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Veselé vánoční svátky
a šťastný Nový rok 2016
vám přejí vaši zastupitelé
ŘÍJEN, LISTOPAD, PROSINEC

Rozsvěcení vánočního stromu

zantní pyrotechniky rozzářila. Ohňostroj, který obec dostala sponzorským darem, měl letos své epicentrum hluboko na návsi, takže
netryskal přímo nad našimi hlavami a netrhal uši jako minulý rok.
Uchráněný sluch se hodil ve chvíli, kdy se nástrojů chopili dolanští
Heřmánci, aby svou bluegrassovou klasikou dotvořili úžasně pohodovou a konečně i trochu mrazivou předvánoční atmosféru.
Zatoulali se k nám dokonce i jedinci z bratrských vsí. Když jsme
se dotázali jednoho samotišského účastníka, co tu dělá, když se
zrovna za velké slávy rozsvěcuje strom u jejich školy, odpověděl:
„Jenže u vás je punč jenom za desetikorunu!“ O důvod víc,
abyste příští rok nezůstávali doma. Nezbývá než konstatovat, že
letošní předvánoční setkání, které si nenechala ujít dobrá stovka
zúčastněných, se vydařil nad očekávání dobře a můžeme jen doufat, aby ten příští byl se sněhovou nadílkou.

Letos tato oblíbená akce zřejmě padla na nějaké magické datum,
protože několik lidí se na prostranství před hasičskou zbrojnici
sešlo už ve čtvrtek a divili se, že je všude prázdno. V avizovaný
pátek 4. prosince v pět hodin odpoledne však již bylo vše na svém
místě: z hrnců s punčem se linula štiplavá kořeněná vůně, která se
lahodně mísila s čerstvými frgály a koláčky a dotvářela uvolněnou,
usměvavou a lehce sváteční náladu.
Po proslovu dolanského faráře přišla velká chvíle dětí z naší mateřské
školky, které se nezalekly mnohohlavého davu přihlížejících a svým
recitačně-pěveckým pásmem udělaly radost nejen svým rodičům
a prarodičům. Následně pak ti nejmenší svými vyladěnými hlásky
odpočítali start naší malé zimní dominantě, která se v kulise ra-
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Našinci ve vinném sklípku

Je už letitým zvykem, že náš obecní úřad na podzim organizuje pro místní zájemce o ochutnávku ušlechtilých hroznových
šťáv výlet do pravého jihomoravského sklípku. Letos tato
oblíbená akce připadla na 31. října, kdy se do Dolních Dunajovic vypravilo na třicet natěšených konzumentů.
Stejně jako vloni byl cílem sklípek Aloise Pitry, který pro
účastníky zájezdu připravil nejen očekávanou ochutnávku vín
a bohaté občerstvení, ale i příjemné domácí prostředí, v němž
se s námi podělil o spoustu zajímavostí ohledně pěstování,
výroby, skladování i samotného pití vína.
Po téměř dvouhodinové prohlídce sklepů, která byla neodmyslitelně spojena s koštem nejrůznějších moravských odrůd,
se rozproudila spontánní, ničím nerušená zábava. Každý si vybral mok podle své chuti, a když se přidalo i skvělé občerstvení,
nebylo divu, že čas ubíhal rychleji než obvykle. Majitelé sklepů
navíc byli stále připraveni odpovídat na zvídavé otázky.
K vrcholům večera patřil voňavý a ještě teplý pozdrav z místní
pekárny, který ocenili naprosto všichni.
Toveřáci navíc ukázali, že se umí nejen dobře bavit, ale zábavu také vytvářet. Především kytaristé Petr Chládek a Katka
Bryksová byli maximálně vytížení a na tanečním parketu bylo
neustále živo. K tomu, aby mohla být celá výprava označena

za bezchybnou, zbývalo jen šťastně se vrátit na Hanou. I to
se díky klidné cestě povedlo a tak nelze než souhlasit s hodnocením hlavního organizátora. „Akce se opravdu vydařila,“
pochvaluje si náš starosta Miroslav Majer a dodává: „Vše
bylo na vysoké úrovni – víno, prostředí i zábava. Našli jsme
příjemné prostředí, které se líbí všem a kam se budeme zase
rádi vracet i příště.“
Nezbývá než se těšit, až se za rok na tento oblíbený zájezd pro
amatérské someliéry opět vypraví plný autobus.
Tomáš Pytlíček

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

Advent v mateřské škole

mateřské školy, který byl součástí zmíněného rozsvěcování
vánočního stromu. Moc se mi líbila slova pana Josefa Majera,
který si od nás koupil anděla se slovy: „ Víte, paní ředitelko, já
jsem si tím, že jsem si koupil anděla od dětí ze školky, udělal
radost hned dvakrát. Poprvé, že jsem podpořil naši mateřskou
školu, a podruhé, když jsem tohoto anděla daroval a někomu
tu radost předal.“ Tato slova vyjadřují vlastně vše, o čem by čas
adventu měl být. V tomto čase zvlášť bychom si měli předávat
radost, úctu, lásku a vzájemné porozumění. Ty mají svou hodnotu, kterou nepřeváží ani ta nejdražší věc. Toto poselství bych
chtěla za všechny z mateřské školy předat i Vám.
Mgr. Jana Kráčmarová
ředitelka MŠ Tovéř

