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PROVOZNÍ DOBA OÚ V OBDOBÍ LETNÍCH PRÁZDNIN 
 A MĚSÍCI ZÁŘÍ 

 
Oznamujeme občanům, že v měsíci srpnu v období: 

08. 08 (středa) – 09. 08. a 22. 08. (středa) – 23. 08. 2012 
A v měsíci září: 

v pondělí 03. 09. 2012 a v týdnu 10. 09 – 16. 09. 2012 
budou Obecní úřad Dolní Tošanovice a Místní knihovna 

u z a v ř e n y  
z důvodů čerpání řádné dovolené. 

Mimo tyto dny zůstává provozní doba o letních prázdninách a v měsíci září 
stejná. 

 
Úřední dny: 
Pondělí, středa 07,30 – 12,00 a 12,30 -  16,30  
(tyto dny jsou určeny pro styk s veřejností) 
 
Ostatní dny: 
Úterý  07,30 – 12,00 a 12,30 – 15,15 
Čtvrtek   07,30 – 12,00 a 12,30 – 14,15 

 

O B Č A N Ů M 
 

UZAVŘENÍ NOVÝCH SMLUV O ODBĚRU PITNÉ VODY 

V druhé polovině měsíce června a na začátku července 2012 
proběhl odečet vody za 1. pololetí 2012, a to osobně zastupiteli obce ve 
Vašich domácnostech a zároveň Vám byly zastupiteli doručeny nové 
smlouvy o odběru pitné vody. 

Pokud jste nebyli zastupiteli zastiženi, přijďte si smlouvy vyplnit na OÚ 
v úředních dnech, sebou si vezměte: 
 Občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti s fotografií. 
 Číslo vodoměru. 

 

SENIOŘI, PŘIJĎTE SI K NÁM UŽÍVAT 

Senioři v důchodovém věku, setkávejte se u nás na 
akademické půdě s vašimi vrstevníky. Využijte možnosti 
se kvalifikovaně a na univerzitní úrovni systematicky 
seznamovat s českým jazykem a literaturou. Univerzita 
třetího věku (U3V) je tu právě pro vás.  

 
Ve dvou semestrech v celkové délce 36 hodin se budete co 14 dní (ve 
čtvrtek) setkávat se svými vrstevníky na půdě Pedagogické fakulty 
Ostravské univerzity v Ostravě (PdF OU). Po absolvování získáte certifikát  
o absolvování kurzu.  
 

Senioři, zpestřete si život a rozšiřte své obzory. Užívejte si celé dva 
semestry, tj. jeden akademický rok, na PdF Ostravské univerzity v Ostravě. 
Přijďte mezi své vrstevníky na přednášky se zajímavými informacemi. To 
vše jen za symbolickou cenu osm set korun. (Posluchačem U3V se může stát 
každý občan starší 60 let.) 

 
Neváhejte. Podejte přihlášku na kurz U3V pod názvem „Český jazyk 

a literatura v minulosti a dnes“ právě teď. Kurz totiž začíná již v září 2012. 
Zavolejte nám (597 094 017, 734 355 862) nebo napište co nejdříve. Naše 
adresa: Centrum dalšího vzdělávání Pedagogická fakulta, Ostravská 
univerzita v Ostravě, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory. Náš e-mail: 
filip.goszler@osu.cz. 
 
Více na: http://pdf.osu.cz/index.php?kategorie=91&id=4298&typczv=5 

 
 
Podrobněji o kurzu U3V: 
Kurz se věnuje místu literatury v dnešním světě, kde jí konkuruje široké 
spektrum dalších médií. Seznámíte se s velkými díly minulosti, ale  
i nejnovějšími tituly české i světové literatury pro dospělé a děti i vztahem 
literatury a filmu, literatury a hudby. Výklady doprovodíme četbou úryvků 
literárních textů, audio i video ukázkami, můžete diskutovat i přijít s vlastními 
náměty. Zvláštní pozornost budeme např. věnovat spisovné češtině a jazykové 
kultuře, výkladu českého pravopisu, kultuře řeči i různým typům textů 
(v médiích, reklamě…).  
  

Mgr. Hana Jenčová 
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ORGANIZACE DOPRAVY PO DOBU REKONSTRUKCE 
SEVERNÍCH SVINOVSKÝCH MOSTŮ 

 
O půlnoci ze soboty 4. 8. na neděli 5. 8. dojde ve Svinově 

k převedení silničního provozu na rekonstruovaný jižní most  
a začnou práce na severním silničním mostu. V zájmu zajištění 
bezpečnosti a plynulosti silničního provozu zpracovala společnost 
UDIMO Ostrava stejně jako v první etapě studii řešící optimalizaci 
vedení objízdných tras a návrh příslušných dopravních opatření.  
 
