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Občasník Obecního úřadu v Tovéři

Krásný předvánoční a vánoční čas všem.

Setkání starších spoluobčanů
18. 12. 2010

V prosinci jsme uspořádali dvě větší kulturní
akce a musíme s velkým uspokojením konstatovat, že účast byla opravdu vysoká.

Milé posezení našich starších občanů se
uskutečnilo ve vánočně zasněženou sobotu v
kulturním domě. Čas na příjemné chvíle
strávené se starými přáteli si našlo pětačtyřicet
našich seniorů. Taková hojná účast jistě stojí
za úvahu, zda by si naši důchodci nezasloužili
častější příležitosti k vzájemnému setkávání a
společným aktivitám i v průběhu celého roku.
Již teď připravujeme únorové „vzpomínkové“
posezení s promítáním.

Rozsvěcování vánočního stromu
6. 12. 2010
Jako tradičně se krásným pásmem při
příležitosti rozsvěcování vánočního stromu
představily děti z mateřské školky. Mikuláš,
anděl a čert byli příjemným zpestřením a děti,
které se odvážily zarecitovat básničku, byly
odměněny sladkým překvapením. Setkání u
punče s hudbou od Heřmánku bylo jistě krásným předvánočním zastavením pro všechny
dospělé.

Množství fotografií z obou akcí naleznete v rubrice
„události, akce“ na www.tover.cz.
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před mnoha lety. Zprovoznění plánujeme
začátkem roku 2011 – pokud se 8. ledna sejde
dostatek dobrovolníků na brigádu.


Podmínky pro sportovní aktivity budou od ledna
k dispozici na obecním úřadě i na webových
stránkách.

Další kulturně-společenské možnosti:
„Peklo“ – vybavené zázemí kulturního domu je
možno využít na soukromé společenské akce a
setkávání.
Knihovna zve k návštěvě. Oznamujeme
čtenářům, že od nového roku se mění výpůjční
doba od 16:00 do 19:00 hodin, čtvrtek zůstává v
platnosti. V novém roce knihovna začíná
fungovat od 6. ledna. Nově jsou v knihovně
k dispozici i starší čísla některých časopisů –
Meduňka, Reader Digest
Výběr, Reflex.
Všechny vás srdečně zve knihovnice paní
Ludmila Bačová.
Aerobik – každou středu od 5. ledna od 18.00
hodin začíná opět v sále KD oblíbené „Cvičení
s Jiřinkou“

OZNÁMENÍ
Komunální odpad pro rok 2011 – časový
rozpis svozu KO je přílohou tohoto Zpravodaje.
Velkoobjemový odpad – jarní kontejnerový
svoz odpadu proběhne v sobotu 26.3. 2011.
Webové stránky naší obce – www.tover.cz.
Provádíme úpravy a aktualizaci prezentace naší
obce na Internetu. Pokud máte zájem přijímat si
v rubrice „Aktuality“ na webových stránkách
obce doručování zpráv na váš email. Získáte
tak bezprostřední informace o aktuálním dění
v Tovéři.

rozsvěcování stromu posvětil a adventnímu času
požehnal dolanský farář otec Vojtěch

.
Sportovní vyžití v obci:
Stolní tenis – jedna z možností sportovního
vyžití, která se v kulturním domě nabízí. K
dispozici jsou dva stoly, je možnost
pravidelného setkávání i pořádání turnajů.

Tříkrálová sbírka – v sobotu 8. 1. 2011 proběhne v naší obci Tříkrálová sbírka. Vaše domácnosti navštíví malí i velcí koledníci, aby
požehnali vaše příbytky. Na dveře vám napíší
posvěcenou křídou K+M+B LP 2011. Tento
nápis znamená „Pokoj tomuto domu“.
Každá skupinka bude mít zapečetěnou
pokladničku, do které můžete přispívat na
nemocné, handicapované, matky s dětmi v tísni
a další sociálně potřebné skupiny lidí. Sbírku
organizuje Česká katolická charita.

Osvětlení rybníka – jak si někteří z Vás již
mohli všimnout, znovu bylo zprovozněno
osvětlení rybníka. Opět se tedy všem zájemcům
otevírá možnost zasportovat si i ve večerních
hodinách na naší obecní vodní ploše v případě,
že bude odpovídající počasí.
Sauna – pro dlouhé zimní večery chceme
znovu nabídnout možnost využití sauny
v kulturním domě, která se přestala využívat již

Nezapomínejme na to, že i vy můžete jednou
služby charity potřebovat.
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PLÁN INVESTIC
na období 2011-2014

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Významná životní jubilea:
04.01.
06.01.
02.02.
11.02.
13.02.
26.02.
27.02.
12.03.
22.03.

Zdena Tégelová
Anna Zdařilová
Stanislav Hradil
Alžběta Hudcová
Zita Beilová
Jiří Opichal
Věra Grygarová
Libuše Matoušková
František Látal

1.Výstavba
okružní
křižovatky
spojená
s rekonstrukcí cesty od Pneu servisu
k bytovkám,
rekonstrukce
a
výstavba
chodníků. Předpokládaná investice cca.
2.000.000,- Kč

80 let
70 let
85 let
70 let
80 let
65 let
80 let
65 let
70 let

2.Výměna-rekonstrukce veřejného osvětlení
(náklady zatím nejsou vyčísleny, nutno zjistit
rozsah rekonstrukce starých svítilen a
výměny výbojek 150 W za nižší), vybudování
regulátorů napětí do osvětlení (úspora el.
energie); návratnost investice 150.000,- Kč
do 4 let.

