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SLOVO STAROSTY

Vážení a milí spoluobčané,

pokračovatele a organizátory, kteří naváží na započaté
dílo.
Uvědomujeme si také, že na vaší spokojenosti v
příštím roce se do jisté míry podepíše i způsob, jakým
bude fungovat vaše místní správa. A ta toho má na
příští rok naplánováno opravdu hodně. Především
se obecní úřad přestěhuje do levé přízemní části kulturního domu, aby tak uvolnil místo rozšiřující se
mateřské školce, která se již brzy, jak doufáme, rozroste o jedno patro. Po získání stavebních povolení
budou rovněž rekonstruovány místní komunikace v
části Za Humny a od Lípy k bytovkám včetně osvětlení.
V plánech na další investiční období 2018-2021 je také
výstavba osvětleného chodníku z Tovéře do Samotišek, na který již byla zadána studie, nebo posílení
kapacity vodovodního řadu Droždín II – Dolany, po
jehož dokončení by nové zastupitelstvo, které vzejde z komunálních voleb v příštím roce, mělo zrealizovat připojení rodinných domů v lokalitě Za humny
na městský vodovod. Tovéř bude mít konečně po šesti
letech složitého vyjednávání i nový územní plán, který
minimálně do roku 2023 nepočítá s rozšiřováním obce
o nové zastavitelné plochy.
Po mnoha průtazích a dlouhých jednáních by také
mělo být v příštím roce vše připraveno ke spuštění
dlouho očekávaného projektu revitalizace návsi, jež
se v první fázi zaměří na výstavbu chodníků v nové
části obce, přestavbu autobusových zastávek, zřízení
přechodů pro chodce apod. Realizace této akce bychom se měli dočkat v návaznosti na získání dotace v
roce 2019-2020.
O dalších plánech a vizích, úspěších i neúspěších
jste pravidelně informování ve Zpravodaji, na úřední
desce nebo webových stránkách obce www.tover.cz,
ve formě zápisů z jednání zastupitelstva nebo aktualit,
které všem zaregistrovaným uživatelům pravidelně
chodí do e-mailové schránky.
Závěrem Vám jménem zastupitelstva obce přeji
krásné a pohodové vánoční svátky, dětem bohatou
štědrovečerní nadílku a do nového roku především
zdraví, štěstí, úspěch a mnoho úsměvů ve tváři.
Miroslav Majer
starosta obce

nedílnou součástí bilancování uplynulého roku je
i míra pocitu spokojenosti, kterou v nás vyvolává každý
prožitý den se svými všedními radostmi a starostmi,
jako i to, jak se nám žije v naší obci a jejím okolí. A
k tomu je zapotřebí soulad několika věcí najednou.
Především jsou to dobré mezilidské a sousedské
vztahy, fungující na základě vzájemné úcty a tolerance.
A ty měly od pradávna na vesnici velkou váhu, protože
jedním z rozdílů mezi životem ve městě a životem na
vesnici je to, že na vesnici se nemůžeme před nikým
schovat do úplné anonymity. V Tovéři se skoro všichni
lidé znají když ne podle jména, tak alespoň od vidění:
na vsi zdravíme mnohonásobně víc než na městské
ulici, a ten obyčejný pozdrav nás pravidelně utvrzuje
v naší sounáležitosti s lidmi, s nimiž sdílíme společný
prostor; právě tento pospolitý duch byl vždy odrazem
„zdravé vesnice“. Jsem rád, že alespoň v nastávajícím
vánočním čase si tyto věci uvědomujeme zřetelněji a
více se podle nich také chováme.
Další věcí, která se promítá do spokojeného žití
v obci, je práce obecního zastupitelstva, kterou
můžeme hodnotit z mnoha pohledů; já bych se ale na
tomto místě rád zastavil u toho, který možná nebývá
tak přísně posuzovaný, o kvalitě života však vypovídá
víc než neopravený chodník nebo nevyřízená dotace –
a to je společenský život, který se v posledních letech
daří výrazně oživovat.
Výčet akcí, které naše obec na tomto poli ve spolupráci s mnoha dobrovolníky každoročně pořádá, je
v našem měřítku úctyhodný. K tradičním tovéřským
hodům, vánočním posezením seniorů či dětským dnům
přibyly nové projekty, jako je meziobecní olympiáda,
pohádkový les, obecní ples, pravidelná divadelní představení nebo celá řada sportovních turnajů. K zázemí
těchto akcí slouží i kulturní dům, který je dnes využíván
téměř na plnou kapacitu a pravidelně jej obsazují
zájemci o fitness, badminton nebo společenské tance.
A těšit nás může také práce seniorského klubu, jehož
akční rádius se rok od roku rozšiřuje. Mám radost i z
toho, že do života v obci se stále častěji zapojují i noví
obyvatelé, především děti a mládež. Tato „nová krev“
nám dává do budoucna naději, že tyto akce najdou své
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PODZIM 2017: SPOLEČENSKÉ A KULTURNÍ DĚNÍ V OBCI

