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„Obec občanům a občané obci“
Jak jste si již jistě všimli, na sklonku léta započaly stavební práce v centru
obce pod kostelem vedle obchodu, kde během podzimu vyroste Multifunkční
sportovní hřiště s umělým povrchem, jehož pořízení z 1/6 nákladů bude pokryto
dotací Ministerstva pro místní rozvoj v rámci Programu obnovy a rozvoje venkova.
Výstavba hřiště se jako požadavek pro rozvoj obce
umístila v popředí dotazníkového šetření v loňském
roce, jeho vybudování kvitují především paní
učitelky ze základní školy.
Je třeba zmínit, že obec Tichá již podruhé pořídila během krátké doby
zahradní kompostéry pro občany Tiché a že již nezvažuje další kolo pořízení
kompostérů pro občany touto formou. Je úspěch, že se obci podařilo získat dotaci
dvakrát během tří let (2015 a 2017). Více viz Tisková zpráva níže.
Obec nechala zpracovat dopravní studii „Napojení obce Tichá na Frenštát
pod Radhoštěm stezkou pro chodce a cyklisty“. Zajištění bezpečnosti
pohybujících se osob pěšky či na kole v úseku mezi Tichou a Frenštátem p.R.
patří mezi priority obce, která vychází taktéž i z dotazníkových šetření
prováděných v roce 2016. Statistika je neúprosná. Za posledních 6 let došlo
k nárůstu počtu vozidel denně projíždějících výše zmíněným úsekem z 2650 na
3650, což tedy znamená průjezd o 1 tisíc vozidel více denně. Sami jistě znáte,
jaké pocity zažíváte při pochůzce pěšky či jízdou na kole v tomto úseku. Také
statistické záznamy ze stálého radaru umístěného při vjezdu do obce ze směru
z Frenštátu poukazují na ne příliš vzorné dodržování rychlosti vozidel, kdy téměř
každé třetí vozidlo překračuje povolenou rychlost. Studie také řeší zpomalení
vjezdu do obce, neboť je v daném místě navržen nasvětlený přechod pro chodce,
včetně středového ostrůvku, čímž dojde ke změně pohybové křivky vozidel
mířících do obce. Zpracovaná studie je k nahlédnutí na obecním úřadě. Obec
v současné době kontaktuje majitele pozemků dotčených záměrem vybudování
cyklostezky s žádostí o předběžné souhlasy s trasou cyklostezky.

Velmi palčivým se stává téma „Změna č. 1 Územního plánu obce Tichá“.
O prázdninách obdržela obec stanovisko Odboru územního plánování Krajského
úřadu Moravskoslezského kraje (dále jen MSK), ve kterém jsme vyzváni
k odstranění nedostatků, jež spočívají především v nesouladu se Zásadami
územního rozvoje MSK a Politikou územního rozvoje ČR a v nadbytku ploch
vymezených k zástavě. Obec je tímto nucena do dalšího kroku tohoto
zdlouhavého procesu - razantněji redukovat plochy k zástavbě. Nelze opomenout,
že mnohé plochy se nacházejí především v části Nivy a Žuchov, kde lze však
mluvit spíše o rozvoji frenštátské enklávy. Tyto plochy jsou však již často
v různých stádiích realizace a celkově zabírají plochu cca 20 ha, což je na úkor
vymezování ploch v dalších částech obce. Je na každém z vlastníků dotčených
ploch, zda si je schopen uvědomit, zda potřeba výstavby stále trvá, ale
především, zda je aktuální a chce budovat do 5-6 let bydlení. V opačném případě
by měl akceptovat a přijmout podmínky kraje snižovat plochy za cenu odstranění i
právě třeba jeho plochy z ploch zastavitelných. Nyní se nacházíme ve fázi po
společném jednání, kdy pořizovatel spolu s určeným zastupitelem obce předá
nové požadované korektury projektantovi k zapracování, které následně budou
opětovně dány na připomínkování Odboru územního plánování MSK. Po jejich
schválení bude možno přistoupit k veřejnému projednání.
V následujících dnech započnou práce spojené s akcí „Modernizace
veřejného osvětlení“, a to etapovitě tak, aby nové LED
osvětlení pokrývalo obec do července 2018, i když již mnozí
z vás zaznamenali přípravné práce, kterými
bylo nutno předpřipravit tento zdárný průběh
obměny veřejného osvětlení. Na část modernizace získala
obec Tichá finanční dotaci od Ministerstva průmyslu a obchodu
v rámci Programu EFEKT.
Zastupitelstvo MS kraje rozhodlo na svém zasedání ze dne
15.6.2017 usnesením č. 4/296 o poskytnutí dotace
v rámci „Programu podpory financování akcí s
podporou EU pro obce do 3 tis. obyvatel“ na projekt „Zpracování digitálního
povodňového plánu a vybudování varovného výstražného systému ochrany
obcí Tichá a Kunčice p.O.“, čímž dojde vedle již přislíbené dotace ze SFŽP
v rámci programu OPŽP (protipovodňová opatření) k celkovému značnému
snížení vlastních výdajů obou obcí na pořízení varovného systému, včetně
bezdrátových hlásičů.
V dokončovací fázi jsou taktéž projekční práce spojené s rekonstrukcí
nemovitosti č.p. 261 - Fojtství (sociální obecní byty a pohostinství), tak aby bylo

