č.3/2016
„Obec občanům a občané obci“

Letní přání i prosby
Zdravím Vás
a přeji Vám dostatek času na letní relaxaci a odpočinek při
sluníčku, u vody, v lese,
na horách, i jinde, vždyť je to jedno přece,
hlavně když tělo dál unavené nevleče se…
V červnu nás u příležitosti vernisáže výstavy výtvarníků - rodáků
z Tiché - Leopolda Parmy a Josefa Štefka poctili svou návštěvou
jejich přímí příbuzní, kterým bych tímto chtěla ještě jednou
poděkovat za čas a přízeň, kterou výstavě věnovali. Dík patří i
všem, kteří se podíleli na přípravě samotné výstavy i vernisáže.
Výstavu děl obou mistrů můžete shlédnout do 7. července v místní
výstavní síni v kulturním domě.
Taktéž bych chtěla poděkovat mnoha dobrovolníkům, kteří se
podíleli na organizaci Nadačního dne konaného 25. června v areálu
Mysliveckého spolku Hubert.
Součástí tohoto zpravodaje je vložený list - anketní lístek týkající se návrhů a podnětů z vaší strany ke zvelebování obce.
Prosím Vás tímto, v případě zájmu, o jeho vyplnění a odevzdání
během prázdnin na Obecní úřad v Tiché. Zde je také možno získat
lístky další pro ostatní členy domácnosti.
Vedení obce zvažuje další kolo pořízení kompostérů pro občany
Tiché, ale i vlastníky či nájemce pozemků v Tiché, a dále
v odůvodnitelných případech i lidem, kteří již obdrželi k
výpůjčce kompostér v loňském roce. Zda bude ze strany obce podána
žádost o dotaci na pořízení dalších kompostérů záleží především
na Vašem projeveném zájmu. Proto Vás žádáme o sdělení a uvedení
konkrétního zájmu o kompostér, a to nejpozději do 15. srpna 2016
osobně, telefonicky nebo elektronicky na zdejší obecní úřad
(email: obecni.urad@ticha.cz).
A závěrem snad již jen,
že nešvarem posledních měsíců stává se fakt,
že do areálu mateřské školky někteří z vás vjíždí jako drak.
Proto vás o shovívavost a pochopení prosím,
vždyť do školky rodiče vodit svá dítka musí.

A proto vězte, zákaz vjezdu do areálu máme zde,
neb střet vozidla s osobou by dopadl jistě velmi zle…
Přeji Vám klidné, ve zdraví prožité, letní měsíce.
Děkuji Vám za pozornost, s pozdravem
Mgr. Michaela Štefková,
starostka obce
Tel. kontakt:

tel. 723 990 520

email:

starosta@ticha.cz

Usnesení č. 12 ze zasedání zastupitelstva obce Tichá konaného dne 28.05.2016:
12/253: 1) určuje ověřovateli zápisu Ing. Zdeňka Slačíka a Ing. Lucii Jurkovou, zapisovatelkou
p. Ludmilu Havlovou.
12/254: 1) schvaluje program zasedání zastupitelstva obce
12/255: 1) bere na vědomí kontrolu usnesení č. 11/2016 ze dne 23.03.2016
2) bere na vědomí zprávu starostky obce o probíhajícím jednání ohledně provozování
České pošty v Tiché
12/256: 1) bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Tichá za r. 2015
12/257: 1) schvaluje účetní závěrku obce Tichá sestavenou k 31.12.2015
12/258: 1) schvaluje závěrečný účet obce Tichá za r. 2015 a vyslovuje souhlas s celoročním
hospodařením obce Tichá za r. 2015, a to bez výhrad
12/259: 1) schvaluje účetní závěrku a výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní
škola a mateřská škola Tichá za r. 2015
12/260: 1) schvaluje převedení výsledku hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a
mateřská škola Tichá ve výši 108 287,08 Kč do rezervního fondu
12/261: 1) schvaluje uzavření Nájemní smlouvy k nájmu prostor sloužících k podnikání
v budově pohostinství Fojtství č.p. 261 na pozemku parc.č. 171/1 v k.ú. Tichá na
Moravě s p. M.K., IČ0 3991911, DIČ CZ8406254846, a to na dobu neurčitou
počínaje dnem 01.06.2016
12/262: 1) revokuje usnesení č. 7/146:1) a 7/147:1)
12/263: 1) schvaluje prodej pozemku parc. č. 421/1 v k.ú. Tichá na Moravě dle GP č. 134612/2016 o výměře 394 m2 - orná půda, sourozencům I.H., a A.M, za cenu 40,00 Kč/
1m2, kupující uhradí náklady spojené s prodejem včetně poplatku za vklad do
katastru nemovitostí a daně z nabytí nemovitých věcí
12/264: 1
schvaluje prodej pozemku parc. č. 421/3 v k.ú. Tichá na Moravě dle GP č. 134612/2016 o výměře 13 m2 - orná půda, sourozencům I.H. a A.M. , za cenu 40,00 Kč/
1m2, kupující uhradí náklady spojené s prodejem včetně poplatku za vklad do
katastru nemovitostí a daně z nabytí nemovitých věcí
12/265: 1) schvaluje prodej pozemku parc. č. 420/9 v k.ú. Tichá na Moravě dle GP č. 134612/2016 o výměře 11 m2 - ostatní plocha/ostatní komunikace, sourozencům I.H., a
A.M., za cenu 40,00 Kč/ 1m2, kupující uhradí náklady spojené s prodejem včetně
poplatku za vklad do katastru nemovitostí a daně z nabytí nemovitých věcí
12/266: 1) schvaluje prodej pozemku parc. č. 420/8 v k.ú. Tichá na Moravě dle GP č. 134612/2016 o výměře 67 m2 - ostatní plocha/ostatní komunikace, manželům J.K. a
M.K., za cenu 40,00 Kč/ 1m2, kupující uhradí náklady spojené s prodejem včetně
poplatku za vklad do katastru nemovitostí a daně z nabytí nemovitých věcí
12/267: 1) schvaluje prodej pozemku parc. č. 421/4 v k.ú. Tichá na Moravě dle GP č. 134612/2016 o výměře 18 m2 - orná půda , manželům J.K. a M.K., za cenu 40,00 Kč/
1m2, kupující uhradí náklady spojené s prodejem včetně poplatku za vklad do
katastru nemovitostí a daně z nabytí nemovitých věcí

