č.3/2017
„Obec

občanům a občané obci“

Nevlídné, často zatažené, jarní počasí se obratem přehouplo
do letních měsíců a nastupující prázdniny jsou zatím
avizovány opravdu letními teplotami. S příchodem prázdnin mi
dovolte poukázat na několik bodů, u kterých by bylo vhodné
se zamyslet.
Především děti se nemohly volných měsíců dočkat a vítají je,
avšak rodiče by si vždy měli být vědomi, co jejich dítko
dělá, kde se pohybuje a zda by nemělo mít nad sebou dohled.
Více dnů bez povinnosti jít do práce bude mít v této době i
většina dospělých, proto je nasnadě respektovat nedělní klid
určený především k relaxaci a nabrání sil a optimismu do
dalšího pracovního týdne, a proto se doporučuje zdržet se
v neděli hlukem obtěžujících venkovních prací s pilou,
travní sekačkou apod.
Nešvarem zůstává odkládání komunálního odpadu mimo nádoby
k tomu určené. Ideální je samozřejmě co nejvíce komodit
odpadu vytřídit a vložit do nádoby s označením daného odpadu
na
kontejnerových
místech,
v případě
nevytříditelných
položek je vhodit do svých popelnic, objemnější věci
dopravit
v dopoledních
hodinách
pracovního
týdne
do
kontejneru před sběrným areálem za kulturním domem.
Ani hřbitovní odpad, svíčky, kytice, atd. se nesluší házet
přes hřbitovní ploty a zídky, nýbrž využívejte k tomu hnědé
nádoby permanentně umístěné u východu ze hřbitova nebo
velkoobjemový kontejner u parkovacích míst hřbitova.
Odpadem se často stává i posečená tráva ze zahrad, a to
jejím odhozením na břehy potoka Tichávka. Nejenom, že tímto
zakládáte černou skládku, ale ztěžujete tak práci Povodí
Odry, které břehy i průtočný profil koryta musí udržovat.
Ale hlavně tímto počínáním degradujete původní travní drn
vyhníváním na březích a poblíž vodních toků, což má za
následek urychlení eroze a tedy při deštích větší splach,
který sebou do koryta stáhne vše včetně hlíny a břehová
hrana se tak stává nestabilní. K odkládání travní hmoty jsou
průběžně po obci, i na vyžádání, přistavovány menší hnědé
kontejnery a stěžejní je využívání kompostérů na zahradách.
K tomu přispěje i vydávání dalších nových kompostérů 12. a

13. července, pořízených opět z dotace OPŽP těm, kteří si o
ně v minulém roce požádali.
Na textil by měly být v nejbližších dnech přistaveny po obci
tři nové kontejnery od Armády spásy, jež věci do něj vhozené
užívá k charitativním účelům. Do tohoto kontejneru lze
darovat šatstvo, hračky, knihy, boty.
Za zmínku stojí i opětovné upozornění na volně pobíhající
zvířata, především psy, bez dohledu majitele. Majitel
zvířete je zodpovědný za újmu vzniklou jiné osobě počínáním
zvířete, ale také za újmu, která může být způsobena
samotnému volně pobíhajícímu zvířeti. Volně pobíhající psi,
představující mimo jiné riziko zranění hlavně dětem, budou
nadále odchytáváni Městskou policií Frenštát p.R. a výlohy s
tím spojené bude obec nárokovat zpětně od majitele psa.
Neberte věci výše uvedené na lehkou váhu a vzpomeňte si na
ně vždy při činnostech s výše uvedeným spojenými.
Přeji Vám klidné letní měsíce a nabrání elánu do druhé půli
roku 2017.
Mgr. Michaela Štefková, starostka obce
tel. kontakt:

tel. 723 990 520

email:

starosta@ticha.cz

Usnesení č. 19/2017 ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 21.06.2017:
Zastupitelstvo obce Tichá v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znění:
19/367: 1) určuje ověřovateli zápisu p. Luboše Žabku a Ing. Petra Bordovského,
zapisovatelkou p. Ludmilu Havlovou;
19/368: 1) schvaluje program zasedání zastupitelstva obce;
19/369: 1) bere na vědomí kontrolu usnesení č. 18/2017 ze dne 12.04.2017;
19/370: 1) bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Tichá za r.
2016;
19/371: 1) schvaluje účetní závěrku obce Tichá sestavenou k 31.12.2016;
19/372: 1) schvaluje závěrečný účet obce Tichá za r. 2016 a vyslovuje souhlas
s celoročním hospodařením obce Tichá za r. 2016, a to bez výhrad;
19/373: 1) schvaluje účetní závěrku a výsledek hospodaření příspěvkové organizace
Základní škola a mateřská škola Tichá za r. 2016;
19/374: 1) souhlasí s pokrytím ztráty z hospodaření za r. 2016 příspěvkové organizace
Základní škola a mateřská škola Tichá ve výši 283,97 Kč z rezervního fondu;
19/375: 1) schvaluje prodej pozemku parc. č. 979/9 v k.ú. Tichá na Moravě o výměře 30
m2 panu J.F, Tichá č. 48, za prodejní cenu 2 100 Kč + úhrada nákladů
souvisejících (znalecký posudek, vklad do katastru nemovitostí);
19/376: 1) schvaluje záměr vybudování chodníkového tělesa od zastávky „Pod Hůrkou“
k hranici označení obce Tichá;

2)
19/377: 1)
19/378: 1)

