č.1/2011

Usnesení č. 3 ze zasedání zastupitelstva obce Tichá konaného dne 24.01.2011:
3/30:

1)

3/31: 1)
3/32: 1)
2)
3/33:
3/34:
3/35:
3/36:

1)
1)
1)
1)

určuje ověřovateli zápisu p. Michala Hoffmanna a Ing. Zdeňka Slačíka, zapisovatelkou
p. Ludmilu Havlovou
schvaluje program zasedání zastupitelstva obce
schvaluje rozpočtové opatření č. 14/2010
bere na vědomí rozhodnutí starosty obce č. 6/2010, kterým bylo schváleno rozpočtové
opatření č. 13/2010
bere na vědomí zápisy z kontrol provedených v r. 2010 dle kontrolního řádu obce
schvaluje záměr prodeje akcií České spořitelny a Severomoravských vodovodů a kanalizací
bere na vědomí nutnost opravy vstupního schodiště do budovy obecního úřadu
stanoví v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích výši odměn neuvolněným
členům zastupitelstva obce dle nařízení vlády č. 375/2010 Sb., ve znění nařízení vlády č. 3
7/2003 Sb., platné od 01.01.2011

Usnesení č. 4 ze zasedání zastupitelstva obce Tichá konaného dne 21.03.2011:
4/37: 1)
4/38: 1)
4/39: 1)
4/40: 1)
4/41: 1)
4/42: 1)
4/43: 1)
4/44: 1)
4/45: 1)
2)
4/46: 1)
4/47: 1)

určuje ověřovateli zápisu p. Miroslava Hoppa a Ing. Jiřího Adamce, zapisovatelkou
p. Ludmilu Havlovou.
ZO schvaluje program zasedání zastupitelstva obce
ZO bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Tichá za rok 2010
schvaluje po projednání závěrečného účtu obce Tichá celoroční hospodaření za r. 2010, a to
bez výhrad
bere na vědomí plnění rozpočtu obce Tichá k 28.02.2011:
- příjmy 15,86 %
- výdaje 11,34 %
bere na vědomí rozhodnutí starosty obce č. 10/2011/1, kterým bylo schváleno rozpočtové
opatření č. 1/2011
schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2011
stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, kompetenci starosty obce provádět rozpočtová opatření v případě
rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů
ruší usnesení č. 13/303:1) - prodej pozemku parc. č. 3921, díl b
schvaluje prodej pozemku parc. č. 1866/5 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 213 m2
manželům Karlu a Miladě Dědicovým, oba bytem Tichá č. 319, za cenu 20,00 Kč/ 1 m2
s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s prodejem
zamítá záměr prodeje pozemku parc. č. 1768/9 o výměře 3639 m2 v k.ú. Tichá
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
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4/48: 1)
2)
4/49: 1)
4/50: 1)
4/51: 1)

určena k výkonu všech práv akcionáře jménem akcionáře na více valných hromadách
v období určeném dle následující věty, a to k výkonu všech práv akcionáře na všech řádných,
mimořádných nebo náhradních valných hromadách společnosti ASOMPO, a.s. Tato
delegace zaniká dnem 01.10.2014 nebo odvoláním zastupitelstvem obce před uplynutím
termínu uvedeným v této větě. Zmocněnec je ve smyslu § 33a odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb.,
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, oprávněn udělit plnou moc ve shora
uvedeném rozsahu jiné osobě, aby místo něho jednala za zmocnitele, a to konkrétně a
výhradně p. Jiřího Adamce.
bere na vědomí rozbor hospodaření Základní školy a mateřské školy Tichá, příspěvkové
organizace, za r. 2010
schvaluje převod hospodářského výsledku za r. 2010 Základní školy a mateřské školy Tichá,
příspěvkové organizace, ve výši 24 509,56 Kč do rezervního fondu
bere na vědomí zprávu o zápisu do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2011/2012
bere na vědomí potvrzení Ministerstva zemědělství v Praze o zaevidování žádosti o zařazení
akce „Rozšíření vodovodní sítě Tichá“ do Seznamu akcí Programu Mze 129 180 –
podprogram 129 182
bere na vědomí zápis F – 1/2011 o kontrole finanční hotovosti a cenin v pokladně obce

♣ Termíny vývozu popelnic a tříděných odpadů fa AVE CZ odpadové hospodářství
s.r.o., provozovna Frýdlant n.O. v II. čtvrtletí 2011:
- popelnice:
(vždy středa, sudý týden)
duben
06.04.,
20.04.2011
květen
04.05.,
18.05.2011
červen
01.06.,
15.06.,
29.06.2011
- papír:
duben
květen
červen

(vždy čtvrtek, sudý týden)
07.04.,
05.05.,
02.06.,
16.06.,

duben
květen
červen

(každý pátek)
08.04.,
15.04.,
06.05.,
13.05.,
03.06.,
10.06.,

- plasty:

- nápojové kartony:
- bio odpady:

21.04.2011
19.05.2011
30.06.2011

22.04.,
20.05.,
17.06.

