
Zpravodaj obce Dolní Tošanovice 
 

* * *  listopad 2 0 1 1   * * * 
 

 
ZPRÁVA Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE  

ZE DNE 16. 11. 2011 
 
Dne 16. 11. 2011 se konalo 9. zasedání zastupitelstva obce Dolní Tošanovice 

v prostorách Obecního úřadu, které mimo jiné: 
 

S c h v á l i l o : 
 Kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva. 
 Rozpočtové opatření č. 5/2011 
 Rozpočtový výhled na roky 2012 – 2021 
 Vykoupení nově vyměřených částí komunikace směrem 

k Jursovým za cenu 5,-Kč/m2 
 Smlouvu o zřízení věcného břemene (číslo IP-12-8009145/02) 
 Dofinancování provozu Základní školy na rok 2011 částkou 

50.000,- Kč. 
 Finanční dar na dofinancování provozních nákladů ISÚ Komorní 

Lhotka ve výši 2.000,- Kč. 
 
Dále zastupitelstvo na svém 9. zasedání projednávalo informace 
ohledně dostavby multifunkční budově na hřišti, seznámilo se 
s informacemi starosty ohledně pronájmu obecního bytu na hřišti, 
vyslechlo zprávu finačního výboru z jeho schůzky ze dne 2. 11. 2011  
a také informace o proběhnutí veřejnoprávní kontroly v Základní škole. 
Byl dohodnut termín dalšího zasedání zastupitelstva a to na 15. 12. 2011 
v 17 h. v prostorách Motelu Tošanovice. Na závěr vystoupil se svým 
poděkováním a informacemi k dění v obci host pan J. Dorda. 

 

ODEČET VODNÉHO ZA 2.POLOLETÍ 2011 

Informujeme občany, že budou zastupitelé provádět 

v domácnostech odečet vodného za 2. pololetí roku 2011, a to 

v termínu od 21. listopadu 2011. 

O B Č A N Ů M 
 

MÁTE UHRAZENO ? 
 

Podle Obecně závazné vyhlášky č. 2/2010 čl. 7 je možné 
poplatek, který nebyl zaplacen včas nebo vůbec zvýšit až na 

trojnásobek. 
 

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. 

 
Vodné 
V letním období proběhl v domácnostech zastupiteli obce odečet 
vodného za 1. pololetí 2011. Upozorňujeme, občany že pokud 
nehradí poplatek přímo zastupiteli, je nutné tuto platbu provést 
buď osobně, nebo převodem na účet do 30 dní, ode dne, kdy odečet 
ve Vaší domácnosti proběhl. 
 
 
Veškeré poplatky mohou občané jinak 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 

 
 

 



HARMONOGRAM SVOZU ODPADŮ V ROCE 2012 
 
Směsný komunální odpad- popelnice 110 l, 1 100 l, pytle černé 

Svozový den Četnost svozu 

čtvrtek 
1x týdně - každý týden 

1x 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 2/8/14/20/26//32/38/44/50/ 

 
 Ing. Rucki 
 

 
OBČANSKÉ PRŮKAZY 

 
Od 1.prosince 2011 již nebude možno podat žádost o vydání 

občanského průkazu na matričním úřadě v Hnojníku. Toto budou moci 
občané učinit už pouze na úřadě v Třinci nebo ve Frýdku - Místku, dle 
trvalého bydliště.  

Taktéž už nebude možnost podat žádost nemohoucího občana 
zástupcem. Jelikož bude vyžadována osobní přítomnost žadatele z důvodu 
fotografování na místě. Po imobilní občany bude zřízena mobilní služba.  

Do 30.11.2011 může žádost podat za ně zástupce a vyhnout se pak 
případným problémům např.  s výběrem důchodu a neplatným občanským 
průkazem. 

 
Lucie Radová 
Matrikářka,Obecní úřad Hnojník 

 
Zároveň upozorňujeme občany na základě informací z ministerstva vnitra 
České Republiky, že na matričních úřadech bude probíhat omezený provoz ve 
výdaji určitých typů dokladů v období od 18. 11. do 31. 12. 2011. Věnujte 
prosím proto zvýšenou pozornost následujícím informacím:  

 
 



Sdružení spotřebitel net 
 

Občanské sdružení Spotřebitel net je neziskovým sdružením 
založeným za účelem obrany spotřebitelů v ČR. Naším cílem je 
zejména rozšiřovat osvětu mezi spotřebiteli o základních 
spotřebitelských právech a pomáhat těm, co se již dostali do 
konkrétního problému. K řešení spotřebitelských problémů, 
případně i jiných právních problémů, mají spotřebitelé k dispozici 
spotřebitelskou poradenskou linku a osobní poradny, které jsou 
v Praze a dalších městech. Vedle řešení konkrétních 
spotřebitelských problémů je neméně důležitou činností našeho 
sdružení rovněž snaha o osvětu spotřebitelů, tedy jakási prevence, 
jak bylo naznačeno výše. Za účinnou formu prevence považujeme 
tvorbu článků se spotřebitelskou tématikou, jež se pravidelně 
objevují na našich webových stránkách www.spotrebitel.net. Dále 
pořádáme  
i celou řadu přednášek na středních a základních školách, kde se 
věnujeme základům spotřebitelského práva a finanční gramotnosti. 