Předvánoční čas je u nás v mateřské škole naplněn přípravou
na příchod svatého Mikuláše a Ježíška. Společně se učíme
básničky, zpíváme koledy, pečeme perníčky a vyrábíme drobné dárečky. Svou snahu a úsilí pak prezentujeme v prosinci na
třech veřejných vystoupeních, kterými si sami sobě uděláme
radost a snad i zpomalíme vánoční shon některým z těch, kteří
se na nás přijdou podívat. Již tradičně vystupujeme s dětmi při
rozsvěcování vánočního stromu u hasičárny, potěšíme svým
vystoupením babičky a dědečky na předvánočním posezení pro
seniory a vyvrcholením našeho snažení je vánoční besídka v
kulturním domě.
Drobné dárečky, které jsme letos společnými silami vyrobili, jste si mohli zakoupit za symbolický peníz na jarmarku

vánoční besídka

Halloween
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rezervační systém

Chodíte-li pěšky do Dolan a zpět, jistě jste si povšimli, že na dvou
místech se objevily čerstvě vysazené ovocné stromky. Žáci dolanské základní školy vysázeli nejprve 9. října čtyřiačtyřicet kmenů
několika švestkových odrůd v „Třináctkách“ (podél pěší cesty
od rybníka k dolanské škole) a následně pak 16. listopadu jejich
tovéřstí vrstevníci vysázeli 25 jeřabin. Jsme rádi, že na zvelebování
kulturní krajiny se podílí i ti nejmladší a věříme, že další zeleň
nejen odizoluje cesty od jednotvárných zemědělských ploch, ale
zároveň po čase poskytne i kvalitní plody, které měly po staletí své
místo ve stravě našich předků.

Jsme rádi, že po rekonstrukci sálu je náš kulturní dům stále
více využíván ke sportovním a pohybovým aktivitám. Pro
komfortnější přístup uživatelů k této službě jsme se rozhodli zavést elektronický rezervační systém, který je dostupný
na webových stránkách obce v rubrice „kultura a volný
čas“. Do konce roku bude tento systém běžet ve zkušebním
provozu, ale termín si již může zarezervovat každý, kdo
bude mít zájem zahrát si badminton, stolní tenis nebo sál
využít pro jinou sportovní či kulturní činnost. Konkrétní
dobu pro jednorázové aktivity bude možné rezervovat
maximálně 14 dnů dopředu. Vzhledem k tomu, že přístup
do sálu je uzamčen, je nutné si po rezervaci vyzvednout v
příslušný den klíče buď na obecním úřadě (pokud je to v
době úředních hodin), nebo denně mimo pondělí od 15.00
hodin v hospodě u Zubra u hospodského, popřípadě kontaktovat starostu, místostarostku nebo pana Ťuku (telefonické kontakty jsou spolu s dalšími provozními pokyny
uvedeny na rezervační internetové stránce). Chápeme, že
současná podoba vyzvedávání klíčů není optimální a budeme se snažit najít nějakou elegantnější formu. Pokud by
měl někdo zajímavý nápad, budeme za něj rádi. Veškeré informace najdete na výše uvedené internetové stránce.

Kabelová televize

Kalendář s reprodukcemi obrazů Františka Šnajdra

Jak jsme již většinu zbylých uživatelů kabelové televize osobně informovali, došlo v posledních dvou letech k velkému odlivu těch,
kteří byli k tomuto zdroji televizního signálu přihlášeni přes obec.
S vývojem techniky je dnes možné prakticky všechny programy
chytit na obyčejnou anténu, popřípadě si pro příjem programů
dle vlastního výběru pořídit satelit. V průběhu prosince byla se
současnými uživateli podepsána výpověď s termínem ukončení
příjmu kabelového signálu, s tím že tato služba bude fungovat již
pouze do listopadu příštího roku, pak již si musí příjem televizního
signálu zajistit každý sám.

Máte-li zájem o dodatečný výtisk, můžete si jej vyžádat u
místostarostky na tel. 731 900 647 za cenu 100,- Kč.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
životní jubilea

Aktuality aktuálněji

leden:	Zdenka Teglová
		 Anna Zdařilová
únor: Stanislav Hradil
		 Alžběta Hudcová
		 Jan Malík
		 Věra Grygarová
březen: Anna Kopřivová
		 Libuše Matoušková
		 Zdeňka Fialová
		 Libuše Tučková
		 František Látal

Stalo se vám někdy, že nešla například elektřina či voda a vám
to znepříjemnilo situaci, protože jste se na ni nemohli připravit?
Nebo že vám unikla nějaká obecní akce, které byste se byli
rádi zúčastnili? Mnozí z vás již dostávají aktuality z obecního
webu přímo na svůj e-mail. Pokud tuto bezplatnou službu ještě
nevyužíváte, rádi bychom vám ji zde připomenuli; k přihlášení
stačí pouze vyplnit v políčku Aktuality odkaz „Přihlásit se k odběru
novinek“.

Přání k výročí svatby

Bývá tradicí, že zastupitelé obce chodí poblahopřát k 50. a
60. výročí svatby, jež bývají označována za „zlaté“ či „diamantové“. Takto ovšem mohou učinit pouze v případě,
pokud vaše svatba proběhla v Dolanech, jejichž matrika
náš obecní úřad o této skutečnosti informuje. Jestliže jste
však byli sezdáni někde jinde, třeba v Olomouci, nemáme
jak se o vašem krásném výročí dozvědět. Abychom na vaše
výjimečné jubileum mohli zareagovat, budeme rádi, když
nás o něm předem informujete. Děkujeme za pochopení.

•

úmrtí
Dne 10. října zemřel ve věku 85 let pan
Miloslav Křepelka.
Čest jeho památce!

