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milí spoluobčané,
dovolte nám popřát Vám jménem nově zvoleného obecního zastupitelstva klidné a pohodové prožití vánočních svátků
a hodně zdraví a spokojenosti do nového roku. Jako jsme se snažili pracovat pro blaho naší obce v minulém období, budeme se o
to snažit i v tom nastávajícím. Jinak bychom do toho nešli: většina z nás tu žije od narození, a tak je Tovéř naše srdeční záležitost.

zleva: Ing. Petr Maurer, Ing. Marta Šubrtová, Miroslav Majer, Jitka Lojková, Radovan Richtrer, Milena Dosoudilová a Renata Hilšerová

SPOLEČENSKÉ A KULTURNÍ DĚNÍ V OBCI

Mikuláš

Bývá sice dobrým zvykem, aby 5. prosince naši ves obcházel
Mikuláš se svými nadpozemskými i podzemskými pomocníky,
pokud však jednoho z nich na poslední chvíli skolí horečka a nebe
ani peklo neposkytne okamžitou náhradu, ocitne se náhle staletá
tradice v ohrožení. Považovali bychom však za velké selhání, kdybychom letos našim nejmenším tuto iluzi nadpřirozena odepřeli,
a tak jsme byli nuceni improvizovat – tentokrát se za dětmi vydal jen Mikuláš s andělem. Přestože to pro některé z malých obdarovaných představovalo viditelnou úlevu a jejich rozvíjející se
duše byla pro letošek ušetřena jednoho z nezbytných dětských
traumat, musíme upozornit, že příští rok se opět vrátíme k tradicí
ověřenému trojlístku, který bude znovu plnit svou vyváženou
výchovně-socializační funkci.
I když se mikulášská suita zjevuje vždy nečekaně, ani tentokrát
se neobešla bez detailního itineráře, který ji nakonec zavedl
do dvanácti rodin. Děkujeme touto cestou ještě jednou všem
zúčastněným rodičům za včasnou a vzornou součinnost!
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pojili i mnozí naši senioři a symbolicky tak uzavřeli
generační kruh, který nad naší lípou Naděje převzal
patronát. Duchovní rozměr vtiskl tomuto okamžiku
i dolanský farář Otec Tomáš, na jehož požehnání
spoléháme i při jiných obecních akcích. I když ještě
doznívalo nadstandardně teplé babí léto, většině ze
zhruba šedesátky účastníků přišlo vhod, že se mohli
zahřát teplým čajem.
Věříme, že naše nová lípa brzy zapustí kořeny
a rozkošatí se podobně jako její starší sestra na
„náměstíčku“ o několik set metrů níže, která je již po
čtyři pokolení tichým svědkem dění v naší obci i jejích překotných proměn.

V minulém zpravodaji jsme vás u příležitosti stého
výročí vzniku Československé republiky informovali
o existenci a historii stoleté tovéřské lípy Svobody a
oznámili jsme také náš záměr připomenout si tento
významný milník našich národních dějin vysazením
nového památného stromu. Tento slavnostní akt se
uskutečnil v pátek 26. října na obecním prostranství
nad rybníkem, které se pro tento účel ukázalo jako
nejvhodnější. Po úvodním slově paní místostarostky Marty Šubrtové, v němž zazněla i vzpomínka na
tovéřské občany padlé ve světové válce, a recitačním
pásmu žákyň dolanské základní školy vyzval starosta
přítomné děti, aby lípu společně vložili do připravené
jámy a zahrnuli zeminou. Krátce nato se k nim při-

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

Divadelní neděle

Druhou listopadovou neděli k nám zavítal ochotnický soubor
PoTěš z Jívové, který si pro nás připravil naivní komedii Adéla už
je po večeři s podtitulem Poslední případ Nicka Cartera.
Manželský pár v hlavní roli byl nápadně podobný Nadě Konvalinkové a Michalovi Dočolomanskému, čímž byl divák nenápadně
upozorněn na spojitost se známou filmovou předlohou. Děj
se točil kolem záhadného úmrtí starého hraběte, které mohl
rozluštit jedině slavný detektiv Nick Carter. A protože je každá
správná česká parodie plná aktuálních narážek, nepřipadl tentokrát největší podíl na vyřešení případu zemitému a světáckému
důchodci, ale detektivově pubertální, na internetu závislé dceři
Adéle. A nakonec jsme se dočkali i kultovní masožravé rostliny.
Herci dokázali svým zápalem diváky nejen vtáhnout do děje, ale
především vytvořili skvělou atmosféru plnou humoru a zábavy.
Na představení se tentokrát sešlo tolik diváků, že pořadatelé
museli na poslední chvíli přidávat židle. A to bylo jedině dobře,
protože hlasitý a nadšený potlesk je tím nejdůstojnějším
poděkováním za povedené divadelní představení.

