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

Vážení občané,

SLOVO ÚVODEM

prostřednictvím tohoto vydání Tovéřského zpravodaje bychom Vás chtěli s probouzejícím se jarem pozdravit a popřát Vám všechno nejlepší k
blížícím se velikonočním svátkům. Vedle stálých rubrik, které Vás pravidelně informují o dění v naší obci, bychom Vás rádi upozornili na vložený
dotazník. Jeho prostřednictvím bychom se chtěli dozvědět o Vašich názorech na současný stav naší obce a představách o jejím budoucím rozvoji. Vaše odpovědi poslouží jako důležitý zdroj pro zpracovávání strategického plánu rozvoje obce, který je zákonem stanovenou podmínkou
pro získávání dotací a čerpání prostředků z evropských fondů. Tento plán bude v horizontu 15 až 20 let také sloužit současným i budoucím
zastupitelům jako důležitý výchozí materiál pro plánování konkrétních investičních akcí i rozvoje služeb pro nejméně další generaci našich
občanů. Jste-li tedy obyvatelem Tovéře starším 18 let, věnujte prosím tomuto dobrovolnému dotazníku chvíli času. Případné další kopie dotazníku jsou k dispozici na obecním úřadě nebo na internetových stránkách obce. Za Vaše pochopení a vstřícnost předem děkujeme.
Miroslav Majer, starosta

CO SE UDÁLO V LEDNU, ÚNORU A BŘEZNU

Plesový double

Poslední lednový víkend bylo v našem kulturním domě nadmíru rušno, neboť se do něj bylo nutné vtěsnat dvě největší
akce vrcholící plesové sezóny. Tou první byl obecní společenský
ples, nad nímž po deseti letech, po které jej úspěšně organizovala místní mateřská školka, převzalI záštitu obecní zastupitelé. Obavy z toho, zda se všeobecná nálada ve společnosti
nepodepíše na definitivním úpadku této tradiční vesnické
formy zábavy, se nakonec ukázaly jako zcela liché: tancovačku si
nenechalo ujít na 120 lidí z Tovéře i okolí, což je vlastně hraniční
kapacita sálu a důkaz, že podobné akce má stále smysl pořádat.
Živá hudba, poctivé vysokokalorické občerstvení i kontakt s přáteli a známými mají stále své nezaměnitelné kouzlo
nejen pro ty starší, ale kupodivu i pro mladé, kteří dnes dávají
povětšině přednost individuální zábavě. Kdo přistupoval k tanci
spíše zdrženlivě, určitě se bavil u povedených čísel doprovodného programu, k jehož vrcholu určitě patřilo temperamentní
vystoupení sourozenců Borůvkových ze Samotišek, kteří k nám
dorazili jako novopečení juniorští mistři republiky v latinskoamerických tancích. Také počet prodaných losů do tomboly
naznačil, že se lidé přišli bavit na více frontách a zkusili si ověřit,
do jaké míry jim i v novém roce bude přát štěstí. Především díky
opravdu štědrým sponzorům se ukázalo, že šťastlivců je mezi
námi stále dost. O tom, že se atmosféra tohoto společenského
večera vydařila, ostatně svědčí i fakt, že na přání tanečníků byla
skupina Yantar nucena vyhrávat až do třetí hodiny ranní. Budeli druhý obecní ples v příštím roce také tak úspěšný, bylo by
hříchem zůstávat doma.
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Dětský maškarní

Většina organizátorů sobotního plesu pro dospělé stačila sotva zamhouřit oko,
a už musela na druhou směnu – připravit sál kulturního domu na další zatěžkávací
zkoušku, dětské maškarní odpoledne. Vše se stihlo včas, a tak osvědčený průvodce dětskou zábavou Ivo Zapletal ze Seničky i se svými sličnými animátorkami
mohl zahájit čtyřhodinový maratón soutěží, písniček a tanečků, který završila
neodmyslitelná hračkářská tombola.
Oněch zhruba 80 dětí s doprovodem,
které zcela zaplnily sál i galerii, si svůj
karnevalový rej užilo dosytosti. Jediná
výtka, která se na adresu akce snesla,
byla, že sál není nafukovací...

Tříkrálová sbírka

Letošní tříkrálová sbírka na začátku roku vynesla v naší obci 10.141,- Kč. Díky vstřícnému
přijetí ze strany institucí i veřejnosti a nasazení více než tisíce ochotných dobrovolníků se
podařilo v olomouckém děkanátu vykoledovat celkem 1.434.603,- Kč. Objem finančních
darů svědčí o solidaritě našich občanů s chudými a lidmi v nouzi. Třetinu z vykoledované
částky použije Charita ČR a Arcidiecézní charita Olomouc k podpoře dobročinných projektů
u nás i v zahraničí, zbylá část sumy se vrátí přímo do olomouckého regionu. Finanční dary
budou využity na pořízení vybavení pro terénní péči o umírající, podporu přímé pomoci pro
lidi v akutní krizi (postižené přírodními katastrofami, oběti domácího násilí, trestných činů,
apod.) a na podporu rodin s dětmi ohrožených sociálním vyloučením. Stranou nezůstane
ani centrum materiální pomoci a plánované vybudování domova se zvláštním režimem,
který bude pečovat o seniory se specifickými potřebami.

