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ÚŘEDNÍ HODINY NA OÚ V PRŮBĚHU VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ 
 

Obecní úřad dolní Tošanovice bude  
od 23. 12. 2010 do 2. 1. 2011 uzavřen. 

 
V týdnu od 20. 12. 2010 jsou úřední hodiny následující: 

 
Po 7. 30 – 17. 30 
St 7. 30 – 12. 30 

 
 
 
 

 

ZPRÁVA Z USTAVUJÍCÍHO  ZASEDÁNÍ   
A 1. ŘÁDNÉHO ZASTUPITELSTVA OBCE DOLNÍ TOŠANOVICE  

KONANÝCH  9. A 29. 11. 2010 
 

Dne 9. 11. 2010 se konalo ustavující zasedání zastupitelstva obce Dolní 
Tošanovice v prostorách Motelu Tošanovice, které mimo jiné: 

 
Z v o l i l o : 

 
1.) Starostu obce   PAVLA BLABLU 

2.) Místostarostku obce  XENII STAROBOVOU 

3.) Předsedkyni finančního výboru  MICHAELU GONGOLOVOU 

 
O d l o ž i l o : 
 
Volbu předsedy kontrolního výboru obce na nejbližší zasedání 
zastupitelstva obce Dolní Tošanovice. 
 
V z a l o   n a  v ě d o m í : 
 
Složení slibu všech členů zastupitelstva obce podle § 69 odst. 2 zákona  
o obcích: 
 

„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že 
svoji funkci budou vykonávat svědomitě, v zájmu města a jeho 

občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ 
 

Dne 29. 11. 2010 se konalo poté 1. řádné zasedání zastupitelstva obce Dolní 
Tošanovice, kde zastupitelé pokračovali ve volbě předsedy kontrolního 
výboru a následně členů jak kontrolního tak finančního výboru s tímto 
výsledkem: 
 
1.) Předseda kontrolního výboru obce  BC. IVO STŘÍŽ 
 
2.) Členové kontrolního výboru obce  Mgr. Naděžda Honzáková 
      a Václav Pohludka 
 
3.)  Členové finančního výboru   Mgr. Eva Bartečková 
      a Eva Grygarová 
 
Dále zastupitelstvo obce schválilo například opětovné podání dotace na SZIF, 
aby bylo možné opravit budovu na hřišti. Také vyhovělo žádostem  

 



o finanční příspěvky na opravu kostela sv. Jakuba v Horních Domaslavicích  
a sv. Filipa a Jakuba v Dobraticích, kde každá z památek obdrží na opravu 
stejnou částku a to ve výši 5.000,- Kč. Schválena byla i žádost společnosti 
TOZOS o rozšíření bioplynové stanice, uzavření smlouvy o zřízení věcného 
břemene a o právu stavby pana Ocelky nebo žádost pana Vašíčka  
o osvobození od poplatků za odpady na základě nového Dodatku k vyhlášce  
o poplatcích občanů za odpad č. 2/2001. 
Zároveň zastupitelé rozhodli, že ve věci meliorační práce na pozemku pana 
Janika budou zúčastněné osoby obeslány a vyzvány k jednání. 
  

 
Na příští zasedání zastupitelstva obce Dolní Tošanovice zve starosta dne 

20. 12. 2010 v 18 h. na Motelu Tošanovice. 

 

O B Č A N Ů M 
 

ZIMNÍ ÚKLID CEST V OBCI 
Obec Dolní Tošanovice informuje občany, že úklid sněhu z cest je zajištěn u 

společnosti TOZOS  
a bude probíhat dle počasí a potřeby. 

Kvůli údržbě komunikací v zimě volejte na OÚ:  558 696 215. 
 

 
 

 HARMONOGRAM SVOZU V OBCI DOLNÍ TOŠANOVICE - ROK 2011 

 
 Směsný komunální odpad - popelnice 110 l, 1 100 l, pytle černé 
 

Svozový den Četnost svozu 
čtvrtek 1 x za 14 dní – v liché týdny 

 
 Občané a podnikatelé přistaví popelovou nádobu ze svého stanoviště na 
předem stanovené místo svozu (k místu nakládky poblíž vozovky), a to   
v příslušný den svozu na 600 hod. ráno. 

 
 Separovaný odpad v pytlích – papír, plast 

 

Svozový den Svozové týdny 
čtvrtek 6  12  18 24  30  36  42  48 

 

 
 ODEČET VODNÉHO ZA 2. POLOLETÍ 2010  

 
Informujeme občany, že v druhé polovině měsíce prosince 2010 budou 
členové zastupitelstva obce ve svých obvodech provádět u jednotlivých 
odběrných míst – domácností - odečet vodného. 
 

 

 
ZMĚNY V DOPRAVĚ 

Vážení občané, věnujte prosím pozornost změnám v dopravě, které nastávají 
každoročně v jízdních řádech kolem poloviny měsíce prosince, tentokrát  

od 12. 12. 2010. 

