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OBČASNÍK OBECNÍHO ÚŘADU

Zastupitelé obecního úřadu Tovéř zvou
srdečně všechny místní seniory na pravidelné
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Zdena Richterová, Lucie Milanová, Michal Kaláb, Ivo Opletal a Michal Šubrt. Došlé příspěvky jsou redakčně upraveny.

předvánoční posezení
Váženíod
spoluobčané,
v neděli 1. prosince
14:00 hodin

zveme
vás srdečně
na každoroční
v sále
kulturního
domu

ROZSVĚCENÍ
VÁNOČNÍHO
STROMU
program
:

které se uskuteční v
 vánoční pásmo dětí z mateřské školky
pátek
29. listopadu
 vystoupení malých
tanečníků
z tovéřského
tanečního
kroužku
od
17:00 hodin
před hasičárnou.
 Společná
tombola
Je připraven
pestrývánoční
program,
v němž nebudou chybět
tradiční
předvánoční
rituál.
přineste
s sebou Heřmánek,
děti z mateřské školky, country skupina
nějakou
drobnou
pozornost;
Vaše dárky
budou v dobroty.
sváteční
slovo
s požehnáním
ani adventní
průběhu odpoledne losovány.
 Výstavka fotografií z mateřské školy
prezentace fotografií z let 1954-1986
ÚVODEM
vystavených k jubileu pí Zdeňky Tegelové
pozvání na rozsvěcení vánočního stromu
Někteří z vás v uplynulém půlroce pravděpodobně zaregistrovali, že v létě ani na podzim do vašich schránek nedorazil pravidelný
Občerstvení
pro každého
zajištěno!
V pátek
odpersonální
17:00 hodin
se můžete
čtvrtletní
Tovéřský zpravodaj.
Přestože
se pokaždé snažíme, abychom aktuální
číslo29.listopadu
vydali včas, naše
ani technické
přijít
zahřát
vánočním
punčem,
ochutnat
perník a
možnosti nejsou natolik široké, abychom mohli svému závazku vždy dostát. A tak se stalo, že nás letos jednou zradilo reprograK
tanci
a
poslechu
hraje
...
(překvapení!)
fické zařízení, podruhé na čas vyschly lidské zdroje. Život však běžel nerušeným
tempem
dál, a tak vám
v tomtohudbu,
rozšířeném
čísle
klobásy,
poslechnout
country
shlédnout
můžeme přinést o to více obsahu.
dřevěný betlém a popovídat si se sousedy na
Obecní zpravodaj je tiskovina, která z velké většiny reflektuje zejména kulturně-společenské
dění, a informuje-li
akpravidelném adventním
setkáníounějakých
hasičárny.
tuálních skutečnostech, nikdy není jejich výlučným zdrojem: veškerá důležitá sdělení naleznete na obecní vývěsce, na webových
stránkách obce nebo přímo ve svém e-mailu, a to v okamžiku, kdy jsou opravdu aktuální. Chcete-li být tedy včasně informováni
o dění v obci a doposud jste nevyužili posledně jmenovanou možnost, můžete tak učinit přihlášením k odběru novinek podle
návodu, který najdete na str. 11.

