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slovo úvodem
Vážení spoluobčané,
dovolte mi s příchodem léta Vás opět pozdravit. Je mi líto, že to musím činit
v době, která stále nepřeje normálnímu životu, a tedy ani zcela běžnému
chodu obce, rád bych Vás však na stránkách našeho Zpravodaje seznámil se
vším podstatným, co nyní řešíme a co nás v nejbližší době čeká.
Jelikož se stále potýkáme s nižším přísunem financí ze státního rozpočtu,
o to víc snažíme získávat prostředky na větší investice do obecního majetku a infrastruktury formou dotací. V letošním roce jsme zatím dosáhli na
příspěvek na výstavbu chodníků ve výši 2,5 mil Kč, 1 milion na rekonstrukci
fasády a instalaci akustických podhledů v kulturním domě a 200 tisíc korun
na jeho vybavení novým inventářem. Na schválení zásadní dotace na revitalizaci návsi ve výši 10 milionů korun, kterou bychom chtěli začít realizovat v
příštím roce, zatím čekáme. Plánujeme rekonstrukci místní komunikace a
splaškové kanalizace na spojovací cestě z Koliby k lípě, výsadbu aleje a keřů
na obecních pozemcích, řešit musíme i průsaky z rybníka.
Od příštího roku nás také čeká zásadní změna v hospodaření s odpady,
o níž vás informujeme v samostatném článku. Co se týče kulturního a
společenského života, rád bych vás pozval především na hodovou mši u
kapličky Cyrila a Metoděje, která se koná ve státní svátek 5. července, a na
taneční zábavu Srpnová noc v pátek 6. srpna v areálu na Kolibě.
Příjemně prožité léto přeje Miroslav Majer, starosta

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

Elektronická úřední deska

V rámci projektu „Podpora strategického řízení obcí a moderní
komunikace s veřejnou správou na území Šternberska“ byla na
fasádu obecního úřadu v Tovéři koncem května nainstalována
venkovní elektronická úřední deska. Toto zařízení nejenže nahradí zastaralou vývěsku na stěně bývalé hasičské zbrojnice, ale
především občanům zpřístupní veškeré digitalizované dokumenty, které jsou dostupné na obecním webu (zápisy z jednání
zastupitelstva, územní plány, veřejné zakázky, vyhlášky, rozpočty,
aktuality, atd.) Tato elektronická deska se zabudovaným LCD monitorem, speciálním tvrzeným sklem a dotykovým ovládáním byla
z 95 % financována dotací z operačního programu Zaměstnanost.
Věříme, že tento nový informační zdroj bude hojně využíván.
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PROJEKT REVITALIZACE NÁVSI
O projektu revitalizace návsi se ve zpravodajích zmiňujeme
pravidelně od roku 2012. Vzhledem k různým obstrukcím, námitkám a administrativním průtahům trvalo jeho schvalování víc
jak šest let. V letošním roce se nám podařilo završit veškeré nezbytné přípravy a v letních měsících, jak pevně věříme, konečně
odstartuje jeho realizační fáze. Přesněji řečeno její první etapa,
protože finanční prostředky na tento náročný, mnohamilionový investiční projekt budeme získávat průběžně z poskytovaných dotací. Tu první, do výše 2,5 milionů korun z uznatelných
nákladů, již odsouhlasil Olomoucký kraj. Na rozhodnutí o osudu
další žádosti, tentokrát od Státního fondu dopravní infrastruktury, stále netrpělivě čekáme, neboť v případě jejího schválení
bychom mohli pokrýt z dotací až 80 % uznatelných nákladů ve
výši kolem 10 milionů korun. Připomínáme, že první etapa se
týká vybudování chodníků v západní části obce, kde v posledních letech probíhá nejintenzivnější výstavba rodinných domů
a je nezbytné zajistit její infrastrukturní dostupnost i dopravní
bezpečnost. Výstavbu bude provádět firma PRESBETON, která
zvítězila ve výběrovém řízení.

