č.1/2012

Usnesení č. 8 ze zasedání zastupitelstva obce Tichá konaného dne 12.03.2012:
Zasedání zastupitelstva obce Tichá v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
v platném znění:
9/121: 1)
určuje ověřovateli zápisu Ing. Zdeňka Slačíka, p. Zdeňka Švrčka,
zapisovatelkou p. Ludmilu Havlovou
9/122:1)
schvaluje program zasedání zastupitelstva obce
9/123:1)
bere na vědomí kontrolu usnesení č. 8/2011
9/124:
bere na vědomí rozhodnutí starosty obce:
1)
č. 29/2011/1, kterým bylo schváleno rozpočtové opatření č. 14/2011
2)
č. 30/2011/1, kterým bylo schváleno rozpočtové opatření č. 15/2011
3)
č. 37/2012/1, kterým bylo schváleno rozpočtové opatření č. 1/2012
9/125: 1)
bere na vědomí projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Tichá
za r. 2011
2)
schvaluje závěrečný účet Obce Tichá za r. 2011, a to bez výhrad a souhlasí
s celoročním hospodařením obce
9/126:1)
bere na vědomí technickou změnu rozpočtu obce - legislativní změna položky 1337
na 1340
9/127:1)
schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2012
9/128:
bere na vědomí:
1)
poskytnutí investiční dotace v maximální výši 1 000 000,00 Kč z rozpočtu
Moravskoslezského kraje Ostrava na realizaci projektu „Chodníkové těleso Tichá
podél silnice III/48310 – 2. etapa“
2)
výsledek výběrového řízení na zhotovitele uvedené akce firmou Jiřího Chromčáka,
Čeladná 624, 739 12 Čeladná, v nabídkové ceně díla 3 648 084,00 Kč
9/129:1)
bere na vědomí termín 30.04.2012 k podání návrhu na investiční akce rozpočtového
výhledu 2012-2016
9/130:1)
bere na vědomí informaci o ukončení platnosti Lesního hospodářského plánu
k 31.12.2013
9/131:1)
bere na vědomí informaci o vyhlášení poptávkového řízení na uzavření pojistné
smlouvy majetku obce
9/132:1)
bere na vědomí informaci o úpravách prostor obecního úřadu (bývalé poradny) pro
knihovnu
9/133:1)
zamítá prodej části pozemku parc. č. 1559/1 v k.ú. Tichá – cca 40 m2
9/134:1)
souhlasí se změnou zařazení pozemku parc. č. 1622/2 orná půda o výměře 5560 m2
do kategorie zemědělských s možností stavby pro zemědělské účely
9/135:1)
souhlasí se změnou zařazení části pozemku parc. č. 789/13 trvalý trávní porost na
pozemky určené k individuální zástavbě

9/136:1)
9/137: 1)

2)

3)
4)
9/138:1)
9/139:1)
9/140:1)
9/141:1)
9/142:1)
9/143:1)
9/144:1)

schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 5 000,00 Kč p. Lukáši Krpcovi na
sportovní reprezentaci obce
potvrzuje, že Obec Tichá se bude finančně podílet na realizaci záměru „Naučná stezka
– Tichá – 1. etapa“, a to v případě podpořeného projektu občanského sdružení
Tichánek, o.s., se sídlem Tichá 523, 742 74, IČ 22719351, v rámci výzvy Menší
komunitní granty ČSOB a ERA, a to částkou ve výši 7 000,00 Kč, dále se bude podílet
spoluprací, a to materiální výpomocí při administrativních činnostech (kopírování a
technické zajištění veřejných projednání apod.)
potvrzuje, že Obec Tichá se bude finančně podílet na realizaci záměru „Pravidelné
výtvarné dílny v Tiché“, a to v případě podpořeného projektu občanského sdružení
Tichánek, o.s., se sídlem Tichá 523, 742 74, IČ 22719351, v rámci výzvy Menší
komuniktní granty ČSOB a ERA, a to částkou ve výši 7 000,00 Kč, dále se bude
podílet spoluprací, a to materiální výpomocí při administrativních činnostech
(kopírování a technické zajištění veřejných
projednání apod.)
souhlasí s realizací projektu s názvem záměru „Naučná stezka – Tichá“ financováném
z nadačního příspěvku Nadačního fondu HYUNDAI, na
pozemcích ve vlastnictví
obce v k.ú. Tichá na Moravě
souhlasí s realizací projektu s názvem záměru „Naučná stezka – Tichá - 1.etapa“
financováném z nadačního příspěvku od Nadace VIA – Menší komunitní granty
ČSOB a ERA, na pozemcích ve vlastnictví obce v k.ú. Tichá na Moravě.
uděluje souhlas s užitím znaku obce Tichá firmě AKTIV 95 OPAVA s.r.o., Slezská
110/24, 747 05 Opava – Malé Hoštice při vytvoření nové sběratelské kolekce
s vyobrazením znaků obcí a měst na předmětech BUTTON
bere na vědomí rozbor hospodaření ZŠ a MŠ Tichá, příspěvkové organizace,
za r. 2011
bere na vědomí zápis Krajské hygienické stanice MS kraje o provedeném kontrolním
zjištění ve školní jídelně ZŠ a MŠ Tichá, příspěvkové organizace
bere na vědomí sdělení o zápisu do 1. ročníku základní školy
bere na vědomí informaci o stanovisku MŠMT ohledně vyhlášení konkurzu na místo
ředitele základní školy
bere na vědomí zprávu o konání valné hromady dobrovolného svazku obcí
Mikroregion Frenštátsko a schválení jeho rozpočtu na r. 2012 a rozpočtového výhledu
2013-2014
bere na vědomí hlášení Policie České republiky, dopravního inspektorátu v Novém
Jičíně, o špatném stavu dopravního značení v obci

♣ Termíny vývozu popelnic a tříděných odpadů fa AVE CZ odpadové hospodářství
s.r.o., provozovna Frýdlant n.O. v II. čtvrtletí 2012:
- popelnice:
(vždy středa, sudý týden)
duben
04.04.,
18.04.2012
květen
02.05.,
16.05.,
30.05.2012
červen
13.06.,
27.06.2012

- papír:
duben
květen
červen

(vždy čtvrtek, sudý týden)
05.04.,
03.05.,
17.05.,
14.06.,

19.04.2012
31.05.2012
28.06.2012

duben
květen
červen

(vždy pátek, sudý týden)
06.04.,
04.05.,
01.06.,
15.06.,

20.04.2012
18.05.2012
29.06.2012

- plasty:

- nápojové kartony:

první pondělí v měsíci

- bioodpady:

budou vyváženy 2x týdně
svozové dny
pondělí a čtvrtek
Rozmístěny budou na stejných stanovištích jako
v loňském roce od 12.04.2012,
první vývoz bude 16.04.2012.