Divadelní podzim

Příznivci divadla měli v posledních třech měsících možnost
navštívit celkem tři různorodá představení amatérských i poloprofesionálních spolků z okolí. Jako první k nám v neděli 15. října
zavítali bukovanští ochotníci s klasickou wildeovskou romancí
Strašidlo cantervillské. Jejich vystoupení ukázalo, jak úzce je na
vsi spojena účast na kultuře s počasím: vzhledem k teplému a
slunečnému odpoledni zasedlo v provizorním hledišti jen něco
přes třicet diváků. Ani tento handicap však účinkující nijak nepoznamenal a jejich výkon sklidil zasloužený potlesk. Prostějovský
spolek Moje divadlo se nám představil ve čtvrtek 16. listopadu s
britskou konverzační komedií Klíč pro dva, která svým provedením
patří k tomu nejlepšímu, co jsme zatím v našem improvizovaném
divadelním stánku mohli shlédnout. A poslední představení tohoto roku s názvem Čert a Káča se zaměřilo především na mladší
publikum. Divadelní soubor z Velké Bystřice sice teprve sbírá
herecké a jevištní zkušenosti, ovšem jejich Káča mohla projevem,
temperamentem a nasazením směle konkurovat jakékoli profesionální interpretce a okamžitě si získala sympatie nejmenších diváků,
kteří se pak díky jejímu charismatickému úsměvu rádi nechali na
památku vyfotografovat i s pekelníkem. Na závěrečné představení
našeho divadelního roku zavítalo druhou adventní neděli něco
přes 50 návštěvníků. Všem příznivcům ochotnického divadelnictví
již teď můžeme přislíbit, že i v příštím roce bude nač se těšit.

Rozsvěcení vánočního stromu

Příležitost pro pravidelné sousedské setkání, na něž každoročně
s počátkem adventu lákají sehrané ratolesti z mateřské školky,
živá country hudba i harmonicky vyvážený tovéřský punč, si opět
nenechala ujít více než stovka místních i přespolních občanů.
Letošní zima o sobě dala vědět pěkně zostra, a tak kdo si nechtěl
nechat ujít všechna lákadla předčasným návratem do tepla domova, musel sáhnout hlouběji do šatníku. Po požehnání otce
Vojtěcha z dolanské farnosti a dětském vystoupení jsme už jen
odpočítávali, aby se i náš vánoční strom rozzářil svými watty a
přispěl k atmosféře, která v nás už od dětství dokáže vyvolávat
něco magického. A rádi se také v tento čas ujišťujeme o tom, že
je dobré, když se některé věci nemění: že zima je stále mrazivá, že
Heřmánci stále nezapomněli hrát, že dětem se stále jiskří oči a že
se lidé stále dokážou povznášet nad svoje starosti, aby si i kousek
od okružní křižovatky v dobré náladě zanotovali a zatančili.

