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SPOLEČENSKÉ A KULTURNÍ DĚNÍ V NAŠÍ OBCI
Ačkoli byl celý minulý rok výrazně poznamenán restrikcemi a
opatřeními proti šíření koronaviru, které druhý rok po sobě
ochromily kulturní a společenské dění v obci, podařilo se nám
přesto zorganizovat několik větších akcí, které u nás mají
každoroční tradici. Některé z nich se musely přizpůsobit vládním omezením, jako například hodové slavnosti, z nichž se
uskutečnila pouze dopolední část spojená se mší u kapličky a
hudebním průvodem, nebo rozsvěcování vánočního stromu,
které se muselo obejít bez doprovodného programu a stalo se
z něj spíše sousedské setkání sotva čtvrtinového rozsahu. Ty
menší, například mikulášská nadílka, se zase snažily ctít pravidlo o minimálním kontaktu, a tak nutně pozbyly něco ze
svého bezprostředního kouzla. Jsme proto rádi, že ani na takto
okleštěné akce lidé nerezignovali a podpořili je nejen účastí, ale
často i vlastní iniciativou.

z náměšťského pivovaru Jadrníček. Jedinou výtkou, kterou nároční filmoví fanoušci vůči organizátorům večera vznesli, byla
absence popcornu; pořadatelé proto na příště přislíbili nápravu. I přes menší účast, k níž přispěla možná i jistá pandemická
rezignace na společenské dění, nicméně věříme, že o letošních
prázdninách projekce přiláká více zájemců, kteří zároveň ocení
i možnost hlasovat o svůj snímek na facebookových stránkách
Generace 21, která celou akci zaštiťuje.

Srpnová noc

Již potřetí se koncem léta konala venkovní Retrodiskotéka v
areálu tovéřské Koliby. Počasí se oproti minulému ročníku, kdy
střídavě pršelo, vydařilo na výbornou, a tak si mohli návštěvníci
opět vychutnat porci taneční muziky ze tří dekád minulého století. Nechyběla ani četa ochotných dobrovolných pořadatelů,
která společně s obecním úřadem chod celé akce zabezpečila.
Vedle bohatého sortimentu míchaných drinků, piva a vína byl
vyznavačům taneční zábavy k dispozici i stánek s kalorickými
pokrmy, který nabízel grilované klobásy či hermelín. Účast na
této poslední prázdninové party byla zatím nejvyšší ze všech,
je však na místě zvážit, zda má smysl podobné akce pořádat i
pro zájemce z okolních vesnic nebo mladistvé z města, z nichž
někteří, jak ukázala letošní zkušenost, se k nám nejezdí jen
pokojně bavit hudbou a tancem. Sice nelze odsuzovat všechny,

●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Letní kino

V sobotu 7. srpna minulého roku se v tovéřské Kolibě uskutečnilo
již druhé letní promítání, tentokrát se na plátně objevil český
snímek Ženy v běhu. Vlahý teplý večer a výtečná česká komedie
se postaraly o skvělou atmosféru, k níž výrazně přispěl i improvizovaný bufet, ze kterého několik dobrovolníků podávalo
divákům kromě klasických nápojů a pochutin i excelentní pivo
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kteří do našeho prostředí přicházejí krytí anonymitou, ale počet
konfliktů a potyček či ranní výjev z poházených kelímků a rozbitého skla po celé obci je nechtěným vyústěním právě této
okolnosti. Následné řešení problémů pouze otupuje nadšení,
s jakým jsme do pořádání této akce vstupovali. Letost se tedy
vrátíme k původní myšlence, kterou je rozloučení s prázdninami
věnované především našim tovéřským spoluobčanům.

