
Zpravodaj obce Dolní Tošanovice 
 

* * *  červen 2 0 1 1   * * * 
 

 
ZPRÁVA ZE 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE  

ZE DNE 14. 6. 2011 
 
Dne 14. 06. 2011 se konalo 6. zasedání zastupitelstva obce Dolní Tošanovice 

v prostorách Obecního úřadu, které mimo jiné: 
 
S c h v á l i l o : 

1.) Kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva. 
2.) Zprávu o hospodaření obce Dolní Tošanovice za rok 2010 s výhradou 

a Přijetí nápravného opatření 
3.) Závěrečný účet obce Dolní Tošanovice za rok 2010. 
4.) Kontrolu hospodaření obce Dolní Tošanovice za uplynulé období 01-

05/2011. 
5.) Rozpočtové opatření obce Dolní Tošanovice č. 3/2011. 
6.) Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku 

obcí Sdružení obcí povodí Stonávky za rok 2010. 
7.) Závěrečný účet Sdružení obcí povodí Stonávky za rok 2010 bez 

výhrad. 
8.) Novou zřizovací listinu příspěvkové organizace ZŠ Dolní Tošanovice 

a MŠ Horní Tošanovice v návaznosti na novou legislativu 
9.) Poskytnutí finančního příspěvku ve formě daru pro sdružení rodičů 

na dětské Radovánky, které se konají 18. 6. 2011. 
10.) Poskytnutí finančního příspěvku SDH Dolní Tošanovice ve formě 

finančního daru na pohárovou soutěž 2011. 
11.) Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2011 o místních poplatcích. 
12.) Prodloužení provozu betonárky Skanska Transbeton, s. r. o., 

Vojkovice. 
13.) Smlouvu o uzavření smlouvy budoucí o připojení odběrného 

zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) – 
ČEZ Distribuce, a. s. 

 
Dále zastupitelstvo projednalo Zprávu ZŠ Dolní Tošanovice a MŠ 

Horní Tošanovice, p.o.  o svém hospodaření za uplynulé 1. čtvrtletí roku 
2011, podání dvou veřejných výzev „Veřejné osvětlení v obci Dolní 
Tošanovice“ a „Relaxační parčík“. Byla podána žádost o dotaci na objekt 
TJ, která bude doporučena SZIFu MAS Pobeskydím pro uznání. 

Zastupitelé se shodli na nutnosti opravy komunikace od Jursových 
k motelu, která proběhne v letošním roce a byli informováni o zahájení 
melioračních prací na pozemku pana Janika. 

 

O B Č A N Ů M 
 

PROVOZNÍ DOBA OÚ V OBDOBÍ LETNÍCH PRÁZDNIN 
 

Oznamujeme občanům, že v týdnu: 

04. 07 – 08. 07.  a 18. 07. – 22. 07. 2011 
bude Obecní úřad Dolní Tošanovice  

u z a v ř e n  
z důvodů čerpání řádné dovolené. 

Mimo tyto dva týdny zůstává provozní doba i o letních prázdninách stejná. 
 

Úřední dny: 
Pondělí, středa 07,30 – 16,30 (tyto dny jsou určeny pro styk s veřejností) 
 
Ostatní dny: 
Úterý  07,30 – 15,15 
Čtvrtek   07,30 – 14,15 

 

 
UPOZORNĚNÍ - POČET ODPADNÍCH NÁDOB 

 
Vyvážení odpadních nádob v naší obci zajišťuje společnost Nehlsen, 

která dle uzavřené smlouvy vyváží pouze odpadové nádoby (popelnice) 
opatřené příslušnou známkou a nahlášené této společnosti.  
 Pokud někdo vlastní více než 1 odpadovou nádobu (tzn. 2 a více),  
je nutné nahlásit jejich aktuální počet na Obecní úřad osobně nebo 
telefonicky na tel. 558 696 215. 

Jestliže má nějaký rodinný dům více odpadových nádob, budou 
vyvezeny pouze ty zaevidované, přestože mají všechny příslušnou známku. 

