
Zpravodaj obce Dolní Tošanovice 
 

* * *  květen  2 0 1 2   * * *  
 

 
ZPRÁVA Z 13. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE  

ZE DNE 10. 05. 2012 
 

Dne 10. 05. 2012 se konalo 13. 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. 
 Závěrečný účet obce Dolní Tošanovice s výhradou.  
 Nápravné opatření: Provedení inventarizace k 31. 12. 2012 

v souladu s § 30 zákona č. 563/1991 Sb. a § 8 vyhlášky  
č. 270/2010 Sb. 

 Finanční dar ve výši 1.000,- Kč pro občanské sdružení Farníček na 
„Letní stanový tábor“pro rok 2012. 

 Finanční dar ve výši 1.000,- Kč pro TJ Tošanovice na odměny za 
výhru v poháru okresního přeboru. 

 Finanční dar ve výši 2.000,- Kč pro Sdružení rodičů na Radovánky 
v Dolních Tošanovicích dne 16. 6. 2012. 

 Finanční příspěvek ve výši 2.500,- Kč na plavání pro ZŠ D. 
Tošanovice a MŠ H. Tošanovice. 

 Finanční příspěvek ve výši 10.000,- Kč na Atletický trojboj dne 6. 6. 
2012 pro ZŠ D. Tošanovice a MŠ H. Tošanovice. 
 

 
DÁLE ZASTUPITELTVO NA SVÉM ZASEDÁNÍ PROJEDNALO: 

podané žádosti o dotace, a to neúspěšnou žádost o dotaci  
z grantového programu RWE Gas Storage na vybavení objektu TJ Dolní 
Tošanovice – III. etapa a úspěšné získání dotace na Místní knihovnu Dolní 
Tošanovice na koupi notebooku a čtečky čárových kódů. Také vzalo na 
vědomí poděkování pana Niemczyka ze sdružení „Za naši vesnici“, kterému 
byl na minulém zasedání schválen finanční dar ve výši 1.000,- Kč na Dětský 

den 2. 6. 2012, informace místostarostky obce ze sněmu starostů ze dne  

19. 4. 2012 o novém modelu jednotného financování veřejné osobní 
dopravy v MSK nebo Informace pana Jaroslava Dordy o nalezení nových 

materiálů vztahujících se k historii obce a jeho připomínky a podněty ke 
kulturnímu a sportovnímu životu v obci. 

 
 

O B Č A N Ů M 
 

MÍSTNÍ POPLATKY 
 

Poplatek za odpady 
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v roce 
2011 platí: 
 fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt  500,- Kč 
 fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo 

sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena 
k trvalému pobytu žádná fyzická osoba  500,- Kč 

 
Poplatek je splatný: 
 jednorázově – nejpozději do 30. 06. 2012 
 nebo pololetně – za první pololetí 2012 do 31. 05. 2012, 

       za druhé pololetí 2012 do 30. 11. 2012. 
 
Poplatek za psa: 
Poplatek ze psů starších 3 měsíce platí držitel psa. Držitelem je fyzická 
nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt na území obce. Poplatek je 
splatný do 31. 03. 2012. 
Sazba: 
 80,- Kč za jednoho psa, 
 100,- Kč za druhého psa a každého dalšího. 

Pokud si psa pořídíte během roku, poplatek se hradí v poměrné 
výši do 15. následujícího měsíce a to nejméně ve výši 40,- Kč. 

 
Místní poplatky mohou občané jinak uhradit: 
 OSOBNĚ v úředních dnech na OÚ 
 PŘEVODEM na bankovní účet: 28525781/0100 KB, a.s., kde VS: 

číslo domu poplatníka 
 

 

 
 
 

 



SDĚLENÍ OHLEDNĚ POZEMKŮ V PROSTORU BÝVALÉHO 
„LETIŠTĚ“ 

 
Dle sdělení Obce Vojkovice tyto pozemky pronajala firmě PATREM 

PIPE TECHNOLOGIES s.r.o. a budou využívány pro dočasné skladování 
vyrobeného materiálu /produktů/ této firmy.  