 
Společnost Veolia Transport Morava a.s. oznamuje všem cestujícím, že  
od 12. 12. 2010 dochází ke změně: 

 jízdních řádů, 
 číselného označení linek, 
 a čísla zón IDS.  

Ke změnám přečíslení dochází v rámci přípravných prací na chystanou 
integraci IDS Třinecko s integrovaným dopravním systémem MSK v průběhu 
roku 2011. Zároveň dojde i k úpravě tarifu. 
O všech změnách se cestující dozví v tištěném jízdní řádu, na letáčcích 
v autobusu, v regionálním tisku nebo na stránkách www.veolia-transport.cz. 
 
Od 1. 1. 2011 dochází také ke změnám telefonních čísel v informačních 
kancelářích: 
Informační kancelář Třinec, autobusové stanoviště 597 827 877 
Informační kancelář Jablunkov, autobusové stanoviště 597 827 874 
Informační kancelář Český Těšín, ul. Viaduktuvá  597 827 878 

 

 
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 

Na začátku ledna 2011 proběhne tradiční Tříkrálová sbírka pod záštitou 
Charity České republiky, kde můžete přispět koledníkům z charity v podobě 

Tří králů, které poznáte podle pověření a zapečetěných pokladniček se 
znakem Charity. 

 

 
 

http://www.veolia-transport.cz/
http://www.veolia-transport.cz/


 

VALNÁ HROMADA SDH 
 

SDH Dolní Tošanovice zve všechny zájemce na Valnou hromadu, která se 
uskuteční 15. 1. 2011 v 15 h. v ZŠ Dolní Tošanovice s tímto programem: 

 
1.) Úvod – přivítání 
2.) Uctění památky zesnulých členů SDH Dolní Tošanovice 
3.) Kulturní vložka žáků základní školy Dolní Tošanovice 
4.) Volba návrhové a volební komise 
5.) Přednesení výroční zprávy za rok 2010 
6.) Zpráva revizorů 
7.) Volba starosty a výboru SDH Dolní Tošanovice 
8.) Schválení Plánu práce na rok 2011 
9.) Zpráva návrhové a volební komise 
10.) Diskuze 
11.) Závěr, občerstvení 

 
 

K U L T U R A 
 

VZNIK SENIOR CLUBU TOŠANOVICE 
 
Na základě požadavku občanů ve věci posílit kulturní aktivitu v obci byl dne 
27. 9. 2010 v prostorách budovy Základní školy v Dolních Tošanovicích 
založen „Senior Club Tošanovice“.  
 
Posláním tohoto klubu je uspokojovat potřeby a zájmy členů v oblasti využití 
volného času, kultury, pohybové aktivity, péče o zdraví a vzdělávání. Členové 
se budou pravidelně scházet v prostorách v Základní škole v Dolních 
Tošanovicích k tomu určených.  
 
Prví setkání Senior Clubu Tošanovice se uskuteční 14. 12. 2010 v 10. 00 h. 
na Motelu Tošanovice, na kterém budou poskytnuty informace o členství, 
aktivitách a partnerské spolupráce s jinými organizacemi. 
 
Srdečně zveme. 

 za výbor Mgr. Naděžda Honzáková 
 předsedkyně klubu 

 

 

 

 

 

VÁNOČNÍ MŠE V KAPLIČCE 

Srdečně zveme všechny na tradiční Vánoční mši 

v naší kapličce sv. Cyrila a Metoděje, která se 

uskuteční letos ve čtvrtek 30. 12. 2010 v 16 h. 

 

 

SPOLEČENSKÉ AKCE MIKROREGIONU STONÁVKA 

 Prosinec: 
 11. 12. 2010    VÁNOČNÍ VÝSTAVA 

    - v Horních Tošanovicích 
 

 



 
 

PŘEHLED AKCÍ MUZEA BESKYD FRÝDEK-MÍSTEK  
V PROSINCI 2010 

 
Frýdecký zámek nabízí: 

 Stálé expozice,  Výstavy,  Besedy, přednášky, vycházky 

 Programy, koncerty a další akce: 

 
 
 14. 12. 2010 v 19,00 h.  ARS CAMERALIS 

- Třetí zámecký koncert 
- Rytířský sál frýdeckého zámku 

 
 26. 12. 2010 13,00 – 17,00 h SVATOŠTĚPÁNSKÉ ODPOLEDNE

  
- Vánoč. koncert, Loutkové pohádky 

 
 

Otevírací doba:   

út, st, pá 8,00 – 12,00 12,30 – 16,00 
čt 8,00 – 12,00 12,30 – 17,00 
so, ne  13,00 – 17,00 

 

 

Další informace na: 

 www.web.telekom.cz/muzeumbeskyd 
 tel.: 558 630 051-3, 558 628 001/3/5 

 