12/268: 1)
12/269: 1)

12/270: 1)
12/271: 1)
2)
3)
12/272: 1)
12/273: 1)

schvaluje dofinancování pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Tichá
z prostředků obce, a to v maximální výši 550 tis. Kč
schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského
kraje, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, a to v maximální výši
42,11% celkových skutečně vynaložených nákladů na realizaci projektu
„Tělocvična – nutná renovace podlahy a osvětlení“, maximálně však ve výši 160
000 Kč
bere na vědomí informaci o vydaných rozhodnutích starostky obce č. 152, 153, 154,
155, 156, 157, 158, 159, 160, 161/2016/1
bere na vědomí Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Mikroregion Frenštátsko
za rok 2015
bere na vědomí Zprávu o přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí
Mikroregion Frenštátsko za rok 2015
bere na vědomí zápisy č. 1/2015 a č. 2/2015 z jednání dozorčí rady
bere na vědomí zprávu o činnosti finančního výboru – zápis č. 1/2016, 2/2016
bere na vědomí zprávu o nabídce společnosti TRIPON MOBILE s.r.o. na zřízení
mobilní aplikace obce

Usnesení č. 13 ze zasedání zastupitelstva obce Tichá konaného dne 27.06.2016:
13/274: 1) určuje ověřovateli zápisu p. Miroslava Hoppa a Mgr. Alenu Korčekovou,
zapisovatelkou p. Ludmilu Havlovou.
13/275: 1) schvaluje program zasedání zastupitelstva obce
13/276: 1) bere na vědomí kontrolu usnesení č. 12/2016 ze dne 18.05.2016
13/277: 1) schvaluje podání žádosti MMR o podporu z IROP v rámci výzvy: sociální bydlení –
rekonstrukce Fojtství
13/278: 1) schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy s městem Frenštát pod Radhoštěm, se
sídlem nám.. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, IČ 00297852, DIČ
CZ00297852, na působnost silničního správního úřadu ve věcech místních
komunikací dle ustanovení § 40 odst. 5 písm. b) zákona o pozemních komunikacích
ve vazbě na ustanovení § 16 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích s platností
do 31.12.2018
13/279: 1) souhlasí s odkupem pozemku parc. č. 2113/2 v k.ú. Tichá na Moravě o výměře 947
m2 - ostatní plocha – ostatní komunikace za cenu 20 Kč za 1 m2
13/280:
schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2016
1)
Zapojení nepředvídaných příjmů do rozpočtu obce:
1. a) Příjmy:
ODPA 1032 - Podpora ostatních produkčních činností (LH)
Položka 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
374.800,00 Kč
1. b) Výdaje:
ODPA 1032 Podpora ostatních produkčních činností (LH)
274.800,00 Kč
ODPA 5512 Požární ochrana – dobrovol. část (nový automobil) 100.000,00 Kč
Výdaje celkem
374.800,00 Kč
2)

13/281: 1)
13/282: 1)

Přesuny prostředků v rámci ODPA:
Výdaje:
ODPA 6409 Ostatní činnosti j. n.-nespecifik. rezervy
-450.000,00 Kč
ODPA 5512 Požární ochrana – dobrovol. část (nový automobil) 450.000,00 Kč
schvaluje financování projektu „Realizace svozových míst v obci Tichá“
bere na vědomí informaci o vydaných rozhodnutích starostky obce č. 162, 163, 164,
165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179/2016

13/283: 1)
13/284: 1)
2)

bere na vědomí zprávu o neplnění finančního vypořádání s firmou fireTITAL s.r.o.
na základě dohody o ukončení smlouvy o dílo
bere na vědomí zprávu o realizaci elektronické aukce veřejné zakázky „Svoz
odpadu pro město Frenštát p. R.“
pověřuje starostku obce k podání výpovědi stávající smlouvy na svoz odpadu v obci
a k podpisu nové smlouvy s vítěznou firmou elektronické aukce – firma AVE CZ
odpadové hospodářství s.r.o., IČ 49356089

 Termíny vývozu popelnic a tříděných odpadů fa AVE CZ odpadové
hospodářství s.r.o., provozovna Frýdlant n.O. v měsících červenci, srpnu
2016:
- popelnice:
(vždy středa, sudý týden)
červenec
13.07.,
27.07.2016
srpen
10.08.,
24.08.2016
 Platba místního poplatku za odpady na r. 2016:
Pokud jste zapomněli uhradit poplatek za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu dle
platné obecně závazné vyhlášky na r. 2016, jehož splatnost končí 30.06.2016,
dostavte se v co nejkratším termínu na obecní úřad a úhradu proveďte do
pokladny obce, případně převodem na účet:
6023801/0100
sazba 380 Kč na 1 poplatníka, VS - číslo popisné.
 Diakonie Broumov, sociální družstvo, zaslalo poděkování občanům za
sbírku použitého ošacení, za štědrost a ochotu pomáhat. Díky Vám mohou
realizovat v praxi své motto „NEPOTŘEBNÉ VĚCI POTŘEBNÝM“.
 Průjezd závodníků cyklomaratonu Beskyd Tour 2016:
- v sobotu 09.07.2016 – start 9:30 hodin ve Frenštátě p. R. na nám. Míru, pak
průjezd naší obcí směrem na Kozlovice.
 14. zasedání zastupitelstva obce Tichá se bude konat ve středu 14.09.2016
v 17 hodin v kulturním domě v Tiché.
 Středisko Slezské diakonie Karmel Tichá hledá pracovnici na úklid a
případnou pomoc v kuchyni, poloviční úvazek, nástup možný ihned. Bližší
informace na tel. 734 780 233, případně osobně u p. Klepáčové.