1) Průjezd přes Svinovské mosty  
 

Stávající objízdné trasy pro individuální automobilovou dopravu ve 
směru z Poruby se ruší a doprava do centra bude vedena ve dvou 
jízdních pruzích po opraveném jižním mostě. Třetí pruh, vytvořený 
na jižním mostě vodorovným dopravním značením, bude vyhrazen 
ve směru na Opavu vozidlům hromadné dopravy, IZS, stavby  
a silniční údržbě. Individuální automobilová doprava ve směru 
z centra na Opavu bude odkloněna na objízdné trasy. Severní mosty 
(silniční i tramvajový) budou zcela uzavřeny, řešení přejezdů přes 
tramvajovou trať bude obdobné jako v první fázi.  
 
2) Individuální doprava - vedení základní trasy objížďky 
 

Ve směru na Opavu bude základní trasa objížďky pro 
individuální automobilovou dopravu směrována dopravním 
značením z ul. 28. října po nové přeložce silnice I/56 – ul. 
Místecká na mimoúrovňovou křižovatku (dále MÚK) s dálnicí 
D1, po dálnici na MÚK Rudná a dále po silnici I/11 – ul. Rudná, 
ul. 17. listopadu s odbočením u rest. Slovan na ul. Opavskou. 
Objízdná trasa ve směru na Klimkovice bude pokračovat z MÚK 
Rudná po dálnici na MÚK Klimkovice a sjezdem na silnici II/647. 
  

Užití dálnice v úseku MÚK Místecká – MÚK Klimkovice je bez 
zpoplatnění.  
 
3) Individuální doprava – alternativní trasy 
 

Změna organizace dopravy na Svinovských mostech bude zahájena 
v polovině prázdnin, provoz individuální dopravy by měl být proto 
znatelně nižší. Přesto dojde na objízdných trasách k výraznému 
snížení rychlosti a k možnému vzniku kolon vozidel. Předpokládá se, 

že stejně jako v první etapě, si řada řidičů najde vlastní trasy, které 
považuje za lepší nebo rychlejší.  
 

Jako alternativní budou ve směru z centra na Opavu využívány 
především následující trasy: 
 
- z ul. 28. října (pravé odbočení z Nám. Republiky) na ul. Místecká, 
dále sjezdem u Vysokých pecí na ul. Výstavní a odbočit vpravo u Dolu 
Jeremenko na I/11 - ul. Rudná směr Opava 
- z ul. 28. října (pravé odbočení na křižovatce u Domu energetiky) po 
ul. Novinářské a dále po II/647 – ul. Mariánskohorská, II/470 – 
severní spoj na dálnici D1 a MÚK Rudná 
- z ul. 28. října (levé odbočení u Domu energetiky) po ul. Výstavní na 
I/11 – ul. Rudná 
- z ul. 28. října (pravé odbočení na křižovatce u vodárny) na II/647 – 
ul. Mariánskohorská, II/470 – severní spoj a dále na dálnici D1a MÚK 
Rudná 
- z ul. 28. října (levé odbočení na křižovatce u vodárny) na II/647 – 
ul. Plzeňská a I/11 ul. Rudná, sjezd z dálnice na MÚK Rudná na 
III/4785 – ul. Polanecká, ul. Bílovecká a dále pod Svinovskými mosty 
na silnici II/479 – ul. Opavská 
- sjezd z dálnice na MÚK Rudná na III/4785 – ul. Polanecká a dále po 
ul. Nad Porubkou s možnostmi ul. Francouzská – ul. Opavská, ul. 
Porubská – ul. Opavská nebo Hlavní třída – 17. listopadu – Opavská 
- sjezd z ul. Rudné na rampu F a dále po ul. Nad Porubkou s výše 
uvedenými možnostmi 
- sjezd z dálnice na MÚK Klimkovice a dále po II/647 – ul. 17. 
listopadu na ul. Opavskou. 
 
 
4) Veřejná osobní doprava 
4.1) Městská hromadná doprava (MHD) 
 

V době opravy severního tramvajového mostu bude provoz 
tramvají opět veden jednokolejně. Výluka tramvajového provozu za 
účelem přeložení jednokolejného úseku na jižní tramvajový most 
proběhne od 24. 8. do 27. 8. 2012 a to včetně nasazení náhradní 
autobusové dopravy. Umístění dočasné obousměrné tramvajové 
zastávky „Svinov mosty horní zastávka“, která byla zřízena již pro 
předchozí etapu rekonstrukce, se změna nedotkne.  

