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ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU
Zpravodaj vydává obec Tovéř, č.p. 18, PSČ 78316, IČ: 00635626 Ev. č. MK ČR E 21473
redakční zpracování: Marta Šubrtová (731 900 647, martasubrtova@seznam.cz)

CO SE UDÁLO V LEDNU, ÚNORU A BŘEZNU

Tříkrálová sbírka

Letošní tříkrálová sbírka připadla na druhou sobotu v lednu.
Návštěva Tří králů u domovních dveří nám připomenula nejen
středověkou lidovou a náboženskou tradici, ale také to, že existují lidé, kteří neměli v životě tolik štěstí jako my a s nimiž
se můžeme podělit alespoň o zlomek ze svého nadbytku.
Koledníkům se zapečetěnou pokladničkou Charity Olomouc
sice „služební dopoledne“ propršelo, přesto se jim podařilo vybrat 11.681,- Kč, což je skoro o čtvrtinu více než vloni. Obnos
převzal po otevření pokladničky na obecním úřadě pověřený
diecézní zástupce. Stejně jako každý rok takto získané finanční
prostředky poputují na charitativní projekty zaměřené na pomoc lidem, kteří si nedokáží pomoct sami. Všem, kteří přispěli
a tím tuto ušlechtilou myšlenku podpořili, děkujeme a přejeme,
aby jim K+M+B 2015 na dveřích v letošním roce také přineslo
trochu štěstí.

Dětský maškarní ples

V neděli 1. března po poledni bylo v sále kulturního domu
slyšet především dětský křik. Koncentrace berušek, medvídků,
tygříků, princezen a pirátů byla v tu chvíli zřejmě největší v
okrese, protože většina tovéřských rodičů neodmítla svým ratolestem dopřát trochu skotačení v rytmu populárních dětských
písniček, sladkých odměn v nejroztodivnějších soutěžích ani
napjaté očekávání, zda v bohaté tombole nepadne vytoužené
číslo. Pořádat akce pro děti nás nikdy neomrzí, a tak se už nyní
mohou těšit na dětský den.

Zajímavosti z letošní sbírky: V rámci olomouckého děkanátu,
který sdružuje 38 obcí, bylo vypraveno celkem 331 kolednických
skupinek, které vybraly celkem 1 305 813 korun; nejmladšímu
koledníkovi bylo 1,5 roku, nejstarší kolednice se narodila v roce
1937; bylo sesbíráno 23 381 mincí o váze 165,5 kg a 5 390 bankovek; lidé nevhazovali jen české koruny, ale také eura, zloté,
kuny, stravenky a dokonce rybí šupiny. Je potěšitelné, že v poměru k počtu obyvatel patří Tovéř k těm nejštědřejším.
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Novoroční tenisový turnaj

Do letošního soutěžního klání o ceny, které se odehrálo dne
17. ledna v sále kulturního domu, se přihlásila téměř dvacítka
nadšených hráčů stolního tenisu z Tovéře a okolí. Muži výrazně
převažovali nad ženami, pod čímž mohl být podepsán fakt, že
první dvě točená piva měli hráči zdarma. Dětská kategorie však
byla stejně početná a souboje o místo v žebříčku podstatně
vyhrocenější. Vítězné tažení juniorských šampionů minulého
turnaje, tovéřských bratrů Vojty a Lukáše Richterových, tentokrát narušila Klára Šubrtová z Červenky, která se mezi ně
vklínila na druhé místo. Tato jedenáctiletá naděje litovelského sportovního oddílu také stihla ovládnout i turnaj žen.
Z mužů byl nejúspěšnější Jirka Hron. Jsme rádi, že hráči mohli
využít nově instalovaného a podstatně kvalitnějšího stropního
osvětlení, především si však mohli zahrát na nových mobilních
stolech, z nichž tři jsme v posledních dvou letech pořídili díky
sponzorským darům p. Petra Maurera a Iva Opletala, jimž tímto
se zpožděním veřejně děkujeme.

