
Zpravodaj obce Dolní Tošanovice 
 

* * *   září 2014   * * *  
 

 

 

Výpis z usnesení zastupitelstva obce Dolní Tošanovice  
ze dne 25. 8. 2014 

 
Zastupitelstvo obce schválilo: 
 

 Kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva 
 Dodatek č. 2 SG ke smlouvě o pronájmu nebytových prostor 
 Prodej pozemku p.č. 941/39 za cenu 300,- Kč/m2 
 Rozpočtové opatření č. 3 
 Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku za účelem 

zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského 
kraje veřejnou linkovou dopravou 

 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
 

 Oznámení o registraci dvou kandidátních listin 
k volbám do zastupitelstva 

 Informace o dotaci na podporu drobných sakrálních 
staveb (kaple, boží muka) 
 

 

 
Volby do Zastupitelstva obce Dolní Tošanovice 

se budou konat v kulturním sále obecního úřadu, 
Dolní Tošanovice č. 121,  

a to v pátek 10. října 2014 od 14 do 22 hodin  
a v sobotu 11. října 2014 od 8 do 14 hodin 

 
 

C V I Č E N Í    J Ó G Y 
 

V měsíci září opět začíná cvičení 
jógy v tělocvičně bývalé školy 
pod vedením instruktora jógy 

Bohdana Kocha, 
každý čtvrtek od 18.00  

do 19,30 hodin. 
Cena lekce 60 Kč dospělí, 30 děti. 

Cvičení je vhodné pro ženy, 
muže i děti. 

S sebou si vezměte karimatku, 
lehkou deku a teplou mikinu. 

Informace na tel. č. 736 607 413 
 

 
 
 

 

Plán sběru a svozu objemných 
a nebezpečných odpadů 

 
Obec:  Dolní Tošanovice  
Termín:  11. 10. 2014  

 
Den:  sobota  
Způsob sběru:  mobilní  
                                                 hodina                           stanoviště sběru  

 
1 9:45 - 10:10  Dolní Tošanovice - 

Chechlůvka  
2 10:20 - 10:45  Dolní Tošanovice - 

Tošanůvky (Blahut)  
3  10:55 - 11:20  Dolní Tošanovice - 

Poleniny  
   
   

 



 

 

Baví Vás ruční práce a vytváření dekorací? 

Přijďte na naše pravidelná setkání a navštivte 

PÁTEČNÍ KROUŽEK 
V rámci volnočasových a zájmových činností organizuje  

Obec 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 3.10.2014 v 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.grygarova@seznam.cz 

kontaktní osoba: Eva Grygarová 

Těšíme se na Vás 

 

 

 

PŘEDVOLEBNÍ SPECIÁL 

Vážení občané, v tomto zpravodaji mají všechny kandidující 

strany do zastupitelstva obce Dolní Tošanovice možnost zdarma 

představit své kandidáty, včetně volebního programu. Obě 

kandidující strany této možnosti využily. 

1. Kandidátní listina ČSSD 

 

1. Šubertová Marcela, ekonom, OSVČ, 38 let 

2. Kohut Martin, živnostník, 20 let 

3. Blabla Pavel, technik ČD, 22 let 

4. Altznauerová Jiřina, prodavačka, 54 let 

5. Kluska Kamil, profesní řidič, 31 let 

6. Gančarčík Aleš, zásahová jednotka, 34 let 

7. Šubert Jaroslav, profesní řidič, 38 let 

 

2. Nezávislí kandidáti 

 

1. Blabla Pavel, svářeč, 47 let 

2. Škuta Alois, důchodce, 67 let 

3. Ing. Ivo Stříž, MBA, manažer banky, 40 let 

4. Mgr. Eva Bartečková, středoškolská profesorka, 58 let 

5. Grygarová Eva, laborantka, 39 let 

6. Pohludka Václav, důchodce, 66 let 

7. Mitura Stanislav, zámečník, 47 let 

8. Žuková Šárka, dělnice, 47 let 

9. Pielesz Wladyslaw, hutník, 43 let 



 

                                                                                              

             
Volební program  

ČSSD Dolní Tošanovice 

          

                                                           
 

                                            Lídr kandidátky 

                      Marcela Šubertová  
 

„ Chceme žít spolu a nejen vedle sebe“ 

 

 

 Životní prostředí 

Navrhneme plán pro zpracování odpadového 

hospodářství, zvýšíme úroveň čistoty kolem obecních 

kontejnerů, budeme usilovat o zachování  krajinného rázu 

a chránit významné krajinné prvky naší obce. 

 

 Kultura 

Navážeme na obnovenou tradici pořádání obecního plesu, 

budeme podporovat spolky a zájmová sdružení 

podílejících se na zkvalitnění a rozšíření kulturního života 

v obci. 

 

 

 

 

 

 Volný čas a sport 

Budeme podporovat činnost spolků, dobrovolných hasičů, 

sportovců, kteří reprezentují obec např.  TJ Tošanovice, 

The North Face XI XRNNRS, obnovíme využití 

tenisového hřiště, najdeme prostředky pro zateplení 

budovy TJ Tošanovice 

 

 Zaměstnanost 

Budeme podporovat formy malého a středního podnikání, 

spolupracovat s úřady práce k vytvoření nových 

pracovních míst pro naše občany, podpora 

konkurenceschopnosti obce 

 

 Dopravní bezpečnost 

Budeme prosazovat zřízení přechodu pro chodce u 

zastávek „Chechlůvka“ a zrenovujeme chodník od 

„Chechlůvky“ k fotbalovému hřišti.  