29.04.2011
27.05.2011
24.06.2011

první pondělí v měsíci
kontejnery na bio odpad budou rozmístěny na stejných
stanovištích jako v loňském roce, a to od 13.04.2011.
Tyto kontejnery budou vyváženy 1x týdně, svozový den bude
zřejmě středa.
2

♣ Platba místního poplatku za psa na r. 2011:
- ještě připomínáme majitelům psů, kteří opomněli uhradit poplatek na letošní rok, že
již skončila splatnost tohoto poplatku k 31.03.2011. Máte-li tedy psa a poplatek jste
ještě nezaplatili, přijďte v co nejkratší době na obecní úřad a úhradu proveďte hotově
do pokladny obce.
♣ Místní poplatek za systém likvidace odpadu, tzv. poplatek za popelnice, ve výši
300,00 Kč na 1 poplatníka je splatný do 30.06.2011 a můžete jej hradit hotově do
pokladny obce i převodem na účet – č.ú. 6023801/0100, VS číslo nemovitosti, částka –
počet osob á 300,00 Kč.
♣ Finanční úřad v Kopřivnici dává na vědomí občanům, že v druhé polovině dubna bude
rozesílat složenky na provedení úhrady daně z nemovitostí přímo na adresy daňových
poplatníků. Oproti loňskému roku dochází ke změně v tom, že při platbě daně touto
poštovní poukázkou na poště budete hradit poštovné, tzv. daňová složenka bez
poštovních poplatků skončila s koncem roku 2010. Úhradu bude proto vhodnější
provést při cestě do Kopřivnice hotově na pokladně finančního úřadu, případně
bankovním převodem či internetovým bankovnictvím (pokud máte samozřejmě
zřízeno). Daň z nemovitostí je splatná k 31.05.2011.
♣ Očkování psů proti vzteklině:
- v letošním roce se toto očkování v naší obci konat nebude. Dle rozhodnutí Státní
veterinární správy se nyní očkování provádí jednou za dva roky, takže ti, co byli se
svými psy na očkování v loňském roce, nemají letos povinnost očkování absolvovat.
Pokud byste však potřebovali přeočkovat svého psa, můžete se obrátit na
kteréhokoliv veterinárního lékaře. Hromadné očkování bude provedeno v naší obci
opět příští rok.
*************************************************************************************

JARNÍ SVOZ ODPADŮ
Sběr nebezpečných odpadů bude proveden v sobotu 16.04.2011 mobilním způsobem
na těchto stanovištích:
Pěstitelská pálenice
11,00 – 12,00 hodin
Střed obce – parkoviště
12,00 – 14,00 hodin
Dolní prodejna
14,00 – 15,00 hodin
Sběr objemných odpadů bude proveden v pátek 15.04.2011 a v sobotu 16.04.2011
do kontejnerů přístavených obcí na jednotlivá stanoviště, a to:
Pátek 15.04.2011: 15,00
15,30
16,15
16,45

- 15,30 hodin
– 16,00 hodin
– 16,30 hodin
– 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
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Sobota 16.04.2011: 10,00 – 12,00 hodin
10,15 – 12,15 hodin
10,30 – 12,30 hodin
13,00 – 15,00 hodin
13,15 – 15,15 hodin
13,30 – 15,30 hodin
13,45 – 15,45 hodin

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

Sběr železného šrotu se uskuteční v sobotu 16.04.2011 a provede jej místní sbor
dobrovolných hasičů. Železný šrot připravte k hlavní silnici až v sobotu ráno. Pokud budete
odevzdávat větší množství šrotu, oznamte tuto skutečnost na obecní úřad, aby šrot byl
odvezen přímo od vašeho domu. Do části Žuchov, Pružiny a Niva nebudou hasiči zajíždět,
pouze na základně vašeho telefonického oznámení o odevzdání většího množství šrotu. Telefon
na obecní úřad: 556 858 128.