3

85 let
75 let
90 let
75 let
93 let
85 let
65 let
70 let
65 let
91 let
75 let

ročník XXI

			

číslo 4

prosinec 2015

KLUB DŮCHODCŮ
Na první poprázdninové schůzce jsme se podle tradice sešli v
kolibě u pivečka, abychom naplánovali program na další výpravy.
Na tu zahajovací jsme 16. září vyrazili do Olomouce, abychom se
na ni podívali z perspektivy, kterou jsme ještě neznali – z paluby „Ololodi“. Plavba po Moravě začínala u Šmeralových kolejí,
pokračovala k Hradisku, kde se loď otočila, a po proudu se vracela
až k jezu u pevnůstky. Ten den nám skutečně přálo krásné počasí a
spolu s příjemným kapitánem nám připravilo skvělý zážitek.
Hned příští týden jsme vsadili na jistotu a někteří pěšky, někteří
autobusem jsme se vypravili na Svatý Kopeček jen tak posedět u
výtečné kávy a zákusku ve Šmeralově vile. Domů je to z kopce a
cesta lesem vždycky osvěží tělo i ducha.
V říjnu jsme vyrazili za sportem, na bowling do Vésky. Zahráli jsme
si turnaj, ve kterém se nerozlišuje, kdo je vítěz a kdo poražený, jak
se na naši věkovou kategorii sluší, zrelaxovali jsme v příjemném
hotelovém prostředí, a protože už padla tma, autobusem jsme se
vrátili domů.
Další říjnové setkání se odehrálo v klubovně a bylo poněkud detektivní. Paní místostarostka nám přinesla ukázat staré fotografie,
které objevila v zaprášené krabici na půdě. Pořídil je její dědeček,
sedlák Josef Vajda, pocházely ze 40. až 50. let minulého století a
bylo mezi nimi i mnoho zajímavých portrétů tehdejších obyvatel.
Přenesli jsme se tak na chvíli do dětství a společnými silami se nám
podařilo vzkřísit z paměti spoustu dávno zasutých vzpomínek.
Mnohým z těch zapomenutých tváří jsme tak po téměř sedmdesáti letech vrátili jejich jména. Byl to nicméně jenom zlomek z
nalezených negativů, a tak se můžeme těšit na další pokračování.
V listopadovém setkání jsme pro velký zájem znovu vyrazili na
bowling do Vésky, a protože ti zdatnější cítili, že už mají natrénováno, odhodlali jsme se uspořádat o něco dramatičtější turnaj.
V něm vynikly především výkony pánů Pavlity a Parzyka, mezi dámami zase kralovala paní Mušková.

Další listopadová schůzka byla v klubovně s naší kolegyní, „akční
důchodkyní“ Danou Uchytilovou z Dolan, která nám promítla
obrázky ze své cesty po Sicílii a zajímavě nám tento kousek Evropy
přiblížila. Je dobré si připomenout, že objevovat a podivovat se
nad novými věcmi lze v každém věku.
V prosinci pro nás připravil obecní úřad předvánoční posezení s
občerstvením, krásným pásmem od dětí z mateřské školy a hudbou a zpěvem v podání paní Mohaplové, kterou tentokrát doprovodil i její čtyřletý vnouček. Navíc zavítalo i několik našich kolegů
ze spřízněného klubu v Dolanech. Všichni se výtečně bavili, o čemž
svědčí i to, že ti poslední z nás odcházeli až o půl sedmé, když už
se v sále uklízelo.
Na závěr roku se setkáme v klubovně u přípitku na rozloučení se
starým rokem a něčím decentním si přiťukneme i na příchod toho
nového.
Alena Marková

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

Obecní kalendář

kdo v Tovéři prožili celý život, tápali nad tím, kterou část obce ten
který obraz vlastně zobrazuje. Když jsme však porovnali umělecký
výjev zachycující skutečnost před 70 až 50 lety s její současnou
podobou, nestačili jsme se sami divit. Posuďte sami, jak se za tu
dobu naše poklidná víska proměnila jen na prvních třech listech...

Byli jsme velmi potešeni kladným přijetím, s jakým se u vás setkal
náš první obecní kalendář s motivy obrazů našeho rodáka, malíře
Františka Šnajdra, který vám před několika dny zastupitelé přišli
osobně předat. Zároveň nás docela překvapilo, jak i mnozí z těch,
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Z činnosti obecního zastupitelstva
● Situace výtlaku z přečerpávací stanice Tovéř do ČOV Dolany
ZO se seznámilo se stavem výtlaku na ČOV Dolany, který je
nutné neprodleně řešit, a to vyčištěním výtlačného řadu v délce 870 m, které bezmála 20 let nebylo udržováno, a pověřilo
starostu zadáním objednávky vyčištění výtlačného řádu v délce
870 m, v souladu se Směrnicí č.2/2014 o zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu.