♣ Platba místního poplatku za psa na r. 2012:
Uvedený poplatek byl splatný do 31.03.2012. Takže - kdo ještě neprovedl úhradu,
přijďte co nejdříve na obecní úřad, případně zaplaťte převodem na účet 6023801/0100,
VS číslo popisné.
♣ Platba místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů pro r. 2012
Pro r. 2012 je sazba uvedeného poplatku stanovena OZV č. 1/2011 ve výši 350,00 Kč na 1 poplatníka.
Tento poplatek je splatný do 30.06.2012 a jeho platbu můžete provést hotově do pokladny
obce, případně převodem na účet obce č. 6023801/0100, VS uveďte číslo popisné Vašeho
domu.

♣ Očkování psů proti vzteklině:
- na těchto stanovištích:

ÚTERÝ 22.05.2012:

11°° - u Vašíčkova mostu
11,20 - zastávka Adamec
11,40 – u budovy obecního úřadu
12°° - u Genzerova mostu
12,20 - zastávka U Šťastné
15°° - Žuchov – u domu p. Nowaka, T 386
15,15 - Žuchov – u domu p. Gochové, T 244
15,30 - u budovy obecního úřadu
Majitelé psů budou hradit poplatek za očkování ve výši 100,00 Kč za 1 psa
veterinárnímu lékaři.
♣ Finanční úřad v Kopřivnici dává na vědomí:
Složenky na úhradu daně z nemovitosti se budou posílat daňovým poplatníkům
někdy koncem měsíce dubna.

Daň z nemovitostí je splatná:
- u poplatníků daně provozující zemědělskou výrobu a chov ryb ve dvou stejných
splátkách, a to nejpozději do 31.08. a do 30.11. běžného zdaňovacího období.
- u ostatních poplatníků daně ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31.05. a
do 30.11. běžného zdaňovacího období.
Nepřesáhne-li roční daň z nemovitostí částku 5 000,00 Kč, je splatná najednou, a to
nejpozději do 31.05. běžného zdaňovacího období.
♣ V rámci Obecního úřadu v Tiché byl nově zřízen veřejný přístupový bod
(access point). Klienti se tak mohou připojit k internetu v blízkosti okruhu
budovy obecního úřadu přes svoje mobilní zařízení ( notebook, mobil...).
Přístup je zabezpečen jménem a heslem, které je nutno zadat a které se zobrazí
při připojení. Po vypršení časového limitu je nutno se znovu přihlásit. Služba
slouží k rychlejšímu stažení osobní pošty apod.

JARNÍ SVOZ ODPADŮ
Sběr nebezpečných odpadů bude proveden v sobotu 14.04.2012 mobilním způsobem na těchto
stanovištích:
Pěstitelská pálenice
11°° - 12°° hodin
Střed obce – parkoviště
12°° - 13°° hodin
Dolní prodejna
13°° - 14°° hodin
Sběr objemných odpadů bude proveden v pátek 13.04.2012 a v sobotu 14.04.2012 do
kontejnerů přistavených na jednotlivá stanoviště, a to:
Pátek 13.04.2012

15,00 – 15,30 hodin
15,30 - 16,00 hodin
16,15 – 16,30 hodin
16,45 – 17,00 hodin

Žuchov – u domu p. Nowaka, T 386
Žuchov – autoplechy Zátopek
Niva – u domu p. Dědice, T 319
Pružiny – u domu p. Rečka, T 283

Sobota 14.04.2012

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

u Vašíčkova mostu
u pěstitelské pálenice
střed obce – parkoviště
u střediska ZD Tichá
u ČOV
u dolní prodejny
u domu p. Janče, T 33

–
–
–
–
–
–
–

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

hodin
hodin
hodin
hodin
hodin
hodin
hodin

Sběr železného šrotu se uskuteční v sobotu 14.04.2012 a provede jej místní sbor
dobrovolných hasičů. Železný šrot připravte k hlavní silnici až v sobotu ráno. Pokud
budete chtít odevzdat větší množství šrotu, oznamte tuto skutečnost na obecní úřad, aby
byl šrot odvezen přímo od vašeho domu. Do části Žuchov, Pružiny a Niva nebudou hasiči
zajíždět, pouze na základě vašeho telefonického oznámení o odevzdání většího množství
šrotu. Telefon na obecní úřad: 556 858 128.

Statistické ohlédnutí k r. 2011
Ke dni 31.12.2011 měla naše obec 1721 obyvatel, z toho bylo 840 mužů a 881 žen.
V tabulcce uvádíme změny v počtu obyvatel v průběhu roku 2011:
Celkem

z toho
muži

ženy

K 01.01.2011
narozeno
zemřelo
přistěhováno
odstěhováno

1712
23
14
34
34

831
12
4
15
14

881
11
10
19
20

K 31.12.20111

1721

840

881

V našem matričním obvodu bylo uzavřeno celkem 14 sňatků, z toho 1 byl uzavřen v místním
kostele a 1 na jiném vhodném místě.
V obřadní síni obecního úřadu jsme uspořádali 4x vítání našich nejmladších občánků – narozených
dětí – a u příležitosti vzácného jubilea naší nejstarší občanky – 100 let p. Marie Fojtíkové - jsme se
setkali s jejími nejbližšími. Při těchto setkáních vystupují děti z mateřské školky se svým pásmem,
které se vždy našim hostům líbí a dětem za ně moc děkujeme.
Seznam narozených dětí:
Badačová Vanesa
Brettšnajdrová Simona
Fusová Magdaléna
Hlavinková Izabela
Klímková Sofie
Klimová Sofie
Krpcová Natálie
Mikesková Adéla
Petrová Nikol
Švrčková Natálie
Veselá Veronika

Bok Mikuláš
Frnka Matěj
Gola Petr
Kocián Jan
Kundrát Tomáš
Palarčík Kryštof
Sekyra Jonáš
Skapka Ondřej
Srněnský Samuel
Srněnský Sebastián
Špaček Antonín
Zátopek Filip

Vzpomeňme také na naše spoluobčany, kteří nás v loňském roce opustili:
Bjačková Marie
Buchbauerová Marie
Červenková Marie
Fojtíková Věra
Chocenská Marie
Kociánová Vlastimila
Kudláčková Dana
Mičulková Žofie
Petrová Milena
Zelová Marie

Adamec Pavel
Braun Alfred
Mynář Jaromír
Pustějovský Miroslav

A ještě uvádíme pro zajímavost počty nejčastěji vyskytujících se jmen a příjmení v naší obci:
jména:
Marie
Jiří
Jana
Petr
Jan
Tomáš
Zdeněk
Miroslav
Anna
Pavel

76
47
46
43
41
37
35
34
33
32

příjmení:
Havel – Havlová
Štefek – Štefková
Kocián – Kociánová
Vaněk – Vaňková
Petr – Petrová
Fojtík – Fojtíková
Mičulek – Mičulková
Konvička – Konvičková
Kovář – Kovářová
Žáček – Žáčková

