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Usnesení č. 20 ze zasedání zastupitelstva obce Tichá konaného dne 08.09.2014:
Zasedání zastupitelstva obce Tichá v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích v platném znění:
20/315:1) určuje ověřovateli zápisu p. Michala Hoffmanna, Ing. Jiřího Adamce,
zapisovatelkou p. Ludmilu Havlovou
20/316:1) schvaluje program zasedání zastupitelstva obce
20/317:1) bere na vědomí kontrolu usnesení č. 19/2014 ze dne 02.06.2014
20/318:
bere na vědomí rozhodnutí starosty obce:
1)
č. 129/2014/1,2, kterým bylo schváleno rozpočtové opatření č. 6/2014
2)
č. 130/2014/1,2, kterým bylo schváleno rozpočtové opatření č. 7/2014
3)
č. 134/2014/1,2, kterým bylo schváleno rozpočtové opatření č. 8/2014
4)
č. 135/2014/1, kterým bylo schváleno rozpočtové opatření č. 9/2014
5)
č. 137/2014/1, kterým bylo schváleno rozpočtové opatření č. 10/2014
6)
č. 140/2014/1,2, kterým bylo schváleno rozpočtové opatření č. 11/2014
7)
č. 144/2014/1, kterým bylo schváleno rozpočtové opatření č. 12/2014
8)
č. 145/2014/1,2, kterým bylo schváleno rozpočtové opatření č. 13/2014
20/319:1,2) schvaluje rozpočtové opatření č. 14/2014
20/320:1) schvaluje poskytnutí účelového daru ve výši 20 000,00 Kč na kompenzaci
nákladů spojených s oslavou 70 let založení TJ Sokol Tichá
20/321:1) schvaluje prodej pozemků parc.č. 321/6 ostatní plocha o výměře 60 m2 a
parc.č. 288/2 jiná plocha o výměře 4 m2 manželům Oldřichu Vašutovi, Horní
Bečva 141, a Martině Vašutové, Lešná 146, za cenu 60,00 Kč / 1 m2 a
kupující uhradí náklady související s převodem (SP návrhu na vklad do
katastru nemovitostí, daň z převodu nemovitostí)
20/322:1) schvaluje vykoupení pozemků parc.č. 312/2 zahrada o výměře 11 m2 a parc.č.
311/2 komunikace o výměře 11 m2 od manželů Oldřicha Vašuta, Horní
Bečva 141, a Martiny Vašutové, Lešná 146, za cenu 20,00 Kč / 1 m2
20/323:1) ve smyslu § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jakožto akcionář společnosti
ASOMPO, a.s., se sídlem Životice u Nového Jičína 194, PSČ 742 72, IČ 258
72 826, deleguje jako zástupce obce pro výkon všech práv akcionáře p.
Luboše Žabku. Delegace zástupce obce, jakožto zástupce akcionáře, je určena
k výkonu všech práv akcionáře jménem akcionáře na valné hromadě dne
08.10.2014, a to k výkonu všech práv akcionáře na této řádné valné hromadě,
nebo náhradní valné hromadě společnosti ASOMPO, a.s., konané za tuto
řádnou valnou hromadu. Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc ve shora

2)

20/324:1)
20/325:1)

20/326:1)
20/327:1)
20/328:
1)
2)
3)
4)
20/329:1)

uvedeném rozhodnutí jiné osobě, aby místo něho jednala za zmocnitele, a to
konkrétně p. Jiřímu Adamci.
ve smyslu § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jakožto akcionář společnosti
ASOMPO, a.s., se sídlem Životice u Nového Jičína 194, PSČ 742 74, IČ 258
72 826, schvaluje stanovy společnosti ASOMPO, a.s., ve znění, které tvoří
přílohu tohoto usnesení.
bere na vědomí usnesení finančního výboru - nedoporučuje využití dotačního
programu OPŽP na změnu zdroje vytápění v budově základní školy a
navrhuje prověřit tento případ kontrolním výborem.
bere na vědomí rozhodnutí starosty obce č. 143/2014, kterým byla schválena
Příkazní smlouva č. SML-Z-M-14-114 s Regionální poradenskou agenturou,
s.r.o., se sídlem Starobrněnská 20, 602 00 Brno, IČ 26298163, DIČ
CZ26298163, na konzultační a poradenské služby pro zpracování žádosti o
dotaci k projektu „Přístavba učeben pro posílení výukových kapacit ZŠ
Tichá“.
souhlasí s podmínkami pronájmu prostor budovy obecního úřadu pro
provozování prodejny květin – roční nájemné ve výši 165,00 Kč / 1 m2 a
úhrada spotřebované vody, el. energie a plynu.
bere na vědomí usnesení finančního výboru - nedoporučuje poskytnout
příspěvek Občanského sdružení při dětském centru Kopřivnice, ZŠ a MŠ
Motýlek Kopřivnice
bere na vědomí:
zápis kontrolní skupiny obce Tichá č. O-01-2014 ze dne 18.06.2014 na
hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce za r. 2013 v Základní
škole a mateřské škole Tichá, příspěvkové organizaci – bez výhrad
zápis kontrolní skupiny obce Tichá č. O-02-2014 ze dne 03.07.2014 na
hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce za r. 2013 u
Tělovýchovné jednoty Sokol Tichá – bez výhrad
zápis o kontrole kontrolního výboru č. K-1/2014 ze dne 09.07.2014 na
kontrolu usnesení zastupitelstva obce – zápisy č. 16/2013, 17/2014, 18/2014,
19/2014 - bez výhrad
zápis o kontrole finančního výboru v pokladně obce na zjištění pokladní
hotovosti a cenin ke dni 01.09.2014 – bez výhrad
bere na vědomí Výroční zprávu o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

 Termíny vývozu popelnic a tříděných odpadů fa AVE CZ odpadové
hospodářství s.r.o., provozovna Frýdlant n.O. ve IV. čtvrtletí 2014:
- popelnice:
(vždy středa, sudý týden)
říjen
01.10.,
15.10.,
29.10.2014
listopad
12.11.,
26.11.2014
prosinec
10.12.,
24.12.2014

- papír:
říjen
listopad
prosinec

(vždy čtvrtek, sudý týden)
02.10.,
16.10.,
30.10.2014
13.11.,
27.11.2014
11.12.,
25.12.2014

říjen
listopad
prosinec

(ŘÍJEN – ještě každý pátek)
03.10.,
10.10.,
17.10.,
14.11.,
28.11.2014
12.12.,
26.12.2014

- plasty:

24.10., 31.07.2014

 Přichází podzim – žádost o spolupráci:
Opět se na Vás obracíme se žádostí o nahlášení poruch veřejného osvětlení,
hlavně u světel, které tzv. blikají. Můžete nás navštívit osobně na obecním
úřadě, případně zavolat na tel. 556 858 128 anebo napsat zprávu –
obecni.urad@ticha.cz.
Dále ještě žádáme, aby majitelé pozemků, které se nachází v blízkosti
obecních komunikací, provedli v době vegetačního klidu ořezání větví a
křovin, které do těchto komunikací zasahují. Zamezí se tak problémům nejen
při vývozu komunálního odpadu, ale také při provádění zimní údržby
komunikací. V této souvislosti ještě upozorňujeme - v zimním období omezte
parkování kolem komunikací, vaše vozidla brání řádnému provedení údržby a
je zde nebezpečí jejich poškození.
 Kalendář obce Tichá 2015 - DVOUTÝDENNÍ:
V loňském roce jsme se setkali s příznivým ohlasem na vydaný obecní
kalendář s fotografiemi p. Petra Šiguta.
Proto také v letošním roce
připravujeme jeho vydání. Snad příprava proběhne dobře a zájemci si
budou moci kalendář odebrat na obecním úřadě v druhé polovině měsíce
listopadu (bližší informace následně zveřejníme na stránkách obce a
v místním rozhlase).
 Prodejna květin bude opět otevřena:
Od 1.října 2014 bude opět otevřena prodejna květin v budově obecního úřadu.
Novým provozovatelem bude p. Myslikovjan z Frenštátu pod Radhoštěm.
Provozní doba bude tato:
pondělí, úterý
8°° – 12°°
středa, čtvrtek
13°° - 16°°
pátek
8°° - 12°° 13°° – 16°°
sobota
8°° – 11,30
 Hledáme brigádníka na práce v obecních lesích na dohodu o provedení
práce – úklid po těžbě a pálení klestí, nátěr stromků proti okusu. Zájemci se
mohou hlásit na obecním úřade, případně na tel. č. : 774 858 121.

Informace o způsobu hlasování ve volbách do zastupitelstev
obcí ve dnech 10. a 11. října 2014
Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dvou dnech, v pátek dne 10. října 2014 od
14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 11. října 2014 od 8.00 hodin do 14.00
hodin.
Volič
Voličem je občan obce za předpokladu, že alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně
18 let, je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu a jde o státního občana
České republiky nebo o státního občana členského státu Evropské unie, pokud požádal o
zápis do dodatku stálého seznamu voličů.
Volební místnost
Ve volební místnosti bude na viditelném místě vyvěšen hlasovací lístek označený nápisem
“vzor”, prohlášení kandidáta o vzdání se kandidatury nebo zmocněnce o odvolání
kandidáta, pokud byla doručena do 48 hodin před zahájením voleb; při zjišťování
výsledků voleb se k hlasům odevzdaným pro takového kandidáta nepřihlíží.
Hlasování
Prokázání totožnosti a státního občanství
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a
státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným
cestovním pasem České republiky. Jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu
vydaným podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství potřebnými doklady, nebude mu
hlasování umožněno.
Po záznamu ve výpisu ze stálého seznamu voličů (nebo z dodatku ze stálého seznamu
voličů) obdrží volič od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou
příslušným razítkem.
Hlasovací lístek
Hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva obce může být vytištěn oboustranně.
V záhlaví každého hlasovacího lístku je uveden název obce a počet členů zastupitelstva
obce, který má být zvolen. Volební stranou může být politická strana, politické hnutí,
jejich koalice, nebo sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých
kandidátů, individuálně kandidující nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých
kandidátů. Údaj o členství jednotlivých kandidátů v politických stranách nebo politických
hnutích je na hlasovacím lístku uveden zkratkou; pro informaci voličů budou na zadní
straně informace doručované voličům společně s hlasovacími lístky uvedeny tyto zkratky
s úplnými názvy.
Na hlasovacím lístku těch volebních stran, u kterých bylo při registraci rozhodnuto o
škrtnutí kandidáta, zůstává pořadové číslo, původně určené pro tohoto kandidáta,
neobsazené.

Hlasovací lístek je na konci textu opatřen otiskem razítka obecního úřadu, který plní
pro danou obec funkci registračního úřadu.
Hlasovací lístky jsou distribuovány voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb.
V případě, že dojde k poškození nebo ztrátě hlasovacího lístku, může volič ve volební
místnosti požádat okrskovou volební komisi o jiný hlasovací lístek.
Úprava hlasovacího lístku
Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacího lístku, vstoupí volič do prostoru
určeného k úpravě hlasovacích lístků, kde může hlasovací lístek upravit jedním
z uvedených způsobů:
1)
Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze
jednu volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle
hlasovacího lístku v počtu, kolik činí počet členů zastupitelstva obce, který má být v obci
volen. Pokud by byla označena tímto způsobem více než jedna volební strana, byl by
takový hlas neplatný.
2)
Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého
hlasuje, a to z kterékoli volební strany, nejvýše však tolik kandidátů, kolik členů
zastupitelstva obce má být zvoleno (v naší obci 11 členů zastupitelstva). Pokud by bylo
označeno tímto způsobem více kandidátů, než je stanovený počet, byl by takový hlas
neplatný.
3)
Kromě toho lze oba způsoby, popsané v předchozích bodech, kombinovat, a to tak,
že lze označit křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta
další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých
jsou uvedeny ostatní volební strany. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným
kandidátům. Z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku
pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva obce. Pokud
by byla tímto způsobem označena více než jedna volební strana nebo více kandidátů, než
je stanovený počet, byl by takový hlas neplatný.
Po úpravě vloží volič hlasovací lístek do šedé úřední obálky určené pro volby do
zastupitelstev obcí.
Pokud volič neoznačí na hlasovacím lístku ani volební stranu, ani žádného
kandidáta, hlasovací lístek nevloží do úřední obálky, hlasovací lístek přetrhne nebo
vloží do úřední obálky několik hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva, je jeho hlas
neplatný.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže sám
upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu, anebo nemůže číst nebo psát, může být
v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen
okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky,
a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky Volič hlasuje tak, že úřední obálku
vloží před okrskovou volební komisí do volební schránky.

Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech
voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to
pouze v územním obvodu stálého volebního okrsku, pro který byla okrsková volební
komise zřízena.