Pohádkový les

Že ti nejvděčnější návštěvníci jsou ti dětští, se opět ukázalo na
zářijovém pohádkovém lese, který se konal již podesáté v řadě o
prvním zářijovém víkendu. I tentokrát tato akce přepisovala rekordy v návštěvnosti, přestože kulisy pro jednotlivá zastaveníčka
již třetím rokem nejsou vinou kalamity lesní, nýbrž okružně
obecní. Stále se zvyšující zájem začíná být oříškem pro organizátory, kteří jsou tak nuceni stále rozšiřovat doprovodný program
pro čekající výpravy. Díky rostoucím zkušenostem a zvyšujícím
se počtům dobrovolníků se nicméně dá očekávat, že kvalita této
nejnavštěvovanější obecní akce se za rok o další stupínek zvýší.

kterému nahrálo také teplé a slunečné počasí. Ačkoli finální
obrazový výstup nebyl kvůli technickým nedostatkům ideální,
setkání naznačilo, že komunitní soudržnost obyvatel naší obce
je i přes covidové mezidobí stejně vysoká jako před ním.

Tovéř z výšky

Na podzim se také otevřel výběh pro zvířata na obecním pozemku, který jsme nazvali Oáza klidu s dotekem přírody a který
jsme po zbudování altánku a elektrického ohradníku zpřístupnili
veřejnosti. Přestože nás čeká ještě spousta práce na konečném
zvelebení tohoto koutku, už teď slouží rodičům s dětmi i samotným zvířecím obyvatelům. Děkujeme všem dobrovolníkům,
kteří do tohoto projektu vložili svůj volný čas i prostředky.

Jelikož mělo hromadné fotografování tovéřských občanů před
deseti lety velký úspěch, rozhodli jsme se jej v loňském roce
na konci září zopakovat. Příležitosti ke zvěčnění využil téměř
každý třetí obyvatel obce; pro všechny zúčastněné pak bylo v
Kolibě připraveno bohaté občerstvovací a hudební odpoledne,

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

Tovéřský Gulášfest
V sobotu 5. února se v areálu na Kolibě odehrál třetí ročník Tovéřského gulášfestu. Své kulinářské umění přišlo zúročit celkem
10 týmů z Tovéře, Samotišek, Lašťan a Dolan, které se utkaly
o dvě hlavní ceny. Tu první udělovala odborná porota v čele s
Otou Nesvatbou, šéfkuchařem restaurace olomouckého hotelu
Clarion, o druhou, lidovou, se svým hlasem postarali samotní
strávníci.
K ochutnávce se nabízelo celkem 14 gulášů připravených z
tradičních surovin, tj. hovězího, vepřového, zvěřinového nebo
rybího masa. Jako nejlepší vyhodnotila profesní porota guláš
z hovězích líček tovéřského tým Bolero I Tomáše Borůvky. Hlasování strávníků vyhrál tovéřský tým Black team Petra Černého.
O kvalitě jeho hovězího guláše též hovoří i druhé místo oceněné
odbornou porotou.

Na tuto akci, jíž předpověď počasí příliš nepřála, si v průběhu
odpoledne našlo cestu bezmála 200 návštěvníků a příroda nakonec ukázala vlídnou tvář i se sluníčkem. Je potěšitelné, že
se mezi nimi objevili i starostové několika okolních obcí, kteří
zvažují pořádání obdobných akcí na vlastní půdě a v Tovéři
hledali inspiraci.
Děkujeme tímto všem zúčastněným týmům za výtečný gastronomický zážitek, jakož i porotcům a dobrovolníkům, kteří pomohli akci zabezpečit. V neposlední řadě bychom rádi poděkovali
všem lidem, kteří tuto akci podpořili svou účastí.
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Tříkrálová sbírka

Pod záštitou olomoucké Charity se při letošní tříkrálové
sbírce podařilo vybrat částku 16 859 Kč. Ačkoli se nejedná
o rekordní dar našich občanů, je jeho výše téměř dvojnásobná oproti loňskému roku, kdy bylo obcházení domácností koledníky zrušeno a příspěvky se vhazovaly do
schránky před obecním betlémem.
Děkujeme ještě jednou všem dobrosrdečným přispěvatelům, kteří i letos podpořili dobrou věc!

