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PRODEJNA POTRAVIN JITKA 
 

Po dlouhé době se opět v obci Dolní Tošanovice otevírá  
"PRODEJNA POTRAVIN JITKA" se sortimentem základních potravin, 
uzenin a drogerie v budově bývalého obecního úřadu. 

 

Vzhledem k blížícím se Velikonočním svátkům se přijímají 
objednávky na velikonoční pečivo. Otvíráme v pátek 22. 3. 2013! 
 

Otevírací doba:  Po - pá  :  7.30 - 16.30 
                                   So  :   7.30 - 13.00 

 
Těšíme se na Vaši návštěvu.   

  Jitka Borisová 

 

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
OBCE DOLNÍ TOŠANOVICE  

 
Vážení, 

dovolte nám pozvat Vás na zasedání zastupitelstva obce Dolní 
Tošanovice v prostorách nového obecního úřadu dne 3. dubna 2013 od 
18 hodin. 
 

Zastupitelé obce Dolní Tošanovice 

 
Vážení občané, 
 

dne 15. 3. 2013 proběhlo první referendum v historii naší obce. 
Každý z Vás zde měl možnost vyjádřit svůj názor na ukončení výuky  
v Základní škole a na sloučení s obcí Horní Tošanovice. Pár týdnů to v naší 
malé vesničce emočně vřelo, panovala někdy až nevraživá výměna 
sousedských názorů, zastupitelé byli veřejně uráženi a obviňováni z kdečeho 
a jsem velmi ráda, že se referendum mohlo konat a rozhodnutí měli možnost 
učinit všichni občané. 

Vzhledem k tomu, že pro sloučení obcí Horní Tošanovice a Dolní 
Tošanovice vyslovilo své ANO pouze 23 oprávněných voličů z 264, což činí 
8,7 %, nebudu toto téma nadále rozebírat, výsledek je myslím dostatečně 
vypovídající. 

Pro zachování výuky v Základní škole Dolní Tošanovice vyslovilo své 
ANO 37 oprávněných voličů z 264, což činí 14 % a dovolím si tvrdit, že ani 
toto není závratné číslo. Tento výsledek potvrdil názor zastupitelů obce zrušit 
výuku v Základní škole. 

K tomuto tématu bych ještě ráda doplnila pár vět, nikoho ze 
zastupitelů netěší, že je nutné Základní školu uzavřít, ale pokud bychom 
chtěli nadále výuku zachovat, musíme mít ve škole dostatek dětí – žáků  
a finance na provoz školy. Samozřejmě chápu rodiče, kteří by své děti do naší 
školy rádi umístili, ale bohužel jich je málo. Ani v příštích letech to lepší 
nebude, sice nám byly předkládány informace o tom, že za dva roky nastoupí 
do školy 4-5 žáků, ale už tam nebylo uvedeno, že stejný počet žáků odejde na 
druhý stupeň. 

Také informace - cituji „z rozpočtu obce bude třeba něčím přispět 
novým občánkům, dosud zanedbávaným v Dolních Tošanovicích“ se 
nezakládá na pravdě, již od roku 2006 zasílá starosta jménem obce Dolní 
Tošanovice všem rodičům novorozenců naší obce blahopřání k narození 
dítěte a finanční příspěvek ve výši 1.000,- Kč. 
 

X. Starobová 

Krásné prožití  
Velikonočních svátků 

 
Vám přeje  

 
obec  

Dolní Tošanovice 

 



 
 
 

O B Č A N Ů M 
 

MÍSTNÍ POPLATKY V ROCE 2013 
 

Upozorňujeme na blížící se splatnost poplatku 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. 2013. 
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. 
 

Změna data splatnosti poplatku za odpady. 
 
Poplatník 
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v roce 
2013 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. 2013 

- odpadá možnost úhrady poplatku pololetně! 
 
Osvobození a úlevy  
(1) Od poplatku se osvobozují:  
a) pouze osoby, které pobývají déle jak 6 měsíců mimo území obce Dolní 
Tošanovice, což doloží příslušnými podklady.  
b) osoby mající trvalý pobyt na ohlašovně obce. 
 