Dovolujeme si vás informovat, že naše sdružení čerstvě 
otevřelo osobní poradnu ve Frýdku – Místku. Poradna je otevřena 
každý lichý týden v sobotu od 9 do 12 hodin. V případě, že se zvýší 
poptávka, je naše sdružení připraveno provozovat tuto poradnu 
každý týden v tomto čase. Poradna se nachází na třídě T. G. 
Masaryky č. 650, Frýdek – Místek v kanceláři senátorky paní Ing. 
Evy Richtrové. 
 

Objednávky se realizují na telefonu 777 65 52 65. 
 

Poradna je bezplatná. 
 

Věříme, že tímto způsobem budeme opět o něco blíže 
spotřebitelům, kteří naši pomoc potřebují. 
 

Za sdružení spotřebitel net 
Ondřej Daněk, právní poradce 

 

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

AKCE SENIOR CLUBU TOŠANOVICE 
 

 10. 12. 2011   VÁNOČNÍ VÝSTAVA  
o Výstava našich výtvorů proběhne v Horních Tošanovicích, 
o Členové SCT poté pokračují na BENEFIČNÍ KONCERT ve 

Stříteži (odvoz a přívoz zajištěn) 
o srdečně zveme všechny příznivce Senior Clubu Tošanovice, 

máme se čím, pochlubit! 

 

 18. 12. 2011 v 15 h.  ADVENTNÍ MINIKONCERT 
o v kapličce sv. Cyrila a Metoděje v Dolních 

Tošanovicích 
 

 
 17. 01. 2012   SCHŮZE ČLENŮ SCT 

o Na OÚ v Horních Tošanovicích 
o Program: 

 uvítání nových členů, 
 výběr členských poplatků, 
 příprava akcí na rok 2012, 
 diskuze. 

Nebuďte sami, přijďte mezi nás! 
Mgr. Naděžda Honzáková, předsedkyně sdružení 

 

http://www.spotrebitel.net/


 

 
 

S P O R T  

 

ZUMBA® 
ZUMBA® je dynamický ZÁBAVNÝ fitness program, který v sobě 

spojuje prvky aerobního cvičení a latinsko-amerických tanců.  

ZUMBA® je založena na principu intervalového kardio tréninku, kde se 

střídá svižná část s pomalejší a v této kombinaci dochází ke spalování 

tuků a efektivnímu formování CELÉHO těla (nejvíce v oblasti trupu, 

budete tedy mít štíhlý pas a pevné bříško). Cvičí se na úžasnou veselou 

motivující hudbu, která Vám sama hýbe tělem !!! Nemusíte se bát, že 

byste během lekce nestíhali! Lekce Zumba fitness® zvládne úplně 

každý, nepotřebujete mít žádné taneční či fitness zkušenosti, je 

navržena pro každého bez rozdílu věku, váhy či kondice. Není vůbec 

nutné dokonale napodobovat pohyby instruktorky. Ta je pro Vás pouze 

"inspirací".... Můžete si pohyby provádět, jak se Vám chce a podle toho, 

jak se právě cítíte. Choreografie jsou jednoduché a na lekcích se 

opakují, takže po pár hodinách je budete umět "zpaměti". Při hodině si 

ani neuvědomíte, že cvičíte, nemusíte přemýšlet nad žádnými složitými 

kroky a budete se cítit jako na party. Nebudete se dívat na hodinky, 

jako na jiných cvičeních :)  

ZUMBA® je úžasná pro mysl, tělo i duši. Využívá základní kroky 

především salsy, reggaetonu, merengue a cumbie, objevuje se také 

tango, flamengo, samba, bhangra, belly dance, axé, calypso a mnohé 

další.  

 

 

OPĚT ZAČÍNÁME CVIČIT ZUMBU® S MÍŠOU,  

PŘIPOJTE SE K NÁM!!! 

 
Obecní úřad Horní Tošanovice 

Středa 18,00 – 19,00 hod. 

50,- Kč/hod. 

Boty na přezutí s sebou 

 



 

M Í S T N Í    K N I H O V N A    
D O L N Í    T O Š A N O V I C E 

 
VYHODNOCENÍ FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE 

 
Celý rok probíhala pod záštitou místní knihovny fotografická 

soutěž „Život v Dolních Tošanovicích“. Celkem vybírala komise ze 14 
fotografií. Všechny fotografie, které se soutěže zúčastnily, si můžete 
prohlédnout na výstavě v knihovně, která proběhne od 5. 12. 2011 
do 31. 1. 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. místo:   

Ivana Honzáková s fotografií „Západ slunce na Poleninách“ 
 

2. místo:  

Tereza Grygarová s fotografií „ Dominanta obce“ 
 

3. místo:  
Eva Grygarová s fotografií „ Cesta“ 

 

 

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili fotografické soutěže za jejich 

příspěvky. 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

************************************************************** 
 
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  21. listopadu 2011    
 
 

                                                                                     Pavel Blabla 
                                                                                           starosta obce, v.r.  
 
 

                                                                                              Xenie Starobová  
           místostarostka , v.r. 

 


