č.1/2017
„Obec

občanům a občané obci“

Různé masopustní veselice, plesy a bály se blíží k závěru a
snad každý, kdo se chtěl za dlouhých zimních večerů pobavit, si
ten svůj čas na odpočinek, zábavu i relax našel. Už budeme jistě
všichni netrpělivě očekávat více slunečních paprsků, méně
pochmurného
počasí,
více
plusových
stupňů
na
venkovních
teploměrech, pronikavější zpěv ptáků, pocit příchodu nové energie
do těla, jež nás nabije na celý rok s pevnějším zdravím nám všem.
Věřím, že i akce, které pro vás kulturní komise připravuje
do nadcházejících období, vás potěší, vnitřně zahřejí a nabijí.

Jistě je na místě poděkovat členům kulturní komise za velice
vkusnou plesovou výzdobu hlavního sálu kulturního domu, kterou
již ocenily i děti při povedeném a zcela zaplněném Maškarním bálu
pořádaném Unií rodičů při ZŠ a MŠ Tichá. Dík komisi patří i za
organizaci Obecního bálu. Program i celkové zázemí této akce byla
na vysoké úrovni a nezklamal ani hlavní host večera – zpěvák
Josef Laufer. Již jeho famózní nástup při náhlém zjevení se
v davu přímo mezi lidmi, kdy před svým samotným vystoupením
obešel, pozdravil a občas se i vyfotografoval s návštěvníky
naplněného velkého sálu, měl předzvěst dobré zábavy a byl oceněn
potleskem. Během svého pěveckého vystoupení nezapomněl ani
prohodit několik fórů a vtipů, ale především pobavil a zaujal
svým zpěvem k tanci návštěvníků bálu snad každého. A tak věřme,
že si na takovéto akce vždy najdou lidé cestu a budou příslibem
k záživnějšímu životu v obci.
Přeji všem dobrou náladu s očekáváním příchodu jara.
Mgr. Michaela Štefková, starostka obce
tel. kontakt:

tel. 723 990 520

email:

starosta@ticha.cz

Usnesení č. 17/2016 ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 08.02.2017:
Zastupitelstvo obce Tichá v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném
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určuje ověřovateli zápisu Ing. Zdeňka Slačíka a Mgr. Alenu Korčekovou, zapisovatelkou
p. Ludmilu Havlovou;
schvaluje program zasedání zastupitelstva obce;
bere na vědomí kontrolu usnesení č. 16/2016 ze dne 14.12.2016;
schvaluje návrh Smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského
kraje veřejnou linkovou dopravou – oblast Novojičínsko východ, uzavřenou
s Moravskoslezským krajem se sídlem v Ostravě, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ
70890692, DIČ CZ70890692. Smlouva je uzavírána na dobu určitou, a to na dobu 10 let.
schvaluje prodej pozemku parc.č. 1559/13 o výměře 113 m2 v k.ú. Tichá na Moravě paní.
V.O., Za Střelnici 828, Frenštát p. R., za cenu 123,40 Kč 1 m2, nabyvatel uhradí náklady
spojené se zápisem návrhu vkladu do katastru nemovitostí a případně další povinné výdaje
s tím spojené;
schvaluje podání žádosti o dotaci z prostředků ministerstva zemědělství na stavební úpravu
hasičské zbrojnice č.p. 297;
schvaluje v případě schválení finanční podpory na úpravu požární zbrojnice č.p. 297
finanční spoluúčast v minimální výši 30% způsobilých výdajů a 100% výši nezpůsobilých
výdajů projektu z výše uvedeného programu a zařazení tohoto financování do rozpočtu
obce příslušného realizačního roku;
pověřuje starostku obce ke všem právním úkonům souvisejících s podáním žádosti;
schvaluje podání žádosti o poskytnutí podpory z dotačního programu Ministerstva
průmyslu a obchodu – Program EFEKT 2017 – opatření ke snížení energetické náročnosti
veřejného osvětlení;
schvaluje finanční podporu na realizaci projektu „Program EFEKT 2017 – opatření ke
snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení“, finanční spoluúčast v minimální výši
cca 50% způsobilých výdajů a 100% výši nezpůsobilých výdajů projektu a zařazení tohoto
financování do rozpočtu obce příslušného realizačního roku. Současně schvaluje zajištění
spolufinancování, profinancování a finanční udržitelnost projektu dle podmínek dotačního
programu a žádosti o dotaci.
schvaluje záměr využití části pozemku parc.č. 1698/2 o výměře 510 m2 v k.ú. Tichá na
Moravě, a to k účelům pro využití areálu obcí Tichá;
bere na vědomí návrh Smlouvy o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p., a ukládá členům
zastupitelstva obce se s ní důkladně seznámit pro jednání se zástupcem České pošty na
dalším zasedání;
bere na vědomí informaci o vydaných rozhodnutích starostky obce č. 229, 230, 231, 232,
233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243/2016, 244, a 245, 246/2017;
bere na vědomí:
Zprávu o činnosti finančního výboru za r. 2016
Zprávu o činnosti kontrolního výboru za r. 2016
Zprávu o činnosti sociální komise za r. 2016
Zprávu o činnosti komise životního prostředí za r. 2016
Zprávu o činnosti komise pro kulturu a historii obce za r. 2016
Zprávu o činnosti komise pro mládež a sport za r. 2016
pověřuje člena zastupitelstva obce p. Luboše Žabku k uzavírání občanských sňatků;
bere na vědomí podání žádosti o poskytnutí dotace z dotačního programu Podpora obnovy
a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2017 na obnovu schodiště sušící věže
hasičské zbrojnice v Tiché;
bere na vědomí podání žádosti o poskytnutí dotace z dotačního programu Podpora přípravy
projektové dokumentace 2017 z prostředků Moravskoslezského kraje 2017 na projekt
„Cyklostezka Frenštát – Tichá - Vlčovice“;
bere na vědomí úpravu rozpočtu obce na r. 2017, ke kterému dochází z důvodu
legislativních změn – novela vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, vyhláškou č.
463/2016 Sb., s platností od 01.01.2017.

Obec Tichá vyhlásila „Místní program na podporu činnosti zájmových spolků,
seskupení a talentovaných jedinců v oblasti sportu, kultury, životního
prostředí a využití volného času na rok 2017. Je možno žádat o částku 2.000 10.000,- Kč. Žádost formulovanou žadatelem včetně zdůvodnění je nutno doručit na
adresu obce do 10. března 2017. Bližší podmínky získáte na OÚ nebo na internetových
stránkách obce.

 Termíny vývozu popelnic a tříděných odpadů fa AVE CZ odpadové hospodářství
s.r.o., provozovna Frýdlant n. O. , v měsících březnu a dubnu 2017:
- popelnice:
(vždy středa, sudý týden)
březen
08.03.,
22.03.2017
duben
05.04.,
19.04.2017
 Platba místních poplatků v r. 2017:
Místní poplatek za psa je splatný do 31.03.2017. Výše poplatku:
- držitel psa bydlící v domě s nejvýše dvěma byty
150 Kč
- důchodce bydlící v domě s nejvýše dvěma byty
100 Kč
- držitel psa bydlící v domě s více než dvěma byty
200 Kč
- důchodce bydlící v domě s více než dvěma byty
150 Kč
- poplatek za druhého a dalšího psa jednoho majitele se navyšuje o 50 Kč
Místní poplatek za odpady v r. 2017 je splatný do 30.06.2017. Výše poplatku je
stanovena na 380 Kč na jednoho poplatníka.
Uvedené místní poplatky můžete uhradit do pokladny obce, případně převodem na
účet č. 6023801/0100, jako variabilní symbol uveďte číslo popisné vaší nemovitosti.
 Na obecním úřadě máme poslední kousky obecního kalendáře na r. 2017
s fotografiemi p. Petra Šiguta, ve kterém jsou uvedeny termíny akcí pořádaných
obcí a místními spolky a jiné důležité termíny, např. vývoz odpadů v obci a další.
Pokud tedy máte ještě zájem, přijďte si kalendář na obecní úřad zakoupit.
 Termín příštích zasedání zastupitelstva obce Tichá:
12.04.2017 a 21.06.2017
- vždy od 17:00 hodin v kulturním domě

 ŠTĚPKOVÁNÍ - SLUŽBA OBČANŮM!!!
Ve dnech 24. - 28.04.2017 budou v době od 7:30 do 14:00 hodin provádět pracovníci
obce štěpkování klestí a větví, které pochází z vašich zahrad.
V případě zájmu o tuto službu, kterou zajišťuje obec zdarma, nahlaste se
telefonicky na č. 556 858 128 či osobně na obecním úřadě, a to do 17.04.2017.