Na svém 9. veřejném zasedání konaném dne 14.10. přijalo zastupitelstvo obce (ZO) v plném počtu následující rozhodnutí:
● Rekonstrukce chodníku Tovéř-Dolany
ZO se seznámilo s obsahem dopisů č.j. 482/2015 a 499/2015,
adresovaných paní Dagmar Mackové, majitelce posledního
chybějícího pozemku v zamýšlené rekonstrukci stávajícího
chodníku. V dopise se obec vyjádřila zamítavě k navrhovanému
řešení p. Mackové, která svůj souhlas k odprodeji podmiňovala
začleněním části parcely 458/16 v k.ú. Tovéř o přibližné rozloze
2000 m2 do zastavěného území obce Tovéř. Společně s dopisem bylo odesláno pozvání na dnešní zasedání, které však p.
Macková nepřijala. ZO byla přednesena písemná odpověď od
právního zástupce p. Mackové, z níž vyplynulo, že navrhovaný
odkup pozemku p. Macková neakceptuje a k jakékoliv změně
vlastnického práva (požadovaný díl o výměře 74 m2 ) nedojde.
ZO vzalo toto vyjádření na vědomí a na základě této reakce si
vytyčilo v rámci rekonstrukce stávajícího chodníku Dolany-Tovéř
následující úkoly:
– Schůzka s projektantem a zadání dvou variant projektové
přípravy, resp. vypracování projektu stavby bez pozemku p.
Mackové, tzn. bez 11,4 % z celkové délky rekonstrukce chodníku.
– Schůzka se starostou obce Dolany v rámci propojení projektů
obce Dolany a Tovéře v dané oblasti.

● Plán financování obnovy kanalizační sítě Tovéř
Obec Tovéř je povinna si ze zákona vytvořit finanční rezervu na
obnovu kanalizační a vodovodní sítě, proto ZO schválilo vypracovaný Plán financování obnovy kanalizační sítě a vodovodu
obce Tovéř, s plánem financování ve variantě A, dle přílohy č. 3.
● Rozpočet obce pro rok 2016
ZO se seznámilo s navrhnutým rozpočtem obce Tovéř na rok
2016. Drobné úpravy v kapitolách příjmové a výdajové části byly
akceptovány. Výsledný Návrh rozpočtu obce Tovéř bude prezentován na Úřední desce obce.
● Valná hromada Vodohospodářské spol. Olomouc
ZO všemi hlasy zmocnilo starostu obce k vykonávání práva
akcionáře ve věci jednání na mimořádné valné hromadě
Vodohospodářské spol. Olomouc, která se bude konat 27. 11.
2015.
● Smlouva mezi obcí Tovéř a statutárním městem Olomouc v
přestupkových věcech
ZO schválilo znění Dohody č.1 o změně veřejnoprávní smlouvy
mezi obcí Tovéř a statutárním městem Olomouc, týkající se
výkonu přenesené služby v úseku přestupků.

● Inventarizace
ZO schválilo Příkaz starosty č.1/2015 k provedení řádné inventarizace a Návrh složení inventarizační a likvidační komise a Plán
inventur, dle přílohy č.4.
● Mobilní garáž k uskladnění historické hasičské techniky
ZO se seznámilo s požadavkem výstavby mobilní garáže pro
historickou hasičskou techniku v majetku SDH Tovéř, jakož i s
možností zapůjčit exponáty do hasičského muzea v Čechách pod
Kosířem, popř. Veteran Areny na Pavlovičkách nebo v muzejním
parku hasičského sboru ve Chválkovicích.
Z dlouhodobého hlediska se jeví jako nejlepší zapůjčení
exponátů do muzea, které je zpřístupní nejširšímu okruhu
veřejnosti. Způsob a konkrétní místo pro exponáty našich hasičů
jsou v jednání.

● Spolek Odpady Olomouckého kraje
ZO Tovéř se seznámilo s došlými materiály ohledně možného
zapojení obce do systému likvidace komunálního odpadu,
především pak s možností vstupu obce Tovéř do Spolku Odpady
olomouckého kraje.
● Obecní ples
ZO schválilo pořádání Obecního toveřského plesu v termínu
30. 1. 2015.

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

Na svém 10. veřejném zasedání konaném dne 24.11. přijalo
zastupitelstvo obce (ZO) v počtu šesti následující rozhodnutí:

– Obecní kalendáře na rok 2016 pro občany Tovéře budou zdarma distribuovány začátkem prosince.
Zápis z 9. zasedání včetně příloh byl předložen zastupitelstvu k
nahlédnutí a nebyly k němu shledány připomínky.

● Kontrola plnění usnesení z 9. a předchozích zasedání
ZO se seznámilo se zápisem č.1/2015 vypracovaným předsedou
Kontrolního výboru Ing. Petrem Maurerem, který se zaměřil na
kontrolu plnění úkolů z konaných zasedání v uplynulém volebním období (zápisy č.2-9), a na vytvoření systému aktivních
smluv a závazků obce a na způsob řešení došlých žádostí z řad
občanů a právních subjektů, viz. příloha č.2.
Kontrola neshledala v činnosti obce pochybení.
– Žádost manželů Zdařilových na změnu druhu pozemku u rybníka v osobním vlastnictví projednána, nabídnuta možnost odkupu obcí.
– Uvítací cedule – ze tří návrhů vybrán jeden; bude dodán k výrobě.