19/379: 1)

pověřuje starostku obce k jednání ohledně vybudování chodníkového tělesa,
včetně výkupu souvisejících pozemků;
schvaluje záměr výkupu pozemků parc. č. 383/1 a 383/2 v k.ú. Tichá na
Moravě od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových;
bere na vědomí stav jednání ohledně změny způsobu obsluhování České
pošty, s.p., a odkládá konečné uzavření smlouvy na následné zasedání
zastupitelstva obce;
bere na vědomí řešení umístění vodoměrné šachty na pozemku parc. č. 3732/2
v k.ú. Tichá na Moravě v rámci uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
– služebnosti;
schvaluje Smlouvu o výpůjčce nemovitosti SK Tichá, z.s.;

19/380: 1)
19/381:
1) bere na vědomí Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Mikroregion
Frenštátsko za rok 2016;
2) bere na vědomí Zprávu o přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku
obcí Mikroregion Frenštátsko za rok 2016;
3) bere na vědomí zápis č. 2/2016 z jednání dozorčí rady;
4) bere na vědomí zápis č. 1/2017 z jednání dozorčí rady;
19/382: 1) bere na vědomí informaci o vydaných rozhodnutích starostky obce č. 264,
265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279,
280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289 /2017;
19/383: 1 ) bere na vědomí zprávu o zápisu do 1. třídy základní školy;
19/384: 1) pověřuje starostku obce k jednáním ohledně vybudování cyklostezky Tichá –
Frenštát pod Radhoštěm a výkupu pozemků od jednotlivých vlastníků.

 Termíny vývozu popelnic fa AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.,
provozovna Frýdlant n. O. , v měsících červenci a srpnu 2017:
- popelnice:
(vždy středa, sudý týden)
červenec
12.07.,
26.07.2017
srpen
09.08.,
23.08.2017
 Platba místního poplatku za odpady r. 2017:
Místní poplatek za odpady v r. 2017 byl splatný do 30.06.2017. Výše poplatku
je stanovena na 380 Kč na jednoho poplatníka.
Vy, co jste zapomněli uvedenou platbu učinit v daném termínu, proveďte ji
v co nejkratším termínu, a to buď v pokladně obce, případně převodem na účet
č. 6023801/0100,
jako variabilní symbol uveďte číslo popisné vaší
nemovitosti.

 Dáváme na vědomí občanům uzavření obecního úřadu pro
veřejnost z důvodu čerpání dovolené:
3.7. – 7.7.2017

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.

Obec Tichá
VÝZVA K PŘEVZETÍ KOMPOSTÉRU
Výdej kompostérů občanům obce Tichá, kteří si o kompostér na obecním úřadě požádali, bude v obci
Tichá probíhat POUZE ve dnech :

středa 12. 7. 2017 v době od 11:00 hod. do 17:00 hod.
čtvrtek 13. 7. 2017 v době od 11:00 hod. do 17:00 hod.
VÝDEJ BUDE PROBÍHAT ZA ZÁKLADNÍ ŠKOLOU
V AREÁLU TECHNICKÉHO ZAJIŠTĚNÍ OBCE TICHÁ
(příjezd od kulturního domu zadem).
Při převzetí je nutno předložit občanský průkaz.
Případné dotazy Vám zodpoví pracovníci OÚ.

- Váha kompostéru je 28 kg, je vhodné, abyste si zabezpečili přepravu – dopravní
prostředek (auto, vozík).
- Ke kompostéru budou připraveny materiály k převzetí (průvodce správným
kompostováním, leták, návod na složení).
- Občané si převezmou kompostér na základě podpisu smlouvy o bezplatné
výpůjčce.

Workoutové hřiště na Tůňce v Tiché
Street workout je rychle se
rozrůstající světový trend
mezi pouličními sporty. Jeho
prvotní základy pocházejí
z kalisteniky. Název pochází
z latinského “Callosa” –
krása, “sthénos” – síla. Je to
nejstarší metoda posilování a
cvičení.
Využívali
ji
Sparťané
pro
zvýšení
vytrvalosti a síly. Historie
ukazuje, že bojovníci, kteří
vykonávali kalisteniku, měli nadlidskou sílu, perfektní tělo a skvělou kondici.
Dnešní Street Workout pochází z Ameriky, z okolí města New York. Proslavili ho lidé z
chudších částí města, kteří si nemohli dovolit navštěvovat drahá fitness centra. Začali tedy
cvičit venku, na ulici, v parcích, na basketbalových hřištích nebo na hřištích pro děti.
Používali všechno nářadí, co bylo kolem nich. Časem lidé přišli na to, že za pomoci
kalisteniky si dokáží vybudovat funkční pevné svalstvo a estetickou postavu.

Postupem času se Street Workout rozšířil po
celém světě. A my jsme moc rádi, že právě jedno
workoutové hřiště vyrostlo právě v naší obci.
Venkovní posilovna - Projekt „Workout hřiště
v Tiché“ byl realizován obcí Tichá za přispění
prostředků státního rozpočtu ČR z programu
Ministerstva pro místní rozvoj.
Pod záštitou komise pro sport a mládež proběhlo
oficiální otevření v pátek 16. června 2017. Všichni
přítomní se mohli inspirovat ukázkou cvičení na
posilovacích náčiních předvedenou místními
svalovci Martinem Šoukalem a Mirkem Vašinkou,
kteří se ve svém volném čase věnují workoutu.
Jejich fantastické kousky odměnili přítomní
návštěvníci velkým potleskem.

Trenérky z Wellnes Centra Radosti z Frenštátu p. R. si připravily ukázky cvičení
s posilovací gumou, jenž je vhodná pro úplné začátečníky nebo i pokročilé.
Návštěvníci měli možnost si cviky sami vyzkoušet
pod profesionálním dohledem. Všichni měli možnost
ochutnat iontové nápoje, pohankové křupky, zdravé
drinky či dozvědět se odpovědi na otázky týkající se
zdravého životního stylu.
Hřiště je otevřeno široké veřejnosti a věříme, že
pomůže zvyšovat fyzickou kondici nejen mladé
generaci,
ale
všem
věkovým skupinám.

