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„Obec občanům a občané obci“
Když si ještě nyní zpětně občas prolistovávám speciální číslo Tichavského
zpravodaje z prosince 2017, kdy nejen obsahově, ale i především svým
provedením (rozměry a vzhledem), se stal dle mne prozatím výjimečným
vydáním, a to i s přihlédnutím k nákladnosti takovéhoto tisku, je z mé strany nutné
konstatovat, že v Tiché to žije. Lidé si umí najít čas na společenský život, tzv.
komunitní život, a to pokud chtějí a mají zájem, a nejen obec jim k tomu dává
stále více příležitostí. O čemž Vás jistě přesvědčí i zprávy za rok 2017 od
všech komisí, které si můžete přečíst dále ve zpravodaji. Také připravovaný
program Komise pro kulturu a historii pro tento rok, který se již nyní na 1. pololetí
rychle zaplňuje, je velmi zajímavý, přičemž samozřejmostí je již i připravovaný
tradiční „Filmový den“, který připadne na 24. března.
Již čtyřiadvacátým rokem vyhlašuje letos v únoru Ministerstvo pro místní rozvoj
tradiční soutěž o titul „Vesnice roku“, která poukazuje nejen na krásy, ale hlavně
na jedinečnost a bohatství našeho českého, moravského a slezského venkova.
Právě s ohledem na výše uváděné by se obec Tichá mohla prezentovat tímto
způsobem a poprvé se zapojit do této prestižní soutěže, která by mohla přispět
ještě k další pospolitosti a osvětě v naší obci.
Cílem soutěže Vesnice roku je povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na
rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost programů obnovy
jednotlivých vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova, ale také
nechat vyzdvihnout aktivity obcí, jejich představitelů a občanů, kteří se snaží
nejen zvelebovat svůj domov, ale rozvíjejí i místní tradice a zapojují se do
společenského života v obci. Obce jsou hodnoceny v různých oblastech, např.
společenský život, aktivity občanů, podnikání, péče o stavební fond a obraz
vesnice, občanská vybavenost, inženýrské sítě a úspory energií, péče o veřejná
prostranství, přírodní prvky a zeleň, péče o krajinu, záměry, informační
technologie a koncepční dokumenty. Pokud již nyní máte podněty, na které by
bylo dobré poukázat a vyzdvihnout je, můžete příspěvky zasílat na emailovou
adresu obecni.urad@ticha.cz . Přihlášku do soutěže zašle obec do konce dubna
2018. Měsíc květen a červen bude pak ve znamení hodnocení krajských kol.
Celostátní kolo, do kterého postupují vítězové krajských kol, proběhne na přelomu
měsíce srpna a září.

Samozřejmě je nutno říci, že je to soutěž, klání, srovnávání s jinými neméně
úspěšnými obcemi a není tedy nikterak zaručeno, že budeme „na bedně“, ale tak
jak Ester Ledecká nám předvedla, je hlavní a nutné, postavit se na start.
A tímto nenápadným přechodem ke sportovní tématice bych Vás závěrem chtěla
ještě pozvat na výstavu „Sportovní úspěchy občanů Tiché“ do výstavní síně
v místním kulturním domě. Pokud jste tak doposud ještě neučinili, máte do 20.
dubna jedinečnou příležitost shlédnout spoustu skvostů z různých sportovních
odvětví, kterou když propásnete, asi již nebudete mít možnost nikdy opět jen tak
všechny pohromadě zblízka spatřit. Je škoda si tuto příležitost nechat ujít. Je
obdivuhodné, kolik úspěšných a sportovně zdatných jedinců i kolektivů žije v naší
obci Tichá a chci tímto vyjádřit poděkování všem, kteří se takto podělili o své
úspěchy a poodhalili svou lásku ke sportu včetně svých trofejí k pokoukání všem
kolem. Zároveň chci i dodatečně pogratulovat k takovýmto výkonům a oceněním,
za kterými se skrývá dřina a odříkání a správným způsobem využívaný a trávený
čas svého života a podpora rodiny a okolí.
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 2018. Je možno žádat o
částku 2.000 - 10.000,- Kč. Žádost formulovanou žadatelem na požadovanou
částku včetně zdůvodnění je nutno doručit na adresu obce do 15. března
2018. Bližší podmínky získáte na OÚ nebo na internetových stránkách obce.
Mgr. Michaela Štefková, starostka obce
tel. kontakt: tel. 723 990 520

email: starosta@ticha.cz

Obec Tichá hledá zájemce, který by mohl vykonávat řádnou správcovskou činnost za
úplatu v rámci údržby a celkové správy multifunkčního hřiště ve středu obce.
Zájemci hlaste se, prosím, na Obecním úřadě v Tiché.

