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ZPRÁVA Z 15. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE  
ZE DNE 29. 08. 2012 

 
Dne 29. 08. 2012 se konalo 15. 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. 
 Smlouvu o dílo na stavbu chodníku s panem Kacerlem.  
 Stanislava Mituru jako nového člena Kontrolního výboru. 
 

Dále zastupitelstvo obce na svém zasedání projednalo: Veřejnou 
nabídku pozemků od Pozemkového fondu ČR, Úpravu dotovaných 
autobusových spojů – průjezd zastávkami obce Hnojník, Žádost pana 
Adámka o koupi obecního pozemku a přijalo slib nového člena 
zastupitelstva Stanislava Mitury. Zároveň se seznámilo s informacemi 
starosty obce o proběhnuté schůzce s ekologickými aktivisty,  
o poškození vodovodního potrubí, o zastavení přeložení plynovodní 
přípojky u nové budovy obecního úřadu a o kulturních akcích v měsíci 
září a zorganizování dopravy do Varína na dožínky dne 22. 9. 2012. Své 
zprávy předložily i oba výbory – Finanční a Kontrolní výbor. Dále 
zastupitelé byli informováni starostou a místostarostou obce o situaci 
v Základní škole. 

 

 

ZÁJEZD DO VARÍNA 
 
Vážení občané, 
 také v letošním roce jsme obdrželi pozvání do spřátelené obce Varín 

na Slovensko.  
Dne 22. 9. 2012 proběhne v obci Varín  
8. Dožínkový a řemeslnický jarmark na Náměstí sv. Floriána: 

- vystoupí varínské mažoretky, 

- uskuteční se koncert varínských zábavových kapel - O5 zapojení 2012 
 
 

 

Odjezd: 22. 09. 2012 od Chechlůvky v 7,30 hodin. 
Návrat: 22. 09. 2012 ve večerních hodinách (do 22 hodin).  
 

Tímto bychom Vás rádi na oslavy pozvali. 
 
Doprava autobusem bude hrazena obcí Dolní Tošanovice. Zájemci 

hlaste se na obecním úřadě nebo přímo starostovi do 21. 09. 2012.  
 

Pavel Blabla, starosta obce 

 

O B Č A N Ů M 
 

Informace k volbám do Zastupitelstva Kraje 2012 
 
Volby do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje 2012 (dále jen 
„Zastupitelstva MSK“) se konají: 

 
V pátek 12. října 2012 od 14,00 do 22,00 hodin 

a v sobotu 13. října 2012 od 08,00 do 14,00 hodin. 
 

 



Volební místnost: 
Základní škola Dolní Tošanovice 

Dolní Tošanovice č.p. 22 
 

 
 

Právo volit do zastupitelstva kraje má státní občan České republiky, který 
alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je přihlášen  
k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu kraje nebo na 
území vojenského újezdu v územním obvodu kraje, (dále jen "volič"). 

 
Hlasovací lístky budou voličům dodány nejpozději 3 dny přede dnem 

voleb. 
 

Voličský průkaz: 
Volič, který se nebude zdržovat v době voleb 12. a 13. října 2010 ve 

volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu – v Dolních Tošanovicích, 
může hlasovat v jakémkoliv stálém volebním okrsku Moravskoslezského 
kraje na území České republiky, ale musí požádat na místním obecním 
úřadě o vydání voličského průkazu: 

od 29. 6. 2012 do 10. 10. 2012 do 16,00 hodin 
 osobně. 

- případně osoba, která se prokáže plnou mocí s ověřeným 
podpisem voliče, který o voličský průkaz žádá, nebo 
 

od 29. 6. 2012 do 05. 10. 2012 
 písemně v listinné podobě s ověřeným podpisem 

voliče, 
 v elektronické podobě podepsané uznávaným 

elektronickým podpisem voliče, 
 v elektronické podobě zaslané prostřednictvím 

datové schránky. 
 

Obecní úřad voličský průkaz předá osobně voliči nebo osobě, která 
se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání 
voličského průkazu, anebo jej voliči zašle. 

 
Přenosná volební schránka: 
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad 
a ve dnech voleb do zastupitelstva kraje okrskovou volební komisi o to, aby 
mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu 
volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. 

V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své 
členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.  

 
Pro tyto a jiné účely bude v době voleb do Zastupitelstva MSK zřízena 
telefonní linka do volební místnosti, číslo bude zveřejněno na úřední 
desce. 
 
Zásady hlasování 
 Každý volič hlasuje osobně. Zastoupení není přípustné. 

 
 Voliči předstupují před okrskovou volební komisi a hlasují v pořadí, 

v jakém se dostavili do volební místnosti. 
 
 Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a 

státní občanství České republiky platným občanským průkazem 
nebo cestovním pasem České republiky. Po učinění záznamu do 
výpisu ze stálého seznamu obdrží volič od okrskové volební komise 
úřední obálku. Na žádost voliče mu okrsková volební komise vydá 
za chybějící nebo jinak označené hlasovací lístky nové. 

Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České 
republiky, nebude mu hlasování umožněno. 

 
 Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským 

průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební 
komisi. 

 
 V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků nesmí být 

nikdo přítomen zároveň s voličem, a to ani člen okrskové volební 
komise. S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek 
pro tělesnou vadu anebo nemůže číst nebo psát, může být  
v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný 
volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek 
za něho upravit a vložit do úřední obálky. 

 
Zákon č. 130/2000 Sb. 

 
Další informace týkající se voleb, budou zveřejněny v termínech 

daným zákonem na úředních deskách, případně ve zpravodaji obce. 
 