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

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

Oznámení
výboru
honebního
společenstva Tichá – Mniší
Výplata honebného za období 2015 a 2016 se
uskuteční
ve
dnech
31.3.2017
a
7.4.2017
v místnosti klubu důchodců na Obecním úřadě
v Tiché, a to vždy od 16:00 hodin do 19:00 hodin.
Je připraveno pohoštění – zvěřinový guláš, nealko nápoj nebo
pivo.

Vzdělávání – věc veřejná
Zvýšení kvality vzdělávání je cílem projektu, který právě probíhá na celém území ORP
Frenštát p. R. Jeho název zní Místní akční plán, zkráceně MAP. Tuto zkratku si lidé
často pletou s MAS – tato tři písmena však označují Místní akční skupinu, jejíž členové
na tvorbě MAP spolupracují. Na sestavení Místního akčního plánu se podílí zejména
zástupci mateřských a základních škol, ale také představitelé zájmového a neformálního
vzdělávání. Proces plánování je otevřen pro každého. Pokud máte k tématu vzdělávání
na Frenštátsku co říct a jste ochotni věnovat této problematice svůj čas, kontaktujte
manažerku projektu Jitku Urubovou, jitka.urubova@mufrenstat.cz. Podrobnější
informace o projektu najdete na webových stránkách města Frenštát p. R.
www.mufrenstat.cz.
Jitka Urubová

Odpadové hospodářství v roce 2016
V průběhu celého roku 2016 bylo odloženo do kontejnerů či popelnic v naší obci Tichá
následující množství odpadů (uvedeno v tunách):
Název odpadu
Objemný odpad
Směsný komunální odpad
Plasty
Sklo
Papír a lepenka
Nápojový karton
Kovy
Biologicky rozložitelný odpad

Množství (t/rok)
75,69
268,092
33,614
18,797
16,0815
1,395
7,265
112,41

Přestože množství vytříděného odpadu mírně stoupá, celková hmotnost 268 tun
komunálního odpadu není hodnotou nikterak pozitivní.
Obec Tichá by tímto chtěla tedy apelovat na všechny, kteří odpad příliš netřídí,
aby se nad svým chováním zkusili zamyslet a začali s řádným tříděním odpadu.
Těm, kterým není naše okolí a příroda lhostejná a odpad řádně třídí, patří
opravdu velké poděkování!!!
Nebuďme k sobě a okolí lhostejní a snažme se odpad řádně třídit!
Ing. Petr Bordovský, místostarosta

Na jaře dne 8. dubna 2017 nás čeká 3. ročník akce s názvem

„Ukliďme Česko“ – „Ukliďme Tichou“.
Do této celorepublikové akce se obyvatelé naší obce zapojili již dvakrát.
Jedná se o akci vždy nadmíru vydařenou a věříme, že i letos se nás
dobrovolníků z řad našich spoluobčanů sejde co nejvíce.
Sraz účastníků bude opět před Obecním úřadem v Tiché. Bližší informace budou
zveřejněny na plakátech a webových stránkách obce. Již nyní vás vyzýváme, abyste na
obecní úřad sdělili vytipované lokality, které si svůj úklid zaslouží.
Za Komisi životního prostředí Martin Jurek

SBĚR NEBEZPEČNÝCH A OBJEMNÝCH ODPADŮ,
ŽELEZNÉHO ŠROTU A ELEKTROODPADU
Tato akce proběhne v pátek 21. dubna a v sobotu 22. dubna 2017.

Objemné odpady bude možno odložit do přistavených kontejnerů na stanovištích
podle uvedeného rozpisu:
21.04.2017

15:00 – 15:30
15:30 – 16:00
16:15 – 16:30
16:45 – 17:00

Žuchov – u domu p. Nowaka, T 386
Žuchov – u domu p. Gocha, T 244
Niva – u domu p. Dědice, T 319
Pružiny – u domu p. Rečka, T 283

22.04.2017

09:00 – 11:00
09:15 – 11:15
09:30 – 11:30
09:45– 11:45
10:00 – 12:00
10:15 – 12:15
10:30 – 12:30

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 nebezpečných odpadů provede firma SLUMEKO, s.r.o. Kopřivnice, na
následujících stanovištích:
22.04.2017
09,00 – 10,00
10,00 – 11,00
11,00 – 12,00

pěstitelská pálenice
střed obce – parkoviště
dolní prodejna

Sběr železného šrotu a elektroodpadu bude proveden jednotkou SDH Tichá
v sobotu 22.04.2017. Šrot ukládejte podél místní komunikace v den odvozu. V případě
většího množství železného šrotu či elektroodpadu kontaktujte obecní úřad – 556 858 128,
kde si dohodnete termín vývozu přímo od vašeho domu. Stále také platí možnost odložit
elektroodpad kdykoliv u hasičárny v obci.