 
 

 



5) Chystaná dopravní opatření  
 

V zájmu zlepšení průjezdnosti města a z hlediska bezpečnosti 
silničního provozu budou od 5. 8. provedena následující dopravní 
opatření: 
 
 Křižovatka ulic Plzeňská – 28. října  

- ve směru od Mar. Hor směrování dopravy na Porubu 
doprava a doleva, upozornění na uzavírku silnice v přímém 
směru, na Plzeňské ve směru od jihu vytvoření dvou 
přímých řadících pruhů  

 Křižovatka ulic Nad Porubkou – Francouzská 
- dojde k vypnutí přechodného SSZ z důvodu očekávaných 

kongescí vozidel v době dopravních špiček, signalizace 
bude připravena k provozu 

 Křižovatka ulice Nad Porubkou – rampa F 
- změna přednosti v jízdě, hlavní komunikací je rampa F 

(uvedení do původního stavu před rekonstrukcí mostů), 
nutnost účasti policistů z důvodu regulace silničního 
provozu 

 Křižovatka ulic Bílovecká – Polanecká 
- ponechání přechodné světelné signalizace 
 Křižovatka ulice Polanecká – rampa k MÚK Rudná 

- změna přednosti v jízdě, hlavní komunikací je Polanecká ve 
směru k mimoúrovňové křižovatce (uvedení do původního 
stavu před rekonstrukcí mostů) 

 Křižovatka ulice 17. listopadu – Nábřeží SPB 
- zákaz odbočení vlevo z ulice 17. listopadu do ulice 

K Myslivně, s výjimkou autobusů DPO (vedeny po 
tramvajovém tělese) 

 Připojení z dálnice do MÚK Rudná 
- navrženo vytvoření dvou vjezdových řadících pruhů, 

vpravo bez kolize pro směr do Poruby a přímo s dáním 
přednosti pro směry Svinov a Vítkovice.   

 
 
 

Andrea Vojkovská 

Tisková mluvčí MMO 

737 225 300 

 

REGIONÁLNÍ POTRAVINA MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ZNÁ 
VÍTĚZE TŘETÍHO ROČNÍKU 

Odborná komise soutěže Regionální potravina 
2012 doporučila k ocenění 7 výrobků 
s výjimečnou kvalitou a chuťovými vlastnostmi 
z Moravskoslezského kraje. O tuto značku se 
letos ucházelo celkem 68 výrobků od 19 
výrobců. O logo soutěžili v devíti kategoriích, 
nejsilněji byla zastoupena kategorie Mastné 
výrobky tepelně opracované včetně uzených 
mas. 

Výrobky hodnotila osmičlenná odborná komise tvořená zástupci 
Ministerstva zemědělství, krajského úřadu, Státního zemědělského 
intervenčního fondu, Státní zemědělské a potravinářské inspekce, Státní 
veterinární správy ČR, Agrární komory ČR a Potravinářské komory ČR. 

K  udělení značky Regionální potravina Moravskoslezského kraje 
2012 navrhla hodnotitelská komise 7 výrobků z následujících kategorií: 

 
 Masné výroby tepelně opracované včetně uzených mas (šunkový 

salám, gothajský salám, párky, špekáčky, šunky, tlačenka, jitrnice, 
slanina, grilovací klobásy, uzená kolena, paštiky apod.) 

Těšínské jatky, spol. s r.o., Klobása z udírny 

 
 Sýry včetně tvarohu (přírodní, tavené a syrovátkové sýry  

a tvarohy) 
GAJĎAK, spol. s r.o., Sýr v nálevu 

 
 Mléčné výrobky ostatní (mléko, kysané mléčné výrobky, máslo 

apod.) 
Ekomilk, spol. s r.o., Máslo 

 
 Pekařské výrobky včetně těstovin 

AZPEK, s.r.o., Svatební bolatický koláč 

 
 Cukrářské výrobky včetně cukrovinek 

Zdravý Styl, Ladislav Michalík, Věneček se šlehačkou bez 
lepku 

 
 Ovoce a zelenina v čerstvé nebo zpracované formě 

ZP Otice, a.s., Otické kysané zelí bílé s mrkví 

 



 Ostatní (med, lahůdkářské výrobky, skořápkové plody apod.) 
Rodinná včelařská farma Košec, Včelí med květový – lipový 

 
Soutěž Regionální potravina je projektem Ministerstva zemědělství 

určeným na podporu malých a středních zemědělců a producentů potravin 
v jednotlivých krajích České republiky. Soutěž je rovněž podporována 
Krajským úřadem Moravskoslezského kraje. 

