
Zpravodaj obce Dolní Tošanovice 
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Obec Dolní Tošanovice pořádá 
v sobotu 5. října 2013 zájezd na 

zahradnickou výstavu FLORA OLOMOUC 
/ Barvy, vůně a chutě podzimu na olomouckém výstavišti / 

 
Odjezd: v sobotu 5. října 2013 v 8.00 hod. od Chechlůvky 

Doprava, vstupné a oběd zdarma, počet míst je omezen kapacitou 
autobusu. 

 
Zájemci hlaste se do 30. 9. 2013 Xenii Starobové 

na tel. 734 315 811 
 

V hlavní expozici se pod záštitou Ovocnářské unie ČR a Zelinářské unie Čech  
a Moravy představí nejlepší domácí pěstitelé ovoce a zeleniny. Součástí výstavy 
bude už tradičně podzimní aranžování květin. Nebude chybět ani velká společná 
expozice Českého zahrádkářského svazu s přehlídkou krajových odrůd ovoce, 
různých druhů zelenin, včelařskými produkty i zahrádkářskou, či mykologickou 
poradnou a prodejem skvělých moravských vín a burčáku. 
Velkou podzimní přehlídku ovoce, zeleniny a podzimních květin doplní festival 
gastronomie a nápojů OLIMA s nabídkou krajových specialit a zdravých potravin, 
a také Dny moravských vín a oblíbenou soutěží o nejlepší ovocnou pálenku Flora 
košt 
Zahrádkáře, chalupáře a kutily určitě zaujmou prodejní zahradnické trhy  
s pestrým sortimentem květin, ovoce, zeleniny, okrasných, ovocných dřevin, 
drobné zahradní mechanizace, pomůcek a potřeb. Volné chvíle si mohou 
návštěvníci zpestřit návštěvou sbírkových skleníků, botanické zahrady výstaviště 
Flora a botanické zahrady olomoucké univerzity Palackého, či poslechem dobré 
muziky. 

Zdroj textu: www.flora-ol.cz 

 

 
 

 

ZPRÁVA Z 23. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE  
DOLNÍ TOŠANOVICE ZE DNE 28. 8. 2013: 

 
Dne 28. 8. 2013 proběhlo 23. zasedání zastupitelstva obce Dolní 

Tošanovice a na tomto zasedání mimo jiné: 
 

Zastupitelstvo obce schválilo: 
 

 Kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva 
 Pronájem tělocvičny za 50,- Kč/ hod. 
 Smlouvu o nájmu nebytových prostor v ZŠ  
 Příloha k vodovodnímu řadu obce Dolní Tošanovice  
 Doplatek na provoz ZŠ D. Tošanovice ve výši 60.000,- Kč 
 Rozpočtové opatření č. 4  
 Vypořádání přijatých fin. prostředků z RUD ve výši 95.472,- Kč na 

provoz MŠ H. Tošanovice s obcí H. Tošanovice a ruší vypořádání ze 
dne 26. 6. 2013 (22.ZO bod I/9) 

 
 

O B Č A N Ů M 
 

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR  
25. A 26. 10. 2013 

 

ROZHODNUTÍM PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY  
ZE DNE 28. 8. 2013 

došlo k vyhlášení voleb  
do Poslanecké sněmovny a Parlamentu ČR  

 

na pátek 25. října a sobotu 26. října 2013. 

www.mvcr.cz 

 

 
 
 

 

http://www.flora-ol.cz/
http://www.mvcr.cz/


 
 

MOŽNOST HLASOVAT NA VOLIČSKÝ PRŮKAZ PŘI VOLBÁCH  
DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY  

V ROCE 2013 
 

Volič, který se nebude zdržovat v době voleb do Poslanecké 
sněmovny konaných ve dnech 25. a 26. října 2013 ve volebním okrsku  
v místě svého trvalého pobytu – v Dolních Tošanovicích, může hlasovat za 
podmínek stanovených zákonem č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu 
České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, (dále jen „zákon, o volbách do Parlamentu“) na voličský 
průkaz v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky 
nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí. 
 