Zprávy o činnosti výborů a komisí za r. 2016
Kontrolní výbor:
Kontrolní výbor pracoval ve složení:
- předseda Vratislav Zeman
- členové
Jiří Kundrát, Dana Kocourková
Kontroloval jednotlivá usnesení zastupitelstva obce za období 25.11.2015 – 14.09.2016,
z uvedeného je vyhotoven Zápis o kontrole č.j.: K – 1/2016. Uvedenou kontrolou nebyly zjištěny
nedostatky a porušení právních předpisů, nebyla uložena nápravná opatření. Zastupitelstvo obce
vzalo výsledek kontroly na vědomí usnesením č. 16/334:1) dne 14.12.2016.
Kontrolní výbor se rovněž podílel na provedení inventury obecního majetku.
Finanční výbor:
Finanční výbor pracoval ve složení:
- předseda Bc. Stanislav Palacký
- členové
Ing. Lucie Jurková, Kateřina Bordovská, Iveta Kopečná, Eva Šuničevová
Finanční výbor zpracoval a navrhl ke schválení zastupitelstvu obce finanční rozpočet obce na r.
2017. V měsících lednu a únoru 2016, spolu se členy kontrolního výboru, provedl inventarizaci
movitého a nemovitého majetku obce, včetně majetku užívaného příspěvkovou organizací ZŠ a
MŠ Tichá, zájmových skupin a občanských spolků a sdružení, které mají majetek v užívání.
Členové finančního výboru na svých jednáních pravidelně vyhodnocují plnění rozpočtu obce,
jeho věcných náplní a paragrafů, a dále provádí finanční kontroly v souladu se zákonem č.
320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Tyto kontroly jsou prováděny
samostatně, mimo kontrol, které jsou realizovány zaměstnanci obecního úřadu, popř. pracovníky
KÚ MSK. Finanční výbor jedná na nepravidelných schůzích, a to dle aktuálních potřeb obce
v návaznosti např. na dotační tituly apod. Členové finančního výboru se aktivně podílí na
výběrových řízeních, která jsou vyhlašována zejména v souvislosti s investicemi do rozšiřování
obecní infrastruktury, kde zaujímají místa členů výběrových komisí. Finanční výbor mimo jiné
spolupracuje na návrzích obecně závazných vyhlášek obce, pravidelně kontroluje finanční výdaje
obce a ve spolupráci s vedením obce navrhuje a doporučuje realizace různých investičních akcí.
K hospodaření obce v roce 2016 lze obecně deklarovat, že přestože rozpočet na tento rok byl v r.
2015 navržen jako mírně deficitní, tak i přes množství realizovaných investičních akcí neskončilo
hospodaření obce v deficitu, ba právě naopak. Tato skutečnost nám v návaznosti na plánované
investiční akce v roce 2017 dovolila navrhnout opětovně deficitní finanční rozpočet, k jehož
pokrytí budou zapojeny rozpočtové rezervy z předchozích let. V této souvislosti je nutné si
uvědomit, že vynaložené finanční prostředky se nám v průměru z 60-70% vrátí zpět do rozpočtu,
neboť současné vedení obce realizuje drtivou většinu investičních akcí za pomoci dotačních titulů
ať už z finančních prostředků Evropské unie, popř. jednotlivých ministerstev či rozpočtu
Moravskoslezkého kraje. Členové finančního výboru se aktivně podílejí na chodu a správě obce,
kdy těsně spolupracují s jejím vedením.
Sociální komise:
Sociální komisi tvoří:
- předseda Mgr. Alena Korčeková
- členové
Jaroslav Halama, Ludmila Jurková, Marie Jurková, Ludmila Kořánová, Ing.
Jindřiška Nováková, Marie Pavlisková, Jana Špačková, Ludmila Šrámková,
Miroslava Vaňková, Vratislav Zeman
V roce 2016 jsme se setkali 7 x na pracovních schůzkách. Poněvadž někteří členové jsou
zaměstnáni, nemohou se někdy kvůli odpolední pracovní směně schůzky zúčastnit. Hlavní naší
náplní je péče o místní seniory. Velice pěkným milým zvykem v obci jsou osobní setkání při
životních výročích. Celkem jsme zvládli 54 návštěv v rodinném prostředí či v přechodném

bydlišti. Jubilantem je pro nás spoluobčan ve věku 80, 85 a více let. Každý oslavenec dostává od
OÚ vkusné blahopřání, dárkový potravinový balíček v hodnotě 300,.- Kč a kytičku v ceně 100,Kč. V současnosti máme poněkud komplikovanější zajištění květinového daru, protože je zrušeno
místní květinářství. Výjimečný dar, knihu o regionu, obdržela naše spoluobčanka ke stým
narozeninám. Příjemná jsou setkání s dalšími členy rodiny, těší nás starostlivost o seniory
v rodinném kruhu. Nemilé jsou situace, kdy se dozvíme o úmrtí našeho spoluobčana, někdy
bohužel i ve stejném kalendářním roce.
Návštěvy nevykonáváme jen ve svém sousedství, mnozí klienti bydlí v odlehlém místě obce, je
nutno i zajíždět do místní části Žuchov, do Kunčic p.O., do domova důchodců a pečovatelského
domu ve Frenštátě p.R., do LDN v Kopřivnici. Pokud oslavenec má trvalé bydliště v Tiché, ale
delší dobu se zdržuje u rodiny mimo obec, je mu zasláno pouze blahopřání, pokud je známa
adresa pobytu. Na základě osobních návštěv mohlo být doporučeno např. odebírání obědů,
oprava spotřebiče či rozvodu vody. Slíbili jsme zajistit přestárlým osamoceným ženám výpomoc
při náročnějších pracích na zahradě, toto se nepodařilo kladně vyřešit. V říjnu se naší pracovní
schůzky zúčastnila paní starostka.
V předcházejících letech bývaly naše členky zvány na vítání občánků, v současnosti předání
dárku pro miminka zajišťují pracovnice OÚ.
Náročnější povinností je provádět šetření v rodinách dle potřeby okresního soudu, v tomto roce
nebyl žádný požadavek.
Spolupracujeme s místním klubem důchodců, máme mezi sebou jejich předsedkyni, mnohé jsme
se zúčastnily seniorského odpoledne. Rovněž podporujeme účastí akce dalších komisí obce, např.
Den veteránů 11. 11., květnové oslavy. V dubnu jsme organizačně zajistili v kulturním domě
sbírku použitého ošacení pro Diakonii Broumov. Naši obyvatelé projevili dostatečný zájem o
podporu této charitativní akce. Pro děti a veřejnost jsme díky finanční podpoře OÚ uspořádali
9. 12. celorepublikovou akci vypouštění balónků s přáním Ježíškovi. Propagaci zajistil OÚ, při
přípravných pracích nám vypomohli i rodinní příslušníci a restaurace Fojtství.
Nejvýznamnější a nejrozsáhlejší akcí bylo vánoční setkání v kulturním domě s osamělými
důchodci starších 65 let. Na zlatou neděli 18. 12. jsme jich mohli pozvat 125. Pro zdravotní
problémy byly 34 občanům osobně předány balíčky s ovocem a sladkostmi. Z rozpočtu OÚ byl
pro ostatní zajištěn restaurací Fojtství společný oběd, vánoční program žáků naší školy a
hudební produkcí jsme pověřili flašinetáře. Jako hosté byli přizváni paní starostka, místostarosta
a pan farář. Účastníci si prohlédli fotografie z konaných akcí, měli možnost zajít do výstavního
sálu prohlédnout si expozici k výročí otevření nového kostela. Na tomto místě děkuji všem členům
komise i jejich rodinným příslušníkům, kteří se ochotně podíleli na bezproblémovém zajištění
odpoledne, čemuž předcházela příprava hlavně v předcházejícím dni. Odměnou nám všem byla
projevovaná spokojenost i pochvala účastněných seniorů.
V dubnu 2015 byla zvolena z členů soc. komise sociální bytová komise, její šetření má být
podkladem pro starostku obce k rozhodnutí o udělení obecního bytu. ( A. Korčekovápředsedkyně, členové: J. Halama, M. Jurková, M. Pavlisková, V. Zeman). Dosud není u nás
převis poptávky na sociální bydlení. Průběžně na základě žádostí jsou prodlužovány platnosti
současných nájemních smluv na dobu určitou, ve dvou případech byli žadatelé upozorněni, aby
se snažili zajistit vlastní ubytování, poněvadž jsou v pracovním procesu. V r. 2016 byl
v uvolněném pokoji nově umístěn v domě v č. 261 nový nájemce pro jeho závažné sociální
problémy.
Po dvou letech práce v soc. komisi chci přiznat, že nás tato práce baví a zajímá. Se svými
kolegyněmi a kolegy máme možnost postupně poznávat naše spoluobčany a aktivně se také
začleňovat do života v naší obci. Máme volnost k vymýšlení a realizaci nápadů, o kterých jsme
přesvědčeni, že zlepší a zpestří život občanů a že budou užitečné. Když se dobrý nápad podaří
realizovat, vždy stojí za ten dobrý pocit. V uplynulém roce dobrých realizací nebylo málo - tím
myslím všeobecně iniciativu vedení obce a aktivit dalších komisí. Jako návrh do příštích sezon