SPOLEČENSKÉ A KULTURNÍ DĚNÍ V OBCI

MEZIOBECNÍ OLYMPIÁDA

Konec května již popáté za sebou patřil meziobecní olympiádě,
která se řadí k nejoblíbenějším sportovním akcím v okolí. Tak
jako v minulých ročnících se jí zúčastnili nadšení sportovci z
Dolan, Bělkovic-Lašťan, Samotišek a Tovéře a nutno dodat, že
letošní klání bylo i lehce mezinárodní, neboť dorazil i autobus
s pětadvaceti sportovními nadšenci z polského města Prudnik,
s nímž naše místní akční skupina Šternbersko před pěti lety
navázala tzv. „přeshraniční“ spolupráci. Celkem se na dolanském atletickém ovále sešlo rekordních 215 soutěžících, z nichž
37 zastupovalo naši obec. Toto na pohled nenápadné číslo však
demograficky gramotným čtenářům prozrazuje, že na počet
obyvatel vyslali tovéřští jednoznačně nejpočetnější výpravu,
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tentokrát z převážné většiny ženskou. A ani letos nebyla jen
do počtu, protože ač je naše obec ze všech účastníků tohoto
mítinku nejmenší, umístila se po sečtení všech výsledků hned za
vítěznými Dolany.
Počasí bylo tak jako každý předcházející ročník až úmorně letní,
a aby snad žáru na sportovišti nebylo málo, zažehli konečně starostové několik let slibovanou olympijskou pochodeň.
Jak si ve čtyřech soutěžních disciplínách a šesti věkových kategoriích naši sportovci vedli tentokrát? V běžeckých disciplínách
byly ve sprintu suverénně nejúspěšnější naše předškolačky Bára
Černohouzová, Gabriela Možíšková a Elen Šarmanová, které
konkurenci nedopřály jediný medailový stupeň, z předškoláků
byl nejrychlejší Martin Možíšek. V kategorii do 15 let skončila
Naty Becvariková druhá. V běhu předškoláků na 200 metrů
skončili sourozenci Možíškovi shodně na druhém místě, třetí
mezi dívkami pak skončila Bára Černohouzová. V kategorii do 9
let vyhrál Jan Rychtecký, z dívek skončila druhá Simona Chládková. V juniorech vysoutěžil druhé místo Jan Majer. Celé ženské
Zraky všech účastníků se však nejvíce upínaly k závěrečné, technicky nejnáročnější disciplíně, skoku vysokému, který celý mítink
tradičně korunuje a také sklízí největší ovace. Do nejužšího
finále již několik let za sebou vysíláme ta nejžhavější želízka,
sourozence Richterovy, kteří jako jediní z celé startovní listiny
dokážou konkurovat dlouholetému lokálnímu králi této disciplíny, bělkovickému vzducholetci Tomáši Arbeitovi. A ani letos
jsme se o finálový triumf nenechali připravit: za mohutného povzbuzování všech zúčastněných sportovců jako jediný překonal
laťku ve výšce 170 centimetrů Vojtěch Richter. Přestože svůj
loňský rekord 173 cm nezopakoval, ukázal, že žezlo v této soutěži
definitivně přebírá mladá generace. Sluší se připomenout, že
třetí místo bral, po stříbře výše zmíněného stárnoucího atletického fenoménu z Bělkovic, Vojtěchův bratr Lukáš.
Kromě sportovního rozměru měl tento adrenalinem nabitý
půlden i svůj obecně prospěšný aspekt: výtěžek z akce rozšířený
o sbírku byl věnován dospívajícímu handicapovanému sportovci
Lukášovi, jehož v nelehkém životním údělu drží nad vodou velký
sen: zúčastnit se jednou paralympijských her v plaveckých disciplínách. Jeho výsledky na republikové úrovni zatím naznačují, že
jeho cíl není vůbec nereálný. Věříme, že i těch necelých 17 tisíc
korun, které se za sobotu podařilo dát díky solidaritě místních
sportovních nadšenců dohromady, mu při naplňování jeho snu
přijde vhod.
startovní pole pak v prestižním běhu na 2 000 metrů nechala
daleko za sebou Karolína Pospíšilová. Ze štafet stojí za zmínku
ještě druhé místo generačně vyvážené čtyřky Žluťásků, v jejichž
názvu se ukrývá narážka na nepřehlédnutelnou barvu tovéřských
dresů.
Vrh petangovou koulí byl jasnou záležitostí sourozenců
Možíškových, kteří zvítězili v nejnižší věkové kategorii. Mezi
školáky do 9 let zvítězila i Simona Chládková, Lucie Markvartová
skončila třetí. Z juniorů se dařilo nejvíce Karolíně Pospíšilové
na třetím místě, mezi dospělými ženami skončila maminka
nejmladších šampiónů Simona Možíšková druhá. Z vrhačských
výsledků je zřejmé, že tovéřské zástupkyně slabšího pohlaví se
umějí ohánět mnohem rázněji, než jejich mužští protějšci...
Mezi skokany to byla z naší strany téměř exhibice. Svědčí o tom
první místa Jana Rychteckého a Simony Chládkové v kategorii do
9 let a suverénně si vedla i trojka juniorů Lukáš Richter, Vojtěch
Richter a Jiří Hudec, která kompletně zabrala stupně vítězů.
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Za dějiště červnové filmové projekce byla zvolena tovéřská
Koliba a jako lákadlo pro diváky úspěšná česká komedie Po čem
muži touží. Přestože se promítání o půl hodiny zpozdilo – to
když se slunečním paprskům ani po 21. hodině nechtělo zapadnout – zhruba padesátka diváků se nenechala odradit a i díky
občerstvení, které tu pro ně bylo připraveno, si na film počkala.
Jak dokládaly salvy smíchu, které bylo slyšet až na návsi, byli
nakonec všichni spokojeni. A to i přes drobné nedostatky, které
jsou pro neškolené organizátory poučením pro příště. Soudný divák jistě uznal, že technické zajištění takové velkoplošné
projekce není v našich podmínkách jednoduchou ani levnou
záležitostí, a jistě opět ocení, pokud se mladí nadšenci pokusí
připravit filmový večer i v příštím létě. Teď už jen podumat o
tom správném titulu, který přiláká co nejvíce diváků.

Každým rokem se snažíme přicházet s novými akcemi nebo
vzkřísit nějaké v minulosti oblíbené tradice, které by ještě více
oživily společenské dění v naší obci a vylákaly za kulturou i ty,
kteří jí příliš neholdují. Bylo tedy jen otázkou času, kdy přijde
řada na kino – tedy alespoň to letní. Dobře jsme si ovšem
uvědomovali, že i když ještě před 30 lety bylo kino v každé větší
vsi, dnes se v blízkém okolí drží jen v Bohuňovicích, a tak to
rozhodně nebyla sázka na jistotu. Prozatímní zkušenosti z okolních obcí, které se rozhodly přivést tuto formu zábavy po letech
opět k životu, nicméně přece jen dávaly jisté naděje, a tak se
členové sdružení Generace 21 rozhodli zorganizovat kino pod
širým nebem i u nás.

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

Dětský den

Jestli se někdo opravdu těší na první červnový den, tak jsou to
naše děti. Mají svůj mezinárodní den a my si na tento svátek
nikdy nedovolíme zapomenout, protože s ním počítají nejen
ti nejmenší, ale hlavně jejich rodiče. A pokud se k nedělnímu
odpoledni přičte vydařené počasí, kupa zábavných atrakcí,
příležitosti k soutěžení a spousta laskomin, nemohl tradiční recept na dětskou spokojenost selhat.