45
42
38
35
32
27
27
22
22
22

Zpráva o činnosti klubu důchodců – 2011
Tradiční společenské setkávání tichavských důchodců i v roce 2011 pokračovala pravidelně
každou lichou středu v měsíci.
V lednu jsme do našeho klubu přivítali 12 nových členů, a to: Martu Švrčkovou, Marii
Jurkovou, Marii Bjačkovou, Věrku Petrovou, Věrku Kahánkovou, Martu Vaňkovou, Zdeňku
Šimíčkovou, Marii Sobasovou, Zdeňku Gerykovou, Jindřicha Bjačka, Jana Šimíčka, Pavla
Vaňka. Doufám, že se našim novým členům bude v klubu důchodců líbit a přinesou nové nápady
pro jeho činnost.
V únoru nás důchodce přišla navštívit předsedkyně sociální komise při OÚ v Tiché paní
Kateřina Ryšková. Seznámila nás s možností, jak čerpat sociální příspěvky pro dlouhodobě
nemocné, příspěvky na bydlení, na benzín, pokud je zapotřebí nemocného vozit k lékaři nebo
do nemocnice. Odpovídala i na dotazy našich členů.
V březnu jsme na pozvání z klubu důchodců Paskov jeli na Pochování basy. Bylo to 15. března a
zúčastnilo se 8 našich členů. Naše přátelská setkání v kulturním domě Paskov už trvají delší
dobu a také máme v Paskově hodně přátel, se kterými se rádi vidíme a veselíme. Také i
tentokrát byl připraven bohatý program, vystoupení mažoretek a scénky a nakonec nám všem
hrála hudba k tanci.
Koncem března přijala pozvání do klubu důchodců p. Buriánová z knihovny Frenštát p. R. a
seznámila nás s novými poznatky medicíny o mozkových příhodách a jak jim předcházet a jak
se dá rozpoznat, když taková situace nastane. Dále pak, jak rozpoznat začátky Alzheimerovy
choroby a jak jí čelit. Nakonec nám rozdala testy na procvičení paměti a tak jsme měli
možnost si vyzkoušet, jak nám funguje naše paměť.
V měsíci dubnu nás navštívili přátelé p. Žižka, p. Čulák, p. Štefek a p. Bjačková s „Tichavskými
klevetami“, které připravují každý druhý rok na Pochování basy, pořádané tichavskými hasiči.
Vyslechli jsme si veselé scénky, doprovázené obrázky a hudbou. Nakonec jsme si všichni
zazpívali, bylo to pro všechny příjemné posezení.
V květnu jsme pořádali na fotbalovém hřišti opékání klobás a také slavili narozeniny našich
členů klubu důchodců.

V červnu se konal zájezd do Veselí na Moravě do přístavu Baťova kanálu. Tam nás čekala
výletní loď Danaj, se kterou jsme se plavili do Uherského Ostrohu a pak zpět do Veselí na
Moravě. Na lodi jsme měli k dispozici malý bufet s občerstvením, celá cesta trvala 2 hodiny.
Ve Veselí na Moravě jsme měli zajištěný oběd a po obědě jsme odjeli do Zlína, kde jsme byli
objednáni na prohlídku Baťova obuvnického muzea. Zde jsme si prohlédli různé druhy obuvi,
které se ve Zlíně vyráběly, ale i boty ze zahraničí.
V druhé části muzea jsme si mohli prohlédnout a také vyzkoušet, jak se jezdilo výtahem
upraveným jako kancelář majitele Bati. Tímto výtahem jsme se dostali do 16. poschodí a měli
jsme možnost si prohlédnout z terasy budovy celé město Zlín. Byl to nádherný pohled.
Prohlídkou muzea jsme vyčerpali náš program a pak až do 18°° hodin měl každý účastník
zájezdu možnost projít si obchody, nakoupit suvenýry. Počasí nám přálo – nepršelo, zážitků
bylo dost a tak - co si přát víc.
V červnu jsme smažili vaječinu na fotbalovém hřišti. K poslechu i k tanci nám zahrála
seniorská kapela ve složení p. Ulčák, p. Fojtík, doplněná harmonikářem p. Křístkem. Opět to
bylo příjemné a veselé posezení.
Nejsmutnějším dnem byl 27. červen, kdy zemřela naše členka klubu důchodců p. Maruška
Bjačková. Pro všechny to byla velice smutná zpráva. V pátek 1. července jsme se s ní rozloučili
v místním kostele v Tiché – moc na ni vzpomínáme.
Začátkem září se uskutečnil zájezd do Karolinky. Navštívili jsme nově postavený kostel
(1997) Panny Marie Karmelské. Zhlédli jsme mimo jiné největší dřevěnou vyřezávanou sochu
Madony v České republice - 253 cm.
Pak jsme navštívili sklárny Firmy Crystalex a také podnikovou prodejnu. V restauraci Sklář
jsme měli zajištěný oběd. Odpoledne, na zpáteční cestě, jsme se zastavili na Soláni. Prohlédli
jsme si muzeum v přírodě – vyřezávané sochy ze dřeva. Navštívili jsme Valašský ateliér u
Hofmanů na Soláni, kterým nás provázela majitelka tohoto ateliéru p. Marcela Vajceová –
Hofmanová. Místnosti zdobí malířské, grafické, keramické a sochařské práce členů rodiny
Hofmanovy a jejich uměleckých přátel. Prohlídka se nám velice líbila. Ze Soláně jsme odjížděli
v 17°° hodin do Tiché.
V říjnu jsme přijali pozvání z klubu důchodců Paskov na vinobraní. Zúčastnilo se 5 členů
našeho klubu. V Paskově jsme byli opět vřele přivítáni, následoval program, vystoupení
mažoretek, také veselé scénky, losování tomboly a pak následovala volná zábava. Bylo to
příjemné setkání.
Po domluvě s našimi členkami jsme založily pěvecký sbor seniorek s názvem „Tichavský
šáteček“. Vedoucí tohoto sboru je paní Zora Matoušková, která si pro nás připravila soubor
lidových písní a nacvičuje na vystoupení při oslavách v kulturním domě. Také chceme
spolupracovat se žáky, kteří se u ní učí hrát na hudební nástroje, bude to taková spolupráce
dětí se seniory.
29. října v sobotu se konala v Tiché veliká událost. Na obecním úřadě v obřadní síni přivítali
naši nejstarší občanku p. Marii Fojtíkovou u příležitosti jejich stých narozenin. Slavnostní
proslov měl starosta obce p. Luboš Žabka, vystoupily i děti z mateřské školy s písněmi a
gratulací. Mezi gratulanty jsem byla také já za klub důchodců a moc se mi to líbilo.
V listopadu se konalo setkání seniorů v kulturním domě v Tiché. Pozvání na tuto akci přijaly
mažoretky Jiřinky z Paskova s vedoucí klubu p. Skýbovou. Dále pozvání přijal taneční soubor
klubu důchodců z Oprechtic s vedoucí p. Žáčkovou a také p. Matoušková se svými žáky.
Mažoretky Jiřinky nám předvedly taneční vystoupení, při kterých nás přesvědčily, že i dříve
narození mají smysl pro hudbu, tanec a pohyb.