Usnesení č. 23/2018 ze dne 14.02.2018:
Zastupitelstvo obce Tichá:
23/438: 1) určuje ověřovateli zápisu p. Luboše Žabku a Ing. Petra Bordovského,
zapisovatelkou p. Ludmilu Havlovou;
23/439: 1) schvaluje program zasedání zastupitelstva obce;
23/440: 1) bere na vědomí kontrolu usnesení č. 22/2017 ze dne 13.12.2017
23/441: 1) schvaluje návrh Smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti na území
Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou – oblast FrýdeckoMístecka, 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 10 let.
23/442:
schvaluje
1) poskytnutí dotace SK Tichá, z.s., se sídlem Tichá č. 438, IČ 44937393,
pro rok 2018 ve výši 300 000 Kč;

23/443:
1)

2)

23/444: 1)
2)
23/445: 1)
23/446: 1)

23/447: 1)
23/448: 1)
23/449: 1)

23/450: 1)
23/451: 1)
23/452: 1)

2) „Smlouvu o poskytnutí veřejné finanční podpory“ SK Tichá, z.s., se
sídlem Tichá č. 438, 742 74 Tichá, IČ 44937393;
schvaluje
Smlouvu o poradenské a konzultační činnosti s CATANIA GROUP s.r.o.,
Bořivojova 35, Praha 3, 130 00, IČ 28253591, DIČ CZ28253591, v rámci
obecního úřadu, obce, organizačních složek a příspěvkové organizace – ZŠ
MŠ Tichá, smlouva na dobu určitou do 31.05.2018, úhrada 4500 Kč za obec
a 1350 Kč za příspěvkovou organizaci + DPH ve výši platných předpisů.
Smlouvu o výkonu funkce pověřence GDPR s CATANIA GROUP s.r.o.,
Bořivojova 35, Praha 3, 130 00, IČ 28253591, DIČ CZ28253591, na výkon
pověřence pro ochranu osobních údajů, a to pro obec Tichá a příspěvkovou
organizaci, smlouva na dobu neurčitou s platností od 25.05.2018, odměna 900
Kč za obec a 450 Kč za příspěvkovou organizaci měsíčně + DPH ve výši
platných předpisů.
projednalo a bere na vědomí informaci o riziku navýšení nákladů obce na
odpadové hospodářství v případě prosazení nevládní novely zákona o
odpadech obsahující násobné zdražení skládkovacích poplatků.
podpořilo nastavení nové odpadové legislativy formou vládního návrhu
zákona o odpadech připraveného po schválení nových evropských
odpadových směrnic a v úzké spolupráci s obcemi a městy.
bere na vědomí informaci o vydaných rozhodnutích starostky obce č. 341,
342, 343, 344, 345, 346, 347, 348 ,349 ,350, 351, 352, 353, 354, 355/2017,
356, 357, 258, 259, 360/2018.
bere na vědomí zprávy o činnosti za r. 2017:
- kontrolního výboru
- finančního výboru
- sociální komise
- komise životního prostředí
- komise pro kulturu a historii obce
- komise pro mládež a sport
(všechny zprávy dále ve zpravodaji)
schvaluje výši odměny členům výborů zastupitelstva obce za jejich práci v r.
2017
schvaluje realizaci záměru „Multifunkční učebny ZŠ Tichá“ v r. 2018 v rámci
rozpočtu obce Tichá
bere na vědomí volbu členů školské rady při Základní škola a mateřské škole
Tichá, p.o.:
zástupci rodičů
Ing. Roman Bok
Soňa Kuchařová
zástupci pedagogických pracovníků
Mgr. Marcela Valchařová
Mgr. Lucie Dobiášová
bere na vědomí informaci o vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní
místo ředitele příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Tichá,
p.o.
bere na vědomí zápis z jednání komise pro likvidaci majetku.
bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru č. 5/2017 ze dne
15.12.2017.

 Termíny vývozu popelnic fa AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.,
provozovna Frýdlant n. O. , v měsících březnu a dubnu 2018:
- popelnice:
(vždy středa, sudý týden)
březen
07.03. 2018
21.03.2018
duben
04.04.2018
18.04.2018

 Místní poplatek za psa na r. 2018:

Připomínáme splatnost místního poplatku za psa na r. 2018 – do 31.03.2018!
- 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.
Poplatky můžete hradit do pokladny obce, ideálně převodem na účet č. 6023801/0100, jako
variabilní symbol uveďte číslo popisné Vaší nemovitosti.

Na tento účet 6023801/0100 můžete hradit také místní poplatek za odpady
na r. 2018 – sazba 380, Kč na 1 poplatníka.

 ŠTĚPKOVÁNÍ
Ve dnech 19. – 23.03.2018 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 ještě do 14.03.2018!!!