bychom za naši komisi uvítali dát do rozpočtového plánu vybudování nějakého venkovního
menšího prostoru pro protahování, posilování těla seniorů.
Členové sociální komise své úkoly plní ve svém osobním volnu zodpovědně, starostlivě, jsou
organizačně samostatní, je radost se všemi spolupracovat. Děkuji všem za dosavadní pečlivou
práci. Těším se na další přátelská setkání a na spolehlivou další spolupráci. V novém roce
přejeme všem jen to nejlepší, abychom byli šťastni, zdrávi a plni pozitivní energie.
Komise životního prostředí:
Komise pracuje ve složení:
- předseda Martin Jurek
- členové
Mgr. Michaela Štefková, Ing. Miroslava Butorová, Bc. Julie Jurková, Josef
Jurajda a Karel Kořán
Komise životního prostředí obce Tichá, dále již KŽP, se v roce 2016 sešla na dvou schůzích, které
se konaly v prostorách budovy OÚ Tichá a zúčastnili se jich všichni členové.
V průběhu uplynulého roku dostala KŽP od našich spoluobčanů dva podněty k šetření.
První bylo oznámení o nesprávném uložení biologického odpadu, a to ve velkém množství.
Konkrétně se jednalo o skládku chlévské mrvy na pravém břehu dolního toku Tichávky. Po
prohlídce tohoto místa členy komise jsme dospěli k názoru, že je tento způsob skládkování daného
materiálu krajně nevhodný, z důvodu bezprostřední blízkosti břehové čáry vodního toku a dá se
předpokládat, že za daných podmínek zde docházelo k průsaku či povrchovému vtoku močůvky do
vodního toku a jeho kontaminaci. Po zjištění těchto skutečností se nám podařilo vyhledat původce
této skládky a po ústní dohodě byla v domluveném termínu sjednána náprava a skládka
odstraněna.
Druhý podnět pro šetření KŽP se týkal sousedského sporu ohledně původu zápachu a všeobecně i
nepořádku na sousedním pozemku, jakožto možným původem tohoto zápachu. Po schůzce s
majiteli obou dotčených pozemků a následné návštěvě pozemku, na kterém bylo dle podezření
ohnisko tohoto zápachu, jsme nezjistili žádný možný zdroj a aktuálně ani žádný zápach. Výsledky
šetření jsme sdělili oběma stranám a s časovým odstupem nám žadatel sdělil, že již zápach
vymizel.
Stejně jako v roce 2015 se v naší obci i v loňském roce konala akce s názvem „Ukliďme Česko“ –
„Ukliďme Tichou“. Úklidová akce proběhla 16. dubna loňského roku a opět byla velice
vydařená. V Tiché již druhého ročníku se zúčastnily tři desítky dobrovolníku, kteří i tentokrát
odvedli velký kus práce. Dobrovolníci se pustili do úklidu lokality v bezprostřední blízkosti
studánky „Jaštírka“, na dolním konci u cesty na Pružinky. Děti pomohly odstranit velké množství
odpadu ze sportovního areálu Tůňka a opět se úklidu zúčastnili i klienti místního zařízení
KARMEL, kteří se s dalšími dobrovolníky zaměřili na úklid centra obce. Větší skupina se pustila
do sbírání odpadu v příkopech kolem cest do Frenštátu a od Frenštátského hřbitova směrem na
Žuchov. Tato lokalita je dlouhodobě zaplavována množstvím odpadu od bezohledných lidí, kteří
nepřemýšlejí nad následky svého chování! Proto se na úklid kolem cest budeme zaměřovat i
nadále a zároveň doufáme, že odpadu, který lidé tímto primitivním způsobem likvidují, bude stále
méně. Určitě lepší cestou je totiž znečištění předcházet. Všem zúčastněným dobrovolníkům a
pracovníkům obce bychom chtěli moc poděkovat za spolupráci. Letos se KŽP zapojí v pořadí již
potřetí do této úspěšné akce a proto žádáme spoluobčany o nové tipy na znečištěné lokality. Tyto
lokality můžete sdělit na místním OÚ.
Na závěr bych chtěl všem členům komise, dobrovolníkům, zaměstnancům obce a dalším
spoluobčanům poděkovat za spolupráci v uplynulém roce a těším se na další spolupráci. Dále
bych chtěl všem slušným lidem poděkovat za ustavičnou snahu správně separovat domovní odpad
a za předcházení vytváření znečištění přírody a krajiny jak na veřejných, tak i soukromých
pozemcích.

Komise pro kulturu a historii obce:
Komise pracovala ve složení:
- předseda Zdeněk Srněnský
- členové
Ing. Petr Bordovský, Stanislav Kurečka, Ing. Roman Bok, Michal Kovář,
Martin Jurek, Vratislav Zeman, Eva Srněnská, Zuzana Kociánová, Kateřina
Minářová, Pavel Hlavinka
V průběhu roku 2016 byli přijatí noví členové, a to:
- s platností od 01.06.2016
Kateřina Minářová
Pavel Hlavinka
Z rodinných důvodů ukončili členství v roce 2016:
- k 1. 6. 2016
Martin Jurek
- k 31. 12. 2016 Michal Kovář
Členové komise se také v roce 2016 pravidelně scházeli na schůzích, a to celkem 11x. Ze všech
schůzí byly vyhotoveny písemné zápisy, které byly předávány vedení obce.
Stejně jako v roce předchozím, tak i v roce 2016 uspořádala komise mnoho společenských akcí,
ať již akcí tradičních, tak zcela nových a ojedinělých.
V roce 2016 uspořádala komise tyto kulturní a společenské akce:
DATUM
NÁZEV AKCE
MÍSTO KONÁNÍ
12.3.2016
Filmový den
KD Tichá
Divadelní představení Postel pro anděla
23.4.2016
(Kozlovice)
KD Tichá
22.4.2016
Seniorské odpoledne
KD Tichá
30.4.2016
Stavění máje
před OÚ Tichá
28.5.2016
Kácení máje
před OÚ Tichá
16.6.2006
Výstava Tichavských rodáků - malířů
KD Tichá
30.9.2016
Planetárium Morava
KD Tichá
15.10.2016
Krmášová zábava
KD Tichá
22.10.2016
Sen o Dakaru objektivem Petra Šiguta
KD Tichá
5.11.2016
Divadelní představení Kostrč (Ostrava)
KD Tichá
26.11.2016
Filmový den
KD Tichá
Výstava - výročí vysvěcení kostela sv.
3.12.2016
Mikuláše
KD Tichá
10.12.2016
Adventní koncert
KD Tichá
18.12.2016
Živý betlém
před OÚ Tichá
I v roce 2016 pokračovala spolupráce s ostatními komisemi v obci Tichá, ale také s různými
organizacemi či spolky.
V uplynulém roce byla komise spolupořadatelem, či organizačně se podílela na akcích:
- „Nadační den obce Tichá“ konaný dne 25. 6. 2016 v areálu Myslivecké chaty v Tiché, akce
byla uspořádaná ve spolupráci s Mysliveckým sdružením a denním stacionářem Karmel
Tichá,
- „Den pro Tichou“ konaný dne 9. 9. 2016 v areálu hřiště TJ Sokol Tichá, akce byla
uspořádána ve spolupráci s tichavským spolkem Tichánek,
- „Živý betlém“ konaný dne 18. 12. 2016 před obecním úřadem, akce byla uspořádána ve
spolupráci s KDU-ČSL, místní organizací Tichá.
Komise ze svého rozpočtu podpořila v roce 2016 finančním příspěvkem tyto akce:
- „Dětský karneval“ konaný dne 6. 2. 2016 v Kulturním domě v Tiché,
- „Den učitelů“ konaný dne 18. 3. 2016,
- „Dětský den“ konaný dne 3. 6. 2016 v areálu fotbalového hřiště TJ Sokol Tichá,