Statistické ohlédnutí k r. 2010
Ke dni 31.12.2010 měla naše obec 1712 obyvatel, z toho bylo 831 mužů a 881 žen.
V našem matričním obvodu bylo uzavřeno celkem 19 sňatků, z toho 1 byl uzavřen v místním kostele.
V tabulce uvádíme změny v počtu obyvatel v průběhu roku 2010:
Celkem

z toho muži

ženy

k 01.01.2010
narozeno
zemřelo
přistěhováno
odstěhováno

1 701
24
17
38
34

829
14
11
16
17

872
10
6
22
17

K 31.12.2010

1712

831

881

Tichou vzpomínku věnujme našim spoluobčanům, kteří nás opustili v loňském roce:
Alena Hýlová
Vlastislav Kovář
Marie Kociánová
Petr Kantor
Anežka Chalupová
Lubomír Langer
Anna Šablaturová
Drahoslav Mikoláš
Jaroslava Soušková
Zdeněk Kurečka
Valerie Fojtíková
Isidor Vašinek
Eduard Ďuriaš
Vladimír Knoll
Stanislav Matula
Alois Kupčík
Jaroslav Kocián
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Rok 2010 ve Sboru dobrovolných hasičů
hasi v Tiché
V každé organizaci začíná pracovní rok stejně, a to
hodnocením uplynulého roku na výroční členské schůzi.
Nejinak tomu bylo u Sboru dobrovolných hasičů v Tiché. A
co se řadoví členové na letošní valné hromadě dověděli,
můžete si zde přečíst i vy.
Členská základna měla ke konci roku 2010 řádně
přihlášených členů 85, z toho bylo 15 členů mladších 18-ti
let. Nejstarší členkou je paní Vaňková Božena, která měla 94
let a u sboru je plných 64 let. Paní Vaňková i přes svůj vysoký
věk dovede velmi poutavě vyprávět o historii sboru, jaké ona
plnila funkce ve sboru, jak se tenkrát bavili, jaké měli zájmy a podobně. V uplynulém roce jsme
se ale navždy rozloučili s dlouholetým členem panem Jaroslavem Kociánem, který byl u sboru
nepřetržitě 63 let.
V uplynulém roce se také rozpadlo družstvo našich nejmenších žáků, někteří odrostli, jiní
odešli za jinými sporty a nábor nových žáčků chystáme na rok 2011. Věřím, že se nám to
podaří, protože máme schopné členy, kteří jsou ochotni malé žáčky vést, jak tomu bylo před
dvěma léty.
Na valné hromadě v roce 2010 byl zvolen nový 16-ti členný výbor, dlouhodobého starostu
sboru Bohuslava Štefka vystřídal Jaromír Vašínek, velitelem zásahové jednotky pro rok 2010
zůstal Karel Seibert, jeho zástupcem Ladislav Kundrát. Mimo členy výboru a kontrolní komise
dochází na schůzi pravidelně i jiní členové, kteří jsou ve sboru velmi aktivní.
V uplynulém roce 2010 naše zásahové družstvo a další obětaví členové měli činnost pestřejší,
než jiná léta. Začneme s událostmi, které se týkaly zásahů :
- 4.3.2010 likvidovali únik ropných látek v Tiché na dolním konci, kdy při frézování silnice
došlo k uvolnění břehu potoka a frézovací stroj se zřítil do koryta Tichávky
- 19.4.2010 likvidovali požár osobního auta v kolonii u hřiště
- od 16. do 18. 05.2010 drželi povodňovou hlídku v obci, kdy byl vyhlášen II. povodňový
