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ZPRÁVA Z 20. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE  

DOLNÍ TOŠANOVICE ZE DNE 3. 4. 2013: 
 

Dne 3. 4. 2013 proběhlo 20. zasedání zastupitelstva obce Dolní Tošanovice  
a na tomto zasedání mimo jiné: 

 
Zastupitelstvo obce  schválilo: 

 
 Kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva. 
 Smlouvu o dotaci na pokrytí stravování seniorů v Základní škole. 
 Smlouvu o dílo s firmou Digis s.r.o.  
 Neinvestiční podíl obce na realizaci projektu „Poradenství  

a informační systém v obcích Mikroregionu povodí Stonávky“ve výši 
32.000,- Kč  

 Zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní 
Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice, včetně rozdělení 
hospodářského výsledku ve výši 1.329,91 Kč do rezervního fondu. 

 Účetní závěrku Obce Dolní Tošanovice a Základní školy Dolní 
Tošanovice a Mateřské školy Horní Tošanovice, příspěvkové 
organizace, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2012. 

 Zrušení Základní školy Dolní Tošanovice a Mateřské školy Horní 
Tošanovice, příspěvkové organizace k 31. 8. 2013 a záměr převodu 
činnosti mateřské školy a činnosti školní jídelny v místě poskytované 
školské služby Horní Tošanovice 129, Hnojník zabezpečované 
příspěvkovou organizací obce Dolní Tošanovice Základní škola Dolní 
Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice, příspěvková 
organizace, IČ 75026414 na příspěvkovou organizaci obce Třanovice 
Základní škola a mateřská škola Třanovice, příspěvková organizace, 
IČ 75027089 s účinností od 1. 9. 2013.  

 Účelový finanční příspěvek na návštěvu Bylinných lázniček  
v Komorní Lhotce pro Senior Club ve výši 200,- Kč na člena s trvalým 
pobytem v obci. 

 Finanční dar ve výši 1.000,- Kč pro Občanské sdružení „Za naši 
vesnici“ na Dětský sportovní den.  

 

Dále zastupitelstvo pojednalo zprávu Finančního výboru a odložilo 
žádost ISÚ Komorní Lhotka do doby dodání požadovaných podkladů. 
 

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

 
POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

OBCE DOLNÍ TOŠANOVICE  
 

Vážení, 
dovolte nám pozvat Vás na zasedání zastupitelstva obce Dolní 

Tošanovice v prostorách nového obecního úřadu dne 15. května 2013 
od 18 hodin. 
 
Zastupitelé obce Dolní Tošanovice 
 

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

 

 
 

 



 
 

 

 
 

ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY NA POŠTĚ HNOJNÍK 
 
Vážení občané, 
 

Česká pošta Vám oznamuje, že od 1. 5. 2013 dochází ke změně otevírací doby 
pošty. 
Nově bude pro Vás pošta otevřena takto: 
 

Po – Pá  8:00 – 11:30  14:00 – 17:00 hod. 
 

Česká pošta, s.p. 



Malé zamyšlení… 
Pár let si nemálo občanů stěžovalo nato, že v obci není obchod, ti bez 

auta musí těžké tašky tahat z města, nebo sousedních obcí, musí platit za 
autobus, atd. Uvolnily se vhodné prostory, našla se obětavá podnikatelka, 
která šla tzv. do rizika a „Prodejnu potravin Jitka“ zprovoznila a obchod byl 
otevřen. Nabídka sortimentu je opravdu široká, přes základní potraviny, jako 
pečivo (možno i na objednávku), uzeniny, krájené salámy, mléko a mléčné 
výrobky, sladkosti, nápoje, alkohol, mražené výrobky, zelenina, ale i drogerie, 
hygienické potřeby, potrava pro zvířata, atd. – nabídku lze hodnotit opravdu 
kladně, a to co „chybí“ , většinou při příští návštěvě už je také v nabídce. 
Samozřejmě pro každého kupujícího je důležitá také hlavně „cena“  
a kupodivu, i cenová hladina nabízených výrobků je na velmi slušné úrovni. 
Obchod si za tuto krátkou dobu získal stálé zákazníky, a děkuji všem, kteří 
zde nakupují, protože pak snaha zastupitelů o jeho otevření měla nějaký 
smysl. 

