ročník XXII

			

číslo 3

říjen 2016

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). Do tohoto čísla přispěli: Marta Šubrtová,
Miroslav Majer, Pavla Ondrušková, Michal Šubrt

UDÁLO SE V ČERVENCI, SRPNU A ZÁŘÍ

Tovéřské hody

Poslední číslo zpravodaje vyšlo krátce před tovéřskými hody,
a proto dnes začneme vzpomínkou na ně. Každoroční hodová
slavnost, která letos připadla na úterý 5. července, začala
mší svatou u místní kapličky, v průběhu dopoledne po vesnici
vyhrávala dechová kapela Dolanka a společenské hodové
odpoledne se rozproudilo u Koliby ve dvě hodiny po poledni.
Letošní zajištění hodové zábavy si vzala na starost organizační
agentura Martina Vlka, které se podařilo vytvořit pohodovou
prázdninovou atmosféru s programem hlavně pro děti. Letos
se mohli zájemci projet historickým vozidlem, shlédnout vystoupení kynologického kroužku ze Šternberka, letovou ukázku
ultralehkého vrtulníku či prezentaci integrovaného záchranného
sboru našeho kraje. Ti znavenější se v červencovém parnu mohli pokochat pohledem na sličné mažoretky, ochutnat několik
grilovaných specialit nebo si zanotovat s cimbálovkou Záletníků.
Chybět nemohla ani závěrečná hasičská pěna, do které se vrhly celé houfy dětí. Večerní zábavu pak sice na chvíli nabourala
dešťová přeháňka, po ní se už ale díky sladěnému Yantar Bandu
jen a jen tancovalo.
Pokud jste na letošních
hodech chyběli, rádi bychom vám jejich atmosféru alespoň zprostředkovaně přiblížili a snímcích Moniky Srovnalové,
která se role hodové dokumentaristky zhostila na
výbornou a jíž děkujeme
za obrazový příspěvek.
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Cesta pohádkovým lesem

První zářijové sobotní odpoledne se konala už popáté Cesta
pohádkovým lesem. V pěkném počasí si přišlo zasoutěžit 200
dětí a společně v doprovodu rodičů a prarodičů se vydali na
bezmála tříkilometrovou trať, kde je čekalo sedm stanovišť s
pohádkovými bytostmi. Tento rok byl výjimečný nejen v tom, že
obec na tuto akci získala dotaci od Olomouckého kraje, ale také
tím, že na ni osobně zavítal i bývalý olomoucký primátor, krajský
hejtman a současný senátor Martin Tesařík. Kromě zábavy, o niž
se postaral již ostřílený tým pohádkových dublérů, kterým nečiní
potíže vtělit se i do tak náročných rolí, jako jsou králíci z klobouku
nebo Fiona se Shrekem, nám přibyla ještě jedna příjemná, téměř
rodičovská starost – peníze získané ze vstupného (bezmála
6000 korun) byly poukázány na sponzorskou adopci zvířátka ze
svatokopecké zoo, které si děti ve cvičném referendu vybraly:
kamerunského kozlíka jménem Viktor. Pokud byste si chtěli
připomenout atmosféru této povedené akce, můžete shlédnout
komentovanou videoreportáž našich amatérských publicistů,
kterou naleznete na webových stránkách obce na www.tover.cz
– fotogalerie akcí.

Peklo nemusí být žádná hrůza, když v něm poznáte známé
tváře...

V tovéřském lese na takto vyšňořené indiánečky ... ani na takovou zakletou krásu
za jiných okolností rozhodně nenarazíte.

Cipísek vypadal sice poněkud odrostlejší než leckterý z přítomných
rodičů, ale bavil stejně neodolatelně jako zelené stálice.

A to ani kdybyste denně vstávali a cvičili,
protože je ráno...!

Sladké účetnictví bylo prozřetelně svěřeno do péče
cukruvzdorných strážkyň pokladny.
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Ochotníci opět nezklamali

Prvního října jsme v naší obci přivítali další soubor divadelnických nadšenců. Jeden z posledních letošních teplých dní sice
lákal spíše ven, avšak komedii Rozpaky zubaře Svatopluka
Nováka si nenechalo ujít přes padesát diváků. Děj se odehrává
na zubním oddělení jednoho nejmenovaného zdravotnického
zařízení. Titulní postavou je znamenitý dentista a veskrze kladný
hrdina s jednou malou vadou: občas bývá poněkud nerozhodný…
Od toho má ale v sále diváky, kterým se dění na jevišti na chvíli
dostane do rukou a mohou Svatoplukovi poradit. Mohu říci, že
i na amatérských divadelnících je vidět, jak do svých rolí dávají
nasazení a duši, takže kulturní zážitek může být srovnatelný s
leckterým větším divadlem. Výhoda toho našeho je, že za ním
nemusíme nikam jezdit! Už teď se těšíme na další, listopadové
představení, které určitě přiláká do našeho improvizovaného
hlediště opět dostatek příznivců kultivované zábavy.