Přejeme hodně zdraví a životního optimismu.
Narození v roce 2010:
12.01.
26.06.
27.09.
04.10.
17.12.

3.Vybudování dětského hřiště na travnatém
povrchu obecním pozemku. Postupné
přikupování atrakcí. Předpokládané celkové
náklady do 1.000.000,- Kč

Jan Rychtecký
Kristýna Vaňková
Eliška Komárková
Štěpán Mlčoch
Elena Hudcová

Úmrtí:

4.Oprava kulturního domu – zprovoznění sauny,
vymalování, nalakování parket, nouzové
osvětlení, atd. Bude realizováno postupně dle
finančních prostředků.

22.04. Konrád Tuček
10.07. Pavel Kameníček
30.08. Naděžda Šulcová

5.Výměna oken za plastová na hasičské
zbrojnici. Náklady dle nabídek cca. 100.000,Kč.

Čest jejich památce.

6.Výstavba vlastní ČOV. Zjištění možností
financování.

Přejeme hodně štěstí a rodičovské lásky.

POZVÁNKY

7.Rekonstrukce, popřípadě přestavba tenisových kurtů na víceúčelovou hrací plochu pro
širší veřejnost.

Zasedání zastupitelstva – 7. 2. 2011 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.

8. Vybudování kanalizace v lokalitě „za humny“.
Náklady nejsou vyčísleny, možnost čerpání
dotací.

Otvírací doba obchodu v Tovéři

5. 2. 2011 od 14:00 do 17:30 hodin pořádá obec
Tovéř ve spolupráci s MŠ Dětský maškarní
karneval. Od 20:00 hodin pořádá MŠ Ples pro
dospělé. K tanci a poslechu bude hrát hudební
skupina Yantar. Předprodej vstupenek bude od
úterý 1. 2. 2011 v MŠ

Vánoční svátky:
24.12.
25.–26.12.
27.–30.12.
31.12.
01.01.
02.01.

Brigáda – 8.1. 2011 vyhlašuje obecní úřad
Tovéř dobrovolnou brigádu v kulturním domě.
Jedná se o úklid sklepních prostor za účelem
zprovoznění sauny pro veřejnost. Případní
zájemci jsou vítáni v 8.00 hodin v kulturním
domě. Materiál a svačina budou zajištěny.
Uvidíme, kolik občanů má zájem se aktivně
zapojit a udělat něco nad rámec Svých
povinností. Věříme, že spoustu lidí chce pomoci
dobré věci. Tato sauna bude sloužit například i
mateřské školce v Tovéři.

08:00 až 11:30
zavřeno
07:30 až 18:30
08:00 až 11:30
zavřeno
08:00 až 12:00

Od nového roku opět platí:
všední den
sobota
neděle
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Možná, že bychom si měli zachovat nastálo
něco z dítěte, kterým jsme kdysi byli. Třeba
radostné a dychtivé očekávání, co nám život
přinese navzdory tomu, že jsme možná už
v životě utrpěli mnohou ránu a přestáli mnohou
bouří. Dokud můžeme mít někoho rádi, stojí za
to žít! Jen to, co něco stojí, za něco stojí.
Snažme se nestresovat a poddejme se radosti,
kterou v těchto týdnech zažívají děti. Zářící oči
a netrpělivé očekávání na Štědrý den. Vánoce
jsou obdobím, které v nás probouzí to lepší, co
je v nás. Dáváme lidem ve svém okolí kousek
ze svého života, chceme jim udělat radost,
nějak je obdarovat. Není třeba se přípravami
udřít k smrti. Důležité je, že budeme spolu, že si
vzájemně darujeme svůj čas a svou radost.
Udělejme si proto dostatek času, abychom ho
mohli strávit s těmi, kdo jsou nám nejbližší.
Světla pomalu přibývá. Čtyři svíčky na
adventním věnci vystřídá svátečné osvětlený a
ozdobený strom. Zaznění zvonečku zahajuje
slavnostní večer. Přejeme si navzájem radostné
a pokojné Vánoce. Kéž by nám zůstalo
otevřené srdce pro radost a lásku i pro další
dny. Abychom k sobě nebyli milí jen jednou
v roce, ale aby podobných chvil v našem životě
neustále přibývalo.

K 30. 11. 2010 má naše obec 570 obyvatel.
Průměrný věk obyvatel je 39,57 let. Mužů je
celkem 275, z toho 65 dětí a žen je 295, z toho
68 dětí.
Nadmořská výška naší obce je od 236 m.n.m.
(u cihelny) až po 341 m.n.m (chatová oblast).
Byl schválen rozpočet obce na rok 2011.
K nahlédnutí je na úřední desce a webových
stránkách obce.
Pokud budete mít ke Zpravodaji jakékoliv
dotazy, poznámky, připomínky, neváhejte nás
kontaktovat, jsme otevřeni vašim návrhům.

Vánoční zastavení
Radostné Vánoce,
To jsou slova, kterými si vzájemně přejeme o
vánočních svátcích. Vánoce mají zvláštní
kouzlo, ve kterém je skryta naděje. Skrývá se
v nich touha po pokoji, vzájemném sdílení a
lidské pospolitosti. Radost z toho, že jsme
obklopeni těmi, kdo nás mají rádi. Více vycházíme se sebe a myslíme na druhé. Jejich radost
se pak stane i naší radostí podle známého
úsloví, že sdílená radost je dvojnásobná radost.

Všechno nejlepší do nového roku Vám přeje
Miroslav Majer, starosta obce
a obecní zastupitelstvo

Zpravodaj vydává obec Tovéř, kontakt: Marta Šubrtová 731 900 647, martasubrtova@seznam.cz
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