V následující etapě přijde na řadu rekonstrukce a změna dispozic autobusových zastávek, zůžení silnice, instalace veřejného
osvětlení, vybudování nových domovních vjezdů, chodníkové
sítě, přechodů pro chodce a vjezdového ostrůvku.
Smyslem tohoto dlouhodobého projektu, jehož autorem je
studio DS Geoprojekt, je především zachovat a zvýraznit specifický historický ráz této části obce, obohatit prostor návsi o
nové polyfunkční architektonické prvky a prostorově propojit
stávající sakrální památky zpevněnými plochami se zachováním původního zeleného charakteru celé návsi. V rozšířeném
mobiliáři by se měly objevit například figurální lavice, odpadkové koše, informační tabule, regionální folklórní prvky v dlažbě
či nové nasvícení sakrálních památek. Součástí architektonického řešení je také intenzivní rekonstrukce hodnotného patra
ovocných stromů a travnatých ploch.
Věříme, že tento projekt vrátí návsi charakter urbanistického
centra obce a zvýrazní jeho kulturně historickou hodnotu,
která v jiných lokalitách nevratně zaniká. Abyste si mohli učinit
představu o možné podobně návsi, přikládáme jeden z dříve
zpracovaných projekčních návrhů.

TovéĜ – revitalizace návsi – varianta þ.1
pohled od kaple smČrem k sousoší NejsvČtČjší trojice
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OÁZA KLIDU S DOTEKEM PŘÍRODY
Místo s tímto vzletným názvem v naší obci skutečně existuje:
stalo se jím okolí výběhu domácího zvířectva, který se nachází
na obecním pozemku v části Za humny a který před několika
týdny prošel výraznou zvelebovací fází. S přibývajícím živým
inventářem v obecním zvěřinci roste i počet pravidelných i
nepravidených návštěvníků, a tak se trojice rodin z dolního
konce rozhodla přiložit ruku k dílu, aby tento veřejný pro-stor
uživatelsky zpříjemnila. Ačkoli všechny plánované úpravy
ještě nejsou u konce, již nyní zde najdete altánek s lavičkami
a opravený plot. V brzké době přibudou terénní úpravy, které
usnadní přístup maminkám s kočárkem a handicapovaným,
přibude dláždění, zatravnění, elektrický ohradník, informační
tabule o chovaných zvířatech a „morčičárium“ pro oblíbené
domácí hlodavce. Tento postupně kultivovaný prostor tak
od nynějška může začít sloužit jako vítané zázemí všem, kdo
se přijdou potěšit pohledem na pasoucí se sudo- i lichokopytníky, popřípadě si je pod dohledem ošetřovatelky chtějí
pohladit, nakrmit či se na nich povozit.

podpory Nadace Via, která ze svého fondu poskytla dotaci
ve výši 55 000 korun, díky níž jsme pokryli nákup veškerého
materiálu. V době, kdy je stále těžší získávat na podobně
„postradatelné“ projekty prostředky od státních institucí,
nám přispění od nezávislé dárcovské organizace, která se
zaměřuje na rozvoj komunitního života a filantropii, přišlo
jako dar shůry. Nešlo jen o to, že jsme požadovaný grant
získali téměř okamžitě, ale také o to, že přístup pracovníků

nadace byl po celou dobu naší vzájemné komunikace velice
vřelý a vstřícný a dostalo se nám také mnoha cenných rad,
jak získané prostředky využívat. Tento projekt byl pro nás
cennou lekcí, která nás mimo jiné naučila, že dobrou věc lze
prosadit snáz a rychleji, panuje-li mezi zúčastněnými stranami důvěra, respekt a podobný pohled na životní hodnoty.
Dovolujeme si touto cestou pozvat všechny příznivce na
Den otevřené branky, který se ve výběhu uskuteční v
pátek 16. července od 14:00 hodin a na němž se budete
moci blíže seznámit s jeho zvířecími obyvateli, dozvědět
se zajímavosti z jejich života a nakrmit je tak, jak to mají
nejraději.

Tento odpočinkový koutek by ovšem nevznikl, kdyby se k
iniciátorům nepřidala další desítka tovéřských dobrovolníků,
kteří neváhali obětovat několik víkendů i čas po práci, aby tomuto ryze amatérskému projektu vtiskli jeho současnou podobu, včetně hloučku věčně neposedných dětí, který nemůže
chybět nikde, kde se něco děje, a který patří k obrazu každé
zdravé, pulzující komunity. Nesmíme však zapomenout zmínit, že by tento počin nebylo možné zrealizovat bez finanční

Poznámka: Nová tovéřská oáza klidu bude otevřena denně
od 8:00 do 18:00 hodin. Vybízíme všechny návštěvníky, aby
do areálu chodili pěšky a auta nechali doma, protože úzká
komunikace Za humny nenabízí žádné místo k parkování.
Pokud potřebujete přijet vozidlem, parkujte prosím u kulturního domu nebo vedle dětského hřiště.