VŠICHNI JSME NEMOHLI BÝT VŠUDE…
Jarní měsíce a solidní počasí nás lákaly k účasti na zajímavých akcích v obci.
Připomeňme si aspoň:

Nečekané drama před OÚ
Poněkud komplikovaněji proběhlo letošní stavění májky v soboru 29.4. Kulturní program
kvůli nestálému počasí probíhal v kulturním domě. Očekávané stavění májky bylo na
hodinu odloženo. Ne, že by naši hasiči neměli dost síly, ale byli napřed odvoláni k zásahu.
20 m opracovaný štíhlý kmen s nádhernými mašlemi a ozdobeným věncem z chvojí
prověřil skvělou taktiku při klasickém stavění máje. Chlapi si hrábli skoro až na dno svých
sil, než se podařilo kládu usadit a upevnit. Velký dík patří skupině našich hasičů, příprava
jim musela zabrat dost času a radost udělali všem. Celý měsíc jsme mohli být pyšní na
klasickou parádu obce. Před naší
májkou se musela frenštátská stydět.

Do třetice všeho dobrého – to platí pro
akci komise pro životní prostředí:
Ukliďme Tichou. V neděli 30. dubna
odpoledne se konečně za pěkného počasí
dospělí i místní školní mládež sešli
k realizaci dobré myšlenky. Po předání
nutných pracovních pomůcek, rukavic a
igelitových pytlů, se účastníci rozešli do

tří směrů: hřbitov, Tůňka, černá skládka ve směru k Lichnovu. Úklidová práce byla
úspěšná, náročná, ale nebýt lhostejnosti a mnohdy pohodlnosti některých občanů,
nemusely by se podobné pořádkové akce konat. Přítomné děti samy řekly, že takový
nepořádek dělají nezodpovědní dospělí.

5. května
bylo důstojně připomenuto výročí ukončení 2. sv. války i osvobození naší obce. Školní
mládež přispěla písněmi, dojemná byla vzpomínka paní A. Mikolášové.

7. květen je tradičně věnován oslavě
sv. Floriána, patronu hasičů.
Hudba přivedla ke slavnostní mši
do kostela členy SDH.

Pila a sekera
byly základem při loučení s májkou. V sobotu 27.5. bylo před obecním úřadem velmi živo.
Mnozí domácí i přespolní přišli podpořit shození májky, ale nikdo neměl šanci truchlit.
Kulturní program byl velmi pestrý, komisi
pro kulturu se podařilo zajistit opravdu
rozmanité umělce. Zásoby dobrého
občerstvení mizely, fronta na pivo dala
příležitost k neformálním hovorům i
seznamování. Mnozí vydrželi na návsi až
do příchodu nového dne. Členové komise
pro kulturu staví stále výš laťku úrovně pro
kvalitní a záživnou společnou zábavu.

Den dětí
pečlivě připravují členky Unie rodičů při ZŠ a MŠ Tichá. Tradiční program a občerstvení
letos doplnil hravý program s dinosaury, po ukončení fanoušci kopané měli šanci
povzbuzovat naše malé fotbalisty.

Půl roku v tělocvičně
a potom na několik dnů do přírody – to je tradiční scénář
cvičenek 60+. „Tiché Liby“ s úsměvem vyrazily 8.6. do
kempu u Hradce nad Moravicí a s úsměvem se i vrátily.
Paní Liba Rečková s dcerou připravily výlety s novými cíli.
Ani jedno deštivé dopoledne ženy neodradilo od ranního
cvičení před snídaní. V partě je zdravý duch, který je třeba
udržovat. Spokojenost byla i z podpory přiznané
rozhodnutím paní starostky, za což jí všechny účastnice
děkují a těší se, že za dvacet let bude s nimi také jezdit
poznávat okolní krásy.

„Maminka je fotbalistka“
hrdě prohlašují nejmenší naši fotbalisté, jejichž trenéři vyhlásili na 16. 6. ukončení sezóny.
Nádherný zvyk, skvělá nálada. Maminky hrají proti svým chlapečkům, kteří se snaží víc
než při zápase. Letos padlo hodně gólů, výsledek byl sice nerozhodný, ale vyhráli všichni.
Kluci navíc obdrželi medaile a ztracené kalorie vyrovnali pizzou. Trenéři v klidu
sledovali, co už jejich svěřenci umí –
a opravdu už mnozí umí! Aspoň toto
malé poděkování za pravidelnou
starost o kluky, vždyť je třeba šířit
lásku ke sportu a kamarádství.

Kvetoucí mosty
opět letos mohou zpestřit naše veřejná prostranství. Pokusme se květinami ozdobit více
mostů, navíc pestrý truhlík pěkně oživí i novou dřevěnou zástěnu kontejnerů. Zakoupené
truhlíky vám proplatí obecní úřad a trocha vděčných sazeniček se doma určitě najde, pak
už jen občas zalít…
Mgr. Alena Korčeková

Mateřská škola Tichá – Školní rok 2016/2017
„Děti by měly dostat od svých rodičů dvě věci: kořeny a křídla. Kořeny směřující do
minulosti a křídla, volnost a svobodu, mířící k zodpovědné budoucnosti.“
J. W. Goethe
Školní rok 2016/2017 jsme zahájili ve čtvrtek 1. září 2016 s počtem 53 dětí – z toho 23
děvčat a 30 chlapců. Předškolních dětí bylo v tomto roce 23. Do 1. třídy ZŠ v Tiché
nastoupí 20 dětí. Dvě děti mají odročenou školní docházku a jedno dítě nastoupí do 1.
třídy ve Frenštátě p. R.
Během celého školního roku jsme pro děti a rodiče připravili tyto akce:
 devět divadelních představení v MŠ
 dvě návštěvy kina ve Frenštátě p. R. – jedno pro všechny děti a druhé pro
předškoláky
 návštěva scénického kina v kulturním domě v Tiché
 interaktivní výstavu „ Krtek“ v kulturním domě ve Frenštátě p. R.
 muzikál „Šípková Růženka“.