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

Turnaj v badmintonu

Po podzimních úpravách sálu kulturního domu,
při nichž jsme mimo jiné odstranili i staré pódium,
mohl díky větší hrací ploše začít první ročník avizovaného badmintonového turnaje. Ten probíhal
od listopadu 2015 do ledna 2016 a zapojilo se do
něj celkem 20 hráčů (12 mužů a 8 žen). V sobotu
9. ledna pak proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků, při němž nebylo možno opomenout jeden
pozoruhodný fakt: vítězkou ženské části se stala
vůbec nejmladší hráčka, třináctiletá Dominika
Adamcová, zatímco mužskou tabulku bez jediné
porážky ovládl nejstarší účastník, aktivní důchodce
Vladimír Zástěra. Pro sportovce středního věku
může být tento výsledek poněkud frustrující, zato
na všechny ostatní generace může zapůsobit jako
motivační pobídka, že na věku a domnělé fyzické
kondici zase tolik nezáleží. Věříme, že toto kuriózní

rozuzlení prvního ročníku badmintonové soutěže v naší obci inspiruje další nerozhodnuté Tovéřáky a pomůže nám proniknout i na sportovní akce v okolních
obcích, kde je tento sálový sport v oblibě již mnoho let.

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

Winter Classic Games

Zápas provázelo husté sněžení, které si po každé třetině vyžádalo
úpravu ledové plochy. Po velmi vyrovnaném utkání nakonec
naše mužstvo ve složení Čestmír Večeřa, Petr Chládek, Miroslav Majer, Jaroslav Pudel, Jiří Hron a Lukáš Kráčmar vybojovalo
těsné vítězství v poměru 14:16.
Komu byla během sledování hokejových her zima, mohl si dát
svařené víno nebo něco dobrého z udírny. Zahřát se lidé mohli
také u zapálené vatry. Akce se v příštím roce přesune na naše
kluziště a budeme rádi, pokud svá hokejová družstva dají dohromady i oslovení starostové z dalších obcí v nejbližším okolí.

Mrazivého počasí, které v druhé polovině ledna lámalo rekordy,
se originálním způsobem rozhodla využít parta hokejových
nadšenců z Bělkovic-Lašťan a Tovéře. Na zamrzlém lašťanském
rybníku proto uspořádali 1. ročník Winter Classic Games o putovní pohár starostů.
Odpoledne si své dovednosti na ledě vyzkoušeli nejprve junioři.
Z vítězství se nakonec radovali ti domácí. Po osmnácté hodině za
umělého osvětlení a dobré stovky přihlížejících diváků pak proti
sobě nastoupily týmy dospělých.
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Ožívá pozapomenutá tradice?
Dnes už sotva něco připomíná, že by Tovéř kdy žila amatérským
divadelnictvím – vždyť to poslední opravdové představení se zde
odehrálo před bezmála šedesáti lety. Tehdejší ochotníci nejen
hráli přejaté kusy, ale také sami tvořili představení, která často
odrážela velmi aktuální dění: stačilo, aby se sousedu Šánovi zřítil
neudržovaný plot a vděčné téma pro vesnickou frašku, kterou si
tenkrát nechal ujít jen málokdo, bylo na světě. Jedním z posledních divadelních představení s oponou a kulisami, jež se v sále
kulturního domu odehrálo, byla pohádka o Jasánkovi (regionálním Pinocchiovi), v jejíchž dětských rolích se objevili dnes poslední pamětníci ochotnictví v naší obci.
Jen těžko lze odhadnout, jak budou lidé v době multikin a internetu reagovat na možnost strávit odpoledne se živými
herci, navíc ze zásady amatérskými; přesto jsme se rozhodli
zariskovat a jeden takový soubor z nedalekých Bukovan jsme pozvali. A dnes můžeme říct, že jsme dobře udělali: 28. února to v
sále kulturního domu vypadalo, jako by z Tovéře divadlo nikdy
neodešlo.

hrát, ale také nápadité kostýmy, originální scénografické nápady
i skvělé taneční výkony v rytmu foxtrotu a valčíku, které podtrhly
starosvětskou atmosféru celého představení. Mnozí z dobré
stovky návštěvníků odcházeli doslova nadšeni, protože takovou úroveň provedení i zábavy od příležitostného amatérského
sdružení nečekali. A mnozí také kvitovali snahu o vzkříšení tradice příležitostných divadelních představení v naší obci, alespoň
formou hostujících souborů z blízkého okolí.

Možná to bylo tím, že Babička v trenkách aneb Aprílová komedie byla přesně šitá na zimní víkendové odpoledne. Nenáročná
veselohra se zpěvy situovaná do 20. let minulého století, kterou
napsal známý brněnský autor Vlastimil Peška, vsadila na bláznivou detektivní zápletku, rej převleků a množství svérázných
postaviček, s nimiž si herci poradili opravdu na výbornou. Diváci
svými výbuchy smíchu a nadšenými ovacemi ocenili nejen totální nasazení účinkujících, bez něhož se dobrá komedie nedá za-

Pokud vám tedy tento kulturní zážitek utekl, nemusíte litovat,
protože již v sobotu 9. dubna k nám zavítá olomoucký soubor DOTek s cimrmanovskou klasikou – Dobytí severního pólu
Čechem Karlem Němcem.