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

Repríza povedeného foto-odpoledne

Na podzim před 10 lety se uskutečnilo historické fotografování
Tovéřanů, na němž se sešla téměř třetina všech obyvatel. Snímky
tehdy pořízené se vydařily natolik, že se staly nedílnou součástí
prezentace naší obce. A protože technika za tu dobu výrazně
pokročila, počet obyvatel se úctyhodně navýšil a každá příležitost
ke společenskému setkávání je po téměř ročním útlumu vítána,
rozhodli jsme se tuto společenskou akci zopakovat. Chcete-li
tedy získat obrazovou památku na své blízké i vzdálené sousedy,
poslechnout si cimbálovku, ochutnat specialitu z grilu či udírny a
nasát atmosféru z prolnutí všech generací, přijďte opět v sobotu
25. září ke Kolibě, kde znovu utvoříme živý nápis hodný zvěčnění!
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ROZHOVOR S JIŘÍM DOSOUDILEM
Mladý tovéřský výtvarník Mgr. Jiří Dosoudil alias Dosy Doss vystudoval Univerzitu Palackého v Olomouci, obor učitelství výtvarné výchovy pro základní a střední umělecké školy. Ve své autorské tvorbě se nejvíce věnuje malbě sprejem a akrylem a
působí převážně v oblasti street artu, kde vytváří velkoformátové nástěnné malby. Zabývá se však i dalšími výtvarnými disciplínami jako je grafika, prostorová tvorba nebo intermediální projekty, ve kterých pracuje například s videem. Dosy Doss je
aktivním členem umělecké skupiny Chaos company.

tomto roce. Vernisáž se uskutečnila 1. června a samotná výstava
s názvem Když nerostou bude trvat měsíc. Na výstavě budou
ke shlédnutí plátna a ilustrace vytvořené v době pandemie. K
vidění jsou také práce realizované ve veřejném prostoru; na
webových stránkách chaoscompany.art se dá dohledat jejich
přesná lokace. Nejnovější je např. v Botanické zahradě v Olomouci. Díky spolupráci s výstavištěm Flora jich v blízké době ještě
přibude. Opět ve spolupráci s Univerzitou Palackého také chystáme kulturní program na léto, během kterého vznikne několik
děl. Dále připravujeme projekt na revitalizaci stěn plotu okolo
areálu bývalých vojenských opraven na Velkomoravské ulici. Za
zmínku také stojí realizace sérií maleb pro městskou část Ostravy
Radvanice.

Co vás vedlo k umění a k street artu konkrétně?
Vztah k tvůrčí činnosti mě provází již od dětství. Díky podpoře
rodiny jsem mohl tento zájem rozvíjet, navštěvoval jsem ZUŠ
a později i uměleckou střední školu, kde jsem si uvědomil, že
umění je cesta, kterou chci v životě jít. Volba street artu byla
prostá: miluji barvy a nemám rád ponurost. Díky tomu, že tvořím
ve veřejném prostoru, můžu diváka přímo konfrontovat s mojí
tvorbou, aniž by musel navštívit galerii.

Tady v Tovéři jste realizoval hned několik „HUPů“, například na
obecním úřadě nebo v domě vašich rodičů. Můžeme se těšit,
že jich v dohledné době bude více?