SBĚR OBJEMNÝCH A NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ,
ŽELEZNÉHO ŠROTU A ELEKTROZAŘÍZENÍ
Nastal podzim a jako každoročně bude zajištěn i letos sběr objemného odpadu,
nebezpečného odpadu, železného šrotu a použitých elektrických a elektronických
zařízení produkovaných občany naší obce.
Tato akce se uskuteční v pátek 10. října 2014 a v sobotu 11. října 2014.
Připomeňme si, jak s odpady naložit.
Objemné odpady bude možno odkládat do přistavených kontejnerů na sběrných
místech podle uvedeného rozpisu:
10.10.2014

15,00
15,30
16,15
16,45

- 15,30
– 16,00
– 16,30
– 17,00

11.10.2014

10,00
10,15
10,30
13,00
13,15
13,30
13,45

–
–
–
–
–
–
–

12,00
12,15
12,30
15,00
15,15
15,30
15,45

Žuchov – u domu p. Nowaka, T 386
Žuchov – u domu p. Gochové, T 244
Niva – u domu p. Dědice, T 319
Pružiny – u domu p. Rečka, T 283
u Vašíčkova mostu
u pěstitelské pálenice
střed obce – parkoviště
u střediska ZD Tichá
u ČOV
u dolní prodejny
u domu p. Janče, T 33

Do kontejnerů je možno uložit objemný odpad, který nelze uložit do běžných
popelnic na zbytkový domovní odpad.
Mezi objemný odpad patří: použitý nábytek, sanitární technika (WC mísy,
umývadla), podlahové krytiny (koberce, PVC), matrace, kočárky, apod. Tento
odpad nesmí být znečištěn nebezpečnými látkami, zejména ropnými produkty,
laky a barvami.
Do kontejnerů naopak nesmíme ukládat stavební odpad, papír, plast malých
rozměrů, větve stromů, tráva, uhynulá zvířata a běžný domovní zbytkový odpad.
Žádáme občany, aby objemný odpad přiváželi na jednotlivá sběrná místa pouze v
době přistavení kontejneru!

Sběr nebezpečných odpadů bude zajištěn firmou Slumeko, s.r.o. Kopřivnice na
následujících sběrných místech :
11.10.2014

11,00 – 12,00
12,00 – 13,00
13,00 – 14,00

pěstitelská pálenice
střed obce – parkoviště
dolní prodejna

V rámci nebezpečného odpadu můžeme odevzdat: plastové i kovové obaly od barev
a jiných nebezpečných látek, olejové filtry, motorové oleje, monočlánky,
autobaterie, zářivky a výbojky, obaly od chemikálií, zbytky přípravků k hubení
škůdců a ochraně rostlin, mořidla, rozpouštědla, ředidla, hadry znečištěné oleji,
mazadly a barvami, apod.
U opotřebených pneumatik využívejte povinného zpětného odběru firmou, ve které
provádíte výměnu pneumatik!
Podobně jako u objemného odpadu žádáme občany, aby přiváželi nebezpečný
odpad na jednotlivá sběrná místa pouze v době přistavení speciálního vozidla
firmy Slumeko, s.r.o.!

Sběr použitých elektrospotřebičů bude proveden místní jednotkou SDH.
Všechna elektrická a elektronická zařízení musí být úplná!
Mezi elektrická a elektronická zařízení řadíme především: chladničky, mrazničky,
pračky, sušičky, myčky, sporáky, mikrovlnné trouby, vysavače, žehličky,
kávovary, vysoušeče vlasů, kopírky, počítače, přehrávače, elektrické hračky,
skenery, mobilní telefony a další použitá elektrická a elektronická zařízení.
Elektrospotřebiče můžete odevzdávat přímo v hasičárně, pokud budete mít
rozměrnější elektrospotřebič pro odevzdání, zavolejte na č. 737 917 140 a hasiči
si pro něj přijedou.

Sběr železného šrotu bude rovněž zabezpečen místní jednotkou SDH obvyklým
způsobem. Připravte prosím železný šrot podél komunikací v den odvozu, to je až
v sobotu ráno. V případě většího množství železného šrotu kontaktujte obecní
úřad tel.: 556 858 128 tak, abychom dohodli možný termín odvozu železného
šrotu přímo od vašeho bydliště.

Na každém sběrném místě bude přítomen pověřený pracovník komise životního
prostředí, který v případě potřeby upřesní, kam a jaký odpad odložit. Respektujte
prosím jejich pokyny.

Ing. Jiří Adamec, místostarosta

Škola informuje
V základní škole jsme 1. září
přivítali
17
prvňáčků,
12
dívek a 5 chlapců.
Slavnostního
zahájení
školního
roku
se
také
zúčastnil pan Luboš Žabka,
starosta obce, a paní Lucie
Jurková,
předsedkyně
Unie
rodičů.
Každý
prvňáček
obdržel
od
paní
učitelky
Pajlíkové
pamětní
list
a
z Unie
rodičů
balíček
se
školními potřebami.
V letošním roce školu navštěvuje 79 žáků. Mohou se těšit na
tradiční akce jako je již 14. ročník soutěže O nejrychlejšího
běžce školy, vánoční jarmark, švihadlový turnaj, návštěvu
divadla, velikonoční dílny, Den Země, školní akademii, turnaje ve
vybíjené, malé kopané či florbalu a spoustu dalších aktivit.
Pro mimoškolní činnost nabízíme tyto zájmové kroužky: hudebně
pohybový, pohybový pro 1. a 2. třídu, pohybový pro 3. – 5. třídu,
estetický a angličtinu pro prvňáčky.
Věříme, že navážeme i na úspěchy ve vědomostních soutěžích.
V loňském školním roce bylo z celé republiky vybráno do testování
Českou školní inspekcí 400 škol a my jsme mezi ně patřili. Naši
čtvrťáci nám udělali velkou radost, celostátní průměr úspěšnosti
byl 65% a naši žáci měli úspěšnost o 7% vyšší. Testování bylo
zaměřeno na oblast Člověk a jeho svět.
Přeji všem úspěšný školní rok 2014/2015.
Ilona Hrdá, ředitelka ZŠ a MŠ Tichá

Mateřská škola Tichá
Školní rok 2014/2015 jsme zahájili s počtem 53 dětí, z toho 24
děvčat a 29 chlapců. Předškoláků je letos 19, z toho 3 chlapci
jsou s odročenou školní docházkou. I letos připravujeme pro děti
i rodiče různé aktivity a školní akce. Z oblasti společenskokulturních aktivit jsou to: divadelní představení v MŠ, letos