- „6. ročník – Memoriál Josefa Špačka, gulášové slavnosti“ konaný dne 30. 7. 2016.
Uplynulý rok hodnotí komise jako velice vydařený. Kulturní a společenské akce se setkaly ve
většině případů s pozitivními ohlasy a byly také hojně navštěvovány. Spokojenost a účast na
pořádaných kulturních i společenských akcích jsou tou největší odměnou a motivací pro všechny
členy komise.
Touto cestou bych chtěl také velice poděkovat všem členům za jejich obětavost, úsilí a práci při
plánování a přípravě kulturních akcí.
Poděkování v neposlední řadě patří také obci, která práci a úsilí členů podporuje.
Věřím, že i v letošním roce se budeme opět všichni na našich akcích potkávat a společně s Vámi
je uděláme lepší a kvalitnější.
Komise pro mládež a sport:
Komise pracovala ve složení:
- předseda Patrik Gonos
- členové
Dana Kocourková, Přemysl Rozsíval, Jiří Zátopek, Jan Zátopek
Od 01.01.2017 došlo k výměně předsedy komise – stala se jí Dana Kocourková, Patrik Gonos se
stal řadovým členem komise.
V uplynulém roce pod záštitou komise pro mládež a sport byly uskutečněny v obci Tichá
následující akce, které budou pořádány i v roce 2017:
24. 6. 2016 Dopravní hřiště pro MŠ Tichá
18. 6. 2016 Memoriál Aloise Kupčíka
18. 9. 2016 Běh o pohár starostky
Tyto akce splnily svůj účel a mezi veřejností sklidily velký ohlas. V roce 2017 hodlá sportovní
komise uspořádat mimo jiné některé z následujících sportovních akcí:
Nově navrhované akce na rok 2017
- sportovní akce ,,Obec Tichá aktivně sportuje,, - přehlídka různých sportovních odvětví
s cílem přivést ke sportování více dětí (zápasníci, fotbalisté, gymnastický oddíl, zumba,
atletika, atd.)
- závod všestrannosti pro předškolní a školní děti (člunkový běh, skok do dálky, hod do
dálky, běh přes překážkovou dráhu)
- pochod rodičů s dětmi na Velký Javorník (v cíli opékání špekáčků)
- taneční večery pro širokou veřejnost pod vedením tanečního instruktora
- seniorský výšlap
- workshopy – výživa při sportu, jak poskládat zdravý jídelníček

Škola informuje
Zápis dětí do 1. třídy
pro školní rok 2017/2018 se bude konat
ve čtvrtek 6.4.2017 v přízemí ZŠ Tichá od 13:00 do 17:00 hodin.

S sebou si přineste:
rodný list dítěte, občanský průkaz rodiče, přezůvky pro dítě.
K zápisu se dostaví děti, které se narodily v období od 1.9.2010 do 31.8.2011.
Rodiče dětí, kterým byla v minulém roce odložena školní docházka, se mohou dostavit
do školy v době od 7:30 do 12:00 hodin.

Pěvecký sbor Tichavjánek pod vedením paní učitelky Lucie Dobiášové úspěšně reprezentoval
naši školu na III. Novoročním koncertu, který se tentokrát konal v kulturním domě v Tiché.
Přestože jsme byli nejmladšími účastníky koncertu, náš sbor zaujal svým výběrem písní,
předvedením a jejich výkon byl odměněn zaslouženým potleskem.
V úterý 31. ledna se žáci školy včetně předškoláků pořádně zapotili ve švihadlovém turnaji.
Skákat po dobu dvou minut přes
švihadlo je pro někoho docela
náročné. Ale děti pilně trénovaly,
takže jsme napočítali i 205 přeskoků
během dvou minut. Organizaci
celého turnaje perfektně zvládli žáci
páté třídy pod vedením paní učitelky
Marcely Valchařové.
Všechny třídy také navštívily výstavu
Ptáci na krmítku, která je k vidění do
konce března ve výstavní síni
kulturního domu. Žáci se tak
názornou formou blíže seznámili se
životem našich opeřenců a své
znalosti si prověřili v pracovním listě, který připravili organizátoři výstavy.
Ilona Hrdá, ředitelka školy

Kontrola kotlů, aneb jak nenaletět podvodníkům
Vzhledem k nové povinnosti plynoucí ze zákona o ochraně ovzduší, týkající se majitelů většiny
kotlů na tuhá paliva, apelujeme především na osoby seniorského věku, aby vždy důkladně
zvážili, koho vpustí do svého obydlí.
Tento zákon přinesl povinnost majitelům některých kotlů provést do konce roku 2016 takzvanou
revizi (kontrolu technického stavu a provozu). Potvrzení o revizi si totiž od začátku letošního
roku může vyžádat úřad vaší obce s rozšířenou působností.
Vznikne-li důvodné podezření, že provozovatel kotle porušil některou z povinností, obecní úřad
obce s rozšířenou působností provozovatele na tuto skutečnost písemně upozorní. Pokud
opakovaně vznikne důvodné podezření, že tento provozovatel nadále nebo opětovně porušuje
některou z povinností, je kontrolující oprávněn vstoupit do jeho obydlí za účelem kontroly.
Vlastník nebo uživatel těchto prostor je povinen umožnit kontrolujícímu přístup ke kotli, jeho
příslušenství a používaným palivům.
Upozorňujeme, že pověření zaměstnanci obecních úřadů obcí s rozšířenou působností se při
výkonu kontrolní činnosti musí prokázat průkazem vydaným příslušným kontrolním orgánem.
V případě, že takto neučiní, neváhejte a kontaktujte příslušný úřad, kde si tuto osobu můžete
snadno prověřit.
Jak bylo již řečeno, ve valné většině případů vás samotný úřad v první řadě písemně upozorní a
až poté přistoupí ke kontrole kotle u vás doma.

Nenechte se tedy napálit podvodníky, kteří se prostřednictvím nejrůznějších záminek snaží
vloudit do vašeho obydlí.
Pro případ neočekávané návštěvy je dobré:
- pořídit si panoramatické kukátko, které vám umožní zjistit, kdo je za dveřmi
- zajistit dveře bezpečnostním řetízkem
- vždy si vyžádat a ověřit průkaz, kterými se kontroloři prokazují
- v případě podezření ihned volat linku 158
por. Mgr. Lenka Sikorová, komisař

Farní okénko
A začíná nám půst, abychom si zase trošku
posilnili tu svou duši a také i tělo, kterému nějaký ten
půst udělá dobře. Velmi běžnou formou „postního
závazku“ je odepření si určitého oblíbeného jídla —
masa, zákusku, různého cukroví. U těch prozíravějších
třeba i alkoholu, televize, počítače, mobilu, či jiných věcí,
které nás spoutávají a odvádějí od pravého lidského
života, života mezi sebou i života s Bohem.
Dočasně se tedy něčeho zříkáme, my trochu více
praktikující víru. Kolikrát ale v naději, že to brzy skončí a že se znovu vrátíme
k zaběhnutým kolejím. Avšak Boží plán v postu s naším obrácením je mnohem
širší a hlubší, než nějaké přetrpění si něčeho odepřeného. Bůh nás zve, abychom
činili takový půst, který změní alespoň trošku i naše srdce (naše já) od
lhostejnosti, prázdného, nebo i zlého, života.
Všichni máme nějaká ta svá pouta, která do jisté míry zotročují naše
srdce a znepřátelují nás s Bohem i mezi sebou, kdy právě půst je tím nejlepším
prostředkem k získávání svobody. Může v nás učinit velké změny, které můžou
přetrvat mnohem déle než čtyřicet dnů.
Požehnanou a plodnou na duchu dobu postní, a pak i velikonoční, přeje
duchovní správce Miroslav Horňák.
Bohoslužby o Velikonocích, na které jste srdečně zváni:
Květná neděle
9.4.2017
v 10:00 hodin
Zelený čtvrtek
13.4.2017
v 17:00 hodin
Velký pátek
14.4.2017
v 17:00 hodin (obřady)
Bílá sobota
15.4.2017
v 19:00 hodin
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – Boží hod velikonoční
16.4.2017
v 10:00 hodin
Pondělí velikonoční
17.4.2017
v 10:00 hodin

Valná hromada 2017
V sobotu 11.2.2017 proběhla valná hromada klubu SK Tichá, z.s. (oddíl
fotbalu a oddíl zápasu), kde po shrnutí fungování klubu v uplynulých
dvou letech byl zvolen výkonný výbor pro období 2017-2021, který bude
pracovat v tomto složení:
Předseda klubu: Zeman Vratislav, místopředseda klubu: Bartoň Milan
a Zátopek Jan, sekretář: Hoffmann Radoslav, pokladník: Lacko Michal,
členové: Lacko Mojmír, Tománek Martin, Petřík Leoš, Vrána Pavel.

