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ÚŘEDNÍ HODINY V PRŮBĚHU VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ 

 
19. 12. 2012– 3. 1. 2013 OÚ UZAVŘEN 

 
V roce 2013 zůstávají úřední dny nezměněny, od 7. 1. 2013: 

 

 
Pondělí, středa  7,30 – 12,00 a 12,30 - 16,30 

 

 
 
 

O B Č A N Ů M 
 

ODEČET VODNÉHO ZA 2.POLOLETÍ 2012 

Informujeme občany, že zastupitelé budou provádět 

v domácnostech odečet vodného za 2. pololetí roku 2012, a to 

v termínu od 1. do 17. prosince 2012. 
 

 
VALNÁ HROMADA SDH 

 
SDH Dolní Tošanovice zve všechny zájemce na Valnou hromadu, která se 

uskuteční 12. 01. 2012 v 15 h v ZŠ Dolní Tošanovice. 
 

 
VOLBA PREZIDENTA ČR 

 
Volba prezidenta České republiky 2013 se koná: 

 

V pátek 11. ledna 2013 od 14,00 do 22,00 hodin 
a v sobotu 12. ledna 2013 od 08,00 do 14,00 hodin. 

 
Volební místnost: 

Základní škola Dolní Tošanovice 
Dolní Tošanovice č.p. 22 

 

 
Právo volit prezidenta České republiky má státní občan České republiky, 

který alespoň ve druhý den voleb, tj. 12. ledna 2013, dosáhl věku nejméně 
18 let. Ve druhém kole volby může volit i státní občan České republiky, 
který alespoň druhý den druhého kola volby, tj. 25. ledna 2013,  dosáhl věku 
18 let. (dále jen "volič"). 

 

Hlasovací lístky budou voličům dodány nejpozději do 8. ledna 2013. 
 

Voličský průkaz: 
Volič, který se nebude zdržovat v době volby prezidenta České 

republiky konané ve dnech 11. a 12. ledna 2013 (případné druhé kolo ve 
dnech 25. a 26. ledna 2013) ve volebním okrsku v místě svého trvalého 
pobytu – v Dolních Tošanovicích, může hlasovat za podmínek 
stanovených zákonem č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky 

 

Krásné prožití  

Vánočních svátků  

a vše nejlepší  

v novém roce 2013  

Vám přeje  

obec Dolní Tošanovice 

 



 a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), na 
voličský průkaz v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České 
republiky nebo v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí, tj. na 
zastupitelském úřadě nebo konzulárním úřadě České republiky, s výjimkou 
konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem, ale 
musí požádat na místním obecním úřadě o vydání voličského průkazu: 
 

do 09. 01. 2013 do 16,00 hodin: 
 osobně. 

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

 

do 04. 01. 2013: 
 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 nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 
27. prosince 2012, předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže 
plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského 
průkazu, anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu na území České 
republiky do vlastních rukou nebo doručuje-li do zahraničí, zašle jej voliči 
na jím uvedenou adresu. 
 

Voličský průkaz pro druhé kolo volby prezidenta České republiky 
V případě, že volič výslovně nepožádá pouze o voličský průkaz na 

některé kolo volby, obecní úřad, popř. zastupitelský úřad mu vydá voličský 
průkaz pro obě kola volby (jeden pro první a druhý pro druhé kolo). 

O vydání voličského průkazu lze za stejných podmínek požádat také 
v době mezi prvním a druhým kolem volby. Obecní úřad, popř. zastupitelský 
úřad v této době může vydávat voličský průkaz nejpozději do 2 dnů před 
prvním dnem hlasování ve druhém kole volby, tj. do 23. ledna 2013 

 

Přenosná volební schránka: 
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů 

obecní úřad a ve dnech volby prezidenta české republiky 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 volby prezidenta České republiky 

zřízena telefonní linka do volební místnosti: 558 696 234 . 
 

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. 

 

Způsob hlasování  
 Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích lístků, vstoupí 

volič do prostoru určeného pro vložení hlasovacího lístku do úřední 
obálky. V případě, že se volič neodebere do tohoto prostoru, 
nebude mu hlasování umožněno. 

 V prostoru určeném pro výběr hlasovacího lístku volič vloží do 
úřední obálky jeden hlasovací lístek kandidáta, pro něhož se 
rozhodl hlasovat. Tento hlasovací lístek se nijak neupravuje. 

 Po opuštění prostoru určeného pro vložení hlasovacího lístku do 
úřední obálky vloží volič tuto úřední obálku s hlasovacím lístkem 
před okrskovou volební komisí do volební schránky. 
  