poprvé pojedeme s předškoláky společně se
ZŠ do Beskydského divadla v Novém Jičíně
na představení Jiřího Trnky „Zahrada“,
návštěva kina ve Frenštátě p/R., koncerty
absolventů ZUŠ pro předškoláky, poznávání
historie a významných výročí naší obce ve
spolupráci s o.s. Tichánek, vystupování
dětí na akcích obce,
společné oslavy
svátečních dnů v MŠ spojené s pracovními
dílnami pro rodiče a jejich děti, návštěvy
různých výstav, práce v různých kroužcích
spojené s prezentací dětských dovedností
na veřejnosti, spolupráce na akcích se ZŠ,
knihovnou. Máme připraveny a účastníme se
také
různých
sportovních
akcí
–
navštěvujeme
s dětmi
tělocvičnu
ZŠ,
účastníme se předplaveckého výcviku na bazéně ve Frenštátě p/R.,
máme připraveny dopravní činnosti a aktivity, každodenní vycházky
spojujeme s různými exkurzemi, chystáme pro děti výlety do okolí
i do vzdálenějších zajímavých míst, připravujeme různé závody a
soutěže, v zimě se mohou děti zúčastnit tradičního „Lyžování se
sluníčkem“ na Bílé. Z ekologických aktivit se účastníme ve
spolupráci s rodiči sběru starého papíru, sušené pomerančové a
citrónové kůry, sběru kaštanů a žaludů pro zvířata v zimě,
přijede k nám o.s. Hájenka s ekologickým programem „Co všechno má
na starosti příroda“, máme objednaný zábavně-preventiní program
„Jak se chovat k pejskům a s pejsky“. Věřím, že i letos se rodiče
aktivně zapojí do všech připravovaných akcí a aktivit, a povedou
tak své děti k aktivnímu životu v naší obci.
Hana Špačková,

MŠ Tichá

Farní okénko
Letos v srpnu si farnost v Tiché připomněla již padesát let od chvíle, kdy
během letní bouřky úder blesku zapálil dřevěný kostel sv. Mikuláše. Dobře
vyschlé a naimpregnované dřevo se ve čtvrtek 13. srpna 1964 ocitlo v jednom
plameni a kostelík ze začátku 16. století shořel během několika minut. Unikátní
ukázku středověké tesařské práce nezachránil ani rychlý příjezd několika
hasičských sborů. Stavba vyhořela do základů, roztavily se zvony a z chlouby
beskydské obce zbyla jen část roubené hlavní lodi a nosné trámy věže. Neštěstí
na dlouhé roky poznamenalo život obce a zvláště místní farnosti, která se až do
roku 1976 scházela na bohoslužby v provizorních prostorách ve farní stodole.
Snímky, které se z osudného dne dochovaly, dosvědčují sílu živlu, který
dokázal během několika okamžiků zlikvidovat úsilí desítek generací. Dřevěný
kostel byl založen okolo roku 1510 za olomouckého biskupa Stanislava I. Thurza.

Podle nedoložených pověstí stávala údajně na místě pozdějšího kostela už od dob
Cyrila a Metoděje, tj. od 9. Století, malá kaplička. První písemná zmínka o
existenci kostela však pochází až z doby, kdy na olomoucký biskupský stolec
dosedl hrabě Thurzo.
A jak kostelík vypadal?
Podle
historiků
stavba
dřevěného
kostelíka vznikla postupně ve třech
etapách. První stálo presbyterium,
které sloužilo jako kaple, a až později
byla přistavěna roubená loď. Dva
zvony prý byly původně umístěny na
půdě nad kostelní lodí, o čemž měly
svědčit dva otvory ve stropu, jimiž
byly protaženy provazy od zvonů. Věž
byla vystavěna až v roce 1662 – podle
letopočtu na plechové korouhvičce. Ta
byla sňata spolu s horní částí věže při
její opravě v roce 1903 a zpátky na věž
se již nedostala. Obdobně byl letopočet 1663 vyražen na kování zámku na
dveřích pod kotelní věží, které vedly na hřbitov a v minulosti sloužily jako
hlavní vchod, jak také poznamenává farní kronika Tiché. Je pravděpodobné, že
zároveň s věží vznikl i přízemní otevřený ochoz, který lemoval celou jižní stranu
kostela. Řemeslníci při stavbě kostela nepoužívali hřebíky. Všechny dřevěné části
byly k sobě spojené dřevěnými kolíky. Téměř tři sta let od svého vzniku prošel
kostel historizující restaurací v secesním stylu. Stalo se tak v roce 1913 za
starostenství místního továrníka Leopolda Parmy a faráře P. Aloise Luska.
Kostel dostal tehdy nová okna, kazetový strop a vstupní dveře byly pobity
historizujícím kováním. Změnu zaznamenal i vnější vzhled. Na střešní jehlan
byly nasazeny dvě barokní cibulovité báně a prkna zvonice byly u země
vyzdobeny dekorativními řezbami. Farnosti zůstaly fotky, vzpomínky a pár
ohořelých trámů, z nichž na památku postavil na hřbitově tichavský rodák
Antonín Drozd dřevěnou valašskou zvoničku, která stála vedle kostela (tato
byla kompletně zrekonstruována z prostředků obce v r.2009).
Úsilí o stavbu nového kostela nebylo v 60. letech minulého století vůbec
jednoduché. Kostely se v době komunistické totality vůbec nestavěly, ale spíš
zavíraly a leckde i bořily. Ihned po požáru bylo zřejmé, že se lidé repliky
původního dřevěného kostela nedočkají. Stavební povolení dostali na nový zděný
kotel už 10. prosince 1964. Podobu nového kostela navrhl akademický architekt
Lubomír Šlapeta, který působil v Olomouci. Na stavbě se podílela řada místních
řemeslníků z řad farníků. Práce vykonávané svépomocí postupovaly pomalu.
Obětavou prací farníků se podařilo až za 12 let nahradit původní kostel novou,
moderně pojatou stavbou. Poprvé se lidé mohli usadit do kostelních lavic
seřazených okolo obětního stolu v neděli 05.12., kdy přijel posvětit kostel
olomoucký biskup Josef Vrana. Autorem mozaiky znázorňující štědrost sv.
Mikuláše se stal výtvarník Antonín Klouda.

Požár a následnou obnovu kostela připomíná u vchodu do kostela pamětní deska
s nápisem: „Co blesk vzal, věřící lid opět zbudoval.“
(převzato z časopisu OKNO – březen 2014)

Kde
ještě
můžete
vidět
pozůstatky
našeho
dřevěného
kostelíku?
Podle informace Mgr. Jany Tiché, kurátorky sbírek Valašského
muzea v Rožnově pod Radhoštěm, se v dřevěném městečku
v kostele sv. Anny nachází zpovědnice (doplněné torzo) a
dřevěné klekátko s pultíkem. Na ochozu kostela jsou umístěny
dveře s oplechováním a ozdobným kováním.
A ještě její informace k doplnění
- podkladem pro
stavbu muzejního kostela sv. Anny byly sice plány již také
vyhořelého kostela z Větřkovic, podobu velké věže nad
hlavním vchodem a tzv. žebračnou však architekt Pazovský
převzal právě z kostela v Tiché. Základní kámen muzejního
kostelíka byl položen v roce 1939, stavba byla pod vedením
architekta Pazovského a tesařského mistra Michala Fabiána
dokončena v roce 1941 a po skončení II. světové války byl
kostel v roce 1945 slavnostně vysvěcen.