možno v průběhu půl roku podat žádosti o dotace na opravu pláště budovy
(zateplení) a vnitřní úpravy objektu s renovací sociálních bytů.
Během měsíce září budou dokončeny opravy kulturního domu po čelním
nárazu vozidla, kdy již nyní jsou vnitřní prostory v pořádku.
Do zimy by taktéž mělo dojít k nutné sanaci padající opěrné zdi u objektu
Fojtství, kde se samovolně začala rozpadat zeď v rámci jarních přívalových dešťů.
K podané žádosti o dotaci k únoru 2017 na SZIF ohledně stavebních úprav
hasičské zbrojnice nejsou doposud zveřejněna žádná stanoviska či výsledky,
proto je nutno počítat s variantou, že by měla být v letošním roce pouze vyřešena
problematika schodiště v sušící věži hasičárny.
Věřme, že se do konce roku také kupředu posune i projektování
chodníkového tělesa v úseku zatáčky „U Šťastých – dolní konec – Pod Hůrkou“,
kde práce byly pozastaveny vzhledem k nedořešeným majetkoprávním vztahům
s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových u dotčené komunikace
III/4864..
Velice příjemné by bylo, kdyby vlastníci pozemků v dolní části obce
započali sami navrhovat trasu stezky pro chodce resp. cyklisty, jež by do
budoucna odklonila chodce příp. cyklisty z hlavní cesty od autobusové zastávky
„U Lomu“ až právě ke zmiňované zatáčce „U Šťastných“ a zároveň již vlastníci
nabízeli obci k poskytnutí části svých pozemků k budoucímu odkupu a
vybudování stezky.
Stále se objevuje oslovování majitelů zemědělských pozemků žijících
v Tiché různými firmami k odprodání těchto parcel. Vzhledem k tomu, že nelze
garantovat, že se jedná vždy jen o dobré úmysly kupujícího a že kupující bude
následně řádně na pozemcích hospodařit, vyzývám tímto občany k obezřetnosti a
k neukvapení se. V případě, že přesto máte zájem o odprodání pozemků na
katastru obce Tichá na Moravě, prosím o možnost nabídnutí těchto pozemků ke
koupi obci, a to především k zachování územní integrity regionu a patriotismu
s možností ovlivnit využívání těchto pozemků ve snaze zachovat pozemky pro
obhospodařování místními zemědělci.
Děkuji za pozornost, s pozdravem
Mgr. Michaela Štefková, starostka obce
tel. kontakt: tel. 723 990 520

email: starosta@ticha.cz

Tisková zpráva

Obec Tichá v součinnosti s obcí Bordovice pořídila v letních
měsících 2017 plastové kvalitní zahradní kompostéry, které
byly obratem zapůjčeny na dobu pěti let obyvatelům Tiché a
Bordovic, jež si podali o kompostér v předstihu žádost.
Kompostéry se po pěti letech stanou majetkem vypůjčitelů.
Bylo pořízeno celkem 185 ks, z nichž 65 slouží obyvatelům
Bordovic a 120 ks budou užívat na svých pozemcích obyvatelé
obce Tichá. Pořízení kompostérů bylo z větší míry hrazeno
dotací v rámci 40. výzvy dotačního programu Operační program
Životní prostředí v rámci projektu „Pořízení kompostérů pro
obce Tichá a Bordovice“.

