
Zpravodaj obce Dolní Tošanovice 
 

* * *   srpen  2 0 1 3   * * *  
 

 

Zveme všechny občany a širokou veřejnost na kulturní akci 

pořádanou SDH Dolní Tošanovice a obcí Dolní Tošanovice 

 

 

 

 
 

v sobotu 31. 08. 2013 

 v areálu místního hřiště 
 

Program oslav: 
 

 14.00   zahájení programu, reprodukovaná hudba  

s moderátorem 

 14.05   okrsková pohárová soutěž v požárním sportu 

 15.30   vystoupení DFS Ostravička 

 16.00   pásmo soutěží pro děti, 

 16.00  k tanci a poslechu hraje kapela „Staré časy“ 

 skákací atrakce pro děti od 14 – 17 hod. 

 

Po celou dobu výstava dobových fotografií s hasičskou tématikou, 

ukázka hasičské techniky, bohaté občerstvení. Vstup zdarma. 

V případě nepříznivého počasí se akce bude konat v kulturním sále 

multifunkční budovy na hřišti. 

 

SDH Dolní Tošanovice 
 
 

ÚŘEDNÍ HODINY OBECNÍHO ÚŘADU A MÍSTNÍ KNIHOVNY 
 DOLNÍ TOŠANOVICE O PRÁZDNINÁCH 

 
01. – 15. 08. 2013: pondělí, středa 7,30 – 12,00 a 12,30 – 16,30 h 

 

19. 08. – 01. 09. 2013:  OBECNÍ ÚŘAD UZAVŘEN 
 

OD 02. 09. 2013: pondělí, středa 7,30 – 12,00 a 12,30 – 16,30 h 
ÚŘEDNÍ HODINY ZŮSTÁVAJÍ NEZMĚNĚNY. 

 
Obecní úřad Dolní Tošanovice 

 

 

ZPRÁVA Z 22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE  
DOLNÍ TOŠANOVICE ZE DNE 26. 6. 2013: 

 
Dne 26. 6. 2013 proběhlo 22. zasedání zastupitelstva obce Dolní 

Tošanovice a na tomto zasedání mimo jiné: 
 

Zastupitelstvo obce schválilo: 
 

 Kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva. 
 Uzavření smlouvy o odběru pitné vody s firmou Tozos. 
 Prodej pozemku p.č. 1566 k.ú. D. Tošanovice o výměře 308 m2 za 

cenu 20,- Kč/m2. 
 Rozpočtové opatření č. 3. 
 Odvolání ředitelky Základní školy Dolní Tošanovice k datu  

31. 8. 2013 z důvodu ukončení činnosti Základní školy. 
 Nákup pozemků p.č. 181 k.ú. Dolní Tošanovice o výměře 114 m2  

a p.č. 191 o výměře 28 m2 za 200,- Kč/m2, a ruší tímto původní 
kupní cenu ve výši 100,- Kč/m2. 

 Dohodu mezi obcí Dolní Tošanovice a Základní školou Třanovice  
o finančním vypořádání přijatých prostředků z RUD za období  
09-12/2013. 

 Záměr využití finančního příspěvku z fondu Hyundai „Dobrý soused“. 
 Finanční vypořádání s obcí H. Tošanovice přijatých prostředků 

z RUD. 
 Nákup pozemků v k.ú. Dolní Tošanovice p.č. 855/2 o výměře 22 m2, 

p.č. 872/2 o výměře 50 m2, p.č. 865/2 o výměře 88m2, p.č. 883  
o výměře 657 m2, p.č. 879/3 o výměře 120 m2, p.č. 885/10 o výměře 

 



44 m2, kupní cena 5,- Kč za 1 m2, celková kupní cena tedy činí  
4.905,- Kč. 

 Prodej majetku Základní školy dle upraveného seznamu. 
  Spoluúčast obce na projektu v rámci Mikroregionu povodí Stonávky 

„Poznávejme CHKO Beskydy a NP Malá Fatra“a úhradu podílu ve výši 
cca 7.000,- Kč. 

Zastupitelstvo obce zamítlo: 
 

 Žádost ředitelky Základní školy o dofinancování platů zaměstnanců 
ZŠ. 

 
Dále zastupitelstvo obce na svém zasedání projednalo závěrečný účet 

Sdružení obcí povodí Stonávky bez výhrad, zprávu kontrolního  
a finančního výboru, informaci o provedené kontrole hospodaření v Základní 
škole D. Tošanovice, nástup nového obecního pracovníka od 1. 7. 2013, záměr 
požádat o dotaci na nákup domácích kompostérů pro občany. 