Ples mateřské školy

Poslední sobotu v únoru proběhl v tovéřském kulturním domě
již tradiční ples mateřské školy. Nebyl to jen ples plný tance,
ale i velmi povedených kulturních vystoupení. Představily se
zde slečny z taneční skupiny Rytmus z Olomouce, mažoretky z
Bohuňovic a nechybělo i něco pro přítomné dámy. Ty potěšilo
vystoupení dvou mladíků ze Šternberka, kteří předvedli svá
svalnatá těla v ukázce brazilského bojového umění capoeira
spojeného s akrobatickým vystoupením. Všechny vstupy vyvolaly bouřlivý potlesk a ovace. Na plese nechyběla díky sponzorům
(bohužel většinou mimotovéřských) bohatá tombola, výborný
srnčí guláš, řízky a další občerstvení. K tanci a poslechu hrála již
podesáté skupina Yantar pod vedením Pavla Bečici.

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
AKTUALITY
Možná si někteří z vás všimli, že z návsi zmizely dva okrasné
keře. Odstranili jsme je na základě podnětu z řad občanů,
konkrétně pana Martina Pražáka, který se zabývá i pěstováním
okrasných dřevin. Upozornil na to, že na hrušně na návsi, které
jsou dlouhodobě napadány rzí hrušňovou, se tato choroba
nejspíše přenáší z jalovcových keřů, většinou těch rozložitých,
které jsou hostitelem dřevokazné houby, jejíž zimní výtrusy se
na listy hrušní přenášejí v době jejich květu. Na povrchu listů
jsou viditelné oranžové až červené oválné skvrny s černou
tečkou uprostřed. U takto napadených stromů odumírají větve,
listy zakrňují, na plodech se vyskytují deformace a rostlina
postupně ztrácí odolnost vůči ostatním patogenům. Čím blíže
jalovci ovocné stromy rostou, tím hůře. Pokud se na jalovci objevuje rosolovitý povlak (v době sucha i zaschlý), je napaden rzí. V
případě, že se vám tato choroba objevuje na hrušních v zahradě,
doporučuje se zkontrolovat zdraví okrasných dřevin v okruhu
150 až 200 metrů a při podezření z napadení rzí je vykácet.
●

mu. Bylo odstraněno staré podium, zrušen jeden ze tří vchodů
do vinárny, vyměnila se část radiátorů v sále a k tomu jsme se
rozhodli celý prostor ještě nově vymalovat. Výsledkem těchto
úprav je zvětšení plochy sálu, který je nyní možno vedle již fungujícímu stolnímu tenisu využívat k dalším indoorovým sportům,
jako je badminton nebo floorball. Pokud za některou z těchto
aktivit dojíždíte jinam, zvažte tuto novou možnost a informujte
o ní své přátele v okolí – budeme rádi, když se tento prostor co
nejvíce uplatní. Jako náhradu za zrušené podium jsme zakoupili
podium mobilní, které lze postavit podle potřeby nejen na plesové akce pořádané v sále, ale najde využití i na pravidelných
venkovních akcích, jako je country skalka, hody, dětský den a
podobně.
●
Na jaře obec zakoupila větší kontejner na bioodpad, který bude
i nadále umístěn pod lesem. Zde jej mohou využívat nejen chataři, ale i tovéřští občané v případě, že potřebují ze svého
pozemku odstranit větší množství bioodpadu najednou. Počítá
se s tím, že se kontejner bude dle potřeby přemísťovat i na jiná
místa v obci.

V měsíci březnu začala ihned po skončení dětského maškarního
plesu plánovaná rekonstrukce vnitřních prostor kulturního do-
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Z ČINNOSTI OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Na svém 4. veřejném zasedání konaném 15. února letošního
roku přijalo obecní zastupitelstvo (OZ) v plném počtu následující
rozhodnutí:

pozemků mezi obcí a panem Opichalem. Přítomný Ing. Martin Pražák zastupitelům vy-světlil záměr osázet v případě
uskutečnění směny pozemků předmětný pozemek ořešáky.
Zastupitelstvo rozhodne na dalším zasedání po obdržení
dalších informací.
• OZ vzalo na vědomí a bez připomínek, že kupní a směnné smlouvy ve věci revitalizace návsi jsou zatím schválené pouze
s panem Kameníčkem a paní Kotlabovou; smlouva s panem
Opichalem se bude projednávat na příštím zastupitelstvu.
• OZ obce se seznámilo se stavem obecního lesa, na nějž upozornil revírník p. Martin Novák, a pověřilo starostu neprodleně
jednat ve věci odstranění napadených stromů kůrovcem. Starosta obce vyzval zájemce o vytěžení označených napadených
stromů vyvěšením nabídky dne 6. 2. s tím, že vytěžení napadených dřevin musí být provedeno do 31. 3. Těžbu a odvoz
označených stromů si zájemci zařídí ve vlastní režii a na vlastní
nebezpečí, cena byla stanovena v rozmezí od 150–300 Kč dle
objemu stromu. Zastupitelstvo toto opatření odsouhlasilo.
• OZ se seznámilo se stavem obecní techniky a konstatovalo,
že pro letošek si obec s těmito prostředky vystačí. V příštím
roce je potřeba uvažovat o koupi malotraktoru se sekačkou
a vozíkem s korbou, neboť stávající malotraktor za-koupený v
roce 2005 dosluhuje, multifunkční kultivátor TERA taktéž.
• OZ odsouhlasilo odprodej vyřazeného malotraktoru za
nejvyšší nabídnutou cenu, a to formou zveřejnění tohoto
záměru na úřední desce; další vyřazené položky budou
odevzdány při březnové sběrové sobotě autorizovaným
firmám (Asekol, Elektrowin, TSMO).
• Usnesením OZ schválilo závěry inventarizační komise včetně
návrhu na odpis majetku.
• OZ všemi hlasy schválilo znění směnné smlouvy, vytvořené
dle předešlého schváleného záměru obce směnit obecní
pozemek o výměře 98 m2 za 98 m2 travnaté plochy u areálu
Koliba.
• OZ všemi hlasy odsouhlasilo předloženou projektovou dokumentaci rodinného domu s garáži na pozemku 467/5.
• Usnesením všemi hlasy OZ odsouhlasilo předloženou PD
přestavby místnosti pro zpracování ovoce a přístavby kotelny
na pozemcích 431/7, 431/10 a 431/11 (zahradní centrum
NATURA Ing. Jana Vaška).
• Usnesením všemi hlasy OZ schválilo předloženou obecně
závaznou vyhlášku č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na
území obce Tovéře.

• OZ
•

•

•

•
•

schválilo kronikářem obce místostarostku Martu Šubrtovou.
OZ se seznámilo s geometrickým plánem rozdělení obecního pozemku p. č. 147/3 a 147/4, vyjádřením PČR a ŘSD k
nově zaměřenému stavu plánované hobby-dílny p. Jančíka, v
němž se konstatuje, že tento stav z hlediska bezpečnosti nebrání silničnímu provozu v okolí okružní křižovatky. Jedná se
o část pozemků (7 m2), které manželé Jančíkovi prodali obci v
roce 2012 za 180,- Kč / m2. Následným usnesením zastupitelstvo obce poměrem hlasů 4 proti 2 schválilo, že nejprve bude
zveřejněn záměr rozdělení a odprodeje pozemku na úřední
desce po dobu zákonné lhůty a po uplynutí této doby starosta
sepíše kupní smlouvu mezi obcí Tovéř a manžely Jančíkovými.
Cena pozemku byla stanovena na 1 032,- Kč / m2.
Starosta obce seznámil OZ s podklady ke schválené investici
úpravy sálu kulturního domu. Současně zastupitele obeznámil
s možnými navazujícími úpravami, tj. demontáží stávajících 6
ks radiátorů na obvodové zdi, nutností opravit zdivo ve výšce
cca 1 m sanační omítkou, vlastními silami demontovat otopná tělesa a připravit tak výměnu za nová, účinnější.
OZ otevřelo došlé nabídky na stavební práce, provedlo zápis
do protokolu a na základě cenového kritéria jednohlasně rozhodlo, že zakázku zrealizuje firma Marek Štěpánek stavby,
která nabídla nejnižší cenu.
Místostarostka obce ing. Marta Šubrtová seznámila zastupitelstvo s pěti vytipovanými lokalitami na výsadbu stromů v
katastru obce.
V lokalitě obecního lesa je vhodné dosázet stávající holiny
smrkovým a dubovým porostem, v části „Za humny“, kde v
minulosti dřeviny rostly, je nutno nejprve prověřit možnost
výsadby na pozemku, jehož část patří pozemkovému fondu
(příkop u vodní strouhy). Lokalita „Třináctky“ (cesta od rybníka do Dolan) již leží v dolanském katastru, zastupitelé Dolan
a ZŠ nicméně přislíbili pomoc v osázení v rámci projektového
dne, který pořádá dolanská škola. Pod lesem a kolem pěší
cesty remízkem do Samotišek je nejprve nutné provést prořez
stávajících dřevin. Podél polní cesty od okružní křižovatky ke
hřbitovu výsadbu kvůli sloupům el. napětí nelze provést.
OZ všemi hlasy schválilo aktualizaci plánu investic a rozpočtového výhledu obce Tovéř na období 2015-2019.
OZ obce prověří jinou možnost instalace zpomalovacího prahu na komunikaci III/44310 a odsouvá tímto záměr směny

