
Zpravodaj obce Dolní Tošanovice 
 

* * *   listopad  2 0 1 3   * * *  
 

 

 

ZPRÁVA Z 24. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE  
DOLNÍ TOŠANOVICE ZE DNE 23. 9. 2013: 

 
Dne 23. 9. 2013 proběhlo 24. zasedání zastupitelstva obce Dolní 

Tošanovice a na tomto zasedání mimo jiné: 
 

Zastupitelstvo obce schválilo: 
 

 Kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva. 
 Navýšení rozpočtu pro Mateřskou školu Horní Tošanovice  

o 40.000,- Kč. 
 Rozpočtové opatření č. 5.  

 
Dále zastupitelstvo na svém zasedání projednalo informaci  

o bílém bezpečnostním nátěru „kaštanové aleje“ – Arnika a také doplnění 
dopravního značení na cestě k Jursům. 
 

 

ODPIS VODNÉHO ZA 1. POLOLETÍ 2013 
 

Informujeme občany, že v druhé polovině měsíce listopadu 2013, 
a to konkrétně od 20. – 30. 11. 2013 proběhne odečet vody za 2. pololetí 
2013, které provedou osobně zastupitelé obce ve Vašich domácnostech. 

Cena za 1m3 je 18,- Kč na základě Usnesení č. 17/2012. 
 Vodné mohou občané zaplatit: 

a) Hotově zastupiteli při odečtu. 
b) Hotově osobně na OÚ v úřední dny – pondělí, středa  
c) Převodem na účet: 

 Na účet: 28525781/0100 KB, a.s.,  
 kde VS: číslo domu poplatníka., 

 v poznámce uveďte –Vodné. 
 

 
Obecní úřad Dolní Tošanovice 

VÝSLEDEK VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU 
ČR KONANÝCH VE DNECH 25. A 26. 10. 2013  

V OBCI DOLNÍ TOŠANOVICE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Počet voličů: 261  
Počet platných hlasů: 160  
Volební účast: 61,3 % 

 
Obecní úřad Dolní Tošanovice 

 

 

OTEVÍRACÍ DOBA OBECNÍHO ÚŘADU A MÍSTNÍ KNIHOVNY 
V DOBĚ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ 

 
01. 12. – 19. 12. 2013  obecní úřad a Místní knihovna otevřeny 

 

Úřední dny: pondělí, středa  7,30 – 12,00 a 12,30 – 16,30 
 

20. 12. 2013 – 05. 01. 2014   
obecní úřad a Místní knihovna  

U Z A V Ř E N Y 
 

Obecní úřad Dolní Tošanovice 

ČÍSLO 
STRANY 

NÁZEV POLITICKÉ STRANY 
POČET 

PLATNÝCH 
HLASŮ 

1 ČSSD  58 

2 Strana svobodných občanů  4 

4 TOP 09  6 

5 Hlavu vzhůru – volební blok  3 

6 ODS  2 

11 KDU - ČSL  26 

15 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI  2 

17 Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury  17 

20 ANO 2011  19 

21 KSČM  20 

23 Strana zelených  2 

24 Koruna Česká  1 

 



ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU PRONÁJMU NEMOVITOSTI  
VE VLASTNICTVÍ OBCE DOLNÍ TOŠANOVICE 

 
Obecní úřad Dolní Tošanovice v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona  
č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zveřejňuje záměr obce  
Dolní Tošanovice pronajmout od 1. 12. 2013 

 
část budovy Základní školy  

v Dolních Tošanovicích č.p. 22 zahrnující 
(ZŠ ukončila k 31. 8. 2013 provoz): 

 
 2 bývalé třídy a 2 kancelářské místnosti (sborovna, ředitelna), 
 sociální zařízení, 
 šatnu. 
 

Objekt je oplocen, má plynové topení, nová plastová okna a dveře. 
 

Součástí budovy je obecní byt, který má vlastní vjezd, vchod, vodoměr  
i elektroměr a není předmětem pronájmu a přízemní prostory zahrnující 

kuchyň, jídelnu a sociální zařízení, kde funguje Pekařství a které rovněž nejsou 
předmětem pronájmu. 

 
Informace včetně prohlídky objektu je možné telefonicky dohodnout  

se starostou obce na tel. 725 141 227. 
 