V případě, že by se firma rozhodla využít tyto pozemky 
k uskladnění ojetých pneumatik, bude tak činit jen s vědomím příslušného 
stavebního úřadu, krajského úřadu, dále s vědomím obce Vojkovice, která 
má možnost se k využití pronajatých pozemků vyjádřit. Zároveň je obec 
Vojkovice účastníkem schvalovacího řízení, ve kterém může vznést své 
požadavky, popřípadě pokud nebudou splněny, může smlouvu o pronájmu 
firmě Patrem vypovědět.  

Protože se jedná o pozemky v těsné blízkosti zóny bydlení  
a novostaveb obce Dolní Tošanovice, bude se Obec Dolní Tošanovice  
o budoucí využití těchto pozemků nadále zajímat. 
 

X. Starobová, místostarostka obce 
 

K U L T U R A 

KULTURNÍ AKCE V DOLNÍCH TOŠANOVICÍCH v areálu na hřišti: 

 26. 05. 2012 v 10,30 h  OKRSKOVÁ OBLASTNÍ SOUTĚŽ 

 Pořádá SDH Dolní Tošanovice 

 06. 06. 2012  ATLETICKÝ TROJBOJ ZŠ 

 

 09. 06. 2012  TURNAJ STARÝCH GARD 

 Pořádá TJ Tošanovice 

 

 

Hrad Hukvaldy 

 
 26. - 27. 05. 2012 SLASTI A STRASTI - JAK SE ŽILO NA 

HRADĚ  
o Poznejte život našich předků.  
o Dobový zábavně naučný program.  
o Výcvikový tábor, přehlídka střelných a palných zbraní.  
o Středověký špitál, ukázka polní kuchyně.  
o Právo útrpné, katovské řemeslo. 

 
 02. - 03. 06. 2012 DĚTSKÉ DNY NA HRADĚ 

o Hry a soutěže pro děti  
o Program v hradní mottě – skupina historického šermu 

Folleto  



 
 09. 06. 2012   RYTÍŘI NA HRADĚ 

o Stateční rytíři a krásné dámy  
o Rytířské souboje po celý den  

 
 16. 06. 2012   HRADNÍ TURNAJE  

o První ročník rytířských turnajů 
 

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 

 
 
 

SOUKROMÁ  HUDEBNÍ  VÝUKA 
     

Kdo má zájem naučit se hrát na tyto hudební nástroje: 

 klavír 
 akordeon 
 pozoun 
 příčná flétna 
 zobcové flétny  

sopránová   tenorová 
altová   basová 

Přihlaste se:   
 Dne:  5. září 2012 
 Kde:  v MŠ v Tošanovicích 
 V kolik:  6.30 – 8.00 hodin 

******************************************* 
 Kde:  v ZŠ v Tošanovicích 
 V kolik:  11.45 – 13.00 hodin 

******************************************* 
A také 

 Dne:  6. září 2012 
 Kde:  v přízemí školní družiny ZŠ Dobrá 
 V kolik:  13.15 – 15.30 hodin 

 
Schůzku si můžeme individuálně domluvit / mobil. číslo 604 821 849 /. 

Těší se na vás – Miriam Dýrrová dipl. um. 
 

S E N I O R   C L U B   T O Š A N O V I C E  

 
ZÁJEZD DO MARLENKY A AUTOMOBILKY HYUNDAY 

 
Dne 12. 6. 2012 pořádá 

SDRUŽENÍ SENIORŮ TŘANOVICE 
 

zájezd do Marlenky a automobilky Hyunday. 
Cena 180,- Kč 

 

Zájemci hlaste se p. Biedravové nebo  
na OÚ Dolní Tošanovice. 

 

Podrobnější informace Vám dodám po Vaječině 16. 5. 2012. 
Mgr. Naděžda Honzáková 

 

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


K N I H O V N A 

PROJEKT ČTENÍ POMÁHÁ 

 

 Projekt Čtení pomáhá, rozdělí každý rok 10 milionů korun na 
dobročinné účely. O tom, kdo pomoc obdrží, rozhodnou dětští 
čtenáři.  

 Každé dítě, které se zapojí do projektu, získá po přečtení některé ze 
seznamu vybraných knih kredit 50 korun, který bude moci 
věnovat na jeden z nominovaných dobročinných projektů.  

