnout naráz tolik kilometrů. Nejde
všechno hned, a tak jsem si po mistrovství republiky na 24 hodin
přivodila únavovou zlomeninu holenní kosti. Znamenalo to pro
mě stopku od běhu na dva měsíce. Během této doby jsem si v
hlavě srovnala, co je mé tělo schopné zvládat a co ne, a rozhodla
jsem se, že uberu. Po zranění jsem se zaměřila „pouze“ na maratonskou trať.
Kolik kilometrů jsi vlastně zvládla za těch 24 hodin?
Bylo to v roce 2011 v Kladně, kde jsem na kilometrovém okruhu
nakroužila 122 koleček. Vybojovala jsem 2. místo a tím ukončila
běhání na těchto tratích. Tedy alespoň na čas, někdy si to určitě
zopakuji.
Co pro tebe změna tratě znamená?
Změnilo se toho hodně. Z ultramaratonského „šoupání“ nohama se ze mě musela stát výkonnější atletka, bylo potřeba
zrychlit, změnila se skladba tréninků i výběr přípravných
závodů. Ale výsledky se pomalu dostavovaly, i když občas přišel
nějaký výpadek kvůli bolístkám. Ty ovšem k téhle dřině patří.
Poslední tři roky spolupracuji s trenérkou Alenou Peterkovou
(olympioničkou a držitelkou českého rekordu na 10 000 m, v
půlmaratonu a maratonu), jejíž přístup mi velmi sedí. Pod jejím
vedením jsem si zaběhla ve Frankfurtu svůj nejrychlejší maraton za 2 hodiny, 45 minut a 36 sekund a letos jsem neměla na
této trati u nás přemožitelku. (Letošní Pražský maraton, který se
konal 5. května, vyhrála Šárka Macháčková v čase 2:50:59.)
Kde na takové výkony trénuješ?
Kvůli studiu architektury a následným pracovním příležitostem
jsem musela do Brna, zde taky trénuji nejvíce. Tovéř je ale pro
mě stále můj domov a velmi ráda se sem alespoň o víkendech
vracím. A taky tu mám své oblíbené běžecké cestičky, třeba tu
zhruba patnáctikilometrovou kolem rybníku do Dolan, přes Kar-

připravila Marta Šubrtová

Víte o někom dalším, o jehož úspěších, umění, nadání nebo
neobyčejném životě by měli vědět i ostatní? Budeme rádi, pokud
nás na takové osobnosti ze svého okolí upozorníte. Bude nám ctí
zveřejnit jejich profil na stránkách našeho zpravodaje.
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OHLÉDNUTÍ ZA HISTORIÍ
Aktuální pozvánku na současné hody bychom rádi doplnili
archívní fotografií, která zachycuje atmosféru tradičních hodových slavností na tovéřské návsi z roku 1947.
Krojovaný průvod vycházel od kapličky po silnici do dolanského
kostela na mši a poté se vracel na náves, kde na dřevěném pó-

diu slavnosti odpoledne pokračovaly taneční zábavou. Kamenný
kříž vlevo dnes stojí u kapličky za autobusovou zastávkou, bílý
dům za ním, “Pluskalovo”, ustoupil výstavbě hasičské zbrojnice a
domy v pozadí, “Rajhelovo” a “Boudníkovo”, byly v následujících
letech taktéž zbourány.
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