Zájemci své nabídky, obsahující: účel využití a nabízenou cenu za pronájem, 
doručte  

do 30. 11. 2013 na adresu: 
 

Obec Dolní Tošanovice 
Dolní Tošanovice č.p. 121, 739 53 pošta Hnojník 

 
Označené: pronájem části ZŠ 

 
Dne 13. 11. 2013 v Dolních Tošanovicích. 

 
Pavel Blabla

 starosta obce 
 
 

PÁTEČNÍ KROUŽEK 

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

ÚČAST V KROUŽKU JE BEZPLATNÁ!!!  

Program listopad – prosinec 2013: 

 21.11.2013 - stromeček, koule, baňky.... (v lázni vodního skla)  
a výroba andělíčka 

o POZOR - SCHŮZKA JE VE ČTVRTEK  
o Přineste si špendlíky, bavlnky, nitě, provázky....... 

 

 29.11.2013 - pečení a zdobení perníčků a ozdobení stromečku, 
koule, baňky - vytvořené v lázní vodního skla 21.11.2013 

 
 5.12.2013 - vánoční věnec na dveře 

 

 20.12.2013 - tvorba vánočních svícnů u svařáčku a vánočního 
cukrovíčka 

  

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  

 

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 2013 
 

19. 11. 2013 v 13 h RUKODĚLNÉ PRÁCE  

 encaustica – vosková přáníčka 
 plstění vlny – výroba šperků z vlny 

o v prostorách OÚ D. Tošanovice. 
 

03. 12. 2013 v 13 h S VŮNÍ SKOŘICE A BADYÁNU  
aneb perníčkové tvoření 

 v prostorách OÚ D. Tošanovice. 

mailto:eva.grygarová@seznam.cz


 

 
 
 

Akce Senior Clubu Tošanovice se pořádají za finanční podpory společnosti  
Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. 

 
 
 
 

 

Novodobá sanitka 
 

Ve městě Frýdku – Místku a jeho blízkém okolí. 
 
Do našeho města a jeho okrajových částí přichází nová služba pro 
seniory, maminky s dětmi, hendikepované a ostatní spoluobčany, 
jenž, nemají nárok na klasickou přepravu sanitním vozem, ale 
potřebují se dopravit k lékaři, do nebo z nemocnice, na 
rehabilitace, do lázní a podobně. 
 
Pro tyto případy vznikl v roce 2011 projekt ,,Novodobá sanitka“. 
Nyní máte možnost našich služeb využít i v okrese Frýdek – 
Místek. Přeprava se provádí osobními auty a ceny máme příznivé. 
18Kč za ujetý kilometr mimo město a ve městě si účtujeme 
jednotnou sazbu  80Kč. Platíte pouze za samotnou přepravu  
a cenu Vám můžeme sdělit i před jízdou. Navíc poskytujeme služby 
zcela zdarma a to: bezpečné vyzvednutí u Vás doma a doprovod 
k lékaři či do nemocnice, pomoc při vyřizování formalit, vyzvednutí 
léků, pomoc se zavazadly, bezplatné čekání do 30 minut a jiné. Po 
dohodě Vám taktéž přepravíme děti v naších sedačkách, kočárky  
a invalidní vozíky. 
 
Projekt Novodobá sanitka získal první místo v národní soutěži 
Rozjezdy 2012. 
 
V případě zájmů nás kontaktujte na tel. čísle: 604 960 378, 
nebo email: frydek-mistek@novodobasanitka.cz 

           Web: www.novodobasanitka.cz 

mailto:frydek-mistek@novodobasanitka.cz
http://www.novodobasanitka.cz/


HASIČI PŘICHÁZEJÍ S KAMPANÍ VARUJÍCÍ PŘED 
NEBEZPEČNÝMI PLYNY A POŽÁRY V DOMÁCNOSTECH 

 
 

Česká asociace hasičských důstojníků (ČAHD) zahájila letos  
v létě ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem (HZS) 
Moravskoslezského kraje, HZS Olomouckého kraje dlouhodobou 
kampaň, varující před stále více hrozícím nebezpečím požárů a úniku 
zemního plynu, propan-butanu a oxidu uhelnatého v domácnostech.  