“A“ mužstvo povede Miroslav Janáč
Vedení klubu nebylo spokojeno s podzimními výsledky A-týmu, jenž získal ve třinácti utkáních
pouhých deset bodů za dvě výhry, čtyři remízy a sedm porážek. Před startem zimní přípravy tedy
došlo ke změně na trenérském postu, kdy Reného Baču vystřídal Miroslav Janáč.
„V průběhu přípravy nás čeká nejtěžší a nejdůležitější úkol, kterým je stmelení kolektivu. Změna
v myšlení hráčů směrem k řešení herních situací u mne není na prvním místě. Společně s hráči a
vedením klubu budeme pracovat na tom, aby klub vystupoval jednotně a šlo mu o stejnou věc,“
přiznal nový trenér.
Podle trenéra Tichavjanů bude příprava z osmdesáti procent herní. „To znamená, že nabírání
kondice specifickým způsobem (s míčem) je pro mě prioritou,“ řekl Janáč a dodal: „Všechno
probírám i s hráči a je důležité, že začínáme nacházet společnou řeč.“
A s čím půjde Tichá do jarní části sezony? „Zdálo by se, že nejdůležitější je pro nás záchrana v
soutěži, ale není to až tak pravda. Mnohem důležitější bude to, abychom si získali důvěru
fanoušků a přilákali je zpět. To půjde jen změnou přístupu k fotbalu u nás všech,“ dodal trenér
závěrem.
ZIMNÍ PŘÍPRAVA
Chlebovice – Tichá 3:3
Lučina – Tichá
2:2

Tichá – Palkovice
(25.2., 18h.)
Tošanovice – Tichá
(5.3., 14h.),
Hukvaldy – Tichá
(12.3., 18h.),
Tichá – Dobratice
(19.3., 16h)
* všechna utkání se odehrají na UT ve Frýdku-Místku

IV. třída sk “A“
Po odehrání 4 kol základní části v jarní sezoně 2017, t.j. do 7.5.2017, budou soutěže IV. tříd
uzavřeny a vítězům jednotlivých skupin předány poháry. Poté bude následovat "play off" systém,
kde mužstva umístěná v jednotlivých skupinách na 1. a 2. místě vytvoří čtyřčlennou finálovou
skupinu, kde systémem každý s každým, doma i venku, sehrají nadstavbovou část o postup do
III. třídy.
Podrobnější informace naleznete na www.ofsnj.cz

VÝSLEDKY
TICHAVSKÝCH ZÁPASNÍKŮ
První turnaj v roce 2017 uspořádal oddíl zápasu Lokomotivy Krnov. Tento turnaj se
konal 15.1.2017 a šlo o Oblastní náborový turnaj ve volném stylu. Poprvé na turnaji byl
také vnuk Zdeňka Lišky Daniel Konvička. Všichni naši tichavští borci si z Krnova
přivezli medaili.
Jméno

Věková kategorie

Přemysl Krpec
Ondřej Váša
Daniel Konvička

příprava
příprava

Hmotnostní
kategorie
32 kg
35 kg

příprava

28 kg

Umístění
2. místo
3. místo
3. místo

Horní řada: Petr Bordovský
Spodní řada: Daniel Konvička, Přemysl Krpec, Ondřej Váša

Petr Bordovský, předseda zápasnického oddílu

Informace z místní knihovny
V letošním roce máme nejvyšší počet přihlášených čtenářů od r.
2002, celkem 132, z toho je 46 dětí do 15 let.
Jsme velice rádi, že si mladí čtenáři nacházejí cestu do naší
knihovny.
Jistě k tomu přispěla i práce p. Korčekové s dětmi
z mateřské školy a základní školy, kterou je získala pro čtení knih.
A trochu statistiky:
- návštěvnost knihovny v r. 2016:
celkem 874 návštěv,
dospělí 656,
- výpůjčky
dospělí
děti
celkem
beletrie
2 591
351
2 942
naučné
40
45
85
časopisy
294

děti 218

Besed a seznamování se s literaturou bylo 6 a zúčastnilo se jich 129 dětí včetně doprovodu.
Také se přišli podívat do knihovny obyvatelé místní Diakonie.
Chci také poděkovat občanům za knižní dary věnované naší knihovně. Byli to: p. J. Adamec, L.
Petr, A. Lipková, D. Rečková, V. Eliášová, N. Kocourková, T. Šrámková, M. Švrčková, p.
Kupčíková, S. Jurečka, R. Sobek, I. Mechlová, A. Lendlová a B. Rakoczi z Kozlovic.
Těším se na další spolupráci se čtenáři a návštěvníky.
Jiří Vraspír, knihovník

Zpráva o činnosti Klubu důchodců Tichá za rok 2016
Činnost klubu důchodců se v loňském roce nesla nejen v duchu tradičních aktivit, ale také zcela
nových. Jako tradičně jsme jezdili do divadla Moravskoslezského. Největší zájem je o operetu a
muzikál. Jeli jsme 3x do divadla Jiřího Myrona, a to na představení Ples v opeře, Sunset
Boulevard a Jesus Christ Superstar. V březnu jsme slavili MDŽ. Oslavy byly výjimečné tím, že
pánové byli požádáni, aby se ujali oslav sami. Připravili všem pohoštění a ženám předali
kytičku. Ale nedotáhli to až do konce, protože se nechali od žen obsluhovat.
22.4. společně s komisí pro kulturu a historii obce jsme pořádali Seniorské odpoledne
v kulturním domě. Program byl dost nabitý, ale i přesto zbyl čas na tanec a zábavu za doprovodu
pana Holuba. Představily se nám pěvecké soubory Šáteček a Radost z Frýdku-Místku.
Vystoupily také mažoretky Jiřinky z klubu důchodců v Paskově. Z mladých talentů nám zahráli
sourozenci Špačkovi a zazpívaly malé zpěvačky Jurková a Butorová. Všichni zúčastnění se
zhostili svých vystoupení s elánem a zaujetím a sklidili tak zasloužený potlesk. Jako vždy byla
účast velká a pozvání využili i zástupci z okolních obcí. Pro spokojenost s tímto odpolednem se
bude letos opakovat 21.4.2017.
V loňském roce jsme se také rozhodli, že uděláme něco pro své zdraví a podíváme se také po
našem okolí, ať už pěšky nebo s využitím veřejných dopravních prostředků. 18.5. se konal zájezd
na Lysou horu. Vrchol nás nepřivítal moc přívětivě. Byla mlha a zima. Na meteorologické stanici
nám její pracovník rád podal informace o práci stanice a o zajímavostech počasí na Lysé hoře.
Ale daleko větší úspěch měla nová chata na Lysé, která nám poskytla teplo a občerstvení. Po
dobu našeho pobytu se výhled postupně vylepšil a bylo vidět celé okolí.
29. června jsme se vydali na Javorník. Dal nám - většině nezkušených turistů - docela zabrat.
Cestou zpět jsme to vzali přes Horečky a Vlčinu do Frenštátu. Za měsíc jsme si vyšli na
Ondřejník. Z Kunčic jsme se vydali na kopec a zpátky dále pěšky do Kozlovic k restauraci u
Kováčka. Jelikož byly prázdniny, šlo s námi i pět dětí. Z Kozlovic už jsme se domů dopravili
někteří autobusem nebo autem a jen 5 nejlepších turistů došlo do Tiché pěšky. V srpnu 24. jsme