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

TÉMA: CHODNÍKY
Jednou z našich priorit pro nejbližší období je rekonstrukce nevyhovujících chodníkových komunikací a výstavba těch doposud
chybějících. Vzhledem k tomu, že je toto téma mezi občany poměrně diskutované a nejednoho z vás se přímo dotýká, rádi bychom jej doplnili několika vysvětlujícími informacemi.
Nejaktuálnějším ze tří připravovaných projektů je rekonstrukce již vysloužilého asfaltobetonového chodníku z Tovéře do Dolan
v délce 250 metrů, kterou plánujeme realizovat společně s obcí Dolany. Jak jsme vás průběžně informovali v minulém roce,
první podmínkou bylo úspěšné vykoupení pozemků, na nichž leží stávající chodník. Jedenáct z dvanácti majitelů nám vyšlo vstříc,
v jednom případě bohužel vlastník požadoval neadekvátní protislužbu, na kterou obec nebyla ochotna přistoupit. Pro nás z toho
vyplývá ten negativní dopad, že budeme muset z obecního rozpočtu investovat výrazně více, než bylo původně kalkulováno,
protože nejsme-li stoprocentní vlastník pozemků, nemáme nárok na dotaci. Tento chodník bude v zámkové dlažbě v šíři 1,5 m, až
na inkriminovaný, asi 30metrový úsek, a bude osvětlený.
Druhým záměrem je oprava stávající místní komunikace od lípy směrem k bytovkám, k níž se právě připravuje projektová dokumentace. Tento chodník bude zhruba ze dvou třetin spraven novým povrchem, zbytek bude položen v zámkové dlažbě. Také
tento chodník bude osvětlen dvěma sloupy veřejného osvětlení.
Třetí záměr se koncentruje na rekonstrukci a výstavbu chodníků v rámci již několikrát avizovaného projektu Revitalizace návsi,
konkrétně jde o protažení stávajícího chodníku od kruhového objezdu až k plynoservisu, protože v této periferní části vzniká nová
bytová zástavba. Zde jsme bohužel opět bržděni, v tomto případě účelovými námitkami, které podal spolek Symbios k vypracované projektové dokumentaci v územním a stavebním řízení. Také zde nám bylo znemožněno čerpat pro tento záměr dotaci.
V neposlední řadě zastupitelstvo obce pracuje na záměru výstavby chodníku podél silnice spojující Tovéř a sousední Samotišky.
Tato komunikace je poměrně hojně využívána chodci, kteří jsou však stále více ohrožováni motoristickým provozem, který za
poslední desetiletí výrazně narostl. V této fázi je nutné oslovit majitele dotčených ploch u vozovky a jednat s nimi o odkupu okrajové části jejich pozemků. Možností, kudy chodník může vést, se nabízí několik, vše nicméně bude záležet na výsledku jednání s
dotčenými majiteli. Uvědomujeme si, že z hlediska bezpečnosti chodců je tato komunikace pro pěší mimořádně důležitá, zatím
však nejsme schopni deklarovat, kdy a za jakých podmínek bude tato investiční akce realizována.
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VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
V sobotu 9. dubna se na obvyklých místech uskuteční kontejnerový svoz velkoobjemového odpadu. Rádi bychom na tomto místě připomněli, co všechno je možné v rámci tohoto
sběrového dne likvidovat:
nebezpečné odpady:
• desinfekční prostředky, kosmetické přípravky, obaly od sprejů
• absorpční činidla, filtry nasycené olejem, mastné hadry (od
oleje)
• oleje, mazací tuky
• staré nátěrové hmoty, ředidla, mořidla, rozpouštědla, klížidla
a lepidla
• kyseliny a hydroxidy
• detergenty, odmašťovací přípravky
• staré léky
• postřiky (pesticidy, fungicidy, herbicidy, insekticidy na hubení
škůdců)
ostatní odpady:
• pneumatiky (jen na osobní vozy do velikosti 18”)
• objemný odpad (např. matrace, koberce, linolea, křesla,
gauče, kočárky, nábytek, kufry, sedačky z automobilů, apod.)

zpětný odběr (rovněž zdarma):
• olověné akumulátory
• baterie, monočlánky
• zářivky, výbojky
• zařízení s obsahem chlorofluorouhlovodíků (ledničky*)
• elektrotechnický odpad (např. TV, monitory, PC, pračky, rádia,
vysavače, fény apod.)
• jedlé oleje – novinka (přinést v PET lahvi)
*Elektrotechnický odpad, který nebude kompletní (posoudí mistr OH)
nemůže být odebrán ve zpětném odběru, tedy zdarma.