Druhé kolo volby prezidenta České republiky 
V případě, že žádný z kandidátů nezíská počet hlasů potřebný ke 

zvolení, tj. nezíská nadpoloviční většinu z celkového počtu platných hlasů 



oprávněných voličů, kteří se voleb zúčastnili a odevzdali platný hlas, koná 
se druhé kolo volby prezidenta. 
 

Případné druhé kolo volby prezidenta České republiky se koná ve 
dvou dnech, na území České republiky: 

v pátek 25. ledna 2013 od 14.00 hodin do 22.00 hodin 
a v sobotu 26. ledna 2013 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. 

 
Volební místnost: 

Základní škola Dolní Tošanovice 
Dolní Tošanovice č.p. 22 

 
Hlasovací lístky kandidátů postupujících do druhého kola volby prezidenta 

České republiky volič obdrží ve volební místnosti. 
 

 
 

PODVODNÍCI,  KOLEDNÍCI  neboli  PSEUDOPOPELÁŘI ??? 

Není to poprvé, kdy se zejména v předvánočním období  setkáváme  
s případy, kdy Vám u domovních dveří zazvoní pracovně oblečeni muži, 
kteří se s oblibou vydávají za popeláře nebo i bývalé popeláře. A co po Vás 
chtějí? No samozřejmě peníze! Alespoň malý příspěvek k Vánocům  
a v poslední době i přilepšení k důchodu.  

Určitě se v těchto případech  NEJEDNÁ  o zaměstnance 
společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o., za které se tito jedinci vydávají. Chtěli 
bychom Vás na tuto skutečnost důrazně upozornit. 

Hezké, spokojené a klidné Vánoce Vám přeje kolektiv zaměstnanců 
společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o. 

 

-------------------------------------------------------------------------- 

Harmonogram svozu v obci Dolní Tošanovice - rok 2013 
 

Směsný komunální odpad – popelnice 110 l, 1 100 l, pytle černé 

Svozový den Četnost svozu 

čtvrtek 1 x za 14 dní – liché týdny 

 Občané a podnikatelé přistaví popelovou nádobu ze svého stanoviště na 
předem stanovené místo svozu (k místu nakládky poblíž vozovky), a to  
v příslušný den svozu na 600 hod. ráno. 
 

Separovaný odpad v pytlích  - papír, plast 

Svozový den Svozový týden 

čtvrtek 4/10/16/22/28/34/40/46/52 

 
Plán sběru a svozu objemných a nebezpečných odpadů 
 
Obec:  Dolní Tošanovice 
Termín: 11. 05. 2013 
  12. 10. 2013 
Den:  sobota 
Způsob sběru: mobilní 
 

Hodina Stanoviště sběru 

09:45 – 10:10 Dolní Tošanovice - Chechlůvka 

10:20 – 10:45 Dolní Tošanovice – Tošanůvky (Blahut) 

10:55 – 11:20 Dolní Tošanovice - Poleniny 

 
Ing. Rucki 

 
MAS POBESKYDÍ: NA STARTU TVORBY NOVÉ STRATEGIE 

 
Rok 2013 bude posledním rokem současného programovacího 

období Evropské unie. Ve prospěch rozvoje území v působnosti Místní akční 
skupiny (MAS) Pobeskydí bylo v tomto období realizováno mnoho 
užitečných projektů a mnoho obcí i podnikatelských a neziskových subjektů 
se stalo příjemci finanční podpory ze strany regionálních, národních  
i unijních institucí. Klíčovým dokumentem, bez kterého by mnohé projekty 
nebyly vůbec uskutečněny, byla Strategie rozvoje Pobeskydí, na kterou 
navázal Strategický plán LEADER, postupně realizovaný v Programu rozvoje 
venkova ČR. Platnost těchto dokumentů se nyní chýlí ke konci spolu 
s koncem programovacího období Evropské unie a chceme-li své území 
rozvíjet i nadále, musíme se již nyní zamyslet nad jeho potřebami. Garantem 
přípravy nové strategie pro období let 2014–2020 je Místní akční skupina 
Pobeskydí. 