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

TOVÉŘSKÉ HODY

Hodové slavnosti bývaly odedávna těžištěm společenského
života na vesnici a provázely je ty nejopulentnější oslavy. Tovéřské
„posvícení“ má již 175 let své pevné datum 5. července, které je
navíc od roku 2000 státním svátkem a dnem pracovního volna.
Tento den si připomínáme příchod slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje, kteří jsou patrony kaple na tovéřské návsi.
Letos připadly hody na středu a jako pokaždé je zahájila svatá
mše, kterou otec Tomáš z dolanské farnosti sloužil u provizorního
oltáře pod širou oblohou. Čerstvě posečený trávník na návsi se
přímo nabízel jako živý koberec, a tak se nebylo co divit, že ti
méně konzervativní účastníci dali přednost doteku přírody před
židlemi a uvelebili se na zemi. Sluníčko bylo dopoledne nečekaně
shovívavé a zhruba šedesáti věřících i nezaujatě přihlížejících
lidí z Tovéře a blízkého okolí nabídla tato slavnostní příležitost i
okamžik k zamyšlení nad kardinálními otázkami našeho života,
které jsou v současném světě až příliš často relativizovány či
zlehčovány. Chybět nemohla ani dechová hudba Dolanka, jejíž
zemité tóny i občasná ztracená nota k liturgickému dopoledni v
naší obci již neodmyslitelně patří.
Hodová zábava, která se obvykle rozjíždí od druhé hodiny po
poledni, přilákala návštěvníky na několik sympatických novinek.
Děti jistě ocenili několik nových atrakcí a soutěží, největším
zábavním trumfem se ovšem ukázal být valašský silák Zdeněk
Knedla alias Železný Zekon, který kolem páté hodiny vystoupil se
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Jedním z gratulantů byla i paní Zdenka Richterová z Olomouce,
která tovéřskou mateřinku navštěvovala jen krátce v 50. letech.
„Chodila jsem tam asi měsíc, kdy jsem měla maminku v nemocnici a neměl mě kdo hlídat,“ vzpomíná paní Richterová.
„A přesto mě paní učitelka i po těch letech bezpečně poznala.
Vzpomínám si, jak mě tenkrát chovala v náručí, když se mi jako
dítěti stýskalo po mámě, a za to jsem jí dodnes moc vděčná. Říká
se, že děti chovávala často, protože tam mívala i dvouleté, které
vyžadovaly mateřskou péči, a sotva si sedla, už měla na klíně
nějakého mrňouska. Je od obce pěkné, že si na paní učitelku
vzpomněla, protože lidé, kteří za život rozdali tolik lásky, jsou
vzácní a neměli bychom na ně zapomínat.“
V sále kulturního domu také společně prezentovaly svá díla i
amatérské výtvarnice, které se pravidelně pod vedením grafičky
Věry Kočí scházejí ve zdejším ateliéru Tvořeníčka a výsledky své-

svým revuálním programem. Tento statný a bodrý šedesátník z
Bystřice pod Hostýnem, který od první minuty sršel neuvěřitelnou
energií, vtipem a charismatem, svými legendárními kousky publikum na celou hodinu doslova uhranul: trhal telefonní seznamy,
nechal na sobě štípat dřevo, tahal na uchu živé náklady, lehal si
na hřeby, polykal žiletky, kouzlil, pracoval s divály – a po celou
dobu chrlil historky a průpovídky na hraně korektnosti s takovou
kadencí, že si mnozí museli průběžně rukávem utírat zaslzené oči,
aby vůbec viděli. Za svůj dechberoucí výkon pak sklidil dlouhý a
nadšený aplaus ve stoje.
Dalším lákadlem, zejména pro rodáky, se stala výstava fotografií
dětí z tovéřské školky z let 1954 – 1986. Expozice byla věnována
88leté Zdence Tegelové, která celý svůj život zasvětila výchově
nejmladších generací tovéřských občanů a do srdcí mnoha z nich
se také svou mateřsky laskavou péčí nesmazatelně zapsala. Paní
Tegelová na výstavu rovněž krátce zavítala a s dojetím pozorovala reakce dnešních třicátníků až šedesátníků, kteří v zašedlých
fotografiích zaujatě rozpoznávali své dávno zapomenuté vrstevníky a nejednou s udivením i sami sebe. Nemálo z nich si
pochopitelně nenechalo ujít příležitost se se svou „druhou mámou“ po desítkách let pozdravit.

ho snažení každoročně představují veřejnosti právě v čase hodů.
Kdo jejich práci sleduje pravidelně, nemůže nevidět, jak daleko
se za ta léta posunuly, a kdo ví, zda některá z nich nebude již brzy
vystavovat samostatně podobně jako paní Věra Tatarkovičová,
která vystavuje pravidelně a svou grafikou přišla potěšit své
místní příznivce i letos.
Na své si přišli taktéž vyznavači různých hudebních žánrů. O stylovou lidovou notu se hned zkraje postaral soubor Folklorika,
pohodový folk-rockový rytmus s prvky blues a jazzu nasadila skupina A.M.Úlet z Moravičan a tanečně zábavní večer režíroval již
nesčetněkrát osvědčený velkobystřický band Yantar.
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Rozloučení s prázdninami

Poslední srpnový den patřil vůni benzínu v koncentraci, která je
příznačná pro staré dvoutaktní mopedy, a milovníkům nablýskané krásy historických motorových vozidel. Sobotní odpoledne,
které bylo věnováno excentrickému závodu motorových dvoukolek kolem Tovéře a výstavě veteránů, které bývají jinak pečlivě
ukryté v garážích automobilových fanoušků z blízkého okolí,
vyšlo z okamžitého nápadu několika místních nadšenců. Slovo dalo slovo, a tak se krátce po obědě za nádherného počasí
začalo okolí Koliby plnit opravdu výstavními kousky historických vozů, motorek, motokár, tříkolek a formulí, které udivovaly
nejen elegancí, ale i stupněm zachovalosti. Nejstarším a stále
funkčním motocyklem, který se v Tovéři představil, byl britský
jednoválec BSA 500 z roku 1929, z automobilů to byl naleštěný
předválečný kabriolet Praga Alfa. Nepřehlédnutelným kouskem
byla originální tříkolka s motorem Tatra 603 pana Milana Mikše
ze Samotišek a velkou pozornost přitáhly i závodní formule pana
Hedy, jež se účastní i podniků Ecce Homo, nebo futuristicky elegantní Chevrolet Corvette z konce 70. let. Celkem byla k vidění
téměř čtyřicítka strojů. Dorazili také příznivci klubu vojenské historie z Prostějova se svou polní kuchyní, vojenskými uniformami
a zbraněmi z 2. světové války.

