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UDÁLO SE V ČERVENCI, SRPNU A ZÁŘÍ

Hodové slavnosti

Neděle již od brzkého rána slibovala extrémně horký den, a tak
nebylo divu, že hudebníci z kapely Dolanka, kteří se začali sjíždět
před kapličkou na návsi již o čtvrt na deset, si kapesníky leštili
nejen náustky svých nástrojů, ale i orosená čela. Když se o něco
později rozezněl prastarý zvon kapličky, člověk si při jeho nesmělém sezvánění na mši uvědomil, jak musela být kdysi naše
vesnice malá, aby jej slyšeli ve všech domech… Co nezvládl zvon,
obstarali hudebníci, kteří na připravené a slavnostně upravené
prostranství přilákali na padesát převážně věřících z Tovéře
a okolí, pro něž byla následná mše vedená otcem Tomášem z
dolanské farnosti příležitostí nejen k zamyšlení, ale také časem
k příjemnému setkání s podobně naladěnými lidmi, s nimiž se
v běhu každodenního života obvykle míjejí. Je dobré vědět, že
se stále najdou jedinci, kteří této příležitosti rádi využijí a tradice hodovní mše na naší návsi tak má díky nim o nejbližší budoucnost postaráno. Poděkování patří i mladé mamince, která
si ušetřila čas, mouku i tvaroh, aby mohla zúčastněné pohostit
vynikajícími hodovými koláčky.
Po mši se Dolanka vydala na průvod obcí s několika zastaveními, aby i v odlehlejších částech dala obyvatelům na vědomí,
že dnešní den je oproti těm jiným víkendovým přece jen
výjimečný.
Kolem třetí hodiny odpoledne se začali scházet první návštěvníci
do areálu Koliby. Každý se snažil uzmout pro sebe alespoň
kousek stínu, protože na slunci nevydržel snad nikdo. Mnozí v
36stupňovém vedru vzali za vděk stínem sálu kulturního domu,
kde byla instalována výstava výtvarných prací svěřenkyň Věry
Kočí, které se již druhým rokem pravidelně scházejí, a jak bylo
vidět na vystavených dílech, až neuvěřitelně se zdokonalují. Kdo

každé mši předchází důkladné vyzvánění...
měl zájem, mohl se ve stejném přívětivém prostoru podívat i na
nový územní plán naší obce.
Jediní, komu tropická výheň nevadila, byli děti, pro které tovéřští
hasiči připravili jako pokaždé řadu atrakcí. Tou nejvděčnější byla
hasičská pěna, na kterou se ti nejmenší vždycky těší již dlouho
dopředu.
Příjemnou atmosféru ve folklórním duchu vytvářela celé odpoledne cimbálová muzika Šumica, kterou večer v osm hodin
vystřídala rocková skupina Motors. Její hudební kulisa necílila ani
na příliš mladé, ani na přestárlé, ale na ty někde uprostřed, pro
něž je zvuk 70. a 80. let budíčkem pro někde uvnitř dřímajícího
rebelského ducha, a tak na parketu bylo stále plno tanečníků i
zpěváků, kteří postupně odhazovali poslední zbytky studu. Jak
se rafička hodin přehoupla přes jedenáctku a rtuť teploměru
neklesala pod 24 stupňů, bylo jasné, že se zábava rozjíždí na
plné obrátky...
Když se nedávno náš rodák, malíř Miroslav Šnajdr rozvzpomínal
nad střípky ze svého mládí, živě si vybavil, čemu se tehdy říkalo
„hodová noc“: vlahá, sametová tma prostoupená zbytky zlatavého tepla s hvězdnatou oblohou a hlavou opojně rozechvělou
tancem a tóny hudby… A přesně taková se letos vydařila.
Marta Šubrtová

...a ke každé vesnické hodové mši patří místní kapela.
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Na hodech se patří zazpívat si...					

... i pozdravit se s přáteli a jejich novými přírůstky.

Stranou nesmí zůstat ani děti....				

...a své místo si najde i amatérské umění.

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

Cesta pohádkovým lesem

Na sobotu 5. září připravili naši zastupitelé ve spolupráci s desítkou dobrovolníků a bělkovickým sdružením Pohoda v údolí v pořadí čtvrtou Cestu
pohádkovým lesem pro děti. Startovním bodem a zároveň pulsujícím srdcem
akce se stala již tradičně Skalka. Tento v okolí oblíbený program, který i letos
provázelo pěkné počasí, navštívilo rekordních víc jak dvě stě dětí. Dostat se na
trať tentokrát kvůli vysoké účasti vyžadovalo nemalou trpělivost, a tak si mohli malí i větší účastníci před startem krátit čas jízdou na poníku, pozorováním
cizokrajných zvířat, která jim přijeli ukázat pracovníci zoologické zahrady ze
Svatého Kopečka, nebo se na několika soutěžních stanovištích pokusit získat
co nejvíce žetonů, které pak bylo možné směnit za drobné dárky či pamlsky.
Dobré náladě nechybělo vůbec nic...

...neboť ti nejzodpovědnější protagonisté trénovali s předstihem.

2

ročník XXI

Ostych odkládali i ti nejmenší...

			

číslo 3

hudba vyhrávala vskutku stylová....

Pokud někdo potřeboval doplnit energii, měl k dispozici stánek
dobře zásobený tím nejnutnějším občerstvením.
Hned po vkročení do pohádkového lesa se děti setkaly s vlídným
Krakonošem, který měl opravdový plnovous a který jim připomněl,
jak se správně chovat v lese. Pak už malým odvážlivcům nic nebránilo, aby se vydali stezkou lemovanou barevnými stužkami za svými oblíbenými pohádkovými bytostmi. Cesta je nejprve dovedla
k závoře střežené třemi veterány, pak vystoupali do kopce nad
chatami ke strážcům hranic a o kus dál již čekali Asterix s Obelixem,
jimž děti po požití kouzelného nápoje pomáhali stavět dům podle
nákresu. Pak už spěchaly na pomoc naříkající babičce a dědečkovi,
kterým liška odnesla Budulínka, a když se jim jej zdárně podařilo
osvobodit, doputovaly až k zřícenině hradu Brtník, kde s pomocí
rytíře a bandy veselých trpaslíků vystavěly střechu. Odtud se vydaly k bažině, kde společně s Fionou připravily Shrekovi něco na zub.
Poslední stanoviště bylo zvlášť pro ty menší velkou zkouškou odvahy, protože je zavedlo až do samotného pekla k hladové čertici,
které musely uvařit chutný gulášek. Ani tady však děti většinou
nezaváhaly a vysloužily si další z razítek, které v cíli v nadmíru
výhodném kurzu směnily za upomínkový diplom s kupou cukrátek a dárečků.
Jako každý rodič, který ví, jak těžké někdy bývá zabavit nevyzpytatelnou ratolest, bych ráda vyjádřila svůj dík a uznání orga-
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a Shrek s Fionou jsou rok od roku dokonalejší.