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

Chodník Tovéř – Dolany

Plánovaný chodník z Tovéře do Dolan byl již vytýčen a zaměřen. V současné době probíhají jednání s majiteli pozemků o jejich odkupu, aby mohl být chodník zbudován, neboť stávající pěší komunikace stojí částečně na soukromých pozemcích, a proto nebylo
možno ji v minulosti opravovat. V přípravě je taktéž stavební dokumentace. Realizaci chodníku plánujeme provést v příštím roce
společně s obcí Dolany, která má záměr rekonstruovat vozovku a autobusovou zastávku a chodníky před základní školou.
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TVOŘENÍČKO

Z NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Už skoro rok se pravidelně každé pondělí scházíme v
našem výtvarném kroužku. Malujeme obrázky olejovými,
akrylovými barvami i pastelem. Vyráběli jsme papírové
sochy, které se moc povedly. Zatím kroužek navštěvují
pouze děvčata, ale všechna jsou velmi šikovná. Na jaře
budeme mít výstavku našich prací, na kterou vás tímto
dopředu zveme. Přijďte se podívat! Bližší informace o naší
výstavce se včas objeví na vývěsce. Pokud bude mít někdo
z vás zájem připojit se k naší tvořivé činnosti, zavolejte
nám na tel 607 812 347; těšíme se na Vás.
Věra Kočí

V předsvátečním čase jsme s dětmi připravovali malý muzikál s vánoční tematikou. Jak se nám nácvik povedl, mohli
13. prosince posoudit babičky a dědečkové na posezení
důchodců v kulturním domě a rodiče o pět dnů později
na vánoční besídce. Muzikál s názvem „Vánoční pohádka“
vyprávěl o narození Ježíška a nechyběla v něm žádná ze
známých postav tohoto příběhu – Panna Maria s Josefem,
hvězda hlásající Ježíškovo narození, pastýři, andělé ani legendární tři králové. Děti si v představení zahrály, zazpívaly, ale nejvíce se těšily z krásných kostýmů, které jim
rodiče na tuto příležitost připravili. Vystoupení se všem
moc líbilo a odměnou za naše snažení byl obrovský potlesk. Na konci besídky přišel i Ježíšek a přinesl dětem pod
stromeček spoustu dárků, se kterými si budeme ve školce
celý rok hrát.
Na tomto místě bych také chtěla poděkovat všem, kteří
se zasloužili o zdárný průběh našeho únorového plesu,
rodičům dětí z mateřské školky, obecnímu úřadu v Tovéři,
sponzorům a také všem lidem, kteří se na náš ples přišli
pobavit. Myslím si, že i navzdory nižší účasti se ples povedl
a všichni, kdo na něj přišli, si ho příjemně užili.
Mgr. Jana Kráčmarová
ředitelka školy

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
PŘIPRAVUJEME:

je již poměrně teplo, máme připravenu správnou sadbu, která
může být vysazena i v tento čas.

V sobotu 11. dubna proběhne každoroční jarní úklidová brigáda. V posledních letech jsme se zaměřili na úklid pod lesem a
ve Skalce, letos se chystáme na vyčištění cihelny. Potřebujeme
vysbírat spadané větve a nálety, odstranit starý nefunkční plot.
Sraz v 9:00 hodin před kulturním domem. Budeme opravdu
rádi, když se zúčastní nejen ti, co tak činí každý rok, ale i ostatní,
kterým prostředí, v němž společně žijeme, není lhostejné.

