
Zpravodaj obce Dolní Tošanovice

* * *  ř í j e n     2 0 1 1   * * *

Na svém mimořádném zasedání dne 7. 9. 2011 zastupitelstvo obce 
s     c h v     á l i l o :  

1.) Kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva.
2.) Uzavření smlouvy o dílo s  firmou Lesostavby Frýdek-Místek a.s. ve 

věci opravy místní komunikace k Jursovým.
3.) Rozpočtovou úpravu č. 4/2011 (příloha č. 1).
4.) Omezení  bezplatného  odevzdávání  nekomunálního  odpadu  do 

sběrného  dvora  v Třanovicích,  a  to  na  maximálně  300kg 
nekomunálního odpadu na číslo popisné ročně

5.) Uhrazení autobusové dopravy do obce Varín na družební akci 

v     z     a l o    n a     v     ě d o m í  :  

1.) Zprávu o hospodaření příspěvkové organizace 
         ZŠ Dolní Tošanovice a MŠ Horní Tošanovice uplynulé období 
        od 1. 1. – 30. 6. 2011.
2.) Rozhodnutí o umístění stavby, a to oplocení R 48, z Magistrátu 

Frýdku-Místku.
3.) Informace  starosty  obce  o  podpoře  návrhu  nového  zákona  o 

rozpočtovém určení daní.
4.) Informace  o  průběhu  projektů  Veřejné  osvětlení  v obci  Dolní 

Tošanovice a Relaxační parčík pro děti.

Informace o uvolnění obecního bytu na místním hřišti

V měsíci  listopadu  2011  se  uvolní  obecní  byt  na  místním  hřišti, 
zájemci o nájem tohoto bytu mohou své žádosti adresovat na 
Obec Dolní Tošanovice, Dolní Tošanovice č. 36, 739 53 do 21. 10. 2011. 
Informace podá starosta obce na tel. 725 141 227

Změna termínu vypínání analogového televizního vysílání pro územní 
oblast Ostrava, a to již k     datu 11. 11. 2011  
 
Více informací na 800 90 60 30  nebo na www.digitalne.tv

Plán sběru a svozu objemných a nebezpečných 
odpadů

Obec: Horní a Dolní Tošanovice
Termín: 15.10.2011

Den: sobota
Způsob sběru:mobilní

 hodina stanoviště sběru
1 8:00 - 8:25 Horní Tošanovice - pila Ručka
2 8:35 - 9:00 Horní Tošanovice - Vyrubaná - Marie - stará cesta
3 9:10 - 9:35 Horní Tošanovice - u panelových domů
4 9:45 - 10:10 Dolní Tošanovice - Chechlůvka
5 10:20 - 10:45 Dolní Tošanovice - Tošanovky (Blahut)
6 10:55 - 11:20 Dolní Tošanovice - Poleniny

Provádíme sběr těchto nebezpečných odpadů:
Barvy a ředidla včetně obalů jimi znečištěných, lepidla a pryskyřice, kyseliny a 
hydroxidy, čistící a odmašťovací prostředky, oleje (mimo potravinářských), 
fotochemikálie, zahradní chemie (zejména pesticidy), monočlánky a autobaterie, 
zářivky a výbojky, obaly se zbytky chemikálií, rtuťové teploměry, léky a léčiva, 
ledničky, mrazničky, hasící přístroje s obsahem freonů, televizory, rádia a 
počítače.

Současně provádíme do dalšího kontejneru sběr objemných odpadů a pneumatik 
(pouze z osobních a dodávkových automobilů v množství do 5 ks). Mezi objemný 
odpad patří díly nábytku, plastové díly a nádoby, matrace , sporáky, pračky aj. 

Pro občany a podnikatele, kteří jsou zaregistrováni v systému nakládání s 
komunálními odpady obce a uhrazují měsíční příp. čtvrtletní poplatky, je sběr, 
svoz a zneškodnění nebezpečných a objemných odpadů bezplatný.

Využijte příležitosti a zbavte se nebezpečných odpadů!
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Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která poskytuje 
sociální služby pro občany z okraje společnosti – materiální pomoc sociálně 

potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost.
 Více na  www: diakoniebroumov.org

VYHLAŠUJE
SBÍRKU  POUŽITÉHO  OŠACENÍ

 Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
 Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, 
 Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky     a 

zbytky látek)
 Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše 

nepoškozené
 Vatované přikrývky, polštáře a deky
 Obuv – veškerou nepoškozenou
 Hračky – nepoškozené a kompletní

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
 ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace,  

koberce – z ekologických důvodů
 nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem 

znehodnotí
 znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční :

dne:                                  ve středu 23. 11. 2011

čas:                                         od 8.00 do 16.00 hodin            

místo:                                Obecní úřad Dolní Tošanovice

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, 
aby se nepoškodily transportem

Děkujeme za Vaši pomoc.