nizátorům, kteří tyto akce pořádají, i když vědí, že na nich nijak
nevydělají, a taktéž nadšeným ochotníkům, kteří už přesně vědí,
jak probouzet to nezkalené dětské veselí i v mnohých dospělých.
Už teď se těšíme na další ročník!
Eva Hudcová
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

25. výročí ulice nad Kolibou

Letos je tomu čtvrt století, kdy byl na bývalém poli nad Kolibou
postaven poslední z patnácti nových řadových domů. Vznikla
tak celá nová ulice, která významně rozšířila obecní bytovou
zástavbu. Protože bylo co slavit, zorganizovali jsme 29. května
setkání obyvatel z „Řadovek“, nejen abychom si připomenuli
doby, kdy se nedalo stavět jinak než „svépomocí“ a za asistence „melouchářů“, ale především abychom strávili příjemné
odpoledne se sousedy a využili možnost lépe se poznat s těmi, s
nimiž se na ulici často jen míjíme. Této příležitosti využili téměř
všichni. Dík za vydařené sobotní posezení patří také panu starostovi za zapůjčení lavic a stanu.
Doufáme, že jsme se takto nesešli naposled a že napříště to
bude i se slíbeným gulášem – tentokrát už určitě nezkysne!
V. Kříž, V. Hausner

VÝZVA
Milí spoluobčané,

naše malá obec je rodištěm mnoha lidí, které osud zavál do mnoha koutů vlastí českých i vzdálených končin světa.
Někteří z nich se do své rodné vsi ke svým příbuzným či blízkým příležitostně navracejí. Jiní, především ti nejstarší, se
už možná nemají ke komu vrátit, přestože by k nám i rádi zavítali – připomenout si kraj svého mládí, pozdravit staré
známé, snad naposled v životě navštívit místo posledního odpočinku svých rodičů. Rozhodli jsme se proto zorganizovat
na jaře příštího roku setkání rodáků z Tovéře a starousedlíků od 65 let výše. Je to náročný úkol, jak ale ukázala obrovská
odezva na podobnou akci, která se uskutečnila někdy před 20 lety z iniciativy tehdejšího starosty p. Ladislava Slezáka,
mají podobná setkání smysl. Zjistit, kdo a kde stále žije, není práce pro jednoho člověka: proto se obracíme zejména
na vás starší, abyste nám neváhali poskytnout kontakty na vaše příbuzné či přátele, o nichž víte, že stále žijí a rádi by se
zúčastnili. Každého takového rodáka obec oficiálně osloví a pozve. Své náměty a kontakty můžete zasílat už teď místostarostce M. Šubrtové na č. 731 900 647 nebo martasubrtova@seznam.cz.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

PŘIPRAVUJEME:
VÝLET DO VINNÉHO SKLEPA
V sobotu 31. října pořádá obec každoroční výpravu do moravských vinných sklepů, tentokrát do vinařství Aloise Pitry v Dolních Dunajovicích nedaleko od Mikulova.
Cena zájezdu je 500,- Kč a zahrnuje degustaci ve sklepě,
neomezenou konzumaci vín, raut a dopravu. Přihlášky je možné
podávat do 12. října, tovéřští mají přednost. Kapacita je vzhledem k počtu míst v autobusu omezena na 45 osob. Odjezd je
plánován na 14:00 od obecního úřadu.

životní jubilea
listopad:
prosinec:
		

Anna Dosoudilová
Ivan Brada

80 let
65 let

NOVĚ NArození

HALLOWEEN
Pravidelný podzimní průvod dětí pořádaný místní školkou se
uskuteční koncem října, přesný termín bude včas zveřejněn.

Dne 3. července se narodil Matěj Pražák.
Dne 15. září se narodil Michael Wontroba.

ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
V adventním čase vás co nejsrdečněji zveme na rozsvěcování
vánočního stromu v Tovéři, který se rozzáří v pátek 4. prosince.
Jako tradičně si budete moci vychutnat tovéřský punč, těšit se
na vystoupení dětí z mateřské školy, na zamyšlení otce Vojtěcha
z Dolanské farnosti a hudební kulisu skupiny Heřmánek.

úmrtí
Dne 3. srpna zemřel ve věku 65 let pan
Břetislav Šana.
Dne 8. srpna zemřel ve věku 73 let, bývalý
místostarosta, pan František Pachman.

PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ
Pravidelné posezení starších občanů v předvánočním čase
se uskuteční v sobotu 12. prosince v sále kulturního domu.
Připraveno bude pohoštění i oddychový společenský program.

Čest jejich památce!

EXPERIMENTÁLNÍ TURNAJ V BADMINTONU
Již od prázdnin se v sále KD scházejí první nadšenci badmintonu,
jimž je k dispozici síť i vyznačené hřiště. Vzhledem k rostoucímu
zájmu jsme se rozhodli uspořádat časově neomezený obecní
turnaj. V čem bude experimentální? Od 21. října bude na obecním webu zveřejněn seznam přihlášených účastníků i s kontakty
a bude na každém, aby si s ostatními protihráči dohodl utkání v
čase, který oběma nejlépe vyhovuje. Výsledky budou průběžně
vyvěšovány a jakmile bude na všech frontách dobojováno, sejdou
se všichni účastníci na slavnostním vyhlášení vítězů, kde bude
připraveno stylové pohoštění.

Tento netradiční turnaj nemá žádné kategorie, hraje se smíšená dvojhra i čtyřhra
a přihlásit se může každý, kdo má doma
alespoň raketu. Smyslem je zahrát si s co
nejvíce lidmi a poměřit síly s ostatními
nadšenci. Jedinou podmínkou je přihlásit
se na tel. čísle 731 900 647 a poté uhradit
startovné 200,- Kč. A pokud by vás snad
tento sport viktoriánských paniček unavil, můžete zrelaxovat partičkou stolního
tenisu na nových stolech.

DALŠÍ ZPRÁVY
PŘEČERPÁVACÍ STANICE
V nedávné době bylo vyměněno čerpadlo na přečerpávání odpadních vod do dolanské ČOV. Ukázalo se nicméně, že hlavní
problém tovéřské přečerpávací stanice není v dosluhující technice, ale ve stavu zhruba 900 metrů potrubí, které v posledních 20 letech nebylo nijak udržováno. Inspekce v kontrolních
šachtách tohoto dlouhého potrubí ukázala, že řad je natolik
zanesen nečistotami, že ani nové výkonné čerpadlo přes něj
není schopné protlačit víc jak třetinu přečerpávaného objemu. Úkolem pro nejbližší období proto bude zajistit důkladné
zprůchodnění tohoto potrubí tak, aby nebylo ohroženo odpadní
hospodářství obce.