Výsledek hlasování
v obci Tichá
Obec Tichá – souhrnné informace
Voliči
Vydané Volební Odevzdané Platné % platných
Okrsek
v seznamu obálky účast v % obálky
hlasy
hlasů
počet zprac. v %

1. kolo
2. kolo

číslo
1
2
3
4
5
6
*7
8
+9

1
1

100,00 1 389
100,00 1 394

Kandidát
příjmení, jméno, tituly

923
1 018

66,45
73,03

914
1 016

99,46
99,80

1. kolo
2. kolo
Navrhující Politická
strana příslušnost hlasy % hlasy %

Topolánek Mirek Ing.
Senátoři
Horáček Michal Mgr. Ph.D.
Občan
Fischer Pavel Mgr.
Senátoři
Hynek Jiří RNDr.
Poslanci
Hannig Petr Mgr.
Poslanci
Kulhánek Vratislav Ing. Dr. h. c. Poslanci
Zeman Miloš Ing.
Občan
Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D.
Senátoři
Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr. h. c. Občan

+) postupující kandidát
*) zvolený kandidát

919
1 018

BEZPP
BEZPP
BEZPP
REAL
Rozumní
ODA
SPO
BEZPP
BEZPP

35
65
113
9
6
4
398
90
194

3,82 X
7,11 X
12,36 X
0,98 X
0,65 X
0,43 X
43,54 576
9,84 X
21,22 440

X
X
X
X
X
X
56,69
X
43,30

Statistické ohlédnutí za r. 2017
K 31.12.207 měla naše obec 1774 obyvatel, z toho je 885 mužů
a 889 žen.
Tabulka změn v počtu obyvatel v průběhu r. 2017:
z toho
celkem
mužů
žen
K 01.01.2017
1 778
878
900
narozeno
21
14
7
zemřelo
30
13
17
přistěhováno
39
20
19
odstěhováno
34
14
20
K 31.12.2017
1 774
885
889

SBĚR NEBEZPEČNÝCH A OBJEMNÝCH ODPADŮ,
ŽELEZNÉHO ŠROTU A ELEKTROODPADU
Tato akce proběhne v pátek 20. dubna a v sobotu 21. dubna 2018.

Objemné odpady bude možno odložit do přistavených kontejnerů na stanovištích
podle uvedeného rozpisu:
20.04.2018

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

Žuchov – u domu č.p. 386
Žuchov – u domu č.p. 244
Niva – u domu č.p. 319
Pružiny – u domu č.p. 283

21.04.2018

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 č.p. 33

Sběr nebezpečných odpadů provede firma SLUMEKO, s.r.o. Kopřivnice, na
následujících stanovištích:
21.04.2018
11:00 – 11:30
11:30 – 12:00
12:00 – 12:30

pěstitelská pálenice
střed obce – parkoviště
dolní prodejna

Sběr železného šrotu a elektroodpadu

bude proveden jednotkou SDH Tichá
v sobotu 21.04.2018. 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.

Na jaře dne 7. dubna 2018 nás čeká 4. ročník akce s názvem
„Ukliďme Česko“ – „Ukliďme Tichou“.
Do této celorepublikové akce se obyvatelé naší obec zapojili již třikrát.
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

Zprávy o činnosti výborů a komisí při OÚ v
Tiché
Finanční výbor
Finanční výbor pracuje ve složení:
- předseda
Bc. Stanislav Palacký
- členové
Kateřina Bordovská, Iveta Kopečná Dis., Ing. Eva Šuničevová,
Ing. Lucie Jurková
Finanční výbor zpracoval a navrhl ke schválení Zastupitelstvu obce Tichá finanční
rozpočet obce na rok 2018, dále spolu s členy kontrolního výboru provedl inventarizaci
movitého a nemovitého majetku obce včetně majetku užívaného příspěvkovou organizací
ZŠ a MŠ p.o., zájmových skupin a občanských spolků a sdružení, které mají majetek obce
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 veřejné správě a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Tyto kontroly jsou prováděny samostatně, mimo
kontrol, které jsou realizovány zaměstnanci obecního úřadu popř. pracovníky KÚ MSK.
Finanční výbor dále 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 pravidelně kontroluje finanční výdaje obce a ve spolupráci s vedením obce navrhuje
a doporučuje realizace různých investičních akcí. K hospodaření obce v roce 2017 lze
obecně deklarovat, že rozpočet na tento rok byl v roce 2016 navržen jako deficitní, a to
zejména s ohledem na investiční záměry, které byly v roce 2017 realizovány. Vzhledem ke
skutečnosti, že velká většina těchto investic byla realizována v rámci dotačních projektů,
vrátila se část vynaložených finančních prostředků obci zpět. Tato skutečnost nám

