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ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,
dovolte nám jménem celého obecního zastupitelstva popřát Vám šťastné a klidné prožití vánočních svátků, do nového
roku hodně zdraví a spokojenost a v neposlední řadě i poklidné a bezproblémové žití v naší obci. K tomuto bychom
rádi svým rozhodováním přispívali i my, Vámi zvolení zástupci. V příštím roce bychom chtěli hned zjara zahájit výstavbu chodníku z Tovéře do Dolan a opravy vytipovaných místních komunikací. Chceme také pokračovat v přípravách i
realizaci avizovaných projektů, jako je posílení vodovodního řadu ve spolupráci s okolními obcemi, výstavba chodníku
do Samotišek, cyklostezka do Chválkovic, revitalizace návsi a nástavba mateřské školy. I nadále budeme pořádat kulturní, společenské a sportovní akce určené pro všechny věkové kategorie od těch nejmenších až po naše seniory.
Rádi bychom také v naší obci přivítali nové občany, kteří se k nám v průběhu tohoto roku přistěhovali, a popřáli jim, aby
se u nás brzy cítili „jako doma“. Doufáme, že se s nimi budeme moci blíže seznámit třeba na lednovém společenském
plese, na který tímto srdečně zveme všechny tovéřské milovníky taneční zábavy.
										
Miroslav Majer, starosta

ŘÍJEN, LISTOPAD, PROSINEC

Rozsvěcení vánočního stromu

Kdo letos 2. prosince zavítal před hasičárnu na tuto pravidelnou
adventní událost, určitě neodcházel zklamán, protože pořadatelé
nenechali nic náhodě a všechna předem slíbená lákadla zajistili.
A přestože se nakonec nemohla dostavit živá hudba, jak bývá jindy
nepsaným pravidlem, příjemná zvuková kulisa i tak nechyběla.
Vedle chuťových zážitků, k nimž přispěly vynikající domácí koláčky
a dva druhy hutného punče, jehož recepturu již roky stráží pan
starosta, si pozornost účastníků získaly především děti z mateřské
školky se svým předvánočním programem a také dolanský otec
Vojtěch, který ve svém improvizovaném proslovu upozornil na
nadsvětské hodnoty nadcházejícího období. Oproti předchozím
ročníkům ten letošní s předstihem zpestřila i poloprofesionální
mikulášská suita až z Bělkovic, která bohatě odměnila všechny
přítomné a zjevně zaskočené předškoláky. Pokud se snad někdo
cítil ukolébán bezstarostnou atmosférou tohoto setkání či duchovním rozjímáním, zaručeně včas procitnul u barevného ohňostroje,
který celé toto lehce slavnostní setkání završil. Pro ty, kdo poslední
týdny roku pojímají spíše civilním způsobem, mohou být podobné akce připomenutím, že „dobro“ možná začíná u dobrých věcí,
své naplnění však nachází až v srdcích lidí dobré vůle, která při
podobných příležitostech bývá přece jen hmatatelnější než ve víru
všedních dnů.

1

ročník XXII

			

číslo 4

prosinec 2016

halloweenský průvod

Rej tajemných světel, průvod roztodivných bytůstek, jež
nepatří tak úplně do našeho světa, a zajisté i vidina propečeného špekáčku ve zšeřelé Skalce přilákaly i letos první
listopadový den kolem stovky účastníků. Přestože se jedná
o importovaný svátek, jsme rádi, že jej naše mateřská školka
v tomto měřítku propaguje, protože z našich dochovaných
tradic mu co do tajemné atmosféry může konkurovat snad
jen nepolapitelný Ježíšek. A tak zatímco ti nejmenší si užívali
hru světel a stínů u provizorního ohniště, dospělí využili této
každoroční příležitosti především k tomu, aby si konečně v
poklidnějším čase a nad kelímkem vína svařeného s opojným
kořením vyměnili pár slov s ostatními rodiči, s nimiž se zpravidla ve spěchu míjejí ve dveřích místní školky. A takových
příležitostí zbývá v dnešní době až povážlivě málo.
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z klubu důchodců
za sebou, a tak jsme mohli zalistovat v osmdesát let starých
časopisech nebo vzpomínat, k čemu naši prarodiče používali to
či ono. Jsme rádi, že zastupitelé každoročně všechny tovéřské
seniory sezvou na toto pravidelné setkání, na něž se dostaví
nejen ti aktivní, ale i ti, kterým to již zdraví či jiné okonosti obvykle nedovolují. Za organizaci i za další podporu, kterou nám
v průběhu roku poskytuje, si vedení obce zaslouží dík.
Poslední letošní setkání se uskuteční ve vinárně kulturního domu
ve čtvrtek 29. prosince od 14 hodin. Nalejeme si šampaňské,
připijeme a popřejme si všechno nejlepší do nového roku.
S vedením obce jsme se dohodli na změně místa našich pravidelných setkávání a od toho silvestrovského se budeme vídat
v zasedací místnosti obecního úřadu.
Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti přeje Alena Marková.