VÝSADBA STROMŮ
Zeleně není nikdy dost a míst na její výsadbu neustále ubývá.
Proto jsme se rozhodli vysadit stromy na dvou lokalitách. Již
tento podzim tak najdete nové mladé jeřáby sladkoplodé při
cestě od lípy směrem k bytovkám. Jedná se o tradiční moravskou dřevinu s jedlými plody, která mívala všestranné uplatnění.
Studenti základní školy A. Štěpánka v Dolanech také v pátek 9.
října vysází švestky v Třináctkách.
REPREZENTATIVNÍ KALENDÁŘ NA ROK 2016
Díky využití aukce elektrických energií a úspornému programu
vytápění v sále kulturního domu a v hospodě U Zubra jsme
ušetřili finanční prostředky, z nichž jsme se rozhodli připravit pro
Vás občany vánoční dárek v podobě nástěnného kalendáře sestaveného z obrazů našeho významného rodáka, malíře Františka
Šnajdra. Děkujeme všem, kdo nám zpřístupnili své rodinné
sbírky a podělili se s námi o nadčasová umělecká díla zachycující
proměny naší krajiny.

VÁNOČNÍ VÝZDOBA
Od letošních vánočních svátků budeme mít bohatší elektrickou
výzdobu na sloupech veřejného osvětlení, jež byla pořízena z
daru zastupitelů Jitky Lojkové a Petra Maurera, kteří se zřekli
veškerých odměn za práci zastupitele.
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O OBECNÍCH STUDNÁCH
Často kolem nich chodíme a většinou je ani
nevnímáme. Dnes už to jsou jen tiché pomníky
doby, kdy voda z kohoutků tekla jen v bohatých
městech. Řeč je o obecních studnách, které byly
ještě před půl stoletím pro mnohé naše občany
nezbytností, neboť ne každý si mohl dovolit na
svém pozemku vykopat vlastní zdroj.
Dnes najdete takových veřejných studní na
katastru naší obce celkem pět, nepočítáme-li vrt
v Cihelně. Ve všech se nachází voda okolo 4 metrů
pod povrchem a mají hloubku do 10 metrů,
pouze ta nejstarší, kamenná na návsi, je jedenáctimetrová a je v ní také nejvíce vody. Všechny tyto
studny jsou majetkem obce, jež má také povinnost je udržovat. Možná jste si již stačili všimnout,
že právě ta nejstarší, která se nachází kousek

nově zrekonstruovaná studna na návsi
je svého druhu nejstarší v obci

od autobusové zastávky, dostala nedávno
nový kabát a v brzké době bude mít i novou
funkční pumpu a víko na skruž. Podobně
chceme zrenovovat a zprovoznit i některé
další studny, jež se nacházejí na veřejně přístupných místech, aby naše okolí nehyzdily
a naopak ještě posloužily dobré věci. Voda
v nich už – s výjimkou 22metrového vrtu v
Cihelně – sice pitná není, ale může nabídnout místo k odpočinku nebo schladit přehřátý organismus v letních výhních, kterých
můžeme podle předpovědí klimatologů v
následujících letech čekat stále více. Je docela dobře možné, že s předpokládaným
ztenčováním povrchových zdrojů vody čas
zašlých vesnických studní opět přijde…

ZÁPIS ZE 7. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ZE DNE 17. 6. 2015
vyjádření SÚ Dolany bylo OZ vzato na vědomí i jako odpověď
na žádost o vyjádření ke změně stavby předmětného RD s tím,
že projekční kancelář dořeší připomínky SÚ Dolany v rámci
dodržení regulativů v dané lokalitě.
• schválení výše měsíční odměny místostarostce
OZ si vyslechlo návrh starosty obce na zvýšení měsíční odměny
pro místostarostku Ing. Martu Šubrtovou vzhledem k její
angažovanosti a objemu vykonávané práce a schválilo zvýšení
její měsíční odměny na 8.500,- Kč brutto.
• odkup pozemků pro přečerpávací stanici
Ve snaze napravit nedostatky spojené s provozováním tovéřské
přečerpávací stanice odpadních vod a po důkladném rozboru
situace, seznámení se znaleckým posudkem, návrhem geometrického plánu a požadavky na finanční vyrovnání mezi obcí
a manžely Hudečkovými a p. Maderem, OZ schválilo koupi
pozemku pod stávající přečerpávací stanicí ČOV v nezbytném
rozsahu 386 m2 za kupní cenu 1.000,- Kč za m2.
Následným usnesením OZ schválilo:
- návrh geometrického plánu č.379-211/2015 a jeho vyhotovení, které se týká pozemků přečerpávací stanice ČOV Tovéř, a
dále rozdělení pozemků dle tohoto návrhu plánu;
- sepsání kupní smlouvy mezi obcí zastoupenou starostou obce
a vlastníky dotčených pozemků s rozložením na 3 splátky do
dvou let od podpisu smlouvy;
- sepsání smlouvy o zřízení věcného břemene, týkajícího se vedení tlakové kanalizace do obce Dolany, týkající se mimoobecních pozemků.
• stav probíhajících projektů obce
- Mateřská školka: projekt nástavby budovy ve fázi územního a
stavebního řízení
- Chodník Tovéř – Dolany: podepsané kupní smlouvy 11 z 12
majitelů, s posledním se stále jedná, investice bude realizována v příštím roce v rozsahu dle výsledku jednání.
- Revitalizace návsi: z důvodu druhého odvolání sdružení Symbios (Vestec u Prahy) k projektu revitalizace návsi v územním