Navýšení poplatku  
(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, 
vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným 
předpisným seznamem. 



(2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto 
poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je 
příslušenstvím poplatku. 
 

Místní poplatky mohou občané uhradit: 
 OSOBNĚ v úředních dnech na OÚ 

 PŘEVODEM na bankovní účet: 28525781/0100 KB, a.s., kde 

VS: číslo domu poplatníka, do Poznámky uveďte druh 
platby (Pes 2013…). 

 

 
NOVÉ ZNÁMKY PRO PSY 

Vyzýváme majitele psů, hlášených v obci Dolní Tošanovice, aby si 
vyzvedli na obecním úřadě v Dolních Tošanovicích v úředních dny, tedy 
v pondělí a středu 7,30 – 12,00 a 12,30 – 16,30 novou psí známku a vyplnili 
nám evidenční list svého pejska. Tento list můžete již donést vyplněný, 
najdete ho na našich webových stránkách: www.dolnitosanovice.cz v sekci 
Obecní úřad – Formuláře - Místní poplatky dle OZV č. 2/2011: Poplatek ze psů – 
přihláška k poplatku. 

 

K tomuto opatřeni jsme přistoupili z důvodu nutnosti aktualizace 
databáze psů v obci Dolní Tošanovice. 

 

Obecní úřad Dolní Tošanovice 
 

 

OČKOVÁNÍ PSŮ PROTI VZTEKLINĚ 
 

Informujeme majitele psů, že dne 17. 4. 2013 proběhne od 16 hodin 
před budovou nového obecního úřadu (Dolní Tošanovice č.p. 121) očkování 
psů. 
 

Očkování provede pan MVDr. Igor Sušovský. 
Kontakt:   558 696 271, 602 560 492. 
Cena: 130,- Kč. 

 
 
 

 

 

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

AKCE SENIOR CLUBU TOŠANOVICE 
 

 10. 04. 2013 od 15 h  BOWLINGOVÝ TURNAJ V TŘANOVICÍCH 
o Občerstvení zajištěno. 

 
Koncem května počítejte s návštěvou Bylinných lázniček v Komorní Lhotce 
s relaxačními procedurami. Termín bude ještě upřesněn. 

 
Těší se na vás  

Mgr. Naděžda Honzáková, předsedkyně sdružení 
 

http://www.dolnitosanovice.cz/
http://www.dolnitosanovice.cz/dokumenty%5b13%5d-%5bcz%5d-dok%5b12655%5d-mistni-poplatky-dle-ozv-c.-2-2011:-poplatek-ze-psu-stranka=1


 
 
 

Vážení přátelé, 

po mnohaletém úsilí se konečně podařilo získat souhlas obnovit Bezručovu 
chatu na Lysé hoře. Přípravné práce již byly zahájeny. 

Obracíme se proto na Vás s prosbou o příspěvek. Přispějte, prosím, dle svých 
možností na tento významný projekt. Investorem stavby je Klub českých turistů. 
Rozpočtové náklady činí asi 30 mil. korun.  

Finanční příspěvek je možné poskytnout: 

1. Pomocí dárcovské SMS 

Na číslo 87777 se zašle tato zpráva:     DMSmezeraGIGULA 

Cena DMS je 30 Kč, z toho příspěvek na Bezručovu chatu činí 27 Kč. Gigula je 
starý název Lysé hory. 

2. Bankovním příkazem 

Na transparentní účet u Raiffeisenbank:     330010033/5500 

Pro identifikaci můžete uvést jako variabilní symbol své rodné číslo nebo IČO 
firmy.  

3. Darovací smlouvou 

Pro ty, kteří chtějí vyjádřit své podmínky pro dar, je možné připravit darovací 
smlouvu pro KČT. V tom případě se prosím spojte: 

na telefonním čísle:      +420 604 984 577    

nebo na e-mail: plusline@seznam.cz  

Každému dárci (kromě dárcovských SMS) vystavíme na požádání doklad 
o poskytnutém daru pro Vaše daňové přiznání.  