PŘIPRAVUJEME

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

VÝLET DO VINNÉHO SKLEPA

HALLOWEEN

• V sobotu 5. listopadu pořádá obec každoroční výpravu do

• Pravidelný podzimní průvod dětí s lampiony pořádaný místní

ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

• Prostějovský spolek Moje divadlo uvede 19. listopadu v kulturním domě bláznivou britskou konverzační komedii Klíč pro
dva o tom, jak ve svém bytě bez úhony přežít setkání svých
milenců, jejich manželek a dávných přátel. Vstupné 60 korun,
začátek v 17.00 hodin, předprodej vstupenek na OÚ v Tovéři
od 7. listopadu.

moravských vinných sklepů, opět do osvědčeného 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 31. října, tovéřští mají přednost. Kapacita
je vzhledem k počtu míst v autobusu omezena na 35 osob.
Odjezd je plánován na 14:00 hodin od obecního úřadu.

matéřskou školkou se uskuteční v úterý 1. listopadu od 17:00
hodin.

LISTOPADOVÉ PŘEDSTAVENÍ

• V adventním čase vás srdečně zveme na rozsvěcování vánočního stromu v Tovéři, který se rozzáří v pátek 2. prosince.
Jako tradičně si budete moci vychutnat tovéřský punč, těšit
se na vystoupení dětí z mateřské školy, vyslechnout zamyšlení
otce Vojtěcha z Dolanské farnosti a užít si pohodovou hudební kulisu skupiny Heřmánek.

TURNAJ V BADMINTONU

• V loňském roce se experimentálního turnaje v badmintonu
zůčastnilo celkem dvacet hráčů, a proto budou mít i letos příznivci tohoto svižného sportu možnost zúročit svou kondici
v dalším klání. Podmínkou je přihlásit se do 31. října esemeskou na čísle 731 900 647 a poté uhradit startovné 200,Kč. Na obecním webu bude zveřejněn seznam přihlášených
účastníků i s kontakty a bude na každém, aby si s ostatními
protihráči dohodl utkání v čase, který oběma nejlépe vyhovuje. Podrobná pravidla budou včas zveřejněna na obecním
webu a výsledky budou průběžně vyvěšovány.
VÁNOČNÍ POSEZENÍ SENIORŮ

• Srdečně zveme všechny naše starší spoluobčany na předvánoční posezení. Kromě tradičního hudebního a pěveckého
doprovodu paní Mohaplové a občerstvení zdarma se můžete
těšit na oblíbenou výměnu sousedských vánočních dárků
a retro-výstavku pozapomenutých předmětů z nedávné i
vzdálenější historie, do které můžete přispět i vy. Věříme,
že i letos se v sále kulturního domu sejde hodně zajímavých
„exponátů“.

3

19. listo pad u 201 6 v 17:0 0 hod in
v kult urn ím dom ě v TOV ÉŘIcena 60,- Kč

předprodej vstupenek na Obecním

úřadě od 7. 11. 2016

ročník XXII

			

číslo 3

OSTATNÍ ZPRÁVY

říjen 2016

Kabelová televize

jak jsme již několikrát avizovali, v listopadu tohoto roku
dojde k úplnému ukončení provozu kabelové televize,
jednak z důvodů zvyšujícího se nezájmu uživatelů o tuto
službu, především ale díky nerentabilitě provozování
této služby ze strany obce. Občany, kteří jsou doposud
připojeni, proto vyzýváme, aby si sami nebo po dohodě
s obecním úřadem zajistili jiný způsob příjmu televizního
signálu.

Zastávka a okolí

Možná jste zaznamenali, že jsme zvelebili část kryté autobusové
zastávky, aby alespoň provizorně odpovídala potřebám cestujících. Uvědomujeme si, že zastávka a okolí jsou v nevyhovujícím
stavu, který nelichotí obrazu naší obce, ale není to proto, že bychom tuto záležitost opomíjeli. I přes zmařený projekt revitalizace
návsi budeme dál hledat způsoby, jak tento prostor co nejúčelněji
oživit, aby se opět stal srdcem naší vsi. Někteří z vás také projevili
starost o patnáctiletou lípu, která stojí v blízkosti zastávky a začala
náhle usychat. Místní dřevoznalci nicméně nevylučují možnost,
že v novém vegetačním období znovu obraší. Proto jsme se rozhodli ji nyní nekácet a vyčkat do jara.