Soubor klubu důchodců z Oprechtic nám zatančil Českou besedu. Mnozí z nás si připomněli
své mládí, kdy Česká a Moravská beseda se tančily na různých akcích. Dodnes si mnozí
pamatují i texty písní. Mezi tanečními vystoupeními nám hrály žákyně p. Matouškové a také
ona sama nám zazpívala. Na závěr seniorkého setkání přišli zahrát a zazpívat hramonikáři p.
Žižka a p. Špačková. Toto odpoledne se nám, myslím, vydařilo a všichni se příjemně pobavili.
K tomuto příjemnému posezení přispěl také předseda kulturní komise p. Zdeněk Švrček, který
se členy své komise zajistil občerstvení, za což mu patří veliký dík.
Naši činnost klubu důchodců doplňuje také pořádání zájezdů do Ostravského divadla Jiřího
Myrona. Viděli jsme v dubnu operetu Hello, Dolly!, v září operetu Karla Svobody Noc na
Karlštejně a v listopadu pak muzikál Divotvorný hrnec.
Je velice příjemné konstatovat, že návštěva divadla v Ostravě se stala pro mnohé občany
Tiché kulturním zážitkem.
V závěru bych chtěla pozvat i ostatní seniory z Tiché do klubu důchodců. Přijďte se podívat
mezi nás, zazpívat si a také se pobavit a hlavně - vymyslet nové akce pro zpříjemnění všedních
dnů.
Závěrem chci poděkovat zastupitelstvu obce za podporu činnosti klubu důchodců a finanční
příspěvky na úhradu dopravy zájezdů a dopravy do divadla v Ostravě, což využívají i ostatní
občané.
Alena Lipková, vedoucí klubu důchodců

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2012 – TICHÁ
Rádi bychom z celého srdce poděkovali všem štědrým dárcům, kteří i letos přispěli na tuto sbírku.
Díky skupinkám obětavých koledníků se podařilo v Tiché vybrat:

41 296,- Kč
Velké poděkování patří všem malým i velkým koledníkům, bez nichž by se tato sbírka nemohla realizovat..
Výtěžek sbírky je určen na podporu péče o sociálně slabé rodiny a dokrytí nutných provozních výdajů
pečovatelské služby.
Celý výnos nezůstává jenom v naší Charitě, ale je určen i na další projekty Diecézní Charity,
na humanitární pomoc a další projekty pomoci organizované Sekretariátem CHČR.
V Charitě Frenštát pod Radhoštěm zůstává 65% výnosu této sbírky.
Za Charitu Frenštát p. R. Anna Čechová

Farní okénko
Velikonoce.
Velikonoce jsou nejvýznamnější svátky nás křesťanů, spojené s
památkou umučení a vzkříšením Krista po jeho smrti na kříži.
Vzkříšení Ježíše je tak centrálním bodem naší víry, kdy
vyznáváme, že smrt už není konec, ale začátek nového života,
že život zvítězil nad smrtí, pravda nad lží, spravedlnost nad nespravedlností a láska
nad nenávistí.
To je i jistota naší víry, že existuje Někdo, kdo DRŽÍ v rukou osudy tohoto pomíjivého
světa, kdo má v rukou klíče od smrti a podsvětí, kdo je začátkem i koncem. A tento
Někdo je živá Láska, která přivedla vše k bytí, neustále to udržuje, a zvláště s
člověkem má jasný záměr.
Jen tato láska se pak může i plně zaručit za slova:
„Nebojte se.“
A tak, ze srdce přeji Vám všem, tichavským farníkům, radost ze Vzkříšeného Pána a
vyprošuji od něj sílu a tu pravou vnitřní radost do všech situací, které prožíváte.
SVÁTEČNÍ BOHOSLUŽBY:
1.4. KVĚTNÁ NEDĚLE-svěcení kočiček, začíná Svatý týden
5.4. ZELENÝ ČTVRTEK
6.4. VELKÝ PÁTEK, den přísného postu
7.4 BÍLÁ SOBOTA
8.4. SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
9.4. VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ

MŠE SVATÁ
10:00
MŠE SVATÁ
18:00
OBŘADY
18:00
VELIKONOČNÍ VIGILIE 18:00
MŠE SVATÁ
10:00
MŠE SVATÁ
10:00

V úterý 10.4. MŠE SVATÁ nebude.
P.

Miroslav Horňák

Informace z knihovny za r. 2011
V obecní knihovně máme evidováno 95 čtenářů, z toho 24 je ve věku
do 15 let.
Bylo zapůjčeno celkem 2 883 knih a 394 časopisů (Květy, Zahrádkář,
Praktik, Bravo girl).
Zapůjčka knih se dělí na:
- naučnou literaturu
319
(děti 163, dospělí 156)
- krásnou literaturu
2 564
(děti 298, dospělí 2 266)
Veřejný internet využilo celkem 131 návštěvníků.
V měsici březnu navštívily knihovnu děti z mateřské školy a žáci
základní školy a mohli se seznámit s činností knihovny.
V září se seznamovali naši důchodci s prací na internetu.
Chtěl bych poděkovat našim čtenářům za knižní dary naší knihovně. Jsou to: p. Vladimí Čáp, p.
Jana Morisová, sl. Barbora Hoppová, sl. Soňa Chromelová, p. Bohuslav Štefek, p. Vlastimil Janáč,
sl. Petra Jurečková a p. Lubomír Závodný z Kunčic p. O.
Jiří Vraspír, knihovník

Zápis dětí do mateřské školy Tichá
• ZŠ a MŠ Tichá oznamuje, že v úterý dne 15.5.2012 v době od 8,00 hod. do 16,00 hod. bude
v budově mateřské školy probíhat zápis dětí pro školní rok 2012/2013.
• O přijetí dítěte do MŠ rozhodne na základě podané žádosti a stanovených kritérií ředitelka příslušné
ZŠ a MŠ.
• Předpokládaný počet volných míst : 17
• Bližší informace k přijetí dítěte do MŠ Tichá budou zveřejněny v mateřské škole nebo na webových
stránkách školy.