V PONDĚLÍ 04.07.2016
BUDE OBECNÍ ÚŘAD V TICHÉ UZAVŘEN!!!!

Info SMS servis – Informace na mobil
Přejete si zdarma dostávat SMS zprávy o dění v obci Tichá na Váš mobilní telefon?
V případě Vašeho zájmu zašlete ze svého mobilního telefonu jednorázovou SMS dle Vašeho
tarifu ve tvaru:
ZADOST O INFO příjmení TICHA číslo popisné
na telefonní číslo 739 078 307

Pořádáte v Tiché nějakou společenskou, kulturní, sportovní nebo jinou akci
a chtěli byste pozvat občany pomocí SMS servisu?
Pokud ano, pište své pozvánky rovněž na telefonní číslo 739 078 307.
Zpětně Vás budeme kontaktovat s podrobnějšími informacemi.
Tato služba je pro občany Tiché zdarma.

Obecní výzva k nedělnímu klidu
Nezadržitelným krokem se blíží léto a s ním spojené prázdniny. Mnoho
z nás se již jistě těší na grilování a posezení s rodinou, známými či přáteli
na svých zahradách a terasách. Jelikož všichni bychom tyto chvíle chtěli
strávit v klidu a pohodě, chceme touto cestou opět připomenout
dodržování klidu v neděli a o státních svátcích. Věříme, že je velmi
příjemné, když se alespoň jedenkrát týdně naše obec přiblíží blaženému
stavu ticha, kterým se pyšníme v názvu naší obce.
Za narušování klidu je vnímána především práce s motorovými stroji jako
např.: sekačky na trávu, motorové pily, cirkulárky, brusky apod.
Samozřejmostí jsou výjimečné situace, kdy je použití hlučné techniky
nezbytné či zanedbatelné – jeden či dva řezy pilou, aby se mohlo
pokračovat dál v nehlučné práci. Sekat trávu nebo řezat dřevo celou
neděli či v den státního svátku se nepovažuje za příliš vhodné.
Pokusme se tedy navzájem respektovat a ctít klid alespoň v neděli a
o státních svátcích.
(Budeme velmi rádi, pokud bude tato výzva rozumně respektována
k obecné spokojenosti a nebude pak nutné vydávat obecně závaznou
vyhlášku, která by již obsahovala jisté sankce, jakož je tomu již v nemálo
obcích v naší republice.)
Ing. Petr Bordovský, místostarosta obce

Mateřská škola Tichá – školní rok 2015-2016
„Umět, to je dočasné, ale rozumět, to je trvalé obohacení ducha.“
Karel Čapek

Školní rok 2015/2016 jsme zahájili v úterý 1.9.2015 s počtem 53
dětí – z toho 25 děvčat a 28 chlapců. Předškoláků bylo 20. Do 1.
třídy ZŠ v Tiché nastoupí 16 dětí – 3 děti mají odročenou školní
docházku, 1 chlapec se odstěhoval.
Během celého školního roku jsme pro děti a rodiče připravovali
tradiční i nové akce a aktivity: divadelní a filmová představení
v MŠ nebo ve Frenštátě p.R., vystupovali jsme s dětmi na akci
Tichánek z.s., spolupracovali jsme na nápravě řeči s logopedkou. Proběhly různé sportovní
a běžecké soutěže a závody v tělocvičně nebo na hřišti, navštívili jsme výstavu místních
zahrádkářů.
Děti mohly pracovat ve třech kroužcích – hudebně-pohybovém, výtvarném nebo
anglickém kroužku, byly připraveny různé pracovní dílny pro rodiče a děti, sbírali jsme
společně žaludy a kaštany pro zvířata v zimě, sušenou pomerančovou a citronovou kůru, a
také starý papír. Na Vánoce si děti pro rodiče připravily vánoční vystoupení v MŠ a
společně se ZŠ byl přichystám vánoční jarmark. Na podzim začaly děti jezdit na bazén do
Frenštátu p.R. Během celého roku se rodiče budoucích prvňáčků mohli účastnit několika
přednášek s tématem: „Předškolákem v pohodě“, zápis do 1. třídy ZŠ proběhl v lednu
2016. Koncem února jezdily děti na lyžařský kurz na Bílou - letos se kurzu zúčastnilo 20
dětí. Skupina šesti předškoláků chodila pravidelně vystupovat na akci OÚ – „Vítání
občánků“ – všem děkuji za aktivitu a ochotu. Koncem února jsme byli odpoledne na
loutkovém divadle v Kopřivnici. Dva členové oddělení Policie ČR ve Frenštátě p.R.
navštívili naši mateřskou školu a seznámili děti s důležitými pravidly chování dětí jak
v mateřské škole, tak i doma, na chodníku, na silnici, při jízdě na kole, při seznámení
s cizími lidmi, apod. Prožitkovým učením jsme s dětmi procvičovali barevné představy
v rámci projektu „Barevný týden“. V březnu jsme nejen vítali probouzející přírodu, ale
také jsme děti učili kladnému vztahu ke knížkám a čtení. Nabízeli jsme rodičům možnost
zakoupení pěkných dětských knížek, navštívili jsme místní knihovnu a v ZŠ nám páťáci
četli známé pohádky. V dubnu jsme sbírali starý papír, společně jsme uklidili naši školní
zahradu, Tichánek z.s. připravilo tradiční akci „Den Země“ a do MŠ přijelo divadlo
s ekologickou pohádkou. Navštívili nás místní hasiči a předvedli dětem práci s hasičskou
technikou. Připravili jsme pro děti projektovou akci s názvem „Čarodějnický týden“. Děti
vystupovaly na akcích OÚ stavění i kácení máje. V květnu proběhl zápis do MŠ.
Vystupovali jsme na školní akademii, byli jsme na dopravním hřišti ve Valašském
Meziříčí. Byli jsme pozváni na výchovný koncert do ZUŠ ve Frenštátě p.R. V červnu jsme
společně oslavili svátek dětí a zhlédli jsme muzikálovou pohádku „Duhová víla“. Jezdili
jsme na různé výlety do blízkého i dalekého okolí.
Konec roku máme naplánovaný společně s rodiči na naší školní zahradě - dopoledne děti
pobaví klaun Pepino a odpoledne se rozloučíme s předškoláky, kteří odcházejí do 1. třídy.
Zároveň odměníme všechny děti, které se během celého školního roku zapojily do