 Možná mě ani tak nepřekvapila připomínka jedné návštěvnice 
obchodu ve smyslu, že obchod se stejně zavře, protože lidé už jsou zvyklí 
jezdit na nákupy do města,a obchod se jednoduše neuživí. Určitě se hodně lidí 
neodnaučí jezdit auty pro velké nákupy do hypermarketů, ale k udržení 
místního obchodu pomůže i jejich občasná návštěva. To co mě opravdu 
překvapilo je, že někteří naši spoluobčané nadále tahají ručně nákupy 
z města, a okolních obcí, jezdí pro ně dokonce několikrát týdně autobusem. 
Možná nakoupí něco „ve slevě“, ale na druhé straně cena jízdného v autobuse 
také není zanedbatelná. Ano, máte pravdu je mi „houby po tom“, kam a jak si 
kdo jezdí nakupovat, ale možná bychom si všichni měli uvědomit, že nově 
otevřený obchod není „dobročinná organizace“, ale také podnikání, a pokud 
se neuživí, bude se opravdu muset uzavřít. Čím větší bude kupní síla, tím 
menší mohou být marže a ceny nižší, a to je výhodné myslím pro nás, pro 
všechny… 

X. Starobová 
 

 

Prodejna potravin Jitka 

Otevřeno: pondělí až pátek  : 7.30 - 16.30 hod. 

                                 sobota  : 7.30 - 13.00 hod. 
 

 
 

 
 



O B Č A N Ů M 
 

MÍSTNÍ POPLATKY V ROCE 2013 
 

Upozorňujeme, že splatnost poplatku za psa byla 31. 3. 2013! 
 

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. 
 

Pokud jste poplatek doposud neuhradili, učiňte tak co 
nejdříve! 

 
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. Číslo znánky doplníme pak společně. 
 

Majitelům pejsků, kteří se již dostavili, děkujeme za spolupráci. 
 

Obecní úřad Dolní Tošanovice 
 

 

PLÁN SBĚRU A SVOZU OBJEMNÝCH A NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ 

Obec: Dolní Tošanovice 

Termín: 11. 5. 2013 
Den: Sobota 

Způsob sběru: Mobilní 

hodina Stanoviště sběru 

9:45 - 10:10 Dolní Tošanovice - Chechlůvka 

10:20 - 10:45 Dolní Tošanovice - Tošanovky (Blahut) 

10:55 - 11:20 Dolní Tošanovice - Poleniny 

 
Ing. Rucki, Nehlsen, s.r.o. 

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


DARUJ PALETU CIHEL 

Prosba Klubu českých turistů 
Vážení přátelé, 
 
Klub českých turistů (KČT) se na Vás obrací s žádostí o pomoc při výstavbě 
Bezručovy chaty na Lysé hoře. 
 
V současné době je dokončen suterén chaty, do výkopu je osazen podzemní 
zásobník na vodu o objemu cca 60 m3 a dokončují se další menší objekty. 
Letošní plán výstavby je téměř splněn. Na jaře budeme pokračovat  
s výstavbou přízemí a II. NP včetně zastřešení. 
 
Naše Bezručova chata na Lysé hoře bude mít „lidský rozměr“ a bude 
přesnou replikou toho, co zde vybudovali naši předkové v roce 1933-35. I oni 
tenkrát stavěli z veřejných sbírek a z darů od sponzorů a byli odkázáni na 
pomoc brigádníků, turistů, i oni tehdy žili v celosvětové hospodářské krizi. 
 
