
Zpravodaj obce Dolní Tošanovice
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Na svém zasedání dne 26. 7. 2011 zastupitelstvo obce s     c h v     á l i l o :  

1.) Kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva.
2.) Pověření starosty na podepsání Smlouvy o dílo na realizaci projektu 

Relaxační parčík se společností SPORT CLUB s.r.o., Bahno.
3.) Pověření starosty na podepsání Smlouvy o dílo na realizaci projektu 

Veřejné osvětlení v obci Dolní Tošanovice se společností Pavel Riedel, 
elektroinstalace, servis, Smilovice.

4.) Souhlas  na  stavbu  přípojky  NN,  Cymorková  M.  (č.j.:  D_Tos 
211/2011/Scheb).

5.) Povolení  výjimky  z počtu  dětí  v ZŠ  (č.j.:  D_Tos  192/2011/Scheb) 
podle § 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, vyhlášky 
č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání.

6.) Povolení  výjimky  z počtu  dětí  v MŠ  (č.j.:  D_Tos  193/2011/Scheb) 
podle § 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb.,  školského zákona, a § 2 
odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání.

Dále zastupitelstvo projednalo zprávu kontrolního výboru, termín 
jednání  o  návrhu územního  plánu Horní  Tošanovice  na  Magistrátě  ve 
Frýdku-Místku a také vyslechlo vystoupení hosta pana M. Dordy, který 
přednesl zastupitelstvu své postřehy a návrhy z dění v obci.

Jarmark,  přátelské fotbalové utkání, kulturní program v     obci Varín  

 Dne 24. 9. 2011 se koná v naší partnerské obci Varín na Slovensku, v rámci 
přeshraniční spolupráce,  tradiční Jarmark (prodej výrobků, zeleniny, 
květin), od 9.00 hodin fotbalový turnaj za účasti družstva TJ Tošanovice, 
po 13. hodině kulturní program (varínské mažoretky, koncert varínských 
kapel,  atrakce pro děti).
Doprava na tuto akci je zajištěna pro naše občany bezplatně, autobus 
odjíždí v 7.20 hodin od Chechlůvky, návrat ve večerních hodinách.
Na tuto akci je nutné se závazně přihlásit na tel. 734 315 811 u p. Starobové, 
protože počet míst je omezen.

 

Kominík

V pátek  30. 9. 2011 a v sobotu 1. 10. 2011 bude v naší obci přítomen 
kominík, který bude obcházet všechny rodinné domy.  Kromě samotného 
čištění komínu v ceně do 250,- Kč, nabízí i kontrolu komínů dle nařízení 
vlády č. 91/2010, včetně čištění komína za 540,- Kč ( za každý další 
spotřebič již jen 240,-  např. krb), která je 1x ročně povinná pro každého 
majitele rodinného domu.

Upozornění – Sběrný dvůr Třanovice

Upozorňujeme občany, že ve Sběrném dvoře v Třanovicích lze odevzdávat 
bezplatně jakékoliv množství komunálních odpadů, ale nekomunální 
odpady (např. stavební suť) , budou bezplatně odebírány pouze 
v omezeném množstí, a to max. 300 kg na číslo popisné (tzn. rodinný 
dům),  částka za odevzdaný nekomunální  odpad nad tento limit bude 
občanům vyfakturována Obcí Dolní Tošanovice, která uskladnění a 
likvidaci těchto odpadů hradí.

Práce obecním traktorem

Od měsíce září 2011 bude zajišťovat práce obecním traktorem pan 
Stanislav Mitura, tel. 737 809 493

Máte uhrazeny poplatky za odpady, psa, vodné ?

Veškeré poplatky mohou občané uhradit:

OSOBNĚ v úředních dnech na OÚ ( po, st: 7,30 – 16,30 h.)
PŘEVODEM na bankovní účet: 28525781/0100 KB, a.s., kde VS: číslo domu 
poplatníka. 
DO POZNÁMKY PROSÍM UVEĎTE O JAKOU PLATBU SE JEDNÁ: odpady, 
pes, vodné

 



DIGITALIZACE 2011Digitální televizní vysílání je modernější způsob přenosu televizního signálu, který umožní lépe nakládat s frekvencemi, na nichž televizní stanice vysílají.
ANALOG V     ÚZEMNÍ OBLASTI OSTRAVA končí   30. LISTOPADU   
2011

Zemské  analogové  TV  vysílání  z vysílačů  velkého 
výkonu Ostrava – Hošťákovice, Frýdek Místek – Lysá Hora, 
Nový  Jičín  –  Veselský  kopec  bude  30.  listopadu  2011 
ukončeno.   Na většině  územní  oblasti  Ostrava  tak nebude od listopadu  možné  „přes  anténu“  přijímat  analogově  žádný televizní  program.  Na  blížící  se  termín  vypnutí  analogových vysílačů budou diváci, kteří signál příslušných vysílačů přijímají, upozorněni  zobrazením  piktogramu  se  čtyřmi  čtverečky, 
informační lištou a  spoty.