stupeň. Po celou dobu ve střídavých směnách monitorovali situaci, prováděli odklízecí práce,
čerpali vodu ze studní a sklepů, protlačovali kanály, odklízeli padlé stromy přes potok a také
byla provedena evakuace jedné občanky.
- 28.10.2010 zasahovali při zahoření komína v rodinném domku na Pružinách.
- 5.11. 2010 zasahovali při požáru zahradního domku na dolním konci v Tiché. Při tomto
zásahu měli naši hasiči kromě profesionálu také jeden útočný proud a po likvidaci požáru
prováděli dozor na místě.
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Z dalších činností našeho sboru je nutno uvést i zajišťování požárních hlídek při akcích
v kulturním domě. Hlídky bývají dvoučlenné a v roce 2010 jich bylo celkem 10. Členové
zásahového družstva se pravidelně zúčastňují odborných školení a požárních soutěží v rámci
našeho okrsku.
Brigádnická činnost se v uplynulém roce soustředila hlavně na vylepšení podmínek pro řádný
výkon nejen zásahového družstva, ale celého sboru. Největší brigáda pod vedením Ladislava
Kundráta byla zorganizována v sobotu 15. května, které se zúčastnilo 14 členů sboru a 3
nečlenové. Pracovalo se na opravě budovy, auta, garáže, na montáži a natírání nových
šatnových dřevěných skříněk apod. Do brigádnické činnosti patří samozřejmě sběr starého
železa 2 x ročně.
V uplynulém roce jsme pořádali místo končinového plesu Josefovskou zábavu, pravidelně
každoročně bývá společný výlet spojený se smažením vaječiny, hasiči se zúčastnili soutěže ve
vaření o nejlepší guláš v hostinci Na Fojtství, kde získali 1. místo. Tradicí se stala oslava patrona
hasičů sv. Floriána spojená s průvodem krojovaných hasičů s říznou dechovkou do místního
kostela na mši a také nezapomínáme na naše jubilanty.
Bezesporu hlavní kulturní událostí uplynulého roku bylo zajištění organizace oslav 120. výročí
založení SDH v Tiché. Akce byla rozdělena do dvou dnů, a to na pátek večer, kdy proběhla
slavnostní členská schůze za účasti zástupců okolních sborů, starosty obce a zástupce OSH Nový
Jičín, kdy byly některým členům uděleny medaile a diplomy za obětavou práci. Druhá část oslav
proběhla v sobotu dopoledne na prostranství u obecního úřadu, kde byly předvedeny praktické
ukázky hasičské techniky i okolních sborů. Frenštátští hasiči navíc ukázali zásah vyprošťování
zraněného řidiče z havarovaného hořícího auta. Během trvání akce bylo zajištěno občerstvení
pro diváky, v budově hasičárny proběhl Den otevřených dveří a k dispozici byly naše obrazové i
psané kroniky sboru.
Na závěr touto cestou chceme poděkovat i starostovi obce, že nám vychází dle možnosti
v našich požadavcích vstříc, o čemž svědčí i znovuobnovení přívodu pitné vody a zprovoznění
plynového topení v hasičárně a také se daří postupně profesionálně vybavovat naši zásahovou
jednotku.
Bjačková Marie