Děti vystupovaly na akcích:
 Den pro Tichou
 Stavění a kácení Máje
 Školní akademie
 Vánoční besídka s dílnou pro rodiče v MŠ
 Vítání občánků
 Den rodiny v MŠ - probouzení dětí rodiči, vystoupení pro rodiče
Děti měly možnost přihlásit se do kroužku angličtiny v MŠ, dále pak do plaveckého
výcviku ve Frenštátě p. R. a lyžařského týdenního výcviku na Bílé. Předškolní děti s rodiči
se účastnily přednášek „Předškolákem v pohodě“ ve spolupráci se ZŠ Tichá.
Letos jsme pro děti připravili tyto projektové týdny:
- „Halloweenský týden“ zakončen strašidelnou diskotékou v maskách
- „Barevný týden “ – týden plný barev, her a zábavy zakončen karnevalem v MŠ
- „Mikulášský týden“ zakončen mikulášskou nadílkou
Dále jsme navštívili tyto akce:
 Soutěž o nejrychlejšího běžce
 Švihadlový turnaj v ZŠ Tichá
 Den Země v tělocvičně ZŠ Tichá
 Čtení s předškoláky ve spolupráci s pátou třídou základní školy v Tiché
 Dopravní hřiště ve Valašském Meziříčí
 Exkurze u pana Marka – výroba fontán, práce s kovem

Na závěr jsme pro děti pořádali školní výlet vláčkem Podhoráčkem na Hukvaldy a
prohlídku Valašského muzea v přírodě.
16.6.2017 jsme se slavnostně rozloučili s našimi
předškolními dětmi na akci „Pasování předškoláků“. Ve
spolupráci s klaunem Pepínem Prckem jsme všichni
uronili pár slziček a hezky jsme ukončili blížící se konec
školního roku.
Děkujeme rodičům dětí z naší mateřské školy za
spolupráci. Přejeme všem pohodovou dovolenou a dětem
krásné prázdniny.
Na další stránce si ještě prohlédněte tablo dětí, které
nastupují po prázdninách do základní školy.

Veronika Palacká, Mateřská škola Tichá

Škola informuje
Vyvrcholením celoročního úsilí bývá školní akademie, na které se jako vždy
předvedou žáci školy a také děti mateřské školy. V pátek 26. května si všichni
vystupující za svou snahu, píli a nápaditost vysloužili bouřlivý potlesk přítomných
diváků.
Odměnou za sběr
papíru byl tentokrát
výlet
do
Příbora.
Kopřiva – plevel, který
šatil byl název poutavé
výstavy, na které jsme
se nejen dozvěděli vše
o zpracování kopřiv na
látku. Ale mohli jsme si
vyzkoušet
spřádání
kopřivového
vlákna,
tkaní na stavu a osahat látku, která opravdu nepálila. Překvapila nás rozmanitost
oděvů ušitých z kopřivových vláken. Všem se nám vybavila pohádka Sedmero
krkavců. Prohlédli jsme si i prostory piaristického kláštera včetně krásné zahrady.
Starší žáci se také seznámili s životem slavného lékaře Sigmunda Freuda v jeho
rodném domku. Na zpáteční cestě jsme se zastavili na Hukvaldech a
zkontrolovali, zda je liška Bystrouška na svém místě.
6. května jsme přivítali družstva z Trojanovic a Frenštátu na 7. ročníku turnaje ve
florbalu O pohár obce Tichá, který pořádáme ve spolupráci s komisí pro mládež
a sport. Naše smíšené družstvo se umístilo na třetím místě.
V závěru
školního
roku
žáci
poznávají v rámci výletů náš region.
Žáci prvního ročníku jeli do Rožnova
p. R., kde je velmi zaujaly exponáty
na výstavě Optické hry a klamy.
Druháci
si
vystoupali
na
Štramberskou Trúbu a nahlédli do
jeskyně Šipka. Žáci 3.- 5. třídy si také
prohlédli rožnovské náměstí a pak jeli
na Bílou, kde na ně čekaly veselé
sportovní prožitkové disciplíny.

Třetí a pátou třídu zaujal program Pirátská plavba. Čtvrťáci prožili dopoledne na
téma známé filmové pohádky Ať žijí duchové.
Děkuji vám, kteří jste spolupracovali se školou a připravovali pro děti zajímavé
akce.
Přeji všem příjemnou dovolenou a dětem radostné prázdniny.
Ilona Hrdá, ředitelka školy