Stavební odpad jako (cihly, omítky, beton) může být odebrán jen
v omezeném množství do 100 kg. POZOR: odpad obsahující azbest (ETERNIT) nebude odebírán, může být odebrán jen na objednávku obce do samostatného kontejneru v předstihu sběrové
soboty nebo i v průběhu roku.
časový harmonogram svozu:
9. dubna 2016 Tovéř

09.45-11.00 před hospodou
09.45-10.45 náves
11.00-11.30 u rybníka

Rádi bychom v souvislosti s likvidací domovního odpadu upozornili na		
novinku, která se u tohoto svozu objeví, konkrétně na recyklaci
jedlých olejů. Naprostá většina domácností je stále zvyklá tuto tekutinu vylévat do dřezu v domnění, že tím nedochází k žádné škodě.
Že je to velký omyl, jsme se mohli přesvědčit 25. prosince ráno, kdy byla tovéřská přečerpávací stanice odpadních vod po štědrovečerní
večeři téměř ucpaná od mastnoty. Vodohospodáři i hygienici již delší dobu upozorňují na nebezpečné dopady tohoto rozšířeného
zlozvyku, protože tuky v potrubí ohrožují samotné fungování kanalizačního systému. Při nižší teplotě totiž tuky tuhnou a usazují se na
stěnách potrubí, čímž snižují průtočnost a v lokalitách se špatnou morálkou domácností mohou způsobit i ucpání potrubních přípojek.
Za deset let může takováto tuková usazenina nabýt tloušťky až několik centimetrů. Tyto usazeniny navíc snadno zachytávají organické
zbytky potravin, které podporují přežívání různých živočichů v kanalizaci. Vyléváním tuků do obecní kanalizace nepoškozujete pouze
obecní majetek, ale i ten svůj, neboť menší trubky s nepravidelným průtokem, jakými jste připojeni na obecní kanalizační síť, se tímto
odpadem zanášejí mnohem rychleji. Čištění takto zaneseného potrubí je velmi problematické, a proto také nákladné.
Připomeňme, že kanalizace je určena výhradně k odvádění odpadních vod – to je vody mírně znečištěné během běžné denní hygieny,
užívání toalety, úklidu, praní či mytí nádobí. Rozhodně se kromě tuků do kanalizace nesmí dostat ani biologický odpad (zbytky jídel,
odpad z kuchyňských drtičů), žádné hygienické potřeby, chemikálie a léky. Plastové části z hygienických potřeb, které nepodléhají rozkladu, mohou zcela zničit čerpadla v čerpacích stanicích, čerpadlům vadí i vhazování vláknitých materiálů (kousky vaty, hadry apod.).
Ty se pak namotávají na oběžná kola čerpadel a způsobují jejich ucpávání, poškozují ucpávky a mohou zničit celý elektromotor. Přitom
řešení je jednoduché – naučte se olej nalévat do pet lahví a jednou za čas je v rámci velkoobjemového odpadu vyhoďte nebo odneste
na obecní úřad. (O této možnosti jsme informovali již zhruba před rokem: na naši výzvu za tu dobu na úřadě oleje odevzdali jen tři lidé.)

●●●●●●●●●●●●●●●●●●

! UPOZORNĚNÍ !
kabelová televize

jak je to se svozem bioodpadu?

Uživatele stávající kabelové televize upozorňujeme na
fakt, že od měsíce listopadu 2016 již nebude na základě
rozhodnutí zastupitelstva obce podporován a financován
stávající kabelový signál, a to především z důvodu zastaralé
přenosové technologie. Počet uživatelů za poslední 4 roky
rapidně poklesl a obci se již nevyplácí tento způsob příjmu
televizního signálu dále podporovat. Proto všem zbývajícím uživatelům doporučujeme, aby se již nyní v předstihu
sami informovali, jaké náhradní způsobu příjmu televizního signálu jsou k dispozici. Zájemcům jsme ochotni
nabídnout radu nebo zprostředkovat odbornou pomoc.

Připomínáme, že od 29. března se bioodpad ukládaný do pastových sběrných nádob začíná pravidelně
svážet ve stejné dny jako komunální odpad, tj. každý
lichý týden, a svozová sezóna bude ukončena 21.
listopadu. Svozový kalendář byl přílohou prosincového Zpravodaje a najdete jej také v obrazovém
kalendáři, který byl před koncem roku doručen do
všech tovéřských domácností.
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REZERVAČNÍ SYSTÉM PRO VYUŽITÍ
SÁLU KULTURNÍHO DOMU

březen 2016
životní jubilea
duben:	Pavel Daněk
		 Zdislava Kvapilová

Jak jsme vás již informovali v prosincovém Zpravodaji,
zavedli jsme z důvodu stále se zvyšujícího využívání sálu
kulturního domu ke společenským i sportovním aktivitám internetový rezervační systém, který naleznete na
webových stránkách obce. Zde si můžete až se 14denním
předstihem zarezervovat termín nebo si ověřit, odkdy,
dokdy a kým je sál obsazen.

květen:

Libuše Večeřová

červen:	Josef Hilšer

65 let
65 let
65 let
65 let

		 Otakar Vitovský

65 let

		 Věra Mušková

65 let

Blahopřejeme!

●●●●●●●●●●●●●●●●●●

NOVĚ NArození
19. ledna se narodila Elen Šarmanová.