●
Kdo vyrůstal na hudbě legendární britské skupiny Pink Floyd,
neměl by v pátek 8. května zůstat večer doma: od 19:00 hodin se totiž v sále kulturního domu odehraje koncert revivalové skupiny Dream of Floyd, na němž jako speciální host vystoupí zpěvák, klávesista a skladatel Roman Dragoun známý z
kapel Progress 2, Stromboli nebo Futurum. Nenechte si tuto
výjimečnou akci ujít!

●
Ve středu 22. dubna se na základní škole v Dolanech uskuteční
„projektový den“. V rámci tohoto dne budou žáci ve spolupráci
s naší obcí vysazovat duby v tovéřském obecním lese. Přestože

●
V sobotu 23. května od 15:00 hodin se na tradičním místě
uskuteční již 5. ročník Country skalky, na kterém vystoupí
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hodu do dálky, vrhu koulí atd. Každé reprezentační družstvo
bude tvořit jeden muž, jedna žena a dvě děti, jejichž věk v součtu
nepřekračuje 25 let. Na programu bude také beach volej-bal či
nohejbal. Občerstvení bude zajištěno. Zájemci o reprezentaci
naší obce se mohou už s předstihem hlásit na obecním úřadě.
Bližší informace zveřejníme na webových stránkách obce a na
internetu hned, jak je obdržíme.

●
Poslední květnový den, který letos připadá právě na neděli, se
mohou všechny děti těšit na své každoroční zábavní odpoledne
na Kolibě, kde pro ně bude připraven bohatý program se spoustou odměn.
●
V sobotu 6. června bude na atletickém areálu v Dolanech od 9:00
hodin probíhat nultý ročník olympiády družstev z Dolan, Tovéře, Bělkovic-Lašťan a Samotišek. Toto dopoledne je věnováno
jak dětem, tak dospělým, kteří budou v družstvech i individuálně
soutěžit ve sportovních a dovednostních disciplínách – například ve sprintu a štafetovém běhu, skocích do dálky i z místa,

●
Tradiční hodová slavnost se bude konat v neděli 5. července. O
podrobnostech budeme informovat v červnovém zpravodaji.
●
A již nyní se mohou děti těšit na Cestu pohádkovým lesem,
která bude stejně jako loni v sobotu 5. září.

70. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ NAŠÍ REPUBLIKY

8. květen je v kalendáři označen jako státní svátek – Den osvobození. Tento den je významný nejen pro bývalé Československo,

ale pro celé lidstvo, neboť znamenal ukončení nejkrvavějšího válečného konfliktu v dějinách. Významně se tento den zapsal i do
historie naší obce. Přinášíme vám autentický zápis z obecní kroniky, v němž tehdejší kronikář, známý tovéřský malíř pan František
Šnajdr, po-pisuje poslední dny války.

Počátkem května 1945 bylo slyšet hřmění děl od
jihu, jež zvěstovalo blížící se frontu druhé světové
války. Přes obec se valily ustupující německé armády
a civilní německé obyvatelstvo z Polska a od Ostravy na západ. Dne 5. května náhle přestaly kolony
projíždět, jednak proto, že byly napadány Sovětským
letectvem a také proto, že se Rudá armáda blížila též
od Opavy, tedy ze dvou stran. V noci na 6. května
dorazila do obce hlídka Rudé armády, která se na
křižovatce střetla s německým obrněným vozem.
Nastal boj, ve kterém byl raněn ruský poručík. Němci
ho potom zastřelili z pistole ranou zblízka do čela. To
se událo před č. 74.
Němci pak obsadili obrněnými vozy Dolany. Ještě
před touto událostí byli v obci odzbrojeni vojíni maďarské národnosti místními občany a odvedeni k