Prázdniny jsme prožili s rodinami a první podzimní setkání
jsme svolali na Kolibu, abychom poseděli a naplánovali aktivity
na další část roku. Opékali jsme buřty, které jsme sice přeudili,
ale to nikomu nevadilo, i tak jsme si na nich u pivečka pochutnali. V říjnu jsme vyrazili na velký výlet do arboreta v Novém
Dvoře, Slezského muzea v Opavě, na návštěvu zámku v Bruntále a na zříceninu hradu Vikštejn. Vzhledem k nepříznivému
počasí jsme sice museli poslední bod vynechat, ale i tak toho
bylo víc než dost a všichni jsme si přivezli skvělé zážitky. Na
další říjnové setkání byl naplánován turnaj bowlingu ve Vésce, který jsme ale kvůli náhlému úbytku účastníků nakonec
zrušili. Listopadové setkání bylo již tradičně ve vinárně kulturního domu, kde nám neúnavná dolanská cestovatelka
paní Dana Uchytilová promítla obrázky ze svého putování po
Polsku. Její nadšené vyprávění je pokaždé zárukou příjemně
stráveného odpoledne a my jí za stálou přízeň našemu spolku
moc děkujeme. Desátého prosince jsme se opět po roce sešli
na předvánočním posezení seniorů v kulturním domě. Program byl jako každý rok zahájen pásmem písniček a říkanek
od dětí z mateřské školy. Na závěr jejich vystoupení jsme se
přidali i my a všichni si společně zazpívali vánoční koledy. Pak
už přišla ke slovu hudba pro naši věkovou kategorii, která nás
provázela celým odpolednem – pan Malík s paní Mohaplovou jsou stálice našich setkávání a rádi si na jejich melodie
zapějeme i zatančíme. Zajímavé a veselé je i každoroční losování vánočních dárků, které letos přinesl skoro každý. Hlavní
cena – tanec s panem starostou nebo paní místostarostkou –
funguje především jako dobrý start pro taneční část programu. Letošní setkání bylo zpestřeno také retrovýstavkou, kterou jsme si připravili sami: kdo si vzpomenul, přinesl z domu
nějaký zajímavý předmět či kuriozitu, které už mají svoje léta
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DIVADELNÍ POZVÁNKA

Obecní úřad se rozhodl v březnu příštího roku uspořádat velké setkání dosud žijících tovéřských rodáků, kteří v letošním roce oslavili
nejméně 65 let. Rádi bychom tímto krokem navázali na podobnou
akci z počátku 90. let, která byla spojena s velkou vzpomínkovou
výstavou obrazů malíře Františka Šnajdra a která ukázala, že podobná setkání mají pro seniory vyššího věku smysl, neboť je to dost
možná jejich poslední příležitost, jak se vrátit do míst svého mládí.
Po mnoha měsících místy až detektivního pátrání se nám podařilo
vystopovat více jak sto osob ze všech koutů republiky i ze zahraničí,
jež v brzké době oslovíme pozvánkou. Věříme, že pro tovéřské
pamětníky to bude vzácná příležitost k oživení těch nejmilejších
životních vzpomínek a pro ty ostatní vzácné shledání s vlastní minulostí, které budou ještě dlouho uchovávat v srdci.
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Zveme Vás na amatérské představení hry

české� ��nebe

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
životní jubilea

aneb
������ �������������������

leden:
		
únor:
		