PŘIPRAVUJEME

19. února se narodila Monika Michlová.

• V sobotu 9. dubna vystoupí v kulturním domě ochotnický

Přejeme do života hodně štěstí a lásky!

soubor DOTek z Olomouce s představením Dobytí severního pólu Čechem Karlem Němcem. Jelikož je již nyní o
vstupenky v ceně 50,- Kč velký zájem, rozhodli jsme se
nabídnout předprodej. Předprodej začíná v úterý po velikonocích 29. dubna. Máte dvě možnosti, jak si lístky v
předprodeji zajistit:1) hotovou platbou a vyzvednutím na
obecním úřadě v Toveři v úřední hodiny. 2) Telefonickou objednávkou na č. 731 900 647 nebo e-mail v tiráži a platbou
převodem na účet obce (variabilní symbol a ostatní pokyny
budou sděleny při objednání vstupenek).

úmrtí
Dne 13. ledna zemřela ve věku 25 let
slečna Eva Dohnalová.
Dne 18. února zemřel ve věku 65 let
pan Ivan Brada.
Dne 21. února zemřela ve věku 91 let
paní Anežka Zdařilová.

●●●

Dne 14. března zemřela ve věku 80 let
paní Jaruška Brodacká.

• V sobotu 16. dubna se uskuteční každoroční turnaj ve stolním
tenise, a to od 9:00 hodin pro smíšenou juniorskou kategorii,
od 11:00 se utkají dospělí v kategoriích muži a ženy.

•

Čest jejich památce.

●●●

V sobotu 23. dubna se od 8:30 uskuteční pravidelná jarní
brigáda. Na programu bude úklid příkop a obecní zeleně po
zimě, zvláštní pozornost věnujeme lokalitě Brabínek. Hrábě,
lopaty, košťata nebo sekery s sebou. Uvítáme, pokud se
zapojí nejen ti, kteří tak činí každý rok, ale i ostatní, kterým
prostředí, v němž společně žijeme, není lhostejné.

●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●

Nejbližší investiční akce

• Již pošesté se v sobotu 14. května od 15.00 hodin na tradičním

Na nejbližší období plánujeme tři projekty většího rozsahu, s
nimiž bychom vás chtěli blíže seznámit.
Kromě chodníku do Dolan, o němž jsme již psali na straně 3, se
připravujeme na výstavbu dílčí dešťové kanalizace Za Humny,
která zamezí lokálnímu zaplavení nových rodinných domů v této
lokalitě, k němuž nepravidelně dochází jak nátokem povrchových vod zejména v jarních měsících, tak v důsledku přívalových
dešťů v průběhu celého roku.
Třetí akcí je rekonstrukce tenisového kurtu, který je využíván k
různým sportovním činnostem a který je v technicky nevyhovujícím stavu. Tento areál bude nejen opraven, ale rozšířen na
multifunkční hřiště, kde bude kromě tenisu možné provozovat
další míčové hry, jako je nohejbal, basketbal či florbal. Plocha
bude nově oplocena nylonovou sítí, zpevněna obrubníky , bude
položena nová podesta zapuštěny branky, upraveny lajny, instalovány basketbalové koše a další prvky.

místě uskuteční Country skalka, kde vystoupí folkové skupiny
Heřmánek a Pracka.
●●●

• V neděli 29. května se mohou děti těšit na své každoroční
zábavné odpoledne na Kolibě, kde pro ně bude připraven
animovaný program s množstvím soutěží, atrakcí a odměn.
●●●

• Po vydařeném loňském nultém ročníku proběhne 11. června

první ročník meziobecní olympiády, jehož se zúčastní družstva
z Tovéře, Dolan, Samotišek a Bělkovic-Lašťan. Opět budou
soutěžit jak jednotlivci v kategoriích muži, ženy a děti, tak rodinné štafety a družstva v nohejbale nebo plážovém volejbale.
Zájemci o reprezentaci naší obce se mohou s předstihem
hlásit na obecním úřadě. Podrobnosti zveřejníme na webových stránkách obce hned, jak je obdržíme.
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Z ČINNOSTI OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Na svém 11. veřejném zasedání, konaném 20. ledna 2016 a
12. zasedání ze dne 24. února 2016, přijalo zastupitelstvo obce
(ZO) následující rozhodnutí:

Bryks (el. revize obecního majetku), Bohuslav Niesner (servis
veřejného osvětlení) a Zeman s.r.o. (čištění kanalizací).
přípojka NNk a NNv přes obecní komunikaci
ZO schválilo žádost fy. ELMO-SA, zastupující investora paní Richterovou, k přípojce NNk a NNv vedoucí přes obecní místní komunikaci k parcele č.433/17, a to za předpokladu, že přípojka
el. energie bude provedena protlakem pod touto komunikací a
nenaruší tak žádným způsobem stávající skladbu a povrch této
dotčené komunikace „Samotišská“ , která je součástí místních
komunikací na obecním pozemku p.č.463/1.