Závodu okolo Tovéře, který měl neoficiální označení „Fichtel Cup“, ze zúčastnilo celkem třiatřicet mopedů nejrůznějších
značek. K vidění byly babety, stadiony i pionýry, které po zahajovacím výstřelu zahalily celé startoviště neprůhledným štiplavým
dýmem. Nejdokonaleji svůj stroj vyladil Jaromír Filip, který na
něm dokázal obkroužit Tovéř v čase 2:53 a v cílové rovince sklidil potlesk za prvenství. Velké poděkování patří také dolanským
hasičům, kteří motocyklové závody zajistili po bezpečnostní
stránce zejména v cílové pasáži, kde hrozily dopravní kolize.
Vysoká návštěvnost vystavovatelů, závodníků i diváků dává tušit,
že tato akce má velkou naději na pokračování i v příštím roce.

Setkávání maminek
Rodinné centrum Koloušek, které v současné době
sídlí v bývalé zasedací síni obecního úřadu, se má
po půl roce fungování čile k světu. Toto zájmové
sdružení pro maminky s dětmi, které je otevřeno
dvakrát týdně, přivítá v průměru 7 dospělých a stejný počet dětí, z nichž polovina pravidelně přijíždí
z okolních vesnic především na Hrátky s batolátky.
Zázemí pro zábavu i výuku se průběžně vylepšuje
a nejméně dvakrát do měsíce přibývají i jednorázové akce, o které je vždycky velký zájem. O prázdninách tak Koloušek v rámci těchto nárazových
programů pořádal indiánské léto, které navštívil
i moderátor Českého rozhlasu. Maminky udržují
čilé kontakty prostřednictvím sociálních sítí a mohou tak vzájemně sdílet spoustu užitečných informací. Pokud máte zájem zapojit se spolu se svými
ratolestmi do dění v centru, můžete tak učinit přes
jeho facebookový profil RC Koloušek - Tovéř.
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je v současnosti na půdě parlamentu předkládán v rámci
novely zákona o pozemních komunikacích.

PROBLÉM S AUTOVRAKY
V letních měsících byla na několika místech tovéřského
katastru odstavena 3 vozidla ve špatném technickém stavu a bez SPZ, kterých se majitelé evidentně snažili zbavit
na náklady někoho jiného. Vzhledem k tomu, že vozidla
nebylo možné podle definice silničního zákona označit za
autovraky a nechat je na náklady majitele odtáhnout, musela se obec vydat po zdlouhavější administrativní cestě.
Za asistence policie se podařilo zjistit adresy majitelů, z
nichž nikdo není obyvatelem Tovéře, a tyto následně obeslat úřední výzvou k odstranění vozidel, na kterou však
nikdo nezareagoval. Následovala tedy důrazná osobní
domluva, která měla naštěstí okamžitý efekt a všechna
odstavená auta z obce krátce nato zmizela. Doufáme, že
podobný nešvar se již do naší obce nevrátí, zejména dojdeli ke schválení rozšíření zákazu odstavování vozidel na
místních a přístupných účelových komunikacích na vozidla
zaniklá a vozidla s propadlou technickou prohlídkou, který

CESTA POHÁDKOVÝM LESEM
Po sedmi nadmíru vydařených ročnících tohoto zábavného
odpoledne, jež vždy podpořilo i vlídné počasí, přišel nevyhnutelný okamžik, kdy se k nám příroda otočila zády. Nejen tím,
že na sobotu 7. září i ta nejoptimističtější předpověď hlásila celodenní srážky, ale zejména tím, že po březnové vichřici, která
zdecimovala lesní porosty v našem blízkém okolí, připomínala
cesta lesem spíše hororové než pohádkové kulisy. Vzhledem k
tomu, že všichni ochotníci do nácviku scének i přípravy kostýmů
již vložili spoustu času a energie, bylo nemyslitelné, aby byla
celá akce odvolána, a tak jsme nakonec pouze pozměnili trasu,
abychom vyšli vstříc účastníkům, kteří se i přes povětrnostní
nepřízeň rozhodli přijít. Ostatně slova les a ves se liší jen jedním písmenem, zeleně v obci máme ještě poměrně dost a pro ty
nejmenší, pokud se dobře baví, je ten rozdíl jen okrajový.

6

ročník XXV

			

číslo 2

Startoviště, které se letos ze Skalky přesunulo na Kolibu, se
mohlo pyšnit dobře zásobeným zázemím jako v minulých letech,
a tak o příležitosti k ukrácení dlouhé chvíle nebo k vydatnému
posilnění nebyla nouze. Pro ty, kdo chtěli uniknout před rozmary
deštivého počasí, byl přístupný i sál kulturního domu, kde navíc
mohli malí střadatelé soutěžních kupónů po absolvování cesty
ve výhodném kurzu směnit nasbírané body za spoustu drobností.
To protagonisté pohádkových postaviček měli mnohem těžší
úděl. V neodbytném dešti jim jedinou úlevu mohly nabídnout jen narychlo zbudované přístřešky nebo něco teplého
v nenápadně uschované termosce. Snad pouze Krakonoš v
nepromokavém koženém kabátě, schovaný pod načechraným
plnovousem a sloužící jen pár kroků od občerstvovací základny,
se mohl cítit komfortně, zatímco Shrek s Fionou u lípy, perníkoví chalupáři u rybníka, Křemílek s Vochomůrkou u horní
nádrže či Mach s Šebestovou na samém kraji lesa museli své
role zvládat v sychravém větru a často v letních kostýmech.
Přestože letošní pohádkový les přilákal v porovnání s rekordním
loňským ročníkem jen zhruba čtvrtinu účastníků, téměř třicítce
nadšených dobrovolníků, kteří se na přípravě této akce podíleli,
umožnil vyzkoušet si svůj part za extrémních podmínek a dobře
se připravit na různé eventuality v příští sezóně.
Jako každý rok jsme přichystali i zvířecí koutek, ve kterém se
kromě poníka z tovéřského chovu objevil i oblíbený kozlík Viktor
ze ZOO na Svatém Kopečku, kterého z výtěžku právě této akce
již několik let sponzorujeme. A kuriózně právě do jeho životního
příběhu letošní pohádkový les zasáhl asi nejvíce. Tento dnes už
vysloužilý samec kozy kamerunské byl původně narozeninovým