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.

 Termíny vývozu popelnic fa AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.,
provozovna Frýdlant n. O. , v měsících září a říjnu 2017:
- popelnice:
(vždy středa, sudý týden)
září
06.09.,
20.09.2017
říjen
04.10.,
18.10.2017

 ŠTĚPKOVÁNÍ

Ve dnech 06. – 10.11.2017 v době od 7:30 do 14:00 hodin
budou provádět pracovníci obce štěpkování klestí a větví,
které pochází z vašich zahrad.
Pokud máte zájem o tuto službu, kterou bude zajišťovat obec
zdarma, nahlaste svůj požadavek na tel. č. 556 858 128, případně
emailem na obecni.urad@ticha.cz , a to do 31.10.2017!!!

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
Starostka obce zve širokou veřejnost

na zasedání Zastupitelstva obce Tichá
ve středu 13.09.2017 v 17 hodin v kulturním domě.
Z programu:
- žádost města Frenštát pod Radhoštěm o majetkoprávní narovnání pozemků – areál
městského hřbitova
- žádost o odkoupení pozemků v k.ú. Tichá na Moravě v majetku obce
- opětovné projednání využití pozemků parc.č. 383/1 a 383/2 v k.ú. Tichá na
Moravě vzhledem k ÚP obce Tichá
- smlouva s KÚ MSK Ostrava na poskytnutí dotace na realizaci projektu
„Zpracování digitálního povodňového plánu a vybudování varovného výstražného
systému ochrany obcí Tichá a Kunčice p. O.“
- informace k řešení změny Územního plánu obce Tichá
- projednání návrhu změny způsobu obsluhování České pošty, s.p., - program Pošta
Partner
- žádost z.s. Tichánek o povolení umístění naučných interaktivních tabulí na
pozemcích v majetku obce
- navýšení kapacity MŠ pro školní rok 2018/2019

Zahájení školního roku 2017/2018
se uskuteční v pondělí 4. 9. 2017
v 8:00 hodin v hlavní budově základní školy.
S sebou přezůvky.
Od 5. 9. budou zajištěny obědy a činnost školní družiny.
Mgr. Ilona Hrdá

SBĚR NEBEZPEČNÝCH A OBJEMNÝCH ODPADŮ,
ŽELEZNÉHO ŠROTU A ELEKTROODPADU
Tato akce proběhne v pátek 6. října a v sobotu 7. října
2017.

Objemné odpady bude možno odložit do
přistavených kontejnerů na stanovištích podle uvedeného rozpisu:
06.10.2017

07.10.2017

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

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: sobota 07.10.2017
09,00 – 10,00 pěstitelská pálenice
10,00 – 11,00 střed obce – parkoviště
11,00 – 12,00 dolní prodejna

Sběr železného šrotu a elektroodpadu bude
proveden jednotkou SDH Tichá v sobotu 07.10.2017. 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.

Informace o způsobu hlasování na území České republiky
ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky konaných v roce 2017

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
vyhlásil prezident České republiky svým rozhodnutím
publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 135/2017 Sb., v
částce 48, která byla rozeslána dne 2. května 2017.
Volby se na území České republiky konají ve dvou dnech,
kterými jsou pátek 20. a sobota 21.10.2017; hlasování
probíhá v pátek od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu
od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku
nejméně 18 let.
Volební místnost
Voliči jsou o době a místě konání voleb v obci informováni oznámením starostky obce
nejpozději 15 dnů přede dnem voleb, tj. 5. října 2017.
V naší obci je volební místnost umístěna v budově obecního úřadu – boční vstup,
v prostorách klubu důchodců.
Pověřený obecní úřad a krajský úřad zveřejní na webových stránkách přehled o
telefonním spojení do každé volební místnosti ve svém správním obvodu.
Ve volební místnosti budou na viditelném místě vyvěšeny vzory hlasovacích lístků
označené nápisem „VZOR“, dále prohlášení kandidáta o vzdání se kandidatury nebo
odvolání kandidátů, pokud byla doručena do 48 hodin před zahájením voleb; při
zjišťování výsledků voleb se k hlasům odevzdaným pro takového kandidáta nepřihlíží;
dále i případná informace o zřejmých tiskových chybách na hlasovacích lístcích s
uvedením správného údaje. Volební místnost musí být pro každý volební okrsek rovněž
vybavena zákonem č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o
změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který musí
být voličům na jejich žádost zapůjčen k nahlédnutí.
Hlasování
Prokázání totožnosti a státního občanství
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a
státní občanství České republiky platným občanským průkazem, nebo platným
cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním
průkazem. Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování umožněno. Je tedy nezbytné,
aby volič měl u sebe potřebné doklady.
Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento
průkaz odevzdat okrskové volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu
voličů. Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu voličů
ve dnech voleb v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky, popřípadě
zvláštním volebním okrsku vytvořeném při zastupitelském nebo konzulárním
úřadě České republiky v zahraničí.