Pro  další  příjem  televizního  signálu  je  třeba  se rozhodnout,  zda  zůstat  i  nadále  u  zemského  (přes  anténu) televizního  vysílání,  nebo  využít  satelitní,  kabelovou  nebo internetovou (IPTV) televizi.Při volbě zemského televizního vysílání je třeba zakoupit buď set-top-box (převaděč signálu) a zapojit jej mezi anténu a televizor, nebo nový televizor s vestavěným digitálním tunerem.Těch,  kdo nyní  přijímají  televizi  přes kabel,  satelit  nebo internet,  se  ukončení  zemského  analogového  vysílání  nijak netýká a televize jim i bez úprav bude fungovat standardně i po 30. listopadu.

KDE HLEDAT INFORMACE O DIGITALIZACI?

Na webových stránkách - www.digitalne.tv- Hlavním  zdrojem  informací  o  přechodu  na  digitální televizní vysílání- Naleznete zde aktuality spojené s digitalizací, interaktivní mapku a vyhledávač obcí,  který ukáže termíny zapínání digitálního  signálu  a  vypínání  signálu  analogového  pro konkrétní region či obec,- odpovědi na nejčastější dotazy. - celá řada materiálů ke stažení 
Na infolince - 800 90 60 30- bezplatná telefonní linka. - Zkušení  operátoři  zde  zodpovídají  dotazy  ohledně digitalizace televizního vysílání v pracovní dny od 8 do 19 hodin. 
Na seminářích nebo u digihlídek- Digihlídky jsou týmy promotérů,  kteří  mohou poradit  s přechodem na digitální  vysílání  přímo v konkrétní  obci. V průběhu září,  října a listopadu navštíví  přes 100 obcí v územní oblasti Ostrava. - Před vypnutím analogu budou rovněž probíhat semináře o digitalizaci pro veřejnost, kam mají občané možnost přijít se informovat.Celý článek najdete na www.dolnitosanovice.cz v sekci Informace obecního úřadu – DigitalizaceZdroj: www.digitalne.cz, smart point

http://www.digitalne.cz/
http://www.dolnitosanovice.cz/
http://www.digitalne.tv/


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

Pořádá dne 4. 10. 2011 exkurzi do Marlenky,
 výrobny medovníku ve Frýdku.Odjezd v 8.30 hod. od Chechlůvky, svou účast závazně nahlaste na obecní úřad, tel. 558 696 215.Plánovaný výjezd na Lysou horu se neuskuteční z důvodu plné kapacity autobusu až do konce sezóny.Další plánované akce:- konec října: vazba květin (dušičkové a adventní aranže)- listopad: zdobení perníků

Mgr. Naděžda Honzáková
předsedkyně sdružení

K N I H O V N A 

KNIHY ZDARMAPo  revizi  knižního  fondu  v místní  knihovně   byly  některé  starší  tituly 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

ZMĚNY V     KNIHOVNĚ  Knihovna  Dolní  Tošanovice  byla  připojena  do  seznamu  knihoven s elketronickým katalogem knih. Nyní si může každý čtenář najít na webových stránkách místní knihovny nejrůznější informace o naší knihovně: 
www.dolnitosanovice.knihovna.info

Nejdůležitější funkce:
& přes  odkaz  online  katalog můžete  zjistit,  kterými  knihami  naše knihovna disponuje, které má nově zapůjčené z regionálního fondu  a zda je kniha volná. 
& přes  odkaz  online  katalog  –  Vaše  čtenářské  konto:  každý  zjistí, které  knihy  má  půjčeny  a  jak  dlouhou,  kdy  je  nutné  výpůjčku prodloužit  nebo naopak knihu z důvodu rezervace jiným čtenářem vrátit.Čtenářské konto je v provozu od 1. 8. 2011 ve zkušební verzi a plně od 1. 9. 2011.

Přihlašovací údaje obdrží každý čtenář při 
nejbližší návštěvě knihovny.

          FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ  POKRAČUJE

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.

http://www.dolnitosanovice.knihovna.info/


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

Marcela PiontkováTel.: 603 358 616mpiontkova@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

**************************************************************
Zemní a výkopové práce pásovým bagrem     Fluksa 608 877 165

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  12 . září 2011   
                                                                                       Pavel Blabla                                                                                       starosta obce, v.r.                                                                                         Xenie Starobová         místostarostka , v.r.

mailto:mpiontkova@seznam.cz