 
 
Hasiče nenechává spát reálné nebezpečí zranění i usmrcení 

osob při událostech souvisejících s výbuchem zemního plynu  
v domácnostech. V živé paměti máme poslední dvě „velké“ události  
v únoru 2013 ve Frenštátu pod Radhoštěm a o dva měsíce později  
v Praze, které si vyžádaly několik mrtvých a zraněných osob. Poslední 
případ výbuchu souvisejícího s únikem plynu se stal v září v bytovém 
domě  
v Havířově-Šumbarku.  

 
 
Časté jsou v dnešní době také otravy oxidem uhelnatým 

vznikajícím při nedokonalém spalování (karmy v koupelnách, závadné 
kotle apod.). Kampaň je také reakcí na obavy občanů z celé ČR, kteří 
stále častěji volají na tísňovou linku hasičů s upozorněním, že v okolí 
svého bytu či bydliště cítí plyn.  

 
 
Statistika posledních šesti let 

(http://www.cahd.cz/?page_id=1234) jasně hovoří o nebezpečí  
a důležitosti nepodceňování negativní „role“ plynů v domácnostech. 
Počet mimořádných událostí (únik nebezpečných plynů) stále roste, 
stejně tak jako počet zachráněných a evakuovaných osob.  

 
 
Pozornost si zaslouží rovněž následky požárů  

v domácnostech. Ačkoli počet požárů v domácnostech za období let 
2008 až 2012 činí „jen“ 18 % z celku, jejich následky jsou alarmující. 
Počet usmrcených osob při požárech v obytných budovách v porovnání 
s usmrcenými osobami při ostatních požárech dosahuje přibližně 40 %. 
Počet zraněných osob při požárech v domácnostech činí téměř 50 %  
z celkového počtu zraněných.  

 

Ze statistiky v letech 2008 až 2013 vyplývá, že počet osob 
usmrcených v důsledku otrav nebezpečným plynem není tak alarmující 
jako např. počet úmrtí při požárech. Je třeba ovšem brát ohled na 
vysoké riziko, které při úniku nebezpečného plynu hrozí, především 
výbuch  
s následným požárem. Hasiči v ČR vyjíždějí k událostem s únikem 
nebezpečného plynu v průměru jednou denně!  

 
 
ČAHD bude informovat v rámci kampaně prostřednictvím 

letáků či podrobnými informacemi na svém webu. Informativní letáky 
jsou  
k dispozici ke stažení a volnému využití (vytištění) různými subjekty 
(obcemi, bytovými družstvy apod.) i jednotlivci. Uloženy jsou na webu 
ČAHD: http://www.cahd.cz/?page_id=835.  
 

 
Na stránkách ČAHD (www.cahd.cz) jsou k dispozici vedle 

popisu vybraných nebezpečných plynů, seznamy hlásičů požáru  
a detektorů plynů – metanu (zemního plynu), propan-butanu a oxidu 
uhelnatého. Jsou doplněny o rámcové cenové relace a fotografie  
a také o otevřený seznam firem, které je vyrábějí či dodávají na trh. 
Tento seznam je možné doplňovat a upravovat. Tyto detektory snižují 
riziko výbuchu či otravy v domácnostech. Hlásiče požáru upozorní na 
vznikající požár.  

 
 
V Moravskoslezském kraji zajistí hasiči, ve spolupráci  

s dopravci, umístění 1300 kusů letáků v průběhu celého měsíce 
listopadu u všech hlavních dopravců.  

 
 
Na začátek listopadu připravuji hasiči v Ostravě seminář pro 

velká stavební a bytová družstva a majitele bytových domů v našem 
kraji, zaměřený na zajištění bezpečnosti v domácnostech. 

 

 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 

http://www.cahd.cz/?page_id=1234
http://www.cahd.cz/?page_id=835
http://www.cahd.cz/


 

 



 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

******************************************************* 
Nabízím vedení účetnictví a daňové evidence. 

i.fluksova@volny.cz, 775 637 265 
********************************************************* 

 

 

 

 

 

 

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 14. listopadu 2013 
 

                                                                                     Pavel Blabla 
                                                                                           starosta obce, v.r.  
 
 

                                                                                              Xenie Starobová  
           místostarostka, v.r. 

mailto:i.fluksova@volny.cz