ruským jednotkám, které byly t. č. v Bělkovicích a Vésce.
Dne 6. května ráno vzplál boj na pokraji Dolan. Německé
ozbrojené síly z Toveře jely na pomoc do Dolan. Tam to však
prohrály a rychle ustupovaly k Olomouci. Obcí jen projely. V tu chvíli byli v obci ze všech stran Rusové a málem by
Němce zaskočili. Dne 6. května v 15 hodin Rudá armáda
přišla do obce. V obci se to jen hemžilo ruskými vojíny, kteří
hned zakopávali děla do zahrad a kolem obce. Němci začali
ostřelovat Toveř z Olomouce. Tím byly poškozeny domy,
hlavně u křižovatky, střechy, vytlučena okna a zpřetrhané
vedení. Občané byli většinou poschovávaní ve sklepích.
Z občanů o život nepřišel nikdo. Padli však tři ruští vojíni,
kteří byli nejdříve pochováni před kapličkou v Toveři a
později exhumováni a uloženi do společného hrobu v Olomouci. Ostřelování obce trvalo 2 dny, Němci po této době
byli v Olomouci poraženi.
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životní jubilea

Jak jsme vás již informovali ve společenské rubrice minulého
zpravodaje, 22. února se dožil krásného životního jubilea 92 let
nejstarší občan naší obce, pan Jan Malík.
Narodil se 22. února 1923 ve Spišské Nové Vsi na Slovensku a po
několika stěhováních se v 10 letech s rodiči přestěhoval do Olomouce a následně do Bystrovan, kde prožil téměř celé dětství. V
roce 1943 byl totálně nasazen do Drážďan jako zámečník a zůstal
zde až do konce druhé světové války. Do Tovéře se přiženil v roce
1948 ke své manželce Marii Fialové do domu číslo 49. V té době
začal pracovat pro elektrotechnickou firmu Kříž, která měla přibližně
150 zaměstnanců. V obci se zapojoval do mnoha pracovních aktivit
– pomáhal při stavbě zdravotního střediska v Dolanech, stěhoval
kříž z křižovatky u hospody a instaloval jej na rozcestí u rybníka, kde
stál až do počátku 90. let. Jako dlouholetý člen hasičského sboru
také pomáhal budovat hasičskou stanici v naší obci. Rád vzpomíná
na místní hody, které dříve nebývaly se mší svatou u kapličky na
návsi jako dnes, na hasičské zábavy, jež místní sbor pravidelně
pořádal. V roce 1986 ovdověl a je zvyklý se o sebe sám postarat. V
současnosti se mu líbí nové chodníky a silnice, které v obci máme
a které přispívají k bezpečnosti chodců, k nimž se pan Malík i ve
svém vysokém věku hrdě počítá: každý den se vydává na procházky, kterými si udržuje kondici a rád se zastaví se známými na kus
řeči. Přejeme mu plno sil a zdraví i do dalších let!

duben:

Miroslava Klímová

70 let

		 Vratislav Hudeček

65 let

		 Jana Pavlitová

65 let

květen:

Anna Ballová

65 let

červen:

Alena Valovičová

65 let

		

NOVĚ NArození
25. ledna se narodil Jáchym Málek.
27. února se narodila Tereza Krejčí.
Přejeme do života hodně štěstí a lásky!

úmrtí
Dne 21. března tragicky zemřel
ve věku 20 let Lukáš Nemajer.
Čest jeho památce.

Panu Malíkovi poblahopřála osobně nejen paní místostarostka, ale nezapomněli na něj ani naši senioři, kteří mu pogratulovali na
svém pravidelném setkání ve vinárně kulturního domu.

upozornění

VÝŠE poplatkŮ:

úhrada obecních poplatkŮ

ODVOZ ODPADŮ
STOČNÉ
PES
KABELOVÁ TV

Nezapomeňte, že poplatky jsou splatné

k 31. květnu !

MOŽNOSTI ÚHRADY:
osobně obecním úřadě , nebo převodem na účet obce
č.1800969359/0800 VS = číslo popisné