● Obecně závazná vyhláška o hluku – projednání
ZO schválilo Obecně závaznou vyhlášku č.2/2015, kterou se
zrušuje Obecně závazná vyhláška č.2/2012, k zabezpečení
místních záležitostí veřejného pořádku.
● Návrh o zrušení JSDH obce Tovéř
ZO schválilo znění Smlouvy o sdružení prostředků mezi obcemi Tovéř a Dolany v rámci zabezpečení obce Tovéř jednotkou
požární ochrany a podání návrhu o zrušení JSDH obce Tovéř.
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● Pověření SDH Tovéř sběrem druhotných surovin-kovů
Na základě kontroly spol. EKO-KOM je nutné opětovně prodloužit pověření SDH Tovéř sběrem druhotných surovin-kovů,
což ZO jednomyslně schválilo, a to na dobu neurčitou.

prosinec 2015

končeno v průběhu příštího roku na základě požadavků Národního památkového ústavu.
● Výběrové řízení na pravidelné čištění přečerpávací stanice
ZO schválilo zadání výběrového řízení na pravidelné čištění (1-2
ročně) akumulačních jímek čerpací stanice ČS a ČS2 a přilehlého
kanalizačního řadu v délce cca 100 m s odvozem kalů na ČOV.
Výběrové řízení bude provedeno v režimu vydané Směrnice
č.2/2014 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Rozhodujícím faktorem bude nejnižší nabídnutá jednotková cena.
Smlouva bude podepsána s účinností od 1. 1. 2016. Výběrem
nejvhodnější nabídky bude pověřena 3 členná komise z řad zastupitelstva obce.

● 	Ukončení kabelové televize k 11/2016
Situací ohledně KT se ZO zabývalo více jak 2 roky. Předběžně
jednalo s většinou zbylých uživatelů. Důvody ke zrušení KT:
opadající zájem občanů o KT a zvyšující se objem finančních
prostředků nutných k zabezpečení kvalitního signálu KT. Z toho
důvodů ZO schválilo ukončení provozu kabelové televize do
11/2016 s tím, že poplatky zbylých uživatelů této služby budou
pro příští rok prominuty.

● Výběrové řízení na správu veřejného osvětlení
ZO schválilo zadání výběrového řízení, které bude provedeno
v režimu vydané Směrnice č.2/2014 o zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu. Rozhodujícím faktorem bude nejnižší
nabídnutá jednotková cena v zadání. Smlouva bude podepsána
s účinností od 1.1.2016. Výběrem nejvhodnější nabídky bude
pověřena 3 členná komise z řad zastupitelstva obce.

● Schválení výše stávajících místních poplatků
Vzhledem k situaci vyrovnaných příjmů a výdajů na provoz a
likvidaci komunálních a tříděných odpadů zůstává výše místního poplatku za tyto služby neměnná.
ZO se zabývalo situací nákladů obce na likvidaci odpadních vod,
které obec dlouhodobě dotuje. Předpokládaná výše nákladů za
tyto služby do 31.12.2015 bude činit cca. 980.000 Kč, vybraná
částka místních poplatků od občanů za rok 2015 činí cca. 570
000 Kč. Deficit více jak 400.000 Kč se ZO rozhodlo částečně
snížit následovně:
1) zvýšením poplatku za stočné na 36 Kč/ m3 , resp. 1.314,- Kč na
osobu a rok, a vydáním nového cenového výměru, kterým se
stanoví v jednosložkové formě cena za odvádění odpadních a
srážkových vod vypouštěných do veřejné kanalizace.
2) vypsáním výběrového řízení na čištění Čerpací stanice Tovéř
(bod zařazen na program tohoto jednání),
3) snížením personálních nákladů. I při uplatnění výše uvedených
kroků bude provoz systému odvodu odpadních vod obec i nadále dotovat.
4) poplatek za odvoz odpadů ve výši 500,- Kč na osobu a rok pro
osoby trvale přihlášené, žijící v obci Tovéř, a poplatek 500,- Kč
na nemovitost a rok pro majitelé rekreačních a neobydlených
nemovitostí zůstávají neměnné
4) Poplatek za psa zůstane neměnný, tj. 100,- Kč za rok.

●	Žádost RSH – realitní společnost s.r.o. a Hypocentra Modrá
pyramida – reklama
ZO se seznámilo se zaslanými podklady ohledně umístění reklamy na obecních pozemcích. ZO nemá zájem o zveřejňování
jakýchkoli reklam současných i budoucích nabídek, a to především vzhledem k minimálnímu prostoru na umístění na
obecním majetku.
● Vyhodnocení žádosti o finanční příspěvek na obnovu
sportovního hřiště
ZO děkuje všem zájemcům, kteří jsou ochotni přispět na obnovu sportovního hřiště-tenisového kurtu v podobě nového
oplocení, podsad a víceúčelových herních prvků. ZO schválilo
sepsání Darovací smlouvy s tím, že finanční dar je dobrovolný,
bude použit výhradně na tuto akci a obec nebude tímto darem
povinna jakýchkoliv recipročních ústupků vůči dárcům. Obec
nebude povinná umísťovat reklamy dárců. Seznam dárců bude
zveřejněn spolu s poděkováním a výší příspěvku (v případě, že s
tím dárce bude souhlasit) v obecním zpravodaji.

● Schválení Rozpočtu obce Tovéř na rok 2016
ZO schválilo předložený rozpočet obce Tovéř na rok 2016, dle
přílohy č.5.

● Vyjádření k projektové dokumentaci k RD, parc. 56/1
ZO schválilo projektovou dokumentací k RD na pozemku č.56/1
v k.ú. Tovéř (p. Mojžíšek).

● 	Žádost o souhlas s provedením stavby – účelová komunikace
ZO se seznámilo s předloženými podklady k výstavbě účelové
komunikace v lokalitě u hráze pod chatovou oblastí vypracované ateliérem ESO spol. s.r.o. z října 2012, v lokalitě na par.č.
310/1, 311/1, 312/9 a 469/2, to vše na náklady investora. ZO
schválilo provedení stavby této účelové komunikace dle PD pro
stavební povolení.