Chodník Tovéř – Dolany

Stále dostáváme dotazy, kdy už se konečně začne budovat chodník do Dolan. Vzhledem k tomu, že veškerá dokumentace je
již připravena, zastupitelstvo se nakonec rozhodlo nečekat, až
obec Dolany začne realizovat úpravu okolí základní školy, na níž
bude náš chodník navazovat, a do konce roku vypíše výběrové
řízení na zhotovitele. Můžeme vás ujistit, že je to jedna z našich
hlavních investičních priorit v příštím roce. Bude-li se vše vyvíjet
podle předpokladů, bude tato akce zrealizována již na jaře 2017.
Předpokládané náklady na tuto zakázku činí 500.000,- Kč.
Je nám líto, že se tento projekt neuskutečnil již v letošním roce,
jak jsme plánovali; průtahy s touto důležitou investicí byly spojeny s výkupem pozemků, na kterých nyní leží současný nevyhovující chodník. Radost nám bohužel kazí skutečnost, že z celkových
zhruba 250 délkových metrů chodníku bude v novotě pouze
část o délce 220 m, zbývajících 30 m chodníku v zámkové dlažbě
nebude, protože se obec s majitelkou pozemků nedohodla.

Rekonstrukce tenisového hřiště
Příprava na rekonstrukcI tenisového kurtu, který byl vybudován v roce 1997, trvala více než půldruhého roku.
Úpravy spočívaly hlavně ve výměně obvodového pletiva
a instalaci mantinelů, položení 30 čtverečních metrů sportovního povrchu a instalaci basketbalového koše. Možnosti
sportovního vyžití se tím rozrostly o další sporty, jako je
florbal a basketbal. Celkové náklady na tuto přeměnu
činily 183.260,- Kč, od dárců se obci podařilo získat 80 tisíc.
Věříme, že tato rekonstrukce přispěje k tomu, aby sportovní nadšenci z naší obce nemuseli pro své vyžití vyhledávat jiná sportoviště v okolí v takové míře jako doposud.

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
STARONOVÉ TÉMA: OBEC A ODPADY
Žijeme v době, která se na jedné straně vyznačuje vysokou
životní úrovní, na druhé straně se musí vyrovnávat s důsledky
blahobytu, z nichž nejmarkantnějším je právě zvýšená produkce
odpadů. Již nejde jen o to, že se odpadový materiál někde hromadí, ale v posledních desetiletích již představuje riziko pro naše
samotné zdraví.
Přestože Češi patří již řadu let k nejsvědomitějším „třídičům“
odpadu na světě, není nám to příliš platné, když jsme zároveň
i na špici těch nejméně ohleduplných producentů odpadů. To
znamená, že si svou svědomitou snahou třídit paradoxně život
nijak neulehčujeme. Může za to především obecně rozšířená
představa, že kvalitní zboží je to, které je kvalitně zabalené.
Proto obrovský podíl komunálního odpadu tvoří právě obalové
materiály. A díky tomuto trendu produkce odpadů stále roste.
Pokud tedy nechceme zvyšovat místní poplatky za odvoz a likvidaci odpadů, je třídění odpadu jedinou cestou, jak náklady na
odpadové hospodářství snižovat.
Jsme rádi, že jsme se je u nás v obci naučili alespoň kvalitně
třídit: podle statistik Technických služeb města Olomouce patří
Tovéř ve třídění odpadů k těm lepším, což je povzbuzující zjištění.
Přesto je na našem již zavedeném systému třídění odpadů stále
co vylepšovat.
Například v oblasti bioodpadu. Každá domácnost má možnost disponovat vlastní popelnicí na bioodpad a je potěšitelné, že této

možnosti využívá zhruba 70 % obyvatel Tovéře. Přesto se podle
posledních rozborů v běžném komunálním odpadu stále nachází
přibližně 49 % biologicky rozložitelných složek. Zde je opravdu
velká rezerva, kde ještě ušetřit: zatímco bioodpad v popelnicích
na komunální odpad nás stojí 1.089,- Kč za tunu, za bioodpad v
nádobě k tomu určené zaplatíme pouze 400,- Kč za tunu. Je to
výzva pro ty z vás, kteří popelnici na bioodpad doposud nemají,
zvláště pokud si uvědomíte, že za svoz tohoto odpadu neplatíte
nic navíc. Jedinou investicí pro vás bude plastová nádoba, která
běžně přijde na 1.100,- Kč; pokud ji však odeberete od obce,
bude vás její pořízení stát jen 400,- Kč.
Co konkrétně patří do bioodpadu? Tráva, listí, piliny, zbytky rostlin, kořeny a listy zeleniny, květiny, shrabky ze záhonů a trávníků,
zemina z květináče, nastříhaný či štěpkovaný odpad z řezu keřů
a stromů, odpad z kuchyně rostlinného původu, spadané ovoce
(to prosím prokládejte trávou a řezem z keřů), a dokonce i pytlíky od čaje, kávová sedlina nebo vaječné skořápky. Omezeně
také můžete do bioodpadu odhazovat zbytky jídel, avšak pouze
tuhé. Na druhou stranu do bioodpadu nepatří: tekuté zbytky
jídel, odpad z kuchyně živočišného původu (maso, kosti), uhynulá zvířata, biologicky nerozložitelné přírodní látky a jiné odpady.
V poslední době jsme podnikli několik kroků, od nichž si slibujeme další zefektivnění likvidace odpadů. Již rok funguje pod
lesem velkokapacitní kontejner na bioodpad určený zejména
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pro chataře, kteří produkují značné množství tohoto druhu odpadu, ale současně mohou tohoto sběrného místa užívat i ostatní obyvatelé. Na jaře jsme také umístili další dvě nádoby na
tříděný odpad (na papír a plasty) u cesty od bytovek k lípě. V
zóně tříděného odpadu u obchodu je rovněž nově nainstalována
nádoba na drobný elektroodpad, kam lze ukládat například vybité baterie, klávesnice, kalkulačky, mobilní telefony, elektrické
hračky a další vysloužilé elektrospotřebiče, které se vejdou do

