ZPRAVODAJ
Občasník Obecního úřadu v Tovéři
ročník XVI

číslo 1

květen 2010

Vážení občané,
v minulém čísle jste byli informování, že obec ve spolupráci s krajem
připravuje vybudování okružní křižovatky, jejíž součástí je i oprava komunikace
směrem na Dolany.
Bohužel se však v krajském rozpočtu peníze na realizaci nenašly.
Na základě tohoto rozhodnutí byla zastupitelstvem obce schválena oprava cesty od
večerky k požární nádrži, která byla původně na letošní rok plánována.
V současné době probíhá stavební a výběrové řízení na zhotovení stavby, která by
měla být dokončena během letních prázdnin. Dojde k rozšíření komunikace na obě
strany, ke zlepšení parkování a průjezdnosti.
Občané, kteří v této části obce bydlí, musí počítat s tím, že od konce června do
závěru srpna bude ulice neprůjezdná. Potíže, které každá taková stavba přináší je
potřeba chápat, neboť časové omezení průjezdnosti bude odměněno vyřešením
dlouhodobého problému v této ulici. Projekt je možno si prohlédnout na obecním
úřadě.
Obec neustále rozšiřuje a doplňuje sběrná místa na tříděný odpad, za účelem
snižování množství odpadu končícího v popelnici. V rozporu s touto skutečností se
množství tříděného odpadu v obci mírně snižuje a o desítky procent narůstá odpad
v popelnicích. Protože se v budoucnu připravuje několikanásobný poplatek za
uložení odpadu na skládkách, dojde také k podstatnému navýšení poplatku za
popelnice. Tříděný odpad, který se odváží, putuje do Šternberka na třídící linku,
nikoli na skládku jak se někteří občané domnívali.
Svoz každé suroviny samostatně by byl mnohem dražší a stejně by muselo dojít ke
třídění, neboť v kontejnerech se nachází věci, které tam nepatří.
Na základě těchto skutečností vás žádám o zlepšený přístup k věcem souvisejícím
s životním prostředím.
Pokud máte problém s jiným druhem odpadu, řešení nabízí sběrný dvůr firmy
REMIT, který je vybudován v Bohuňovicích v areálu bývalé pily, otevřeno úterý a
čtvrtek 14,00-18,00 hodin, sobota 8,00-12,00 hodin. Odevzdat zde můžete všechny
druhy odpadu, za některé jako např. nebezpečný odpad, stavební suť je však nutno
zaplatit.
Na základě opakujících se stížností občanů na hluk motorových pil, sekaček,
křovinořezů a podobně bych Vás všechny rád požádal o vzájemnou tolerantnost a

pomoc při řešení tohoto problému. Hlučné činnosti by bylo vhodné vykonávat
v pracovní dny popř. hlavně v sobotu. Neděle, den pracovního klidu, by si určitě
zasloužila, aby tito pomocníci zůstali v klidu. Některé okolní obce byly nuceny řešit
tuto situaci vyhláškou, která některé činnosti v neděli omezuje.
Nejsem příznivcem neustálých zákazů a omezování, dávám přednost vzájemnému
porozumění a zdravému rozumu před nařízeními a sankcemi. Obec nedávno jednu
vyhlášku na zabezpečení pořádku na veřejných prostranstvích schválila, doufám, že
další nebude potřebná.
Někteří občané dosud neuhradili poplatky za služby, které pro ně obec
vykonává. Pokud tato úhrada nebude provedena do konce května, zaplatí dlužníci
více.
Mezi příjemci kabelové televize jsou občané, kteří této služby využívají, poplatek
neuhradili a smlouvu s obcí nemají. Pokud tak do konce pololetí neučiní, budou
následně odpojeni.
V pátek 28. 5. 2010 od 14,00 – 22,00 hodin a v sobotu 29. 5. 2010 od 8,00 –
14,00 hodin proběhnou v obci volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR,
volební místnost bude otevřena na obecním úřadě v Tovéři.
Hodové oslavy obce Tovéř proběhnou v neděli 4. 7. 2010.

Pozvánka
V pátek 28. 5. 2010 od 15,30 hodin se koná tradiční posezení s důchodci s kulturním
programem a občerstvením.
Program začíná v 15,30 hodin na travnaté ploše u sportovního areálu a následně pak
v kulturním domě.
Srdečně jsou zváni všichni důchodci.
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starosta obce