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

Nová stromová alej

polní cesta k
rekonstrukci

V minulém zpravodaji jsme vás informovali o záměru vysadit
stromovou alej za Cihelnou, která se napojí na zrekonstruovanou polní cestu a umožní tak vznik nového „vycházkového
okruhu“ vedoucího přes přírodní lokalitu na západním cípu
Tovéře.

dolanský hřbitov

nová stromová alej

Projekt aleje počítá s vytvořením plochy o rozměrech
24krát 140 metrů, na níž vznikne květnatý trávník osázený původními domácími dřevinami, jimž se daří na
osluněných a vysýchavých stanovištích. Pro výsadbu
stromů byly zvoleny druhy jeřáb břek a oskeruše v
celkovém počtu 32 kusů, které produkují jedlé plody a
dobře snášejí místní podmínky. Vzhledem k tomu, že
alej přetíná pozemky, které jsou intenzivně zemědělsky
využívány, bude zároveň vytvořena i nárazníková zóna z
cca 15 druhů keřů podél hranice pozemku. Mezi dvojicí
stromořadí vznikne zatravněná cesta široká cca 8,5
metru, která se propojí s novou polní komunikací. V budoucnu se počítá s doplněním mobiliáře (lavičky, odpadkové koše) a instalací informační a didaktické tabule s
interaktivním programem.
Abyste mohli mít reálnější pocit, že i tento kousek půdy je „váš“,
rozhodli jsme se nabídnout tovéřským občanům možnost zasadit
si v aleji svůj vlastní strom, nad nímž by konkrétní osoba či rodina
převzala svůj patronát.
Výsadba nové aleje se uskuteční v sobotu 9. dubna v rámci jarní
úklidové brigády. Všechny zájemce o zasazení vlastního stromu
žádáme, aby se dostavili v 9:00 hodin do prostoru vyznačeného
na mapě s rýčem, rukavicemi a obuví vhodnou do jarní orné půdy;
samotné sazenice stromů a keřů zajistí obec. Jednotlivé stromy
budou označeny jmenovkami patronů.

Máte-li tedy o výsadbu stromů zájem, přihlaste se na emailovou
adresu martasubrtova@seznam.cz ohledně zhotovení jmenovek.
Po výsadbě stromů a keřů bude pozemek označen cedulí ZÁKAZ
VSTUPU a zůstane nepřístupný po dobu několika týdnů, aby
mohl po zatravnění řádně zpevnit. Proto již dopředu žádáme
všechny potenciální vycházkáře, aby toto značení respektovali.
Pro všechny brigádníky bude poté připraveno posezení v Kolibě
s občerstvením a doprovodným programem; podobné akce, při
nichž vytváříme nový využitelný prostor, nepořádáme často, a to
je důvod k oslavě!
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Zásilkové boxy v obci – dobrý nápad
nebo zbytečnost?

S velkým přispěním proticovidových opatření výrazně stoupla
obliba nakupování zboží po internetu i rozvoz zásilek do domácností. Možnosti, jak zjednodušit doručování objednávek do
vlastních rukou, se během velmi krátké doby posunuly o další
stupeň: dnes už není nutné čekat doma na kurýra, stačí dojít k
nejbližšímu boxu, zadat kód a zboží si vyzvednout. Tzv. výdejní boxy se jeví jako ideální řešení pro zákazníky dnešní doby;
už jsou instalovány Bystrovanech, Bukovanech či Samotiškách,
a jistě v dohledné době přibudou další. Jak to bude s výdejním
boxem v Tovéři?
Dali jsme si na misku vah všechna pro i proti a po dlouhé debatě
jsme se nakonec rozhodli jeho zřízení prozatím nepodpořit. Není
to proto, že bychom vám chtěli ztěžovat konzumní život, ale
spíše nechceme zbytečně omezovat ten normální. Nemyslíme
si, že je moudré za každou cenu dávat zelenou každému modernímu trendu, který se v mezích svobodného soukromého
podnikání nijak neohlíží na to, jak zasahuje do ostatních sfér
života. Bereme v úvahu, že už tak se naše obec v důsledku své
polohy potýká s dopady zvýšeného provozu, jemuž by další vý-

ilustrace:
Z-box v obci Horky
dejna nijak neulevila, a to zvláště v situaci, kdy podobné boxy
zatím nejsou instalovány ve větších obcích v blízkém okolí,
například v Dolanech. Nezanedbatelným důvodem je také fakt,
že čím více vzniká výdejních míst, tím více se objevuje problémů
s doručováním, jak dosvědčují zkušenosti zejména z malých
obcí. Přibývá také provozovatelů konkurenčních boxů.
Věříme, že naši současnou zdrženlivost pochopíte a s doručením
svých balíků si poradíte tak, aby to pro vás znamenalo co nejmenší zátěž.