prosinec 2019

dárkem, který se ale příliš neujal, a tak se jej před lety ujala kopecká ZOO. Kozlík se brzy osvědčil v roli mediálního maskota
a několik sezón se také jako vůdčí samec proháněl ve volně
přístupném kozím výběhu pod věží, který je oblíbenou dětskou
atrakcí. V ZOO však od příštího roku s Viktorem již nepočítali, a
tak jsme se jako správní kmotři rozhodli jeho nejistý osud vzít
do svých rukou. Už v září tak našel nový domov v prostorném
výběhu za domem č. 13 na pozemku, který obec v minulém
roce zakoupila a kde může bezstarostně pobíhat spolu s dalšími
dětskými oblíbenci v ohradě – prasátkem Pištou, minikobylkou
Gryzzi a poníky Spiritem a Kenzem. Zavítáte-li někdy s dětmi na
dolní konec obce, můžete je přes branku pozorovat, a pokud
byste snad měli nějaké zbytky od jídla, které jsou pro býložravce
vhodné, zazvoňte z ulice na pana Chromčáka z č. 13 nebo je
nechte ležet u vchodových dveří.
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Zpevnění záhumenní cesty

Provoz na této původně okrajové polní cestě na hranici bytové zástavby se v posledních několika letech zmnohonásobil,
protože začala být využívána obyvateli nově vzniklé čtvrti v dolní
části obce a také vlastníky nových rodinných domů zbudovaných
na obou stranách komunikace.
Obec proto na jaře oslovila společnost OHL železniční stavitelství, která v té době prováděla rekonstrukci a rozšíření silniční
odbočky na vjezdu do obce, zda by nebyla ochotná provést
pokládku povrchu na této cestě s využitím asfaltového recyklátu ze staré vozovky. Společnost na žádost ochotně přistoupila
a o prázdninách provedla strojní pokládku nového povrchu v
tloušťce 100 mm včetně zahutnění. Následně schválila policie
umístění tří zpomalovacích prahů a značek omezujících rychlost
na 30 km/hod, neboť po cestě se častěji pohybují chodci včetně
dětí a rovná cesta některé řidiče sváděla k příliš rychlé jízdě.
Nová komunikace je dlouhá 230 metrů a celkem obec vyšla na
77 000 korun.

Silnice v obytné části Za humny

O záměru zbudování dlážděné silnice v obytné čtvrti na
západním okraji obce jsme vás podrobněji informovali v
loňském roce, letos v létě jsme tuto investičně náročnou
akci v hodnotě 2 172 000 korun úspěšně dokončili. K této
komunikaci v délce 236 metrů bylo na přání obyvatel navíc
dodlážděno zhruba 200 m2 pro parkovací místa.
S úpravou povrchu byla současně provedena i pokládka 30
metrů přípojného vodovodního potrubí pro spodnější ulici
v této části, kde doposud nebyla z důvodu nedostatečné
místní kapacity vodovodní síť zavedena. V současné době je
se stavebním úřadem v Dolanech projednávána projektová
dokumentace, která řeší tři navrtávky již dříve položeného
potrubí tak, aby mohly být všechny domy s chybějícím napojení na veřejný vodovod v této lokalitě připojeny k nově
posílenému řadu Droždín – Dolany již v příštím roce.

Rozpis dlouhodobých pronájmů sálu tovéřského kulturního domu
pondělí

16:00 – 17:00
TANEČNÍ KROUŽEK
Hana Kopřivová

17:30 – 18:30
JÓGA
Jiřina Skřivánková

úterý

14:00 – 16:00
STOLNÍ TENIS
důchodci

16:00 –19:00
TENIS
děti

středa

13:00 –16:00
TENIS
děti

16:00 – 18:00
TENIS
děti

18:30 – 19:30
CHI-TONING
Jiřina Skřivánková

Čtvrtek

13:00 – 17:00
TENIS
děti

17:00 – 18:00
DĚTSKÝ TANEČNÍ
KROUŽEK

18:30 – 19:30
DEEP WORK
Jiřina Skřivánková

Pátek

13:00 – 16:30
TENIS
děti

Sobota

18:30 – 19:30
WORKOUT / STEP
Jiřina Skřivánková

BEZ DLOUHODOBÝCH PRONÁJMŮ, INDIVIDUÁLNÍ VYUŽITÍ V REZERVAČNÍM SYSTÉMU,
AKCE OBCE, RODINNÉ OSLAVY apod.

Neděle

19:00 – 21:00
TANEČNÍ LEKCE
Hana Kopřivová
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Tovéřský betlém
Při letošním rozsvěcení vánočního stromu, které letos
připadne na pátek 29. listopadu, bude mít svou premiéru
i první tovéřský betlém. Je vyřezávaný ze dřeva a jeho autorem je pan Michal Kaláb, který už téměř dvacet let žije s
manželkou a dvěma dětmi v Tovéři.
Ač vyučený pekař, je pan Kaláb mužem mnoha řemesel a
koníčků, k nimž se časem přidala i práce se dřevem. Ta jej,
jak říká, bavila odjakživa, ale naplno se jí mohl začít věnovat
až poté, co vyměnil městský byt za domek na vesnici.
Nepovažuje se za řezbáře, zatím svými amatérskými díly
dělá radost především svým blízkým a známým, které rád
obdarovává tu lavičkou, tam zvoničkou či květináčem.
K nápadu vyrobit betlém se dostal náhodou, když jej oslovil tovéřský starosta s výzvou, zda by něco nevytvořil k
letošnímu adventu. „Udělal mi tím radost,“ přiznává pan
Kaláb, „protože tím mohu něčím osobitým přispět k jedné z mých oblíbených akcí. Naštěstí nebyl problém s materiálem, který se na tuto práci jinak špatně shání. Starosta
pohotově zajistil dřevo z topolu osiky, který padl za oběť
vichřici, a i když pro práci s dlátem není tento materiál,
navíc čerstvý, zrovna ideální, bral jsem to jako jisté znamení. O osice se totiž říká, že se na ní oběsil Jidáš, který
zradil Krista, a proto se dodnes chvěje a ševelí. Materiál

