
Zpravodaj obce Dolní Tošanovice 
 

* * *   květen 2 0 1 1   * * * 
 

 
PŘEDÁVÁNÍ LESNÍCH HOSPODÁŘSKÝCH OSNOV  

VLASTNÍKŮM LESŮ 
 

 Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí  
a zemědělství oznamuje vlastníkům lesů (s výměrou lesního majetku do 50 
ha), nacházejících se v katastrálních územích:  
 
 Baška  Krásná pod Lysou 

horou  
Raškovice  

Bruzovice  Kunčičky u Bašky  Sedliště ve Slezsku (část)  
Bukovice u Dobratic  Lískovec u FM (část)  Skalice u FM  
Dobrá u FM  Lučina (část)  Staré Město u FM  
Dobratice  Lysůvky (část)  Staříč (část)  
Dolní Tošanovice (část)  Místek  Sviadnov  
Frýdek  Morávka  Vojkovice (část)  
Hodoňovice  Niţní Lhoty  Vyšní Lhoty  
Horní Domaslavice (část)  Nošovice  Ţabeň (část)  
Horní Tošanovice (část)  Panské Nové Dvory  Ţermanice (část)  
Chlebovice (část)  Pazderna  
Kocurovice (část)  Praţmo  
 
že ve dnech: 

13. června 2011 od 8:00 hod. do 17:00 hod.  
15. června 2011 od 8:00 hod. do 17:00 hod.  
16. června 2011 od 8:00 hod. do 15:00 hod.  
 

budou na pracovišti magistrátu ve Frýdku-Místku, ul. Palackého 115, 4. 
nadzemní podlaží, v kanceláři č. 431, předávány vlastnické separáty lesních 
hospodářských osnov Frýdek-Místek, s platností pro období od 1.1.2011 do 
31.12.2020 (dále jen „LHO“). 
 
Vlastníci lesů (s výměrou lesního majetku do 50 ha), nacházejících se ve shora 
uvedených katastrálních územích nebo jejich částech, v případě zájmu vyuţít 
LHO pro hospodaření v lese, obdrţí vlastnické separáty LHO, týkající se jejich 
lesů, na vyţádání bezplatně na základě písemného potvrzení o převzetí. Při 
převzetí vlastnického separátu LHO je nutno předloţit průkaz totoţnosti  
a v případě, ţe vlastnický separát LHO nepřevezme vlastník lesa osobně, také 
plnou moc pro převzetí. Vlastníci lesů, kteří nebudou moci převzít vlastnický 

separát LHO ve shora uvedených termínech, mohou tak učinit na stejném 
místě po dobu platnosti LHO, v úřední dny magistrátu, a to v pondělí a středu 
v době od 8:00 do 17:00 hod., ve čtvrtek v době od 13:00 do 15:00 hod.  
 
Poznámka: U částí katastrálních území se jedná o tu část, která se nachází  
v územním obvodu Lesní správy Frýdek-Místek, se sídlem 739 04 Morávka 
557 (Lesy České republiky, s.p.). 
 
Další informace na úřední desce OÚ Dolní Tošanovice. 
 

 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

NA PRAŠIVOU ZE VŠECH STRAN 
Jan Sládek 

 

Beskydy – 

Prašivá. Místo známé, 

hojně navštěvované, navíc 

s chatou KČT. V místě 

úplně a správně zvaném 

Malá Prašivá (706m n.m.) 

stojí od roku 1921 

turistická chata postavena 

Pobeskydskou jednotou 

slezskou (PJS), pozdějším 

KČST Frýdek. Navíc 

opodál stojí kostelík z dob 

rekatolizačních – z roku 

1640!  

I proto ta tradice, známost místa a velká návštěvnost. Ke svatému Antoníčkovi se 

chodili modlit poutníci. Kdy pouti, přerostly v turistiku? Jeho sochu můţete spatřit 

v údolí. U hlavní cesty z Frýdku na Morávku za obcí Vyšní Lhoty při odbočce na 

Prašivou, vţdy zve k návštěvě místa (4 km). 

Pobeskydská jednota (zaloţena1910) byla jedním z kořenů české turistiky 

v této části Beskyd. Stanovila si úkol náročný, veskrze turistický a odváţný. 

Postavit chatu. Opatrně však zacházejme s označením – první. Ano, první ve 

slezské části Beskyd. A ještě nutno dodat, ţe první - české, protoţe na 

významných vrcholech jiţ stály chaty německého Beskidenvereinu (Javorový, 

Lysá hora, Čantoryje) i v té době jiţ vyhořelé, původní polské schronisko na 

Ropičce. 

