
 

Zpravodaj obce Dolní Tošanovice 
 

* * *   s r p e n   2 0 1 0   * * * 
 

 

Zpráva ze  zasedání zastupitelstva obce Dolní Tošanovice  
konaného dne 13. 7. 2010 

 
Dne 13. 7. 2010 zasedalo v prostorách Obecního úřadu v Dolních 

Tošanovicích zastupitelstvo obce Dolní Tošanovice, které mimo jiné: 
 
S c h v á l i l o : 
 
1.) Kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva 
2.) Počet členů zastupitelstva obce pro volební období  2010–2014: 9 
3.) Rozpočtovou úpravu č. 2/2010   
4.) Výši nájemného obecního bytu od 1. 8. 2010 na 1.968,- Kč 
5.) Finanční příspěvek SDH Dolní Tošanovice na 36. ročník pohárové 

soutěže o putovní pohár zastupitelstva obce Dolní Tošanovice 
 
 
V z a l o   n a   v ě d o m í : 
 
1.) Problematiku „dlouhodobého pobytu mimo trvalé bydliště“ 
2.) Informace k průmyslové zóně v Horních Tošanovicích 
3.) Oznámení o zahájení územního řízení ve věci Oplocení L. a R. 

Kováčových 
4.) Rozhodnutí stavební povolení ke Stavebním úpravám hospodářské 

budovy se vznikem bytové jednotky D. Plebanové 
5.) Rozhodnutí o povolení vypouštění městských odpadních vod a 

stavbu ČOV M. a M. Sedláčkových 
6.) Finanční vypořádání dotací s kapitolami státního rozpočtu 

Všeobecná pokladní správa a Operace státních finančních aktiv za 
rok 2009 

7.) Stanovisko MAS Pobeskydí o nedoporučení možnosti dotace na 
„Stavební úpravy TJ Dolní Tošanovice“ státnímu zemědělskému 
fondu k podpoře 

 
 

 
 

 
VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ  2010 

 
      Naše Obec Dolní Tošanovice vypadá, že během horkých letních dní v 
poklidu poklimbává, ale přitom je to s ní jako ve Večerníčku o Rákosníčkovi - 
ve skutečnosti se tam dějí podivuhodné věci.  
 
      Letošní podzimní komunální volby se zdají ještě vzdálené, ale už nyní 
nenápadně, ale o to intenzivněji zaměstnávají občany tím, co se na ně chystá. 
Termínem 10. 8. 2010 byly na Magistrátu města Frýdku-Místku podány 
kandidátní listiny těch, kteří budou do komunálních voleb kandidovat. Kolik 
stran půjde do volebního boje, jak to bude vypadat s kandidátkami nebo jaké 
tváře a jména se kde objeví, to zatím ještě nevíme. Určitě ale víme, že hodně 
voličů bude srovnávat, co se v Dolních Tošanovicích za poslední čtyři roky 
povedlo a co ne a kdo se snažil a pracoval ve prospěch obce.   
 

Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky na dny  

15. a 16. října 2010 
svým rozhodnutím ze dne 18. června 2010. 

 
     Na základě usnesení zastupitelstva obce Dolní Tošanovice ze dne 13. 7. 
2010 bylo rozhodnuto v souladu s § 67 a § 68 odst. 1) zákona č.128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení) o počtu členů zastupitelstva obce pro volební období 
2010-2014, a to na počet: 9. 
 

 

TVORBA NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DOLNÍ TOŠANOVICE 
 
      V roce 2008 zahájilo zastupitelstvo obce Dolní Tošanovice práce na 
pořízení nového územního plánu. Jeho účelem měl být další rozvoj obce, který 
by napomáhal životu občanům, podpoře podnikatelů, pracovním 
příležitostem  i ochraně životního prostředí 
v obci Dolní Tošanovice.  
 
      Obec Dolní Tošanovice má územní plán schválený 
v roce 1998. V mnoha směrech již nevyhovuje, včetně jeho 1. změny z roku 
2006. Všechny obce České republiky musí mít nový územní plán schválený do 
roku 2012. Tam, kde se to nestihne, nastane problém. Nové územní plány mají 
stanovit hlavní osy rozvoje měst a obcí, stanovit plochy pro zeleň, podnikání, 
individuální výstavbu, tedy jde o stanovení základních rozvojových prvků 
v dalších oblastech obce. Je to jeden ze základních dokumentů každé obce. 