www.fotbalticha.cz

TJ SOKOL TICHÁ
Přes prázdniny jsme si připomněli výročí založení oddílu
kopané i 95 let vzniku Sokola v Tiché.
Druhý srpnový víkend nás čekala po delší odmlce účast
v okresním poháru, po dvou soupeřích z okresních soutěží
(Lubina a Ženklava) nás čekal na domácí půdě těžký soupeř
FC Libhošť. Po výsledku 2:1 jsme se probojovali podruhé
v historii do finále okresního poháru. V něm jsme nezačali
dobře a doma podlehli Fulneku 1:2. V právě probíhajícím ročníku I.B třídy se nám nedaří a
po 5.kolech jsme na 11. místě se ziskem 3 bodů.
Lépe je na tom B mužstvo, které je na 4. místě okresní IV. třídy se ziskem 9 bodů z 5
zápasů. Dorostenci hrají za Frenštát KP a v kategorii staršího dorostu jsou rovněž na 12.
místě se 4 body. Starší žáci hrají fotbal pouze na ½ hřiště (6+1) a po 4. kolech jsou na 5.
místě se 4 body. Starší přípravka odehrála 3 utkání.

Změny v kádrech:
A muži – přišli:
Bartoň F., Houšťava D., Mičan J. z Frenštátu, Štěpják M. ze Žiliny,
Pikulík V. z Nového Jičína, Suchomel V. z Trojanovic.
hostování skončilo: Třosovi, Mičaníkovi, Holíkovi, Šušlovi.
B muži – přišli
Šoukal, Mechl, Lukeš z dorostu, Petrovič, Hrachový z Trojanovic a
Mička z Frenštátu.
Na našich webových stránkách http://fotbalticha.regionycr.cz/index.php najdete
mnohem více informací o dění v klubu, hráčském kádru, rozhovory s trenéry a hráči,
různé reportáže, fotoreportáže, společné fotografie mužstev, rozpisy pro podzimní část a
spoustu dalšího…
Zeman Vratislav, předseda TJ Sokol Tichá

Sportovní úspěchy Lukáše Krpce
Dne 20.7.2014 se konalo v Německém Rothu „Mistrovství
světa hasičů“ v dlouhém triatlonu na distancích 3,8 km
plavání, 180 km kolo a 42 km běh. Závod byl součástí
největšího triatlonu na světě Challenge Roth, kde počet
startujících dosahuje 3500 závodníků a atmosféru závodu
dělá přes 220 tisíc diváků.
Vzhledem k velkému počtu statujících se již tradičně startuje po vlnách dle výkonosti. Já
jsem startoval v první vlně spolu s dalšími 300 závodníky včetně 30 profesionálů.
Konkurence byla obrovská vzhledem k tomu, že tento závod slavil 30. výročí. V den
závodu panovaly velmi těžké podmínky – silný vítr na cyklistice, teploty kolem 33 stupňů
a velké dusno, to vše se podepsalo na výkonech některých favoritů, ale i ostatních
závodníků.
Českou republiku reprezentoval Petr Sladký ze zlínského kraje, Honza Keprt
z olomouckého kraje a Lukáš Krpec z moravskoslezského kraje.
Honzu Keprta doprovázely na trati cyklistiky technické problémy s řetězem, kdy na 70 km
řetěz přerval a musel absolvovat 13 km do servisní zóny, kde se podařilo kolo opravit.
Následně musel ještě nedobrovolně zastavit na 160 km, kdy vlivem zkráceného řetězu po
opravě došlo k jeho zaseknutí. Ačkoliv dobrý výsledek už byl vlivem techniky ztracený,
rozhodl se závod alespoň dokončit a mezi hasiči obsadil 29. místo.
Petr Sladký měl závod po plavání a cyklistice také skvěle rozjetý, bohužel na běžecké části
se dostavily žaludeční problémy a zvažoval odstoupení ze závodu. Nakonec se přemohl a
závod dokončil mezi hasiči na 34. místě.
Já jsem časem 8:52 obsadil v celkovém pořadí 17 místo, svou kategorii jsem vyhrál a
v rámci MS hasičů jsem obsadil 2. místo - od vítězství mě dělily pouhé 2 vteřiny. Španěl,
který mě porazil, startoval v další vlně, takže jsem o něm vůbec nevěděl a vychutnával si
cílovou rovinku s vědomím, že mám velký náskok na soupeře za mnou, ale i toto je sport a

je potřeba, abych se z toho poučil. O náročných podmínkách svědčí i to, že jsem cca na 20
km předběhl mistra světa z Hawaje 2012, který zřejmě neměl svůj den.
Závod byl skvěle připraven, atmosféra byla úžasná - ta se musí zažít!
Věřím, že jsme v Německu neudělali České republice ostudu a naopak trochu zvedli naši
prestiž nejen mezi hasiči.
Lukáš Krpec

občanské sdružení TICHÁNEK, o. s. informuje …
Také v letošním roce nezahálíme a snažíme se pro vás připravovat
zajímavé akce. Věříme, že jste se některé z nich zúčastnili, případně vás zaujme nabídka
připravovaných.
Den pro Tichou
V pátek 12. září se uskutečnil již třetí ročník tohoto zábavného odpoledne. Kvůli
nepřízni počasí bylo nutno program přesunout z fotbalového hřiště do kulturního domu.
Již tradičně se o zahájení postaraly děti ze základní a
mateřské školy s hudebními a tanečními vystoupeními
včetně mažoretek. Své loňské putování na motorkách
připomněli členové Jawa-travel teamu, velmi zajímavý
byl rozhovor s Lukášem Krpcem, mužem, který
v loňském roce absolvoval závod Ironman na Havaji, o
triatlonu, kterému se na světové úrovni věnuje již osm
let. V programu také zazněla hudební kreace pod
vedením paní Z. Matouškové, následně nejen děti
pobavil kouzelník od Kotouče a závěrem se představil Fit klub z Tiché, který
probíhá každou neděli od 15 - 17 hod. v tělocvičně v Tiché.
Děkujeme obci Tichá za poskytnutí prostor kulturního domu, komisi pro mládež a sport
za spolufinancování akce, Staňovi Kurečkovi za lekci v šipkách a Lukáši Badačovi za
darování 8 kg čerstvých červených sladkých jahod, které všem velmi chutnaly. Těšíme se
na vás u některé z příštích akcí.
Výstava ROK 14
Výstava s podtitulem „významná výročí v Tiché“
byla zahájena 10. září a seznámila návštěvníky s třemi
významnými okruhy, které se přímo dotýkaly života
naší obce. Prvním a hlavním tématem byla 1. světová
válka. Připomenuli jsme si tichavské občany, kteří ve
válce bojovali a padli, k vidění byly zajímavé dobové
exponáty, především pohlednice zaslané přímo
z fronty a výpisky ze školní kroniky zapisované