● Vyjádření ke stavbě RD, parc. č. 438
ZO schválilo předloženou projektovou dokumentaci k RD na
parc. č. 438 v k.ú. Tovéř (lokalita Za humny).
● Stav územního řízení ve věci RD na parc. 433/15
ZO prostudovalo předloženou PD k montovanému RD na
parcele 433/15, a i přesto, že si je vědomo, že celá záležitost
se neúměrně protahuje, musí i nadále nesouhlasit s touto
stavbou, a to z důvodu přímého nesouhlasu majitelů sousedních parcel, jež v poslední době ZO při posuzování staveb RD od
majitelů přímo sousedících pozemků vyžaduje, především ale
z toho důvodu, že tato stavba vizuálně nezapadá do konceptu
stávající zástavby rodinných domů, což obec také odůvodnila
v předchozích námitkách vůči této stavbě. Poslední námitka –
odvolání k doručenému rozhodnutí je z 5.2.2015.
Proti rodinným domům zapadajícím do dané lokality a splňujících regulativy pro dané území nemá ZO námitek. ZO souhlasí
se vznesením námitek obce vůči realizaci této stavby.

● Developerský projekt spol Vila Park s.r.o.
ZO se seznámilo s předběžným návrhem developerské spol.
Vila Park s.r.o. a nesouhlasí s jejím projektovým záměrem na
zřízení nové lokality pro výstavbu cca 40 rodinných domů, resp.
s výměnou katastrálních území mezi obcemi Dolany a Tovéř, jež
by umožnila výstavbu předneseného záměru v lokalitě nad polní cestou mezi obcemi Tovéř a Dolany (u rybníka).
● Sousoší Nejsvětější trojice
Byly provedeny nejnutnější zásahy na restauraci rozpadajícího
se vrcholu sousoší. Komplexní zrestaurování sousoší bude do-
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● Obecní les – schválení investic a zásahu
ZO se seznámilo se stavem obecního lesa, resp. povinnostmi obce, které vyplývají z pracovní schůzky s revírníkem p.
Novákem. Obec je povinna v následujícím období dosadit holinu smrkovým porostem a provést prořezávku a probírku lesních porostů. Z toho vyplývá nutnost nákupu motorové pily a
provedení práce vlastními silami. Dále pak obec Tovéř zakoupí
lapač k preventivnímu odchytu kůrovce, jež se v obecním lese
vyskytuje.
ZO souhlasilo s výše uvedenými investicemi a zásahy v obecním lese obce, jakož i s návrhem, aby prořízka lesního porostu
byla v počtu cca 20 – 30 ks darována občanům obce ve formě
vánočních stromků.

prosinec 2015

nejvhodnější nabídky bude pověřena 3 členná komise z řad zastupitelstva obce.
● Parkování v obci
Bylo konstatováno, že neutěšenou situaci ohledně parkování
v celé obci nelze uspokojivě vyřešit. Parkování ve středu obce,
především v okolí obchodu, by bylo možné vyřešit instalací
dopravních značek – omezením doby stání na určitou dobu.
ZO pověřilo starostu k získání informací vedoucích k alespoň
částečnému vyřešení tohoto problému.
● 	Žádost o odkup části parc.č. 312/9
ZO neschválilo zaslanou žádost manželů Kašpaříkových o odkup
pozemků, resp. o část pozemku p.č.312/9 o velikosti 89 m2.

● 	Zimní údržba místních komunikací
ZO schválilo prodloužení Smlouvy na zimní údržbu místních
komunikací (úklid sněhu) s fy. RBH Stavby, za stanovenou cenu
450 Kč/ hod.

● 	Žádost o oplocení části pozemku a zřízení příjezdové cesty na
parc. č. 581/18
ZO se seznámilo s žádostí manželů Císařových a historií požadavků k parcele p.č. 518/18 v k.ú. Tovéř, konkrétně s žádostí o
napojení na inženýrské sítě a zřízení příjezdové cesty z obecního
pozemku na parc.č.308/1 (rybník) k výše uvedenému pozemku
vedenému jako orná půda.. ZO schválilo postup obce ve věci
zamítnutí této žádosti s doplňujícími připomínkami obce,
zaslanými SÚ v Dolanech pod č.j. 481/2015, viz. příloha č.10.

● Revize elektrozařízení a budov obecního majetku
ZO schválilo zadání výběrového řízení v režimu vydané Směrníce
č.2/2014 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Rozhodujícím faktorem bude nejnižší nabídnutá jednotková cena,
smlouva bude podepsána s účinností od 1.1.2016. Výběrem