 



 

Proto byly do návrhu tvorby nového územního plánu zapojeny všechny 
podněty a myšlenky, které se od roku 2006 do dané doby nashromáždily. 
 
     Tvorba nového územního plánu je relativně dlouhý proces, na kterém se 
podílí nejenom samotná obec, ale i vyšší územní celky / kraj, stát, organizace/.  
Územní plán se řeší komplexně a všechny vstupy musí na sebe navazovat. 
Podněty a návrhy dávají taky samotní občané. Odborné zpracování provádí 
Urbanistické středisko Ostrava vybrané ve výběrovém řízení na dodavatele 
ÚP, pořizovatelem je Magistrát města Frýdku-Místku. 
 
      Obec se potýká s nedostatkem volných parcel, vhodných pro výstavbu 
rodinných domů. I toto by měl řešit nový územní plán. I když zastupitelstvo 
obce přijalo a schválilo veškeré žádosti a podněty občanů o změnu ÚP 
v plném rozsahu a takto je podstoupilo ke zpracování, již dnes víme, že ne 
všechny novostavby budou moci na svých místech vyrůst. Důvodem se stal 
podnět některých občanů obce za podpory nadřízených orgánů a další 
vyžádané studie. Zastupitelstvo schvaluje podněty, v zákoně má však funkci 
poradní a návrhovou.   
 
       Finančně se ale musí podílet sama obec. Taková tvorba nového územního 
plánu podle smlouvy přijde naši obec na 440.900,- Kč. 200.000,-. Kč bychom 
měli jako obec získat z dotace Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.  
  
       "Je potřeba, aby se zástavba neustále nezahušťovala a zároveň, aby se obec 
rozrůstala. Je potřeba vyhovět požadavkům občanů, ale přitom by zeleň neměla 
ustupovat silnicím a domům. To je těžké. Je potřeba si uvědomit, že v takové 
zemědělské oblasti jakou je i ta naše, kde je pěstování obilovin, olejnin a chov 
skotu základní obživou obyvatel obce, by mělo zůstat zemědělství dominantní“ 
říká starostka obce a dodává, že: „Na druhou stranu se v posledních letech zvýšil 
zájem mladých lidí o výstavbu v obci.  Zastavil se tím pokles počtu obyvatel, 
který trval prakticky od začátku sedmdesátých let, což je pro obec přínosné.“ 

 

 
MELIORACE V CENTRU OBCE 

 
         Na základě rozhodnutí zastupitelstva obce Dolní Tošanovice proběhly 
v letních měsících t.r. meliorační práce na pozemku parc. č. 943/18 kat. území 
obce Dolní Tošanovice patřící manželům Kubatkovým. Meliorace v tomto 
úseku slouží jako půdoochranné k odvodnění zamokřené půdy a v posledních 
letech již nefungovaly, tak jak měly. Docházelo k velmi intenzivnímu 
zamokřování tohoto pozemku. Prácemi byly vyčištěny ucpané stávající 
drenáže a poškozené byly vyměněny za nové. Finančně se na těchto opravách  

podílelo 6 občanů bydlících v novostavbách nad danou lokalitou. Celkové 
náklady na opravu činily 46.384,- Kč. Z toho stavební a výkopové práce včetně 
drenáží 41.794,- Kč, dohoda o provedení práce 4.590,- Kč. Zajištěním prací  
a stavebním dohledem se ujal předseda kontrolního výboru pan Pavel Blabla. 
 
 

Kdy se obci podaří dostavět                                                             
„Sportovně společenský objekt v Dolních Tošanovicích?“   
 
      Velké starosti dělá Obci Dolní Tošanovice rozestavěná budova na hřišti.  
 
      Po úspěšně realizovaném projektu za pomoci dotačního grantu 
z Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na projektovou dokumentaci 
objektu, se vedení obce snaží získat finanční prostředky z dotačních grantů na 
financování nákladů spojených s rekonstrukcí budovy.  
     “Situace je těžká, zejména pro menší obce do 500-ti obyvatel, pro které je 
dotačních grantů málo. Máme zkušenosti, že i když je žádost podaná zcela 
správně, dává se přednost velkým projektům, kde je rozsah využití pro 
obyvatelstvo větší. V případě, že kvantum žádostí převyšuje o 300%  možnosti 
určených finančních prostředků na operační program, jak nás letos informovali 
zástupci Státního  fondu životní prostředí ČR, je úspěch otázkou spíše štěstí.“ 
říká starostka obce.  
 