Máte nějaké své oblíbené tvůrce?
Pochopitelně mám oblíbené umělce, ale nejsem schopen říct,
kteří mě nejvíce ovlivnili a jsou mým vzorem. Momentálně
sleduji českou uměleckou skupinu Ztohoven, jejichž progresivní
tvorba mě velice baví, nebo sochaře Krištofa Kinteru. Co se týče
malby, v poslední době mě oslovuje dílo Davida Strauzze, které
je nyní k vidění v olomoucké Lomené galerii (průchod naproti
Muzea umění), a také Michael Rittstein.
Mimo street art se věnujete i tvorbě na plátno. Pamatujete si
to první prodané? Jaký to byl pocit?
Tvorba na plátno je pro mě úplně něco jiného, než když dělám
velkoformátovou malbu na stěnu. Je více intimní; u plátna přece
jen trávím spoustu hodin v ateliéru, kde mám klid a pohodlí.
První prodané plátno si přesně nevybavuji, ale bylo to ještě v
době studia na střední škole, což pro mě byla skvělá motivace
pokračovat.
Před nedávnem se znovu otevřely galerie. Bude vaše autorská
tvorba někde v nejbližší době k vidění?
Koncem května mě a kolegyni Věru Kopkovu oslovila Univerzita
Palackého v Olomouci, která provozuje prodejní a informační
centrum Upoint na Horním náměstí, s nabídkou první výstavy v
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Já doufám, že ano. V současné době už jich v Tovéři existuje
pět. Pro majitele je to příležitost, jak dát nenápadnou výtvarnou hodnotu domovnímu zevnějšku – pokud se tedy nebojí
odvážnějších realizací na fasádu –, a zároveň tak vzniká unikátní
galerie přímo v obci. Dvířka od HUP jsou často přehlížená nebo
zanedbaná, je to trpěná součást architektury, tak se jim snažím
vtisknout i nějakou estetickou hodnotu.

červen 2021
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
životní jubilea
duben:

Jste součástí uměleckého sdružení Chaos company. Povězte
nám o ní něco víc.
Jsme skupina, která se nezaměřuje pouze na jeden druh výtvarného umění. Baví nás pestrost, nevěnujeme se jen malbě,
ale i sochařské činnosti, videu nebo fotografii. Jedním z našich
projektů je Nová vizualita, která se zaměřuje na oživování
veřejného prostoru formou malby. Máme už dost strohosti a
čistoty v architektuře a chceme se navrátit ke zdobnosti a barvě.

Pavel Daněk

		 Zdislava Kvapilová

70 let

		 Miroslav Struhár

65 let

květen:

Libuše Večeřová

		 Alice Smutná
červen:

Jak reaguje veřejnost na takové malby ve veřejném prostoru?
Stále častěji nyní tvoříme na zakázku na soukromé stěny. Pokud
je ta stěna ve veřejném prostoru a kolemjdoucí se mohou dívat na proces tvorby, setkáváme se s různými názory, s kladnými
stejně jako se zápornými. Lidé, kterým se malba líbí, si na nás
občas vezmou kontakt, a tak se zájem zvyšuje. Na druhou stranu
negativní názory jsou někdy doprovázeny otázkou, jestli na to
máme povolení. Jakmile totiž sprejujete něčí stěnu, pro některé
jste automaticky vandal, co patří za mříže. My samozřejmě
jdeme vždy legální cestou a s vlastníkem se domlouváme
dopředu. Máme za sebou i pár policejních kontrol; pro takové
případy je vždy dobré mít v kapse povolení majitele.

70 let

Josef Hilšer

70 let
65 let
70 let

		 Otakar Vitovský

70 let

		 Věra Mušková

70 let

		 Otakar Nesvadba

65 let

		 Jan Tureček

65 let

červenec: Marie Mullerová

85 let

		 Anna Zlámalová

70 let

		 Alena Marková

70 let

		 Vladimír Smutný

65 let

		 Svatava Brodacká

65 let

srpen:

Marie Málková

70 let

		 Lubomír Dočkal

65 let

září:

Rudolf Běhálek

65 let

Blahopřejeme!

NOVĚ NArození
Dne 1. února se Janovi a Lence Kovaříkovým
narodila dcera Sabina.
Dne 15. března se Michalu Hlineckému a Tereze
Klaclové narodila dcera Barbora.
Dne 18. března se Ondřeji a Janě Maderovým
narodila dcera Linda.
Přejeme do života hodně štěstí a lásky!

●●●●●●●●●●●●●●●●●

úmrtí

OBECNÍ KNIHOVNA v tovéři

Dne 18. bžezna zemřel ve věku nedožitých
49 let pan Radek Partsch.

provoz v období prázdnin:

15. července
29. července

Dne 13. dubna zemřel ve věku 63 let
pan Svatopluk Dokoupil.