říjen 2016

otvoru 30 × 50 cm, což odpovídá standardní velikosti počítače. I
když se zdá, že si naše obec v hospodaření s odpady stojí relativně
dobře, stále se mezi námi najdou tací, kteří nejenže smysl třídění
doposud nepochopili, ale dokonce za kontejner považují veřejná
prostranství, příkopy a poslední zbytky zeleně v našem okolí.
Přesto se odvažujeme doufat, že i tito lidé si nakonec osvojí to
nejzákladnější pravidlo lidského soužití, jež nabádá: Co nechceš,
aby druzí činili tobě, nečiň ty jim.

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
čestný občan

Přestože obec Tovéř patří z hlediska intenzity příměstské
výstavby v olomouckém okrese k nejpostiženějším, rozhodla se po několika desetiletích v přírodní retenční nádrži pod
lesem zabydlet malá populace čolka velkého, který se řadí
k zvlášť chráněným druhům obojživelníků. Zda se mu bude
v naší lokalitě dařit i nadále, budou v následujících letech
sledovat olomoučtí přírodovědci. Máme radost, že tito
tvorové opět nacházejí domov v krajině, k níž v minulosti
nerozlučně patřili, a oceníme, budete-li respektovat jejich
právo na život v bezprostřední blízkosti vašich obydlí.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
životní jubilea
říjen:
listopad:

Miroslava Hilšerová

65 let

Zdeněk Héda

90 let

Svatava Němečková

70 let

		 Zdeňka Hudcová

70 let

prosinec:

65 let

Anna Vodová

		 Marie Opichalová

65 let

Blahopřejeme!

NOVĚ NArození
Dne 12. června se rodičům Ivetě Veselé a
Tomáši Kristkovi narodila dcera Rozálie.
Přejeme do života hodně štěstí a lásky!

Z ČINNOSTI OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Z 15. veřejného zasedání konaného dne 22. června:

nost ředitelů malotřídních škol ze 24 na 20 hodin týdně. Na
základě této skutečnosti bude stávající chod MŠ posílen o další
pracovní úvazek z důvodu zabezpečení pobytu dětí venku,
pokud počet dětí přesáhne limit dle vyhlášky o předškolním
vzdělávání, a to formou hodinové pracovní dohody.
Dále bylo ZO seznámeno se zprávou týkající se zajištění stravy pro děti s dietním nebo jiným omezujícím faktorem stravování. Vzhledem ke stávajícím prostorám bude zapotřebí
úprava kuchyňky. Jedná se o instalaci zásuvných dveří, čímž
vznikne prostor pro novou lednici, která je v tomto případě
nutností pro možnost výdeje stravy dětem v jiném stravovacím režimu. Touto záležitostí je pověřen starosta obce, termín dokončení prací v červenci.
ZO schválilo navýšení výdajového rozpočtu na chod MŠ
Tovéř do konce roku 2016 o 12.000,- Kč za účelem pokrytí
současného chodu MŠ Tovéř dalším pracovním úvazkem, v
souvislosti s výše uvedeným nařízením vlády č.239/2015.
Pokud tyto prostředky obdrží mateřská škola od MŠMT, budou navýšené prostředky vráceny obci.
• letní brigádní činnost
Brigáda bude určena především pro toveřskou mládež, která
má ukončenou základní školní docházku a bude zaměřena na
natěračské práce v areálu Na kolibě a zastávce, úklid krajnic
na místních komunikacích, atd. Cílem brigády je mimo jiné i