KČT je občanským sdružením, neziskovou a nestátní organizací. Proto se 
obracíme s prosbou na všechny příznivce, turisty a přátele našich hor, aby 
se zapojili do právě vyhlášené celostátní akce: 
 
„DARUJ PALETU CIHEL“ 
 
V rámci této akce si mohou jednotlivci, rodiny, kamarádi, přátelé na 
pracovišti, nebo spolupracovníci v kanceláři, živnostníci, sportovní kluby, 
podniky apod. zakoupit paletu cihel a darovat ji na obnovu Bezručovy 
chaty. 
 
Na jedné paletě je 80ks cihelných tvárnic Porotherm. Celkem budeme 
potřebovat 300 palet cihelných tvarovek. Jedna paleta cihel stojí 3700,-Kč. 
Částku můžete poukázat na účet Veřejné sbírky, na účet zřízený  
u Raiffeisenbank, jehož číslo je 
 
330010033 /5500. 
 
Do poznámky stačí uvést jméno dárce (název spolku či firmy) a heslo 
 
„PALETA CIHEL“. 
 
Každý dárce, jednotlivec, parta kamarádů, živnostník, sportovní klub, skupina 
spolupracovníků apod. budou navždy uvedeni na tabuli cti uvnitř nové 

chaty jako poděkování a vděk dárci za jeho velkorysost. Mohou se tak 
pochlubit svým potomkům, že přispěli k obnově Bezručovy chaty, čímž 
umožnili pokračování tradice tohoto významného turistického stánku na 
nejvyšším vrcholu Beskyd. 

 
Všem dárcům předem děkuje 

 
Ing. Jan Havelka 

 
Ostrava, říjen 2012 předseda komise pro výstavbu Bezručovy chaty 

 

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

AKCE SENIOR CLUBU TOŠANOVICE 
 

 19. 05. 2013 od 15 h  BYLINNÉ LÁZNIČKY V KOMORNÍ LHOTCE 
o Svou účast a druh procedury, kterou si vyberete: 

 Koupel, 
 Masáž šíje 
 Koupel a masáž šíje. 

 
závazně nahlaste paní Mgr. Naděždě Honzákové. 

 
Po návštěvě Lázniček plánujeme také návštěvu Senior klubu v Třanovicích, 

kde proběhne vaječina, datum bude ještě upřesněno. 
 

Těší se na vás  
Mgr. Naděžda Honzáková, předsedkyně sdružení 

 
 

K U L T U R A  
 

HRAD HUKVALDY 
 

28. 04. 2013  PÁLENÍ ČARODEJNIC 
 slet čarodějnic z celého okolí - kostýmovaní vstup zdarma 
 soutěže a hry pro malé i velké čarodějnice, nejlepší budou oceněny 
 rytířská představení - tematický program 
 vyvrcholení dne upálením nejstrašnější čarodějnice 

 



04. - 05. 05. 2013   ZPÁTKY NA HRADĚ - OTEVÍRÁNÍ HRADU 
 slavnostní zahájení nové sezóny 
 rytířská klání po celý víkend 
 živá gotická hudba 
 hradní grilování 

 
 

08. 05. 2013   DOTEKY ASIE 
 tematický program věnován východní kultuře 

 
 

11. 05. 2013   ZAHÁJENÍ KOVÁŘSKÉ VÝSTAVY 
 zahájení s prezentací kovářských prací střední odborné školy 

kovářské Frýdek - Místek,  
 obor podkovář a zemědělský kovář  

 
 

18. 05.2013    BÁCHORKY ZBOJNICKÉ 
 vydejte se po stopách zbojníků a hukvaldských pokladů  
 program zejména pro rodiny s dětmi  

 
http://www.janackovyhukvaldy.cz/cz/hrad/program-hradu/ 

 
 

Otevírací doba:   

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

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

Poslední vstup do hradu 30 minut před uzavírací hodinou! 

 

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/.  
 

Nepravidelný výtisk, zdarma. 
 

       V Dolních Tošanovicích dne 22. dubna 2013 
 

                                                                                     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 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 

 