sběrových aktivit - celkem jsme nasbírali: starého papíru – 2420 kg, sušené kůry – 58,5
kg, žaludů a kaštanů – 734 kg .
Všem, kteří se zapojují do aktivit s našimi nejmenšími a učí je aktivně se účastnit všech
činností v obci, děkuji, a přeji krásné prázdniny a příjemnou dovolenou.
Hana Špačková, MŠ Tichá

Zprávičky ze školy
Poděkování
Za 25 let obětavé práce v mateřské škole v Tiché patří uznání a poděkování

paní Haně Špačkové.
Svým taktem a důsledným přístupem se podílela na výchově mnoha dětí, které
trpělivě vedla při jejich objevování světa kolem sebe.
Exkurze za sběr papíru
V letošním školním roce nasbírali žáci 7 580 kg papíru a umístili jsme se na 8. místě mezi
73 přihlášenými školami v počtu kilogramů papíru na jednoho žáka. Velmi potěšující je, že

se letos do sběrové akce zapojili opravdu všichni žáci školy. Odměnou každoročně bývá
exkurze na zajímavá místa našeho regionu. Tentokrát jsme se rozhodli rozšířit znalosti
žáků o životě našich předků. Navštívili jsme Archeopark Chotěbuz, který se rozprostírá na
místě starodávného slovanského hradiště nedaleko Českého Těšína. Archeopark je
rekonstrukcí slovanského sídliště. V nově vybudovaném vstupním středisku na nás čekaly
rozsáhlé expozice o historii, archeologii a přírodě chotěbuzské lokality. Pod vedením
muzejního pedagoga žáci hledali v interaktivních expozicích informace nutné pro vyplnění
pracovních listů. Pak jsme se vydali do repliky slovanského hradiska. Po dřevěném mostě
jsme prošli do čelní komorové hradby, prohlédli jsme si palisádu obklopující celou akropoli
a dobové stavby. Děti si také vyzkoušely některé činnosti jako například mletí obilí na
žernovech, „psaní“ na tabulku ze včelího vosku, tkaní látek. Nejvíce však děti zaujala
střelba z luku. Měli jsme možnost nahlédnout a na vlastní kůži okusit co nejvíce z
každodenního života našich dávných předků.

Úspěch tanečního kroužku

Taneční
kroužek
COOL dance pod
vedením
Martina
Matýska z Tanečního
klubu Antonio se 9.
června zúčastnil ve
Frýdlantu
nad
Ostravicí závěrečné
akademie
školního
roku 2015/2016.
V konkurenci
dvanácti
škol
se
tichavští
tanečníci
neztratili
a
na
základě
hodnocení
odborné poroty, ve
které byl mimo jiné i Zdeněk Chlopčík (porotce úspěšné televizní taneční soutěže
StarDance), získali krásné 3. místo.

Každý měsíc se ve školním kalendáři objeví několik zajímavých aktivit, které kromě radosti
znamenají také pečlivou přípravu a starosti s jejich zajištěním. Děkuji všem, kteří se na
jednotlivých akcích podíleli, přeji hezkou dovolenou a dětem báječné prázdniny.