Škola informuje
Předškoláci
K zápisu do 1. ročníku se dostavilo 17 dětí, z toho je 7 chlapců a 10 dívek.
Rodiče předškoláků s dětmi měli možnost se zúčastnit již dvou setkání v projektu
Předškolákem v pohodě. Na první schůzce se věnovali řeči, myšlení, koncentraci pozornosti, na
druhém setkání rozvíjeli matematické představy a dovednosti.
Srdečně zveme na další lekce: 17. duben grafomotorika, rozvoj vnímání pohybu a prostoru
15. květen výuka s využitím interaktivní tabule
5. červen sebepojetí, vůle, city, komunikace, dětská kresba
Ilona Hrdá, ředitelka školy

Oddíl zápasu
Do prvního čtvrtletí letošního roku vstoupili tichavští zápasníci úspěšně.
Dne 4. 2. 2012 uspořádal zápasnický oddíl TJ Jiskra Havlíčkův Brod Mistrovství ČR juniorů a žáků
v zápase řecko-římském. Tohoto mistrovství se zúčastnilo 138 závodníků z 23 oddílů České republiky.
Z tichavských juniorů si nejlépe vedl Stanislav Šrámek, váha 55 kg, který si vybojoval bronzovou medaili.
Na desátém místě se umístil Jakub Jurek, váha 74 kg, a na třináctém místě skončil Martin Šoukal, váha 66
kg. Ve starších žácích si dobře vedl Miroslav Vašinka, váha 35 kg, když postupně porazil na lopatky
Buriána z Březové a Bučka z Olomouce. Ve finálovém boji o Mistra republiky však nestačil na Balíka
z Olympu Praha, se kterým prohrál a získal stříbrnou medaili. Ve váze 42 kg žák Ondřej Šrámek obsadil
šesté místo.

Dne 25. 2. 2012 proběhl v Trenčíně turnaj talentované mládeže v zápase ř.ř. za účasti 64 závodníků ze 14
oddílů. Jediný tichavský mladší žák Miroslav Vašinka, váha 35 kg, si z tohoto turnaje po dvou vítězstvích a
jedné prohře přivezl domů stříbrnou medaili.
Sokol Hodonín pořádal dne 10. 3. 2012 mezinárodní turnaj dětí o Velkou cenu Hodonína v zápase ř.ř. za
účasti 197 závodníků z 25 oddílů z Čech a Slovenska. Tichavští mladší žáci Miroslav Vašinka, váha 37 kg, a
Václav Petr, váha 70 kg, si vybojovali bronzové medaile. Na 7. místě se v přípravce umístil Matěj Zátopek,
váha 40 kg.
Dne 17. 3. 2012 se v Třinci konalo mistrovství ČR seniorů a kadetů v zápase řecko-římském za účasti 132
závodníků ze 17 oddílů. V nejtěžší seniorské kategorii do 120 kg startoval na této soutěži po tříleté pauze
(studium) Jan Zátopek a umístil se na 7. místě. Ve stejné kategorii skončil na 10. místě Jiří Zátopek.
V nejlehčí váhové kategorii kadetů do 42 kg si Ondřej Šrámek vybojoval titul Mistr ČR, když porazil
jediného soupeře Partla z Havlíčkova Brodu na lopatky.
Další umístění tichavských zápasníků:
váha 54 kg Stanislav Šrámek
4. místo
váha 76 kg Jan Tesař
5. místo
váha 69 kg Martin Šoukal
9. místo
váha 76 kg Adam Mechel
8. místo
10.místo
váha 69 kg Ondřej Krutil
Za dosažené výsledky v roce 2011 byl vybrán komisí okresního svazu ČSTV do desítky sportovců okresu i
náš sportovec Stanislav Šrámek. Tento zápasník vyhrál také soutěž čtenářů Deníku, proto šel na pódium
novojičínského divadla ještě jednou. Je to dobrá vizitka našeho oddílu i naší vesnice.

Zdeněk Liška, vedoucí oddílu zápasu

A co jsme ještě vypátrali….
V sobotu 17.03.2012 bylo na mistrovství ČR seniorů a kadetů v zápase řeckořímském v Třinci předáno ocenění

p. Zdeňku Liškovi
VZORNÝ TRENÉR
ZA JEHO DLOUHOLETOU PRÁCI S MLÁDEŽÍ

GRATULUJEME!!!!!

JARNÍ FOTBALOVÁ SEZÓNA
Soupiska „A“ mužstva dozná na jaře hned několika změn. Celou jarní část se budeme muset obejít bez
zraněného Petra Koňaříka, dále také v tichavském dresu neuvidíme ani Daniela Fajčáka (hostování v 1.BFK
Frýdlant n.O.) a rovněž ani Tomáše Benáčka, Jana Klose a Adama Mičku, kterým skončilo hostování.
V zimním období se nám podařilo mužstvo posílit o tři velice zkušené hráče. Přišel brankář Vlastimil
PIKULÍK (hostování z FK Nový Jičín), Lukáš RADKO (hostování z FK Nový Jičín) a Michal TŘOS
(hostování z FC Baník Ostrava).
Další změny nastaly taky ve vybavení areálu fotbalového hřiště, které ocení jak hráči tak doufáme i diváci,
které tímto zveme, aby přišli podpořit v hojném počtu naše hráče.

ROZPIS - JARO 2012
DATUM
25.3.
1.4.

DEN
Neděle
Neděle

ČAS
DR.
15:00 Muži "A"
15:30 Muži "A"

TICHÁ
TJ Odry

:
:

TJ Fryčovice
TICHÁ

7.4
8.4.

Sobota
Neděle

13:00 Dorost
15:30 Muži "A"

TICHÁ
TICHÁ

:
:

NFC Lichnov
TJ Suchdol n.O.

14.4.

Sobota
Neděle
Neděle
Neděle

15:30 Muži "B" Vlčovice-Mniší B
13:30
Žáci
Vlčovice-Mniší
14:00 Dorost
Vražné
15:30 Muži "A" Vlčovice-Mniší A

:
:
:
:

TICHÁ
TICHÁ
TICHÁ
TICHÁ

Sobota
Sobota
Neděle
Neděle

13:30 Dorost
16:00 Muži "B"
14:00
Žáci
16:00 Muži "A"

TICHÁ
TICHÁ
TICHÁ
TICHÁ

:
:
:
:

Trojanovice I
Straník
Straník
Kateřinice

Sobota
Neděle
Neděle
Neděle

13:45 Dorost
10:00
Žáci
16:00 Muži "B"
16:00 Muži "A"

Štramberk
Mořkov
Bernartice n.O.
Jeseník n.O.

:
:
:
:

TICHÁ
TICHÁ
TICHÁ
TICHÁ

Sobota
Sobota
Neděle
Neděle

14:00 Dorost
16:30 Muži "B"
14:30
Žáci
16:30 Muži "A"

TICHÁ
TICHÁ
TICHÁ
TICHÁ

:
:
:
:

Mořkov
Hostašovice
Troj.-Bystré
Nový Jičín B

Sobota
Neděle
Neděle
Neděle

16:30 Muži "A"
Jakubčovice
14:00 Dorost
Starý Jičín
14:30
Žáci
Ženklava
16:30 Muži "B" AFC Veřovice B

:
:
:
:

TICHÁ
TICHÁ
TICHÁ
TICHÁ

Sobota
Sobota
Neděle
Neděle

14:30 Dorost
17:00 Muži "B"
15.00
Žáci
17:00 Muži "A"

TICHÁ
Bartošovice B
TICHÁ
NFC Lichnov

:
:
:
:

Pustějov
TICHÁ
Rybí
TICHÁ

Sobota
Neděle
Neděle
Neděle

17:00 Muži "B"
10:00
Žáci
14:45 Dorost
17:00 Muži "A"

TICHÁ
NFC Lichnov
Rybí
TICHÁ

:
:
:
:

Skotnice B
TICHÁ
TICHÁ
FC Libhošť

Sobota
Sobota
Neděle
Neděle

17:00 Muži "A"
17:00 Muži "B"
15:00
Žáci
14:30 Dorost

FC Kopřivnice
TICHÁ
Sedlnice
FC Libhošť

:
:
:
:

TICHÁ
Lubina
TICHÁ
TICHÁ

Sobota
Sobota
Neděle
Neděle

14:30 Dorost
15:00
Žáci
17:00 Muži "B"
17:00 Muži "A"

TICHÁ
Petřvald n.M.
Hodslavice
TICHÁ

:
:
:
:

Studénka
TICHÁ
TICHÁ
Starý Jičín

Sobota
Sobota
Sobota

15:30 Dorost
17:00 Muži "B"
17:00 Muži "A"

TJ Spálov
TICHÁ
FK Staříč

:
:
:

TICHÁ
Ženklava
TICHÁ

15.4.

21.4.
22.4.

28.4.
29.4.

5.5.
6.5.

12.5.
13.5.

19.5.
20.5.

26.5
27.5.

2.6.
3.6.

9.6.
10.6.

16.6.

VÝSLEDEK ODJEZD

POZNÁMKA

13:45

14:30
12:30
12:30
14:15

auta
auta

12:45
9:00
14:45
14:15

auta

auta

auta

14:30
13:00
13:30
15:30

auta

15:45

auta

15:45

auta

9:00
13:30

auta
auta

15:45

auta

14:00
13:30

14:00
16:00

14:00
15:30

auta

TICHAVŠTÍ LEGIONÁŘI
I. SVĚTOVÁ VÁLKA
V roce 2014 uplyne 100 let od začátku I. světové války. V souvislosti s touto dějinnou událostí,
která slovy kronikáře zasáhla každou chalupu v naší obci, je žádoucí významně zlepšit povědomí
veřejnosti o hrdinech, kteří vybojovali naši samostatnost.
Čs. dobrovolnické jednotky působily na frontách I. světové války již před vznikem
Československa a poté se staly základem československé armády. Do těchto jednotek vstupovali
většinou vojáci Rakousko-Uherska, kteří padli do zajetí nebo přeběhli k nepříteli, hlavně
v Rusku a v Itálii. Ve Francii to byli občané, kteří tam většinou odešli za prací, studiem apod. již
před válkou. Vznik těchto jednotek v srpnu 1914 podpořil činnost čs. vlastenců v čele
s T.G.Masarykem a vyústil ve vznik ČSR.
Těchto událostí se zúčastnili i naši tichavští rodáci a jim je věnován můj příspěvek, protože jsme
jim to zůstali dlužni. Od konce čtyřicátých let minulého století se o legionářích téměř nemluvilo,
nepsalo, neučilo se o nich ve školách. Mimo jiné v bývalém SSSR byli legionáři podle oficiální
propagandy (tzv. „běločeši“) druhými největšími nepřáteli po fašistech.
Před několika léty pořádalo okresní muzeum v Novém Jičíně výstavu o Legiích, ale v přehledu
obcí tam o Tiché nebyla ani zmínka. Zarazilo mě to, a po rozhovoru s p. Genzerem jsem se dověděl, že to bude omyl a posléze - díky internetu - se mi podařilo dát dohromady snad kompletní
seznam legionářů z Tiché.
Bohužel v současné době již končí (30. března) výstava Legionáři Novojičínska v boji za vznik
Československa ve Fulneku. Doufám, že se v budocnu tato výstava uskuteční znovu a na bližším
místě okresu.
Zároveň vyšla stejnojmenná publikace, která obsahuje 1114 jmen legionářů ze 108 měst a obcí,
bohužel 10 občanů Tiché tam nenajdeme. Proto si myslím, že je dobré si naše rodáky připomenout i mezi námi touto formou a možná v rámci celostátní akce LEGIE 100 v dalších létech i
jiným způsobem.
Dále vznikl projekt, který na internetových stránkách www.krevlegionare.cz umožní zájemcům
zjistit více o jejich předcích.
Následující tabulka s přehledem legionářů, je pouze část originálu. Formát zpravodaje neumožnil její celé zobrazení. Kompletní zobrazení je na webových stránkách obce www.ticha.cz, kde si
ji popřípadě můžete stáhnout nebo pro ty, kteří nemají přístup k počítači, jim pomůžou na
obecním úřadě (p. Havlová).
Připojuji fotografii, která má vztah k Tiché, ale bohužel nevíme jmena všech osob. Uvítáme,
když se přihlásí někdo, kdo má doma stejnou fotografii i se jmény těchto mužů.

SENIOŘI, ŽIJTE NAPLNO
Pro vás všechny, jimž je víc než 60 let, jsme připravili Univerzitu třetího
věku se čtyřmi zajímavými programy. Čekáme právě na vás.
Vyberte si ze čtyř samostatných programů:
1) Cestování po britských ostrovech napříč stoletími
2) Literární skvosty a novinky v tvorbě českých a světových autorů
3) Minulost a současnost češtiny
4) Život s handicapem. Minulost a současnost speciální pedagogiky.
Využijte tuto novinku, kterou jsme pro vás připravili. Setkejte se s vašimi vrstevníky v Ostravě
na šesti tříhodinových přednáškových blocích vedených našimi odborníky.
Máte-li chuť, máme pro Vás celý jeden semestr (tj. půl roku) nabitý novými informacemi a zážitky.
Neváhejte a kontaktujte nás telefonicky na: 597 094 017, 734 355 862 nebo písemně: Centrum
dalšího vzdělávání Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě, Fráni Šrámka 3, 709 00
Ostrava-Mariánské Hory. Přihlásit se můžete i e-mailem: filip.goszler@osu.cz
Pro bližší informace kontaktujte, prosím:
Bc. Hanu Jenčovou, mediální zastoupení, tel.: 774 642 229, 776 498 294;
hana.jencova@seznam.cz