	základní škola v dolanech
Vážení čtenáři, rodiče a přátelé školy,
dovolte mi, abych Vám všem poděkoval za spolupráci a podporu
v průběhu letošního kalendářního roku a popřál Vám příjemné
prožití vánočních svátků a do nového roku také mnoho úspěchů,
radosti a splněných předsevzetí. Pevně doufám, že rok 2016 bude
jak pro Vás, tak i pro naši školu stejně tak úspěšný jako ten právě
končící. O zajímavých akcích, které jsme od měsíce září do prosince pro žáky naší školy připravili, bych Vás nyní rád informoval.
Měsíc říjen a listopad byl na naší škole mimo jiné ve znamení rozvíjení vztahu žáků k životnímu prostředí a okolní přírodě. V rámci
realizace projektového dne 72 hodin se naši žáci zapojili do výsadby stromů, které zkrášlily prostředí obce Tovéř a blízkého okolí.
Především díky velké snaze a ochotě pana starosty Miroslava Majera se žáci mohli zapojit do sázení stromů po cestě z Dolan do
Tovéře a následně i v samotné obci. Nezbývá nám než doufat, že
se stromům bude dařit a zdravě porostou zároveň s dětmi, které
je sázely.
Podzim byl na naší škole také ve znamení zahraničních zájezdů.
Na konci listopadu tak mělo vybraných deset žáků pod vedením
paní Mgr. L. Guňkové možnost zúčastnit se zahraničního jazykověvzdělávacího pobytu v Londýně. Žáci se mohli zdokonalit nejen v
používání angličtiny v běžných životních situacích, ale seznámili
se také s pamětihodnostmi Londýna. Na své angličtině žáci zapracovali nejen v běžných životních situacích, ale po dva dny také v
prestižní škole ve čtvrti Greenwich. K těm nejzajímavějším místům,
která navštívili, patřilo vyhlášené londýnské Oko –obří ruské kolo,
odkud je nádherný výhled na celou metropoli. Dále také Tower of
London, což je bývalé královské sídlo, posléze vězení a popraviště,
dnes také výstavní prostor s prezentací královských klenotů a historických zbraní. Vyzkoušeli si také plavbu lodí po Temži do Greenwich a jeden den strávili v královském městě Windsor, kde měli
možnost se půl dne procházet po areálu windsorského hradu,
oficiální rezidence britské královské rodiny. Všechny vstupy do

zmíněných památek a pamětihodností měli žáci zdarma, neboť
celý pobyt (včetně školného, ubytování a dalších nákladů) byl
hrazen z unijního projektu OPVK Výzva č. 56. Ti žáci, kteří nebyli
vybráni na zájezd do Londýna, měli možnost účastnit se adventního výletu do Vídně, který se konal 27. listopadu a organizovala jej paní Mgr. E. Hejtmánková. První zastávka po příjezdu do
Vídně byla v Schönbrunnu. Zde žáci nahlédli do chodeb zámku,
přilehlých zahrad a navštívili stánky na nádvoří největšího habsburského zámeckého sídla. Sváteční atmosféru podtrhla bohatá
výzdoba, hudba i vánoční strom uprostřed nádvoří. Autobusem
se následně přesunuli do centra města, kde navštívili dóm sv.
Štěpána a cestou k Hofburku obdivovali krásnou vánoční výzdobu
celé Vídně. Večer po setmění navštívili také největší z vánočních
trhů u vídeňské radnice. Žáci tak měli možnost procvičit si v praxi
znalost německého jazyka a seznámit se s významnými památkami Vídně.
Mgr. Petr Pirliomov, ředitel
Významné úspěchy žáků v soutěžích
1. místo v okresním přeboru ve stolním tenise (Tomáš Jurda,
Vojtěch Bryks, Vojtěch Richter a Lukáš Jančík)
2. místo v soutěži Matemánie (Lukáš Jančík, David Zajíček, Tadeáš
Tašek, Vojtěch Bryks)
Účast žáků v krajském kole logické olympiády v Prostějově –
Štěpán Masařík, Tomáš Pekař
Chystané akce naší školy:
7. 1. 2016 – Škola na zkoušku (pro předškoláky z MŠ)
22. 1. 2016 – Zápis do 1. třídy
6. 2. 2016 – 12. 2. 2016 – Lyžařský výcvikový zájezd (Kouty n. D.)
27. 2. 2016 – Školní ples
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čtvrt století samostatnosti
Za několik málo dní tomu bude již pětadvacet let, co se naše
vesnice osamostatnila od střediskové obce Dolany, k níž byla
připojena v roce 1960. Hned, jak se po změně režimu v listopadu
1989 vytvořily příznivé podmínky, začala skupina iniciativních
lidí jednat o osamostatnění Tovéře. „Měli jsme tehdy jednoduché heslo: Nemůžeme nic ztratit, jenom získat,“ vzpomíná pan
Jiří Papica, první starosta v novodobé tovéřské historii, který
stál společně s Vítězslavem Dokoupilem – shodou okolností také
pozdějším starostou – u zrodu celé myšlenky.
Už v listopadu 1989 vznikl šestičlenný výbor, který ještě před koncem roku svolal do kulturního domu shromáždění občanů, aby jim
tuto možnost prezentoval. „Kulturák tehdy praskal ve švech, přišli
snad úplně všichni,“ pokračuje pan Papica. „Drtivá většina lidí se
vyjádřila pro odtržení, protože všichni měli ještě v živé paměti tu
bezmoc, kdy se rozhoduje o nás bez nás.“ Jediní, kdo se vyjádřili
proti, byli tehdejší tovéřští hasiči. Důvod ale byl spíše prozaický
– kulturní dům v té době patřil olomouckému požárnímu sboru,
který v jeho zadním traktu zrovna zřizoval bytovou jednotku, o
kterou hasiči nechtěli přijít. Vůle většiny ovšem byla jednoznačná;
v období první republiky i v poválečných letech Tovéř prokázala,
že se o sebe dokáže dobře postarat sama, a tak hned na jaře
následujícího roku byla předána žádost na tehdejší místní národní výbor v Dolanech. Po několika urgencích u tehdejšího předsedy
Pavlity byla nakonec odeslána na ministerstvo vnitra do Prahy,
které jí vyhovělo. „Patřili jsme mezi první v ČSSR, kteří se odtrhli
od tehdejších takzvaných střediskových obcí,“ připomíná pan
Papica.
Od 1. 1. 1991 začala obec fungovat samostatně. Starostou byl zvolen Jiří Papica, mistostarostou Ing. Vítězslav Dokoupil, do zastupitelstva zasedli Věra Hudečková, Eva Hanzlíková, Ing. Aleš Zdařil,
František Látal a Pavel Kameníček. První problém, který muselo
nové vedení vyřešit, byl poněkud kuriózní: i přes nadstandardně
rozlehlý kulturní dům se nikde nenašlo místo pro zřízení nového
obecního úřadu. Celé horní patro, kde úřad sídlí dnes, tehdy fungovalo jako požárnický byt, dole byla knihovna a stanice veřejné
bezpečnosti. Ta se nakonec odstěhovala do Velké Bystřice a
uvolněné dvě místnůstky se tak na několik let staly působištěm
pro starostu a paní Šubrtovou, která přešla z dolanského úřadu a
zůstala zde jako hospodářská síla až do důchodu.
První roky samostatné Tovéře patřily intenzivnímu rozvoji infrastruktury, která byla z dob socialismu značně zanedbaná. Z dnešního pohledu je téměř neuvěřitelné, že tehdejší obec měla k dispozici skoro trojnásobný rozpočet, než s jakým disponuje dnes, a
proto také mohla většinu svých smělých plánů – především vodovod, kanalizaci, plynofikaci, kabelovou televizi a přečerpávací
stanici odpadních vod – zrealizovat se značným předstihem
před svými sousedy. „Všechny velké investiční akce jsme tehdy
dělali jen ze svých vlastních peněz, dotace a fondy byly hudbou
vzdálené budoucnosti,“ vzpomíná první polistopadový starosta.
Pod tím, že obec mohla kalkulovat až s 13 miliony ročně, byla
podepsána především skutečnost, že do obecního rozpočtu putovalo sto procent z příjmů všech výdělečných subjektů s trvalým
pobytem v obci. Strategickým rozhodnutím byl i prodej usedlosti a hospodářských budov č. 38, které Tovéři navrátilo dolanské MNV a které následně koupil podnikatel Dušan Novák, jenž
zde vybudoval v širokém okolí dobře známý pneuservis; ten se
také hned stal největším daňovým přispěvatelem. Na poradách
starostů se proto tehdy Tovéři jako jedné z nejbohatších vsí v
okrese přezdívalo „malá Vídeň“. Po několika letech však Zema-

