ZPRAVODAJ
Občasník Obecního úřadu v Tovéři
ročník XVI

číslo2

prosinec 2010

Vážení občané Tovéře,
Držíte v rukou první, úvodní zpravodaj nového zastupitelstva naší obce. Rádi
bychom touto cestou poděkovali všem, kdo jste se voleb zúčastnili a tím nám dali
podporu a důvěru, abychom mohli přiložit ruku k dílu při realizaci ať už dříve
započatých akcí, tak i nových aktivit, které jsme vám již před volbami slíbili.
Jak již jistě většina z vás víte, naše nynější zastupitelstvo se skládá ze sedmi členů
a dne 10. 11. 2010 byla ustavující schůze, kde byli zvoleni starosta a místostarosta.

Starosta:

Miroslav Majer

Místostarosta:

Ing. František Pachman

Zastupitelé:
Ing. Jaroslav Brodacký
Vratislav Brodacký
Ing. Anna Kopřivová
Ing. Petr Maurer
Čestmír Večeřa

Helloween a lampionový průvod – 5. 11. 2010
Rádi bychom informovali o
helloweenu a lampionovém
průvodu ze školky v Tovéři
na Skalku, kterého se
zúčastnilo velké množství
dětí a rodičů. Procházka
setmělou
vesnicí
osvětlenou svíčkami a
lampiony, zakončená opékáním špekáčků s horkým čajem, byla jistě příjemným
zpestřením podzimního času. Tato akce může být výzvou pro naši obec, je vidět, že
když občané chtějí, akce se zdaří.

Pozvánky
30. 11. 2010 v 17.00 hodin se bude konat zasedání
zastupitelstva. Kdokoliv z občanů se může přijít
podívat a účastnit se diskuse o věcech, které se nás
týkají.

6. 12. 2010 v 17.00 hodin proběhne slavnostní
rozsvěcení vánočního stromu, dětský jarmark a
možná přijde i Mikuláš – doprovázen, jak jinak než
čertem a andělem. Program začíná u vánočního
stromu, a bude pokračovat v kulturním domě.
18. 12. 2010 ve 14:00 hodin bychom rádi pozvali
naše milé důchodce k předvánočnímu posezení
s malým kulturním programem a občerstvením
v kulturním domě. Všichni naši starší spoluobčané
jsou srdečně zváni.

Milí spoluobčané, již nyní se můžete těšit na další Zpravodaj z naší vesnice. Rádi
bychom s vámi byli v co nejčastějším kontaktu, řešili s vámi vaše strasti a problémy.
Cokoliv s námi potřebujete řešit, neváhejte a kontaktujte nás.
Kontaktovat nás můžete:
osobně – v úředních hodinách
písemně – do schránky obecního úřadu
emailem – obec.tover@volny.cz
nebo můžete přijít na zasedání zastupitelstva.
Budeme rádi za vaše podněty.
Krásné podzimní a adventní dny vám přeje
Miroslav Majer, starosta obce
a obecní zastupitelstvo