O NULÁCH A JEDNIČKÁCH
S příchodem podzimu nás zaskočil projev bezohledného vandalismu na obecním majetku, který se tu nevyskytl již několik
let: během jediného dne neznámý jedinec poničil a znehodnotil sprejem vzdělávací informační tabuli u horní nádrže,
dopravní značky v obytné části Podhůry, kovové zásobníky
na sáčky pro pejskaře a sběrné nádoby na tříděný odpad.
Uvedení poškozeného inventáře do původního stavu přijde
obecní rozpočet předběžně na 11 tisíc korun.

li po sobě tento nežádaný umělec zanechat vizitku, měl by
vědět, že pro druhé má hodnotu ještě nižší než nulovou:
pokud do jeho tvorby totiž někdy někdo investuje nějaké
finanční prostředky, budou směřovat jen a pouze na její
odstranění. Svým výtvarným počinem tak poukázal pouze
na svou zbytečnost. A stvrzuje-li někdo vlastní zbytečnost
čmáráním po majetku druhých, v podstatě tím beze slov říká,
že trpí spíše postpubertální frustrací z duševního prázdna
než nedoceněním svých schopností.

Ačkoli zatím pouze tušíme, kdo za tímto počinem stojí, z kvality díla samotného můžeme o profilu a vyspělosti jeho autora vyčíst několik základních údajů už nyní. Je evidentní, že se
neumí zviditelňovat jinak než ničením hodnot, které vytvořil
někdo schopnější, což je asi ta nejprimitivnější forma kreativity. Očividně ještě neměl čas si přiznat, že kdyby se stejně
idiotsky jako on choval každý druhý člověk, zoufale by hledal
z takového světa cestu ven. Současně všem doložil, že nezná
hodnotu lidské práce ani účel věcí, které druzí vytvářejí proto, aby i lidé jako on mohli žít ve vstřícnějším světě. Chtěl-

Každý jev má naštěstí dvě stránky; že lze stejnou sprejovou lahvičkou vytvořit i estetické dílo, jehož kvalitu divák
naopak ocení uznáním, dokazuje řada street-artových grafik
na několika místech obce, jejichž autor se za své jméno
rozhodně stydět nemusí, protože je občany k tvorbě naopak
vybízen. Proto dodatečně děkujeme mladému tovéřskému
výtvarníkovi Jiřímu Dosoudilovi za to, že do našeho sdíleného
životního prostoru vnáší hodnoty, které má smysl zachovat a
podporovat, nikoli pouze pracně a draze vymazávat ze světa.
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Tovéřské kamínky

● sobota 2. dubna
Tovéřské kamínky Výtvarné projektové

Zveme rodiče s dětmi na výtvarné odpoledne, které
se koná v sobotu 2. dubna od 14:00 ve vnitřních
prostorách Koliby. Program bude zaměřen na populární malování kamínků; děti budou mít možnost se
naučit různým technikám barvení a získají spoustu
inspirace k vlastní tvorbě. Barvy budou k dispozici,
doporučujeme však přinést vlastní štětce a kamínky
či kameny. Kromě pracovních pomůcek bude
zajištěn i čaj pro děti a káva pro rodiče.
Akce je vhodná pro děti všech věkových skupin.
Máte-li dotazy, kontaktujte prosím
p. Evu Sanetrníkovou na tel. 736 140 631.

odpoledne pro děti na Kolibě od 14:00

● sobota 9. dubna
Jarní brigáda Vysazování nové aleje (více na str. 3)
● sobota 21. května
Meziobecní olympiáda Sportovní den na
atletickém hřišti v Dolanech

● neděle 29. května
Dětský den na Kolibě

Těšíme se na vás!

