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ÚŘEDNÍ HODINY V OBDOBÍ VELIKONOC 
 

Úřední dny: Pondělí a středa 

2. a 4. 4. 2012 
07,30 – 12,00 a 12,30 – 16,30 

Ostatní dny: Úterý 3. 4. 2012 07,30 – 12,00 a 12,30 – 15,15 

 Čtvrtek 5. 4. 2012 OÚ uzavřen 

Úřední dny: 
Pondělí 9. 4. 

2012 
OÚ uzavřen – státní svátek 

 

 

ZPRÁVA Z 12. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE  
ZE DNE 22. 03. 2012 

 
Dne 22. 03. 2012 se konalo 12. zasedání zastupitelstva obce Dolní 

Tošanovice v prostorách Obecního úřadu, které mimo jiné: 
 

S c h v á l i l o : 
 

 Kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva. 
 Přijetí dotace v rámci „Programu na zvýšení absorpční kapacity 

obcí a měst do 10 tis. obyvatel“ na kofinancování projektu: Stavební 
úpravy objektu TJ Dolní Tošanovice – II. Etapa ve výši 540.000,- Kč. 

 Rozpočtovou úpravu č. 2. 
 Bezúplatný převod pozemků parcel č. 1422/6; 1422/7, 1526/3; 

1531/1; 1562/1; 1567 a části pozemku 1568 k. ú. Dolní Tošanovice 
od Pozemkového Fondu ČR. 

  Smlouvu o překlenovacím úvěru s KB, a.s. ve výši 1,8 mil. Kč  
a pověření starosty k podpisu smlouvy o překlenovacím úvěru na 
financování II. etapy rekonstrukce objektu TJ. 

 Smlouvu o dílo č.: DTO12_SOD se společností DIGIS spol. s r.o. 
 Dodatek č. 6 ke smlouvě č. 32/01/97 ze dne 3. 1. 1997 o dodávce 

pitné vody z vodovodního řádu obce Horní Tošanovice. 
 Zrušení účtu u České spořitelny, a.s. 
 Převedení zlepšeného hospodářského výsledku příspěvkové 

organizace ZŠ D. Tošanovice a MŠ H. Tošanovice ve výši 9.653,55 Kč 
do Rezervního fondu bez zřízení fondu odměn. 

 Finanční dar ve výši 1.000,- Kč pro občanské sdružení „Za naši 
vesnici“ na 2. Dětský sportovní den 2. 6. 2012. 

 
Dále zastupitelstvo projednalo: 
 

Kontrolu hospodaření obce za první a druhý měsíc roku 2012  
a Zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Základní Škola Dolní 
Tošanovice a Mateřská Škola Horní Tošanovice za uplynulé období od 1. 1. 
do 31. 12. 2011. Dále se zastupitelé zabývali možností podání Žádosti  
o příspěvek z grantového programu RWE Gas Storage na vybavení objektu 
TJ. 

 

 
 

 

 

 

Krásné prožití  

Velikonočních svátků 

 

Vám přeje 

 

obec  

Dolní Tošanovice 
 



O B Č A N Ů M 
 

PLÁN SBĚRU A SVOZU OBJEMNÝCH A NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ 
 

Obec:  Dolní Tošanovice  
Termín:  12.5.2012  
Den:  sobota  
Způsob sběru:  mobilní  
hodina  stanoviště sběru  
9:45 - 10:10  Dolní Tošanovice - Chechlůvka  
10:20 - 10:45  Dolní Tošanovice - Tošanovky (Blahut)  
10:55 - 11:20  Dolní Tošanovice - Poleniny  

 
Ing. Rucki,  

Nehlsen, s.r.o. 
 

 

OČKOVÁNÍ PSŮ PROTI VZTEKLINĚ  

Dne 16. 04. 2012 (pondělí) od 16.00 hodin se před Obecním 
úřadem v Dolních Tošanovicích uskuteční očkování psů proti 

vzteklině. 
Očkování provede pan doktor MVDr. Igor Sušovský.  

Kontakt:  602 560 492. 
Cena je 120,- Kč. 

 

 

ÚPRAVA PROVOZNÍ DOBY INFORMAČNÍ KANCELÁŘE  
VEOLIA TRANSPORT MORAVA A.S. V ČESKÉM TĚŠÍNĚ. 

 
S platností od 1.4. 2012 dochází k úpravě provozní doby informační 
kanceláře v Českém Těšíně: 
 
V pondělky a středy 7 – 17 hod. (přestávka 10 - 1030 hod.),  
V úterky a čtvrtky 7 – 16 hod. (přestávka 10 - 1030 hod.)  
V pátky 7 – 15 hod. (přestávka 10 - 1030 hod.) 

Veolia Transport Morava a.s. 
Šárka Dorotíková 

vedoucí obchodní oblasti Třinec 
 

 

K U L T U R A 

AKCE MUZEA BESKYD – DUBEN 2012 

 01. 04. 2012 09,00 – 16,00 ZÁMECKÁ VELIKONOČNÍ 
NEDĚLE 
                                                               - od 15,00 h koncert souborů 
                                                               Základní umělecké školy ve F-M 

 

Hrad Hukvaldy 

Otevírací doba:   sobota, neděle a svátky 

   8,00 – 16,00 hodin 

Další informace na: 

 www.janackovy-hukvaldy.cz/czhrad.htm 
tel.: 558 699 323, 558 431 524 

http://www.janackovy-hukvaldy.cz/czhrad.htm


  



 

 
 

Výzva  k účasti 
 

 
Organizátoři Dne mláďat, který letos proběhne ve dnech 19. – 21. 4. 2012, 
vyhlašují následující soutěž: 
 
Výtvarnou soutěž na téma „Moje nejmilejší zvířátko“.    
 