Informace z knihovny za r. 2010
V obecní knihovně máme evidováno 87 čtenářů, z toho 27 je ve věku do 15 let. Tito čtenáři
vykonali v knihovně celkem 1772 návštěv, což znamená, že v průměru každý navštívil
knihovnu 20x.
Veřejný internet využilo 203 občanů.
Bylo zapůjčeno celkem 2 501 knih a 694 časopisů.
Zapůjčka knih se dělí na :
- krásnou literaturu
2 239
(z toho děti 274, dospělí 1965)
- naučnou literaturu
262
(z toho děti 114, dospělí 148)
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Chtěl bych poděkovat jménem všech čtenářů za knižní dary pro naši knihovnu. Jsou to – p.
Marie Lobodová, p. Bohuslav Štefek, sl. Soňa Chromelová, p. Milena Halamová, p. Jana
Morisová, p. Vladimír Čáp, p. Karel Kořán, p. Helena Muchová a další nejmenovaní, kteří si
nepřáli zveřejnit svá jména.
Jiří Vraspír, knihovník

Malé ohlédnutí do Klubu důchodců za rokem 2010
Nový rok 2010 začal v klubu důchodců 6. ledna, kdy nám přišly poblahopřát do nového
roku děti z družiny ze zdejší základní školy. Zpívaly, přednášely a nakonec nás
obdarovaly malými blahopřáníčky. Dík patří p. Křístkové, která vystoupení s dětmi
připravila a nacvičila. Naše ženy jim na oplátku připravily malé pohoštění.
Pravidelná setkání v klubu důchodců se konají každou lichou středu v měsíci, na nich si
naši členové popovídají o všem co se děje v obci, probírají programy televize a také si
vyměňují názory na nové události, které dnešní doba přináší.
17. března přijala naše pozvání p. Buriánová z knihovny ve Frenštátě pod Radhoštěm,
která měla připravenou přednášku o cvičení paměti. Bylo to velmi zajímavé a zapojili se
všichni přítomní.
25. května jsme oslavili příchod jara smažením vaječiny. Původně se mělo toto setkání
uskutečnit na fotbalovém hřišti, ale pro nepřízeň počasí jsme se uchýlili do místnosti
klubu důchodců. Při takovýchto posezeních nám vždy zahraje naše důchodcovská
kapela vedená p. Ulčákem. Paní Fojtíková posezení zpestřila tím, že přišla oblečená
jako hokejista a tím ocenila naše reprezentanty v hokeji, kteří vybojovali v Německu
zlaté medaile.
1. června se uskutečnil zájezd do Valašského Meziříčí – navštívili jsme hvězdárnu,
gobelínku – a pak jsme se přemístili do Lázní Teplice nad Bečvou. V 9°° hodin jsme byli
ohlášeni na hvězdárně, kde jsme si vyslechli přednášku s ukázkami naší oblohy, slunce,
země a také meteoritů. Byli jsme také v kopuli hvězdárny a viděli dalekohled ZeissCoude. Hvězdárna byla postavena a uvedena do provozu v roce 1955 a slouží
k poznávání našeho vesmíru dodnes.
V gobelínce jsme měli možnost vidět ruční výrobu koberců a také jejich restaurování,
hlavně jsme ocenili pracné tkaní nádherných koberců. V Lázních Teplice n.B jsme si
zašli nejdříve na výborný oběd do restaurace Aragonit, pak jsme se prošli – sice pod
deštníky – po lázních, nakoupili suvenýry, oplatky a v 16°° hodin jsme odjížděli do
Tiché. Zájezd se nám všem i přes nepřízeň počasí velmi líbil.
Měsíc červen a červenec byl pro členy klubu velmi smutný, protože nás navždy opustili
p. Šablaturová a p. Mikoláš, náš harmonikář. Byli to bezvadní lidé, kteří svou veselou
povahou příspívali k dobré náladě při našich setkáních.
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Letní posezení na fotbalovém hřišti s opékáním klobás se také vydařilo hlavně díky
hezkému počasí.
18. srpna jsme oslavili devadesáté narozeniny našich dlouholetých členek p. Drozdové a
p. Petrové. 24. července slavila také devadesáté narozeniny p. Petříková. Popřát pevné
zdraví a spokojenost jsme ji byli u ní doma.
8. září se uskutečnil náš další zájezd, tentokrát jsme si vybrali prohlídku zámku Raduň.
Prošli jsme jeho nádherný park, prohlédli skleníky a pak jsme odjeli do Krnova na
poutní místo Cvilín. Po obědě jsme se přesunuli do kostela Sedmibolestné Panny Marie,
kde nám pan farář z řádu minoritů vyprávěl o historii kostela. Zdatnější důchodci
navštívili také nedalekou rozhlednu, ze které byl nádherný pohled na celý Krnov a také
do blízkého Polska. Před 16 hodinou jsme se sešli v kostele sv. Ducha, kde pro nás
připravili varhanní koncert. Počasí nám tentokrát přálo, bylo krásně slunečno a teplo.
27. října jsme uspořádali krmášové posezení s pohoštěním. Závěr roku 22. prosince byl
v klubu důchodců ve znamení předvánočního posezení s dětmi ze zdejší školy, opět
vedenými p. Křístkovou, které zazpívaly koledy a popřály k nadcházejícím svátkům.
K naší činnosti patří také organizování zájezdů do divadel v Ostravě, navštívili jsme
tato představení:
12.03.
divadlo J. Myrona
muzikál
Zvoník u Matky Boží
28.04.
divadlo A. Dvořáka
balet
Labutí jezero
19.09.
divadlo A. Dvořáka
opera
Prodaná nevěsta
02.10.
ČEZ Aréna
koncert
Alexandrovci
09.12.
divadlo J. Myrona
opereta
Rosse Marie
Na všechny zájezdy, které pořádáme, nám přispívá obec, a proto chci poděkovat všem
zastupitelům naší obce za podporu činnosti klubu důchodců.
Alena Lipková, za klub důchodců