● úterý 5 - sobota 9. července
Tovéřské hody

liturgické dopoledne se mší u kapličky

Výstavy prací J. Dosoudila a V. Kočí,
výtvarné workshopy v KD

Hodové posezení seniorů na Kolibě
Sobotní hodová zábava Odpolední a večerní
hudebně-taneční zábava na Kolibě

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

Zahájení projektu revitalizace návsi

uzavření úseku silnice v termínu od
15. 3 až 12.6. 2022

O plánované revitalizaci návsi vás informujeme průběžně již od
roku 2012. V souvislosti s výstavbou byly zpracovány dvě projektové verze studie a následná bezpečnostní studie, dále bylo
provedeno sčítání intenzity provozu v lokalitě a výkup pozemků.
Po mnoha obstrukcích, námitkách i administrativních průtazích
se nám nakonec počátkem roku 2018 podařilo získat územní
souhlas, stavební povolení a nakonec i dotaci.
Předmětem tohoto projektu je zejména obnova a výstavba
chodníků po obou stranách návsi, nové veřejné osvětlení, nová
autobusová zastávka včetně přechodů pro chodce, nové prostranství okolo kapičky, výstavba příjezdových komunikací k jednotlivým rodinným domům na návsi a také výstavba zpomalovacího ostrůvku při vjezdu do obce, který současně se zúžením
vozovky na návsi napomůže ke snížení rychlosti dopravy.
Stávající autobusová zastávka ze směru do Olomouce bude
posunuta o 25 metrů do středu návsi a chodník na této straně
bude prodloužen až na začátek obce, takže nové rodinné domy
na okrajové části budou mít konečně bezpečný přístup až do
centra obce.
V souvislosti s bezpečnostní studií bylo rozhodnuto o zúžení komunikace III tř. 44310 vedoucí přes náves, a to ze současných
8,5 m na 6,5 m. Zúžením vozovky tak vznikne prostor pro vybudování chodníku, jenž bude bezpečně oddělený travnatým
pásem; na návsi budou mezi kruhovým objezdem a novým
zpomalovacím ostrůvkem vytvořeny dva přechody pro chodce.
Nové osvětlení bude provedeno v úspornější LED variantě,
postupně také budou, v závislosti na finančních prostředcích,
vyměněna všechna světla v obci.

Zahájení prací je plánováno již na 15. března a dokončení se
očekává v první polovině června (za 90 dní). Po celou dobu
bude náves pro veškerou dopravu uzavřena s výjimkou vjezdu a
výjezdu rezidentů a průjezdu záchranných složek.
Autobusové zastávky po tuto dobu budou přemístěny před
obecní úřad, objízdná trasa povede přes obec Samotišky.
Dne 9.března bude od 16 hodin na návsi uspořádáno setkání
pro veřejnost, kde zástupci obce a dodavatele seznámí občany s
průběhem výstavby a zodpoví na dotazy.
Celkové náklady na tuto akci jsou plánovány na 16 310 000 Kč,
stavbu zrealizuje firma KARETA s.r.o. Obec na projekt získala dvě
dotace ve výši cca. 11 mil Kč, zbytek bude financován z vlastních
našetřených prostředků. Máme podanou žádost ještě o třetí
dotaci ve výši 600 000 Kč, výsledek úspěšnosti této dotace zatím
není znám.
Věříme, že se tato největší investice v historii obce setká s kladnými ohlasy občanů Tovéře, naši náves udělá bezpečnější a
zkrášlí ji do podoby, jíž si zaslouží.
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Východní tangenta