Jaro je snad pro všechny to nejhezčí období v roce, ale hasiči mívají právě v tuto
dobu často plné ruce práce.
Mnozí občané si chtějí usnadnit práci s odstraňováním staré trávy na
zatravněných plochách v okolí svých rodinných domů, chalup a chat a pouštějí se
do jejího plošného vypalování, aniž by si uvědomovali, že tím nejen porušují
zákon, ale současně ohrožují svým jednáním okolí.
Zákon o požární ochraně výslovně stanoví zákaz plošného vypalování porostů jak
pro běžného občana, tak i pro právnické a podnikající fyzické osoby. Všichni, kdo
se dopustí porušení tohoto zákona, se vystavují nebezpečí finančního postihu.
Občanovi může být za tento přestupek uložena pokuta až do výše 20 000 Kč a
firmám může být udělena sankce do výše 500.000 Kč.
Pokud jde o pálení dřevního odpadu, listí apod. (v případě, že ho nezakazuje
místní vyhláška), měli by lidé věnovat velkou pozornost zakládání ohňů při
úklidových pracích na zahrádkách. Pálení je možno provádět pouze na ohništi,
které je bezpečně ohraničeno např. kameny, aby byly plameny dostatečně pod
kontrolou. Dále je vhodné mít v blízkosti ohniště připraveny prostředky k hašení
např. konev s vodou nebo nádobu s pískem a lopatku, aby se dal případný požár

již v zárodku uhasit a v žádném případě neodcházet od ohniště, pokud není
dostatečně uhašeno. Pálení se nesmí provádět v době, kdy fouká vítr a hrozí tak
rozšíření ohně do okolí. A to ani v případě, že ohniště bude pod neustálým
dohledem.
Právnické a podnikající fyzické osoby mohou sice provádět spalování hořlavých
látek na volném prostranství (dřevní odpad, spadané listí apod.), ale jsou povinny
stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru a musí být vždy postupováno
v souladu s dalšími zákony, například zákonem o ovzduší, zákonem o lesích,
zákonem o odpadech nebo s vyhláškami obcí. Pálení klestí a dalších hořlavých
látek na volném prostranství je nutno v předstihu nahlásit buď telefonicky
Integrovanému bezpečnostnímu centru v Ostravě na čísla 950 739 844 nebo150,
případně elektronickým formulářem, který je umístěn na webových stránkách
Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje www.hzsmsk.cz pod
názvem „Pálení klestí“. Na základě těchto včasných informací tak hasiči mohou
stanovit další podmínky pro spalování, popřípadě mohou takovou činnost
zakázat. Při porušení této povinnosti se dopustí právnická nebo podnikající
fyzická osoba správního deliktu, za který jim může být uložena pokuta až do
výše 500 000 Kč.
Fyzické osoby (občané), kteří hospodaří s vlastním lesním fondem, nemají za
povinnost spalování dřevního odpadu nahlásit. Jsou však povinny postupovat
tak, aby zamezily vzniku požáru. Ze strany Hasičského záchranného sboru lze
nahlášení takovéhoto pálení pouze doporučit i s ohledem na to, že se ušetří
finanční prostředky a čas za zbytečné výjezdy, kdy jsou hasiči voláni k požáru a
na místě samém zjistí, že jde o bezpečné pálení.
Rovněž po celý rok platí zákaz rozdělávání ohňů v lesích mimo vyhrazená
tábořiště. Každý, kdo se pohybuje v přírodě by měl dbát na bezpečnost a chovat
se obezřetně. Nerozdělávat ohně mimo vyhrazená místa, neodhazovat nedopalky
cigaret apod.. Rodiče by měli věnovat pozornost tomu, jak a s čím si děti venku
hrají, aby nedocházelo ke zbytečným požárům a následným úrazům nebo
v krajním případě ztrátám na životech. V případě vzniku požáru zapříčiněného
dětmi zákon postihuje odpovědné osoby pokutou až do výše 25 000 Kč.
nprap. Dagmar Benešová
vrchní inspektorka – HZS MS kraje

Jaké to je v TICHÁČKU
TICHÁČEK – klub pro rodiče s předškolními dětmi

Jak jsme vás informovali v Tichavském zpravodaji č.
4/2011, v lednu letošního roku zahájil svou činnost klub
TICHÁČEK, který je určen především pro předškolní děti a
jejich rodiče. Jsme rádi, že tento projekt, který je v současné
době pro všechny návštěvníky zcela zdarma, nezůstal bez povšimnutí a touto cestou vás chceme
seznámit s jeho provozem. Do tohoto projektu občanského sdružení TICHÁNEK o. s. se s určitou

pravidelností zapojuje 12 maminek až se 14 dětmi ve věku od 1 do 5 let věku z Tiché. Průměrně se
jednoho setkání účastní přibližně 6 maminek a 7 dětí.
Hlavní náplní klubu je cvičení a hraní s dětmi. Cvičení je v doprovodu písniček a říkadel, které
jsou pro děti důležitým motivačním prvkem. Hraní pak napomáhá k rozvoji sociálního chování a
vzájemného sbližování nejmenších účastníků TICHÁČKU. V současné době působíme v prostorách
školní družiny, které nám k užívání nabídla paní ředitelka Základní školy v Tiché. Několikrát byla
při setkáních využita i tělocvična.
Závěrem bychom rádi poděkovali všem maminkám, které se do projektu klubu TICHÁČEK
s dětmi zapojují a účastní se pravidelných úterních setkání. Všichni, kdo zatím ještě váhají, jsou
vítáni každé úterý od 8.30 do 10.30 hodin.

Využili jsme další grantové výzvy a podali nové žádosti
Občanské sdružení TICHÁNEK o.s. vzniklo s úmyslem pokusit se prostřednictvím nejrůznějších
nadací získat finanční prostředky, které by se použily na další zkvalitnění života v naší obci. Jedním
z největších cílů pak je vybudování multifunkčního hřiště. Prostřednictvím obce jsme podali žádost
u Nadace ČEZ – Oranžové hřiště.
V listopadu loňského roku byly podány žádosti o dotační příspěvek také u Nadace ČEZ
z grantového řízení Podpora regionů pro rok 2012 a to na cvičební pomůcky pro klub TICHÁČEK,
na dopravní značky (cílem projektu je zklidnění dopravy v Tiché) a na lavičky a odpadkové koše
(projekt určený na zpříjemnění ploch sloužících k odpočinku). I když jsme v minulých dnech
obdrželi zamítavé stanovisko, podali jsme začátkem letošního roku další žádosti.
Využili jsme grantových programů, tentokrát Nadace OKD a zažádali jsme v dalších třech
projektech opět o cvičební pomůcky a hračky pro klub TICHÁČEK, dále cvičební pomůcky pro
seniory a do třetice o prostředky na tematický výlet pro děti Základní školy s názvem „Cesta do
pravěku“. V březnu pak byly podány dvě žádosti o Menší komunitní granty ČSOB a ERA, a to na
program Pravidelné výtvarné dílny v Tiché a Naučná stezka v Tiché – 1. etapa.
Věříme, že se nám podaří alespoň s některým z projektů uspět, o výsledcích vás budeme
informovat především prostřednictvím našich internetových stránek www.tichanek.iplace.cz.
Závěrem jen malý dovětek: těší nás, že zprávy o našem snažení se dostaly i za hranice obce,
18.února 2012 vyšel o občanském sdružení TICHÁNEK článek v Novojičínském deníku.