• pasport veřejného osvětlení

Pasport veřejného osvětlení obec obdrží až po instalaci zbylých světel veřejného osvětlení; starosta obce zajistí nabídky
pasportu, jehož elektronická podoba bude v systému vícevrstevného zobrazení dalších inženýrských sítí.
• postup řešení v záležitosti obecního bytového domu č. 171
Zastupitelstvo obce (ZO) bylo seznámeno s průběhem jednání s nájemníky bytového domu a schválilo cenu za prodej
uvažované části pozemku u bytového domu 248/1 v k.ú.
Tovéř, stanovenou znaleckým posudkem na 1.310,- Kč / m2,
tj. cenu obvyklou. Následně schválilo použití prostředků na
investice do bytového domu č. 171, získaných z případného
prodeje části zmíněného pozemku, a to do výše 50 % .
• geometrický plán – lokalita bytového domu č. 171
ZO schválilo rozdělení obecních pozemků 248/1 a247/1 v k.ú.
Tovéř, které bezprostředně souvisí s okolím bytového domu
č.p.171 s tím, že na základě tohoto dokumentu ZO souhlasí s
vypracováním GP, který bude základem dohody o narovnání
mezi obcí a nájemníky bytového domu č.p. 171.
mateřská
škola – nový úvazek
•
ZO se seznámilo s nařízením vlády č.239/2015, které vstupuje
v platnost od 1.9.2016, podle něhož se mění vyučovací povin-
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vytvoření vztahu k hodnotám obce. ZO schválilo čtyři úvazky
po 40 hodinách a mzdou 70 Kč/hod.
• elektronická aukce na energie
ZO schválilo zapojení do hromadné červnové elektronické
aukce spol. ENTER plex s.r.o., na komodity plyn a el. energie s
fixaci tarifů po dobu 2 let a účinností od 1.1.2017.
• smlouva na opravy veřejných komunikací
ZO odkládá rozhodnutí o schválení předložené smlouvy o
stanovení podmínek opravy veřejných komunikací mezi
obcí a investorem rodinného domu v katastru obce Dolany
p. Odstrčilem nejen vzhledem ke krátkému času na prostudování, ale hlavně k nedostatkům, které tento původní návrh
obsahoval, a to zejména ohledně doby trvání smlouvy a místa
určeného k překladu materiálu. (Při stavbě domu se počítá s
projížděním zvýšeného množství nákladních vozidel se stavebním materiálem obytnými částmi obce.) Původní místo obecního pozemku k tomu určené ZO zamítlo z důvodu blízkosti
MŠ, dětského hřiště a louky, kterou děti využívají k pohybové
aktivitě. Nové místo k tomuto účelu vyhovující obec nevlastní; ZO doporučuje stavebníkovi jednat s majitelem pozemku
u cihelny, který by k tomuto účelu byl nejvhodnější. Obec
zprostředkuje tuto schůzku a bude nápomocna při jednání.
posílení
kapacity zásobovacího řádu pitné vody
•
Nový vodovodní přivaděč, jehož realizace je plánována v
nejbližších letech, povede přes katastrální území obce Tovéř,
obyvatelé obce mohou být po realizaci projektu na nový
přivaděč napojeni.
ZO schválilo podání žádosti na aktualizaci Plánu rozvoje
vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje z důvodů přípravy
projektu „Posílení kapacity zásobovacího řadu VDJ Droždín
II – Dolany“ k možnosti financování z Operačního programu
Životní prostředí 2014-2020, jehož investorem je obec Dolany.
mimořádný
členský příspěvek
•
Mimořádný příspěvek Mikroregionu Šternbersko ve výši
20.000,- Kč bude použit na již dříve zmiňovanou investici obce
Tovéř – zpracování programu rozvoje obce (strategický rozvojový plán). Možnost nabídky zpracování tohoto důležitého
dokumentu Mikroregionem Šternbersko využilo 11 obcí.
ZO vzali na vědomí usnesení a závěry z valné hromady Mikroregionu Šternbersko, která se konala 21.6.2016, především pak
výsledek hlasování o rozpočtu na roky 2016 a 2017 v případě
realizace projektu centra společných služeb, a odsouhlasili
členský příspěvek na rok 2016 ve výši 7,- Kč za obyvatele, pro
rok 2017 pak jeho zvýšení na 19,- Kč za obyvatele.