12. srpna
26. srpna

Čest jejich památce.

Knihovna otevřena vždy od 15:30 do 18:30 hodin.
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NOVÝ ZÁKON O ODPADECH: CO Z NĚJ PRO NÁS PLYNE?
A to bohužel není zvýšení konečné, protože skládkování tvoří jen
asi jednu čtvrtinu celkového poplatku za komunální odpad: k tomuto dílčímu poplatku je nutné přičítat i náklady za rekultivační
rezervu, manipulaci a dopravu, poplatek provozovateli skládky a
další dílčí náklady, které se rovněž každoročně zvyšují. Může se
tedy stát, že nezměníme-li přístup k produkci, třídění a likvidaci
odpadů v domácnostech, bude si čtyřčlenná tovéřská rodina za
vyprázdněnou popelnici muset ročně připlatit až několik tisíc. A
to i přesto, že vcelku vzorně třídíme.
Již dnes existují obce, které ve spolupráci s občany zavádějí
opatření, díky nimž se jim už nyní daří svážet směsný odpad v tak
nízkém množství, že až do roku 2029 budou každoročně platit
prakticky jen za jeho zbytkovou složku. V konkrétních číslech to
znamená, že pokud by Tovéř dokázala v roce 2021 snížit množství
směsného odpadu na hlavu na hranici 200 kg na osobu a dále
každoročně snižovat jeho produkci o uvedených 10 kg, zaplatí
za skládkování odpadu během těchto 9 let celkem 487 000 Kč.
Pokud by však občané i nadále produkovali odpady ve stejné
výši, tj. 243 kg na hlavu, zaplatila by obec 1 166 000 Kč, tedy o
679 000 Kč více, což v případě čtyřčlenné rodiny znamená zhruba 4 400 korun navíc. A pozor: ne za odpady celkem, ale pouze
za to, že mohou být vyvezeny na skládku!

Možná jste počátkem letošního roku zaregistrovali, že začal
platit nový zákon o odpadech. Je reakcí na tzv. balíček předpisů
oběhového hospodářství EU, který počítá s tím, že v roce 2035
vstoupí v platnost zákaz skládkování využitelného odpadu. Cílem novelizovaných odstavců tohoto zákona je vytvořit tlak
na producenty odpadů vyvážených na skládky, který povede k
postupnému snižování jejich dále neudržitelného objemu. Jinak
řečeno: stát nepředpokládá, že budou všichni stejně zodpovědní
v třídění, a proto přitvrdil. Kdo nebude dělat nic, bude si muset
výrazně připlatit.
Nová legislativa toho plánuje docílit postupným zdražováním
poplatku za skládkování ze současných 500 Kč až na 1 850 Kč za
tunu v roce 2029. V praxi to znamená, že už nebude platit jeden
základní poplatek za skládkování, nýbrž budou existovat poplatky dva: poplatek za skládkování zbytkového odpadu a poplatek
za skládkování využitelného odpadu. Oba se budou během
následujících let postupně zvedat. U zbytkového odpadu bude
navýšení minimální, zato poplatek za využitelný odpad bude
každoročně narůstat v řádech desítek procent. V praxi to znamená, že když obec Tovéř za rok 2020 vyvezla na skládku 148 tun
komunálního odpadu, zaplatila za skládkování 148 x 500 Kč, tedy
74 000 Kč (z částky 397 000 kč za svoz celkem). Nově však zákon
pro jednotlivé roky zavádí výjimku dle § 157, která stanoví,
jaké množství odpadu na hlavu bude bráno jako zbytkové, tedy
levnější. Pro rok 2021 je limit zbytkového odpadu podle nového
zákona stanoven na 200 kg na osobu. Všechen odpad nad 200 kg
bude tedy zpoplatňován sazbou za využitelný odpad. V našem
případě to znamená, že obec Tovéř, která v loňském roce vyprodukovala na osobu a rok 243 kg tohoto odpadu a je tedy nad
celostátním průměrem (236 kg), zaplatí navíc okolo 8 000 Kč.
Vývoj cen poplatků za skládkování odpadů
v letech 2021 ̶ 2029 a základě §157 Zákona
o odpadech (Kč za tunu)
1 700
1 500