Farní okénko
Byl to 1. červenec 2009, když
jsem byl ustanoven za kaplana do
Frenštátu pod Radhoštěm, kdy jsem
se hned po třech měsících v říjnu
přestěhoval už do skoro opravené
fary
v Tiché,
kterou
jsme
společnými silami pospravovali.
Pak to byl 1. červenec 2011, když
jsem
se
zde
v Tiché
stal
administrátorem a Tichá se po
několika desetiletích stala samostatnou farností.
A je to 1. červenec 2017, když jsem dostal příkaz od pana biskupa, že mám
odejít z Tiché do Opavy – Jaktaře.
Takže mi nezbývá, než se rozloučit a jít. Rozloučit se s Vámi se
všemi a poprosit o prominutí, pokud jsem někomu ublížil. Nevím, jestli si
to můžu dovolit, ale rád bych si Vás ponechal ve svém srdci, vždyť jsme tu
spolu prožili dlouhých osm let a já musím říct, že z mé strany šťastných.
Spravili jsme tu faru, ale myslím, že jsme mysleli i na tu stavbu
duchovní – farnost, že i tu jsme společně spravovali a udržovali. Musím
říct, že obě ty stavby nám šly docela hladce opravovat i udržovat, ba co tu duchovní stavbu – farnost, dokonce i stavět.
A co na závěr? Jenom, že Vám všem moc děkuji za společně prožité
krásné chvíle na naší společné cestě k Bohu.
Miroslav Horňák, nyní už bývalý administrátor farnosti Tichá.

www.fotbalticha.cz

Vážení sportovní přátelé,
dovolte, abychom Vám touto cestou poděkovali za
Vaší přízeň v právě skončené sezóně 2016/2017!
Rovněž děkujeme také všem naším sponzorům a
partnerům, v neposlední řadě také obci Tichá za
podporu.
Níže přinášíme výsledky všech našich mužstev, a zároveň Vás zveme na akce, které čekají
v letním období na naše fotbalisty.

Memoriál Aloise Kupčíka – ČERVENEC 2017
Opět po roční odmlce se v sobotu 1.7.2017 uskuteční na fotbalovém hřišti SK Tichá
memoriál Aloise Kupčíka, pro hráče nad 35 let.
Turnaje se zúčastní mužstva:
SK Tichá, AFC Veřovice, FK Trojanovice I., TJ Trojanovice - Bystré.
Pro návštěvníky bude v průběhu celého turnaje k dispozici bufet s občerstvením.

50. ročník memoriálu J.Jaškovského – ČERVENEC 2017
SK Tichá se zúčastní 50.ročníku memoriálu Jiřího Jaškovského, který se uskuteční
8.7.2017 na fotbalovém hřišti Trojanovice-Bystré.
Tohoto turnaje se zúčastní také:
domácí TJ Trojanovice-Bystré, FK Trojanovice I. a NFC Lichnov.
Harmonogram turnaje:
08.30 hodin – NFC Lichnov vs. SK Tichá
10.30 hodin – Trojanovice-Bystré vs. FK Trojanovice I.
15.00 hodin – Zápas o 3.místo
17.00 hodin – Finále

VIII. ročník memoriálu J.Špačka
+ GULÁŠOVÉ SLAVNOSTI – ČERVENEC 2017
V sobotu 29.7.2017 se na fotbalovém hřišti v Tiché koná
již VIII. ročník memoriálu Josefa Špačka,
který proběhne tradičně s Gulášovými slavnostmi!
V případě zájmu o vaření vlastního guláše, volejte na tel. – 777 301 032.
Více informací naleznete na našem webu (www.fotbalticha.cz)

Zahájení soutěžního ročníku 2017/2018
O víkendu 12. - 13.8.2017 odstartují nové soutěžní ročníky našich mužstev.
“A“ mužstvo bude nadále působit v I.B třídě sk. “D“. Jistebník, který soutěž vyhrál,
postupuje do I.A třídy, opačným směrem pak putují celky AFC Veřovice a TJ Petřvald
n.M. (kompletní složení mužstev v I.B třídě sk. “D“ bude oficiálně oznámeno při
losovacím aktivu tj. 29.6.2017)
Naší skupinu opustí FC Kozlovice a také předposlední Kateřinice, obě mužstva sestupují
do OP. Jako vítěz OP NJ postupuje tým FK Pustějov, a z OP FM postupují TJ Hukvaldy.
Další otázkou, která pak bude k dořešení je, který z celků TJ Ostravice a TJ Fryčovice se
přesune do I.B třídy sk. “C“.
“B“ mužstvo bude od nového soutěžního ročníku působit ve spolupráci s Kunčicemi p.O.
na Frýdecko-Místecku, tudíž na hráče B týmu čekají nová mužstva. I nadále bude B tým
hrát své domácí zápasy na hřišti v Kunčicích p.O.
Jelikož naše žákovské mužstvo již nebude od nové sezóny působit v žádné soutěži,
jediným mládežnickým zástupcem bude mužstvo přípravky.

KONEČNÉ TABULKY – 2016/2017
( kompletní tabulky naleznete na našem webu)
MUŽI “A“
1.

Jistebník

26

16

8

2

70:25

56

2.

Starý Jičín

26

13

6

7

60:35

45

10.

Tichá

26

7

9

10

28:35

30

13.

Kateřinice

26

5

4

17

32:73

19

14.

Kozlovice

26

2

5

19

26:98

11

MUŽI “B“
9.

Tichá B

6

5

0

1

16:11

14

10.

Skotnice B - Mošnov

6

3

0

3

14:13

10

11.

Lubojaty

6

2

0

4

13:15

7

12.

Bravinné

6

2

0

4

10:14

5

ŽÁCI
1.

Veřovice

10

9

1

0

56:15

28

2.

FK Hodslavice

10

7

0

3

41:30

21

5.

Tichá

10

2

2

6

30:39

8

6.

TJ Sokol Sedlnice

10

0

0

10

9:58

0

PŘÍPRAVKA

Tabulka přípravek se záměrně neuvádí, a to proto, aby děti hrály pro radost a ne pro body,
nebo umístění!