říjen 2016

zhodnutí o nejvýhodnější nabídce, a to po skončení lhůty pro
zaslání písemných nabídek. Záměr odprodeje hasičského vozu
VW byl zveřejněn na úřední desce 11. 7. 2016.
• výsledky elektronické aukce
ZO bylo seznámeno s výsledky elektronické aukce. Díky ní
se předpokládá celková úspora energií v období od 1.1.2017
do 31.12.2018 ve výši cca. 65.000,- Kč. Dodavateli energií
zůstávají Pražská plynárenská a Ampér market.
• chodník Tovéř - Dolany, realizace
ZO pověřilo starostu k vypsání výběrového řízení na realizaci
akce chodníku Tovéř-Dolany s termínem zahájení prací na jaře
2017 s tím, že kritéria rozhodnutí o nejvýhodnější nabídce
budou z 90 % cena a 10 % termín. Součástí poptávky je obcí
schválená standardní smlouva o dílo.
• obecní bytovky - příprava smlouvy o narovnání
Byl vypracován Geometrický plán č. 393-4042/2016, který
rozděluje obecní plochu okolo bytového domu č.p.17 a který
bude základem pro vypracování dohody o narovnání mezi
obcí a nájemníky bytového domu. Záměrem je prodej nebo
pronájem nynějším nájemníkům (budoucím majitelům)
dohodnuté výměry, která vychází z tohoto geometrického
plánu. Právní rámec této dohody bude zpracován do 21. září.
nová
• směrnice o zadávání veřejných zakázek
ZO schválilo Směrnici č.1/2016 ( příloha č.5) o zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu, jež nahrazuje stávající
Směrnici č.2 /2014.
• obecně závazná vyhláška o nočním klidu
Na základě novely zákona o přestupcích ZO schválilo OZV
č.1/2016 o nočním klidu. Tato smlouva nabude účinnosti 15.
dnem po dni vyhlášení na úřední desce.
• smlouva o poskytnutí dotace
ZO schválilo smlouvu mezi Olomouckým krajem a obcí Tovéř
o poskytnutí dotace ve výši 35.000,- Kč.
• místní komunikace
ZO chce v příštím roce využít dotační možnosti na opravy místních komunikací, proto ke stávajícímu zadání projektových
dokumentací (opravy cesty od lípy k obecním bytovkám č. p.
171 a opravy cesty společně s výstavbou dílčí části dešťové
kanalizace od RD č. p. 1 jižním směrem k lokalitě Za humny,
jež by se měly realizovat v příštím roce) přidá projekt opravy
místní spojovací komunikace mezi silnicemi na Samotišské
a U lípy, jež bude zahrnovat rekonstrukci stávající splaškové
kanalizace a opravu povrchu. ZO pověřilo starostu zajištěním
projektové přípravy.
Další lokalitou pro uvažovanou výměnu povrchu je 315 m
polní cesty Za humny.
• sankce dlužníků – místní poplatky
ZO schválilo zpřísnění sankcí za neuhrazení místních poplatků
občanů v roce 2016, a to stoprocentním navýšením dlužných
částek, které nebudou uhrazeny do 30.9.2016. Dlužníci budou písemně vyzváni k uhrazení závazků vůči obci, poté
bude záležitost předána právnímu zástupci obce k soudnímu
vymáhání.
nový
• přivaděč vodovodu pro obce Tovéř a Dolany
Obec Tovéř zastoupená starostou obce M. Majerem hlasovala pro podání žádosti na aktualizaci Plánu rozvoje vodovodů
a kanalizací Olomouckého kraje a o realizaci projektu obce

•••••••••••••••••••••••••••••••••••
Z 16. veřejného zasedání konaného dne 31.srpna:

• zveřejnění prodeje obecního majetku

ZO schválilo zveřejnění prodeje obecního majetku, konkrétně
malotraktoru Husqvarna a suťového kontejneru o objemu
3 m3 a pověřuje starostu rozhodnutím o novém majiteli, na
základě došlých písemných nabídek, po skončení 15denní
lhůty od zveřejnění prodeje tohoto majetku na úřední desce,
tj. 19. září v 9:00, s tím, že kritériem nejvýhodnější nabídky
bude nejvyšší nabídnutá cena.
prodej
hasičského vozu VW Transportér
•
ZO schválilo zveřejnění prodeje hasičského vozu VW za nejvyšší
nabídnutou cenu a pověřuje tímto starostu obce ve věci ro-
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Dolany „Posílení kapacity zásobovacího řadu VDJ Droždín II –
Dolany“, jež řeší vybudování nového vodovodního přivaděče
s vyšší kapacitou dodávky pitné vody. Dílčí připomínky k
předložené PD budou písemně předány.
Nový vodovodní přivaděč povede přes katastrální území obce
Tovéř, obyvatelé obce mohou být po realizaci projektu na
nový přivaděč napojeni.
ZO odsouhlasilo PD pro stavbu nového přivaděče vodovodu a
umístění vodovodu do místní komunikace ve správě obce.
• koupě čerpadla na ČOV
ZO schválilo koupi výkonnějšího čerpadla na ČOV na základě
předloženého cenového průzkumu, a to od firmy DDOR z
Hněvotína.
• dotační titul na nástavbu MŠ
ZO se seznámilo s dotačními možnosti, které budou vypsány
v blízké době na realizaci projektu nástavby objektu MŠ,
především z ITI Olomoucká aglomerace, MŠMT a IROP,
zaslané společností Expirit a zasílá vyplněný projektový záměr
pro možnost čerpání dotace z ITI.
• správní žaloba proti výstavbě montovaného domu
ZO podalo správní žalobu ve věci rozhodnutí krajského úřadu,
odboru strategického rozvoje, ohledně povolení výstavby
montovaného domu na parc. č. 433/15 (firma Staving). Obec
dlouhodobě nesouhlasí s nevhodným architektonickým rázem stavby a vzhledem k jejím dispozicím zpochybňuje avizovaný účel stavby pro rodinné bydlení.