Strategický rozvojový plán
Aktualizaci stávajícího plánu investic a rozpočtového výhledu
obce 2015-2019 je nutné provést dle nové metodiky. V úvahu
připadají dvě varianty: 1) vlastními silami nebo 2) externě za
úplatu 20 000 Kč. ZO bere tyto možnosti na vědomí a na příštím
zasedání rozhodne.
odsouhlasení investic na rok 2016
ZO schválilo pro letošní rok tyto investiční akce:
1) Chodník Dolany–Tovéř návaznost na investiční akci obce
Dolany (cca. 600.000 Kč), 2) rekonstrukce sportovního hřiště na
Kolibě (cca.150.000 Kč) – částečně z finančních darů, 3) dílčí část
dešťové kanalizace v lokalitě „Za Humny“ (cca. 600 000 Kč), 4) rekonstrukce místních komunikací U Lípy – dílčí část (cca. 500.000
Kč), 5) obnova historických památek, 6) příprava podkladových
studií pro cyklostezku a chodník Tovéř–Samotišky.

chodník Tovéř–Samotišky a cyklostezka – studie
proveditelnosti
ZO projednalo varianty, které přicházejí v úvahu při řešení realizace chodníku i s osvětlením mezi obcemi Tovéř a Samotišky
a realizaci cyklotrasy s napojením obce Tovéř a „chválkovickou“
cyklostezkou. Výsledkem tohoto jednání je pověření starosty a
místostarostky obce ve věci majetkového projednání (odkupu
pozemků nebo souhlasu se zmíněnou stavbou) tohoto záměru
se soukromými subjekty a subjektu státní správy.

projektová dokumentace na opravy, výstavby komunikací
ZO schválilo zadání projektové přípravy k následujícím opravám
– výstavbě místních komunikací (MK):
1) místní komunikace (MK) od č. 1 – p. Zástěra k č. 203 – p. Šlotíř
(JH část obce u Cihelny) 2) MK spojka od Lípy ke komunikaci
„Samotišská“- (p. Novák - pí Křepelková) - nutná společně s rekonstrukcí kanalizačního řádu 3) MK „Podhůry“- příjezdová komunikace k lesu 4) MK od lípy směrem k obecním bytovkám,
kombinace zámková dlažba, nový asfaltový koberec, společně s
osvětlením.

oprava místních komunikací.
ZO schválilo vytvoření dokumentace vedoucí k opravě místní
komunikace od lípy k bytovkám, společně s realizací dvou kusů
veřejného osvětlení na této místní komunikaci.
posílení veřejného osvětlení.
ZO schválilo posílení veřejného osvětlení v počtu 2 ks na místní
komunikaci od lípy k bytovkám, na pěší komunikaci nad rybníkem v počtu 1 ks a na polní cestě od pneuservisu směrem ke
hřbitovu v počtu 1 ks.

žádosti o dotace na jednotlivé projekty
ZO schválilo podání žádostí na tyto investiční záměry a akce:
1) Oprava a výstavba místních komunikací a chodníků, 2) rekonstrukce sportovišť a sportovních hřišť, 3) opravy historických
památek, 4) výstavba dešťové, splaškové kanalizace, 5) rekonstrukce-výstavba MŠ Tovéř.

finanční dar na opravu kostela
ZO schválilo finanční dar na opravu kostela v Dolanech, a to ve
výši 10 000 Kč.
auto pro technické zabezpečení obce
ZO konstatovalo, že malotraktor terra, jejž v současné době
využívají techničtí zaměstnanci obce, je z hlediska dopravních
předpisů nevyhovující a nevhodný k převozu materiálů většího
objemu, a proto pověřilo starostu prověřením možností nákupu
vhodného užitkového vozidla.

stanovisko k projektové dokumentaci
ZO schválilo PD č.1571 k rodinnému domu na parcele 453/21 v
k.ú. Tovéř, vypracovanou p. Lumírem Závodníkem - DAZ Tršice za
účelem ohlášení stavby.

●●●●●●●●●●●●●●●●●●

změna stavby před dokončením
ZO neschválilo dodatečnou změnu užívání stavby na pozemcích
p.č. 149, 148/1 a 148/3 v k.ú. Tovéř, a to z garáže-hobby dílny
a skladu na uskladnění zahradního nářadí na provozovnu-autoopravnu vozidel (p. Jančík), nicméně schválilo změnu stavby
spočívající v rozšíření půdorysu a zvýšení hřebenu střechy.

VŠEM NAŠIM OBČANŮM
PŘEJEME

sdružení prostředků mezi obcemi Tovéř a Dolany
ZO schválilo aktualizovanou smlouvu o sdružení prostředků mezi
obcemi Tovéř a Dolany v rámci zabezpečení obce jednotkou
požární ochrany dle nového občanského zákona.
vypsaná výběrová řízení
Na základě došlých cenových nabídek, které byly zveřejněny na
webu obce v souladu s platnou směrnicí o zadávaní veřejných
zakázek byly vybrány cenově nejvýhodnější nabídky: Elektro

VESELÉ VELIKONOCE!
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA V DOLANECH