měli jen kratší odpočinkový výlet na Maralák. Bylo to dosažitelné i pro ty, kterým to už hůře
šlape. Dá se tam i zpět dojet autobusem. Posledním výletem byl 26. září výlet na Pustevny a
Radhošť. Tady každý šlapal dle svých fyzických možností. Ať už někteří zůstali jen na
Pustevnách, jiní to zvládli k Radegastovi nebo až na Radhošť ,všichni udělali něco pro své zdraví.
Závěrem roku (16.11.) se nám podařilo zorganizovat zájezd do Planetária a Světa techniky
v Ostravě. Pan Vaněk nám ještě zajistil exkurzi na Vítkovický stadion, kdy jsme byli přímo na
ploše stadionu, což se málokomu podaří. Planetárium má tolik zajímavých programů, že je stále
z čeho vybírat. Vítkovický stadion má také několik nej.. a tím je zajímavý a konečně - ve Světě
techniky je stále co objevovat.
Jako tradičně i loni jsme byli pozváni do klubu důchodců v Paskově na Vinobraní. Účast byla
velká a zúčastnili se i zástupci klubů z okolních obcí. Je inspirativní zažít, jak se umí bavit
důchodci v jiných městech a vesnicích.
Prosinec se vždy nese ve znamení svátků na konci roku. Proto jsme si i my udělali Mikulášské
posezení. Přišel Mikuláš, čert a andílci na rozdávání dárků. Zábava byla dokonalá, ale nejlepší
přišlo nakonec. V převleku se přišel hlásit nový člen do klubu. Byl to tak vtipný, nápaditý a
pěkný projev, jako by to bylo doopravdy. To jen p. Eliášová uplatnila své herecké a komediální
schopnosti.
Poslední loňské setkání v klubu 21.12. se neslo duchem Vánoc. Svým programem k dobré
vánoční náladě přispělo vystoupení pěveckého souboru Šáteček. Prostě pohoda.
V létě jsme se přihlásili do kampaně, kterou vyhlásila Krajská rada seniorů Moravskoslezského
kraje „Hledáme nejaktivnější seniorské organizace Moravskoslezského kraje“. Byli jsme oceněni
„Certifikátem o příslušnosti k nejaktivnějším seniorským organizacím v období od 1.10.2015 do
28.8.2016“. Toto ocenění nebylo spojenou s žádnou odměnou, což nás nemile překvapilo. Snad
příště.
Zveme všechny důchodce, kteří stále váhají, jestli přijít do klubu, aby se neostýchali a přišli se
pobavit a zpestřit náš program novými nápady.
Za klub důchodců Jindřiška Nováková

Tříkrálová sbírka 2017
Rádi bychom z celého srdce poděkovali všem štědrým dárcům,
kteří i letos přispěli na tuto sbírku.
Velké poděkování patří také všem malým i velkým koledníkům,
bez nichž by se tato sbírka nemohla realizovat.
Díky skupinkám obětavých koledníků se podařilo
v Tiché vykoledovat:

44.989,- Kč
Z výtěžku Tříkrálové sbírky 2017 budou podpořeny tyto záměry:
- rozvoj paliativní péče
- zkvalitnění zázemí poskytovaných sociálních služeb
- pořízení automobilů pro pečovatelskou službu
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.
Charitě Frenštát pod Radhoštěm zůstává 65% výnosu této sbírky.
Anna Čechová

J U B I L A N T I:
Srdečné blahopřání – pevné zdraví, spokojenost a pohodu - všem
jubilantům
dožívajícím se významných životních výročí v měsících
březnu a dubnu 2017:
70 let

Helena Knollová
Marie

75 let

Hrčková

Jan Petr
Valentin Strnadel

86 let

Olga Bordovská

87 let

Štěpánka Adamcová

88 let

Josef Adamec

89 let

Jaroslav Slanina
Marie Stanečková
Anděla Kociánová

90 let

Žofie Vaňková

94 let

Gertruda Adamcová

************************************************************************
50 let uzavření manželství – ZLATOU SVATBU – oslavili

Jaroslav a Marie

Šustalovi

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

Statistika obce za r. 2016

K 01.01.2016
Narozeno
Zemřelo
Přistěhováno
Odstěhováno
K 31.12.2016

Celkem

Z toho
muži

ženy

1 764
20
16
38
28
1 778

876
12
8
15
17
878

888
8
8
23
11
900

Průměrný věk všech obyvatel 41 let, u žen 42 let a u mužů 40 let.
A která jména jsou v obci nejpočetnější?
Marie 67x, Jiří 51x, Jana 47x, Petr 43x, Jan 42x, Tomáš 37x, Pavel 34x, Zdeněk 33x, Anna 29x,
Ludmila 28x, Miroslav 28x, Martin 25x, Kateřina 24x, Lucie 23x, Stanislav 23x, Lenka 22x,
Ondřej 21, Josef 21x, Veronika 21x, Milan 20x……

TICHAVSKÝ TULEŇ 2017
V kulturním domě v Tiché se konal jubilejní 20. ročník akce
Tichavský Tuleň pořádané Techtle-Mechtle, hnutím za
přirozenější vztahy, z. s. Akce se zúčastnilo více než 200 lidí,
kteří se sjeli z celé republiky.
S přednáškami začal Jaroslav "Šnek" Král prezentací ze svého
cykloputování do Austrálie, které podnikl navzdory četným

zdravotním komplikacím (např. umělé srdeční chlopni). Snažil se ukázat, že plnit si své sny je
možné i přes překážky. Promítání vozíčkáře Pepy Hladkého se neslo v podobném duchu přestože má ochrnuté nohy, za pomoci kamarádů a koně "zdolal" himalájské průsmyky vyšší než
5000 m. n. m. Diváky poté strhlo nakažlivou energií divadlo Kufr a kohout hrající libanonské
Příběhy ze země cedrů. Charismatická Bára s hudebníkem Martinem se nebáli improvizace ani
interakce s diváky. Následovala přednáška Vojty Hlásného, který se se svým otcem vypravil na
starých motorkách, "čézetkách", do Vladivostoku po stopách ruských legií. Návštěvníky poté
rozhýbal všestranný hudebník Tomáš Háček, který si na pódium ke své harmonice pozval několik
hostů, mj. houslistu, bubeníka a tanečníky. Nebál se zapojit ani řadu dětí, z nichž se potom
několik osmělilo a trouflo si na vlastní pěvecké vystoupení. Program završil komponovaný pořad
Průřez historií Tuleně, který sestával z komentovaného promítání nejlepších archivních videí a
fotografií všech dvaceti ročníků. Pořad byl doplněn i výstavou dokumentující vznik a vývoj
akce.
Dětský koutek velice ocenily rodiny s dětmi, kde se o výtvarný program postarala Lesní školka
Trojanovice, dále si zde mohly zahrát stolní fotbal, hokej, ping-pong, trénovat hod na cíl nebo si
stavět ze stavebnice a kostek.
K jídlu se podávala domácí hrachovka s biozeleninou, jablka, domácí kvašené zelí, těstovinový
salát a pohoštění, které přinesli sami návštěvníci. Tradičně se na akci nepodával žádný alkohol,
což ovšem zábavě nevadilo - tančilo, hrálo a povídalo se do ranních hodin.
V neděli se zájemci sešli u splavu pod kostelíčkem, aby si vyzkoušeli přejít kládu přes zamrzlý
potok a vzdát hold otužilectví podle nestora přežití v drsné přírodě Jardy Pavlíčka. Ke dvacátým
narozeninám si otužilci nadělili dárek - svezli se po skluzavce přímo do jezírka v ledu.
Barbora a Pavel Kneblovi