Zastupitelstvo také starostovi uložilo zajistit zveřejnění informace  
o konání 80. výročí založení SDH D. Tošanovice 31. 8. 2013, doplnění  
a obnovení dopravního značení v obci a opravu propustku u Altznauera. 

 

O B Č A N Ů M 
 

SPLATNOST POPLATKU ZA ODPADY BYLA DO 30. 06. 2013 
 

Vážení, 
splatnost poplatku za odpady v roce 2013 je na základě nové 

vyhlášky č. 1/2012, která je v účinnosti od 1. 1. 2013 nově jednorázově 
již do 30. 6. Tuto skutečnost jsme několikrát ve zpravodaji již avizovali. 

Upozorňujeme proto všechny, kteří poplatek dosud neuhradily, ať 
tak neprodleně udělají a vyhnou se upomínkovému řízení a navýšení 
poplatku na trojnásobek. Děkujeme. 

 
Připomínáme, že výše poplatku 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 

 
 

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…). 

 

 
ZMĚNA TERMÍNU VE VÝVOZU SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO 

ODPADU PRO OBYVATLE  
 

DOLNÍ TOŠANOVICE ČÍSLA POPISNÁ  
/ 26 / 27 / 28 / 78 / 95 / 116 / 

 
Vážení, 

na základě Vašich žádostí o sjednocení vývozních intervalů pro 
obyvatele Dolních a Horních Tošanovic na hranicích katastrů těchto obcí, 
konkrétně Dolním Tošanovicím č.p. 26/27/28/78/95/116 oznamujeme, 
že dochází ke změně ve vývozu odpadních nádob směsného komunálního 
odpadu, a to následovně: 
 

1. 8. 2013 31. týden 

8. 8. 2013 32. týden 

22. 8. 2013 34 týden 
 

a následně každý sudý týden tak, jak se vyváží odpad v obci Horní 
Tošanovice. 
 

Pavel Blabla, starosta obce 
 

 
CESTUJTE LEVNĚ PO MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI! 

 
Chcete po našem regionu cestovat levně? Chystáte se s rodinou na 

výlet? Stavte se k nám do Beskydského informačního centra. Využili jsme 
nabídky a ve spolupráci s ČD připravili novinku a to poukázky na 
přepravu. 

Poukázky jsou určeny pro jednodenní cestování vlakem o víkendu či 
ve svátek po regionu, bez počtu najetých kilometrů v daném kraji. 



Zakoupenou poukázku vymění držitel přímo u průvodčího ve vlaku ČD, 
nebo na pokladně ČD za jízdenku.  

Jízdenka platí 1 den pro 2 dospělé a až 3 děti, přičemž pouze dvě 
z nich mohou být starší 15 let. Možné kombinace jsou následující:   
2 dospělí + 3děti, 1 dospělý + 4děti nebo 5 dětí. Nemusí se tak jednat 
pouze o rodinu.  

Skupinová víkendová jízdenka platí pouze ve 2. třídě, je možnost 
cestovat všemi kategoriemi vlaků ČD jen pouze do vlaků SuperCity je 
nutné předem zakoupit místenku. 

Poukázky na přepravu zakoupíte v Beskydském informačním centru 
ve Frýdku, Místku a Frýdlantu nad Ostravicí od 11. 6. 2013. Prodejní cena 
poukázky je 220,-Kč.  
 

Text: Lucie Talavašková, Beskydské informační centrum Frýdek-Místek 

 
 
 
 
 
 

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

AKCE SENIOR CLUBU TOŠANOVICE 
 

20. 08. 2013 VÝLET NA HRČAVU – TROJMEZÍ 
o odjezd od OÚ v 9 hodin ráno v úterý 20. 8. 2013. 
o je nutné se předem telefonicky domluvit, kdo pojede autem  

a kolik osob může vzít, prosím ozvěte se mi na telefon. 
 

Těší se na vás  
Mgr. Naděžda Honzáková, předsedkyně sdružení 

 
 

K U L T U R A  

 KULTURNÍ AKCE V MIKROREGIONU STONÁVKA 

 
 03. 08. 2013  POLONINSKÉ OHNĚ 

 Horní Tošanovice 
 

 17. 08. 2013  HASIČSKÁ ZÁBAVA 
 Řeka 

 
 07. 09. 2013  DOŽÍNKY 

 Horní Tošanovice 

 

 HRAD HUKVALDY 

Srpen: 
 
03. 08. 2013  STŘEDOVĚKÁ NOC 

 letní večer ve znamení středověku,  
 rytířská vystoupení, ohňová show, dobová živá hudba.  