Projekt Edison na Základní škole
Aloise Štěpánka v Dolanech

V posledním únorovém týdnu jsme na naší škole přivítali
6 zahraničních vysokoškolských studentů v rámci projektu
EDISON, který realizuje mezinárodní studentská organizace
AIESEC. V neděli tak k nám do Dolan přijeli Lima z Jordánska,
Leila z Gruzie, Lisa z Japonska, Clara z Brazílie, Neal z Číny a Peter z Egypta. Ubytování měli studenti zajištěné u rodin našich
žáků. Od pondělí do čtvrtka měli studenti ve třídách naší školy
připravené prezentace o svých zemích, které mimo různá videa,
obrázky a zajímavá vyprávění v angličtině doplnili hrami a ukázkami drobných předmětů ze svých rodných zemí. Žáci naší školy
si tak během těchto dvouhodinových bloků nejen procvičili
svou znalost angličtiny, ale dozvěděli se i spoustu zajímavostí o
zemích, z nichž studenti pocházejí. Žáci si rovněž vyzkoušeli psaní
odlišného písma, skládání origami nebo se učili tancovat gruzinský či egyptský tanec. Na závěr celého týdne si v tělocvičně školy
připravili zahraniční studenti pro naše děti tzv. Global Village
workshopy o svých zemích. Žáci od prvních až do devátých tříd si
přišli prohlédnout nachystané pohlednice, vlajky, mince a ochutnali také jídlo typické pro rodnou zemi studentů. Měli možnost
se převléknout za faraona či tanečnici, se studenty vřele komunikovali a na památku se s nimi fotili a sbírali od nich podpisy.
Na oplátku si pro studenty naši žáci připravili pěkné kulturní vystoupení a dívky z druhé třídy oblečené do hanáckých krojů jim
předaly dárky, které jsme si pro ně na památku připravili. Na
závěr vznikla i společná fotografie, jež nám bude připomínkou
této milé návštěvy, kterou někdy v budoucnu opět rádi zopakujeme. Projekt samotný byl pro nás všechny velkým přínosem.
Žákům přinesl nejen možnost zdokonalit se v anglické konverzaci, ale byl i příležitostí seznámit se s cizí kulturou a porovnat, v
čem jsou naše zvyky, tradice a přístup k životu podobné a v čem
se naopak rozcházejí.

Zápis do prvních tříd

V pátek 22. ledna proběhl na naší škole zápis do 1. tříd. V odpoledních hodinách jsme přivítali celkem 50 budoucích prvňáčků, na
které čekaly paní učitelky z I. stupně. Ze všech dětí, které se k
zápisu dostavily, bylo přijato celkem 42 budoucích žáků naší
školy. V příštím školním roce tak opět otevřeme dvě první třídy.
Z obce Tovéř nastoupí do první třídy celkem 5 dětí.

●●●●●●●●●●●●●●●●●●
nezApomeňte, že obecní
poplatky jsou splatné
k 31. květnu!

Uhraďte osobně na obecním úřadě , nebo převodem
na účet obce č.1800969359/0800 VS = číslo popisné

VŠICHNI DOBŘÍ RODÁCI
syn zůstat v Tovéři déle, než bylo původně plánováno. Boudníkovi se však na vesnici zalíbilo. V Dolanech dokonce vychodil první
a druhou třídu obecní školy. Z doby jen o málo pozdější pochází i
nejstarší dochovaný exemplář jeho korespondence:

Tuto rubriku většinou věnujeme osobnosti, která je s naší
obcí dlouhodobě svázána, tu a tam ovšem můžeme nečekaně
narazit na pozapomenuté nitky osudů lidí, kteří mají či měli k
Tovéři krátký, ale intenzivní vztah, jenž nějakým nesmazatelným způsobem poznamenal jejich další cestu životem. Jednou
z takových výjimečných osobností je i Vladimír Boudník, postava
uměleckého života, kterou můžeme bez nadsázky označit za
hrabalovskou.
Vladimír Boudník, jenž patří ke špičce naší poválečné grafiky,
se sice narodil 24. března 1924 v Praze, avšak jeho rodina
původně pocházela z Bystrovan a v roce 1912 se jeho prarodiče
přestěhovali do Tovéře, kde už přišel na svět jeho otec Josef. Rodina žila v domě, který byl v 70. letech minulého století zbourán
a který sousedil s domem č. 107 (dnešní Hudcovo). V době, kdy
Josef Boudník zemřel v Praze na tuberkulózu, byl jeho tříletý syn
právě na návštěvě u prarodičů. Matka, Jindřiška Boudníková, se
nemohla se ztrátou manžela dlouho vyrovnat, a protože navíc
pracovala jako zdravotní sestra na denní a noční směny, musel