Ludmila Kotlabová
Květoslava Planičková
Stanislav Hradil
Jan Malík

85 let
70 let
91 let
94 let

březen:
		
		
		
		

Josef Ťuka
Josefína Pachmanová
Františka Kaupová
Zdeněk Tegel
Libuše Tučková

70 let
75 let
80 let
65 let
92 let

Cimrmanův
dramatický
� ����������������
����������� kšaft
�����������
�������
��� ��!��������* Svěrák
"�#�$����� *� ����
* Smoljak
* Cimrman
�� ���%���� "����#�� ��� #�����%�� "�&'(����������� ")
v nastudování ochotnického sdružení DOTeK.

*����)��+���� �,��"�
-�����
�������)��������,�"�#�
Představení proběhne
19. února 2017
�� ����������$)��&'(��
v Kulturním domě v Tovéři, začátek 17:00.
��%����������.���%����%�)��/�� ��0%������

vstupné: 60,- Kč

předprodej: od 1. února na OÚ Tovéř

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Z MATRIČNÍCH ZÁZNAMŮ OBCE
Počet obyvatel k 21. prosinci 2016

upozornění

demografické složení:
muži
ženy
chlapci 0-18 let
dívky 0-18 let
průměrný věk obyvatelstva

247
236
62
63
40,44 roků

fluktuace obyvatel v roce 2016:
přistěhovaní
odstěhovaní
narození
zemřelí
celkový příbytek

17
9
5
5
8

nejčastější příjmení:
1. Hudec – Hudcová
2. Večeřa – Večeřová
3. Richter – Richterová

18
16
10

nejčastější křestní jména:
1. Jan
26
3. Pavel
17

Považujeme za vhodné vás s dostatečným předstihem informovat o omezení provozu, k němuž v průběhu příštího roku dojde
na některých místních komunikacích v Tovéři. Toto omezení je
způsobeno zemními pracemi v souvislosti se zvýšením kapacity
„vodovodního řadu Droždín II“, který má posílit zásobování obcí
Samotišky, Tovéř a Dolany pitnou vodou. Tento řad prochází intravilánem naší obce, jmenovitě částí Podhůry, jak je červeně vyznačeno
na schématu níže. Potrubí bude pokračovat kolem rybníka podél
cyklostezky do Dolan, která bude po dobu výstavby řadu B uzavřena.
Naše obec podala v rámci zpracování projektové dokumentace
několik připomínek, které byly akceptovány a zapracovány. O termínech jednotlivých omezení budete včas informováni.

608

2. Jana
4. Jiří

17
17
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Z činnosti obecního zastupitelstva
Z 17. veřejného zasedání ze dne dne 25. října:
● odprodeje obecního majetku (techniky)
Vítězným nabídkám byly odprodány vysloužilé kusy obecní
techniky: hasičský vůz (za 27 000 Kč), suťový kontejner (8 000
Kč) a malotraktor (16 000 Kč).
● Posílení vodovodního řadu
ZO schválilo posílení kapacity řadu vodovodního VDJ DroždínDolany zvláštní užívání a smlouvu o právu provést stavbu – posílení vodovodního řadu – a smlouvu o uzavření budoucí smlouvy
o zřízení věcného břemene.

do září příštího roku pod záštitou přírodovědecké fakulty UP.
S monitoringem budou spojeny částečné úpravy okolí, při
kterých obec nabídla pomoc ve formě veřejné jarní brigády za
odborného dohledu.
● Osvětlení cesty od rybníka
ZO schválilo umístění solárního světla na večerní osvětlení části
chodníku na Dolany, která leží v tovéřském katastru (Třináctky)
a pověřilo starostu k dalšímu jednání.
● Výstavba RD v oblasti pod lesem
Problémy s možným poškozením místních komunikací vzhledem
k objemu prací, které souvisí se stavbou RD investora p. Odstrčila
v lokalitě pod lesem, vedou ZO k maximální obezřetnosti ve věci
ochrany veřejného i stavbou dotčeného soukromého majetku.
Dle názoru ZO bude příjezd těžké techniky do těchto prostor po stávajících místních komunikacích zvláště v horní části
obce značně komplikovaný. Proto se ZO rozhodlo přidat do
připravované Smlouvy o opravách komunikace mezi obcí a investorem podmínku složení 5milionové kauce do depozitu na účet
obce za účelem úhrady případných škod způsobených stavbou
plánovaného RD.
● propojení systému varování občanů
Dne 18. října proběhla kontrola připravenosti řešení krizových
situací v obci s kladným výsledkem. Pro zdokonalení systému
varování občanů obce byl představiteli HZS Olomouckého kraje
přednesem návrh na zřízení přímého napojení centrály HZS OK
na obecní rozhlas. ZO zváží cenovou nabídku na realizaci.