Vyměřovací kolíky, kterých si můžete v současné Hlušovice
době povšimnout v polích tovéřského a týneckého katastru, souvisí s
vytýčováním východní tangenty, projektu Ředitelství silnic a dálnic, který má propojit tranzitní dopravu směřující podél východního okraje Olomouce na sever po silnici I/46 na Šternberk.
Výstavba této významné nadregionální dopravní přeložky je nyní
ve fázi před vydáním územního rozhodnutí a měla by naší obci
výrazně ulevit od současného přetížení tranzitní dopravou.
Problému východní tangenty jsme se věnovali ve Zpravodaji
3/2018 v souvislosti s peticí za zachování silnice z Chválkovic do
Samotišek, jíž tehdy hrozilo zrušení. Uzemní rozhodnutí bylo nakonec v témže roce na základě záporného stanoviska Národního
památkového ústavu zrušeno a v roce 2020 byla schválena variČernovír
anta přemostění poutní aleje středně
dlouhým mostem, který
má na zachování kontinuity historické poutní aleje nejmenší dopad. Projekt tak spěje do fáze nového územního rozhodnutí a v
případě včasného vydání stavebního povolení by stavební práce
na přeložce mohly být zahájeny v roce 2026. S ukončením stavby
se počítá o dva roky později, v r. 2028.
Hejčín

635

0

431

III/4

III/

44

61

0

stavba I/46
Týneček – Šternberk

Tovéř

Samotíš

Opava
MÚK Týneček

Týneček

46

32

44

III/

přemostění tangenty

Droždín
Chválkovice

Pavlovičky

446

Klášterní
Hradisko

Lazce

MÚK Severní spoj

46

Bělidla
448

436

448

III/4

Olomouc

Bystrovany
Hodolany

MÚK Lipenská

35
35

Jak ušetřit na správném topení

vat o tom, jestli bude žádost podpořena nebo ne. Ten, kdo svůj
55
úmysl vyměnit nevyhovující kotel na pevná paliva s dotací bude
deklarovat zápisem do zásobníku, bude mít zároveň jistotu, že
na jeho žádost získá
HoliceOlomoucký kraj finanční prostředky. Pokud
po vyhlášení dotačního programu Olomouckým
krajem zájemce
MÚK Keplerova
podá žádost a splní všechny podmínky, bude jeho žádost
podpořena. Vyplnění formuláře k zásobníku občany nezavazuje k následnému podání žádosti o kotlíkovou dotaci v roce
2022. Příjem žádostí do zásobníku zájemců o kotlíkovou dotaci
bude probíhat minimálně do dubna 2022. Bližší informace k nastavení kotlíkových dotací v roce 2022 naleznete na www.olkraj.
cz/kotlikovedotace. V případě dotazů se můžete obrátit na Ing.
Stanislavu Palovou, vedoucí oddělení administrace kotlíkových
dotací, tel.: 585 508 233, email: s.palova@olkraj.cz.
Současně je možné dotazy k tomuto tématu
zasílat na: kotlikovedotace@olkraj.cz.
44

III/

Přerov

359

III/4

Nový Dvůr

551

36

III/03

KOTLÍKOVÉ DOTACE: Olomoucký kraj v současné době
Povel
připravuje
pokračování
dotačního programu Kotlíkové dotace
435
v Olomouckém kraji. V rámci tohoto programu se předpokládá,
že občané kraje, resp. vlastníci rodinných či bytových domů
(pokud je570každý byt vytápěn samostatným
zdrojem), případně
Nový Svět
i trvaleNové
obydlených
rekreačních
objektů
na
území OlomoucSady
kého kraje budou moci požádat o dotaci na výměnu stávajícího
kotle na pevná paliva s ručním přikládáním za kotel na spalování biomasy, tepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel. V této souvislosti je na webu Olomouckého kraje spuštěn
570
Hr. Králové
příjem žádostí
o kotlíkovou dotaci, které splňují podmínku
tzv. NÍZKOPŘÍJMOVÉ
DOMÁCNOSTI. Zájemce o kotlíkovou doBrno
taci musí být vlastníkem/spoluvlastníkem nemovitosti, ve které
dojde Nemilany
k výměně zdroje tepla, má v této nemovitosti trvalý pobyt
nebo bydliště a průměrný čistý příjem každého člena domácnos435
ti zájemce v roce 2020 nebyl
vyšší než 170 900 Kč.
Zápisem žadatele do tzv. „zásobníku“ v podstatě odpadnou
35
komplikace, které se s podáním žádosti o poskytnutí dotace
doposud spojovaly. Rychlost zaevidování žádosti nebude rozhodo-

46

6

Vsisko

55

Velký Týnec
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Z MATRIČNÍCH ZÁZNAMŮ OBCE

životní jubilea
říjen:
listopad:

Miroslava Hilšerová

70 let

Zdeňka Hudcová

75 let

		 Svatava Němečková

75 let

		 Miroslava Kristková

65 let

prosinec:

Anna Vodová

70 let

Zdenka Tegelová

91 let

leden:

		 Ludmila Kotlabová

90 let

		 Květoslava Pláničková 75 let
březen:

Zdeněk Tegel

70 let

		 Marie Daňková

65 let

		 Josef Ťuka

75 let

		 Františka Kaupová

85 let

březen 2022

Blahopřejeme!