nadučitelem Emilem Bordovským. Druhé připomenutí patřilo smutnému výročí 50ti let
od vyhoření dřevěného kostela a posledním tematickým okruhem byla připomínka
založení Tělovýchovné jednoty Sokol a 70. výročí od založení fotbalového klubu S. K.
Tichá.
Zahájení výstavy zpestřila přednáška o Velké válce, kterou přednesl Mgr. Martin
Trubač, pracovník muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm. Slavnostní zakončení se pak
uskutečnilo za hudebního doprovodu v odpoledních hodinách v sobotu 13. září
položením kytice k pomníku padlých v 1. světové válce.
Děkujeme všem, kteří výstavu navštívili a zvláště těm, kteří se na výstavě podíleli
(především V. Zeman, P. Stanečková, A. Korčeková a J. Jurková) a také těm, kteří neváhali
a své pečlivě střežené poklady ukázali ostatním (P. Černošek, J. Frýdl, O. Genzer, J.
Hašová, J. Hoffmannová, p. Holubová, J. Jurajda, M. Jurková, M. Kašpárek, A. Knebl, L.
Pargáčová, B. Petrová a M. Kovář - za zapůjčení modelu dřevěného kostela).
Nabídka vzdělávání v obci TICHÁ ve spolupráci s o. s. TICHÁNEK
Stále se ještě můžete hlásit na semináře, které se koncem září a v průběhu října uskuteční
v naší obci v pohostinství Fojtství ve spolupráci se školícím střediskem M-CENTRUM.
Vybrat si můžete z těchto oblastí: Počítačové dovednosti, Právní vzdělávání a Finanční a
spotřebitelská gramotnost. Bližší informace naleznete na letáčku nebo na internetových
stránkách sdružení. V případě zájmu převyšujícího kapacitu naplnění kurzů je přislíbena
ze strany M-CENTRA možnost další ho vzdělávání v 1. polovině roku 2015.
Další informace o sdružení získáte na internetových stránkách: www.tichanek.iplace.cz

za občanské sdružení Michaela Štefková

Velká válka a Tichá – vzpomínky ze školní kroniky
Vzhledem k množství získaných dokumentů při přípravě výstavy k výročí zahájení 1. světové
války z doby před sto léty jsme se rozhodli, že se o některé zajímavé podělíme s vámi, a proto
je budeme v tomto i v dalších číslech zpravodaje po částech zveřejňovat. Připomeneme si dobu,
kdy naší otcové, dědové, pradědové odcházeli bojovat za „císaře pána a jeho rodinu“ s
přesvědčením, že do švestek budou doma. Bohužel tato anabáze se mnohým protáhla na 6 let,
další se nevrátili vůbec (61), někteří s podlomeným zdravím po strádání v zákopech, v zajetí, po
prodělaných nemocech a následně umírali pár let po návratu. Někteří se vrátili jako hrdinové
nové republiky – legionáři (23).
Pro představu o tom, jaké peklo na ně na frontě čekalo, svědčí vzpomínky účastníka tohoto
strašlivého masakru u řeky Kolubary v Srbsku v listopadu 1914, spisovatele a novináře E. E.
Kische:
"Leží tu mrtví, s nohama přikrčenýma bolestí, než došli vykoupení. Jeden leží na nosítkách s
hlavou svěšenou doleva a jeho strnulé ruce drží fotografii mladé ženy a dvou dětí. Čtyřspřežní
sanitní vozy od zdravotního stanoviště jedou vpřed prázdné a vracejí se plné. Proud raněných,
kteří se belhají pěšky, se tím nemenší. Z masa vyčnívají střelami roztříštěné kosti, z tváří visí kusy
kůže, blůza, plášť, obvazy jsou prosáklé jediným barvivem: krví."
V tomto příspěvku se vrátíme na začátek tohoto konfliktu a začteme se do zápisů nadučitele
Bordovského, jak jsou zaznamenány ve školní kronice.
31. července 1914 - všeobecná mobilizace v Rakousku-Uhersku. Boje předních stráží na Sávě.
2. srpna 1914 - odjížděli na vojnu naši záložníci. Jenom z Tiché jich odjelo ke 120. Byl to
srdcervoucí pohled. Ženy a děti plakaly, mužové s těžkým srdcem opouštěli svůj domov.
3. srpna 1914 - vyprázdněna byla ve škole druhá třída a proměněna v četnické stanoviště.
Ubytovalo se ve škole 20 domobranců a tito vykonávali bezpečnostní službu v místě a okolí.
5. srpna 1914 - Rakousko-Uhersko vyhlásilo Rusku válku, Černá Hora vyhlásila válku RakouskuUhersku
7. srpna 1914 - naše vojsko překročilo hranice ve střední a východní Haliči.
8. srpna 1914 - naše vojsko obsadilo města v Ruském Polsku Olkuš a Volbron.
9. srpna 1914 - vniklo naše vojsko do vnitra Ruska na 40 km.
Armády válčících států z nástupu přikročily k větší činnosti a teď následovaly jedna srážka za
druhou. Největší bitvu svedlo naše vojsko 23. srpna na Krašniku v Ruském Polsku.
Zde padl dne 28. srpna 1914 v boji první Tichavjan, Josef Šustala, rolnický syn z čísla 67.
„Náš stařiček Jan až do smrti vzpomínal, že v den, kdy padl jeho bratr Josef, měl v noci
sen: viděl svého bratra s krvácející hlavou sedět doma na lavce u kuchyňských kachláků a na
otázku, co tu dělá, odpověděl: "idú se rozlúčiť"... (rodinná vzpomínka)
Obecenstvo četlo s dychtivostí zprávy z bojiště a jelikož noviny směly uveřejňovati jenom úřady
censurované zprávy, není divu, že pracovala také lidská fantasie. Tu byl zničen celý armádní sbor,
tu zase zpustošeno město atd. Lidé byli tak vystrašeni, že v každém cizinci viděli špehouna. Já
sám vyjel jsem si dne 16. srpna na kole do lesíka na Horním konci chtěje nadýchati se trochu
letního čerstvého vzduchu. Vybočil jsem z cesty a veda kolo vedle sebe, vešel jsem do lesíka. Kolo