Mgr. Ilona Hrdá, ředitelka školy

Tichavjané je neznali?
Paní starostka Tiché měla 16. 6. milou
povinnost zahájit pro obec ojedinělou
výstavu tvorby dvou rodáků.
Bylo připomenuto 115 let od narození
Josefa Štefka, lidového umělce,
básníka a výtvarníka a také 125 let od
narození Leopolda Parmy, malíře,
grafika i fotografa. V zaplněném sále
kulturního domu byli přivítáni významní
hosté: dcera J. Štefka, paní Marie
Bartová a jeho dvě vnučky, z Brna
přijala pozvání vnučka L.Parmy paní
Alena Kohoutková. Děkujeme i touto
cestou všem dalším příbuzným za
zapůjčení
vystavených
rodinných
„drahokamů“.
Místnost věnovaná tvorbě L. Parmy
byla instalována odborníky z Muzea
Beskyd ve Frýdku-Místku, odkud je i
veškerá expozice.
Vzpomínané
výtvarníky
projevem
přiblížili přítomným pánové Vratislav
Zeman a Mgr. Petr Juřák.
Významné příležitosti využili v bohatém zastoupení místní spoluobčané, o nichž je
již známo, že se zájmem dovedou přijmout každou kulturní společenskou akci.
Za velmi zdařilou vernisáží je schována ochota organizátorů. Vyzdvihuji hlavně
pana V. Zemana za nápad spojený s hledáním podkladů, paní starostku za záštitu
akce a osobní jednání se zainteresovanými. Paní Pavlíně Stanečkové jsme
vděčni za vytrvalou mravenčí práci při instalaci a hlavně za poutavé pozvánky a
zpracování doprovodných informačních textů. Úspěšnost slavnostního podvečera
posílili lidovými melodiemi členové skupiny Poštár a velmi bohaté občerstvení
zajistil předseda komise pro kulturu a historii obce pan Zdeněk Srněnský. Nyní již
občané Tiché i blízkého okolí znají tvorbu i životní cestu dvou významných
rodáků.
Výstava bude ještě otevřena: 5. - 6.7.2016, vždy v době od 10 do 16 hodin.

Dne 9. září 2016 proběhne pátý ročník
„Den pro Tichou“. Tímto bychom chtěli
vyzvat všechny děti či dospělé osoby,
kteří vynikají ať již ve sportu, zpěvu
či jiné aktivitě, aby se přihlásili
do 15. srpna na email:
tichanekos@email.cz .

Přijďte nám ukázat, co umíte!
I letos se můžete těšit na vystoupení dětí z MŠ a ZŠ, dále na
pěvecké vystoupení „Šátek“, pohádku nejen pro děti, ale i dospělé,
jízdu na koních, malování na obličej, dva skákací hrady, hudební
překvapení a na mnohé další. Balónkový klaun bude tvarovat balónky
v různá zvířátka, květiny, klobouky a další motivy, které se
zrovna zrodí v jeho klaunské hlavě, ale i na přání dětí. Hotové
výtvory pak bude rozdávat všem zúčastněným dětem.
Budeme se těšit na Vaši účast.
Váš Tichánek, z.s.

Hasiči - výjimečné nedělní dopoledne

Na fotbalovém hřišti bylo dne 15.5.
nezvykle rušno. Vysoká kladina,
bariéra, signální terče, vyměřená trať,
plná káď – vše připraveno na premiéru
okrskové soutěže v požárním sportu
mužů a žen. Družstva musela zvládnout
požární útok. Odvážní jednotlivci
zdolali navíc štafetový běh - 100 m
s překážkami.
Výsledné časy našich sice nebyly
nejlepší, ovšem za skvělou přípravu sportoviště místní hasiči vybojovali uznání a současně
děkují za podporu fotbalistům.

Sbor dobrovolných hasičů Tichá pořádá

3. ročník soutěže o pohár starosty SDH Tichá
v sobotu 2. července 2016 v 9:00 hodin
na fotbalovém hřišti v Tiché
pro družstva mladších a starších žáků
v požárním útoku a štafetě dvojic.
„Přijďte povzbudit naše nejmenší hasiče.“

Kvetoucí mosty
Naši Tichávku přetíná cca 20 mostů a lávek. Loni o prázdninách byla zábradlí
natřena studenty. Letos je před námi výzva: nazdobíme si každý svůj most.
K tomuto návrhu dospěli dobří sousedé, J. Halama a J. Mikeska. Okna i
zahrádky si zdobíme truhlíky s květinkami, pokusme se domluvit dva-tři
sousedé a můstek, který spojuje silnici s naším domovem, ozdobme také. Pro
inspiraci si přijďte prohlédnout ozdobená zábradlí mostu k palírně a pekárně viz foto. Nechť při projížďce Tichou každého upoutá po celé léto květinová
výzdoba. Tuto aktivitu podporuje komise životního prostředí.
Obecní úřad nabízí výpomoc: pro tento účel zájemcům proplatí dva truhlíky.

Z tělocvičny do kopců
Pravidelná úterní cvičení pro zralé ženy jsou každoročně doplněna
intenzivnějším několikadenním pobytem v horském prostředí. Na letošní
květnové dny naše paní Libuška Rečková s dcerou Svaťou naplánovaly
turistické výšlapy v okolí Prostřední Bečvy. První společný večer: velkolepý
ohňostroj. Druhý večer: pořádná bouřka. Tato překvapení jsme nemohly
usměrnit, rovněž jsme neměly šanci ovlivnit ranní či večerní rozcvičky, ani
šplhání do hor, kde na vrcholu buď neexistuje hospůdka a nebo je hotel
v rekonstrukci. Fyzickou námahu vystřídaly veselé situace, proto již nyní víme,
že se těšíme opět nejen do tělocvičny, ale i na další výjezd.
Všechny účastnice turistického pobytu děkují obci za finanční podporu našeho
letošního pobytu.
Foto: Příprava na „výplaz“ cestou necestou na Solisko.