UPOZORNĚNÍ
Již několik měsíců se můžete na vývěskách a inzertních plochách v obci setkávat s různými výzvami, které
směrují vaši pozornost na webové stránky obec-tover.cz.
Považujeme za nutné vás znovu informovat, že žádná z
těchto inzerovaných akcí není aktivitou obecního úřadu
ani s ním nebyla nijak projednána. Zřizovatelem uvedených stránek je soukromá stavební firma Staving Olomouc s.r.o., která je vlastníkem rozsáhlých pozemků
na hranici současné tovéřské zástavby. Tato společnost
dlouhodobě usiluje o začlenění těchto zemědělských
ploch do zastavitelného území, aby na nich mohla realizovat své stavební projekty. Vzhledem k tomu, že obyvatelé
Tovéře se většinově staví proti dalšímu rozšiřování hranic
obce a prioritou našeho strategického rozvoje je uchování venkovského charakteru prostředí, v němž na rozdíl
od developerů žijeme, nepovažujeme za vhodné aktivity
této firmy jakkoli podporovat. Připomínáme, že oficiální
stránky naší obce jsou www.tover.cz.

●●●●●●●●●●●●●●●●●●

TICHÝ BOJOVNÍK
Pokaždé nás velmi potěší, když se v naší malé vesnici objeví osobnost, na jejíž úspěchy můžeme být právem hrdí. A je pozoruhodné, že se o těchto lidech většinou dozvíme naprostou náhodou.
Jak se zdá, výjimeční lidé bývají rádi velmi nenápadní… Když jsme
před časem publikovali článek o tovéřské vítězce Pražského maratónu Šárce Macháčkové, vůbec jsme netušili, že doslova pár
kroků od jejího rodného domu v tovéřských Podhůrách vyrůstá
další mimořádně nadaný a úspěšný sportovec.
Matěje Zdařila na ulici běžně nepotkáte; většinu času stráví ve
školní lavici, doma a především v tělocvičně. I když se orientálním
bojovým sportům, konkrétně čínskému wu-šu, věnuje teprve
pátým rokem, stačil se už ve své kategorii stát dokonce mistrem České republiky. V loňském a letošním roce se jako nejlepší
Moravák dostal do vybrané skupinky českých juniorů, kteří měli
možnost za doprovodu mistra Wenga Si-Chunga a dvou dalších
instruktorů z České federace wu-šu vycestovat do Číny a celý
měsíc trénovat přímo v jedné z národních výcvikových škol ve
Wen-čou. „Byla to drsná zkušenost, ale hodně mi dala,“ vzpomíná
patnáctiletý šampión na náročné tréninky, které absolvoval se
svými čínskými protějšky dohromady devět hodin denně. Tam
si také uvědomil, jak propastný rozdíl je ve výkonnosti asijských
a evropských sportovců v tomto odvětví. „Jenom málokdy se
nějakému Evropanovi podaří dostat mezi nejlepší pětici na mistrovství světa, ale kdo ví, když se budu zdokonalovat tak jako dosud, třeba i v takové konkurenci budu mít jednou štěstí,“ dodává
Matěj a je vidět, že je rozhodnutý jít svému snu naproti.
Ačkoli začínal s jemnější soutěžní disciplínou „dlouhé pěsti“
(čchang-čchüan), oblíbil si nakonec tu tvrdší, nan-čchüan neboli
„jižní pěst“, v níž během posledních čtyř let posbíral všechny své
dosavadní vavříny: 1. místo na šampionátu v Itálii, jedenkrát 1. a

dvakrát 2. místo na dalším evropském šampionátu v Maďarsku,
dvakrát 1. místo na Czech Open Praha, 1. místo v juniorské lize
Kuřim a 2. místo na mezinárodním turnaji na Slovensku.
A protože čínská bojová umění jsou proslulá svou všestranností,
začíná se věnovat i boji s holí a se šavlí. I když je Matěj teprve na
začátku své cesty za opravdovým mistrovstvím, jeho dosavadní
úspěchy a nadšení dávají tušit, že o něm v budoucnu ještě hodně
uslyšíme. A také věříme, že jej brzy i naživo uvidíme!
Marta Šubrtová
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VŠICHNI DOBŘÍ RODÁCI: VOJTĚCH KIMMEL
Dagmar. S technicky propracovanou tvorbou pak Vojtěch Kimmel
vystupoval v rámci Amatérského filmového klubu Olomouc, kde
každoročně hodnotili díla místních i uznávané československé
kapacity.
„Byli jsme doma takový amatérský filmový štáb. Neměli jsme
profi filmovou techniku, titulky jsme vystříhávali z písmenek z
novin, ale pro nás bylo hlavní to nadšení,“ usmívá se Jaroslava
Kimmelová.
Do nové doby s novou technikou
S nástupem analogové páskové videokamery na malé kazety
odpadlo tvůrci zdlouhavé stříhání materiálu, kazety bylo možné
použít vícekrát a celý proces tvorby se tak zlevnil a urychlil.
Nadšenec pro nové technické možnosti, Vojtěch Kimmel, zaujat
těmito inovacemi se velice brzy naučil novým mechanismům.
Jeho zájmem byly vždy věci nejbližší, které se ho nějak dotýkaly. V nové filmové tvorbě se tak zaměřil na okolní obce. „Jezdil
bádat do archivů, diskutoval s odborníky a shromažďoval historické fotografie. Objekty na nich s oblibou fotil znovu o 10, 20
nebo 30 let později a pak vytvářel fotoalba ukazující, jak různá
místa v okolí vypadala tehdy a dnes,“ popisuje dcera Marcela.
Fotografie prolínala celý jeho život a byla tím, na čem stavěl i ve
své filmové tvorbě.