●●●●●●●●●●●

na zvířata navíc pochází z lípy skácené u dolanského kostela, takže to už je znamení na druhou, které přehlédnout
nejde,“ dodává s nadsázkou.
Pan Kaláb většinou hned ví, co z kusu surového dřeva bude,
jen co se na něj podívá, a tak zanedlouho vzniklo osm
prvních plastik, které tvoří základ letošních jesliček. Svůj
výtvor nepovažuje za umělecké dílo, a tak bude výsostně
spokojen, když pohled na jeho dřevěný betlém někomu
udělá radost.
Pokud propásnete první příležitost ke shlédnutí tohoto
originálního dílka, budete mít možnost až do 28. prosince,
například v některé z adventních sobot, kdy se bude od
16:00 do 20:00 hodin před hasičskou zbrojnicí podávat
vánoční punč.

POVINNÉ ČIPOVÁNÍ PSŮ

Všichni majitelé psů by měli již nyní zbystřit, neboť s účinností
od 1. ledna 2020 bude očkování psů proti vzteklině platit
pouze v případě, že je pes označený mikročipem. Prakticky to
znamená, že od tohoto data by měl být na území České republiky takto označený každý pes. Štěňata musí být mikročipem
označena nejpozději v době prvního očkování proti vzteklině,
tedy nejpozději v půl roce věku.
Tato povinnost se zavádí z několika důvodů. Především jde
o zjištění identity psa v případě potřeby kontrolních orgánů
(veterinární správa, policie, celní správa, obce atd.). Dále má
toto opatření zajistit účinnější monitoring chovů a kontrola
dodržování stanovených pravidel a předpisů, umožnění kontroly
při prodeji psů. Dalšími důvody je prokazování vlastnictví psa,
což je velmi důležité v případě odcizených psů i v případě postihu vyplývajícího ze zodpovědnosti za psem způsobenou škodu
(např. případy, kdy pes způsobí dopravní nehodu, psi pytláci
atd.) Taktéž zatoulaní řádně označení psi mají podstatně větší
naději, že se vrátí ke svým původním majitelům.
Označení psů mikročipem provádějí soukromí veterinární lékaři,
kteří jsou registrovaní u Komory veterinárních lékařů ČR a jsou
tedy oprávněni vykonávat veterinární léčebnou a preventivní
činnost. Registraci konkrétního veterináře je možné ověřit na
webové stránce www.vetkom.cz. Pořizovací cena mikročipu se
pohybuje mezi 120 – 450 Kč v závislosti na typu plus částka za
aplikaci, kterou si veterináři stanovují smluvně. Aplikace čipu
je jednorázový úkon srovnatelný se zavedením injekční jehly.
Mikročip o délce cca 1 cm je aplikační jehlou sterilně vpraven
do podkoží zvířete. Obal mikročipu je vyroben z biokompati-

●●●●●●●●●●●●

bilních materiálů, na které organismus zvířete nereaguje jako
na cizí těleso. Mikročip je pouze pasivním nosičem informace,
neobsahuje žádný vlastní zdroj energie. Aktivovat mikročip lze
jen speciálním čtecím zařízením.
Jaké hrozí sankce v případě nesplnění této zákonné povinnosti?
Za neoznačeného psa bude od roku 2020 hrozit správní řízení s
uložením až 20tisícové pokuty, protože na psa bude pohlíženo,
jako kdyby neměl platné očkování proti vzteklině.
Příslušná novela zákona č. 166/1999 Sb. (veterinární zákon)
nezavádí povinný zápis do jakéhokoli registru psů. Povinností
je, aby v dokladu o očkování proti vzteklině bylo uvedeno číslo
mikročipu. V řadě obcí včetně největších měst, jako je Praha,
Brno nebo Ostrava, to již takto funguje několik let. V ČR je také
v provozu několik soukromých databází, do nichž mohou chovatelé označené psy registrovat dobrovolně a za poplatek.
Příslušná novela veterinárního zákona zavádí povinné označení
pouze u psů, nikoli tedy u koček a dalších zvířat.
(převzato ze stránek Státní veterinární správy ČR)
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

POZVÁNKA DO DIVADLA

životní jubilea

0DIPUOJDLâTQPMFL/P1PUǔÝVWÈEÓ
QPIÈELPWPVUBÝLBǲJDJQSPEǔUJJEPTQǔMÏ

červenec: Miloslav Grygar
srpen:	Jaroslava Kimmelová
září:
		
		
		

Eva Hanzlíková
Jiří Maria Kvapil
Ladislav Chromčák
Drahomíra Nováková

90 let

)MFEÈTFQSJODF[OB

80 let

+BLTFWÝJDIOJLPOFǏOǔQPULBMJ

75 let
70 let
65 let
65 let

listopad: Zdeněk Héda
		Jaroslav Hudec

93 let
75 let

prosinec: Antonín Novák

70 let

leden:	Jan Kameníček

70 let

únor:	Jaroslav Málek
		Jan Malík
		 Věra Hamplová

75 let
97 let
65 let

březen:

Miroslava Parzyková

BOFC

65 let

Blahopřejeme!

9
OFEǔMFW
5PWÏǲLVMUVSOÓEǾN

NOVĚ NArození

74561/²%0#3070-/²

16. ledna se narodil Ondřej Kristek.
18. května se narodil Adam Srovnal.
14. sprna se narodil Jan Miloš.

PŘIPRAVUJEME

Přejeme do života hodně štěstí a lásky!