Farní okénko
Slova Ježíše Krista se nám často můžou zdát tvrdá a nemoderní. Ježíš,
však nikdy nebyl pohodlný žádné době a jejím rozmarům. Hají vždy
původní Boží záměr, aby člověk, byl člověkem - obrazem samotného Boha,
a aby dosáhl svého cíle, jenž mu byl určen.
Žádostivost, chtíče, materialismus rozbíjejí tento Boží záměr a nakonec i
mezilidské vztahy a lidská srdce. Kolik bolesti a zničených snů dokonce i
traumat si člověk způsobuje těmito svými egoistickými útěky před Bohem
a pravou láskou - což je vlastně i podstata každého hříchu. Máme málo
lásky: k Bohu, a pak i k sobě a k druhým.
Samotný hřích, ještě dříve než je uskutečněn, se totiž rodí v tvrdém
lidském srdci a v něm také dorůstá v uskutečnění, kdy právě tou nejlepší
jeho živnou půdou je lidská pýcha, bezbožnost, požitkářství, jež nemají nic
jiné v úmyslu, než nás zničit.
Opozicí proti pokušení, proti hříchu, je pak sebezápor, půst, pokání - to
jsou zase ty nejlepší půdy pro náš růst, i pro život v Bohu a s
Bohem. Mějme odvahu zříkat se tělesného, aby mohl růst náš duch.
Ano, poklad nadpřirozeného života je nám dán do hliněných nádob
našeho smrtelného těla.
Mnozí si myslí, že to je všechno, ale to je teprve
začátek.
Přeji všem krásné a plodné prožití tohoto léta.
P. Miroslav Horňák

www.fotbalticha.cz
Vážení sportovní přátelé,
soutěžní ročník 2015/2016 je již minulostí a my Vám přinášíme menší ohlédnutí. Rovněž
děkujeme touto cestou všem sponzorům, partnerům a v neposlední řadě také fanouškům za
podporu v právě skončeném soutěžním ročníku!
Muži “A“ – KONEČNÁ TABULKA 2015/2016

Tabulka celková
1 Libhošť

26

15

7

4

53:20

52

2 Starý Jičín

26

16

3

7

71:34

51

3 Jistebník

26

14

8

4

63:26

50

4 Spálov

26

14

8

4

46:25

50

5 Odry

26

14

3

9

73:48

45

6 TICHÁ

26

12

5

9

43:34

41

7 Jeseník nad Odrou

26

8

9

9

39:44

33

8 Kopřivnice

26

9

5

12

35:45

32

9 Vlčovice

26

8

6

12

36:59

30

10 Mořkov

26

7

7

12

32:40

28

11 Kozlovice

26

7

6

13

37:56

27

12 Kateřinice

26

7

4

15

33:59

25

13 Hukvaldy

26

7

2

17

35:56

23

14 Bordovice

26

6

3

17

34:84

21

Střelci “A“ mužstva:

9 branek – Švrček Ondřej, 7 branek – Tománek Martin, 5 branek – Fojtík Pavel, 4 branky –
Fajčák Daniel, 3 branky – Petřík Leoš, Houšťava David, Zdarsa Petr, Suchomel Vítězslav, 1
branka – Sládeček Radim, Mička Jakub, Švrček Radim, Šušla Adam, Hopp Tomáš, Humpolec
Petr
Muži “B“ - KONEČNÁ TABULKA 2015/2016

Tabulka celková
1 Hodslavice

18

15

0

3

51:24

45

1

1

2 Ženklava

18

15

0

3

60:27

43

3

1

3 Nová Horka

18

12

0

6

34:24

36

1

1

4 Mořkov B

18

12

0

6

39:33

35

2

1

5 Kunín B

18

10

0

8

30:23

30

3

3

6 Straník

18

8

0

10

29:30

23

3

2

7 Bludovice

18

6

0

12

27:44

18

2

2

8 TICHÁ B

18

5

0

13

26:34

17

2

4

9 Bernartice

18

5

0

13

26:39

14

3

2

10 Vlčovice B

18

2

0

16

23:67

9

0

3

TABULKY A VÝSLEDKY MLÁDEŽE NALEZNETE
NA NAŠICH INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH !!!
Program “A“ mužstva – letní příprava 2016
Neděle 17.7.
(18:00h.)
Prostřední Bečva – TICHÁ
Sobota 23.7.
(10:00h.)
TICHÁ – Zubří
Sobota 30.7.
Memoriál Josefa Špačka 2016
( SOUČÁSTÍ MEMORIÁLU BUDOU TAKÉ GULÁŠOVÉ SLAVNOSTI 2016 )
Neděle 7.8.
(18:00h.) Brušperk – TICHÁ
* možné změny začátků přípravných zápasů! Pro více informací sledujte náš web!
13.-14.8.

2016

–

začátek

nového

soutěžního

ročníku

I.B

třídy

sk.

“D“

Fotbalisté Tiché již znají také jména všech svých třinácti protivníků pro sezonu 2016/17. Trojici
Libhošť (postup do 1.A třídy), Hukvaldy a Bordovice (sestup do OP) nahradí trio Fulnek,
Ostravice a Fryčovice.
Seznam účastníků 1.B třídy, sk. D pro sezonu 2016/17:
( los nového soutěžního ročníku proběhne 3.7.2016 )
Tichá, Starý Jičín, Jistebník, Spálov, Odry, Jeseník nad Odrou, Vlčovice/Mniší, Kopřivnice,
Mořkov, Kozlovice, Kateřinice, Fulnek, Ostravice a Fryčovice.
SLEDUJ NÁŠ WEB !
Již začátkem července zveřejníme na našem webu hned dvě aktuální novinky! První
novinka se bude týkat změny názvu našeho klubu, druhá novinka pak bude zaměřena na
naše “B“ mužstvo! Podrobné informace se dočtete na webu www.fotbalticha.cz.
V letní přestávce náš web zahálet nebude …
Na našich webových stránkách www.fotbalticha.cz naleznete mnoho dalších informací o právě
skončené jarní části, reportáže, fotografie, rozhovory s trenéry a hráči, společné fotografie
mužstev, kompletní rozpisy, tabulky a spoustu dalšího…
Výbor TJ Sokol Tichá