Vše signalizuje úporný zápas o zachování českého charakteru tohoto 

koutu naší země – Těšínského Slezska. Předsedou PJS a hlavním iniciátorem  

a organizátorem výstavby chaty byl právník Jan Valeček, rodák z Mikolajic  

u Opavy, později soudce v Jablunkově a Frýdku. Profesní kariéru ukončil jako 

senátní president Nejvyššího soudu v Brně. V dubnu byl uveden do Síně slávy 

české turistiky a při oslavě 90 let chaty mu bude odhalena na Prašivé pamětní 

deska. 

Vztah okolních obcí k místu a chatě na Prašivé nemohl najít lepší 

zviditelnění. V roce 2010 byla otevřena naučná stezka. Zvláštní a ojedinělá. 

Čím? Má hvězdicové uspořádání. Šest výstupových tras se setkává u chaty. 26 

(!) naučných tabulí a dvě výhledová místa informují o širokém okolí - obcích, 

osobnostech, pamětihodnostech, historii i současnosti …Z Nošovic, Horních 

Domaslavic, Hnojníka, Morávky, centra Pražma, Raškovic . 
100 let odboru KČT Frýdek-Místek – původně PJS – oslavily obce, 

turisté a občané tímto dílem. Myslím, ţe to nešlo lépe. Tradice jsou hluboké. V cíli 

všech tras Vás na chatě uvítá proslavený (opravený) medvěd. Nelekněte se. Je 

umístěn za dveřmi vchodu do chaty. 



Cyklotrasy jsou rovněţ vyznačeny. Z širšího okolí – Ostravy, Frýdku, 

Havířova, Českého Těšína, Třince.  

Pěšky, nebo na kole láká k návštěvě. Navíc je cílem vděčným, chata 

Prašivá dobře poslouţí všem turistům.  

 

Nedaleko chaty počíná svůj tok řeka Lucina. Napájí Ţermanickou 

přehradu, teče kolem Havířova a Šenova k Ostravě, kde se pod hradem vlévá do 

Ostravice. Letošní evropská akce Eurorando nás přiměla k označení jejího 

pramene. Stane se tak v sobotu 11. 6. 2011, při pochodu Šenov, Lapačka – 

Prašivá. 

V den státního svátku 28. 9. 2011 se sejdeme u chaty. Oslavíme 90 let 

jejich služeb turistům, 100 let odboru KČT Frýdek-Místek a jako součást 

uvedení do Síně slávy české turistiky odhalíme na chatě pamětní desku Jana 

Valečka. Dosti důvodů se sejít.  

 

Srdečně zveme. 

Info.:  

Mapa: KČT 1:50 000 č. 61-62 Ostravsko, č. 96 Moravskoslezské Beskydy 

Sekce historie KČT oblasti MS Jan Sládek, tel.776 126 091, e.mail: 

kct.sladek@quick.cz 
 
 

O B Č A N Ů M 
 

POZVÁNÍ NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
 
Starosta svolává zasedání zastupitelstva na 14. 06. 2011 v 18 h. v prostorách 

obecního úřadu.  
Pavel Blabla,  

starosta 

 

ODEČET VODNÉHO 

Informujeme občany, že v druhé polovině měsíce června 2011 
proběhne odečet vody za 1. pololetí 2011, které provedou osobně zastupitelé 
obce ve Vašich domácnostech. 

Cena za 1m3 je stále 14,- Kč. 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 – platba za vodné 

MÍSTNÍ POPLATKY 
 

Poplatek za odpady 
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v roce 
2011 platí: 
 fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt  500,- Kč 
 fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo 

sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena 
k trvalému pobytu žádná fyzická osoba  500,- Kč 

 
Poplatek je splatný: 

 jednorázově – nejpozději do 30. 06. 2011 
 nebo pololetně – za první pololetí 2011 do 31. 05. 2011, 

       za druhé pololetí 2011 do 30. 11. 2011. 
 
Poplatek za psa: 
Poplatek ze psů starších 3 měsíce platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo 
právnická osoba, která má trvalý pobyt na území obce. Poplatek je splatný do 
31. 03. 2011. 
Sazba: 
 80,- Kč za jednoho psa, 
 100,- Kč za druhého psa a každého dalšího. 

Pokud si psa pořídíte během roku, poplatek se hradí v poměrné 
výši do 15. následujícího měsíce a to nejméně ve výši 40,- Kč. 