Po záznamu ve výpisu ze stálého nebo zvláštního seznamu voličů obdrží volič od
okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem
příslušného obecního nebo městského úřadu, magistrátu, úřadu městského obvodu
nebo městské části. Volič, který hlasuje s voličským průkazem, obdrží zároveň hlasovací
lístky pro volební kraj, v němž se nachází volební okrsek, kam se volič dostavil.
Hlasovací lístky
Hlasovací lístek se tiskne samostatně pro každou politickou stranu, politické hnutí a
koalici. Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo určené losem.
Hlasovací lístky týchž politických stran, politických hnutí a koalic musí být ve všech
volebních krajích označeny stejným vylosovaným číslem. Pokud některá politická
strana, politické hnutí nebo koalice nepodaly kandidátní listinu ve všech volebních
krajích, zůstane v daném volebním kraji toto číslo neobsazeno. Vzhledem k tomu
nemusí hlasovací lístky, které volič obdržel, tvořit úplnou nepřerušenou číselnou řadu a
sada hlasovacích lístků tak nemusí obsahovat všechna čísla.
Na hlasovacím lístku těch politických stran, politických hnutí a koalic, u kterých bylo při
registraci rozhodnuto o škrtnutí kandidáta, zůstává pořadové číslo na hlasovacím lístku,
původně určené pro tohoto kandidáta, neobsazené.
Příslušnost kandidáta k určité politické straně nebo politickému hnutí je na hlasovacím
lístku vyjádřena zkratkami uvedenými v přiložené informaci. Hlasovací lístky jsou
opatřeny otiskem razítka krajského úřadu.
Hlasovací lístky jsou distribuovány voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb. V
případě, že dojde k jejich poškození nebo ztrátě, anebo volič zjistí, že nemá k dispozici
všechny hlasovací lístky, je možné požádat ve volební místnosti okrskovou volební
komisi o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístků.
Úprava hlasovacího lístku
Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru
určeného k úpravě hlasovacích lístků. V případě, že se volič neodebere do tohoto
prostoru, nebude mu hlasování umožněno.
V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků volič vloží do úřední obálky jeden
hlasovací lístek té politické strany, politického hnutí či koalice, pro niž se rozhodl
hlasovat. Tím volič dává hlas ve prospěch vybrané politické strany, politického hnutí
nebo koalice. Zároveň může volič na hlasovacím lístku vybrané politické strany,
politického hnutí, koalice zakroužkováním pořadového čísla nejvýš u 4 kandidátů
uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost.
Jiné písemné úpravy hlasovacího lístku nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv.
Ve prospěch politické strany, politického hnutí nebo koalice se počítají i takové
hlasovací lístky, na nichž jsou jména kandidátů škrtnuta, změněna nebo dopsána.
K takovým úpravám se nepřihlíží. Pokud volič dal na hlasovacím lístku přednostní hlas
více než 4 kandidátům, počítá se takový hlasovací lístek ve prospěch politické strany,
politického hnutí nebo koalice, k přednostním hlasům se však nepřihlíží.
Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací
lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky.
Poškození nebo přeložení hlasovacího lístku nemá vliv na jeho platnost, pokud jsou z
něho patrny potřebné údaje. Hlas voliče je neplatný, je-li v úřední obálce několik
hlasovacích lístků.
Způsob hlasování
Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič úřední obálku s
hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky.