Milá matičko a tatíčku,
Mockráte vám děkujeme za dopis. Jsme zdrávi. Chodíme na
pole. Už umím sekat jetel kosou a trávu srpem. Také umím
dělati víno. Vylíhlo se nám 17 kuřátek. 1 se udusilo, 2 zakousla
asi kočka. Holokrčku a Plnokrčku kohoutka si přivezu. Kolik máte
kuřátek?! Je mi zde pěkně. Když jsem přijel, vážil jsem 34 ¾ nyní
37 ½ . mám denně 2 až 3x hrnek mléka. S Ivoušem přijíždí strýček
Frantík a tetička Mářa hnedle každý den. Mockrát líbá mamičku,
tatíčka, babičku Jarku, Váš Vláďa.
Dopis je pravděpodobně spoluadresován nevlastnímu otci Jaroslavu Zikmundovi, za něhož se Jindřiška Boudníková provdala v
roce 1932. Po svatbě si pak vzala syna zpátky do Prahy. Boudníkův
životopisec Vladislav Merhaut zdůrazňuje, že zvláštní význam

7

ročník XXII

			

číslo 1

březen 2016

kální povaha však byla trnem v oku režimních správců kultury,
kteří se všemožně snažili, aby Boudníkovo dílo bylo po jeho
předčasné smrti zapomenuto. Nestalo se tak nejen díky snahám
neoficiálního Spolku přátel Vladimíra Boudníka, ale především
díky Hrabalovi, který byl svého času blízkým Boudníkovým
přítelem a učinil z něj hlavní postavu své knihy Něžný barbar z
roku 1973. V této vzpomínkové, asociativní próze, která se stala předlohou stejnojmenného filmu z roku 1989 s Boleslavem
Polívkou, Arnoštem Goldflamem a Jiřím Menzelem v hlavních
rolích, vylíčil Hrabal přátelství trojice umělců věčně se scházející u piva a diskutující o umění všeho druhu. V knize i v životě
Hrabal své přátele – živelného Boudníka, který se chvíli dokáže
radovat ze života, aby pro něj vše rázem ztratilo smysl, a neustále se vztekajícího literáta Bondyho – doplňoval svou klidnější
a rozvážnější povahou. Ve své próze se Hrabal pokusil vyjádřit
k poslání umělecké tvorby a vylíčil lidskou tragédii geniálního
umělce, který až příliš úzce spojoval smysl své existence se svou
tvorbou. Jako továrenský dělník, milovník periférie a představitel
totálního umění si „Vladimírek“ z fabriky udělal svůj ateliér. Při
své umělecké činnosti byl velice akční a využíval k ní vše, co mu
přišlo pod ruku. Na továrenských strojích perforoval železné pláty, v ulicích Prahy zase dotvářel obraz opadané omítky a k činu
vybízel i kolemjdoucí. Jeho snahy ale postrádaly u ostatních lidí
odezvu, což ho nakonec dovedlo až k zoufalému a zároveň vysvobozujícímu kroku…
Vladimír Boudník ukončil svůj život za ne zcela vyjasněných
okolností 5. prosince 1968. Za poměrně krátký čas stihl vytvořit
mnohovýznamové grafické dílo nebývalé kvality. Jeho genialita
z něj učinila tragickou oběť své doby, kterou svou originalitou
předběhl o mnoho let.

Dům, v němž Vladimír Boudník prožil rané dětství (uprostřed, před
demolicí v 70. letech); vlevo Rajhelovo (rovněž zbouráno),
vpravo dnešní Hudcovo.

měla mít pro Boudníka jeho tovéřská babička, která v něm rozvíjela fantazii. V jednom ze svých oficiálních rozhovorů, otištěném
v časopise Výtvarná práce v roce 1967, kdy už se stal Vladimír
Boudník z vysmívaného experimentátora uznávaným grafikem, o
svém mládí v Tovéři prozradil toto: „Tam ve mně pěstovali obrazotvornost: měsíc, mraky, různé útvary, siluety stínů, které se objevovaly na zdech, když svítili petrolejovou lampou.“
Tento způsob vidění se později stal ústředním principem Boudníkovy teorie explosionalismu. V jeho Druhém manifestu se
dočítáme: „Většina z nás si pomocí fantasie vytváří z mraků, skal
nebo olova litého o Vánocích různé světské podoby. Právě tak je
tomu, zahledíte-li se na oprýskanou zeď, žíly mramoru. Vidíte
tváře, postavy… Vše se prolíná, oživuje. Uvedené prvky rozjitřily
staré prožitky, uložené ve vašem mozku ve formě vzpomínek. Vy
vidíte svoje nitro převedené do dvou rozměrů, tedy do plochy.
Stačí překresliti nebo přemalovati viděné na papír. Zmocňujete
se svého nitra, a tím je činíte srozumitelné svému okolí.“
Boudník se téměř celý život pohyboval v neoficiálních kruzích, především ve skupině umělců, která se formovala kolem
brněnského rodáka Bohumila Hrabala v pražské Libni a do které
patřil například spisovatel Egon Bondy, violoncellista Národního
divadla Karel Marysko nebo náš nejznámější kolážista Jiří Kolář.
Svými originálními výtvarnými postupy, především aktivní, strukturální a magnetickou grafikou, zásadně ovlivnil československou
uměleckou scénu šedesátých let, jeho nepřizpůsobivá a radi-

(Za materiál k tomuto textu děkujeme nezávislé kurátorce a grafičce
Evě Čapkové, z jejíhož článku Raná léta Vladimíra Boudníka v Tovéři u
Olomouce vydaného v revui Krok, č. 3/2015 jsme čerpali.)
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