Příprava strategického dokumentu, který ovlivní budoucí vývoj 
území, je zodpovědnou úlohou, vyžadující respekt k potřebám místních 
obyvatel a podnikatelských i neziskových subjektů. Vzhledem k tomu, že 
jsme si této zodpovědnosti vědomi, uvítáme při přípravě strategie podněty 
a připomínky od kohokoli, kdo bude mít zájem se k dalšímu rozvoji území 
vyjádřit. V průběhu celého procesu tvorby strategického plánu budou na 
různých místech v regionu organizována setkání tematicky zaměřených 



pracovních skupin a veřejná projednání zaměřená na hledání klíčových 
problémů území a nástrojů jejich řešení. Všechny výstupy budou průběžně 
zveřejňovány na webových stránkách Místní akční skupiny Pobeskydí, kde 
budou rovněž k dispozici ankety a dotazníky zaměřené na aktuální otázky 
související s tvorbou strategie. Účast na setkáních pracovních skupin  
a veřejných projednáních, podobně jako možnost připomínkování nebo 
vyjádření názoru v anketách a dotaznících bude zcela otevřená, dobrovolná 
a nezávazná. Nastoupit do pomyslného vlaku tvorby strategického plánu 
bude možné kdykoli pro kohokoli, podobně jako vystoupit z něj. 

Předpokládáme, že tvorba strategie bude ukončena v letních 
měsících nadcházejícího roku. Výsledný dokument zcela jistě nevyřeší 
všechny problémy, se kterými se náš region potýká. Svůj účel však splní už 
tehdy, pokud obcím, jejich svazkům a Místní akční skupině Pobeskydí 
umožní napřímit úsilí správným směrem – k realizaci aktivit, na jejichž 
potřebnosti se shodli ti, jimž není další rozvoj Pobeskydí lhostejný. 
V neposlední řadě je vytvoření strategie pro nové programovací období 
nezbytnou podmínkou účasti MAS Pobeskydí v programech typu LEADER 
podporovaných Evropskou unií, což ve svém důsledku umožní získání 
prostředků pro realizaci jednotlivých projektů žadatelů o dotaci z veřejné  
i soukromé sféry na území v působnosti MAS. Budete-li mít zájem o bližší 
informace, sledujte internetové stránky Místní akční skupiny Pobeskydí 
(www.pobeskydi.cz), nebo nás kontaktujte prostřednictvím e-mailové 
adresy strategie@pobeskydi.cz. 

 
Ing. Oto Onderek, předseda programového výboru MAS Pobeskydí 

Třanovice, říjen 2012 

 

 Virtuální Univerzita třetího věku (VU3V)  
Garantem studijního programu a organizačním garantem VU3V je 

Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze. VU3V je 
dlouhodobá společenská aktivita univerzit podílejících se na seniorské 

výuce, jejichž cílem je zpřístupňovat vzdělávání označované jako Univerzita 
třetího věku těm zájemcům, kteří se z různých důvodů nemohou účastnit 
prezenčního studia na vysokých školách (velká vzdálenost od sídla vysoké 
školy, či zdravotní problémy, aj.). Systém výuky je založen na předem 
natočených univerzitních přednáškách, které se prostřednictvím internetu 
dají aplikovat do každého místa v ČR, nezávisle na čase.  
 

K tomuto projektu nyní přistoupila i Škola obnovy 
venkova v Třanovicích, o. p. s., která se přihlásila jako nové 
konzultační středisko (KS). V prostorách školicí místnosti 
Kapplova dvora budou probíhat přednášky v jednotlivých 
semestrech již od nového roku 2013! 

 
 Přínos rozšíření výuky U3V pro seniory – cíl projektu:  

 Zvýšit možnosti seniorů v rámci aktivního trávení volného času  
 Podporovat aktivní sdružování občanů  
 Zvýšit vědomostí úroveň seniorů v rámci udržování duševní 

svěžesti  
 Zvýšení aktivnosti obyvatel a možnost využití jejich nabytých 

zkušeností v rámci široké činnosti regionu v oblasti udržitelného 
rozvoje venkova.  

 
Všeobecné podmínky studia, kdo může být účastník VU3V  
Průběh přednášky:  

 Časová náročnost cca 1,5 hodiny 1 x za 14 dní  
 Účastník sleduje přednášku v kolektivu (místnost KS) přenosem  

z internetu na plátno  
 Po každé přednášce vypracovávají senioři kolektivní test (poté 

samostatně, včetně závěrečného testu).  
 Mezi jednotlivými přednáškami může senior studovat na internetu 

individuálně. Vstupní přihlašovací jméno a heslo (login) na portál je 
seniorům přidělován na základě písemné přihlášky v konzultačním 
středisku. 

 
Podmínky studia pro seniora:  
* vyplněná a konzultačním střediskem potvrzená přihláška  
* statut důchodce (senior, osoby se sníženou zaměstnaností a 50 +)  
* zaplacený studijní poplatek  
* výhodou – nikoliv však podmínkou - je znalost práce s počítačem  
a možnost přístupu na internet v domácím prostředí.  
 