Vývoj cen poplatků za skládkování komunálního odpadu
312
na osobu v letech 2021 ̶ 2029 (Kč za rok)
294

135
100

2021
1 800

1 600

120 kg

700

130 kg

700

140 kg

600

150 kg

600

160 kg

500

170 kg

500

180 kg

500

190 kg

500

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

176

259

95

90

85

80

90

84

91

84

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Obce, které se aktivně snaží snižovat produkci netříděných (tj.
směsných či komunálních) odpadů, se tak zvyšujících nákladů
obávat nemusejí. Problém je v tom, že v případě průměrně
třídících domácností tento odpad stále obsahuje z větší poloviny
papír, plasty, sklo i biologicky rozložitelné odpady, zejména
nespotřebované potraviny, tedy recyklovatelné složky, které by
v popelnicích podle požadavků legislativy končit neměly. Aby se
však složení netříděného odpadu v následujících 9 letech změnilo
natolik, že se jeho objem sníží na polovinu, bude nutné radikálně
změnit náš postoj k domácímu odpadovému hospodaření,
protože tendencí v naší obci je spíše pozvolné zvyšování objemu.

1 000

200 kg

500

900

153

239

cena ročního poplatku za skládkování při požadovaném třídění
cena ročního poplatku za komunální odpad se zachováním současného
objemu na osobu (243 kg)
(Pozn.: uvedené cena není koncová za svoz KO, ale pouze její dílčí složka!)

1 850

1 250
800

143

204

cena Kč za zbytkovou složku za tunu
cena Kč za využitelnou složku za tunu

To by samo o sobě nebylo tak dramatické: nejzáludnějším
rysem tohoto zákona je však to, že onen limit, na nějž se vztahuje
nižší sazba, se bude během následujících devíti let každoročně
snižovat o 10 kilogramů: jestliže v letošním roce je to 200 kg na
osobu, v příštím to bude už jen 190 kg a v roce 2029 pouhých
120 kg. Pokud tedy tovéřští občané budou odpady produkovat ve stále stejném objemu, zaplatí v kalendářním roce 2029
jen za samotné skládkování navíc už téměř 100 000 korun, což
představuje nutnost zvýšení ročního poplatku za osobu o 160 Kč.

Jaké tedy existují cesty k tomu, aby tovéřští
občané platili za likvidaci odpadů co nejméně?
Jednou z možností je, že svoz obec nesvěří v oboru podnikající
firmě, ale angažuje se v něm sama. Z nakládání s odpady a jejich
zpracování se stal v posledních letech výnosný, státem podporovaný byznys, jehož velcí hráči často zkoušejí, kam až mohou
se svými požadavky zajít. Roste počet obcí nespokojených se
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službami svozových firem, ať jde o skokové navyšování cen či
netransparentnost údajů o skutečně odvezených objemech, a
proto je logické, že ty nejprogresivnější obce se rozhodly řešit
svoz vlastními silami.
Nejvíce životaschopným trendem v tomto směru se v současné
době jeví dobrovolné svazky obcí, které samy provozují svozové služby. Jedná se o veřejnoprávní korporace, které fungují
podobně jako akciové společnosti; jejich nespornou předností je,
že výnosy z činnosti nekončí na účtech zahraničních akcionářů,
ale v rozpočtech zúčastněných obcí. Příkladem takové organizace
je svazek Malá Haná, který funguje od roku 2019 a sdružuje
34 obcí z Jihomoravského, Olomouckého a Pardubického kraje.
Dnes již disponuje čtyřmi novými volvy s dynamickými váhami
na vyklápěčích a jedním vozidlem na dopravu velkoobjemových
kontejnerů, dává práci 23 místním občanům a provozuje 4 vlastní
sběrné dvory. Ve vedení jsou starostové sdružených obcí, jejichž
občané mají právo účastnit se zasedání orgánu svazku, podávat
písemné návrhy ve věcech jeho působnosti nebo se vyjadřovat k
návrhu jeho rozpočtu. Jsou to vlastně klasické technické služby,
ovšem zřízené primárně k tomu, aby občanům sloužily, nikoli
aby na nich vydělávaly.
Tovéř v červnu letošního roku do jednoho takového nově ustaveného svazku vstoupila společně s 20 dalšími obcemi mikroregionu Šternbersko včetně sousedních Dolan, Bohuňovic, Samotišek, Jívové či Štarnova. Předpokládáme, že po určité rozjezdové
době budeme fungovat podobně jako výše zmíněný svazek Malá
Haná a na svozových službách dlouhodobě ušetříme.