Požádat o vydání voličského průkazu můžete obecní úřad Dolní Tošanovice,  
a to: 
 osobně do 23. října 2013 do 16.00 hodin (potřebujete doklad 

totožnosti – občanský průkaz nebo pas) 
 

 podáním doručeným nejpozději do 18. října 2013, obecnímu úřadu 
Dolní Tošanovice.  
Pro písemné podání o vydání voličského průkazu není žádný předepsaný 
formulář. Podání může být učiněno ve třech formách:  
 v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče; 

ověřený podpis žadatele zákon o volbách do Parlamentu vyžaduje 
proto, aby byl volič, který o vydání voličského průkazu žádá, chráněn 
před zneužitím tohoto institutu. 

 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. 10. října 2013. 
 

Obecní úřad Dolní Tošanovice, 
 www.mvcr.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mvcr.cz/


 
Baví Vás ruční práce a vytváření dekorací?  

Chcete se setkávat s  lidmi a smysluplně využívat svůj volný čas? 

Přijďte na naše pravidelná setkání a navštivte 

PÁTEČNÍ KROUŽEK  

V rámci volnočasových a zájmových činností organizuje Obecní úřad Dolní 

Tošanovice 

kroužek výroby dekoračních předmětů zaměřený na ruční práce  

s použitím různých výrobních technik 

 

KROUŽEK JE URČEN PRO slečny, maminky, paní, tetičky, babičky,…. 

ÚČAST V KROUŽKU JE BEZPLATNÁ!!!  

KDE? Obecní úřad Dolní Tošanovice 

KDY? Začínáme v pátek 20.9.2013 od 17:00 hodin. 

CO S SEBOU? Stačí dobrá nálada a šikovné ruce. Materiál máme my. 

POKUD MÁTE ZÁJEM ZAPOJIT SE NEBO MÁTE ZÁJEM O BLIŽŠÍ 

INFORMACE, NEVÁHEJTE NÁS KONTAKTOVAT  

na telefonním čísle: 725 756 238 nebo e-mailem: 

eva.grygarová@seznam.cz 

kontaktní osoba: Eva Grygarová  

Těšíme se na Vás  

Ukázky toho, co budeme tvořit. 

 
Akce je pořádána za finanční podpory společnosti  

Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. 

 
 

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

AKCE SENIOR CLUBU TOŠANOVICE ZÁŘÍ – ŘÍJEN 2013 
 



20. – 22. 9. 2013  VÝLET DO ČESKÉHO TĚŠÍNA – POKLADY 
Z TĚŠÍNSKÉ TRUHLY A CIESZYNA NA PIASTOVSKOU VĚŽ  
(dle domluvy) 
 
 
10. – 12. 10. 2013  VÝLET DO CIESZYNA – DNY ŽIDOVSKÉ KULTURY 
(dle domluvy) 
 

13. 10. 2013 v 17:30 h  MUZIKÁL DĚDEČEK AUTOMOBIL 

 Těšínské divadlo, vlastní doprava. 
 Zájemci se nahlásí N. Honzákové do 10. 10. 2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

22. 10. 2013 v 13 h VÝROBA DUŠIČKOVÝCH VAZEB 
 v prostorách OÚ D. Tošanovice. 

 
 
 
 
 

 
19. 11. 2013 v 13 h RUKODĚLNÉ PRÁCE  

 encaustica – vosková přáníčka 
 plstění vlny – výroba šperků z vlny 
 v prostorách OÚ D. Tošanovice. 

 
 

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/.  
 

Nepravidelný výtisk, zdarma. 
 

       V Dolních Tošanovicích dne 11. září 2013 
 

                                                                                     Pavel Blabla 
                                                                                           starosta obce, v.r.  
 
 

                                                                                              Xenie Starobová  
           místostarostka, v.r. 