Mikuláš

Ani letos jsme nechtěli naše nejmenší obyvatele připravit o
tradiční adventní iluzi, a tak se nám i přes zaneprázdněnost zavedených představitelů obecního Mikuláše, čerta a anděla podařilo
dát dohromady improvizovaný, generačně pestrý ansámbl, který
se tohoto trochu nadpřirozeného, trochu mravoučného a trochu revuálního vstupu do dětských duší zhostil – jak alespoň
doufáme – se ctí. Dveře jim otevřelo dohromady dvanáct rodin,
které se na minimálním časovém prostoru dokázaly sladit tak, aby
se na každého včas dostalo. Bude-li stejný zájem o tuto speciální „službu“ i v příštím roce, víme, že schopných dobrovolníků do
těchto rolí máme dostatek.

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

Výsledky voleb

nebo dokonce kreditní kartou. Volit k nám přišel jeden občan
z Prahy, jeden z Klatov a jeden z Ústí nad Labem. Nejstarším
voličem, který přišel k volbám, byl čtyřiadevadesátiletý pan
Malík a nejmladším voličem pak osmnáctiletý Jan Vlček.
Na tomto místě se hodí připomenout, že roce 2018 nás čekají
hned dvoje volby: lednová volba prezidenta a říjnové volby
do obecního zastupitelstva. Volby proběhnou opět v zasedací místnosti obecního úřadu. Upozorňujeme, že pokud jste
nemocní, nemohoucí nebo se nemůžete k volbám dostavit
z jiných důvodů, můžete svůj hlas odevzdat volební komisi,
která za vámi dojde až do domu – stačí se předem nahlásit na
obecním úřadě.

Podzimních voleb do poslanecké sněmovny se v naší obci
zúčastnilo 339 osob z celkem 483 oprávněných voličů, což je
nadprůměrných 70 %. Na prvních třech místech se umístili ANO s 33 % hlasů, Piráti s 13 % hlasů a ODS s 12% hlasů.
Pořadí vítězů voleb tak kopíruje výsledky v hlavním městě
Praha a kraji Vysočina.
I letošní volby měly své zajímavosti a humorné okamžiky:
Jeden místní volič měl večer roli v divadle, a tak se na úřad
dostavil v anglické vojenské uniformě. Našli se i takoví voliči,
kteří se chtěli volební komisi identifikovat řidičským průkazem
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Z KLUBU SENIORŮ

Naše první poprázdninové setkání se konalo jako obvykle na Kolibě,
kde jsme si opekli uzeninu, poseděli a poklábosili u pivečka. V říjnu
jsme se sešli v zasedačce obecního úřadu a u čaje a kávy naplánovali výlet do Hlušovic, kde jsme si zahráli náš oblíbený bowling.
Na prvním listopadovém setkání se námi paní Uchytilová z Dolan
podělila o své zážitky ze severního Kypru, na další schůzku jsme
se vypravili do minulosti prostřednictvím starých fotografií, které
přinesla paní místostarostka a někteří pamětníci. Tvářím, které už
dávno odvál čas, jsme se ze zašlých snímků snažili přiřadit jejich
jména a místy to byla opravdu detektivní práce. V prosinci pro nás
obec jako každý rok pořádá předvánoční posezení s občerstvením,
na němž se sejde minimálně třicítka našich vrstevníků, s nimiž se
přes rok vídáme jen zřídka. Letos vystoupily s krásným vánočním
programem nejenom děli z mateřské školy, ale i děti navštěvující
místní taneční kroužek. Čaču a polku, které předvedli, zvládli
za dva měsíce na jedničku. Hudební doprovod nám letos nedělala paní Mohaplová, neboť ji skolila nemoc, ale přijel pan Mirek
Kubiš, který svým zpěvem dokázal navodit příjemnou předvánoční atmosféru. Krásně jsme si zatancovali, vyměnili drobné
vánoční dárky. O tom, že se akce vydařila, svědčí i to, že mezi posledními, kdo po čtyřapůlhodinové zábavě opouštěli sál, byl i pan
Malík, nejstarší občan, který si stejně jako ostatní zatancoval. Na
závěr roku se setkáme k přípitku na rozloučenou se starým rokem
a přiťukneme na příchod toho nového. Chtěla bych touto cestou
rovněž poděkovat zastupitelstvu naší obce za podporu, kterou
nám v průběhu roku poskytuje.
Alena Marková