      O dotační grant na dostavbu sportovní budovy na hřišti žádala naše obec 
již několikrát. Nejprve koncem loňského roku Státní fond životního prostředí 
ČR, na jaře letošního roku pak ve spolupráci s MAS Pobeskydí. Zatím 
bezúspěšně. Zastupitelstvo se zabývalo rovněž otázkou vlastního financování 
za pomoci vzetí finančního úvěru od banky či spolupráci s cizím investorem. 
Žádný z návrhů nebyl však podpořen dostatkem hlasů členovů zastupitelstva 
z obav o budoucí zadlužení obce.    
 
      Poslední možností podání žádosti o finanční podporu na dostavbu 
zmiňovaného objektu tak zůstává v červenci l.r. vyhlášený dotační grant 
z Regionálního operačního programu. „Musíme do toho dát vše, objekt chátrá a 
na jeho stav, který se stává pomalu nebezpečným nás upozorňují občané čím dál 
tím víc. Všichni bychom si ale měli uvědomit, že i v případě obdržení dotačního 
titulu se Obec bez bankovního úvěru, který bude  potřebovat k překlenovacímu 
krytí neobejde.“,  dodává starostka.   
 

http://rali-decor.takeit.cz/satenove-povleceni-1742770?210702&rtype=V&rmain=7788796&ritem=1742770&rclanek=7351174&rslovo=424328&showdirect=1


 

V Z P O M Í N Á M E 
 
Vzpomínka na nejstarší obyvatelku obce 
 

Dne 28. 7. 2010 nás opustila v úctyhodném věku 97 let 
paní Anna Tyčová, 

nejstarší obyvatelka obce Dolní Tošanovice. Paní Tyčová strávila 
v naší obci téměř 60 let a byla pamětnicí na mnohé důležité události, 
které potkaly nejen naši obec, ale celou zem, a které se zapsaly do dějin 

zejména 20. století, Paní Tyčová se i přes svůj vysoký věk dlouho aktivně zajímala  
o dění ve své obci, vzorně pečovala o zahrádku u svého domu, kde prováděla také 
drobné opravy.  V létě letošního roku oslavila 97 let. 
Rádi bychom jí tímto způsobem věnovali za obec Dolní Tošanovice malou vzpomínku. 
 

O B Č A N Ů M 
 
 

ZÁJEZD PRO SENIORY NA HUKVALDY 
 

 
 
 
 

Plánovaný zájezd na Hukvaldy se uskuteční 22. srpna (v neděli) 2010. 
Odjezd od OÚ v 9.00 hodin.  

Doprava je na místo i zpět zajištěna. 
Zájemci se stále mohou hlásit na OÚ, telefonicky nebo osobně v úředních 

dnech. 
 

 
ODEČET VODY 

 
Na začátku léta proběhl v domácnostech odečet vody. Žádáme občany,  
u kterých odpis nebyl proveden a občany, kteří mají odepsaný stav vody, ale 
dosud ho neuhradili, aby tak bez prodlení co nejdříve učinili. 
Úhradu za vodné za 1. pololetí roku 2010 je možné provést: 
 HOTOVĚ na OÚ v úředních dnech (pokud u Vás odečet vody dosud 

nebyl zastupiteli obce proveden, doneste sebou i údaje o stavu vody) 
 nebo PŘEVODEM na účet. 28 525 781/0100 KB a.s.   

VS: číslo popisné rodinného domu. 

EXKURZE DO HYUNDAIE 
 
Vážení občané, 
Plánovaná exkurze do společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o. 
se sídlem v průmyslové zóně Nošovice se uskuteční  

v úterý 7. 9. 2010 dopoledne. 
Protože se zájezd koná ve spolupráci s obcí Vělopolí, je možné absolvovat 

s Vělopolím také druhou část programu  

exkurzi do pivovaru Radegast s degustací,  
Zde je vstupné: dospělí …  60Kč 
  důchodci, studenti … 30Kč 
Doprava tam i zpět je v případě absolvování celého zájezdu zajištěna ve 
spolupráci s obcí Vělopolí, občany Dolních Tošanovic vyzvedne autobus  
u Obecního úřadu Dolní Tošanovice, před bývalým motorestem Chechlůvka 

v 7.45 h. 
Pokud chcete absolvovat pouze exkurzi do Hyundaie, je zajištěna pouze 
doprava tam. 