Přítomno 6 zastupitelů, 1 omluven (R. Richter)
• kontrola plnění usnesení z předchozích zasedání
- studna v lokalitě cihelna: zahájena příprava pasportizace získaného majetku;
- kabelová televize: samostatné provozování KT v naší obcí se
vzhledem k výši investice ukázalo jako nereálné, termín ukončení
povozu zastupitelstvo projedná na nejbližším zasedání;
- instalace hydrantů v počtu 3 ks v obci proběhne letos v létě.
• informace o stavu SDH Tovéř
Velitel výjezdové jednotky obce p. Vratislav Brodacký seznámil
zastupitelstvo se situací poklesu členů v jednotce i se snahou
o její doplnění, která se mezi občany obce setkala s nezájmem.
Zároveň bylo konstatováno, že materiální i personální vybavení
výjezdové jednotky je finančně nákladné a náročné.
V důsledku absence nových členů jednotky se jako nejrozumnější možnost jeví využití výjezdové jednotky v Dolanech,
zařazené do kategorie JSDH II. S touto variantou se počítalo při
žádosti o dotaci na výstavbu nové hasičské zbrojnice v Dolanech s tím, že bude sloužit i pro okolní obce.
OZ bude tuto situaci dále řešit s obcí Dolany jako zřizovatelem
tamní jednotky sdružení dobrovolných hasičů.
Přenesením povinnosti JSDH za úplatu na jinou obec ovšem
nezaniká SDH Tovéř jakožto občanské sdružení. SDH bude i
nadále organizovat hodovou zábavu s odpoledním doprovodným programem a dále se podílet na seriálu Hanácké extraligy
i dozorovací činnosti při pořádání kulturních akcí.
• přeložka anodového uzemnění SKAO Tovéř
OZ po prostudování předložených materiálů schválilo přeložku anodového uzemnění SKAO Tovéř a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, týkající se lokality
spojené s přeložkou tohoto uzemnění.
• žádost ke změně stavby RD v k.ú. Tovéř
Stavebnímu úřadu v Dolanech byla adresována žádost o posouzení změny RD na parcele 433/9 v k.ú. Tovéř. Zaslané
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• Péče o seniory – výhled
OZ zařadí do nejbližší aktualizace rozvojového plánu obce i
bod péče o seniory, aby v případě možnosti mohla obec čerpat
prostředky na výstavbu pečovatelského domu pro seniory či
jakékoli alternativní možnosti, jak se o nejstarší občany postarat.
• finanční prostředky na vánoční výzdobu a kalendář
OZ schválilo nákup světelné vánoční výzdoby na sloupech
veřejného osvětlení na hlavních tazích obce v počtu 10 ks, jež
bude financována z prostředků ušetřených z odměn za práci
zastupitelů, kteří se vzdali svých právoplatných odměn ve
prospěch obce, konkrétně Ing. P. Maurera a J. Loykové, díky
čemuž bude instalace této výzdoby pokryta na dobu 5 let.
V souvislosti s výrobou obecního kalendáře zjistí J. Loyková
možnosti spolupráce s Polygrafickou střední školou v Olomouci na realizaci této zakázky, zajištěním všech potřebných
materiálů a podkladů pro výrobu byla pověřena místostarostka Ing. M. Šubrtová.
• Veřejně prospěšné práce v rámci dotace
OZ se seznámilo s možností získat dotaci od úřadu práce ve výši
13.000 Kč měsíčně po dobu 1 roku na vytvoření pracovního
místa pro jednu osobu v rámci projektu veřejně prospěšných
prací a pověřuje starostu podáním žádosti za dohodnutých
podmínek.

řízení jsme nemohli využít možnosti 85procentní dotace z
uznatelných nákladů z výzvy Státního fondu dopravní infrastruktury, neboť jsme tak nestihli termín podání žádosti stanovený k 19. 6. 2015. Ačkoli řízení stále pokračuje, obnovu návsi
včetně renovace starých chodníků a výstavby nových se nám s
největší pravděpodobností již nepodaří zrealizovat.
- Dešťová kanalizace, dílčí část „Za humny“: projekt je ve fázi
územního řízení, realizace započne po získání stavebního povolení, s největší pravděpodobností na jaře 2016.
OZ pověřilo starostu získáním informací ve věci zamýšlené
výstavby chodníku Tovéř – Samotišky včetně veřejného
osvětlení a taktéž možnosti zřízení cyklotrasy s napojením na
systém cyklostezek města Olomouce.
• Rozhodnutí ve věci opatrovance obce Františka Barvíře
OZ schválilo:
- přesun 80% finančních prostředků na termínovaný vklad ve
vybraném finančním ústavu (Raiffeisen bank);
- vymáhání pohledávky Františka Barvíře za p. Pavlem Májkem
z titulu dědictví jeho po rodičích a pověřilo Mgr. Masopusta k
učinění všech nutných právních kroků v této věci;
- stávající opatrovnictví obce Tovéř vůči nesvéprávnému Františku Barvířovi;
- podání přihlášky k umístění Františka Barvíře do opatrovnického ústavu, jako další možnosti péče o jeho osobu.

ZÁPIS Z 8. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA KONANÉHO DNE 2.9. 2015
č.2/2012 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
doposud plně vyhovovala a v uplynulých 3 letech nevyvstaly
žádné z problémů, jež její vznik iniciovaly, navrhuje předat
tuto vyhlášku k posouzení Mgr. Masopustovi, který v úzké spolupráci s ministerstvem vnitra stávající OZV případně aktualizuje. Tato vyhláška bude následně zastupitelstvem schválena.
• budoucnost kabelové televize
OZ se seznámilo s podklady provozování kabelové televize.
Její licence v režii obce by jednorázově znamenala poplatek
ve výši 90.000,- Kč Radě pro rozhlasové a televizní vysílání,
tudíž je obec nadále po legislativní stránce závislá na licenci
od již registrovaných provozovatelů. Náklady na provoz se
nevyrovnají příjmům z místních poplatků uživatelů a prognóza
pro příští rok je nepříznivá především proto, že stejný obsah
televizního signálu lze de facto zachytit i digitálně pozemním
signálem – DVBT.
OZ s touto situací obeznámí stávající uživatele kabelové televize a po dohodě s nimi celou záležitost uzavře ke spokojenosti
obou stran. Výsledek jednání bude zveřejněn a následně i zastupitelstvem schválen s dostatečným předstihem.
• příspěvek na výkon přenesené působnosti – přestupků
Naše obec má od r. 2003 uzavřenou veřejnoprávní smlouvu
se statutárním městem Olomouc, na jejímž základě příslušné
přestupkové komise projednávají správní přestupky, občanskoprávní delikty apod. Tato smlouva pozbývá platnost 1. 1. 2016
a nahradí ji nová smlouva, podle níž se bude obec paušálně
podílet na chodu instituce, obecně zabývající se přestupky.
Jedná se příspěvek ve výši 8 % z celkového příspěvku na výkon
přenesené působnosti, což činí 8.384 Kč