Ve spolupráci s obci Horní Tošanovice se budeme podílet 

na zvýšení kultury vlakové zastávky. 

 

 Služby občanům 

Chceme zajistit bezplatnou právní poradnu pro naše 

občany 

 

 

Občané Dolních Tošanovic,  

hlasujte pro kandidátku ČSSD, 

slibujeme jen to,  

co můžeme i reálně splnit 
 



Volební program – Nezávislí kandidáti 
 

Zhodnocení uplynulých čtyř let naší činnosti: 

- byla dostavěna rozestavěná budova na hřišti, čímž vznikl 

kulturní sál s kuchyňkou, zázemí pro sportovce (šatna se 

soc. zařízením) a nový obecní úřad 

- bylo zřízeno dětské hřiště s houpačkami, prolézačkami, 

oddechovou zónou s lavičkami a venkovní stůl na stolní 

tenis 

- finančně jsme podporovali TJ Tošanovice, Senior Club 

Tošanovice, Klub maminek a SDH Dolní Tošanovice 

- byla opravena místní komunikace k Jursům 

- bylo rozšířeno veřejné osvětlení ve středu obce směr 

„nová zástavba“ a vybudováno nové na Tošanůvkách  

- bylo vytvořeno jedno pracovní místo na plný úvazek pro 

správce obecních budov a údržbu veřejného prostranství  

- vyřešili jsme zásobování potravinami v obci 

Při realizaci výše uvedených projektů se nám podařilo 

získat finanční prostředky z dotačních titulů, bez kterých by 

nebylo možné naše záměry uskutečnit, ale i tak jsme byli 

nuceni obec zadlužit ve výši 2,8 miliónu korun. Z této částky 

jsme již splatili za poslední dva roky 1 milión korun, a 

k dnešnímu dni činí dluh obce 1,8 miliónu. Jsme si vědomi, 

že jsme obec „zadlužili“a nezříkáme se zodpovědnosti. 

Dovolili jsme si sestavit kandidátku v současném složení 

zastupitelstva, doplnili o jednoho nového člena pana W. 

Pielesze a pokud nám dáte ve volbách svůj hlas, budeme 

nadále pokračovat v započaté práci.  

 

Kromě splácení úvěru, které je na prvním místě, bychom 

rádi opravili jednu místní komunikaci, nanesením nového 

povrchu, kdy předpokládaná částka bude cca 1 mil. Kč.  

Samozřejmostí bude opět finanční podpora TJ 

Tošanovice, Senior Clubu Tošanovice a SDH Dolní 

Tošanovice.  

Nadále bychom pořádali kulturní akce, jako např. 

smažení vaječiny, obecní ples, který již je naplánován na 

sobotu 7. 2. 2014.  

Realizovat se také bude oprava chodníku od Chechlůvky 

na hřiště, kdy z důvodu bezpečnosti bude namontováno i 

zábradlí a zároveň bude chodník bezbariérový. 

Máme připravené podklady pro získání dotací na 

zateplení, výměnu oken a dveří budovy TJ (starých kabin) a 

budovy prodejny potravin. V případě přiznání dotací budou  

tyto veřejné budovy sloužící občanské vybavenosti 

„zkulturněny“ a zároveň dojde k úspoře nákladů na energie. 

Připravujeme opravu zvonění v místní kapli, kdy 

stávající je velmi poruchové. 

V neposlední řadě bychom rádi opět zprovoznili tenisový 

kurt úpravou nového povrchu. 

 

Přijďte nás ve volbách podpořit, děkujeme. 

 

 



SENIOR CLUB TOŠANOVICE 

 

Autobusové zájezdy Senior Clubu Tošanovice: 

27. 9. 2014 do Kroměříže 

21. 10. 2014 jednodenní do Staré Bystrice (Slovensko) 

Zájemci hlaste se co nejdříve Mgr. Honzákové na tel. 603 449 496 

 

 

Termíny setkání SCT: 

 

o 23. 9. 2014 od 13.00 hodin v sále obecního úřadu – 

přednáška o výživě s paní Santius 

 

o 29. 10. 2014 od 13.00 hodin – 

 Podzimní aranžování s floristkou B. Zapletalovou 

 

o 25. 11. 2014 od 13.00 hodin –  

Setkání u kávy, čaje, svařáčku a perníčků 

 

o 2. 12. 2014 od 13.00 hodin – Vánoční tvoření 

 

o 14. 12. 2014 – Adventní minikoncert 

 
 

REKLAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpravodaj vydává: Obec Dolní Tošanovice, D. Tošanovice  č. 121, 739 53 
Telefon: 558 696 215, 734 315 811, e-mail: urad@dolnitosanovice.cz 
Internetové stránky obce: www.dolnitosanovice.cz 
Nepravidelný výtisk, zdarma. 
 
 

http://www.dolnitosanovice.cz/