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže
sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže číst nebo psát, může být
v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen
okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit, vložit do úřední obálky,
popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.
Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných (zejména zdravotních) důvodů obecní úřad a ve
dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a
to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise
zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s
přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

První tábor mladých hasičů
Nikdy jsem na táboře nebyl, a to ani
jako dítě, takže jsem měl s
některými dětmi premiéru. Musím
říct, že je to opravdu dobrý způsob,
jak si užít léto. A zároveň způsob,
jak ty naše mladé hasiče ještě lépe
poznat a pokusit se je naučit ještě
více táhnout za jeden provaz. To se
jim bude hodit v budoucnu, až
budou vyhrávat poháry, hasit
požáry a budou se účastnit vedení
SDH. Co se týče samotné přípravy
a organizace pěti dnů, musím
poděkovat všem, kteří se zúčastnili.
Každý přidal ruku k dílu a svou trošku do mlýna a bez ani jednoho by to nebylo tak dobré.
Pro jistotu ochotné dospěláky vyjmenuji: Niki Pastorková, Eva Rečková, Zuzka Pelcová,
Martin Lukeš, Milan Kocián, Radim Kovář, Michal Hoffmann a já.
Poděkování patří samozřejmě i rodičům za trpělivost a ochotu, ovšem to největší
poděkování patří šestnáctce dětí. Jedno vedle druhého dokázaly, že jim bije v hrudi pravé
srdce mladého hasiče z Tiché. Díky tomuto všemu dohromady já osobně nikdy na tento
tábor nezapomenu a doufám, že nebudu sám.
Malý závěr: s chlapci i děvčátky jsme se shodli, že příští rok zkusíme tábor zorganizovat
znova. Už dokonce zařizujeme termín opět na chatě v Radimi u Krnova. Tak doufám, že
slyším všeobecný souhlas a přeji příjemné prožití zbytku léta vám i nám všem.
Staňa Kurečka, Bekr
PS:

ještě jedno speciální poděkování dvěma malým holčičkám, které taky přispěly svou
špetkou k atmosféře, i když toho zatím moc nenamluví - Rozárce Lukešové a
Kristýnce Kovářové.

Závody mýma očima
Hlídky našich hasičů rozesety na
křižovatkách, bočních vjezdech, na
mostě oranžové auto bránící
průjezdu na silnici, podél níž
přešlapují skupinky nedočkavých
spoluobčanů. Všichni očekávají
účastníky Světového poháru

v silniční cyklistice Czech
Cycling Tour 2017, je pátek
11.8.
Teprve v 16,40 projíždí
početná kolona doprovodných aut,
chytáme
vyhozené
reklamní
prupisky. Z reproduktoru hlavního vozu slyšíme: Za námi tři uprchlíci, za nimi celý
peloton! Všichni z novin i televize víme, jak vypadají uprchlíci, tak jsme trochu
zneklidněni, jak jejich úprk naší obcí dopadne. Kdo přišel fandit, zná výsledek jako já,
A. Korčeková.

Připravte děti na bezpečnou cestu do školy s předstihem
Jelikož se blíží konec letních prázdnin a tím i bezstarostného užívání si volna našich
dětí, je potřeba jim opět připomenout pravidla bezpečného chování a pohybu
v dopravě.
Pro některé děti se bude jednat o jejich první cestu do školy, kdy je budou doprovázet
rodiče a učit je zásady bezpečného chování a správného řešení dopravních situací.
V první řadě je důležité najít bezpečnou cestu. Tuto cestu si s dítětem několikrát
projděte a upozorněte ho na možná nebezpečí. Pečlivě dětem vysvětlete pravidla
chůze po chodníku i krajnici, ale také pravidla přecházení pozemní komunikace:
- rozhlížíme se vlevo, vpravo a znovu vlevo před přecházením a současně po
celou dobu přecházení.
- navážeme oční kontakt s řidičem před vstupem na silnici a ujistíme se tak, že
nás řidič vidí a zastaví.
- nespoléháme se však jen na oči, ale také na sluch. Proto nepřecházíme se
sluchátky na uších nebo při telefonování.
- po přechodu chodíme vpravo, neutíkáme, nevbíháme.
- nespoléháme se na absolutní přednost na přechodu. Řidiči nás mohou
přehlédnout.
- nepřecházíme vozovku bezprostředně před blížícím se vozidlem, vyčkáme, až
vozidlo opravdu zastaví.
- mimo přechod přecházíme jen na bezpečných a přehledných místech nejkratší
cestou přes silnici, to znamená kolmo k její ose.