Dále nás společnost Nehlsen upozornila, že nebudou vyvezeny ty 
odpadní nádoby, které obsahují stavební odpad, tříděný odpad nebo jiný 
odpad, který do obyčejných svozových nádob na komunální odpad 
nepatří. 

Pavel Blabla,  
starosta 

 

 
 

 

 



 
 

K U L T U R A 
 

SPOLEČENSKÉ AKCE MIKROREGIONU STONÁVKA 
 
 02. 07. 2011  JEDEME DÁL 

 pořádá SSK Komorní Lhotka 
 
 09. 07. 2011  ČERVENCOVÁ NOC 

 akce konaná v Komorní Lhotce 
 
 16. 07. 2011  SRNČÍ HODY 

 tradiční akce myslivců konaná v K. Lhotce 
 
 

 
 22. – 24. 07 2011 SLEZSKÝ SRAZ DVOUTAKTŮ 

 Veterán Trabant klub Bohumín ve 
spolupráci s obcí Řeka, Vás zve na Slezský 
sraz dvoutaktů, pořádaný v Obci Řeka – na 
konečné 
www.vtkbohumin.net 

 
 30. 07. 2011  LIGOTSKÝ JARMARK 

 akce konaná v obci K. Lhotka 
 

 

Hrad Hukvaldy 

 Program na hradě: 

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

 02. -03. 07. 2011 BYLO – NEBYLO 
 netradiční prohlídky hradu s průvodcem 
 můžete spatřit postavy, které se vážou 

k historii hradu 
 
 05. 07. 2011  VE JMÉNU BOHA 

 tentokráte při oživlých prohlídkách  
s Cyrilem a Metodějem 

 
 06. 07. 2011  VE JMÉNU PRAVDY 

 oživlá historie tentokráte i s Janem Husem 
 
 09. 07. 2011  STRAŠIDELNÝ VEČER 

 tradiční sjezd strašidel, 
bubáků a jiných bytostí na 
hradě 

 

 16. 07. 2011  RYTÍŘI NA HRADĚ A VEČERNÍ SHOW 
 sobota věnována rytířům a jejich soubojům 
 irský večer - kapela Acoustic Irisch a noční 

ohnivé vystoupení 
 
 
 

http://www.vtkbohumin.net/


 30. 07. 2011  ZA PRAVDU A KALICH - PÁTÝ ROČNÍK 
   DOBÝVÁNÍ HRADU HUKVALDY  

HUSITSKÉ VÁLKY 

 hrad plný rytířů, krásných dam, dobová 

ležení, středověké tržiště  
 
 
 
 

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 

 

HAPPY DAY V HYUNDAI 
 

 09. 07. Od 13,00 do 21,00 h. HAPPY DAY V HYUNDAI 
(NOŠOVICE) 

o den otevřených dveří v Hyundai Motor Manufacturing Czech 
o doprovodný program: hudební skupina Buty a další. 

 
 

S E N I O R   C L U B   T O Š A N O V I C E  
 

SETKÁNÍ ČLENŮ SENIOR CLUBU TOŠANOVICE 
 

Dne 12. 07. 2011 v 10,00 h. se koná setkání členů Senior Clubu 
Tošanovice v prostorách motelu Dolní Tošanovice. 

Program: hodnocení konaných akcí, návrhy na další akce v následujícím 
období, volná diskuze. 
 
Těším se na Vás. 

Mgr. Naděžda Honzáková 
předsedkyně sdružení 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

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


 

 

K N I H O V N A  

LETNÍ PROVOZNÍ DOBA MÍSTNÍ KNIHOVNY DOLNÍ TOŠANOVICE 

Oznamujeme čtenářům, že místní knihovna Dolní Tošanovice bude ve dnech: 

 
04. 07 – 08. 07.  a 18. 07. – 22. 07. 2011 

u z a v ř e n a. 
O prázdninách bude knihovna mimo výše zmíněné dny otevřena jako během 
roku: 
 

 Pondělí, středa  7,30 – 16,30 h.    
 