VÝSLEDKY
TICHAVSKÝCH ZÁPASNÍKŮ
22.4.2017 Krnov
Velká cena Krnova 2017 v zápase řecko-římském a volném stylu
Jméno
Sebastián Srněnský
Samuel Srněnský
Damián Večeřa
Jonáš Knebl
Jan Rozsíval
Ondřej Váša
Daniel Konvička
Jakub Konvička
Přemysl Krpec
Lukáš Novák

Věková kategorie
přípravka C
přípravka C
přípravka C
přípravka C
ml. žáci
příprava A
příprava B
ml. žáci
příprava A
příprava A

Hmotnostní kategorie
25 kg
22 kg
22 kg
25 kg
39 kg
39 kg
31 kg
47 kg
39 kg
35 kg

Umístění
1. místo
2. místo
3. místo
3. místo
3. místo
4. místo
5. místo
5. místo
6. místo
7. místo

Horní řada z leva: R. Krpec, Zátopek, Bordovský, Srněnský, V. Večeřa
Prostřední řada z leva: Novák, D. Konvička, Vlček, J. Konvička, Váša, P. Krpec, Rozsíval,
Spodní řada z leva: Sam. Srněnský, Seb. Srněnský, D. Večeřa, Knebl

22.4.2017 Chomutov
Grand Prix Chomutov v zápase řecko-římském
Jméno
Václav Petr

Věková kategorie
junioři

Hmotnostní kategorie
120 kg

Umístění
8. místo

6.5.2017 Nový Jičín
Memoriál Miroslava Rešla v zápase ve volném stylu
Jméno
Miroslav Liška
Jan Rozsíval
Jakub Konvička
Daniel Konvička
Přemysl Krpec
Lukáš Novák

Věková kategorie
Senioři
ml. žáci
ml. žáci
příprava B
příprava A
příprava A

Hmotnostní kategorie
70 kg
39 kg
43 kg
31 kg
39 kg
39 kg

Umístění
1. místo
2. místo
5. místo
6. místo
10. místo
10. místo

27.5.2017 Třinec
Třinecký turnaj přípravek v zápase řecko-římském
Jméno
Sebastián Srněnský
Damián Večeřa
Daniel Konvička

Věková kategorie
přípravka C
přípravka C
příprava B

Hmotnostní kategorie
25 kg
22 kg
31 kg

Umístění
2. místo
3. místo
3. místo

3.6.2017 Krnov
Memoriál Oldřicha Mrázka v zápase řecko-římském
Jméno
Přemysl Krpec
Jan Rozsíval

Věková kategorie
příprava A
ml. žáci

Hmotnostní kategorie
39 kg
39 kg

Umístění
3. místo
6. místo

10.6.2017 Hradec Králové
Mistrovství České republiky seniorů a seniorek v zápase ve volném stylu
Jméno
Martin Šoukal

Věková kategorie
senioři

Hmotnostní kategorie
74 kg

Umístění
8. místo

17.6.2017 Ostrava
XVI. Ročník Memoriálu J. Klepca v zápase ve volném stylu
Jméno
Václav Petr
Lukáš Novák
Jan Rozsíval
Jakub Konvička

Věková kategorie
junioři
příprava A
ml. žáci
ml. žáci

Petr Bordovský
předseda zápasnického oddílu

Hmotnostní kategorie
120 kg
39 kg
39 kg
43 kg

Umístění
1 .místo
4 .místo
6 .místo
6 .místo

Bezpečně doma, venku i u vody - prázdniny plné pohody
Blíží se období letních prázdnin a s tím spojené také volné dny pro děti, které je mohou trávit
také bez dozoru dospělých. Není tedy zcela od věci připomenout si několik základních pravidel
ohledně bezpečného chování, které mohou přispět k pohodovému a ničím nerušenému prožití
tohoto období. Rozdělit je můžeme do několika následujících kapitol.
Bez rodičů doma
V ideálním případě by měly být děti v době, kdy jsou doma bez rodičů zaměstnány činnostmi,
které je neohrožují. Děti by měly být také poučeny o tom, jak se v této době chovat. Přístup
k telefonu společně s telefonními čísly na policii, hasiče a záchranáře je v dnešní době již
standardem. Také by neměly nikomu cizímu otevírat dveře, naopak vždy by měly děti využívat
bytové kukátko a bezpečnostní řetízek na dveřích k tomu, aby se přesvědčily, kdo se za dveřmi
nachází. Určitě by neměly skutečnosti o tom, že jsou doma samy, sdělovat nikomu na sociálních
sítích. Své kamarády si zvát domů pouze se svolením rodičů. Rodiče by se měli vždy přesvědčit,
že dítě porozumnělo možným rizikům, která je mohou potkat.
Pohyb dětí venku (hřiště, ulice, cyklostezky…)
Klíče od domu či bytu by děti neměly nosit viditelně případně je odkládat například u hřiště nebo
na jiném místě, kde by se jich mohl zmocnit někdo jiný. Vhodný je pohyb dětí ve skupinách. Při
jízdě na kole není od věci připomenout povinnost cyklisty do osmnácti let věku mít na hlavně
řádně připevněnou bezpečnostní přilbu. Do deseti let věku nesmí cyklista užít pozemní
komunikaci sám, pouze v doprovodu osoby starší patnácti let. Samozřejmostí by mělo být již také
poučení dětí, které se pohybují venku bez doprovodu rodičů, ohledně komunikace s cizími lidmi
případně přebírání jakýchkoliv dárků od neznámých osob. Pro všechny děti, ale především pro ty
starší platí, že by neměly experimentovat s žádnou návykovou látkou, alkoholem či cigaretami.
Rodiče by měli být ze strany dětí vždy informovány o tom, co mají v plánu, kde a s kým se
budou venku nacházet. Plány by měly děti měnit jen s jejich svolením.
Pobyt u vody
Pokud budeme hovořit o pobytu samotných dětí u vody, hovoříme už o náctiletých dětech. Menší
děti by k vodě chodit samotné vůbec neměly, a to ani v přítomnosti jen o několik málo let starších
sourozenců či kamarádů. Velký důraz by zde měl být kladen již na samostatnost. Pokud jako
rodiče dovolíme dítěti návštěvu koupaliště nebo jiné vodní plochy, měli bychom si být jisti, že
jsou dobří plavci, dokážou přivolat sobě nebo jinému případnou pomoc. Neměly by mít také
sklony k rizikovému chování, jako jsou skoky do neznámé vody, vyhledávání silných proudů na
řekách nebo přeceňování svých sil při plavání na delších tratích. Opět se doporučuje návštěva
vodních ploch ve větších skupinkách dětí.
Rodiče by měli mít vždy na paměti, že bezpečí jejich dětí v době prázdninového období je
v jejich rukou. Dobrá a srozumitelná komunikace na obou stranách je vždy přínosem. Odbourá u
dětí možný pocit ukřivdění, že jim nebylo ze strany rodičů něco dovoleno a u dospělých
napomůže k upevnění důvěry ve schopnosti a dovednosti dětí. Komunikujte tedy s dětmi,
zajímejte se o jejich plány a časový harmonogram volných chvil a také jim bedlivě naslouchejte.
por. Bc. Richard Palát, komisař