Po ukončení každého semestru obdrží senior Pamětní list a po 
ukončení 6 semestrů (nezáleží na délce studia – studium může být ze 
zdravotních či rodinných důvodů přerušeno) obdrží účastník certifikát  
o absolutoriu Virtuální Univerzity třetího věku. Bude-li mít senior opět 
zájem o pokračování ve studiu, může pokračovat ve svém středisku v 
dalších zvolených tématech.  
 
Jak se přihlásit na pilotní přednášku  

Na zahajovací – pilotní – přednášku, zveme nezávazně všechny 
seniory s tím, že po zhlédnutí přednášky se sami rozhodnou, zda se jim 
forma studia vyhovuje (pak vyplní přihlášku a budou dále studovat) nebo 
ne - a pak odejdou. Doporučuje se zahájit studium i s malou skupinkou, 
protože během 1. semestru se ústním podáním studujících seniorů většinou 
přidávají i další senioři a do 2. semestru pak pokračuje již ucelená základní 
skupinka. Pokud vás tato forma studia zaujala a patříte do zmíněné cílové 
skupiny, prosíme, abyste se na zahajovací přednášku pilotního kursu  
9. ledna 2013 přihlásili některým z následujících způsobů:  
 

písemně na adresu: Škola obnovy venkova Třanovice, o.p.s., 739 53 
Třanovice č. 1  
 

telefonicky na tel. 558 694 262, kl. 205 nebo 777 549 286  
 

e-mailem na adresu sov@tranovice.org  
 

Na Seniorském portálu www.e-senior.cz jsou na veřejné stránce 
volně přístupné základní informace k VU3V, najdete nás tam mezi 
konzultačními středisky.  
 

Studijní program „Svět okolo nás“ 
 

ZAČÍNÁME 9. ledna 2013! Na této první přednášce si účastníci 
vyplní ZÁVAZNOU PŘIHLÁŠKU ke studiu VU3V.  
 

Pilotní kurs obsahuje 4 přednášky z Astronomie, které budou 
vždy po týdnu. Budou probíhat ve školicí místnosti v 1. patře Kapplova 
dvora v Třanovicích v termínech 9., 16., 23. a 30. ledna 2013 od 13 do 
14.30 hod.  

První řádný letní semestr studia VU3V započne první 
přednáškou ve středu 6. února 2013 a dále potom po 14 dnech 20. 
února, 6. a 20. března a 3. a 17. dubna 2013. Zimní semestr bude 
pokračovat šesti přednáškami v říjnu až prosinci 2013, atd. 3  

 

První téma Astronomie je zvoleno pro všechna nová střediska a 
slouží především k pochopení systému studia a ověření způsobu 
přijatelnosti pro seniory i pro KS. Tento semestr se nezapočítává do 
celkových 6 semestrů nutných k absolvování studijního programu. 
Předpokládaná doba studia 3 let se může podle situace seniora (lázně, 
zdravotní, rodinné problémy) libovolně prodloužit. (Senior nemusí 
absolvovat celé studium v časové návaznosti, může semestr vynechat a poté 
opět pokračovat.)  
Další semestry – témata si volí senioři v KS sami.  
Kurs (semestr) obsahuje 6 přednášek na zvolené téma:  
** Lesnictví  
** Využití informačních technologií  
** Podporování rozhodování a řízení  
** Vývoj a současnost Evropské unie  
** Pěstování a využití jedlých a léčivých hub  
** Etika jako východisko z krize společnosti  
** Kouzelná geometrie  
** Vývoj a historie české myslivosti  
** Dějiny oděvní kultury  
** Čínská medicína v naší zahrádce  
** Osobní finance  
** Lidské zdraví  
** Hudební nástroje  
 
Studijní  * Astronomie: 150,- Kč za 4 přednášky v měsíci lednu,  
poplatek:  * Lesnictví, Vývoj informačních technologií, Vývoj  

a současnost EU, Podpora rozhodování a řízení, Pěstování  
a využití jedlých a léčivých hub, Osobní finance - 200,- Kč 
/semestr  
* Etika, Myslivost, Geometrie, Odívání, Bylinky, Zdraví, 
Nástroje - 300,- Kč/semestr 

 

 
Za ŠOV Třanovice, o. p. s. zve k účasti: 

Ing. Jana Liberdová, pověřený lektor konzultačního střediska, tel. 558 
694 262, kl. 205, mobil 777 549 286, sov@tranovice.org, 

http://sov.tranovice.org 
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K U L T U R A 

KULTURNÍ AKCE MIKROREGION STONÁVKA 

 
 08. – 09. 2012  VÁNOČNÍ VÝSTAVA 

o Obecní úřad v Horních Tošanovicích. 
 