NOVĚ NArození
Dne. 4. února se Lucii a Robinovi Gojovým
narodila dcera Eliška.

Počet obyvatel k 31. prosinci 2021

642

demografické složení:
muži
ženy

311
331

průměrný věk

41,9

fluktuace obyvatel k 31. prosinci 2021:
přistěhovaní
odstěhovaní
narození
zemřelí
celkový příbytek

15
18
6
4
-1

nejčastější příjmení:
1. Hudec – Hudcová
2. Večeřa – Večeřová
3. Kučera – Kučerová

16
15
11

nejčastější vlastní jména:
1. Jan
2. Pavel
3. Jana, Hana, Petr
4. Jiří
5. Tomáš, Zdeněk
6. Eva, Jaroslav, Marie, Zdeněk
7. Lenka, Lucie, Martin

26
20
15
14
13
12
11

Přejeme do života hodně štěstí a lásky!

ÚMRTí

OBECNÍ KNIHOVNA v tovéři

Dne 22. listopadu 2021 zemřela ve věku 79 let
paní Jozefína Pachmanová.

Tovéřskou knihovnu, která byla založena v roce 1929,
vede již mnoho let paní Lída Bačová. V loňském roce měla
38 aktivních čtenářů, kteří si půjčili celkem 878 titulů.
Na rozšíření knižního fondu knihovna v loňském roce
obdržela 5 000 Kč od obce a také 100 svazků knih od Města
Olomouc v hodnotě přes 27 000 Kč. Čtenáři navíc mají
možnost půjčovat si knihy z výměnného souboru, který
se za rok 3 až 4krát obměňuje. Největší zájem o knihovní
služby je mezi seniory, pro něž je nejčtenějším žánrem
historická a současná beletrie. Pravidelná výpůjční doba
je každý čtvrtek od 15:30 do 18:30 hodin.

Dne 14. prosince 2021 zemřel ve věku 98 let
pan Jan Malík.
Čest jejich památce.

diamantová svatba
Dne 2. prosince 2021 oslavili manželé
Adolf a Markéta Johanesovi

POMOC UKRAJINĚ

šedesáté výročí svatby.

Naše obec se ve spolupráci s Arcidiecézní charitou a
Městem Olomouc zapojila do humanitární pomoci
válkou postižené Ukrajině.
V případě, že zvažujete vlastní finanční či materiální
pomoc, je tak možné učinit přímo na obecním úřadě;
veškeré aktuální informace naleznete na webu obce
nebo na vývěsce v obchodě.

Hodně zdraví a štěstí k jejich
výjimečnému životnímu jubileu
přeje
CELÉ OBECNÍ ZASTUPITELSTVO
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● v případě, že zastupitelstvo výhledově rozhodne o zavedení systému D2D (nádoby na papír a plast v každé domácnosti), budou tyto z obce na domácnost převedeny smluvní
zápůjčkou; k tomuto kroku dojde nejdříve v r. 2023;
● pořízení kompostérů do domácností, které o něj v dotazníku
projevily zájem, bude řešeno později, nejdříve na podzim 2022;
● instalace čipů na všechny nádoby bude provedena zdarma
(týká se i stávajících vyhovujících nádob).
SYSTÉM A ČETNOST SVOZU ODPADŮ SE PRO
TENTO ROK NEMĚNÍ.