VÝSLEDKY
TICHAVSKÝCH ZÁPASNÍKŮ
12.3.2016 Jablunkov
Jablunkovský turnaj přípravek v zápase řecko-římském
Jméno
Věková kategorie
Hmotnostní kategorie
Jan Rozsíval
příprava
35 kg
David Janáč
příprava
28 kg
Lukáš Novák
příprava
31 kg
Ondřej Váša
příprava
35 kg
Přemysl Krpec
příprava
35 kg

Umístění
2. místo
2. místo
2. místo
3. místo
4. místo

horní řada: trenéři Bordovský, Zátopek

spodní řada: Krpec, Novák, Rozsíval, Váša, Janáč

V sobotu 2. dubna 2016 se v Chomutově konalo otevřené mistrovství České republiky v zápase řeckořímském kadetů a seniorů. Na tomto otevřeném MČR se našim borcům vybojovat medaili bohužel
nepodařilo. Nejlépe se umístil kadet Václav Petr ve váhové kategorii do 100 kg, kde obsadil 4. místo.
Senior Jiří Zátopek ve váhové kategorii do 130 kg se umístil na 7. místě a Martin Šoukal ve váhové
kategorii do 71 kg se umístil na místě osmém.
9.4.2016 Hodonín
Velká cena Hodonína v zápase řecko-římském
Jméno
Věková kategorie
Hmotnostní kategorie
Jan Rozsíval
příprava
35 kg
Denis Cibulec
příprava
35 kg
Jakub Konvička
příprava
39 kg
Ondřej Váša
příprava
35 kg
David Janáč
příprava
28 kg

Umístění
9. místo
12. místo
7. místo
11. místo
11. místo

16.4.2016 Borohrádek
Velká cena Borohrádku v zápase řecko-římském
Jméno
Věková kategorie
Hmotnostní kategorie
Jan Rozsíval
příprava
35 kg
Denis Cibulec
příprava
35 kg
Ondřej Váša
příprava
31 kg

Umístění
5. místo
7. místo
11. místo

24.4.2016 Nový Jičín
16. ročník Memoriálu Miroslava Rešla v zápase ve volném stylu
Jméno
Věková kategorie
Hmotnostní kategorie
Martin Šoukal
senioři
70 kg
Lukáš Novák
příprava
31 kg
Přemysl Krpec
příprava
35 kg
Ondřej Váša
příprava
35 kg
Jakub Konvička
příprava
39 kg
Jan Rozsíval
příprava
35 kg
Lukáš Bakši
příprava
28 kg

Umístění
1. místo
2. místo
5. místo
11. místo
4. místo
8. místo
6. místo

30.4.2016 Krnov
Velká cena Krnova v zápase řecko-římském
Jméno
Věková kategorie
Lukáš Novák
příprava
Ondřej Váša
příprava
Přemysl Krpec
příprava

Hmotnostní kategorie
31 kg
35 kg
35 kg

Umístění
3. místo
6. místo
8. místo

7.5.2016 Olomouc
XXVII. ročník Memoriálu Josefa Musila v zápase řecko-římském
Jméno
Věková kategorie
Hmotnostní kategorie
Ondřej Váša
příprava
35 kg
David Janáč
příprava
28 kg
Lukáš Novák
příprava
31 kg
Jan Rozsíval
příprava
33 kg
Přemysl Krpec
příprava
35 kg

Umístění
3. místo
3. místo
3. místo
4. místo
5. místo

Petr Bordovský, předseda zápasnického oddílu

J U B I L A N T I:
Srdečné blahopřání – pevné zdraví, spokojenost a pohodu - všem
jubilantům
dožívajícím se významných životních výročí v měsících
červenci a srpnu 2016.
70 let

Pavel Ryška
Stanislava Knollová
Zdeněk Žemba

75 let

Marie Kociánová
Irena Hoppová
Bohumil Štefek
Irena Quardová
Olga Böhmová
Věra Šrubařová

86 let

Kamila Dovalová
František Hlaváč

87 let

Ludmila Hyklová

89 let

Marie Šenková

91 let

Miroslav Ulčák

95 let

Oldřich Havlák

********************************************************

Zdravé a bezpečné léto!
Opět se blíží prázdniny a s nimi spousta volného času pro děti. A aby děti tento svůj volný čas
využily bezpečně a ve zdraví, je hlavně na rodičích, aby svým ratolestem (a také sobě)
připomněli pravidla, jak se chovat nejen v přírodě, ale i doma.
Důležité jsou např. zásady pro rozdělávání ohně nejen na „vyhrazeném tábořišti“:
- oheň rozdělávat pouze za přítomnosti dospělé osoby,
- nikdy nezapalovat oheň v blízkosti lesa (50 m),
- nikdy nerozdělávat oheň za extrémního počasí, např. za silného větru nebo extrémního sucha,
- nikdy neponechávat oheň bez dozoru,
- mít k dispozici dostatečné množství vlastní vody k uhašení ohně pro případ, že je oheň
rozdělán v místě, kde není žádný vodní zdroj,
- nenechávat mladší sourozence a kamarády, aby si hráli nebo seděli v blízkosti ohně
(nebezpečí vznícení šatstva),
- do ohně niky neházet jakékoliv výbušné předměty (zábavná pyrotechnika, nádoby od sprejů
apod.),
- oheň neroznášet po okolí (např. na zapálené větvi),
- oheň vždy pečlivě uhasit dostatečným množstvím vody a ujistit se, že nehrozí jeho samovolné
rozhoření.