Tříkrálová sbírka 2011
Rádi bychom z celého srdce poděkovali všem štědrým dárcům, kteří i letos
přispěli na tutu sbírku.
Při této sbírce se podařilo v Tiché vybrat 43 046,00 Kč.
Velké poděkování také patří malým i velkým koledníkům.
Za Charitu Frenštát p. R. Anna Čechová
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Princip podobný letnímu času se asi poprvé objevil roku 1784 v dopise Benjamina Franklina
vydavatelům časopisu Journal of Paris. Dopis však byl míněn ironicky, Franklin nenavrhoval
zavedení letního času, ale aby lidé vstávali i chodili spát dříve, čímž by lépe využili denní světlo.
První vážně míněný návrh na zavedení letního času učinil londýnský stavitel William Willett roku
1907 ve své eseji The Waste of Daylight. Ačkoli se mu podařilo přesvědčit i jednoho z britských
poslanců, návrh se nepodařilo prosadit.
V praxi byl letní čas poprvé zaveden za první světové války v roce 1916, a to hned v řadě
evropských zemí. Jako první zřejmě letní čas zavedlo Švédsko od 14. dubna 1916 do 30. září téhož
roku, ale v dalších letech v něm už nepokračovalo. Dále pak v Německu a v Rakousko-Uhersku,
jehož součástí tehdy byly i české země, platil mezi 30. dubnem a 1. říjnem 1916. Tento letní čas se v
obou říších uplatňoval až do roku 1918. Také Velká Británie si upravila hodinky a letní čas zde ve
třetím válečném roce fungoval mezi 21. květnem a 1. říjnem 1916.
Dne 19. března 1918 byla v USA zákonem zavedena časová pásma (tehdy již používaná na
železnici), se kterými bylo zavedeno i používání letního času (počínaje 31. březnem) po zbytek 1.
světové války. Letní čas platil v letech 1918 a 1919, byl však natolik nepopulární (lidé tehdy
vstávali i chodili spát dříve), že tento zákon byl poté zrušen.
V Rusku byl letní čas poprvé zaveden v roce 1917, v některých obdobích ve 20. letech byla
hodinová ručička posunuta o dvě, nebo dokonce i o tři hodiny dopředu. Těžko tedy říct, jestli to byl
čas letní, nebo spíše upravený. Po několikaleté přestávce byl v SSSR znovu čas změněn v roce 1930
a lišil se od pásmového času o jednu hodinu, tedy jakoby letní čas platil po celý rok. (Ostatně
stejnou věc v současnosti praktikují Francie a Španělsko, které by zeměpisně patřily do stejného
časového pásma jako Velká Británie.) Za 2. světové války v letech 1943 a 1944 byl k tomuto
posunutému času ještě zaveden další letní posun o jednu hodinu, čímž se hodinky dostaly o dvě
hodiny napřed vůči časovému pásmu. V únoru 2011 schválil prezident Dmitrij Medveděv zrušení
standartního času a zavedení letního času celoročně. Naposledy se v Rusku posune čas 27. března
2011 o hodinu dopředu a už se nevrátí zpět.
Letní čas byl znovu zaveden v důsledku úsporných opatření za druhé světové války. V českých
zemích (tehdy v Protektorátu Čechy a Morava) fungoval nepřetržitě (!) od 1. dubna 1940 až do 4.
října 1942, dále pak v letních měsících let 1943–1949. Na přelomu roku 1946 (1. prosince 1946 –
23. února 1947) byl zaveden také tzv. zimní čas, kdy byl čas posunut o jednu hodinu dozadu – tento
opačný posun je zřejmě světovým unikátem. Příslušné vládní nařízení bylo vydáno 27. listopadu,
tedy čtyři dny před změnou.
Jaro – posun o 1 hodinu dopředu

Podzim – posun o 1 hodinu dozadu
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Každoroční letní čas byl v Československu zaveden v roce 1979. Po několika letech se ustálilo
pravidlo, podle kterého se letní čas zaváděl poslední březnový víkend (v noci ze soboty na neděli) a
končil poslední zářijový víkend. Od roku 1996 je letní čas o jeden měsíc delší – trvá až do
posledního víkendu v říjnu, čímž je letní čas zaveden po větší část roku než čas pásmový. Tato
změna byla provedena v celé Evropské unii, takže se přizpůsobilo i Česko.

K zápisu do 1. třídy, který proběhl 3.února, se dostavilo 21 dětí, 12 děvčat a 9 chlapců.
Z toho rodiče dvou dětí podali žádost o odklad školní docházky. Ve čtvrtek 1. září 2011
usedne poprvé do školních lavic 19 prvňáčků a počet žáků ve škole stoupne na 73.
Již dvakrát se sešli předškoláci a jejich rodiče v projektu Předškolákem v pohodě.
22. února se s paní učitelkou Pajlíkovou věnovali rozvoji řeči a myšlení. 15. března
prováděli přípravné cviky na psaní s paní učitelkou Hrubišovou. 12. dubna je čekají
matematické představy s paní učitelkou Vašendovou. 3. května jim paní učitelka
Balcárková předvede práci s interaktivní tabulí. 7. června se mohou těšit na prožitkové
aktivity opět s paní Pajlíkovou.
Ilona Hrdá, ředitelka školy