 14. 12. 2012   VYPOUŠTĚNÍ BALÓNKŮ 

o sraz v 14: 45 hod v kulturním zařízení obce Smilovice, 
o ve spolupráci s hlavním mediálním partnerem Radiem 

IMPULS. 
 

 26. 12. 2012  VÁNOČNÍ FOTBAL 
o Pořádá obec Ropice. 

 

KULTURNÍ AKCE MUZEA BESKYD 

 
 02. 12. 2012 od 9 do 15 h. VÁNOČNÍ JARMARK 

o Na frýdeckém zámku, prodej lidových a uměleckých 
předmětů. 

o Mikulášská nadílka, ukázka lidových řemesel, dětský 
folklórní soubor Ostravička … 

 
 13. 12. 2012 v 19 h.  VÁNOČNÍ KONCERT MUSICA DOLCE VITA 

o Třetí zámecký koncert v Rytířském sálu frýdeckého zámku. 
 
Další informace: 

 558 630 051 – 3/ 558 628 001, 625 003, 628 005 
 muzeumbeskyd@telecom.cz 
Web.telecom.cz/muzeumbeskyd 

 

HRAD HUKVALDY 

Hrad je v zimním období uzavřen. 

Další informace: 

 558 699 323 
 sekretar@janackovy-hukvaldy.cz 
www.janackovy-hukvaldy.cz 

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

 
Letošní rok byl plný různých akcí, teď v prosinci se můžete ještě těšit 

na již tradiční adventní minikoncert v kapličce sv. Cyrila a Metoděje a také 
vystavujeme své výrobky na Vánoční výstavě v Horních Tošanovicích. 

V příštím roce nás čeká nejblíže schůze členů SCT 22. 1. 2013 na 
OÚ v Horních Tošanovicích, kterým zároveň děkujeme za poskytnuté 
prostory na naše aktivity. 

 
Mgr. Naděžda Honzáková, předsedkyně sdružení 
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S P O R T 
 

POJĎTE SI S NÁMI ZACVIČIT 
 
Pojďte si s námi zacvičit do naší nové tělocvičny u Základní školy 
v Dobraticích.  Můžete se připojit do již zaběhnutých sportovních kroužků: 
 
Pondělí           17.30 – 18.30  hod.       Zumba                                                      
Úterý               18.30 – 19.30 hod.        Aerobic 
Středa              18.30 – 20.00 hod.       Zdravotní cvičení 
Čtvrtek              9.30 –  11.00 hod.       Jóga 
Čtvrtek            18.00 – 19.00 hod.        Cvičení s míči 
 
Tělocvičnu si také můžete pronajmout individuálně k těmto sportovním 
aktivitám: házená, volejbal, basketbal, sálová kopaná, nohejbal, tenis, stolní 
tenis, badminton, floorball atd.  Zapůjčíme Vám sítě, branky, stoly, míče, 
míčky, pálky i rakety. 
Můžete také využít naše sportovní nářadí: odrazové můstky, kozy, švédské 
bedny, trampolínu, žebřiny a ostatní sportovní vybavení. 
                                                                                                              
Poplatky za pronájem: 
- sportovní aktivity a míčové hry          250,- Kč / hod. 
- badminton - 1 dráha                            160,- Kč / hod. 
- stolní tenis - 1 stůl                                  80,- Kč / hod. 
 

Tělocvičnu si můžete objednat u správce Bc. Klesniakové Karin,  tel. 
732740170. 

 
**************************************************************** 
 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 

Vážení občané,  

v lednu 2013 proběhne již tradiční Tříkrálová sbírka pod záštitou Charity 
České republiky.  

 
 
 

 

http://www.obrazky.cz/detail?q=obr%C3%A1zek florbal&offset=1&limit=20&bUrlPar=filter=1&resNum=8&ref=http://www.obrazky.cz/&resID=ymZ1r9Iu3n9cBnpW82jDMYS-6tEZk4WHp9_mUUWgMvU&imgURL=http://info-koktejl.cz/gallery/1204193409.jpg&pageURL=http://info-koktejl.cz/sport/kolektivni-hry/florbal-sport-21-stoleti/&imgX=385&imgY=500&imgSize=73&thURL=http://media3.picsearch.com/is?ymZ1r9Iu3n9cBnpW82jDMYS-6tEZk4WHp9_mUUWgMvU&thX=98&thY=128&qNoSite=obr%C3%A1zek+florbal&siteWWW=&sId=fQw9D_x5wYwJIhne52Dc


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 1. prosince 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 