500,- os/rok
1 168,- os/rok
100,-/rok
1 200,-/rok

POZNÁMKA: Přestože výše skutečných nákladů na provoz odpadních vod překračuje výši vybraných místních poplatků za stočné,
obec tento schodek i nadále dotuje ze svých příjmů.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA V DOLANECH
Vážení čtenáři Tovéřského zpravodaje,
dovolte mi, abych Vás jako ředitel základní a mateřské školy Aloise Štěpánka v Dolanech pozdravil a krátce informoval o naší
škole. V letošním školním roce naše zařízení navštěvuje celkem 327 žáků, z nichž celkem 34 je z Tovéře. Děti se na naší škole
vzdělávají podle edukačního programu Škola všestranného rozvoje, který je zaměřen, jak je již z názvu patrné, na všestranný
rozvoj osobnosti dětí. Mimo vyučování mají žáci naší školy možnost navštěvovat celou řadu kroužků a pro nejmenší děti z
prvních až třetích tříd jsou k dispozici tři oddělení družiny. Během školního roku realizujeme tři projektové dny, celou řadu
vzdělávacích, sportovních a kulturních akcí a soutěží, ve kterých mají žáci možnost rozvíjet své nadání. Rádi bychom Vás formou
krátkých článků informovali o dění na naší škole. Velice rád bych proto zde poděkoval starostovi Tovéře a redakci Toveřského
zpravodaje, kteří nám k tomu poskytli prostor. Doufám, že se Vám budou naše příspěvky líbit a že Vám zároveň umožní blíže se
seznámit s prostředím a děním na naší škole.
Mgr. P. Pirliomov
ředitel školy

Zápis do 1. tříd

Děti se mohly také vyfotografovat v našem fotokoutku a později
si fotky nechat za malý poplatek vyvolat. Hned po úvodním slovu moderátorů následovalo vystoupení kroužku Aerobiku pod
vedením Nikol Skopalové a Lenky Navrátilové, který probíhá
v Bělkovicích-Lašťanech. Celé pozdní odpoledne doprovázela
účastníky plesu výborná atmosféra a dobrá nálada. Ke konci plesu vystoupila školní kapela Migréna. Organizátoři hodnotí tento
ples jako vydařený a všem účastníkům děkují za návštěvu.
Karolína Jiránková, Iveta Čtvrtlíková
redakce školního časopisu

V pátek 16. ledna se v naší škole uskutečnil zápis do prvních
tříd. Zápisu se zúčastnilo celkem 52 dětí, z nichž 42 bylo přijato.
V příštím školním roce tak budou otevřeny opět dvě první
třídy. K zápisu dorazilo celkem pět dětí z obce Tovéř, které tak
od letošního 1. září zasednou do lavic společně v jedné třídě.
Věříme, že pro všechny zúčastněné děti byl zápis příjemným
vstupem do školního života a že se všem budoucím žákům bude
u nás ve škole líbit. Rozhodnutí o přijetí byla zveřejněna 26. ledna na základě informací předaných rodičům u zápisu. Schůzka
rodičů k organizaci 1. tříd proběhne v měsíci červnu.
Mgr. P. Pirliomov

●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Lyžařský výcvikový zájezd

Letošní lyžařský výcvikový zájezd základní školy v Dolanech se
uskutečnil v Koutech nad Desnou. Účastníky byli žáci sedmé
třídy, doplnění do celkového počtu necelých třiceti žáky osmé
a deváté třídy. Na starost si je vzali tři lyžařští instruktoři – Martin Gazdík (vedoucí kurzu), Martin Kubáček a Pavel Provaz, nad
zdravím všech bděl pan doktor Petr Gloza. Ubytovaní jsme byli v
příjemném prostředí chaty Pelikán, jejíž velkou výhodou je kvalitní servis, strava a také to, že lyžařský areál se nachází v blízké
vzdálenosti. Výcvik probíhal na svazích moderního lyžařského
areálu Kouty nad Desnou, kde byli žáci dle svých schopností
rozděleni do tří družstev. Již po několika málo výjezdech na svah
bylo i u naprostých začátečníků znát výrazné zlepšení, k čemuž
přispěli nejen zkušení instruktoři, ale i píle a nasazení samotných žáků. Atmosféra na LVZ bývá velmi přátelská a uvolněná,
nejinak tomu bylo i tentokrát. Na rozdíl od školních lavic tu
panovala spíše rodinná atmosféra bez jakýchkoli výraznějších
konfliktů, umocněná i večerními programy plnými her, odborných přednášek a soutěží včetně tradiční „Volby Miss a Missáka“ lyžařského kurzu. LVZ i letos splnil svůj účel – začátečníkům
otevřel svět lyžování a těm zkušenějším umožnil jejich dovednosti ještě více zdokonalit. A od věci není ani posílení fyzické
kondice, stmelení kolektivu a jistěže i týden bez školních povinností. To vše na čerstvém vzduchu v krásném prostředí Jeseníků.
Mgr. P. Provaz