● Příspěvky na charitu
ZO schválilo zaslání finančních darů v celkové výši 10 000 Kč
těmto neziskovým organizacím: Nemocnice na konci světa
(2000 Kč), Hospic sv. Kopeček (3000 Kč), Linka bezpečí (1000
Kč), Charita Olomouc (2000 Kč), Jitro Olomouc (2000 Kč).
● uveřejňování soukromých sdělení v obecním zpravodaji.
ZO neschválilo uveřejňování soukromých i komerčních sdělení
v obecním zpravodaji a webových stránkách obce, neboť má
za to, že tyto sdělovací prostředky jsou určeny především k
zajištění informovanosti občanů o činnosti zastupitelstva, nikoli
pro inzerci či propagaci soukromých firem a jejich komerčních
záměrů.
● výzkum v oblasti retenční nádrže
ZO se seznámilo s plánovaným monitoringem výskytu čolka
velkého v oblasti retenční nádrže, který proběhne od března
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● cateringové služby
ZO schválilo cateringovovou smlouvu za účelem zajištění těchto
služeb na II. obecním plese v Tovéři.
● zajištění zimní údržby
ZO schválilo prodloužení smlouvy na zimní údržbu místních komunikací (úklid sněhu) na sezónu 2016/2017 s fy. RBH Stavby,
za stanovenou cenu 450 Kč/ hod.
● zbývající darovací smlouvy – místní komunikace u cihelny.
ZO schválilo znění darovací smlouvy týkající se místní komunikace p.č. 452 v k.ú Tovéř, lokalita u cihelny, která bude aplikována na zbývající 4 pozemky majitelů problematických
pozemků.
● Les – těžba napadených stromů
ZO schválilo provedení těžby smrkového porostu na základě
příkazu revírníka Lesů ČR, a to nabídnutím vytěženého dřeva
občanům za menší poplatek.

Z 18. veřejného zasedání ze dne dne 23. listopadu:
● rozpočet obce na rok 2017
ZO schválilo rozpočet obce zveřejněný na úřední desce
4.11.2016.
● Schválení výše stávajících místních poplatků obce Tovéř.
ZO schválilo místní poplatky v obci Tovéř pro rok 2017 v této
výši:
a) poplatek za odvoz odpadů – 500 Kč za osobu a rok pro osoby
trvale přihlášené v obci Tovéř, jednorázově 500 Kč za rok a nemovitost pro majitelé rekreačních a neobydlených nemovitostí,
b) poplatek za psa – 100 Kč,
c) poplatek za stočné – 36 Kč/ m3 , resp. 1.314 Kč za osobu a rok
● Žádost o stavbu přípojek a zpevněných ploch
ZO neschválilo zpevnění ploch včetně sjezdů k RD s kanceláří
na pozemku 453/11 dle předložené PD. ZO pověřilo starostu
k získání vyjádření stavebního úřadu v Dolanech k danému
záměru stavby nejen s hlediska souladu s územním plánem, ale
především v deklarování účelu této stavby RD v dané lokalitě.
Podpůrné souhlasné vyjádření nejbližších sousedů s vybudováním parkovacích míst pro více aut nebylo předloženo.
● změna užívání hospody Na Kolibě
ZO schválilo předložený dodatek k nájemní smlouvě na nebytové prostory, kterým se mění hospoda Na Kolibě na klubové
zařízení. Ostatní ustanovení nájemní smlouvy, včetně výše
nájemného a ostatních sjednaných podmínek se nemění.

OBECNÍ KNIHOVNA v tovéři
oznamuje, že před koncem roku bude
naposled otevřeno 22.12., znovu pak
až po Novém roce 5.1.2017.
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