Dětem je třeba také vysvětlit, že auta při jízdě nejsou schopna zastavit hned, proto je
nutné při přecházení správně odhadnout jejich rychlost a vzdálenost. Vozidla
s právem přednosti v jízdě, tedy se zapnutou „houkačkou“, mají vždy přednost.
Důležitou zásadou bezpečného pohybu v dopravě je viditelnost chodců, tedy vidět a
být viděn. Oblékejte proto své děti do pestrého oblečení a svršků opatřených
reflexními prvky. Ty by měly být i na aktovkách a batozích.
Udělejte tedy maximum pro bezpečnost svých dětí v dopravě a předejte jim základní
informace o bezpečném chování a správném řešení dopravních situací. Dopravní
výchova by neměla začít až ve škole, ale již doma.
por. Bc. Kateřina Kubzová
komisař oddělení tisku a prevence

Topení a komíny
V dohledné době opět nastane hlavní topná sezóna a všichni provozovatelé spalinových
cest by neměli zapomenout na povinnosti související s jejich provozem, které jsou
stanoveny vyhláškou č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty, která
nabyla účinnosti 29. ledna 2016.
Abyste se i vy nestali smutným číslem ve statistice požárů způsobených zanedbáním
čištění a kontrol spalinových cest, je dobré si opětovně připomenout hlavní zásady jejich
provozování.
Kdy a v jakých lhůtách se tedy kontroly, revize a čištění spalinových cest musí
provádět a kdo je může provádět?
Kontrola spalinových cest se provádí po jejím vyčištění posouzením:
 zda stav a provedení spalinové cesty v době kontroly odpovídá technickým
požadavkům, podle kterých byla navržena a provedena a bylo zahájeno její užívání,
 zda stav a provedení spalinové cesty zajistí, aby byly bezpečně odvedeny a
rozptýleny do volného ovzduší spaliny od všech připojených spotřebičů,
 zda je zajištěn volný a bezpečný přístup ke spalinové cestě a k jejím vybíracím,
vymetacím, kontrolním, měřícím a čisticím otvorům,
 zda je dodržena bezpečná vzdálenost spalinové cesty od hořlavých předmětů a
stavebních hmot třídy reakce na oheň B až F,
 zajištění požární bezpečnosti stavby, zvláště při prostupu spalinové cesty
vodorovnými a svislými stavebními konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechou
a vývodů spalin obvodovou stěnou,
 zda nedošlo k zásadním změnám oproti stavu zjištěnému při minulé kontrole nebo
revizi.
Kontrolu spalinové cesty provádí oprávněná osoba, kterou je držitel živnostenského
oprávnění v oboru kominictví.

Revize spalinové cesty se provádí:
 před jejím uvedením do provozu,
 při každé stavební úpravě komína,
 při změně druhu paliva připojeného spotřebiče,
 před připojením spotřebiče do nepoužívané spalinové cesty,
 před výměnou spotřebiče paliv s výjimkou výměny spotřebiče stejného druhu, typu,
provedení a výkonu za podmínky, že způsobilost spalinové cesty je potvrzena
zprávou o provedení čištění a kontroly spalinové cesty,
 po komínovém požáru,
 při vzniku trhlin ve spalinové cestě, popř. při důvodném podezření na výskyt trhlin
ve spalinové cestě.
Revizi spalinových cest může provádět oprávněná osoba, která je zároveň držitelem
osvědčení revizního technika spalinových cest.

Lhůty čištění a kontrol spalinové cesty

Výkon
připojenéh
o
spotřebiče
paliv

do 50 kW
včetně

nad 50 kW

Druh paliva připojeného spotřebiče paliv
Činnost

pevné
celoroční
provoz

sezónní
provoz

kapalné
celoroční
provoz

sezónní provoz

čištění spalinové 3 x za 2 x za 2 x za
cesty
rok
rok
rok

1 x za rok

plynné

1 x za rok

kontrola
spalinové cesty

1 x za rok

1 x za rok

1 x za rok

čištění a
kontrola
spalinové cesty

2 x za rok

1 x za rok

1 x za rok

Poznámka: Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty nepřesahující v součtu 6
měsíců v kalendářním roce.