V případě zájmu se ještě můžete přihlásit osobně v úřední dny (po, st) nebo 
telefonicky na OÚ Dolní Tošanovice. 
 OÚ D. Tošanovice: 558 696 215 

 

 
CHCETE SI NECHAT PROVĚŘIT KVALITU VODY?  

 
      Voda může vypadat i chutnat výborně a přesto být závadná. Člověk svými 
smysly přítomnost mikroorganismů a většiny chemických látek není schopen 
rozpoznat. Protože je Obec Dolní Tošanovice provozovatelem vlastního 
vodovodního řádu a taktéž dodavatelem pitné vody do vašich domácností, 
musí provádět 4 x ročně odběry pitné vody, které musí podrobit důkladnému 
rozboru. V současné době provádí obec rozbor v plném rozsahu. Úplný 
rozbor dle přílohy č. 1, vyhlášky č. 252/2004 Sb. je určený pro získání 
kompletních informací o pitné vodě (62 ukazatelů).  
 
      Takový rozbor představuje Základní chemický a fyzikální rozbor pitné 
vody, což je rozbor pH, sedimentu, barvy, zákalu, stanovení hořčíku, vápníku, 
železa, manganu, chloridů, fluoridů, dusičnanů, hydrogenuhličitanů, volného 
oxidu uhličitého, amoniaku+amonných iontů, síranů, rozpustných 
anorganických fosforečnanů, dusitanů, oxidovatelnosti manganistanem  
a stanovení celkové mineralizace. Dále pak Bakteriologický rozbor pitné 
vody, který stanoví množství koliformních bakterií, enterokoků, mezofilních 
bakterií, psychrofilních bakterií, popřípadě i podle požadavků fekálních 
koliformních bakterií.  

http://www.janackovy-hukvaldy.cz/image/gallery2/1204623099_original_7_pohled02.jpg


 

 
      Všechny protokoly o rozborech jsou archivovány na obecním úřadě, na 
vyžádání jsou k dispozici k nahlédnutí.  
 
      Vzhledem k tomu, že stanoviště odběru pitné vody jsou vždy 1 pevné 
/základní škola/ a 3 pohyblivá, je potřeba vždy v průběhu roku vytipovat 
místa, kde zástupce zdravotního ústavu odběr provede.  
 
      Tímto bychom Vás občany chtěli vyzvat, kdo má zájem nechat si zjistit 
kvalitu vody přímo u sebe doma, nechť nahlásí svém jméno, č.p. RD a telefon 
na obecní úřad Dolní Tošanovice, telefonicky: 558 696 215 nebo zašle 
požadavek e-mailem: urad@dolnitosanovice.cz. Vždy jednoho z Vás budeme 
před termínem odběru kontaktovat. Je to způsob, jak si můžete nechat 
provést zdarma kvalifikovaný laboratorní rozbor pitné vody.  
 

 
STRUSKA 

 
Oznamujeme občanům, že pro letošní rok 2010, byl pozastaven sponzoring 
dodávky strusky od Třineckých železáren, a.s. Obec Dolní Tošanovice nemá 
proto v současné době pro sebe ani pro občany k dispozici žádnou strusku. 
 
 

K U L T U R A  -  S P O R T 
 

POHÁROVÁ SOUTĚŽ 36. ROČNÍKU O PUTOVNÍ POHÁR 
ZASTUPITELSTVA OBCE DOLNÍ TOŠANOVICE 

 
Dne 24. 7. 2010 proběhla pohárová soutěž v požárním sportu za účasti 19 
družstev mužů a 5 družstev žen. Soutěž proběhla i přes extrémně špatné 
počasí, které se nejvíce projevilo na povrchu startovací plochy a příjezdové 
komunikace. Aby nedošlo k zapadnutí vozů do bahna, přeparkovali jsme je na 
odstavnou plochu. Ale i přes nepřízeň počasí byly výkony všech družstev 
velmi dobré, a co je hlavní, nedošlo k žádnému zranění. 
 
Výsledky pohárové soutěže byly napínavé do poslední chvíle.  Nejtěsnější boj 
byl o třetí místo mezi domácími a SDH Baška, které jsme nakonec porazili 
posledním pokusem a odsunuli jsme je na 4. místo. Zvítězili jsme nad nimi  
o 20 setin sekundy. 
 