Přítomno všech 7 zastupitelů
• kontrola plnění usnesení z předchozích zasedání
- proběhl výkup a směna všech pozemků v rámci výstavby
chodníků a zpomalovacího ostrůvku v oblasti návsi;
- proběhl výkup pozemků od 11 z celkem 12 vlastníků pozemků
dotčených opravou stávajícího chodníku Dolany – Tovéř;
- byla zadána objednávka na instalaci 3 vodních nadzemních
hydrantů v obci;
- probíhá pasport obecních studní, realizace obnovy obecní
studny na návsi již započala;
- bylo provedeno narovnání majetkoprávních vztahů v rámci objektu přečerpávací stanice – uskutečnilo se zaměření pozemků,
byly předány smlouvy k podpisu dotčeným osobám;
- byl vypracován hydrogeologický posudek a zpráva ke studni v
lokalitě U cihelny;
- byla připravena realizace výsadby ovocných stromů, konkrétně
aleje švestek na cestě od rybníka směrem k Dolanům
(Třináctky) v režii obce Dolany, cesta od lípy k bytovkám bude
osázena 20 ks polokmenů jeřábu;
- pronájem nebytových prostor a sportovišť od 1. 1. do 31. 8.
letošního roku vynesl částku 36.926 Kč;
- od června byla sjednocena veškerá obecní odběrná místa el.
energií pod jednoho dodavatele, což oproti roku 2012 představuje spolu s dalšími opatřeními dosaženou úsporu 27 %.
• zrušení obecně závazné vyhlášky o hluku
OZ vzalo na vědomí doporučení zrušit obecně závaznou
vyhlášku č.2/2012 z MVČR, ale vzhledem k tomu, že vyhláška
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• Smlouvy a podmínky výběru fy. na podání žádosti o dotaci
OZ se seznámilo s návrhem zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu a rámcovou smlouvou na poradenskou činnost v oblasti zpracování žádostí o dotace. OZ
pověřilo starostu k dopracování podmínek výběru zpracovatele a na pracovní schůzce 11. 9. rozhodne o způsobu výběru
fy. za účelem podání, získání a administrace uvažované dotace
na projekt přestavby objektu mateřské školky.
• ukončení působnosti fy. Interhome
OZ schválilo ukončení smlouvy mezi obcí Tovéř a provozovatelem bezdrátového internetu, společností Interhome, z
důvodu nedostatečného využití jejích služeb.
• schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene
OZ schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene na el. vedení
vysokého napětí na okraji katastru s olomouckým magistrátem.

OZ schválilo výši příspěvku a pověřilo starostu podepsáním
nové veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Tovéř a MMOl ve věci
projednávání přestupků a občansko-právních deliktů.
• pronájem obecních polí – stav stávající smlouvy
OZ se seznámilo se stavem pronájmu obecních pozemků – polí
určených k zemědělské produkci a na základě drobných změn,
způsobených směnami pozemků, jejich koupí nebo prodejem a na základě dalších zjištěných skutečností pověřilo starostu k aktualizaci nynějšího stavu a přípravou nové smlouvy s
Hanáckou zemědělskou a.s.
• smlouva o zřízení věcného břemene
OZ schválilo uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene a o právu provést stavbu nového rodinného domu č.
IV-12-8010834/1 na pozemku p. č. 464 (polní cesta za humny,
přípojka el. energie).

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

TÉMA: TOVÉŘ NEBO TOVEŘ?
V poslední době se více než kdy jindy setkáváme s připomínkami
občanů, kteří se podivují nad nejednotným zápisem názvu naší
obce, na nějž narážejí nejen na orientačních cedulích, ale mnohdy také v úředních dokumentech nebo osobních dokladech. Jaký
tvar je tedy správný a kdo o tom rozhoduje?

u nichž jsou jazykovědci zcela na rozpacích, neboť nemají k dispozici žádné spolehlivé vodítko. V moravských zemích nenajdeme jedinou obec končící na -eř / -éř, v Čechách jsou v krátké
variantě pouze tři (Vyskeř, Liběř, Kučeř), v dlouhé jediná (Žacléř).
Vzhledem k tomu, že všechny okolní osady měly od nejstarších
dob české názvy, lze předpokládat, že původní název nebyl
německého původu, jako je tomu u jiných, poměrně blízkých
obcí na území Sudet (dnešní Libavá, Huzová nebo Domašov).
Jediným vodítkem, o které se můžeme při pátrání po původním
názvu opírat, jsou historické listiny, jež podobu jména a jeho
vývoj v průběhu staletí zachycují ve velmi nejednotné písemné formě. Vůbec nejstarší zápis je latinský a pochází z tzv.
Českého diplomatáře (Codex diplomaticus et epistolaris regni
Bohemiae), což je soubor listin sepsaných na území českého
království do roku 1310. Tento zápis je datován rokem 1203
a zní „in Towiren“; v listině o 36 let starší, která je součástí
tzv. Moravského diplomatáře (Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae), už čteme „in villa Towyr“ (ve vsi Towyr). Latina
používaná písaři, kteří sotva uměli česky, bohužel není optimální
prostředek k zachycení specifických slovanských hlásek či jejich
délky, a tak jediné, co nám tyto zápisy prozrazují, je skutečnost,
že název obce končil buď na -ir, -ír, -ir’ nebo -ír’ (zvučné ř, které
používáme dnes, se ve 13. století teprve vyvíjelo z měkkého r’).
O vývoji směrem k -ř svědčí i pozdější zápisy s použitím různých
spřežek, například „villam Towirz“ (tj. „ves Toviř” z roku 1272),
„ville nostre Towirs (tj. „naší vsi Toviř“, 1281), „in Towirz“ (1286),