Beskydští trubači z Tiché
Soubor Beskydští trubači vznikl v červnu 2013, kdy se poprvé představil jako soubor na
Národní soutěži mysliveckých trubačů ve Křtinách, kde reprezentoval Myslivecké
sdružení Hubert Tichá v kategorii Praktický trubač. Vystupuje vesměs jako duo
jednotlivců, a to Kateřina Fojtíková a Tomáš Fojtík, na nástroj lesnice in B.
Počátky troubení začaly na Zimním kurzu trubačů v Opavě, které Tomáš Fojtík absolvoval
v lednu roku 2011 a Kateřina Fojtíková, tehdy ještě jako Peigerová, v lednu roku 2012. V
lednu roku 2014 se k souboru připojil nejmladší člen Filip Kuchař, který také začal své
troubení rovněž na Zimním kurzu trubačů v Opavě. Filip Kuchař začal hrát také na lesnici
in B, ovšem v říjnu roku 2014 přešel na borlici in B. Vzhledem k jeho zaneprázdnění
sportem je hraní na trubku u něj již spíše sporadické.

V souboru stále chyběla stálá třetí lesnice a tak absolvováním letního kurzu 2015 v
Chlumu u Třeboně se k souboru přidal Josef Fojtík, jež hraje na lesnici in B, ale i zde jde
spíše o morální podporu v troubení a zvládnutí Trubačského desatera, což je základ
mysliveckých trubačů.
Soubor pravidelně dojíždí k výuce do Ostravy k lektoru MgA. Jánu Garláthymu,
hornistovi Janáčkovy filharmonie v Ostravě. Jedná se o vynikajícího pedagoga a zejména
výborného člověka, který se představil i u nás v Tiché na vystoupeních na mysliveckých

akcích. MgA. Ján Garláthy také posiluje soubor při významných trubačských akcích, ať již
v Česku, na Slovensku, ale i v Polsku.
Soubor Beskydských trubačů reprezentuje OMS Ostrava při zkouškách loveckých psů,
chovatelských přehlídkách, střeleckých a společenských akcích, nevyjímaje plesů, svateb,
ale i při posledních rozloučeních s myslivci po celém kraji.
O tom, že to našim tichavským trubačům jde, svědčí i to, že byli již po tři roky poctěni
vystupováním v programu Českých mysliveckých Vánoc v Dvořákově síni pražského
Rudolfina. Dalším oceněním byla možnost vystupovat na Svatém Hostýně při 16.
Svatohubertské pouti.

Dějiny lovecké hudby
Cesta lovecké hudby do českých luhů a hájů je dlouhá a
trnitá, dalo by se o tom psát na několik stránek, proto
použiji úvod článku Františka Bezděka - Počátky
lovecké hudby v Čechách:
"Pod pojmem lovecký roh si může každý z nás vybavit něco jiného. Možná si někdo rychle
vzpomene na to, jak v mládí četl Jiráskovy Staré pověsti české, mezi kterými je také ta o
Ctiradovi a Šárce. Na lovecký roh byl dívčími rty dán signál k úkladné a předem
připravené zradě. Již daleko méně lidí si vybaví symfonickou báseň Šárka, o které však
mnozí hudební experti tvrdí, že právě po tomto zatroubení se rozvíjí jedna z nejkrásnějších
melodií, jakou kdy vůbec Bedřich Smetana (1824-1884) napsal.
Dva zdánlivě nespojitelné pojmy - lov a hudba. Ve skutečnosti však jen zdánlivě
nespojitelné, vždyť kolik eposů, básní, obrazů a soch bylo věnováno právě lovu! K výčtu
těchto oborů umění můžeme hudbu s klidným svědomím zařadit také. A nejen to! Naznačit
loveckou atmosféru v ozvěnách štěkotu psů, třesku výstřelů, vzrušených hlasů honců a
dusotu kopyt rychlých koní je možné právě jen hudbou, byť k tomu každý posluchač
potřebuje daleko více představivosti, než kdyby jako divák pozoroval rozměrné barevné
plátno. Na každém takovém obraze však lovecký roh nakreslen bude, stejně jako v každé
skladbě s loveckými motivy nástroj stejného jména zcela jistě zazní. Nejrůznější naučné
encyklopedie totiž popisují lovecký roh buď jako dorozumívací nástroj lovců vyrobený ze
zvířecího rohu, nejčastěji volského, anebo jako hudební mosazný nástroj, o kterém se
všeobecně tvrdí, že je francouzského původu. Některé prameny přitom současně uvádějí,
že vývoj tohoto hudebního nástroje byl dokončen v Čechách zásluhou osvíceného
Františka Antonína hraběte Sporcka (1662-1738), staré německé zdroje v naprosté shodě
tvrdí, že právě to je jednou z největších Sporckových životních zásluh. Ani u nás se o tomto
Sporckově prvenství nikdy nepochybovalo."
Celý článek k počátkům
www.trubaciprerov.cz.