Autor knihy Toveř – naše obec v minulosti by se 30. října letošního roku dožil 80 let. Vojtěch Kimmel však nebyl jen dokumentaristou místního dění. Jeho záběr byl daleko širší. Možná znáte
jeho krátké filmy zobrazující zajímavé fenomény z historie, ale
věděli jste, kudy vedla jeho cesta k filmařině?
„Původně to byl fotograf,“ prozrazuje jeho manželka Jaroslava
Kimmelová. Za jeho vášnivým zájmem o fotografii nestála jen
touha po dokonalém a neotřelém zobrazení světa kolem něj,
ale také nadšení pro novou techniku. „Dlouhé hodiny trávil ve
fotokomoře, vedl fotokroužek pro děti,“ doplňuje jeho žena.
Nebylo pak náhodou, že obě jeho dcery pod červeným světlem,
které neškodilo vzácnému fotomateriálu, pomáhaly u procesu
zrodu fotografií tehdejší obce Toveře. „Naučil nás všechno od
nasazování filmu do foťáku poslepu až po vyvolávání fotek,”
vzpomíná mladší dcera Dagmar Macková.
Při nástupu 8mm filmu Vojtěch Kimmel neodolal a pořídil si
8mm kameru. „Střih tehdy nebyl tak jednoduchý jako dnes v
digitální době. Stříhalo a lepilo se fyzicky. Na lištu se hřebíky si
Vojta navlékal film a pak na sebe skládal jednotlivé sekvence
filmu,“ popisuje manželka. Filmová technika nadchla trpělivého
a důsledného Vojtěcha Kimmela natolik, že se vrhnul mimo
dokumentaristickou oblast a začal se věnovat produkčně i
postprodukčně náročným animovaným filmům. „Začátky byly
samozřejmě složité. Po centimetru musel posouvat malé objekty, aby střihem vytvořil dojem pohybu, a když o nějakou
část nechtěně zavadil, to mu pak v pohádce třeba poskakovaly
smrčky,“ vzpomíná s úsměvem manželka, která s animací také
pomáhala. V začátcích si vyráběl figurky z pingpongových míčků,
ale poté, co zvládl techniku animace, už vyprávěl příběhy věcí i
v první osobě. „Úspěch měl například jeho krátký film pro děti o
zatoulaném traktoru,“ doplňuje manželka.
Ve filmech si zahrály obě jeho děti. „Mně se vybaví samozřejmě
Vzpoura hraček,“ dodává starší dcera Marcela Ondrušková. Ta
si ve zmíněném snímku zahrála hlavní postavu – tehdy sotva
stojící v postýlce se v noci probudila a ožil kolem ní svět hraček.
„Byly jsme takové malé herečky, pamatuju si, jak jsem musela poslouchat tátu kameramana a režiséra v jedné osobě a v
převleku Honzy se nenápadně rozhlížet krajem,” směje se dcera

Historický materiál, dobové dokumenty a fotografie pak ve filmech doplňoval aktuálními záběry. A jak jste ho mohli nejčastěji
vidět? S kameramanskou brašnou na zádech a stativem připevněným na rámu kola. Rád se kochal pomalým projížděním ulic
a krajiny, s oblibou si povídal s místními. Do okolí vyjížděl točit
záběry na místa, o kterých chtěl ve svých krátkých filmech
vyprávět. Vzniklo tak několik snímků pojednávajících nejen o
Toveři, ale i o Dolanech nebo Samotiškách. Jeho závěrečným dílem pak byla jeho jediná kniha: Toveř – naše obec v minulosti.
V ní popsal několik zajímavých fenoménů o obci, v níž za svůj
život žil nejdéle, byť nebyl místním rodákem a přiženil se. Kouzlu malé vesničky s hruškovou návsí podlehl natolik, že se stala
jeho nejčastějším fotografickým, filmařským i spisovatelským
zájmem.
Pavla Ondrušková
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