Od pamětníků, kteří zažili několik státních zřízení, obvykle slýcháme, že „Toveř byla vždycky s krátkým e.“ A za pravdu jim
dávají různé osobní doklady vydané před nástupem komunistů
k moci i po něm, rodné i oddací listy z období první republiky,
protektorátu nebo socialismu, a taktéž zažloutlé obálky od státních úřadů, které by měly vědět nejlépe, jak adresu správně
napsat. Naproti tomu platný úřední název, který je zakotven ve
Statistickém lexikonu obcí České republiky a který je pro orgány
státní správy závazný, má podobu s dlouhou samohláskou a
nepřipouští žádné odchylky.
Tovéř není jedinou obcí, která řeší podobné dilema. V nedávné
minulosti se dlouhé samohlásky v názvu zbavovaly například
sousední Samotišky, které se krátce, od roku 1993 až do roku
2003, vinou administrativního překlepu jmenovaly „Samotíšky“.
Ke změně stačil odborný jazykový posudek a žádost podaná
na ministerstvo vnitra. V případě naší obce je však problém
poněkud složitější.
Místní název Tovéř je totiž jazykový unikát nejen na Moravě,
nýbrž v rámci celé České republiky, a patří k několika málo
výjimkám z téměř šesti a půl tisíce českých a moravských obcí,
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„in villa Towerzie“ (1368, tj. „ve vsi Toveři“), „Thowierz“ (1378,
lze vykládat jako Tovíř i Tověř) nebo Thowirz (1379). V roce 1512
se uvádí první česká podoba „v Towirzij“ (čti „v Toviři“), z roku
1517 pochází první opravdu diakritický zápis „z Tovíṙe“. Od r.
1526 se pak v Půhonných knihách kraje olomouckého objevují
v mírně obměněných variantách dobového českého pravopisu
tvary s -e, např. 1562 „z Towerze“, 1594 „z Towerzww“ (zřejmě
„z Toveřu“). Posledně jmenovaný příklad je pozoruhodný zejména tím, že dokládá změnu původně ženského rodu názvu na
mužský, k níž došlo v poměrně krátké době. Že je jazyk opravdu
velmi pružné médium, ostatně dokazuje i lingvisty pečlivě zdokumentovaný vývoj za poslední půlstoletí, na který nás laskavě
upozornil doc. PhDr. Karel Komárek z katedry bohemistiky Univerzity Palackého: ještě v druhé polovině minulého století bylo
běžné říkat „ten Toveř“, „do Toveřa“, „za Toveřem“, „v Toveřu“
atd., kdežto dnes až na výjimky opět platí rod ženský (podobně
jako u názvu města Olomouc, kde je mužský tvar považován za
nářeční, kdežto ženský tvar má statut spisovného). V místních
dobových matrikách ze 17. a 18. století dále najdeme podoby
Towerż (1718), Towerz (1720) a Towerž (1751). V r. 1846 se objevuje poněmčená podoba „Towersch“, která svůj český ekvivalent provází v nezměněném tvaru celé následující století až do
protektorátu.
Z předchozích dokladů bychom tedy mohli vyvozovat, že dnešní
Toveř či Tovéř jsou jen zkomolené tvary původní „Tovíře“.
Nesmíme ale zapomínat, že jazyk se neustále vyvíjí a přizpůsobuje
potřebám doby i svých uživatelů; obyvatelé sousedních Samotišek by nejspíš nebyli příliš nadšení, kdyby je někdo nutil bydlet v „Semitěšičkách“ neboli „osadě lidí patřících k vladykovi
Semitěchovi“, jak bylo v kraji zvykem říkat před pěti sty lety.
Ostatně „Tovíř“ je také jen přechodová, své době poplatná vývojová varianta mnohem staršího názvu, který se nám bohužel nedochoval a který, na rozdíl od Samotišek, Dolan, Pohořan, Bohuňovic
či Lašťan, jazykovědci nejsou schopni s potřebnou mírou jistoty
rekonstruovat. O zatím jediný seriózní výklad se pokusili lingvisté
Ladislav Hosák a Rudolf Šrámek, autoři publikace Místní jména
na Moravě a ve Slezsku z roku 1980. Podle nich název vychází ze
staročeského osobního jména Toběvěr, čímž více méně dávají za
pravdu vžitému lidovému výkladu. Podle něho dostala vesnice
jméno tak, že místní rolník na otázku pocestných, zda se tu dobře
žije a hospodaří, odpovídal: „To věř!“ Aby se však z Toběvěra
(přesněji z jeho pračeského přivlastňovacího pádu „Toběvěrj�“)
stala Tovéř, je nutné zdůvodnit hned několik výrazných hláskových změn. Tou první je asimilace podobně znějících hlásek,
při níž došlo ke přeměně b → v (Toběvěr → Tověvěr); zdvojená
hlásková skupina „věvě“ pak v druhé fázi splynula v jednoduché „vě“ podobným způsobem, jako to odborníci dokumentují
na příkladu obce Touboř, která vychází ze staročeského osobního jména Toběbor. O změně měkkého r’ v současné ř jsme se
již zmínili, přeměna dvojhlásky ie (ě) na dlouhé í (tj. -věrj na -víř)
se začala na našem území uskutečňovat již od 12. století (např.
viera — víra) a pozdější změna dlouhého í na é (tj. -víř na -véř) je
příznačná pro moravské dialekty, zejména pak hanácký (viz psík
— psék). Tento výklad zní pravděpodobně i vzhledem k tomu, že
velká část místních názvů se tvořila prostým způsobem z tehdy
běžných vlastních jmen zakladatelů či obyvatel, z nichž většina
dnes zní velmi starožitně, jako je tomu v případě okolních obcí
Bělkovice (z mužského jména Bělek, tedy „ves lidí Bělkových“),
Bohuňovice (Bohuň), Grygov (Gregor), Hejčín (Hájek), Hněvotín
(Hněvota), Chvalkovice (Chvalek), Libina (ves Libova), Lošov (Loš
nebo Loch), Neředín (Neředa), Prostějov (Prostěj), Přáslavice
(Přejaslav), Radíkov (Radík), Smilov (Smil), Tršice (Trch) či Va-
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canovice (Vacen). Potíž s tovéřským Toběvěrem je však v tom,
že toto jméno není (na rozdíl od všech výše uvedených) nikde
doloženo a je pouze hypotetickým konstruktem, který jazykoví
odborníci vytvořili výhradně pro účelové objasnění zcela nejasného místního názvu. Znamená to, že naše obec mohla ke
svému jménu stejně dobře přijít i jinak a my se to s největší pravděpodobností již nikdy nedozvíme.
Z této krátké exkurze do historie však nijak nevyplývá, proč
dnes vedle sebe koexistují dvě varianty, z nichž ta úřední, Tovéř,