Značku Regionální potravina mají právo výrobci na oceněné 
produkty užívat 4 roky. 

Podrobné informace o soutěži můžete najít na webových stránkách 
www.regionalnipotravina.cz. 

Ostrava, 12. července 2012 
 

Kontakt na regionálního koordinátora soutěže: 
Regionální agrární komora Ostravsko 
Ing. Karin Veselá 
MT: 724 125 830 
mail: karin.vesela@kv-advisory.cz 
 

Zdroj: Tisková zpráva ministerstva zemědělství 
 

 

POZNÁVEJ BESKYDY NA OBOU STRANÁCH HRANICE! 
 

Vydejte se putovat po Beskydech a soutěžte  
o ceny! V období od 13. července do 14. září 
2012 máte možnost zúčastnit se razítkovací 
soutěže, do které se může zapojit každý. Nabízí 
se vám tak příležitost poznat nejkrásnější 
vrcholy a zajímavá místa v Beskydech, a to jak 
na české, tak na polské straně. 
  

Všichni zájemci se mohou zúčastnit soutěže o zajímavý příběh  
z návštěvy vrcholu nebo atraktivní lokality, nadšení fotografové mohou 
zachytit atmosféru navštíveného vrcholu nebo zajímavého cíle 
prostřednictvím fotografií, které budou uveřejňovány na stránkách 
Beskydského informačního centra (www.beskydy.com) a posléze  
i vyhodnoceny. A to ještě zdaleka není vše, co nabízí tento projekt, jehož 
hlavními aktéry můžete být vy všichni! 

Záměrem je zvýšit přitažlivost české a polské části Euroregionu 
Beskydy nejen pro tuzemské i zahraniční turisty, ale i širokou veřejnost  
a především pro děti a mládež. Projekt chce využít regionálních originalit  

a charakteristik, ať už se jedná o přírodní krásy, ojedinělé lokality či 
zajímavá místa. Skládá se z několika typů aktivit, které se budou v letech 
2012 a 2013 opakovat. 

A co soutěž obnáší? Stačí navštívit některá z míst vybraných jak  
v české, tak polské části Beskyd a nasbírat minimálně 6 razítek, z nichž 
jedno musí být z polské části. A kam že se můžete vydat? 
 
Beskydy-Valašsko 
 Lysá hora – klubovna KČT (Šantán)*, otevřeno: denně 7–19 hod. 
 Rozhledna Panorama, Chlebovice – areál Muzea včelařství – Včelí 

obchůdek, Chlebovice, otevřeno: celoročně: čt 15–18, pá 10–18, so 
9–12 hod. 

 Svatojánská věž kostela sv. Jana Křtitele, Frýdek- -Místek – 
otevřeno: květen–září pá + ne 14–18 hod., so 9–13, 14–18 hod. 

 Prašivá, Vyšní Lhoty – Chata KČT, otevřeno: letní sezona po–pá 
10–20, so + ne 9–20 hod. 

 Hrad Hukvaldy, Hukvaldy – IC Hukvaldy, otevřeno: denně 10–17 
hod. 

 Štramberská Trúba, Štramberk – otevřeno: v letní sezoně denně 
9–19 hod. 

 Muzeum Zdeňka Buriana, Štramberk – otevřeno: v letní sezoně 
9–12, 13–17 hod. 

 
Polské Beskydy 
 Klimczok, Bielsko-Biała – Schronisko górskie PTTK Klimczok, 

otevřeno: celoročně 8–19 hod. 
 Szyndzielnia, Bielsko-Biała – Schronisko górskie PTTK 

Szyndzielnia, otevřeno: celoročně 8–20 hod. 
 Kozia Góra, Bielsko-Biała – Schronisko Stefanka, Kozia Góra, 

otevřeno: celoročně od 9 hod. dle zákazníků 
 

*Kurzivou jsou označena místa, kde obdržíte razítko. 
 