Čištění spalinové cesty
Čištěním spalinové cesty se rozumí čistící práce, zejména se zaměřením na odstraňování
pevných usazenin a nečistot ve spalinové cestě a na lapači jisker a na vybírání pevných
znečisťujících částí nahromaděných v neúčinné výšce komínového průchodu nebo
kondenzátů ze spalinové cesty.
Čištění spalinové cesty provádí oprávněná osoba, kterou je držitel živnostenského
oprávnění v oboru kominictví.

Ačkoli lze čištění komínů u spotřebičů s výkonem do 50 kW včetně lze provádět
svépomocí, je lepší se spolehnout na odborníky.
V případě vzniku požáru sazí v komíně se snažte jednat v klidu a s rozvahou. Ihned
volejte hasiče na tísňovou linku 150, případně 112. Požár v komíně nikdy nehaste
vodou. Komín by mohl popraskat nebo by dokonce mohlo dojít k výbuchu. Do příjezdu
hasičů je možné zkusit hasit plameny vhazováním suchého písku vymetacími dvířky nebo
ze střechy do komína. Místo písku lze použít i hasicí přístroj sněhový nebo práškový.
Pokud je to možné, omezte přístup vzduchu do komína (např. uzavřením vzduchové
klapky u kotle, odstraněním kouřovodu a utěsněním sopouchu třeba i starými
montérkami).
Hasební práce však provádějte pouze v případě, že nemůže dojít k ohrožení zdraví
nebo života zasahující osoby!
Závěrem bychom rádi připomněli pár základních zásad při užívání tepelných spotřebičů.
Vždy je nutné dodržovat návod výrobce ke konkrétnímu spotřebiči. Spalovat lze pouze
takové palivo, pro které je konkrétní spotřebič určen. Při užívání spotřebičů na tuhá paliva
používejte suché palivo, zabrání se tím nedokonalému spalování a vzniku nadměrných
usazenin ve spalinové cestě.
nprap. Dagmar Benešová
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

MAS Lašsko vyhlásila první výzvu v Operačním programu Zaměstnanost (OPZ) v
rámci opatření sociální služby, sociální začleňování, komunitní sociální
práce a komunitní centra:
Výzva běží od 7. 8. 2017 do 2. 10. 2017, 12:00 hodin
V rámci výzvy je možné žádat dotaci na:
1. Podporu sociálního začleňování osob sociálně vyloučených

či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím
programů a činností v oblasti sociálního začleňování
nad/mimo rámec zákona č. 108/2006 Sb.
2. Podporu komunitní sociální práce a komunitních center
jako prostředků sociálního začleňování nebo prevence
sociálního vyloučení
Bližší informace naleznete na: http://maslassko.cz/opz.php
Seminář pro žadatele proběhne 8. 9. 2017, v čase od 10:00 do 12:00 hodin
na Obecním úřadu v Rybí, Rybí č.p. 380.
Svou účast potvrďte do 4. 9. 2017 na email: animacemaslassko@gmail.cz

www.fotbalticha.cz
Vážení sportovní přátelé,
jelikož jsou již soutěže v plném proudu, níže přinášíme výsledky
letních akcí, kterých se zúčastnily mužstva SK Tichá.
Memoriál Aloise Kupčíka 2017 - PRO HRÁČE NAD 35 LET
1. FK Trojanovice I.
2. AFC Veřovice
3. TJ Trojanovice-Bystré
4. SK Tichá
Výsledky: SK Tichá – AFC Veřovice 3:3, FK Trojanovice I. – TJ Trojan.-Bystré 4:1,
AFC Veřovice – TJ Trojan.-Bystré 8:1, SK Tichá – FK Trojanovice I. 1:4, FK
Trojanovice I. – AFC Veřovice 3:3, TJ Trojan.-Bystré – SK Tichá 5:1
50. ročník memoriálu J. Jaškovského
1. SK Tichá
2. FK Trojanovice I.
3. NFC Lichnov
4. TJ Trojanovice-Bystré
Semifinále
Zápas o 3.místo
Finále