je spíše trpěná a v mluvě prakticky nepoužívaná. Mezi staršími
lidmi převládá názor, že za onou nelibozvučnou úřední verzí stojí
agilnost porevolučních zastupitelů, kteří v prvních letech polistopadové éry prosadili odtržení naší obce od Dolan a na znamení
samostatnosti ji nechali zapsat pod „originálnějším“ přízviskem.
A nejvíc je pochopitelně irituje, že o této svévolné změně s nimi
nikdo předem nediskutoval. Pravdou je však pravý opak: tito
zastupitelé se – na rozdíl od svých předchůdců – jen svědomitěji
řídili úředními regulemi, které byly platné již od roku 1924!
Toto datum je v našem pátrání klíčové, protože o tři roky dříve,
v roce 1921, proběhlo historicky první sčítání lidu v ČSR, na
jehož základě byl zpracován Statistický lexikon obcí v republice Československé; úřední seznam míst podle zákona ze dne
14. dubna 1920, č. 266. V Rakousko-Uhersku totiž neexistovala
žádná zákonná norma, která by upravovala stanovení úředních
názvů nebo povolování pozdějších změn a která by zároveň ukládala povinnost užívat ve veřejném životě výlučně názvů stanovených úředně. Vše záviselo na libovůli či zděděné praxi místních
státních úředníků. V Uhrách sice platil zákonný článek z roku 1898
o názvech obcí a jiných míst, ten však pro svou příkrost a cílenou
snahu o maďarizaci slovenského názvosloví byl příkladem spíše
odstrašujícím. Těsně po vzniku republiky v roce 1918 se u nás
objevila řada živelných pokusů o převody původně německých
místních názvů do češtiny a naopak, měnila se razítka, formuláře
či cedule, a proto byla v listopadu 1919 zřízena při ministerstvu
vnitra „Stálá komise pro stanovení úředních názvů v republice
Československé“, jež měla za úkol revidovat všechny názvy měst,
obcí a osad na území nově vzniklého státního útvaru, provést jejich kodifikaci a vydat závazný elaborát, jímž se stal zmíněný Statistický lexikon. Komise zasedala mezi lety 1920 až 1924 celkem
pětadvacetkrát. Předchůdcem Statistického lexikonu byly tzv.
historické lexikony obcí, které v souvislosti s paterým sčítáním
lidu v rakousko-uherském mocnářství v letech 1869 až 1910 vyšly
celkem tři a ve všech se jméno Toveř objevilo v krátké verzi. Podle
všeho tedy o změně rozhodla zmíněná komise na počátku 20. let
minulého století. Abychom se dopátrali důvodů, které ji k tomu
vedly, obrátili jsme se na ministerstvo vnitra a poté na národní
archiv v Praze, který uchovává protokoly ze zasedání komise i s
vyhláškami, jež obcím změnu názvu nařizují. Vedoucí 3. oddělení
národního archivu PhDr. Kokošková nám sice potvrdila vše, co
jsme do té doby zjistili, avšak v protokolech ani vyhláškách týkajících se Moravy žádnou zmínku o změně Toveř–Tovéř nenalezla.
Neinformovaly o ní ani Lidové noviny, které 11. listopadu 1923
bezprostředně po 13. zasedání komise vydaly článek Nový místopis moravský, v němž o všech změnách referovaly. Je zajímavé,
že ze tří obcí, u nichž komise provedla změnu z krátké samohlásky
na dlouhou, se hned dvě – Cítov z přerovského katastru a městys
Tíštín v okrese Prostějov – později znovu přejmenovaly na svůj
původní název, Citov a Tištín.
Další informace jsme zkusili získat ze Státního okresního archivu
v Olomouci. Zde jsme se setkali s neobvyklou vstřícností, zejména ze strany archiváře PhDr. Miroslava Koudely, ale ani na
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tomto místě jsme nebyli příliš úspěšní, protože zde uchovávané
materiály představují jen torzo původní registratury tovéřského
obecního úřadu. Z období, kdy ke změně došlo, se nezachovala
žádná úřední korespondence ani zápisy ze schůzí obecního zastupitelstva či obecní rady. Stejně drastickou skartací prošly za
40 let socialistické správy i archivy Okresního úřadu Olomoucvenkov.
Jediný doklad názvu naší vesnice s dlouhým -é před rokem 1924,
kdy se „Tovéř“ stala úředním názvem, se nám podařilo vypátrat
v tzv. Šemberově Mapě země moravské z roku 1863, na níž autor pracoval už od 40. let 19. století. Alois Vojtěch Šembera byl
významný český obrozenec, kartograf a profesor češtiny blízce
spjatý s Olomoucí, o jejíž historii dokonce roku 1831 vydal
monografii. Velmi dobře se orientoval v moravských nářečích,
jejichž hranice také v mapě přesně označil. Je tedy možné, že se
výše zmíněná stálá komise při svém verdiktu spolehla právě na
tento pramen, který v převaze německých zdrojů považovala za
autenticky český.
Ať byl však důvod ke změně Toveř-Tovéř jakýkoli, z dochovaných
dokumentů z pozdější doby, jež dnes máme k dispozici zejména
díky správcům pozůstalosti meziválečného starosty Františka
Vajdy, se spíše zdá, že místní úřady ji ani nezaregistrovaly nebo ji
dokonce ignorovaly, protože ve všech dostupných písemnostech
místní provenience se dál užívalo dřívějšího názvu Toveř. Změny
si dokonce nevšimli ani autoři olomouckého svazku Vlastivědy
moravské z 30. let; vážně ji brali snad jen cynicky důslední
nacističtí správci olomouckého okresu, jak dokládá náš snímek z
válečných let. V poválečném a poúnorovém období byla situace
prakticky stejná: razítka místního národního výboru, JZD, výpisy
z katastru, notářské zápisy a další úřední dokumenty používají
bez výjimky „habsburskou“ verzi s krátkou samohláskou. A jak
dokládají například nedávno vztyčené směrové tabule v okolí,
mnohde tento stav trvá dodneška.
Můžeme-li soudit, z většinového pohledu se místní lidé k této
otázce staví spíše lhostejně. Diskuze vzbuzuje snad jen u těch,
kteří ještě mají v živé paměti „starou dobrou Toveř“, zatímco
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orientační cedule na vjezdu do obce ze Samotišek z období 2. světové
války dokládá úřední podobu názvu s dlouhou samohláskou