Bližší informace Vám rádi sdělíme:

tel. : 224 316 800, 224 317 203

Informace ze zájezdu občanů Dolních Tošanovic do obce Varín

V rámci přeshraniční spolupráce s obcí Varín na Slovensku, byl 
uspořádán dne 24. 10. 2011 zájezd pro občany Dolních Tošanovic do této obce u 
příležitosti místního Dožínkového jarmarku. V ranních hodinách vyjel téměř plný 
autobus, protože se s námi svezli i fotbalisté TJ Tošanovice, kteří reprezentovali 
naši obec ve fotbalovém turnaji.  Po příjezdu na místo nás přivítal starosta Varína 
p. Williger, a provedl části obce Varín, která má cca 3.700 obyvatel. Následoval 
fotbalový turnaj, ve kterém se naši fotbalisté umístili na krásném 3. místě. Po 
obědě, kdy jsme dostali výborný pálivý guláš, jsme se přesunuli z areálu 
fotbalového hřiště na náměstí, kde se konal jarmark a kulturní program, v němž 
mimo jiné vystoupily místní mažoretky, O5 zapojení – koncert varínských kapel, 
aj. Před odjezdem domů jsme nakoupili u místního výrobce výborné korbáčiky. 
Přálo nám i počasí,  proto lze jen konstatovat, že akce se opravdu zdařila. 
X. Starobová

S  ENIOR   C  LUB   T  OŠANOVICE   
Dolní Tošanovice č.p. 22, 739 53 pošta Hnojník 

Akce SCT: 

20. 10. 2011 v 9h ráno na Obecním úřadě v Horních Tošanovicích 

ARANŽOVÁNÍ VAZEB 

S sebou: květináč nebo misku, sáček písku nebo hlíny, nůž, zahradní 
nůžky, větve jedle, túje apod., šišky, slaměnky a jiný využitelný materiál. 

25. 10. 2011 v 9 h ráno na Obecním úřadě v Horních Tošanovicích 

ZDOBENÍ PERNÍKU 

Materiál zajištěn. 
Občerstvení a svoz od domů na místo je zajištěn. 

10. 12. 2011 PREZENTACE NAŠICH VÝROBKŮ NA VÁNOČNÍ 
VÝSTAVĚ V HORNÍCH TOŠANOVICÍCH. 

Těší se na Vás Mgr. Naděžda Honzáková, předsedkyně sdružení.



K U L T U R A

Koncert hudebního souboru

V sobotu 29. října 2011 od 16 hodin 
v Modlitbně církve adventistů s.d.,Vojkovice č. 74pod vedením Miriam DýrrovéV programu vystoupí hudebníci s těmito nástroji: housle, violoncello, zobcová flétna, klavír, kytara, pozounMluveným slovem bude provázet David Stebel
Lekce smíchu a zpěvu

 aneb humor a muzikál

Petr Martinák - moderátor, imitátor a bavič

a pražští umělci Katka Kenardžievová,  Lucka Nováková

sál Obecního úřadu Smilovice

vstupné  130,- Kč

Předprodej vstupného :
Místní knihovna ve Smilovicích
 
PONDĚLÍ a  STŘEDA 10 – 17 hodin
ČTVRTEK  14 - 16 hodin
 
tel: 558 694 923
e-mail: knihovna.smilovice@smilovice.cz

Relaxační parčík pro děti v     areálu místního hřiště  Koncem měsíce září byl zprovozněn nový Relaxační parčík na místním hřišti,  jsou zde houpačky, prolézačky se skluzavkou  pro děti, lavička, venkovní stůl na stolní tenis.  Na tento projekt nám byla přidělena dotace ve výši 220.000,- Kč z Ministerstva pro místní rozvoj.

mailto:knihovna.smilovice@smilovice.cz


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

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

Marcela PiontkováTel.: 603 358 616                             Pedikůra, manikůra a nehtová modelážmpiontkova@seznam.cz                     v pohodlí Vašeho domova
                                                           nebo v budově Obecního úřadu ve Vojkovicích

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 Tošanovicetelefon,fax: 558 636 215e-mail: urad@dolnitosanovice.cz, www.stonavka.czNepravidelný výtisk, zdarmaV Dolních Tošanovicích dne 10. 10. 2011Pavel Blabla, starosta obce, v.r.Xenie Starobová, místostarostka, v.r.
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