Ale nejen oheň je příčinou zásahu hasičů. Děti se rovněž na svých prázdninových toulkách
přírodou často dostanou do blízkosti okrajů skal nebo různých jeskyní a opuštěných štol, ve
městech pak na ně čekají lákadla ve formě lešení, komínů, kanalizace apod., kde hrozí
nebezpečí pádu, závalu, ztráty orientace nebo k zaklínění v úzkých prostorách. V nejhorších
případech může dojít i k nečekanému zaplavení prostor nebo přítomnosti nebezpečných plynů.
Rovněž před hrátkami v takovýchto místech by měli rodiče své děti důrazně varovat.
Velkou letní nástrahou je i koupání na řekách a různých přírodních koupalištích. Skákání do
vody, kdy neznáme její hloubku a přeceňování plaveckých schopností je pravidelnou příčinou
prázdninových tragédií.
Rodiče by si měli také uvědomit, že nejenom v přírodě čekají na vaše děti různé nástrahy.
Proto neponechávat zbytečně v dosahu dětí zápalky, zapalovače, zábavnou pyrotechniku,
svíčky nebo různé chemické přípravky. Upozornit děti, že plynové a elektrické sporáky a jiné
elektrické spotřebiče nejsou určeny ke hraní a k pokusům a experimentům! Rovněž dětem
připomínat, že při odchodu z domu nesmí zapomenout klíče a dále překontrolovat všechny
spotřebiče (sporák, světla, žehlička, varná konvice apod.), ověřit si, zda jsou zavřená okna a že
jsou uzavřeny všechny vodovodní kohoutky.
Tento výčet možných nebezpečí, která číhají na naše děti o prázdninách, kdy mají nadbytek
volného času, není zdaleka úplný a mnohdy nastanou i těžko předvídatelné situace. Ale pokud
se jako rodiče pokusíme alespoň trochu děti na výše uvedená nebezpečí připravit a varovat je
před nimi, můžeme očekávat, že letošní léto proběhne bez úrazů, požárů a jiných mimořádných
událostí.
nprap. Dagmar Benešová
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
územní odbor Nový Jičín
Muzeum Frenštát pod Radhoštěm:
JIŘÍ RAŠKA (1941-2012)
Olympijský vítěz z beskydských hor.
Záštitu nad výstavou převzala starostka Města Frenštátu pod Radhoštěm Mgr. Zdeňka Leščišinová.
Výstava potrvá do 30. října 2016.
Výstava se koná za finanční podpory Města Frenštátu p. R.
JAK VYHRÁT NA OLYMPIÁDĚ
Prázdninový program pro děti a mládež
Účastníci si prohlédnou výstavu Jiří Raška – olympijský vítěz z beskydských hor, seznámí se s životními
osudy významného sportovce a frenštátského rodáka. V rámci programu si vytvoří vlastní obrázek či
figurku lyžaře – skokana.
Ve čtvrtek 28. července 2016 ve 14.00 hodin.
Podkroví Muzea ve Frenštátě p.R.
Vstupné: 30,- Kč
www.muzeum-frenstat.cz

Přejeme Vám krásné
prázdniny a hezkou
dovolenou k načerpání
nových pracovních sil.

STAVÍME PLOTY
www.ploty-ostrava.cz

Stavíme ploty na klíč







Pletivové ploty, svařované sítě
Betonové ploty
Kované ploty
Živé ploty – túje na živý plot
Brány, branky, GARÁŽOVÁ VRATA

www.PLOTY-OSTRAVA.CZ
Tel.: 722 550 000
!!CHOVATELSKÉ POTŘEBY PRO DRŮBEŽ!!
WWW.KREPELKAJAPONSKA.CZ

========================================================================

RESTAURACE FOJTSTVÍ V TICHÉ
zve všechny na

LETNÍ ZÁBAVU
(ŽIVÁ HUDBA K POSLECHU I TANCI)

9.7. 2016
od 19 hodin
- vstupné dobrovolné

Hraje: Petr Janča

- kuchyně do 23.00 hod.
- speciální míchané nápoje
- tombola – ceny z pivovaru Litovel

Vydal: Obecní úřad Tichá
Telefon: 556 858 128

- rezervace možná

červen 2016
MK ČR E 10 155
Email: obecni.urad@ticha.cz

Hledáme TRIO podnětů / návrhů na zvelebení obce Tichá
Vážená paní, vážený pane,
dostává se Vám do rukou anketní lístek, který obsahuje návrhy na utváření / zvelebování
naší obce, jehož cílem je ověřit, zda i Vy cítíte stejné požadavky jako stěžejní.
Prosím, vyberte maximálně 3 návrhy, které jsou podle Vašeho názoru nejdůležitější.
Poslední pole je určeno pro Váš nápad, o kterém si myslíte, že v anketě chybí.
V případě více než tří označených možností je hlasování neplatné.
Vybudování páté třídy v prostorách ZŠ / Navýšení kapacity MŠ
Cyklostezka Tichá - Frenštát p.R.
Cyklostezka Tichá - Kopřivnice
Víceúčelové sportovní hřiště v centru obce
Prostory pro volnočasové aktivity dětí / Nízkoprahové zařízení
Park pro seniory - přírodní fitness
Dům pro seniory
Výstavba / rekonstrukce chodníků : _____________________________________
Přechod pro chodce : _________________________________________________
Rekonstrukce / výstavba veřejného osvětlení : ____________________________
Rozšíření vodovodní sítě : _____________________________________________
Odkanalizování obce : ________________________________________________
Finanční podpora domovních ČOV
Oprava místních komunikací : __________________________________________
Likvidace opuštěných chátrajících budov : ________________________________
Oprava obecních budov : ______________________________________________
Prostor pro Váš návrh :
Anketní lístek, prosíme, odevzdejte v průběhu letních prázdnin 2016 na obecní úřad Tichá.