Zápis dětí do MŠ Tichá
Zápis dětí do Mateřské školy Tichá proběhne
v pondělí dne 16. 5. 2011 od 8,00 hod. do 16,00 hod.
Děti budou k předškolnímu vzdělávání umísťovány podle těchto kritérií:
- děti s trvalým bydlištěm v obci Tichá
- děti 1 rok před začátkem povinné školní docházky a děti s odročenou školní docházkou
- děti řádně očkované (§ 50 zákona č.258/2000Sb.)
- děti podle dosaženého věku v době zahájení školního roku.
Rodiče přijdou s dítětem k zápisu do MŠ, vyzvednou si všechny potřebné formuláře a během
30-ti dnů budou informováni o přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ.
Hana Špačková, MŠ Tichá
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Pomalu nás začínají oblažovat první parsky jarního sluníčka a mnozí z nás se již
nemohou dočkat dne, kdy vyjdou na své zahrádky, políčka a louky a po dlouhém
zimním odpočinku začnou s tradičními jarními pracemi. Současně s tím, ale také
začíná pro hasiče období zvýšeného počtu zásahů u požárů, které způsobí
neopatrní lidé při úklidu na zahrádce nebo při odstraňování staré trávy na
loukách a zatravněných plochách v okolí rodinných domů.
Přestože se hasiči snaží každoročně upozorňovat na skutečnost, že plošné
vypalování trávy je zakázáno, lidé berou toto upozornění na lehkou váhu. Přitom
si mnozí nepřipouštějí, že tím nejen porušují zákon, ale především ohrožují své
okolí. Plošné vypalování trávy je zakázáno nejen na zahrádkách, ale i jinde. Při
nedodržení tohoto zákazu hrozí občanovi za tento přestupek pokuta až 25 000,-Kč.
Pokud pálení dřevního odpadu, listí apod. 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.
Při pálení odpadu 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
případně elektronickým
centru v Ostravě na čísla 950 739 844 nebo 150,
formulářem, který občané, právnické osoby a podnikající fyzické osoby najdou
na webových stránkách Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského
kraje www.hzsmsk.cz pod názvem „Pálení klestí“. Na základě těchto včasných
informací tak hasiči ušetří finanční prostředky a čas za zbytečné výjezdy, kdy
jsou voláni k požáru a na místě samém zjistí, že jde o bezpečné pálení. 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. Rovněž po celý rok platí zákaz rozdělávání ohňů v lesích mimo vyhrazená
tábořiště.
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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 - výchova obyvatelstva
HZS Moravskoslezského kraje

Oddíl zápasu
Sokol Čechovice uspořádal v neděli 16. 1. 2011 turnaj pro přípravku v zápase řecko-římském.
Z tichavských závodníků si Lukáš Geryk, váha 26 kg, vybojoval zlatou medaili, když porazil na
lopatky Hrzáně z Hodonína. Ve váze 29 kg prohrál na lopatky Ferdinand Knebl s domácím
Brychtou a tak si zajistil stříbrnou medaili. Bronzovou medaili si přivezl Matěj Zátopek, váha 35 kg.
Jako jediný zástupce tichavského zápasu se zúčastnil kadet Stanislav Šrámek, váha 47 kg,
mistrovství ČR kadetů a seniorů v zápase ř.ř. v Havlíčkově Brodu dne 29. 1. 2011. V boji o
bronzovou medaili prohrál s Malým z Březové.
TJ TŽ Třinec pořádal dne 5. 2. 2011 mistrovství ČR juniorů a žáků v zápase ř.ř. Tichavský junior
Jiří Zátopek, váha 120 kg, se po listopadové operaci kolene dokázal na toto mistrovství dobře
připravit. Porazil Holase z Havlíčkova Brodu a Michnu z Krnova. Nestačil pouze na juniorského
reprezentanta Kieswettera z Teplic, se kterým prohrál na body a tímto si vybojoval stříbrnou
medaili. V žácích se umístil na 6. místě Matouš Ryška, váha 59 kg.
Z pověření svazu zápasu uspořádal Sokol Moravská Ostrava II dne 5. 3. 2011 MČR juniorů a žáků
v zápase ve volném stylu. V nejtěžší juniorské kategorii do 120 kg si tichavský zápasník Jiří Zátopek
vybojoval po dobrém výkonu stříbrnou medaili. Postupně porazil domácího závodníka Filípka,
Neuschela z Čechovic i Vykydala z Hradce Králové. Ve finálovém boji o titul Mistr ČR prohrál se
Švedou z Brna.
Výkonný výbor OS ČSTV vybral na základě výsledků za rok 2010 našeho nadějného zápasníka
Miroslava Vašinku do desítky sportovců okresu. Mirek měl velmi dobrou sezonu, vyhrál 8 zlatých
(většinou turnaje s mezinárodní účastí), tři stříbrné a jednu bronzovou medaili. Toto ocenění je
pěknou vizitkou našeho oddílu i naší vesnice.
Zdeněk Liška, vedoucí oddílu zápasu
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TJ SOKOL TICHÁ – FOTBAL
www.fotbalticha.cz
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J U B I L A N T I:
Srdečné blahopřání všem jubilantům
dožívajícím se významných životních jubileí
ve II. čtvrtletí 2011.
70 let

Jiří P o l á š e k
Vítězslav H a v e l
Marie K u r e č k o v á
Anna Z ý r k o v á

75 let

Jindřich
Anna M
Marie V
Bohumír

80 let

Olga B o r d o v s k á
Josef H a v e l
Marie P e t r o v á
Jindřiška F o j t í k o v á
Ludmila M r k v o v á
Anna K a h á n k o v á

86 let

Jiří

87 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

88 let

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

89 let

Anastázie F i l i p o v á

90 let

Jan P a r m a

Bjaček
urasová
achunová
Goch

Fojtík

50 let manželství – zlatou svatbu – oslavili:

28.01.2011

Vlasta a Josef H a v l o v i

60 let manželství – diamantovou svatbu – oslavili:
31.03.2011
Dobromila a Oldřich H a v l á k o v i
SRDEČNĚ

B L A H O P Ř E J E M E !!!
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Sváteční bohoslužby v Tiché – Velikonoce
Čtvrtek

21.04.2011

ZELENÝ ČTVRTEK

16°° hodin

Pátek

22.04.2011

VELKÝ PÁTEK

16°° hodin

Sobota

23.04.2011

BÍLÁ SOBOTA

18°° hodin

Neděle

24.04.2011

NEDĚLE VELIKONOČNÍ

10°° hodin

Pondělí

25.04.2011

PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ

10°° hodin

///////////////////

Zveme všechny ženy k pravidelnému cvičení do tělocvičny v Tiché:
PONDĚLÍ

18°° - 19,30 hodin
AEROBIK + POSILOVÁNÍ
kombinované cvičení, střídání svižnější části
a posilování

STŘEDA

18°° - 19°° hodin
STEP AEROBIK
cviční na stupíncích (stepech) spojené
s posilováním

Těší se na Vás cvičitelky

Dana Kocourková, Dana Kahánková

///////////////////

Za pěkné odpoledne na dětském karnevalu děkují
všem organizátorům
děti a rodiče
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Přejeme Vám příjemné a veselé prožití
Svátků velikonočních

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

A S O M P O , a.s.
Životice u Nového Jičína 194, 742 72
Tel. 556 759 385
www.asompo.cz
NABÍZÍ PRODEJ SUŠENÉHO STOLAŘSKÉHO ŘEZIVA ZA ZAVÁDĚCÍ
CENY:
Dub fošny 50 mm – výběr
13 500,00 Kč/ 1 m3 + DPH
Dub prkna 30 mm – výběr

10 700,00 Kč/ 1 m3 + DPH

AKCE V KULTURNÍM DOMĚ V TICHÉ:
23.04.2011

Velikonoční zábava

- kulturní komise při OÚ

Tichá
- od 20°° hodin
- hudba ARRION

UNIE RODIČŮ PŘI ZŠ TICHÁ PŘIPRAVUJE:
03.06.2011

DĚTSKÝ DEN

bližší informace budou
zveřejněny na plakátcích
v základní škole a na
vývěskách
-
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Placená inzerce:

KOMINICTVÍ p. ŠINDLER
Školská 1379, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
Přijímá objednávky na provádění těchto prací:
- kontrola a čištění komínů dle nařízení vlády č. 91/2010 Sb.,
o prohlídkách komínů na r. 2011

TEL: 603 747 872

732 113 180

Výhodně pronajmeme nebo
odkoupíme zemědělské pozemky,
stávající dlouhodobé nájemní
vztahy nejsou překážkou.
Mléčná farma MACUROVI
Kunčice pod Ondřejníkem 58
Tel. 731 175 079
Email: d.macura@seznam.cz
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Odvoz odpadních vod ze septiků, jímek,
žump a domovních čistíren s likvidací
v čistírnách odpadních vod.

Patrik Fojtík, Veřovice 132, Tel.733 400 200
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www.KANCLIR.cz
Hrabovská 5/39, Ostrava – Nová Bělá, 724 00
Otevírací doba: Po – Pá 8:00 - 16:00

Tel.: 722 550 000, 732 650 203
ZDARMA DOPRAVA GARÁŽOVÝCH VRAT

Výklopná, dvoukřídlá, sekční, rolovací.

GARÁŽOVÁ VRATA od 9.999,- Kč
Otevírání ruční nebo s pohonem na dálkové ovládání. Vrata
typizovaná, vrata přesně na míru dle stavebního otvoru.
Příslušenství na přání: tříbodové zamykaní, prosklení,
větrání, zateplení, barevne provedení imitace dřeva, …
Zajišťujeme i montáže v Ostravě a širším okolí.

PLOTY: Prodej a montáž. Pletiva, sloupky, průmyslové ploty, mobilní ploty, kované, svařované
sítě, chovatelská a lesnická pletiva.
Při nákupu nad 7000,- Kč doprava ZDARMA.
Pletiva Zn+PVC od 43,- Kč/m.
Pletivo v. 150cm/oko 50x50mm, Zn+PVC, role 25m, za 59,- Kč/m.

THUJE NA ŽIVÝ PLOT od 10,- Kč/kus.
Vedem i další okrasné dřeviny. Využijte množstevní SLEVY.
Stínicí tkanina neboli stínovka také u nás.

Veškerý náš sortiment můžete vidět a objednat na našich webových stránkách.

Vydal: Obecní úřad Tichá

březen 2011
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