třídění a svoz odpadů
Plánovaná výměna nádob na komunální odpad a bioodpad na
základě požadavků z dotazníků z domácností se vzhledem ke
zpoždění jejich dodávky posouvá na konec března. Termíny distribuce nádob do domácností budou upřesněny v předstihu.
Na 28. zasedání zastupitelstva obce byla v souvislosti s pořízením,
výměnou či odkupem nádob na odpady přijata tato usnesení:
● nádoby na komunální odpad budou na základě dat z dotazníku
domácnostem vyměněny zdarma (plechové a barevně odlišné
budou vyměněny za plastové v barvě černé a v požadované
kubatuře);
● poškozené nádoby na bioodpad budou na základě dat z dotazníku domácnostem vyměněny zdarma;
● v případě, že domácnost ještě nevlastní nádobu na bioodpad,
může si ji objednat na OÚ Tovéř; obec na nádobu poskytne
50% slevu;
● dokoupení dodatečných nádob na komunální odpad či další
nádoby na bioodpad je na náklady žadatelské domácnosti za
příznivější množstevní cenu;

Pokud doma stále ještě odpad systematicky netřídíte,
můžete si na obecním úřadě vyzvednout barevné tašky
na plastový, papírový a skleněný odpad, které obdržíte
bezplatně.
Tímto tříděním se připravíte
na nadcházející systém D2D
(Door-to-door), s jehož zavedením v budoucnu počítáme.

Neboj se být nejlepším

S cenným kovem se toho pro něj hodně změnilo, především
dostal možnost trénovat ve výběrové regionální skupině
pod vedením špičkových trenérů, trojnásobného mistra republiky Františka Šmehlíka a jediného japonského trenéra
juda v Česku Gena Jonenagy. Momentálně se náš nadějný
sportovec srovnává s přechodem do vyšší věkové kategorie
a připravuje se na první soutěže v zahraničí. Naučil se na
sobě tvrdě pracovat, což je pro úspěch v judu klíčová vlastnost. Teprve čas ale ukáže, jestli v naší obci vyrůstá nový
olympijský medailista...

Máme pokaždé upřímnou radost, když můžeme poblahopřát mladému tovéřskému talentu k mimořádnému úspěchu. Tentokrát gratulujeme školákovi Jaroslavu Novotnému
k dosažení nejvyšší mety, jaké může sportovec v jeho věku
dosáhnout – k titulu přeborníka České republiky mladších
žáků v judu, který vybojoval v loňském roce, a to v nejtěžší
váhové kategorii nad 66 kg.
Jarda patří k velkým nadějím sportu, který naší zemi přinesl
zlaté medaile z posledních dvou olympiád a který se v poslední době stává výrazným fenoménem zejména na úrovni
základních škol. Olomoucký okres je v této sféře obzvláště
progresivní, a tak není divu, že náš špičkový žákovský judista začal svou sportovní kariéru před třemi lety v dolanské
tělocvičně, kde již několik let úspěšně funguje projekt Judo
do škol. A protože vykazoval mimořádnou vůli a výkonnostní potenciál, nabídl mu jeho tehdejší instruktor možnost
trénovat na vyšší úrovni v Olomouckém tréninkovém centru pro nadané sportovce.
Jaké byly soutěžní začátky? Ke svému vůbec prvnímu zápasu nastoupil v Brně. „Nasadili mě proti o tři roky starším
soupeřům,“ vzpomíná na svůj judistický křest mladý borec.
„Pozdější vítěz měl 106 kilo a já o padesát míň. Když jsem ho
viděl, tak jsem si říkal, že proti němu snad raději ani nenastoupím. No, bylo to hodně rychlé. Ze začátku mě na turnajích pravidelně nasazovali proti starším. Tehdy mě to docela
štvalo, neměl jsem moc šancí na výhru, ale díky tomu jsem
se naučil bojovat proti silnějším a zkušenějším zápasníkům,
a to se mi později hodilo. Nakonec jsem začal pravidelně
vyhrávat.“ Aby nasbíral dostatek kvalifikačních bodů pro
účast v celorepublikovém přeboru mladších a starších
žáků, musel nejprve objíždět nominační turnaje. A hned při
svém prvním vystoupení tuto nejvyšší soutěž v listopadu v
Jablonci nad Nisou ovládl.
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