postavil jsem ke stromu a kráčel dále. Přišel jsem k velkému mraveništi a pozoroval jsem život
mravenců. Byl jsem jist, že jsem v lese sám. Pojednou zdvihnu hlavu a zpozoruji zvláštní jakýsi
šumot kolem sebe. Zpovzdálí skrčen za keřem, dívá se na mne muž, na druhé straně jiný a než
jsem se nadál, byl jsem obklíčen ze všech stran. Muž, proti němuž jsem se obličejem postavil,
ihned mne poznal a zvolal: „Vy jste to, pane nadučiteli! Sousedka Adamcová viděla jet do lesíka
jakéhosi cizince na kole. To jistě není dobrý člověk a může to býti i ten, co chodí otravovati vodu –
jak prý to stálo i v novinách. Rychle zvolala sousedy a ti ozbrojivše se holemi pádili zahnati
traviče. Postupovali opatrně jako ve válce, plazivše se od keře ke keři. Byli celí ustrašeni a když
uslyšeli zvolání, že jsem to já, teprve nabyli odvahy. Ihned přišly také ženy a děti, které
z opatrnosti zůstaly vzadu, aby mohly utéci, kdyby došlo ke střelbě.
Dne 17. srpna před svátkem narozenin našeho císaře Pána, oslavovali na Ostravici tuto událost
střelbou z hmoždířů a zapálili velkou hranici roští. Ve večerním tichu duněly rány a lidé v okolí
domnívali se, že jsou to rány z děl z Krakova a odlesk světelný, že je záře z reflektorů. Rusové
útočí na Krakov. V Kunčicích a v Čeladné chystali se lidé na útěk. Ženy majíce muže na vojně
s pláčem vybíhaly ze stavení, mužové léhali na zem a poslouchali, odkud zní a jaké to jsou rány.
Všichni konstatovali, že pocházejí z těžkých obléhacích děl a že Rusové jsou u Krakova. Jak jsme
se později dověděli, byl hlavní původce této střelby jistý revírník na Ostravici, soudně potrestán.
Nejvíce se lidé obávali hladu, a proto kdo měl jaké peníze, zaopatřoval se potravinami. Za krátko
nebylo lze dostati v obchodech koupiti mouky, soli, cukru atd. až dráhy byly s dopravou vojska
hotovy a začaly s dopravou nákladů, zase se poměry zlepšily. Štěstím velikým pro náš kraj bylo,
že úroda byla velmi dobrá, zvláště brambory jsou velmi dobré a veliké, takže nouze nehrozí.
Dne 26. srpna začaly veliké boje na celé frontě vojsk proti sobě stojících v délce 400 km. Naše dvě
armády v Ruském Polsku – Danklova a Aufenberkova dobyly vítězství, ale ve východním Haliči
musela armáda naše ustoupiti a vykliditi Lvov. Tam vrhlo Rusko ohromnou armádu 700.000
mužů a proti této ohromné přesile bránili se naši udatní vojáci po 10 dní ustoupivše na jih od
Lvova, aby uchránili město bombardování.
13. září svolání domobrany (nové odvody) z ročníků 1892, 1893 a 1894.
Od prohlášení mobilisace následovaly za sebou odvody k vojsku. Nejprve provedeny byly odvody
mladíků 21, 22 a 23 letých, pak přišli 19 a 20 letí, v únoru byli u odvodu muži od 24 let – 32, pak
do 42 let a 18 letí a dne 6. září 1915 půjdou k odvodu muži od 42 – 50 let. Jenom z Tiché je na
vojně okolo 240 mužů, takže neuvidět na návsi žádného mladíka, žádného zdravého muže.
Zanikly zpěvy večerní, ani v sobotu po výplatách neuslyšet veselého zavýsknutí. Není jedné
rodiny, která by neměla některého drahého v poli, a zármutek se ještě zvyšoval, když počaly
docházeti zprávy o hrozných bojích a ztrátách, mezi nimiž bylo také mnoho Tichavjanů. Mnoho
octlo se jich v zajetí a zemřelo v nemocnicích na nakažlivé nemoce. Až do dnešního dne, kdy
tento oddíl kroniky jest psán, je jich již ke 35. (4. září 1915) Mezi nimi jest také můj jediný syn,
studující práv a jednoroční dobrovolník u 54. pěšího pluku, Vojta ( padl v Karpatech).
6. září začala nová činnost na Balkáně. Rakousko-uherské a německé vojsko překročilo podél
fronty na Sábě při ústí Driny a Železnými vraty čáru Sáva – Dunaj, stanuly na druhém břehu a
zapudily srbské předvoje. Akce tato vedla k okupování celého Srbska a Černé Hory. Také z naší
obce několik vojínů složilo při tom svoje kosti v daleké cizině a jména jejich uvedena budou na
konci vypsáni dějin této války.
Dle nařízení c.k. okresní školní rady ze dne 12. května 1915, č. 265, mají se do školní kroniky
zapsati jména a krátké životní údaje bývalých žáků školy, kteří za vlast život položili. Všichni
odpočívají v cizině. Pouze náš Vojtěch převezen z východní Haliče do své domoviny.
Vratislav Zeman

Pochvala malým hasičům
I přes nepřízeň počasí, se kterou se letos
potýkáme
všichni,
kdy
počasí
je
nevyzpytatelné, se mladí hasiči stále pravidelně
setkávají a trénují.
Děti se i během prázdnin zúčastnily několika
závodů, kdy panovala dobrá nálada a odměnou
jim byla i zmrzlina. SDH Tichá se úspěšně
popasovalo s uspořádáním 1. ročníku soutěže
v žákovské kategorii O pohár starosty SDH
Tichá v požárním útoku a štafetě, která se
konala 28. června na zdejším fotbalovém hřišti,
čímž chceme poděkovat za poskytnutí tohoto
vhodného prostoru.
Věříme, že i nadále bude ze strany mládeže a dětí zájem o tento sport v naší obci, kdy věkový
průměr našich hasičů se nyní zvyšuje, přičemž se přesouvá působnost některých činností
v terénu právě na dobrovolné hasiče, tedy - „bude jich i v budoucnu vždy třeba“!
SDH Tichá

5. – 7.9.2014

Vylez si svoji Ká-dvojku v Beskydech!...