Tovéřský košt

Již několik let se obec snaží vycházet vstříc milovníkům dobrého
vína a organizuje výpravy do jihomoravských sklípků. Protože
mnohé potenciální zájemce nakonec odradí zdlouhavá cesta
autobusem, rozhodli jsme se tentokrát pro opačnou variantu:
nevyrazili jsme my za vínem, ale pozvali jsme víno k nám.
V sychravou sobotu 24. listopadu proto do našeho kulturního
domu zavítal ostravský someliér Jan Waloschek, který s sebou
přivezl výběr z 20 druhů mladých svatomartinských vín z moravské oblasti a představil i několik vín starších, chuťově vyzrálejších. Degustaci doprovodil poutavým vyprávěním o víně a
nezapomněl ho doplnit divácky vděčnou ukázkou sabráže hrdla
láhve.
O občerstvení se z velké části postarali sami účastníci, kteří
přinesli ostatním ochutnat své vlastní domácí speciality, zbytek
zajistila obec. Stylovou folklórní atmosféru dotvořila cimbálová
muzika Šumica z Lutína. Na první tovéřský košt si nakonec našla
cestu téměř padesátka návštěvníků, kteří nakonec vypili přes
sto litrů skutečně kvalitního vína.
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Životní jubileum:
Zdeněk Héda
92 let
Pan Zdeněk Héda se narodil 2. listopadu 1926
v Horce nad Moravou. Za protektorátu se stačil
vyučit malířem pokojů, na konci války byl při
bombardování raněn. Krátce po osvobození
narukoval na Slovensko na vojnu, kde působil
jako velitel tanku. Po návratu nenašel uplatnění
ve své původní profesi, a tak nastoupil „na
zkoušku“ do slévárny Moravských železáren,
kde nakonec zůstal přes 20 let. Oženil se v
28 letech a s manželkou Libuší žil v Dolanech až do roku
1962, kdy se přestěhovali do Tovéře. Po odchodu z těžkého
průmyslu nastoupil do Moravského divadla v Olomouci

jako dekoratér pod vedením akademického malíře Jana
Římského z Hlušovic.
Jeho celoživotním koníčkem byla práce v Sokole, jíž zasvětil
celý svůj život. V mládí cvičil v dělnické tělovýchovné
jednotě, později v Sokole. Stal se sokolským náčelníkem,
desítky let vedl cvičení pro dospělé i děti. Vynikal ve cvičení
na gymnastických nářadích, zejména na hrazdě, kruzích,
bradlech a koni. Vystupoval na gymnastických akademiích
pro veřejnost, trénoval cvičence a účastnil se všesokolských
sletů a spartakiád. Také díky tomu se ve svém věku těší
mimořádné fyzické kondici a často jej můžete zastihnout na
procházce kus od domova. Druhým velkým koníčkem mu
bylo malování, kterému se věnoval vždy hlavně přes zimu.
Pan Héda vychoval dvě dcery, má čtyři vnoučata a čtyři
pravnoučata. V roce 2015 oslavili se svou manželkou 60 let
společného života.

Nepozornost, nebo bezohlednost?