Akce v kulturním domě v Tiché
04.03.2017

„Když dva se rádi mají“

– komponovaný pořad

- umělecká agentura Aleny Baslové provede diváky světem operety s nejznámějšími
operetními
melodiemi.
Účinkují
přední
sólisté
Národního
divadla
moravskoslezského v Ostravě Eva Zbrožková a Peter Svetlík

- od 18:00 hodin
25.03.2017

„Filmový den“
– třetí ročník projekcí pohádek a filmů
15:00 hodin
Kniha
džunglí
–
animovaná
pohádka
17:00 hodin
Děda – nová česká rodinná pohádka
19:30 hodin
Jak básníci čekají na zázrak – česká komedie

Zve komise pro kulturu a historii v Tiché

Ptáci na krmítku

Výstava se koná od 26. ledna do 31. března 2017 ve výstavní síni v Tiché.
Výstava je zapůjčena z Muzea Beskyd
Frýdek-Místek.
Volně žijící ptáci se vyvíjeli společně se svým
prostředím, jsou mu dokonale přizpůsobeni a
jejich populace přežijí zimu i bez pomoci a
přikrmování lidmi. Jejich přirozenými zdroji
potravy jsou v zimě semena rostlin, pupeny a
plody keřů a stromů, hmyz ukrytý v půdě a kůře.
Pokud je však životní prostředí ptáků činností
člověka narušeno či změněno, přijde jim lidská
péče vhod.
Spousta ptáků se životu v blízkosti lidí přizpůsobila. Potravní nabídka v okolí našich sídel však
bývá pozměněná a nedostačující. Sečeme trávníky, zastavujeme volné plochy, nebo pěstujeme
okrasné druhy dřevin, ze kterých nemají ptáci žádný užitek.
Tažní ptáci odletí na zimu do příznivějších končin, ostatní se ale musí s nástrahami tohoto
ročního období vypořádat. Dlouhodobě nízké teploty v zimě zvyšují nároky na termoregulaci.
Čím je ptačí tělo menší, tím rychleji ztrácí teplo, a potřebuje více energie. Získávání potravy
navíc komplikuje sněhová pokrývka, zmrzlá půda a krátký den.
Většina z nás ptáky přikrmuje, abychom jim pomohli přežít zimu, ale také pro své vlastní
potěšení nebo ze zájmu zjistit, jaké druhy v našem okolí žijí, někteří lidé se takto snaží zvýšit svůj
kontakt s přírodou, ukázat ptáčky zblízka dětem nebo třeba chtějí ptáky fotografovat. Výstava
představí ptačí druhy, které lze na krmítku pozorovat nejčastěji. Zároveň zodpoví otázky, proč
ptáky přikrmovat, kdy je nejlepší začít, čím a jak správně krmit nebo čím jim naopak můžeme
uškodit.
Výstava je otevřena každý čtvrtek od 15:00 do 17:30 hod,
příp. dle telefonické domluvy – kontakt pan Struminský, tel. 773 201 334.

Muzeum ve Frenštátě p. R. – výstavy a programy
ČTVRTEČNÍCI: HISTORIE A SOUČASNOST HUKVALDSKÉ OBORY
Přednáší Mgr. Markéta Máchová, zooložka Muzea Novojičínska.
Ve čtvrtek 16. března 2017 v 17:00 hodin.
Podkroví muzea ve Frenštátě p. R.
Vstupné: 30,- Kč.
NESEMY MAŘENU
Interaktivní program pro žáky MŠ a ZŠ.
Proč se na Smrtnou neděli vynášela Mařena? Co se jedlo na Škaredou středu? Pomlázka,
tatar nebo žíla? Žáci se interaktivní formou seznámí, jak v minulosti prožívali lidé Velikonoce a přípravu
na ně. Součástí programu je i praktická část (výroba papírových velikonočních ozdob).
27. března -16. dubna 2017
Vstupné: 30,- Kč
Účast na programu rezervujte na tel.
553034040
e-mail:
martin.trubac@muzeumnj.cz
Otevírací doba:
úterý - pátek 9.00 – 12.00, 13.00 – 16.00;
www.muzeum-frenstat.cz

neděle 9.00 – 15.00

spolek TICHÁNEK, z. s. informuje …

Na konci března opět připravujeme tradiční Bazárek dětských věcí, ve velkém sále kulturního
domu. Bližší informace sledujte na webu spolku www.tichanek.iplace.cz, webu obce a na plakátech.
Již nyní se mohou hlásit zájemci o výpomoc s organizací bazárku na tel. 732 250 970 nebo na emailu tichanekos@email.cz. Prosím, přidejte se k nám.

Placená reklama:

Jednota, spotřební družstvo v Hodoníně nabízí k pronájmu:
- nebytové prostory v Tiché č.p. 444 v přízemí (bývalá prodejna masa) o
rozměrech 58 m2, vhodné pro obchod, sklad, kanceláře
Písemné žádosti zasílejte na adresu:
Jednota, spotřební družstvo v Hodoníně
Hodslavice 22, 742 71
Technické oddělení – Ing. Jindra Závadová
Tel: 556 702 621, 737 213 461
email: zavadova.jindra@jednota-hodonin.cz

KLEMPÍŘSTVÍ – POKRÝVAČSTVÍ – TESAŘSTVÍ
LADISLAV POTUŽÁK
IČ 13620843
742 74 TICHÁ 118
TEL. + 420 603 480 211
E-MAIL: potuz2@seznam.cz

RESTAURACE FOJTSTVÍ V TICHÉ
ZVE VŠECHNY NA

VELIKONOČNí
ZÁBAVU
(živá hudba k poslechu i tanci)

V neděli 16.4.2017
od 19 hodin
Hraje: Petr Janča
Vstupné dobrovolné

Rezervace možná…

 Míchané koktejly
 Víno z Habánských sklepů
 Pivní speciál – Litovel Patrik (zelené)
 Hamburgery, tatarský biftek s topinkami, česnekové řízečky,

cibulové kroužky, jednohubky…

Pracovní a personální agentura
Trenkwalder a.s. hledá pro svého zákazníka, vhodné
uchazeče na pozici:

ŘIDIČ VYSOKOZDVIŽNÝCH
VOZÍKŮ
NÁPLŇ PRACOVNÍ ČINNOSTI:
 zajištění pohybu materiálu ve všech oblastech výroby
 manipulace s hotovými výrobky ve skladu
 práce s různými typy vozíků (tahače, tříkolky, VZV elektrické,
apod.)
 třísměnný provoz
POŽADUJEME:
 vzdělání – min. základní
 dobrý zdravotní stav – manipulace s těžšími břemeny, práci
v noci
 osvědčení a praxe v obsluze VZV
 pečlivost, spolehlivost, dobrá pracovní morálka
 absolvování vstupní lék. prohlídky
NABÍZÍME:
 práci na hlavní pracovní poměr
 mzda 18 075,- Kč – hrubého/měsíčně
 příplatky nad rámec ZP, měsíční prémie
 stravování ve firemní jídelně- cena obědu 25,- Kč
 práce v čistém prostředí
MÍSTO VÝKONU PRÁCE: Kopřivnice-Vlčovice
NÁSTUP: ihned
KONTAKT:
Vladimír Pantělejev, Job Manager, Trenkwalder a.s.
tel:+420 725 828 605, email: v.pantelejev@trenkwalder.com
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