Do 5. ročníku extrémního závodu Adidas - Continental Beskydská
sedmička se registrovalo 3 071 závodníků. K akreditaci do Frenštátu
se jich dostavilo 2 819. Byli mezi nimi i závodníci ze Slovenska, Polska,
Irska, Německa, Španělska, Velké Británie, Itálie a Lucemburska.
Trasa B7 vede přes hlavní vrcholy Beskyd. Beskydské vrcholy jsou
seřazeny takto: Malý Javorový 945 m, Velký Javorový 1 031 m, Ropice 1 082 m, Travný 1 203
m (POUZE SPORT), Lysá Hora 1 324 m, Smrk 1 276 m, Čertův mlýn 1 205 m, Tanečnica 1 084
m, Radhošt 1 129 m, Velký Javorník 918 m. Závodníci kategorie sport zdolali trasu 96
kilometrů, kategorie hobby měla trasu o čtyři kilometry kratší, časový limit byl 30 hodin.
Závodníkům po celou dobu přálo počasí, teploty se v noci pohybovaly kolem 15 stupňů a bylo
bezvětří. Terén byl ale po předcházejících deštích rozmočený a rozbahněný.
Závod jako první dokončil tým č. 218 JulboWay – Adidas ve složení Stanislav Najvert a Petr
Žákovský. Cílovou čárou na náměstí Míru ve Frenštátě pod Radhoštěm proběhli v sobotu v
10:46 hodin. Trasu závodu zvládli za 12:08 hodin.
Nejstarší ženou závodu byla Věra Hejkrlíková – 60 let, nejstarším mužem Milan Urbiš – 65 let.
Do cíle nedošlo 941 závodníků.
Umístění sportovců z naší obce:
Kategorie:
čas:
SPORT
muži do 40 let
Alan Vaněk, Štefan Gaš
18:11:29
40-50 let
Patrik Chýlek, Vít Pavlík
3. místo
13:34:10
HOBBY
ženy do 40 let
Michaela Havlová, Marta Žáčková
2. místo
18:49:42
Ivana Morisová, Pavlína Adamíková
22:50:27
HOBBY
muži do 40 let
Lukáš Gilar, Boris Stracke
20:35:03
nad 50 let
Zbyněk Ondryáš, Jiří Podzemný
2. místo
17:35:59

J U B I L A N T I:
Srdečné blahopřání – pevné zdraví, spokojenost a pohodu - všem jubilantům
dožívajících se významných životních výročí ve IV. čtvrtletí 2014.
*

Miroslava Vaňková, Božena Janotková

*

Oldřich Genzer, Josef Kovář, Josef Pavlíček, Jan Holub

*

Miroslav Hopp, Ludmila Bílková

*

Marie Konvičková, Marie Kvardová

*

Jaroslava Drozdová

*

Miroslav Petr

*

Josefa Holubová

*

Alois Petr

*

Dobromila Havláková, Jiřina Hoffmannová, Božena Majerková

*

Kristina Havlová

*

Miroslav Čulák, Božena Havlová

*

Cyril Janák, Marie Mičulková

*

Božena Vaňková

50 let manželství - Zlatou svatbu - oslavili

MARIE A BOHUMIL M L A D Ě N K O V I

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

Český zahrádkářský svaz Tichá oznamuje :
moštování ovoce bude prováděno jen na základě objednávky.
Pokud máte zájem, kontaktujte p. Pavla Kahánka, tel. 602 791 177.
Ceník:

1 litr moštu
1 litr pouhé drtě
člen ČZS za 1 litr moštu

4,00 Kč
2,00 Kč
3,50 Kč

Výsledková listina

8. ročník silničního běhu o Pohár starosty obce
19.09.2014 – areál Tůňka
POŘADÍ

PŘEDŠKOLNÍ DĚTI CHLAPCI

Délka tratě: 100 m/Čas

1.

Michal Genzer

24.38

2.

Šimon Korček

24.66

3.

Mirek Ondryáš

30.82

POŘADÍ

PŘEDŠKOLNÍ DĚTI DÍVKY

Délka tratě: 100 m/Čas

1.

Barbora Stanečková

28.34

2.

Eva Čuntová

29.51

3.

Radana Havlová

33.16

POŘADÍ

1. TŘÍDA CHLAPCI

Délka tratě: 120 m/Čas

1.

David Kubíček

29.64

2.

x

x

3.

x

x

POŘADÍ

1. TŘÍDA DÍVKY

Délka tratě: 120 m/Čas

1.

Nela Štefková

25.30

2.

Aneta Rozumková

25.35

3.

Adéla Bordovská

28.79

POŘADÍ

2. + 3. TŘÍDA CHLAPCI

Délka tratě: 200 m/Čas

1.

Milan Michel

47.03

2.

Jan Kubalec

48.40

3.

Šimon Řezníček

49.09

POŘADÍ

2. + 3. TŘÍDA DÍVKY

Délka tratě: 200 m/Čas

1.

Viktorie Špačková

48.32

2.

Monika Havlová

49.68

3.

Martina Hoppová

50.14

POŘADÍ

4. + 5. TŘÍDA CHLAPCI

Délka tratě: 350 m/Čas

1.

Jakub Janáč

1:08.72

2.

Jakub Konvička

1:12.25

3.

Jan Mičulek

1:12.94

POŘADÍ

4. + 5. TŘÍDA DÍVKY

Délka tratě: 350 m/Čas

1.

Kateřina Gilarová

1:09.57

2.

Eva Vašinková

1:10.62

3.

Michaela Štefková

1:21.94

POŘADÍ

6. + 7. TŘÍDA CHLAPCI

Délka tratě: 700 m/Čas

1.

Lukáš Geryk

2:33.72

2.

Lukáš Kořán

2:41.33

3.

Michal Křištof

2:41.78

POŘADÍ

6. + 7. TŘÍDA DÍVKY

Délka tratě: 700 m/Čas

1.

Jana Krutilová

2:42.27

2.

Patricie Chýlková

2:53.60

3.

Veronika Mladěnková

3:23.56

POŘADÍ

8. TŘÍDA CHLAPCI

Délka tratě: 700 m/Čas

1.

Miroslav Srněnský

2:39.03

POŘADÍ

9. TŘÍDA DÍVKY

Délka tratě: 700 m/Čas

1.

Marta Špačková

2:54.19

Celkem 55 závodníků, 29 dívek a 26 chlapců.

Cvičení pro ženy v místní tělovičně:

ZUMBA
- taneční fitness program zahrnující zábavu, výbornou hudbu, skvělou
atmosféru
pondělí 18°° - 19°° hodin
cvičitelka Adéla Paseková

REHABILITAČNÍ CVIČENÍ:
- pod vedením p. Liby Rečkové
- od 07.10.2014 – každé úterý

18°° - 19°° hodin

Bodystyling
- posilování všech svalových skupin na dynamickou hudbu. Cvičení pomáhá zlepšovat
celkovou kondici, zdatnost a výkonnost.
Pravidelně každé pondělí a středu v tělocvičně v Tiché. S sebou sportovní obuv, ručník,
pití. Vhodné pro začátečníky i pokročilé.

instruktorka Dana Kocourková

AKCE V KULTURNÍM DOMĚ:
18.10.2014

Krmášová diskotéka
- kulturní komise při obecním úřadě
- DJ Martin

22.11.2014

Hubertský večer
- MS Hubert Tichá
- hudba PAZUŘI
- zvěřinová tombola
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