NFC Lichnov vs. SK Tichá 0:3
TJ Trojanovice-Bystré vs. FK Trojanovice I. 1:2
NFC Lichnov vs. TJ Trojanovice-Bystré 5:5 (3:1 pen.)
SK Tichá vs. FK Trojanovice I. 3:1

VIII. ročník memoriálu Josefa Špačka
1. “ Špakyho výběr “
2. SK Brušperk
3. SK Tichá
4. FK Trojanovice I.
Semifinále
“ Špakyho výběr “ vs. FK Trojanovice I. 8:4
SK Tichá vs. SK Brušperk 0:1
Zápas o 3.místo SK Tichá vs. FK Trojanovice I. 7:1
Finále
“ Špakyho výběr “ vs. SK Brušperk 4:1
Přípravná utkání “A“ mužstva
Pátek 4.8.2017
SK Tichá vs. TJ Metylovice
Neděle 6.8.2017
TJ Baška vs. SK Tichá
Zařazení našich mužstev do soutěží – 2017/2018
MUŽI "A" - CANIS I.B třída sk "D"
MUŽI "B" - Okresní soutěž F-M
PŘÍPRAVKA - Okresní soutěž sk. "A"

2:2
2:2

Veškeré výsledky a tabulky soutěží naleznete na www.fotbal.cz/souteze

Výbor SK Tichá

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

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 září
a říjnu 2017:
70 let

Miloslav Zátopek
Stanislav Reček

75 let

Zdeněk

80 let

Františka Turková

85 let

Jaroslava
Jaromír

Kahánek

Ulčáková
Vachun

86 let

Marie Vašinková

88 let

Marie Konvičková

95 let

Božena Marková

50 let manželství - zlatou svatbu – oslavili
Josef a Marie

Balcárkovi

Vladimír a Marie

Štefkovi

BLAHOPŘEJEME !!!

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

ZO ČZS v Tiché dává na vědomí, že výstava ovoce, zeleniny,
květin, výrobků a výpěstků plánovaná
na 23. a 24. září 2017
se nebude konat z důvodu neúrody.

Moštování pro zájemce bude zahájeno 28.09.2017, v případě
zájmu kontaktujte p. Pavla Kahánka, vedoucího moštárny,
na tel. 602 791 177.
foto-hlavni" heigh0"
src="//1gr.cz/fotky/idnes//063/cl6h/ALD6c396f_181533_2956336.jpg">

Skupinové cvičení zaměřené na posílení celého
těla, získání svalové síly, vytrvalosti a zároveň
efektivní trénink pro spalování tuků s využitím různých
pomůcek (činky, step, švihadla, overball).
Začínáme v pondělí 11.09.2017 v 19 hodin,
následně vždy v pondělí a ve středu
od 19 do 20 hodin.
Dana Kocourková, instruktorka.

Rehabilitační cvičení pod vedením p. Liby Rečkové
- začíná v úterý 03.10.2017, od 18 do 19 hodin v místní tělocvičně

Lukáš Krpec – vítěz dlouhého triatlonu MORAVIAMAN
25. června 2017 se konal v Otrokovicích 16. ročník MORAVIAMAN, mistrovství ČR
v dlouhém triatlonu, o jehož vítězi se rozhodovalo až na posledních kilometrech maratonu.
Hlavním favoritem mužského startovního
pole byl před závodem veterán Petr
Vabroušek, který je na nejdelší triatlonové
distanci posledních patnáct let prakticky
neporazitelný, ale nejvíce fyzických i
morálních sil zbylo Lukáši Krpcovi, který
tak zaznamenal svůj dosavadní největší
úspěch na poli dlouhého triatlonu.
Tento závod se skládá z disciplín – plavání
3,8 km, kolo 180 km a běh 42,2 km. Celou
tuto trať Lukáš absolvoval v čase 9:01:18.
Obdivuhodné je také to, že Lukáš se tomuto sportu na rozdíl od Vabrouška nevěnuje
profesionálně, je povoláním hasič a musel hned druhý den po závodě nastoupit na
čtyřiadvacetihodinovou službu.
GRATULUJEME!!!

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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