V družstvech mužů: 1. místo – SDH Mistřovice 
   2. místo – SDH Frýdek-Místek 

   3. místo – SDH Dolní Tošanovice 
 
V družstvech žen: 1. Místo – SDH Albrechtice 
   2. místo – SDH Mistřovice 
   3. místo – SDH Markvartice 
 
Rádi bychom poděkovali všem zúčastněným SDH za statečnost s jakou se 
poprali s nepříznivým počasím a za kladný přístup k celé soutěži. 
Zároveň bychom chtěli poděkovat sponzorům, kteří se podíleli na financování 
soutěže: společnosti TOZOS, Szturc a OÚ Dolní Tošanovice. Bez jejich pomoci 
bychom těžko mohli soutěž uspořádat. 
Děkujeme také našim občanům a příznivcům, že nás přišli povzbudit v našem 
snažení. 

František Kubatka, velitel SDH 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:urad@dolnitosanovice.cz


 

Naše škola oslavila 100 let 
 
 

 
 
       Dne 12. 6. 2010 naše škola v Dolních Tošanovicích oslavila 100 let od 
svého založení.  
       Škola v Dolních Tošanovicích byla založena v roce 1910. Až do tohoto roku 
zde škola nebyla. Děti docházely do školy v Domaslavicích. První kroky ke 
zřízení školy v Dolních Tošanovicích, za podpory místních občanů, začala 
Slezská Matice osvěty lidové. Stavba nové školy proběhla velice rychle. Začalo 
se v květnu 1910 na pozemku Františka Kozla a v září téhož roku byla škola 
slavnostně otevřena. Škola byla v průběhu let několikrát přestavována až do 
dnešní podoby. 
       Historii až do současnosti jsme si připomněli výstavou fotografií, která 
byla zpřístupněna v rámci oslav i veřejnosti. Na výstavě si návštěvníci mohli 
prohlédnout a přečíst zápisy z kronik školy od té nejstarší až po tu současnou. 
Také si mohli zakoupit na památku tohoto výročí drobnou keramiku, pexeso 
pro děti nebo publikaci o historii školy. 
       Na výročí přijeli i bývalí zaměstnanci a žáci školy. Někteří bývalí žáci se 
přišli pozdravit se svými učiteli a vzpomínali na společně prožitá školní léta. 
Pro hosty a rodiče vystoupily děti ze základní a mateřské školy, kroužek 
mažoretek a skupina Kanafas. Své taneční umění předvedl i žák Ondřej Volný 
s partnerkou. V odpoledních hodinách se místní hasiči představili hasičským 
útokem.  
       Oslavy byly spojeny s dětskými radovánkami. Po vystoupení byl zábavný 
program pro děti, který vystřídala diskotéka na přání. Po celý den bylo 
krásné, slunečné počasí  a děti i hosté si odnášeli příjemné zážitky.  
 Děkujeme za finanční zajištění a pomoc při přípravě hřiště a okolí školy 
Obecnímu úřadu Dolní Tošanovice. Obecnímu úřadu Horní Tošanovice za 
zajištění stanu, panelů. Poděkování patří i zaměstnancům základní a mateřské 
školy za přípravu výstavy a přípravu vystoupení dětí a žáků. Rovněž děkuji za 
ochotu rodičům, kteří přispěli ke zdárnému průběhu celé akce a všem 
sponzorům. 
 
                                                                    PaedDr. Martiňáková Sylva, ředitelka školy 

 

SPORTEM KU ZDRAVÍ 

aneb JAK STRÁVIT (NEJEN) POSLEDNÍ PRÁDNINOVÉ DNY 

 
Rádi bychom pozvali nejen občany Dolních Tošanovic, ale i zájemce o sport 

z okolí, aby využili možnosti návštěvy 
tenisových kurtů v obci Dolní Tošanovice. 

Za malé vstupné máte možnost strávit chvíle 
s přáteli, rodinou nebo s jinými sportovci ať už u 
volejbalu, tenisu nebo badmintonu. Pokud nemáte 

vlastní vybavení, ráda Vám je paní správcová zapůjčí. 
Kurt je možné objednat i předem na telefonu: 607 – 827 725 

 

 

R E K L A M A  -   I N Z E R C E 
 
 
Marcela Piontková 
Tel.: 603 358 616 
mpiontkova@seznam.cz 
 

 
 
 
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 19. srpna 2010     
 
 

                                                                                    Mgr. Naděžda Honzáková  
                                                                                           starostka obce, v.r.  
 
 

                                                                                              Bc. Ivo  S t ř í ž  
                                                                                           místostarosta , v.r. 