nova sociálnědemokratická vláda změnila rozpočtová pravidla
pro přerozdělování finančních prostředků obcím a tok peněz do
rozvoje naší malé vsi se z roku na rok výrazně ztenčil.
K jedné z priorit v době před pětadvaceti lety patřilo i zřízení
telefonní budky, což dnešníma očima vnímáme téměř jako
středověký přežitek, v prvních polistopadových létech to však
byl bezmála neřešitelný problém. Málokdo si dnes už také vybaví, že veškerý komunální odpad končil na nevzhledné skládce u
Cihelny, která byla viditelná už při vjezdu do obce a která nejenže
kazila hned první dojem, ale představovala i nemalé ekologické
riziko. Svoz odpadků se v krátké době podařilo přesměrovat na
bohuňovickou skládku a prostor revitalizovat pro průmyslovou
zástavbu. Už tehdy zastupitelé uvažovali o zajištění soběstačnosti
obce a nechali provést zkušební vrt za cihelnou, aby zjistili kvalitu a množství podzemních vod. Jejich další záměr – odkoupit od
dolanského Selika studnu v Cihelně – se však podařilo uskutečnit
až loni, téměř po čtvrt století. Dalším prozíravým krokem bylo
zachování mateřské školy, které v té době hrozilo z moci úřední
zrušení a kterou obec musela dotovat ze svého rozpočtu. Během
prvního volebního období se také kompletně zrekonstruoval kulturní dům, v němž byly dokonce zřízeny dvě třídy prvního stupně,
aby žáci nemuseli dojíždět až do Vésky. Výuka zde probíhala dva
roky, dokud nebyla v Dolanech zprovozněna nová škola.
Specifickým rysem tehdejší práce pro obec bylo téměř živelné
nadšení pro změnu věcí k lepšímu. Všichni tři první starostové
– Papica, Slezák a Dokoupil – byli velmi činorodé individuality a
hned po uvolnění poměrů se vrhli do vlastního podnikání. Práci
pro obec brali jako službu spoluobčanům, které se věnovali ve
svém volném čase na úkor rodiny a odpočinku, brali za ni jen symbolickou odměnu, za své často telefonovali i jezdili na služební
jednání. Na otázku, zda by chtěl na starostovskou židli usednout v
dnešní době, odpovídá pan Papica bez váhání: „V žádném případě.
Tehdy bylo všechno volnější, svobodnější. Dnešní starosta stráví
polovinu času papírováním a zbytek přelézáním překážek, které
mu nastaví všemožné směrnice a státní úředníci.“ S nadsázkou
však dodává: „Jedině snad ve stavu obecného ohrožení, kdyby
nás zase chtěl někdo k něčemu připojit.“ Přestože již před lety
přesídlil s rodinou z Tovéře do Šternberka, je na něm vidět, že
stále přemýšlí jako jeden z nás.
(Původně jsme na tomto místě chtěli otisknout některou z mnoha
dobových fotografií, které byly uloženy v obecním archivu jako součást
tovéřské kroniky, tato obrazová dokumentace však bohužel v průběhu
první dekády nového tisíciletí z úřadu záhadně zmizela. Věříme, že
vezmete za vděk alespoň historickými „Třináctkami” F. Šnajdra:)
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