Spolupráce s Občanským sdružením spotřebitelů TEST
Jak nespadnout do pasti
Už se vám to možná taky stalo nebo vám známý vyprávěl: jdete po ulici nebo v obchodním
centru po více či méně úspěšných nákupech a náhle vás oslovuje usměvavý mladíček v dobře
padnoucím obleku či slečna se sukýnkou, o které chvíli uvažujete, že ji zapomněla doma. Zalichotí
vám, jak skvěle vypadáte a hned nezapomenout dodat, jak můžete vypadat ještě lépe a jak
neuvěřitelné štěstí máte, že jste byli osloveni právě vy. A už to jede – máte jedinečnou příležitost
využít této naprosto jedinečné nabídky. Při té záplavě slov si ani nedokážete uvědomit, že až dosud
vám nabízená věc nikterak nechyběla. Nutitel je ale zcela jiného názoru, dosud váš život byl úplně
prázdný, vlastně jste jen tak živořili a až teď vychází slunéčko do vašich všedních dnů právě
prostřednictvím této nabídky. A to vše zadarmo, ale jen když si k tomu přikoupíte za pouhých 500,či spíše více korun další nepotřebné krámy, které ovšem budou výborným dárkem pro děti,
vnoučata a každého, koho kdy v životě ještě potkáte. No nekupte to. A ačkoliv vůbec nemáte
v úmyslu cokoliv takového pořizovat, najednou se přistihnete, jak vaše peníze opouští bezpečný

přístav vaší peněženky. Ale třeba ještě někde hluboko uvnitř se vzepřete a dovolíte si říct to
zakázané slůvko NE. A čím více NE používáte, tím agresivněji se zástupce světoznámé firmy, o
které doposud nikdo neslyšel, chová. Úsměv se vytrácí, tvářička rudne, sukýnka prodlužuje.
… pobavilo vás to? Zasmáli jste se? Možná že si říkáte, že tohle se vám rozhodně stát nemůže.
Věřte, že může a zdaleka se to netýká jen seniorů. Každý den jsme bombardováni nejrůznějšími
výhodnými nabídkami prostřednictvím reklamy z televize, rádia, telefonu, internetu a neodbytných
prodejců. Minimálně jednou do měsíce ve svých schránkách nacházíte jedinečné nabídky na zájezdy
za pár korun s obědem zdarma a předváděcí akcí toho naprosto nejlepšího, co si ve svém životě
vůbec můžete pořídit. A stane se i nejodolnějšímu, že po nekonečné slovní masáži podlehne a
podepíše něco, o čemž za nějakou dobu s rozumem v hrsti zjistí, že není výhodné ani náhodou.
Rádi bychom vám nabídli pomoc při hledání cest z těchto nepříjemných situací a právě proto
jsme zahájili spolupráci s Občanských sdružením spotřebitelů TEST. Každý den se řada spotřebitelů
dostává do různých podobných situací, ne vždy se to ale obejde bez komplikací (reklamace,
nedodání zboží v termínu, poškození oděvu v čistírně, ubytování v hotelu nižší kategorie, vysoké
vyúčtování za energie, neplatná ujednání pojistných, úvěrových a leasingových smluv a jiné).
Z tohoto důvodu Občanské sdružení spotřebitelů TEST koncem roku 2011 zahájilo činnost
bezplatné Poradny pro spotřebitele. Neuspěli jste s reklamací zboží? Chcete odstoupit od
nevýhodné smlouvy? Přišlo vám podezřelé vyúčtování za telefon? Nebo si jen nejste jisti, jaká
práva jako spotřebitel máte? Využijte právního poradenství na telefonní lince. Poradenství je
zdarma, platí se pouze cena běžného hovoru.
Telefonní linka: 299 149 009
Provozní doba: pondělí – pátek 9 – 17 hod
Dozvíte se, jak postupovat při reklamaci a vrácení zboží, co dělat s nebezpečným výrobkem, jak
odstoupit od smlouvy uzavřené na předváděcích akcích či přes internet, jaká práva máte, když si
vezmete spotřebitelský úvěr a mnoho dalšího.
Více informací, například o databázi nebezpečných výrobků, vybraných vzorech právních listin a
obecné i konkrétní otázky včetně odpovědí z poradenské linky časopisu dTest, naleznete na
webových stránkách TICHÁNKU nebo přímo na www.dtest.cz.
====================================================================

Kulturní komise při Obecním úřadě v Tiché
připravila akce v kulturním domě:

SO 07.04.2012

Velikonoční zábava
Hudba

NE 06.05.2012

TRIFID

od 19°° hodin
OPERETA V RŮŽOVÉ ZAHRADĚ
Účinkují sólisté Národního divadla
Moravskoslezského v Ostravě
a členové Slezského divadla
v Ostravě:
Jana Hošťáková, Eva Zbrožková,
Jan Drahoslav, Peter Svetlík, Petr Murcek

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
J U B I L A N T I:
Srdečné blahopřání všem jubilantům
dožívajícím se významných životních
jubileí ve II. čtvrtletí 2012.

70 let

Valentin S t r n a d e l
Ladislav V a n ě k
Zdeněk V a n ě k
Marie M i č u l k o v á

75 let

Alenka L i p k o v á

80 let

Jiřina P e t r o v á
Jana S l a n i n o v á
Anna N o v á k o v á

85 let

Jiřina M e r t o v á

87 let

Jiří

88 let

Anežka H a v l á k o v á
Zdeňka J a n e č k o v á
Marie B u č k o v á

89 let

Rudolf H o l u b
Aloisie A d a m c o v á
Marie R e č k o v á

90 let

Anastázie F i l i p o v á

91 let

Jan P a r m a

Fojtík

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Sociální komise při Obecním úřadě v Tiché
a
Občanské sdružení Diakonie Broumov
(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 a péřové 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:

čtvrtek 31.05.2012

čas:

15°° - 18°° hodin

místo:

kulturní dům v Tiché

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily
transportem!!
Děkujeme za Vaši pomoc.

Bohatou pomlázku
a jarní dny plné pohody,
radosti, štěstí …..

přejí pracovníci
OÚ Tichá

Placená inzerce:

ZAČNĚTE HUBNOUT DO PLAVEK
www.hubnete.cz/chm
tel. 736 772 346

HOSTINEC FOJTSTVÍ TICHÁ

PYŽAMOVÁ PÁRTY
v sobotu 21. 4. 2012 od 20:00 hod.

Živá hudba : František PANČOCHA
Jíst budeme pečenou kachnu se zelím a chlupatým knedlíkem,
gulášek, kýtu na smetaně s knedlíkem, pít budeme pivko, vínko a
silnější alkomoky….

Přijďte se pobavit v pyžámku, noční košilce nebo
jiných erotických oblečcích na spaní.
Nejoriginálnější pyžamový model získá cenu.
Vezměte s sebou plyšáka se kterým se rádi mazlíte, polštářek,
župánek, nátáčky, paruku, síťku na vlasy, různé čepečky a
čepičky, erotické papučky , dudlíček atd. Fantazii se meze
nekladou.

Vstupné v pyžamu : 25,- Kč, bez pyžama : 50,- Kč.
Srdečně zvou všichni z Fojta samozřejmně v pyžamech.
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