červen 2021

To ovšem nijak neřeší otázku snižování objemu odpadů, která
je pro budoucnost hospodaření v tomto sektoru klíčová. Dnes
již existuje řada obcí násobně větších než Tovéř, které produkují
téměř o polovinu méně směsného odpadu než my. Jsou to obce,
které již přešly na intenzivní systém třídění odpadů nazývaný
„door-to-door“ neboli „od dveří ke dveřím“. Každá domácnost
vlastní samostatné nádoby, popř. pytle na papír, plast, bioodpad
a komunální odpad. Při svozu, který se provádí jednou za měsíc,
je každá nádoba zvážena a evidována pomocí čárového kódu.
Obec tak přesně ví, kdo kolik odpadů skutečně produkuje a třídí,
a podle toho také může jednotlivým domácnostem poskytovat
slevy či naopak přirážky na poplatcích.
Je pravda, že takováto změna systému obecního hospodaření
je natolik zásadní, že se neobejde bez stejně zásadních změn v
chování a smýšlení všech obyvatel. Že se však nejedná o hudbu
vzdálené budoucnosti ale o již probíhající proces, můžeme pozorovat už dnes. Například v sousedních Dolanech o přechodu
na tento intenzivní systém rozhodli již v roce 2019 a od ledna
příštího roku jej zavádějí u všech trvale obydlených domácností.
K jakému systému se přikloníme v Tovéři, není ještě definitivně
rozhodnuto. Sledujeme několik inspirativních cest a zvažujeme,
která bude pro obec našeho typu nejpřínosnější. Zatím se
přikláníme spíše k postupnému přechodu; jisté však je, že pokud
se chceme vyhnout dramatickému zdražování poplatků za svoz
odpadků, musíme přejít na vyšší stupeň vlastní zodpovědnosti,
protože dnes už nejde ani tak o peníze, jako spíše o kvalitu
prostředí k životu, které po sobě zanecháme příštím generacím.

Splatnost poplatků za odpady

Přestože poplatky za svoz komunálního odpadu a stočné měly být uhrazeny do 31. května, stále zhruba každá čtvrtá domácnost tuto povinnost doposud nesplnila. Platební morálka se od loňského roku nijak nezlepšila, a proto musíme znovu důrazně
připomenout, že platit za odpad je zákonnou povinností každého občana a obec je povinna neuhrazené poplatky vymáhat.
Všechny neplatiče tedy upozorňujeme, že v souladu s obecně závaznou vyhláškou je obec oprávněna neuhrazený poplatek
zvýšit až na trojnásobek nebo jej vymáhat soudně.
Pokud tedy patříte mezi ty, kdo poplatky za odpad doposud neuhradili, máte ještě možnost tuto chybu napravit do pátku
16. července. Po tomto datu budou všichni zbývající neplatiči obesláni výzvou k doplacení poplatku navýšeného o pokutu.

● ● ● ● ●Covidová
● ● ● ● ●statistika
●●●●●●●●●

Množství odpadů svezených v r. 2020
směsný komunální odpad
papír
plast
sklo
nápojové kartony (kompozitní obaly)
objemný odpad
jedlý olej a tuk
biologický rozložitelný odpad

126,62 t
30,06 t
25,15 t
13,67 t
0,59 t
20,68 t
0,42 t
126,50 t

odpadu za rok 2020 celkem

343,69 t

Přehled počtu infikovaných od
začátku pandemie COVID-19

Z celkového množství odpadu tvoří využitelná složka (tj.
odpad vytříděný k druhotnému zpracování) 63,2 % a
složka zbytková (svážená na skládku) 36,8 %.
Za likvidaci těchto odpadů zaplatila obec Tovéř celkem
878 400 Kč, z čehož 259 000 doplatila z rozpočtu.