Je tomu právě rok, co jsme vás informovali o tom, jak nezodpovědné chování jednoho občana zkomplikovalo na celý
týden život naší přečerpávací stanici odpadních vod, a s politováním musíme konstatovat, že v letošním roce na tom nejsme,
co se přístupu lidí k obecnímu majetku týče, o nic lépe.
Počátkem prosince nahlásilo několik obyvatel s nejspodnější
části obce, že jim po splachování neodtéká voda z toalet. Bylo
zřejmé, že se problém týká posilovací čerpací stanice, která
je v potrubí pro tuto část obce instalována. Trvalo celý týden,
než se mohla dostavit odborná firma, která čerpadla důkladně
prověřila a na základě diagnostiky zjistila, že došlo k ucpání
potrubí za čerpadly.
Následně tedy musela být povolána další odborná firma, tentokrát na čistění potrubí, aby vyčerpala celou splaškovou jímku
a rozebrala potrubí. Při jeho čištění pak našla ve výtlačné větvi
něco, co se vidí jen zřídkakdy – mop na vytírání podlahy.
Loňský problém s čerpadly, která vyřadil z provozu kartáč vhozený
do kanalizace, přišel obec na víc jak 30 tisíc korun. Za letošní
havárii účet teprve obdržíme, ale už teď můžeme oznámit, že
to nebude malá částka. Snad ani nemá smysl připomínat, že
finanční prostředky, které takto „utopíme“ v kanalizaci, budou

chybět jinde. Nezbývá nám tedy než znovu apelovat na vaši
občanskou zodpovědnost a požádat vás, abyste do kanalizace
vylévali pouze tekutý odpad a nesplachovali např. hygienické
potřeby z buničiny, která soustavně poškozuje čerpadla, resp.
řezací zařízení. A pokud by snad někdo postrádal mop, může si
jej vyzvednout na obecním úřadě – společně s účtenkou za opravu, kterou museli ze svých kapes uhradit všichni občané.
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TOVÉŘ A TANEC
Už druhým rokem dvakrát týdně ožívá sál kulturního domu
rytmy klasické taneční hudby. Pod vedením mistrů tance Hanky
Kopřivové a Milana Adamce se tu s čačou, rumbou či walzem
seznamují jak děti, tak dospělí. Někteří z nich dokonce ani
netuší, jak vysokého stupně mistrovství v tanci Hanka s Milanem
dosáhli: není to totiž tak dlouho, co ukončili svou reprezentační
kariéru ověnčenou nejen tituly z mistrovství republiky, ale i
vavříny z mistrovství světa. A taková vizitka dává zájemcům
záruku, že do tajemství tance budou moci nahlédnout opravdu
důkladně. Potvrdit to ostatně mohou i zájemci ze Šternberka
nebo Moravského Berouna, kam oba také jezdí vyučovat.
V letošním podzimním kurzu pro začátečníky se sešlo celkem
patnáct párů. Kromě tovéřských tanečníků k nám dojíždějí čtyři
páry z Dolan, čtyři z Velké Bystřice a po jednom ze Samotišek,
Bystrovan a Pohořan. Většinou se jedná o třicátníky až padesátníky, kteří se chtějí odreagovat od každodenních starostí
způsobem, co po sobě zanechá pozitivní stopu, popřípadě oživit
pozapomenuté kreace z tanečních nebo jen nepůsobit ostudu v
plesové sezóně. A třeba Brodačtí z Tovéře, kterým již na dvířka
věku nenápadně klepe šedesátka, to berou jako výbornou
možnost, jak si v páru držet kondici a dostat se mezi lidi. A právě
tento společenský rozměr je dost možná hlavním tmelícím faktorem, který většinu dvojic u tančení udrží. „Opět se tu sešla
výborná parta lidí,“ hodnotí Hanka osazenstvo letošního kurzu,
které se pravidelně loučí až poté, co společně doplní spálené kalorie v nově otevřené restauraci.
ke svým svěřencům nadmíru vstřícní a shovívaví, aby je tanec
nepřestal motivovat. A o další motivaci mají postaráno i v novém
roce, kdy začíná nový kurz tanečních pro mírně pokročilé.
Pokud tedy i vy ještě váháte, zda této unikátní příležitosti
využít, osmělte se v rámci novoročního předsevzetí a zajděte se
nezávazně přesvědčit – určitě nebudete odmítnuti!

Své pokroky za rok tréninku v devíti základních tanečních rytmech hodnotí současní absolventi různě. Pro někoho je pokrok,
že partnerce nešlape na nohy, jiný je rád, že si připomněl to, co
uměl už kdysi, další se cítí, jako by to bylo „padesátkrát a stále
poprvé.“ Všichni se však jednohlasně shodnou na tom, že jejich instruktoři jsou opravdová extratřída, a přitom dokážou být

Všem lidem dobré vůle přejeme veselé Vánoce a šťastný Nový rok!
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