 
MÍSTNÍ KNIHOVNA DOLNÍ TOŠANOVICE 

 
Místní knihovna Dolní Tošanovice nabízí svým čtenářům kromě svého stálého 
knižního fondu i pravidelné knižní novinky z regionálního fondu Městské 
knihovny Třinec. 
Vlastní knižní fond zaujme jistě i čtenáře školou povinné, kteří si mohou 
kromě odpočinkové četby vybrat také z povinné školní literatury, kde 
mnohé tituly najdete i na seznamu ke státní maturitě: 

 
 K. H. Mácha – Máj 
 R. Rolland – Petr a Lucie 
 W. Scott – Ivanhoe 
 a další. 

 
Novinkou před Vánocemi je i nabídka zvukových knih. Čtenář si vybere ze 
seznamu a zvolená kniha mu bude přes regionální fond zapůjčena. Důležité je 
zde pořadí, tak neváhejte zájemci a zapište svou objednávku u referentky na 
OÚ, kde je seznam k nahlédnutí. 
 
 

S P O R T 
 
Vážení spoluobčané,  
 
podzimní část fotbalové soutěže je za námi a rádi bychom vás občany 
seznámili s tím, jak se naším mladým klukům vedlo. Vzhledem k našemu 
velkému počtu kluků, jsme v létě vytvořili i družstvo mladší přípravky, a tak 
jsme rozehráli podzimní část na dvou frontách.  
 
Naši žáci si vedli ve své soutěži nad očekávání dobře. Sehráli jsme velice dobrá 
utkání, která byla napínavá až do konce zápasu. Určitě mezi tato utkání patří 
souboje se sousedními Vojkovicemi, kdy jsme uhráli dvě remízy, dále zápasy  
s Lučinou a Vendryní. Tato mužstva měla poměrně starší kádr, ale naši kluci se 
jim dokázali fotbalově vyrovnat a místy jsme je i přehrávali. V obou utkáních 
jsme prohrávali, ale kluci ukázali svou bojovnost a fotbalovost a utkání dovedli 
do vítězného konce. Pro nás trenéry to byly hektické zápasy již proto, že jsme 
cítili šanci po podzimu postoupit. Byly ale i lehčí zápasy například  
s Hnojníkem, kdy jsme zvítězili 8:0 a v Hnojníku dokonce 20:0. Nakonec se 
nám náš tajný sen splnil a postoupili jsme do okresního přeboru. Skončili jsme 
na 3. místě s celkovým počtem 20 bodů a aktivním skóre 48:23. Nejlepším 
střelcem celé soutěže se stal náš Přemek Skarka se 17 brankami.  
 
I naše přípravka podávala super výkony a patřila ve své soutěži k těm lepším 
týmům. Změřila své síly s Třincem, Bystřicí, Smilovicemi, Jablunkovem, 
Čadcou, Návsím, Oldřichovicemi a většinu svých utkání zvítězila.  
 
Takže určitě naše práce s kluky za rok a půl, co jsme spolu, je na vysoké úrovni, 
což ukazují první výsledky. V této práci chceme nadále pokračovat a kluky co 
nejlépe připravovat do dalších bojů.  
 
Závěrem chceme my trenéři poděkovat klukům za poctivou docházku na 
tréninky a zápasy, rodičům, že dětem umožňují pravidelně docházet na 

http://www.web.telekom.cz/muzeumbeskyd


tréninky. Dále naším sponzorům p.Stachovcovi, p.Grygarové a obcím Dolní  
a Horní Tošanovice za finanční výpomoc.  
 
Doufáme, že i v příštím roce si najdete cestu na naše zápasy, jako tomu bylo  
v uplynulé sezoně. 
 
Vše nejlepší do nového roku vám občanům přejí žáci  

TJ Tošanovice 
 

Trenéři Grygar David 
Musálek Pavel 

Slanina Zbyněk 
 

 

 

 

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

 

Pořadí Družstvo Záp. V R P    Body Body 

pravdy 

1. Lučina 12 9 1 2 60 : 9 28 ( 10 ) 

2. Oldřichovice 12 7 4 1 46 : 14 25 ( 7 ) 

3. Tošanovice 12 6 2 4 48 : 23 20 ( 2 ) 

4. Vojkovice 12 5 4 3 32 : 12 19 ( 1 ) 

5. Vendryně 12 5 2 5 42 : 24 17 ( -1 ) 

6. Smilovice 12 3 1 8 22 : 42 10 ( -8 ) 

7. Hnojník 12 0 0 12 4 : 130 0 ( -18 ) 



           

 
 
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 8. prosince 2010     
 
 

                                                                                     Pavel Blabla 
                                                                                           starosta obce, v.r.  
 
 

                                                                                              Xenie Starobová  
           místostarostka , v.r. 