Hrací kartu si můžete vyzvednout v pobočkách Beskydského 
informačního centra, v Městském informačním centru v Bielsko-Biała a na 
„razítkovacích“ místech. Společně s ní dostanete také propagační materiál,  
v němž najdete spoustu zajímavostí o vybraných vrcholech a zajímavostech. 
Vyplněnou hrací kartu je třeba osobně doručit nejpozději do 14. 9. 2012 do 
některé z poboček Beskydského informačního centra (Frýdek – Zámecké 
náměstí1257, Místek – nám. Svobody 6, Frýdlant n. O. – ul. Hlavní 308) a na 
polské straně do Městského informačního centra v Bielsko-Biała nebo 
Muzea v Bielsko-Biała – ul. Wzgórze 16, případně kartu zašlete na adresu: 
Beskydské informační centrum 

http://www.regionalnipotravina.cz/
mailto:karin.vesela@kv-advisory.cz


Frýdek-Místek, nám. Svobody 6, 738 01 Frýdek-Místek nebo na Miejskie 
Centrum Informacji Turystycznej, 43-300 Bielsko-Biała, Plac Ratuszowy 
4, Polsko. 

Losování proběhne dne 18. 9. 2012 v BIC Frýdek-Místek, nám. 
Svobody a na polské straně v Městském informačním centru v Bielsko-Biała. 

V rámci projektu probíhá soutěž o nejlepší fotografie, jíž se můžou 
zúčastnit všichni zájemci, a soutěž pro děti do 15 let o nejhezčí příběhy 
z navštívených soutěžních míst. Výherci budou odměněni. 
 

Zdroj: www.beskydy.com 
Beskydské informační centrum, p.o. 

regionální agentura pro informace a služby cestovního ruchu 
 

K U L T U R A 

KULTURNÍ AKCE V MIKROREGIONU STONÁVKA 

 Srpen:   

 04. 08. 2012  POLENINSKÉ OHNĚ - Horní Tošanovice 

 

 18. 08. 2012  NOHEJBALOVÝ TURNAJ - Ropice 

 

 26. 08. 2012  PYTLÁCKÁ NOC - Střítež 

 

 Září: 

 
 01. 09. 2012  HNOJFEST – Hnojník 

BLUEGRASS DŽEM – Komorní Lhotka 

TURNAJ STARÝCH GARD V KOPANÉ 

- Sportovní centrum Smilovice 
 
 08. 09. 2012  DOŽINKY – Horní Tošanovice 
 

 
 

Hrad Hukvaldy 

Srpen: 

11. 08.  MÁME RÁDI STRAŠIDLA, ANEB BOJÍME SE JEŠTĚ JEDNOU 
 Klasický slet strašidel, bubáků a dalších bytostí  
 Tradičně oblíbená akce zejména pro zlobivé děti  
 Doprovodný program: právo útrpné - katovna a rytířské noční 

vystoupení 
 

 18. 08.  HRADNÍ HODOKVAS - ZVĚŘINOVÉ HODY A RYTÍŘSKÁ KLÁNÍ  
 Hradní hodokvas, grilování a další speciality přímo z ohně  
 Doprovodný program - rytíři na hradě  

  
25. - 26. 08.  BYLO, NEBYLO 

 Loučíme se s prázdninami - kostýmované prohlídky hradu  
 Setkání s historickými postavami hradu  

 

Září: 

02. 09.  JAK ŠMAKUJE MORAVSKOSLEZSKO 
 II. ročník gastrofestivalu Moravskoslezského kraje 

  
08. 09.  POVĚSTI OŽÍVAJÍ 

 Hradní pověstí ožívají v podání rytířů  
 O zazděném preclíkáři, zbojník Ondráš a jiní  

 

Otevírací doba:   

Srpen -  denně mimo pondělí 9,00 – 18,00 hodin 

Září - denně mimo pondělí 9,00 – 17,00 hodin 

* polední přestávka  12,30 – 13,00 hodin 

Další informace na: 

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

 

 
 

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


R E K L A M A   -   I N Z E R C E   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/.  
 

Starosta: 725 141 227 
Místostarostka: 734 315 811 
 
Nepravidelný výtisk, zdarma. 
 

       V Dolních Tošanovicích dne 2. srpna 2012 
 
 

                                                                                     Pavel Blabla 
                                                                                           starosta obce, v.r.  
 
 

                                                                                              Xenie Starobová  
           místostarostka , v.r. 

 

Výkup kožek 
 

Místo:  Motel Tošanovice - parkoviště 
Čas:   10 – 10,30 hod. – poslední sobota 

v měsíci 
Cena:   do 30,-Kč za kus 
Kontakt, tel.: 736 274 877 