Přijímáme tak jako v minulých létech nejen kresby, ale třeba i práce 
z moduritu, vystřihovánky apod. 
 
Vyhodnocení bude ve dvou kategoriích. Samostatně pro MŠ a samostatně pro 
nižší stupeň ZŠ. 
 
Požadavky: Příspěvky do výtvarné soutěže musí být doručeny do 17. 4. 2012 
do 12:00 hod. na sekretariát MSŠZe a VOŠ Opava (MSŠZe a VOŠ, Purkyňova 
12, 746 01 Opava). Musí být v maximálním formátu A3. Vyhodnocení 
výtvarné soutěže provedou návštěvníci Dne mláďat. Při velmi vysokém počtu 
výtvarných prací provede porota předvýběr. Vítěz každé kategorie bude 
odměněn a nejlepší práce budou vystaveny. Žádáme o pečlivé označení prací 
jménem autora třídy a školy. 
 
Proč upřednostnit tuto soutěž: 

 
 vystavené práce na 3 denní akci Dny mláďat uvidí tisíce návštěvníků, 
 1. – 3. místo v každé kategorii bude oceněno dorty, jako každoročně 

Vám je osobně přivezeme do školy, školky, 
 ostatní dostanou výsledkovou listinu diváckého hlasování 

v elektronické podobě, 
 celá akce, včetně uveřejnění vítězů, bude prezentována tiskem, 

poděkování za spolupráci všem zúčastněným školám a školkám bude 
směřováno na odbory školství, radnici, úřady, 

 pomůžete dobré věci, tuto náročnou 3 - denní akci každoročně 
organizujeme zdarma, bez nároků na odměny, těmi je spokojenost 
návštěvníků, pomozte nám a přijďte se podívat.  
 

Organizátoři přejí hodně úspěchu. 
 

 

 



NNaabbííddkkaa  sslluuţţeebb  TTSS  aa..ss..  
  

Děláte si starosti, jak tentokrát zvládnete úpravu zahrady? Jste bezradní, 
 jak co nejlépe naložit s nově pořízeným pozemkem? 

JJssmmee  ttaaddyy  pprroo  VVááss!!  VVyyuuţţiijjttee  ddlloouuhhoolleettýýcchh  zzkkuuššeennoossttíí  nnaaššiicchh  ooddbboorrnnííkkůů!!  
 

 přímo na místě zdarma zhodnotí stav a navrhnou potřebné úpravy    
 kalkulaci provedou i v několika cenových variantách  
 kreativita a zohlednění jedinečnosti místa je samozřejmostí 

 

             
  

NNaabbíízzíímmee::  
 Zakládání nových trávníků (dovoz zeminy a substrátů, urovnání terénu, 

kultivace ploch, výsev travního osiva, ošetření hnojivy a selektivními 

herbicidy). 
 Údrţbu travnatých ploch (vertikutaci, hnojení a kosení trávníků).  
 Sadové a jemné terénní úpravy.  
 Výsadbu a péči o dřeviny a keře (průklesty a omlazení keřů, přihnojování 

keřů a stromů, chemickou likvidaci nežádoucí vegetace, zálivku, kácení 

stromů, likvidaci pařezů frézováním, odstranění náletů a výmladků).  
 Realizaci zahrad od zpracování návrhů aţ po výsadbu, popř. následnou 

údrţbu. 

VVaaššii  zzaahhrraadduu  mmůůţţeemmee  vvyybbaavviitt::  
 Různými druhy pergol, zahradních altánů, popř. laviček. 
 Ploty a zídkami dle vašich poţadavků. 
 Typizovanými dětskými prvky. 

PPrroovvááddíímmee::  
 Výstavbu a rekonstrukci chodníků, drobné asfaltování. 
 Opravy sekaček a jejich servis. 

NNeevvááhheejjttee  aa  kkoonnttaakkttuujjttee  nnááss  nnaa  aaddrreessee::  
TS a.s., 17. listopadu 910, 738 02  Frýdek – Místek,  

tel.: 558 443 207, 731 196 620, e-mail: info@tsfm.cz, www.tsfm.cz 
 

NN  AA  ŠŠ  EE      SS  LL  UU  ŢŢ  BB  YY    PP  RR  OO      VV  AA  ŠŠ  II      PP  OO  HH  OO  DD  UU ! 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Zpravodaj obce Dolní Tošanovice vydává: Obecní úřad Dolní Tošanovice, 

telefon/fax: 558 696 215, e-mail: urad@dolnitosanovice.cz,  
internetové stránky obce: www. stonavka.cz/dolni_tosanovice/.  
 

Nepravidelný výtisk, zdarma. 
 

       V Dolních Tošanovicích dne  2. dubna 2012 
 
 

                                                                                     Pavel Blabla 
                                                                                           starosta obce, v.r.  
 
 

                                                                                              Xenie Starobová  
           místostarostka , v.r. 

 

mailto:info@tsfm.cz
http://www.tsfm.cz/