 
Místní poplatky mohou občané jinak uhradit: 

 OSOBNĚ v úředních dnech na OÚ 
PŘEVODEM na bankovní účet: 28525781/0100 KB, a.s., kde VS: 

číslo domu poplatníka.  

ČERNÉ SKLÁDKY ODPADU 
 
Upozorňujeme občany, že sběr a svoz objemného odpadu a směsného 

komunálního odpadu se řídí OZV č. 1/2010.  
Přesto dochází ke skladování objemového i komunálního 

směsného odpadu mimo kontejner a odpadní nádoby k tomu určené, 
zejména na prostranství OÚ u nádob na tříděný odpad. Toto jednání je 
považováno za zakládání černé skládky, která je postihována pokutou 
do výše 50.000,- Kč (z. č.200/1990 Sb.)! 

Pokud občané chtějí odvézt tento odpad mimo dobu, kdy je 
k dispozici kontejner, mohou tak učinit do sběrného dvora v Třanovicích: 
Třanovice č.p. 287, út 10,00 – 15,30 h.; so 09,30 – 11,30 h. 

 



 

K U L T U R A 
 

SPOLEČENSKÉ AKCE MIKROREGIONU STONÁVKA  



 03. – 05. 06. 2011 16. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL 

DOVEDNOSTÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE FEDD 

- hl. program v sobotu, host zpěvačka Kateřina Kouláková , 
semifinalistka X-factor 

- vyhledávání a podpora talentu nadaných dětí mládeže, 
rozvoj kultury, záchrana kulturního dědictví, mezinárodní 
setkání mládeže, rozvoj turistiky, spoluúčast na programech 
EÚ 

- Cílové skupiny: děti a mládež od 5 do 25 let, osoby se 
zdravotním postižením – zapojují se společně s dalšími 
účastníky, velmi oblíbená akce, mezinárodní účast: 
předávání vzájemných zkušeností, rovnocennost, podpora 
mezi dětmi. 

- pořádá Řeka 
 

 08. 06. 2011  ATLETICKÝ TROJBOJ 
- mezinárodní sportovní klání pro děti 1. – 5. třídy ZŠ. 
- areál hřiště Dolní Tošanovice. 

 
 

 18. 06. 2011 od 13 h. RADOVÁNKY 
- v areálu hřiště Dolní Tošanovice 

 
 25. 06. 2011  ZABIJAČKOVÁ MÍSA 

- sportovní akce konaná v Hnojníku. 
 

Hrad Hukvaldy 

 Program na hradě: 

 04. – 06. 06. 2011  ŽIVOT VE STŘEDOVĚKU 

 oživlý hrad aneb poznejte život lidí o 600 let 

zpátky. 

 12. 06. 2011   HUKVALDSKÝ BRNKOT 

 pátý ročník setkání milovníků kytar a dobré 

hudby v hradní mottě. 

 19. 06. 2011   RYTÍŘI NA HRADĚ 

 stateční rytíři a krásné dámy, hradní 

souboje po celý den. 

 24. 06. – 24. 07. 2011  XVIII. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO 
HUDEBNÍHO FESTIVALU JANÁČKOVY 
HUKVALDY 2011 

 

Otevírací doba:   denně mimo pondělí 

   8,00 – 18,00 hodin 

 

Další informace na: 

 www.janackovy-hukvaldy.cz/czhrad.htm 
tel.: 558 699 323, 558 431 524 

 

SENIOR CLUB TOŠANOVICE 

Senior Club Tošanovice informuje účastníky celodenního zájezdu na Dlouhé 

Stráně, který je pořádán ve spolupráci se Senior Clubem Třanovice, že odjezd 

je 8. 6. 2011 autobusem v 6,30 hodin od Chechlůvky.  

Mgr. Naděžda Honzáková,  
předsedkyně sdružení 

 
 

 
 

S P O R T 
 
 

ROZPIS FOTBALOVÝCH ZÁPASŮ MUŽI – ČERVEN 
 
 

 04. 06. 2011  KUNČICE P. O.   TOŠANOVICE 
 
 

 18. 06. 2011  FRÝDLANT ´B´  TOŠANOVICE 
 
 

 
 
 
 
  

http://www.janackovy-hukvaldy.cz/czhrad.htm


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 30. května 2011    
 
 

                                                                                     Pavel Blabla 
                                                                                           starosta obce, v.r.  
 
 

                                                                                              Xenie Starobová  
           místostarostka , v.r. 

 