mnozí z těch, kdo se přistěhovali teprve nedávno, tuto pravopisnou nuanci doposud ani nestačili zaznamenat. Nějakou dobu
jsme zvažovali, zda bychom neměli po vzoru našich sousedů ze
Samotišek požádat o změnu úředního názvu, ale dospěli jsme k
závěru, že by bylo moudré nejprve vyhodnotit veškeré dopady,
jež by tato úprava s sebou přinesla, a také zohlednit i případné
připomínky vás, občanů. Prozatím nás může těšit vědomí, že
kde nám osud nedopřál architektonických památek či významných osobností, tam nás obdařil alespoň skrytou lingvistickou
výjimečností. Doufejme, že o ni v době stále citelnější globalizace a sílících pravomocí bruselských úředníků nepřijdeme.
Michal Šubrt

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

výzva
Vážení podnikatelé,
rádi bychom touto cestou oslovili ty z vás, kteří trvale žijí v naší obci, zda byste se sponzorsky nepodíleli na
obnově oplocení a zbudování nových mantinelů a podest na stávajícím sportovním hřišti u Koliby.
Povrch současného tenisového kurtu, který jsme nechali vyčistit odbornou firmou, je v dobré kondici a je tudíž
připraven na osazení prvky pro multifunkční hřiště, jako jsou zabudované branky, koš pro street basketball atd.
Rozpočet se pohybuje okolo 150 tisíc korun a rádi bychom nový areál zprovoznili již na jaře příštího roku.
Budeme rádi, když se nám s vaším laskavým přispěním podaří rozšířit doposud skromné možnosti pro sportovní
vyžití občanů a věříme, že se i tentokrát najdou velkorysí dárci jako v případě sousedního dětského hřiště.
Veškeré podklady prokazující průhlednost použití daru jsou z naší strany samozřejmostí.
za obec Tovéř, starosta Miroslav Majer
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA V DOLANECH
Vážení čtenáři, rodiče a přátelé školy,

stupni. Během letních prázdnin naše škola vypracovala rovněž
projekt s názvem Rozvoj školních dílen a zažádali jsme o finanční
dotaci v rámci Výzvy č. 57. Pokud s žádostí uspějeme, budeme
moci z dvousettisícové finanční dotace zakoupit nové moderní
pomůcky. Tak jako v minulých letech si i letos mohou žáci v
rámci výuky vybírat z celé řady volitelných předmětů. Nově jsme
vytvořili učební osnovy pro matematický seminář nebo ekologickou výchovu pro 2. stupeň. Pro žáky budou připraveny rovněž
tři projektové dny a celá řada kulturních akcí, soutěží a exkurzí.
V zimním čase proběhne lyžařský výcvikový zájezd určený pro
žáky sedmé třídy, který se uskuteční v Koutech nad Desnou. I nadále se budeme snažit rozvíjet u žáků pozitivní vztah k životnímu
prostředí: Pokračovat bude soutěž ve sběru papíru (akce Papír
za papír), zúčastníme se projektu 72 hodin a budeme realizovat
Den Země.
Po vyučování budou mít žáci možnost účastnit se zájmového
vzdělávání. Od 1. 9. letošního roku jsme rozšířili kapacitu školní
družiny, do které se tak může přihlásit až 120 dětí. Pro žáky je
rovněž připravena velmi pestrá nabídka zájmových kroužků, z
nichž velkou část vedou učitelé nebo zaměstnanci naší školy. Žáci
tak mohou rozvíjet své vědomosti a dovednosti v kroužku deskových her, hudebním nebo keramickém kroužku a ve sportovně
zaměřených kroužcích. Přibylo taktéž i ochotných rodičů, kteří
mají o vedení kroužků zájem, za což jim velmi děkujeme. Nově
tak budou moci žáci navštěvovat čtenářský kroužek, kroužek
matematiky podle prof. Hejného, kroužek florbalu nebo karate.
Dále bude pokračovat kroužek angličtiny pro nejmenší, nově
přibude kroužek angličtiny pro starší žáky s rodilým mluvčím a
taneční kroužek.
Pro rodiče a širokou veřejnost uspořádáme opět v předvánočním
čase Den otevřených dveří a Vánoční dílny pro nejmenší, pro
zájemce bude připraven školní kalendář na rok 2016. Těšit se
můžete i na tradiční akci, kterou je školní ples, a v závěru měsíce
května na školní akademii a zábavný dětský den. O veškerém
aktuálním dění ve škole Vás budeme pravidelně informovat
na webových stránkách školy www.zsdolany.cz a v příspěvcích
otiskovaných v tomto Zpravodaji. Žáci se pak mohou o novinkách
ze školy dočíst rovněž ve školním časopise a své návrhy a náměty
k chodu školy mohou prezentovat na pravidelném zasedání
žákovského parlamentu.
Pevně doufám, že nám všem přinese nový školní rok opět celou
řadu zajímavých a podnětných akcí, bude pro nás pro všechny
něčím inspirativní, žáci školy od svých učitelů načerpají co nejvíce
nových vědomostí a škola bude i nadále místem příjemných setkání, porozumění a tolerance.
Mgr. Petr Pirliomov ředitel školy

dva měsíce prázdnin utekly jako voda a další školní rok už se
opět hlásí o slovo. Dovolte mi tedy, abych vás krátce seznámil s
tím, co naše škola plánuje nejen pro své žáky v právě začínajícím
školním roce. Na dva měsíce sice chodby naší školy utichly,
rozloučili jsme se s žáky IX. ročníku i s těmi, kteří odešli na víceletá gymnázia, nicméně již od začátku měsíce července procházela
budova školy řadou úprav. Díky navyšujícímu se počtu tříd jsme
museli přistoupit k úpravám učeben. Z finančního příspěvku
obce Dolany jsme přebudovali učebnu cvičné kuchyně pro
žáky na kmenovou třídu a zároveň jsme zde instalovali novou
kuchyňskou linku. Žáci tak nebudou ochuzeni o velmi populární hodiny vaření, ale budou se zde rovněž moci učit i jiným
předmětům. Došlo též ke sloučení učeben fyziky a chemie a z
fyzikální učebny byla vybudována nová kmenová třída pro žáky I.
stupně. Proběhlo také pravidelné malování tříd, chodeb a školní
kuchyně v hlavní budově školy. Během měsíce srpna byla nově
vymalována mateřská škola ve Vésce. Největší stavební úpravy
však naši školu čekají v právě začínajícím školním roce. Nejdříve
dojde k proměně asfaltové plochy u hlavní budovy a následně
se začne s výstavbou nové budovy mateřské školy v Dolanech.
Stávající prostory v podkroví staré budovy školy budou upraveny
tak, aby se v nich žáci mohli od 1. 9. 2016 začít učit. Budou zde
rovněž i dvě oddělení školní družiny a ze stávajícího oddělení v
přízemí bude vybudována školní jídelna. Než přejdu k novému
školnímu roku, dovolte mi, abych poděkoval panu starostovi
obce Tovéř za organizaci a výpomoc při realizaci branného dne,
který jsme na závěr minulého školního roku připravili pro žáky I.
a II. stupně.
A co zajímavého připravujeme pro žáky naší školy v nadcházejícím školním roce? K 1. září bude navštěvovat naši školu celkem
352 žáků, z nichž 209 bude plnit povinnou školní docházku na
1. stupni a 143 žáků na 2. stupni. Do prvních tříd letos nastoupí
celkem 39 dětí a na jejich prvních krůčcích je budou doprovázet
paní učitelky Ibiševičová a Hausnerová. V tomto školním roce
budeme žáky vyučovat podle 6. verze Školy všestranného rozvoje, kterou jsme vypracovali a schválili v závěru minulého
školního roku. V prvním pololetí se učitelé českého a anglického
jazyka zaměří na realizaci projektu Rozvoj čtenářské a jazykové
gramotnosti. Projekt se bude realizovat ve dvou ročnících na I.
a na II. stupni. Vyučující si připraví pro žáky čtenářské dílny, v
nichž budou děti vést ke čtení knih. Deset žáků druhého stupně
v doprovodu s jedním učitelem pak bude mít možnost zúčastnit
se týdenního zájezdu do Londýna. Na realizaci tohoto projektu
získala naše škola v rámci Výzvy č. 56 celkem 251 000 Kč, z čehož
necelých 100 000 Kč půjde na nákup knih do knihoven na I. a II.
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