 
 

 
 



TŘÍDÍME ODPAD 
 

V Moravskoslezském kraji každoročně probíhá soutěž  
O keramickou popelnici, ve které obce a města Moravskoslezského kraje 
zapojené do systému EKO-KOM soutěží ve výtěžnosti tříděného odpadu. 
Soutěž konkrétně hodnotí množství vytříděného odpadu přepočtené na 
jednoho obyvatele města nebo obce. 
 

Obec Dolní Tošanovice se umístila v kategorii obcí do 4000 
obyvatel v prvním čtvrtletí roku 2012 na 16. místě z celkového počtu 254 
obcí! Z mikroregionu Stonávka byly lepší jen Třanovice, které se umístily na 
druhém místě. 

A že příroda a třídění odpadu není lhostejné ani našim nejmenším, 
jste se mohli dočíst ve Stonávce č. 4/2012, v článku o soutěži vyhlášenou 
společností Nehlsen s.r.o., kde naše Základní škola obsadila ve sběru papírů 
a PET lahví 2. místo ze šesti škol. 

Tímto děkujeme občanům, že jim jejich životní prostředí není 
lhostejné a zodpovědně třídí odpady, naše umístění je hlavně Vaše 
zásluha! 
 

Pavel Blabla, starosta obce, 
Zdroj: www.tridime.info.cz 

 

 

SOCIÁLNÍ SLUŽBY A MY 
 

Dne 30. 8. 2012 se uskutečnilo na obecním úřadě jednání starosty 
obce a pracovnice odboru sociálních služeb Magistrátu města Frýdku-
Místku. Pracovnice magistrátu navštívila naši obec s nabídkou vzájemné 
spolupráce v oblasti sociální práce a sociálních služeb. 

 
Návštěva navázala na seminář pro starosty obcí ve správním 

obvodu statutárního města Frýdek-Místek, který se uskutečnil na konci 
května tohoto roku. Zde se, kromě aktuálních novinek v této oblasti 
v souvislosti s probíhající sociální reformou, hovořilo zejména o podobě 
spolupráce mezi obcemi v oblasti sociální péče v oblasti uspokojování 
potřeb občanů. Magistrát města Frýdku-Místku jako obec s rozšířenou 
působností do konce roku 2011 vyplácel dávky osobám v hmotné nouzi a 
osobám se zdravotním postižením příspěvek na péči. Výplata všech 
sociálních dávek byla od 1. ledna 2012 sjednocena a přenesena na 
kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR. Další významnou změnou, která 
byla hlavním tématem zmíněné návštěvy, je nová povinnost Magistátu 
města Frýdku-Místku koordinovat na území svého správního obvodu 

poskytování služeb a činnosti sociální práce tak, aby byly řešeny nepříznivé 
sociální situace občanů a realizováno jejich sociální začleňování. Odborná 
sociální práce, prostřednictvím které je poskytována pomoc seniorům, 
rodinám s dětmi, nezaměstnaným, osobám se zdravotním postižením 
a duševním onemocněním, osobám s různým stupněm omezení 
k právním úkonům, osobám, které o někoho pečují, osobám 
ohroženým sociálním vyloučením, ohroženým rizikovým způsobem 
života, obětem agrese, domácího násilí nebo trestné činnosti, osobám 
bez přístřeší a také imigrantům, je tedy od letošního roku zajišťována 
sociálními pracovníky Magistrátu města Frýdku-Místku.  

 
Pracovnice odboru sociálních služeb magistrátu nabídla naší obci 

spolupráci formou podílení se na komunitním plánování sociálních služeb, 
což by mohlo zvýšit dostupnost sociálních služeb našim občanům. Co se 
tedy očekává od nás? Základem navázání vzájemné spolupráce je především 
znát potřeby našich občanů. Ne všechna přání jsou realizovatelná a ne 
všechny potřeby je možno i při nejlepší vůli naplnit. Co ale chtějí a potřebují 
naši občané? Najít odpověď na tuto otázku by nám mohly pomoci výsledky 
dotazníku, který přikládáme do aktuálního čísla zpravodaje. Vyplněné 
dotazníky prosím odevzdejte do 15. 10. 2012 na obecním úřadě (stačí 
vhodit do schránky na dveřích). 

 
Obracíme se proto na občany s prosbou, aby věnovali tomuto 

dotazníku pozornost s vědomím, že různé nepříznivé sociální situace 
mohou potkat v životě každého z nás a jen pokud budeme připraveni, je 

možné zajistit cílenou a efektivní pomoc. 
 

Pavel Blabla, starosta 
 

K U L T U R A 

Hrad Hukvaldy 

Září: 
  
08. 09.  POVĚSTI OŽÍVAJÍ 

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

 
28. 09.  SVATOVÁCLAVSKÉ HRADNÍ SLAVNOSTI 

 Rytíři a jejich souboje, katovna-právo útrpné 
 Hradní hodokvas – velkolepé hradní grilování 

http://www.tridime.info.cz/


 

Otevírací doba:   

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 

 

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

 
AKCE NA PODZIM 2012 

 
 25. 09. 2012 v 9h ráno na Obecním úřadě  

v Horních Tošanovicích: PŘEDNÁŠKA O ZDRAVÉ VÝŽIVĚ 
 

Pro širokou veřejnost.  
Vezměte sebou příbuzné i známé! 

 
 30. 10. 2012 v 9 h ráno na Obecním úřadě  

v Horních Tošanovicích: VÝROBA SVÍČEK A VAZEB 
 

Občerstvení a svoz od domů na místo je zajištěn. 
 

 
 30. 09. 2012 -  Pokud budete mít zájem, je možné po individuální 

dohodě se domluvit na návštěvě akce:  
POKLADY Z TĚŠÍNSKÉ TRUHLY 

 
Těší se na Vás 

Mgr. Naděžda Honzáková,  
předsedkyně sdružení 

 
 
 
 
 
 
 

 

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 5. září 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 

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