2020 březen – srpen:
září – prosinec:
2021 leden:
únor:
březen:
duben:
květen:
červen:

0
43
17
12
11
8
0
0

infikovaných celkem:

91

Nemoc COVID -19 prodělal téměř každý sedmý
občan obce.
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Z ČINNOSTI OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA

• Projekt na opravu rybníka

• Prázdninový povoz matéřské školky

Vzhledem k dlouhotrvajícímu průsaku rybničních vod do sklepů na přilehlých pozemcích bylo provedeno snížení hladiny
rybníka a upraven odtokový kanál. Tato opatření se však ukázala jako nedostatečná, a proto bylo rozhodnuto o komplexnější
opravě břehu rybníka. V současné době se jedná o zpracování
projektové dokumentace.

Tovéřská školka bude uzavřena v době od 12. července do
13. srpna. Zastupitelstvo schválilo zachování maximálního povoleného počtu dětí v jednom oddělení, tj. 28 dětí.

• Výsadba stromové aleje

Zastupitelstvo obce se rozhodlo zřídit stromovou alej na
pozemku pronajímaném Hanácké zemědělské a.s., který je
v současnosti využíván jako orná půda. Jedná se o pás šířky
24 metrů a délky 135 metrů, který bude osázen dvěma řadami
suchomilných stromů (např. oskerušemi a jeřáby), mezi nimiž
povede cesta pro pěší. Touto úpravou vznikne propojení
přírodní lokality Cihelna s cestou vedoucí k dolanskému
hřbitovu, kterou občané často využívají k vycházkám. Alej
vznikne na místě původní meze, která byla v dobách intenzivního zemědělství rozorána.

• Nový technicko-hospodářský pracovník

Na základě veřejné výzvy byl dne 19. 4. na zkrácený pracovní úvazek přijat jeden technicko-hospodářský pracovník
na dobu určitou. Pracovní náplní nového zaměstnance budou především úklidové práce, sečení trávy, pěstitelské a
údržbářské činnosti. V současné době zaměstnává obecní úřad
na plný úvazek jednoho technicko-hospodářského pracovníka.

• Zpomalovací prahy

Vzhledem k častému překračování rychlosti motorových vozidel na vozovce mezi obchodem a rybníkem byly na základě
rozhodnutí statutárních orgánů a dopravní policie na tomto
úseku v březnu letošního roku instalovány zpomalovací
prahy. Obci nicméně byla krátce poté předložena žádost o
odstranění retardéru v části U lípy z důvodu vysoké hlučnosti.
Následným měřením bylo zjištěno, že výška zpomalovacího
prahu je 5 cm, což je hodnota odpovídající zpomalení na rychlost 20 km/hod a tedy vyšší, než bylo původně odsouhlaseno
(30 km/hod). Závada byla reklamována s požadavkem na instalaci retardéru podle původního zadání.

nová stromová alej

Cihelna

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

PŘIPRAVUJEME
● pondělí 5. července
Tovéřské hody

Tak jako v loňském roce se uskuteční pouze liturgické
dopoledne se mší u kapličky Cyrila a Metoděje bez
odpolední a večerní zábavy. Začátek v 10:00 hod.

● pátek 6. srpna
Srpnová noc

Večerní taneční zábava na Kolibě.

● sobota. 7. srpna
Letní kino s českou komedií

Tovéř z ptačí perspektivy

Není mnoho zaměstnání, díky kterým se člověk může na svět dívat z výšky a nechat se alespoň na chvíli unášet pocitem ptačí
volnosti. Pan Roman Přibyl, certifikovaný arborista, který se
stará o naše obecní lípy, to štěstí má. A že stromům důvěrně
rozumí, je zřejmé hned z první věty: pokud byste nevěděli, že
mluví o stromech, měli byste pocit, že mluví o lidech. Zná jejich
povahu, nálady, z barvy listů či hustoty větvoví vyčte, po čem
touží a v čem strádají.
V květnu tedy provedl zdravotní řez u všech vzrostlých lip,
odstranil staré bezpečnostní vazby a instaloval nové tak, aby koruny získaly větší volnost. Ať tedy naše lípy i nadále prospívají!

O přesné hodině začátku rozhodne zapadající slunce.

● sobota. 4. září
Pohádkový les

Tradiční zábavné odpoledne pro děti od 14:00 hod.

● sobota. 25. září
Velké foto-odpoledne

Fotografování Tovéřanů, podrobnosti na str. 3.
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