životní jubilea
leden:	Jiřina Štědrá
únor: Stanislav Hradil
		 Jan Malík
		 Marcela Spáčilová
		 Libuše Kráčmarová
březen:

Marcela Blažková

80 let
92 let
95 let
65 let
65 let
65 let

Během letošního října, listopadu a prosince
žádný tovéřský občan nezemřel ani se nenarodil.

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

Po završení naší závodní kariéry 2. místem na mistrovství světa
a titulem Mistrů České Republiky v latinskoamerických tancích v
kategorii SEN I. a 2.místem na mistrovství ČR v showdance v kategorii dospělých (což je relativně nová, atraktivní taneční disciplína), jsme se rozhodli využít všech svých dosavadních zkušeností a
svoje nadšení zaměřit na popularizaci tanečního umění a motivaci
lidí k tanci. Přemýšleli jsme, kde bychom měli vybudovat základnu
naší taneční školy – jestli v Olomouci nebo v okolních vesnicích.
Naše rozhodování usnadnila vstřícnost našeho starosty, kterého
myšlenka tanečního kroužku v Tovéři nadchla, a proto jsme se
pustili do výuky tance dětí i dospělých u nás a v několika okolních
obcích. Ve velké většině z nich naši iniciativu nadšeně přivítali
jako vhodnou nabídku na mimoškolní aktivitu i sportovní vyžití v
jednom a vytvořili nám dobré podmínky.
Rodiče oceňují zejména to, že mají na dosah kvalitní taneční
kroužek a nemusí své děti vozit až do Olomouce. Dětem ve věku
6-12 let se společenský tanec líbí a těší se, až budou moci své
dovednosti předvádět na veřejných vystoupeních. Už po dvou
měsících ukázaly, jak jsou šikovné, když je nadšeným potleskem
vyprovodili senioři na svém předvánočním posezení.

Od ledna v Tovéři budeme vést také taneční lekce pro dospělé
páry, a už teď se těšíme na všechny zájemce o aktivní partnerskou
zábavu. Více informací: hanakoprivova@seznam.cz
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

TANEČNÍ KROUŽEK

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
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Z činnosti zastupitelstva

připravujeme

● Odstranění betonu v kanalizaci
V době uzavírky silnice Tovéř – Dolany provedla sanační firma
Wombat odstranění betonového monolitu z kanalizačního
řadu v délce 8 metrů. Přestože o této závadě, jejíž původce
nebyl zjištěn, zastupitelstvo vědělo již od roku 2013, nebylo
možné jej za normálního provozu vozovky uskutečnit. Sanační a
rekonstrukční práce trvaly téměř 75 hodin a vyžádaly si náklady
ve výši 228 272,- Kč.
● Studie chodníku Tovéř - Samotišky
Zastupitelstvo vybralo ze tří došlých nabídek na vytvoření studie k výstavbě chodníku Tovéř – Samotišky jako nejvýhodnější
nabídku projekční kanceláře DS GEO za 62 920,- Kč. Tato cena
pokryje zaměření lokality, vypracování studie, projednání s DI
PČR,KÚOK, SSOK a propočet nákladů.
● Prodej části obecního pozemku
Zastupitelstvo schválilo prodej části obecních pozemků tovéřskému spolku Bytovkáři, který jako jediný podal žádost o koupi,
a to za cenu vycházející ze znaleckého posudku č.1009-11/2016,
v němž byla stanovena cena 1 310,- Kč za m2. Jedná se o část
pozemku parc. č. 247/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace)
o výměře 110 m2 a části pozemku parc. č. 248/1 (orná půda,
využívaná plocha v okolí bytového domu) o výměře 1 142 m2
v celkové částce 1 640 120,- Kč, která bude hrazena ve formě
stanovených splátek dle schválené smlouvy.