 
 
10.8. 2013  ZVĚŘINOVÉ HODY A SOKOLNICTVÍ NA HRADĚ 

 hradní rožnění a grilování,  
 sokolnické ukázky dravého ptactva,  
 k poslechu hraje Michal Tučný Revival Band. 

  
 
17.8. 2013  O PŘÍZEŇ PÁNA! 

 druhý ročník hradních turnajů,  
 nic předem nacvičeno - pravá rytířská klání o přízeň pána Hukvald,  
 mezinárodní účast rytířů z celé Evropy.  

 
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


 
 
 
 

 
 
 



M Í S T N Í   K N I H O V N A   D O L N Í   T O Š A N O V I C E  

VELKÁ FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ 

Máte doma nadaného fotografa ve věku od 3 – 150 let nebo sami rádi 
fotíte? Chtěli byste vidět své fotografie také jinde než jen ve vašem albu? Pak 
je tato soutěž rozhodně pro vás  

 
Knihovna Dolní Tošanovice vyhlašuje, pod záštitou obce Dolní Tošanovice,  

V E L K O U   F O T O G R A F I C K O U   S O U T Ě Ž: 
 JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA V DOLNÍCH TOŠANOVICÍCH. 

 
 
 
 

Zúčastnit se může kdokoliv, kdo nám podle podmínek soutěže doručí 
na adresu Místní knihovny fotografie na zadané téma, které byly pořízeny 
v roce 2012 – 2013 a následně 2013  - 2014.  

 
12 nejlepších vybereme do kalendáře pro rok 2014 a 2015. 

 Autory vybraných fotografií čekají odměny, výstavy a mnoho dalšího. 
 

Všichni fotografové, kteří se soutěže zúčastní, budou mít 
vybrané snímky na výstavě v prostorách obecního úřadu Dolní Tošanovice 
ve společenském sále v průběhu podzimu 2013 a následně 2014. 
 
Podmínky soutěže: 

 Fotografie musí odpovídat zadanému tématu: JARO, LÉTO, PODZIM, 
ZIMA V DOLNÍCH TOŠANOVICÍCH. 

 Fotografie musí být na elektronickém nosiči: CD, DVD, flash disk 
apod. nebo odeslána na email: urad@dolnitosanovice.cz, pokud 
využijete email, zašlete nám maximálně 3 fotografie v rámci jednoho 
emailu, jako předmět zprávy uveďte Fotografická soutěž. 

 Fotografie nevyvolávejte a netiskněte, v papírové podobě nebude 
fotografie přijata (následné vyvolání pro účely výstavy zajistí pak 
knihovna sama). 

 Počet kusů na osobu je maximálně 12 fotografií. 
 U každého CD, DVD, flash disku, emailu musí být uvedeno jméno, 

příjmení, bydliště a telefonní nebo emailový kontakt na fotografa. 
Bez těchto údajů nebudou nosiče ani emaily přijaty. 

 

Soutěž se skládá z dvou kol: 
 první uzávěrka je 31. 10. 2013, tyto fotografie mají možnost se 

dostat do kalendáře obce Dolní Tošanovice pro rok 2014. 
 druhá uzávěrka je 31. 05. 2014, tyto fotografie mají možnost se 

dostat do kalendáře obce Dolní Tošanovice pro rok 2015. 
 
Další informace Vám rádi poskytneme: 

 Osobně na adrese Místní knihovna Dolní Tošanovice, Dolní 
Tošanovice č.p.  121,739 53 pošta Hnojník. 

 Telefonicky 558 696 215. 
 Emailem: urad@dolnitosanovice.cz 

 
Otevírací doba knihovny: 

Pondělí, středa 7,30 – 12,00 a 12,30 – 16,30 
 
Těšíme se na Vaše fotografie. 
 

Místní knihovna Dolní Tošanovice 
 
 
 
 
 
 

 

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 7. srpna 2013 
 

                                                                                     Pavel Blabla 
                                                                                           starosta obce, v.r.  
 
 

                                                                                              Xenie Starobová  
           místostarostka, v.r. 

mailto:urad@dolnitosanovice.cz
mailto:urad@dolnitosanovice.cz