Každý dárce, který zašle částku 10 000 Kč a více, bude navždy zveřejněn 
na tabuli cti v nové chatě.  

Informace o stavu sbírky budou uváděny na webu: www.bezrucovachata.cz , 
další informace lze nalézt na webu www.lysahora.cz  

Prosíme všechny příznivce, aby oznámili tuto informaci všem známým 
a přátelům a podpořili tak dobrou věc.   

      Klub českých turistů, oblast Moravskoslezská 
 
 
 

http://www.bezrucovachata.cz/
http://www.lysahora.cz/


K U L T U R A  
 

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE V MIKROREGIONU STONÁVKA 
Březen 2013 

 
 24. 03. 2013 10 – 18 h JARNÍ TRH 

o Pořádá občanské sdružení „Klíč – Komorní Lhotka“. 
o Cvičebna víceúčelové haly a v areálu za KD v komorní 

Lhotce. 
 

 

Otevírací doba Hradu Hukvaldy - Velikonoce 2013 
 

Hrad Hukvaldy poprvé v této sezoně otevře své brány ve čtvrtek  
28. března. Otevřeno pak dále bude  pátek, sobota, neděle a velikonoční 
pondělí. 

Otevírací doba je totožná jako v měsíci duben: od 09:00 do 16:00 
hod. Poslední vstup na hradu 30 minut před koncem otevírací doby. 

 
Zdroj: http://www.janackovyhukvaldy.cz/cz/hrad/aktuality/44-oteviraci-

doba-velikonoce-2013.html 
 

 
VELIKONOČNÍ DEN S PRŮVODCEM VE FRÝDKU – MÍSTKU 

 
Víte, že o Velikonocích odlétají zvony do Říma? 

 
Beskydské informační centrum Frýdek-Místek připravilo i v letošním 

roce Velikonoční Den s průvodcem. Přijďte se dozvědět více o tomto jarním 
svátku, všichni jste zváni v úterý 26. března 2013 v 16.00 hodin ke kostelu 
sv. Jakuba v Místku. 
 

Během 1,5 hodinové prohlídky zavítáme s průvodcem tentokrát do 
Místku, a to konkrétně do kostela sv. Jakuba, kostela sv. Jana a Pavla a na 
závěr do kostela Všech svatých. Průvodce vám více přiblíží, co jsou to 
Velikonoce, jak se nazývají období, která Velikonocím předcházejí, co je to 
masopust a proč vznikl, co je to popelec, proč o Velikonocích odlétají zvony 
do Říma, jaké bylo slavení Velikonoc a velikonoční zvyky na 
Frýdeckomístecku v minulosti a spoustu dalšího.  
 

Připravte se společně s námi na Velikonoce, těšíme se na vás!  
 

Text: Lucie Talavašková 
Beskydské informační centrum, p.o. 

regionální agentura pro informace a služby cestovního ruchu 
Náměstí Svobody 6, 738 02 Frýdek-Místek  
e-mail: talavaskova.lucie@beskydy-info.cz 

tel: +420 558 436 887 
www.beskydy.com 

 
 
 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výkup kožek 
 

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

v měsíci 
Cena v zimním období:   Králičí kůže = 35,-Kč za kus 
 
Dále vykupuji: Kůže z lovné zvěře (jeleny, srny – daňky, lišky, 

kuny ondatry). 
 Kůže z domácích zvířat (koziny, kůzlata). 
 Výkup peří. 
 
Kontakt, tel.:  736 274 877,  

Fa Josef Sosik, Za korunou 206, Nový Jičín - Loučka 

 

mailto:talavaskova.lucie@beskydy-info.cz
http://www.beskydy.com/


 

 

 

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  21. března 2013 
 
 

                                                                                     Pavel Blabla 
                                                                                           starosta obce, v.r.  
 
 

                                                                                              Xenie Starobová  
           místostarostka , v.r. 