●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Žákovský ples

Již tradičně i letos žáci deváté třídy pořádali žákovský ples, který
se konal 6. února v budově školy. Žáci, kteří navštívili tento ples,
si užili spoustu zábavy, her a tance. Nechyběla ani bohatá tombola. Děti měly možnost zakoupit si občerstvení. Na výběr měly
chipsy, párek v rohlíku a různé druhy limonád. Obrovský zájem
byl i o lístky do tomboly, které byly během chvíle vyprodány.
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nabídka nových kulturně-společenských aktivit

Keramická dílna

Máte rádi keramiku a chtěli jste si někdy vyzkoušet
tvořivou práci s hlínou, ale neměli jste zatím příležitost?
Chtěli byste umět vyrobit vlastní hrnek, misku, lampu, domovní znamení či loutku? Paní Hana Tomášková z Tovéře, která se keramikou zabývá 15 let a pořádala již mnoho kurzů pro děti i dospělé, oslovila obec s nabídkou
vést pravidelný kroužek pro zájemce o tuto ušlechtilou
řemeslnou činnost a pomoci se zřízením keramické dílny
s pecí. Než však tomuto poměrně nákladnému projektu
vyjdeme vstříc, rádi bychom nejprve oslovili všechny potenciální zájemce, aby se přihlásili na obecním úřadě nebo
přímo paní Tomáškové na kontaktní e-mailovou adresu
petr.tomasek@raz-dva.cz. V případě dostatečného zájmu
občanů jsme připraveni tuto volnočasovou aktivitu
pod-pořit, protože jak ukazuje zkušenost sousedních
Samotišek a dalších obcí, plní podobné projekty v kulturním a komunitním životě nezastupitelnou roli.
Neseďte doma a přijďte si vytvořit něco svého. Pod odborným vedením zjistíte, jak jsou vaše ruce ve skutečnosti
šikovné a mysl tvořivá. Tvůrčí využití volného času vám
přinese radost, uspokojení a probudí vaši fantazii.
ukázky výtvorů z kurzů keramiky

Kondiční tréninky pro každého

Všem, kdo chtějí zapracovat na rozvoji svalstva a pohybového aparátu,
nabízíme tréninkové hodiny dvakrát týdně v sále kulturního domu
pod dozorem úspěšné kondiční trenérky Ivy Kavkové, bývalé juniorské mistryně republiky ve sportovní gymnastice a pravidelné účastnice
půlmaratónů a extrémních závodů. Iva využívá kardio tréninku, core tréninku, manuální rezistence a dalších speciálních cvičebních metod.
Kondiční trénink je vhodný pro muže i ženy bez ohledu na aktuální fyzickou kondici či věk.
První lekce začíná již ve středu 8. dubna od 18. do 19. hodin, další bude
v neděli od 19. do 20. hodin.

O jejích aktivitách se dozvíte více na facebooku (Ivka Kafková - kondiční trenér)
nebo na internetové stránce trenernadoma.blog.cz

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

pravidelné sportovní aktivity v sále kulturního domu v Toveři
Úterý:
Středa :
Čtvrtek:
		
Neděle:

Zumba od 7. 4. v čase od 18:30 - 19:30 hodin, vede Gabriela Jeckelová , tel. 602 225 654
Kondiční tréninky pro každého od 8.4. v čase 18:00 až 19:00 hodin, vede Iva Kavková, tel.: 732 912 964
Fit yoga od 17:30 do 18:30 hodin
od 2. 4. vede Jiřka Bačová tel:775 181 162
Aerobik od 18:30 do 20:00 hodin
Kondiční tréninky pro každého od 12.4. v čase 19:00 až 20:00 hodin, vede Iva Kavková, tel.: 732 912 964

OSTATNÍ DNY JE MOŽNÉ SÁL VYUŽÍVAT I INDIVIDUÁLNĚ PO PŘEDCHOZÍ DOHODĚ SE STAROSTOU
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