úmrtí

neděle 1. prosince
• Předvánoční
posezení pro důchodce

Dne 9. března zemřela ve věku 61 let
paní Eliška Kameníčková.

v sále kulturního domu od 14:00 hodin

sobota 7. prosince
• Výlet
do předvánoční Wroclavi

Dne 31. května zemřel ve věku 93 let
pan Stanislav Hradil.
Dne 22. července zemřel ve věku 82 let
pan Josef Hudec.

organizuje OÚ Dolany

neděle 8. prosince
• Divadelní
představení Hledá se princezna

Čest jejich památce.

v sále kulturního domu od 16:00 hodin

11. ledna
• 5.sobota
společenský ples

NOVÁ PRAVIDLA PRO LIKVIDACI
SPLAŠKŮ V CHATOVÉ OBLASTI

v sále kulturního domu od 20:00 hodin

neděle 12. ledna
• Dětský
maškarní ples

Vlastníci bytových objektů v chatové oblasti, které nejsou
napojeny na veřejnou kanalizaci, mají podle novely zákona
o vodách č. 254/2001 sb. s účinností od 1. ledna tohoto roku
po-vinnost akumulovat splašky v bezodtokové jímce. Zároveň
jsou povinni obecnímu úřadu předložit řádný doklad o likvidaci
splašků, na němž je uvedeno datum, objem, místo odvozu a
podpis odvážejícího pracovníka, a to do konce února následujícího roku. Je na místě připomenout, že pokuty za nedodržení
této zákonné povinnosti několikanásobně vzrostly.

v sále kulturního domu od 14:30 hodin

18. ledna
• II.sobota
Gulášfest

na Kolibě od 10:00 hodin
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Současně bychom chtěli vyzvat ty, kteří si navykli odkládat ke
kontejnerům na tříděný odpad vše, co se jim nevleze do popelnice, aby do těchto nádob odkládali pouze odpady, pro něž
jsou určené. Odloží-li někdo ke kontejneru na papír například
starou garnýž v domnění, že ji sběrný vůz odveze jako vítaný
recyklát, je na omylu. Zůstane tam ležet, dokud ji obec na své
náklady nenechá odvést do sběrného dvora. I účet za takovéto
chování se bohužel započítává do celkové částky za odpadové
hospodaření a jak se ukázalo v posledních dvanácti měsících,
nejsou to náklady, na nimiž lze jen tak mávnout rukou.

Objem vyvezených komunálních a tříděných odpadů každým
rokem stoupá, a tak se nelze divit, že pravidelně narůstají i
náklady, které za likvidaci odpadů musí obce vynakládat. V
našem případě šlo v letošním roce o navýšení natolik výrazné,
že jsme byli nuceni vypovědět smlouvu s dosavadním dodavatelem pro svoz odpadů a vypsat veřejnou zakázku na zajištění
nového – Technické služby města Olomouc tak nahradila firma
StavRe-Envi. A přestože se nám nakonec podařilo udržet svozové ceny na loňské výši, s těmi ostatními, které na svoz odpadů
navazují, nám bohužel nezbývá než se smířit. Jedná se o cenu
za skládkovné, která se za rok skokově zvýšila na trojnásobek,
více jak dvojnásobně také narostla cena za dotřídění plastových
odpadů. Paradoxně tak dochází k situaci, že obce, které odpad
třídí svědomitěji, platí za jeho likvidaci více. Protože chceme
předejít tomu, aby kvůli momentálnímu nešťastnému nastavení systému naši občané začali postupně ztrácet motivaci
a důvěru ve smysluplnost třídění odpadů, jsme odhodláni tuto
hospodářskou položku i nadále dotovat. Jen za loňský rok tak
obec doplácela téměř čtvrt milionu korun, což představuje
celých 40 % (nákladově svoz a likvidace komunálního, tříděného,
velkoobjemového a biologického odpadu vyšel obecní pokladnu
za rok 2018 na 570 000 Kč). Přesto jsme nuceni pod tlakem dramatického nárůstu cen zpracovatelů přistoupit k nepopulárnímu
zvýšení poplatku za svoz odpadů ze současných 550 Kč na osobu
a rok na 650 Kč pro osoby trvale přihlášené k pobytu v Tovéři,
pro majitele rekreačních chat a neobývaných nemovitostí pak
na 650 Kč za jednotku.

ODBĚR NOVINEK

Chcete dostávat aktuální informace z obecního úřadu do
své elektronické schránky? Důležitá sdělení o přerušení
dodávek proudu či vody, o dopravních omezeních, výzvy k
úhradám nejrůznějších poplatků nebo informace o právě
nabízených službách či připravovaných akcích vám budou
chodit včas přímo na váš e-mail, pokud se přihlásíte k odběru
novinek na našich webových stránkách. Tato bezplatná
služba již funguje několik let a využívá ji přes sto občanů.
Zadejte www.tover.cz a na horní liště zvolte odkaz Aktuality.
Zde stiskněte tlačítko Přihlásit se k odběru novinek * a
poté zadejte svou e-mailovou adresu, na kterou vám
mají zprávy chodit. Pak už jen vyčkejte na elektronickou
ověřovací zprávu, která během chvíle dorazí do vaší pošty,
a dokončete registraci kliknutím na odkaz v e-mailu.

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
SAUNA

Máte-li chuť dát si v současném sychravém počasí saunu a
nevyžadujete-li zrovna pětihvězdičkový servis, můžete využít
renovované sauny v suterénu tovéřského kulturního domu,
která široké veřejnosti slouží již řadu let. Prostory jsou sice
skromné, poskytují však dostatečné zázemí až pro 6 lidí. Sauna
je vybavena bazénkem se studenou vodou, dřevěnou potírnou
s elektrickými kamny a dřevěnými lehátky. Poplatek zohledňuje
pouze provoz zařízení a činí 500 Kč za 3 hodiny, což je běžně
doporučovaná doba pro saunování. Předehřátí sauny provádí
externí pracovník 2 hodiny před ohlášeným příchodem. K dispozici je také minibar. Zájemcům doporučujeme navštívit webové stránky obce, kde jsou uvedeny veškeré podrobnosti
ohledně chodu, bezpečnosti, obsazenosti a kontaktů.

pohostinství nově otevřeno

Protože restaurace Tovéřská rychta po necelém
roce provozu ukončila činnost a její znovuotevření v
dohledné době není jisté, rozhodla se obec pronajmout staronoé prostory na Kolibě k provozování pohostinských služeb. Nové pohostinství bude otevřeno
již začátkem prosince a bude nabízet pivo Rychtář, alko
i nealko nápoje a základní občerstvení, k dispozici bude
též biliár, šipky a televize.