 V prvním roce běhu projektu (8. 4. 2011-7. 4. 2012) se do projektu 
přihlásilo 90747 dětí. 

 Knihy jsou rozděleny do kategorií podle věku čtenářů (1– 5. třída, 
6–9. třída, střední škola).  

 V každé kategorii bude k dispozici minimálně 20 knih k přečtení. 
Cílový stav je minimálně 100 knih v každé kategorii  

 V nejmladší a střední kategorii vybrala první knihy veřejnost  
v anketě O nejlepší knihu pro děti a mládež. Do ankety nominuje 
knihy odborná porota v čele se Zdeňkem Svěrákem. Pro nejstarší 
kategorii vybrala knihy odborná porota přímo. 
 

Zdroj: http://www.ctenipomaha.cz/cs/O-projektu 
 

Místní knihovna Dolní Tošanovice Vám nabízí z výše 
zmíněných kategorií knih širokou nabídku titulů.  

Připojte se i vy a přečtením knihy pomozte. 

 
 

S P O R T 

 
ŽÁCI VYHRÁLI OKRESNÍ POHÁR 

 
Naši mladí fotbalisté nám v minulých dnech udělali obrovskou radost,  

a to když vybojovali pohár okresu F-M. 
 

Okresní pohár mládeže se hraje každoročně a naši žáci se druhým 
rokem přihlásili také. V prvním kole porazili Raškovice 6:1, pak přehráli 
Fryčovice 4:1 a v úterý 24. 4. 2012 zajížděli k odvetě finálového utkání do 
Frýdlantu nad Ostravicí. Podzimní duel vyhráli naši kluci 4:1 a vytvořili si 

dostatečný náskok do odvety. Mužstvo Frýdlantu je na 2. místě krajské 
soutěže a tak je nečekalo nic lehkého. V prvním poločase byli domácí lepším 
týmem a naši kluci se většinou jen bránili jejich převaze. Poločas skončil 1:0 
pro domácí. Do druhé půle však naši kluci nastoupili jako pokropení živou 
vodou a třemi góly zápas otočili a zvítězili 3:1. Po zásluze vyhráli a stali se 
šampiony okresu Frýdek-Místek. Po celé utkání hnali naše žáky mohutným 
povzbuzováním, naši věrní fanoušci.  

 

„Chtěli bychom poděkovat všem klukům za super výkon, našim 
fanouškům za skvělou kulisu a jsme nesmírně rádi za tento úspěch, kterého 
jsme dosáhli. Pro nás trenéry je to obrovská odměna za práci a čas, který 
klukům věnujeme. Máme velmi dobrou partu kluků, kteří svou pílí  
a poctivou prací dosáhli na nejvyšší metu. I když nám jich v létě skončí 6, 
máme velmi široký kádr a na několik let dopředu se o zdejší mládež 
nemusíme obávat“ shodli se po utkání všichni tři šťastní trenéři Gančarčík 
Jirka, Grygar David a Musálek Pavel. 

 
Gančarčík Jirka, Grygar David a Musálek Pavel 

 

Z leva dole leží: Mitura Michal a Šimeček Kamil 
Dolní řada : Sebera Radek , Dzurec Vojta , Lisník Jakub, Misiarsz Jarek, 

Šimeček Matěj, Skarka Filip. , Finke Matěj, Gančarčík Jakub. , Sikora Jan, Horní 
řada : trenér Gančarčík Jiří. , Tyrlík Lukáš , Szcotka Dominik , Garba Jan , 

trenér Musálek Pavel. , Grygar David. ml , Finke Jonáš, Mitrenga Jan, Skarka 
Danek. a trenér Grygar David st. 

http://www.ctenipomaha.cz/cs/O-projektu


 

 

 

 

  



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/.  
 
Telefon starosta: 725 141 227. 
Telefon místostarostka: 734 315 811. 
 

Nepravidelný výtisk, zdarma. 
 

       V Dolních Tošanovicích dne 21. května 2012 
 
 

                                                                                     Pavel Blabla 
                                                                                           starosta obce, v.r.  
 
 

                                                                                              Xenie Starobová  
           místostarostka , v.r. 

 