 

 
PROJEKT ČTENÍ POMÁHÁ 

 
V mísní knihovně Dolní Tošanovice máte možnost se zapojit do projektu Čtení 
pomáhá. 

O co jde?  

Máte jedinečnou možnost spojit potěšení ze čtení  
s radostí z pomoci druhým. 

 
V rámci tohoto projektu byly vybrány knížky, které 

jsou rozděleny podle věků čtenářů do 3 kategorií: 1. – 5. třída, 6. – 9. třída a 
střední školy. 

  Vy si knihu půjčíte, přečtete a poté se zaregistrujete na 
www.ctenipomaha.cz, záleží na Vás, zda doma nebo u nás v knihovně. Pak 
zodpovíte na internetu na pár otázek vztahujících se ke knize, získáte 50 
korun. 

  Tuhle odměnu si nemůžete vyzvednout v hotovosti, můžete ji však 
věnovat někomu, kdo čeká na vaši pomoc. Třeba na výcvik pejska, který 
pomůže postiženému člověku, na speciální kolo pro maminku, která nemůže 
chodit, nebo na operace, které vrátí zrak africkým dětem. 

Seznam knih zjistíte buď na www.ctenipomaha.cz nebo u nás 
v knihovně. 
 

Zdroj: www.ctenipomaha.cz 
 

http://www.ctenipomaha.cz/
http://www.ctenipomaha.cz/
http://www.ctenipomaha.cz/


 

KNIHY ZDARMA 
 
V minulých dnech proběhla v místní knihovně revize knižního fondu a starší 
tituly byly vyřazeny. Knihy jsou k dispozici čtenářům i ostatním obyvatelům 
zdarma.  
Tituly jsou rozděleny do těchto kategorií: 
 Dospělí  

o beletrie 
o naučná literatura 
o válečná literatura 
o recepty 

 
 Knihy pro nejmenší 

 
 Knihy pro mládež 

 
 Dobrodružná literatura 

 
Máte-li nějakou oblíbenou knihu nebo jen rádi čtete, přijďte se v době 
otevření knihovny podívat, určitě si vyberete! 

Začínáme 26. 07. 2011. 
 
 

 
 

FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ 
 

Místní knihovna obecního úřadu vyhlásila v říjnu 2010 
celoroční fotografickou soutěž: 

 „ŽIVOT V DOLNÍCH TOŠANOVICÍCH“. 
 

Každý kdo se chce zúčastnit, může dodat maximálně 3 vlastní 
fotografie, které pořídí od 1. 10. 2010 do 1. 10. 2011. Věk účastníků soutěže 
není omezen. Fotografie přineste osobně na OÚ už vyvolané, fotografie na CD 
nebo jiném nosiči se nepřijímají, stejně tak je neposílejte emailem. 
 

Nejlepší fotografie zvolí sami návštěvníci knihovny a vybraná porota. 
Fotografové vybraných prací budou finančně ohodnoceni na slavnostním 
vyhodnocení, které se uskuteční v říjnu 2011. 
 
 

 

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

 
Marcela Piontková 
Tel.: 603 358 616 
mpiontkova@seznam.cz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

  
 

 
 

Mléko ze dvora 

  

Na kravíně firmy TOZOS spol. s r.o. v Horních Tošanovicích je nově  
v provozu mléčný automat. Čerstvé a vychlazené syrové kravské mléko si 
nyní můžete zakoupit každý den v týdnu od 9 do 17 hodin. K místu prodeje 
Vás dovedou informační tabule. 
  

Těšíme se na Vás 
  

Pracovníci farmy skotu 

TOZOS spol. s r.o., Horní Tošanovice 

 



 

 

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  24 . června 2011    
 
 

                                                                                     Pavel Blabla 
                                                                                           starosta obce, v.r.  
 
 

                                                                                              Xenie Starobová  
           místostarostka , v.r. 

 