Jste srdečně zváni!
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Z ČINNOSTI OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
nutné i z hlediska bezpečnosti, neboť stávající multifunkční
stroj TERA nemá homologaci k výjezdu na silnici.

• Lesní kalamita

Důsledky březnové kalamity, která zničila prakticky veškeré
vzrostlé stromy v obecním lese, odstraňoval pomocí lesní
mechanizace pan Roman Daněk z Vacanovic. Za vytěžené
palivové a částečně kulatinové dřevo obec utržila 162 000 Kč,
materiál na štěpkování si zpracovatel odvezl bez nároku na
vzájemné vyúčtování. Vytěžené plochy o rozloze zhruba 3 ha
budou v souladu s platnou legislativou zalesněny.
Ze stávající pojistné smlouvy obec obdrží plnění ve výši 35 000
Kč. Návazně bude přehodnocen současný způsob pojištění lesní lokality vzhledem k jejímu současnému stavu.

• Žádosti o nová parkovací místa

V průběhu roku se na obecní úřad obrátilo několik majitelů
rodinných domů s žádostí o odkup nebo pronájem části obecního pozemku za účelem parkování osobních motorových
vozidel. Přestože si zastupitelstvo uvědomuje složitou situaci
s parkováním v obci, rozhodlo se nakonec těmto žádostem
nevyhovět a to z toho důvodu, že poskytnutí obecního majetku pro soukromé účely několika jedincům by vedlo k lavině
obdobných žádostí od ostatních majitelů řešících obdobné
problémy. Obecní plochy mají sloužit všem a jejich významným účelem je i udržování vyváženosti veřejného a soukromého prostoru. Proto je v zájmu obce udržet si jich co nejvíce,
nejlépe jako volné zatravněné plochy.

• Mateřská školka

V průběhu prázdnin, kdy je školka 7 týdnů zavřená, se obec
pokusila vyjít vstříc rodičům zorganizováním příměstského
tábora, jehož zázemí se přesunulo do nově otevřeného rodinného centra a jehož se zúčastnilo 6 dětí. Bude-li i příští
rok zájem rodičů o dětské prázdninové programy takto nízký,
tj. nebude-li přihlášeno alespoň 10 dětí, nebude je obec již
znovu zajišťovat.
Dne 16. května proběhl zápis do mateřské školy na září 2019
až červen 2020, při němž se přihlásilo 11 nových dětí, z toho
8 s trvalým pobytem v Tovéři. V předchozím školním roce
navštěvovalo školku celkem 25 dětí, z toho 8 po prázdninách
nastoupilo povinnou školní docházku. Kapacita tovéřské
jednotřídky je 24 dětí plus 4 na tzv. povolení.

• Fasáda kulturního domu

Kromě vlastní fasády, která vyšla na 300 000 korun, bylo nutné
provést ještě některé vícepráce, které vyplynuly při realizaci
zakázky. Jmenovitě se jednalo o výměnu poškozené dlažby,
opravu omítek, penetraci kamenného soklu fasády celkem za
15 000 Kč, dále o klempířské práce, tj. výměnu 23 metrů svodů,
61 metrů okapů a upevnění uvolněných hliníkových střešních
šablon celkem za 61 000 kč.

•

Nová technika
Obecní zastupitelstvo schválilo koupi pracovní čtyřkolky v
hodnotě necelých 300 tisíc korun včetně přívěsného pracovního vozíku s nosností 500 kg, sypacího vozu na zimu a dvou
shrnovacích radlic na sníh pro chodníky a silnice. V plánu je
také další příslušenství – kartáč a sběrač na jarní a letní úklid
místních komunikací. Toto doplnění vozového parku bylo

• Chodník Tovéř – Samotišky

Zastupitelstvo obdrželo zamítavé stanovisko Správy silnic Olomouckého kraje na využití pruhu příkopy u silnice pro zbudování uvedeného chodníku, a proto musí pracovat s jinými
variantami. Nejpřijatelnější z nich se v současnosti jeví výstavba levostranného osvětleného chodníku po Brabínek v délce
300 m. Ve druhé fázi by se jednalo u zatrubnění příkopu od
Brabínku do Samotišek (340 m) a napojení nového chodníku
na stávající komunikaci. Termín realizace je závislý na termínu
vydání stavebního povolení.

• Žádost o napojení inženýrských sítí

Zastupitelstvo opakovaně zamítlo žádost o napojení obecních inženýrských sítí na pozemek v katastru obce Dolany č.
308/1, a potvrdilo tak neměnnost svého záměru nepřipojovat
jakékoli další parcely mimo území tovéřského katastru, které
nejsou zahrnuty do zastavitelného území platných územních
plánů obcí Tovéř a Dolany.

• Příspěvek na zajištění dopravní obslužnosti

Za možnost autobusového spojení s okolím obec v minulém
roce uhradila Krajskému integrovanému systému Olomouckého kraje povinný příspěvek ve výši 40 040 Kč. Dle nového
dodatku ke smlouvě je výše tohoto příspěvku upravena na
90 450 Kč. Zastupitelstvo odsouhlasilo úhradu této částky za
podmínky zachování počtu spojů.

•••

Všem lidem dobré vůle přejeme veselé Vánoce a šťastný Nový rok!
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