12. a 13. ledna
13. ledna
14.ledna
26. a 27. ledna
27. ledna
17. února
17. března
březen

první kolo prezidentské volby
obecní ples
maškarní ples
druhé kolo prezidentské volby
novoroční turnaj ve stolním tenise
návštěva vinného sklepa
turnaj v badmintonu – čtyřhra
divadelní představení
jarní brigáda

odběr aktualit

Za poslední tři roky se počet obyvatel naší obce rozrostl o
30 novousedlíků. Nejen jim bychom chtěli touto cestou
připomenout, že chtějí-li být informováni o aktuálním dění
v obci, mohou si nechat zasílat aktuality z webových stránek
obce na svůj e-mail. V těchto aktualitách najdete jak pozvánky na kulturní a společenské akce, tak i důležité informace o vyhláškách, přerušení dodávek energií, výsledcích
voleb atd. K bezplatnému odběru aktualit se stačí zaregistrovat na stránkách obce www.tover.cz

poplatky na rok 2018

OBECNÍ KNIHOVNA v tovéři

za odvoz odpadů: 550 Kč /osoba / rok
za psa: 100 Kč / rok
za stočné: 36 Kč / m3 (resp. 1 314 Kč / osoba / rok)

oznamuje, že nová provozní doba je
každý čtvrtek
od 15:30 do 18:30.

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

ODPADY
Bohužel ani vysoká morálka tovéřských občanů ve třídění odpadu tyto rostoucí náklady příliš nesnižuje, a to především z
toho důvodu, že celkový objem produkovaného odpadu se
každoročně o několik procent zvyšuje. Hlavní podíl na tom mají
všudypřítomné jednorázové plasty, které jsou dnes součástí prakticky každého výrobku či nákupu. Průměrná čtyřčlenná česká
domácnost vyprodukuje za rok neuvěřitelné 1,2 tuny plastu. To je
skoro pětinásobek jejich průměrné váhy.
Východiskem je zaměřit se nejen na třídění odpadů, ale především
na snížení jejich množství, které domácnost vyprodukuje. Začít
můžete například „plastovým auditem“. Je to osvědčený způsob,
jak získat přehled o své spotřebě tím, že budete plastový odpad po dobu jednoho týdne viditelně schraňovat. To, co byste
normálně vyhodili do koše, dejte do samostatného pytle nebo
nádoby. Zkuste být opravdu uvědomělí a každý sáček, kelímek,
obal či láhev z plastu, které vám projdou rukama, odložte do
této samostatné sběrné nádoby. Za sedm dní si sesbíraný obsah
prohlédněte a vyhodnoťte, kde je možné nakupovat hospodárněji.
Možná zjistíte, že velkou úsporu získáte tím, že nebudete kupovat balenou vodu, opatříte si trvanlivou nákupní tašku, vyloučíte
používání mikrotenových sáčků nebo dětem opatříte látkové pleny a přestanete jim kupovat levné čínské hračky.

Od ledna dochází ke zvýšení poplatku za odvoz komunálního odpadu z nynějších 500,- Kč na 550,- Kč. K tomuto nepopulárnímu
kroku jsme nuceni vzhledem ke zvýšení cen od dodavatelů, kde
narůstají poplatky za dopravu i samotné zpracování odpadů.
Přestože dostáváme za tříděný odpad nemalé peníze zpět, jsme
stále jako obec ve svozu komunálního odpadu ve ztrátě, která se
rok od roku zvyšuje.
výdaje za rok v Kč:

2016		

2017

velkoobjemový odpad:
komunální + bio odpad:
ekokom svoz

37 075
327 974
88 533

62 271
378 670
79 005

CELKOVÉ VÝDAJE

453 583

519 946

2016

2017

ekokom odměna:
vybrané místní poplatky:

100 288
302 549

110 970
300 000

CELKOVÉ PŘÍJMY

402 837

440 969

ROZDÍL / ZTRÁTA

50 746

78 977

příjmy za rok v Kč:
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