lovecké

hudby

najdete

na

webových

stránkách

Nyní přeskočíme až do roku 1936. Tehdy Československá myslivecká jednota přijala za
oficiální a jednotné “Signály pro lesnici B“ ( správněji “Hlaholy pro borlici B“) složené
profesorem Ing. Antonínem Dykem.
Tento notový materiál obsahuje lovecká návěští a povely, pozdravy, fanfáry, hlaholy i
pochody. Protože tento dlouholetý předseda ČSMJ (1927 – 1941) a hudební skladatel byl i
básníkem, dočkali jsme se i prvních českých textů k hlaholím.
Když jsme uvedli profesora Antonína Dyka, musíme také jmenovat Josefa Selementa,
zakladatele Loveckého tria, hudebního pedagoga a komponistu, jehož nové oficiální
hlaholy byly schváleny ČMMJ v roce 1995.
V současné době je nejvýznamnějším propagátorem a komponistou lovecké hudby, včetně
svatohubertských mší, pedagog a historik lovecké hudby JUDr. Petr Vacek, který
společně s Mgr. Petrem Dudou mají zásluhu na tom, že lovecká hudba se stává součástí
dnešní myslivosti a otevírá se široké veřejnosti.
Současná Česká lovecká hudba má v mezinárodním žebříčku vysoké postavení díky
kvalitním souborům a sólistům, kteří za svá vystoupení v mezinárodních soutěžích sklízejí
ovoce v podobě umístění na čelních místech.
Stálicí České lovecké hudby jsou Trubači OMS Přerov, kteří již od vzniku souboru v r.
1994 drží vysoký standart a jsou špičkou nejen v Česku, ale i v zahraničí. Výčet úspěchů
si můžete prohlédnout na jejich webových stránkách.
Zatím největšího úspěchu dosáhli v loňském roce, kdy se stali Mistry Evropy v Es ladění
na 1. Mistrovství Evropy mysliveckých trubačů v Mariánských Lázních a Mistry
Evropy v B ladění na 1. Mistrovství Evropy mysliveckých trubačů, také v
Mariánských Lázních.
Pokud vás toto povídání o lovecké hudbě jen trochu zaujalo, dovoluji si vás pozvat:

Za Beskydské trubače a MS Hubert Tichá - Josef Fojtík

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

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

Christo Georgiev
Ludmila Kubíčková
Zdeněk Liška
Zdeněk Švrček
Stanislav Mičulek
Ludmila Žáčková

75 let

Dašenka Petrová
Marie Mladěnková

87 let

Kamila Dovalová
František Hlaváč

88 let

Ludmila Hyklová

90 let

Marie Šenková

92 let

Miroslav Ulčák

A ještě bychom chtěli dodatečně poblahopřát p. Alence Lipkové, která se v měsíci
červnu dožila 80 let.
Děkujeme jí za dlouhodobé vedení klubu důchodců, do kterého vnesla nové
podněty a rozšířila tak činnost této veselé společnosti našich seniorů.

55 let manželství - smaragdovou svatbu – oslavili
Miroslav a Irena

Hoppovi

BLAHOPŘEJEME !!!

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

Místní akční skupina Lašsko informuje, že dne 28. 6. 2017 byla vyhlášena 1.
výzva MAS Lašsko z Programu rozvoje venkova.
V rámci této výzvy bude rozděleno 11 800 000 Kč na podporu zemědělského,
lesnického a nezemědělského podnikání, zvýšení rekreačních funkcí lesa a
vzdělávání zemědělců.

Příjem žádostí o dotaci bude probíhat
v termínu od 12. 7. 2017 do 27. 07. 2017
v kanceláři MAS.
Podrobné informace o výzvě naleznete na stránkách www.maslassko.cz.
V případě zájmu o více informací nebo o konzultaci Vašeho záměru nás
kontaktujte prostřednictvím emailové adresy - maslassko@centrum.cz, případně
na telefonním čísle 731 067 207.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Dne 11.8.2017 se můžeme těšit na druhou etapu Světového poháru v silniční cyklistice
Czech

Cycling

Tour

2017

za

účasti

nejlepších světových profesionálních týmů,
která

vede přes naši obec.

Závodníci

projedou obcí ve směru od Frenštátu p.R.
do Kozlovic v době cca od 15 - 15:30 hod.
Na zabezpečení silničního provozu bude
v součinnosti s Policií ČR spolupracovat Sbor
dobrovolných hasičů Tichá.

Přejeme Vám krásné prázdniny,
slunnou dovolenou, odpočinek, relaxaci, pohodu a jen veselé
zá itky.

Pracovníci obecního úřadu
Placená inzerce:

PETR NIKEL
KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM Č. 57
IČ: 70609446
DIČ: CZ7307115002
NABÍZÍ SLUŽBY FEKÁLNÍM VOZEM A ODVOZ
FEKÁLIÍ NA ČOV VE FRENŠTÁTĚ POD RADHOŠTĚM:
- ŽUMPY, SEPTIKY, KALOVÉ JÍMKY, DOVOZ UŽITKOVÉ VODY

TEL. 604 69 34 04
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