v návaznosti na plánované investiční akce v roce 2018 dovolila navrhnout opětovně
deficitní finanční rozpočet, k jehož pokrytí budou zapojeny rozpočtové rezervy
z předchozích let. Členové finančního výboru se aktivně podílejí na chodu a správě obce,
kdy těsně spolupracují s jejím vedením.
Kontrolní výbor
Kontrolní výbor pracoval ve složení:
- předseda
Vratislav Zeman,
- členové
Dana Kocourková, Jiří Kundrát
Kontroloval jednotlivá usnesení z obecního zastupitelstva:
15/2016 - 16.11.2016, 16/2016 - 14.12.2016,
17/2017 - 08.02.2017, 18/2017 - 12.04.2017,
19/2017 - 21.06.2017, 20/2017 - 13.09.2017
z kterého je vyhotoven Zápis o kontrole č.j.: K – 1/2017.
Rovněž se kontrolní výbor podílel na provedení inventury obecního majetku.
Sociální komise
Sociální komisi tvoří jedenáct členů:
- předseda
Korčeková Alena
- členové
Halama Jaroslav, Jurková Ludmila, Jurková Marie, Kořánová Ludmila,
Nováková Jindřiška, Pavlisková Marie, Špačková Jana, Šrámková
Ludmila, Vaňková Miroslava, Zeman Vratislav.
V roce 2017 jsme se setkali 5 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 46 návštěv v rodinném prostředí či
v přechodném bydlišti. Jubilantem je pro nás spoluobčan ve věku 80, 85 a více let. Každý
oslavenec dostává od obecního úřadu (dále OÚ) vkusné blahopřání, proplacený dárkový
potravinový balíček v hodnotě 300 Kč a kytičku v ceně 100 Kč. Nadále máme
komplikovanější zajištění květinového daru.
Příjemná jsou setkání i s 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 roce, kdy jsme jej navštívili nebo se k blahopřání připravovali. Návštěvy
nevykonáváme jen v centru Tiché, 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 mohla být doporučena
seniorům např. donáška obědů, oprava spotřebiče, odpadu či rozvodu vody. Slíbili jsme
zajistit přestárlým osamoceným ženám výpomoc při náročnějších pracích na zahradě, toto
se opětovně nepodařilo kladně vyřešit.
Náročnější povinností je provádět šetření v rodinách dle potřeby okresního soudu, v tomto
roce předsedkyně po osobním jednání vypracovala tři zprávy.
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, Den obce, filmová
představení.
Pro děti a veřejnost jsme díky finanční podpoře OÚ opakovaně uspořádali 13. 12. akci
vypouštění balónků. Propagaci zajistil OÚ, při přípravných pracích nám ochotně
vypomohli i rodinní příslušníci členů komise a restaurace Fojtství. Nejvýznamnější a
nejrozsáhlejší akcí bývá vánoční setkání v kulturním domě s osamělými důchodci staršími
65 let. Na slavnostní neděli 10. 12. jsme jich osobně mohli pozvat ke 130. Někteří občané
projevili nezájem, pro zdravotní problémy byly 25 občanům osobně předány balíčky
s ovocem a sladkostmi, pozvání přijalo k vánočnímu stromu 80 seniorů. Z rozpočtu OÚ
byl pro přítomné zajištěn restaurací Fojtství společný oběd, dáreček, jako hosté byli
přizváni paní starostka, místostarosta a nový pan farář. Účastníci rádi využili nabídku
zakoupit si obecní kalendář pro rok 2018, hned vzájemně besedovali nad historickými
fotografiemi a děkovali za dobrý nápad. Na podvečer zajistila kulturní komise při OÚ
koncert Wallingerova kvarteta, o který projevili někteří senioři rovněž zájem.
Na tomto místě děkuji všem členům komise i jejich rodinným příslušníkům, kteří se
ochotně podíleli na bezproblémovém zajištění odpoledne, čemuž byla nutná 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 a
vyjádření mají být podkladem pro starostku obce k rozhodnutí o udělení obecního bytu. (
A. Korčeková - předsedkyně, členové: J. Halama, M. Jurková, M. Pavlisková, V. Zeman).
Dosud není u nás převis poptávky na sociální bydlení. Průběžně na základě žádostí
předkládáme doporučení k prodloužení platnosti současných nájemních smluv na dobu
určitou, v současnosti byli někteří žadatelé upozorněni, aby se snažili zajistit vlastní
ubytování, poněvadž jsou v pracovním procesu a všem je připomenuta připravovaná
rekonstrukce budovy se sociálními byty. V r. 2017 byl v uvolněném pokoji nově umístěn
v domě v č. 261 nový nájemce a jedna obyvatelka se vystěhovala, takže v 2. pololetí byla
bytová jednotka opět v rezervě pro rok 2018.
Se svými kolegyněmi a kolegy máme možnost postupně poznávat naše spoluobčany a
aktivně se také začleňovat do života v naší obci, tato práce nás baví a zajímá. Máme
volnost k předkládání nápadů, o kterých jsme přesvědčeni, že zlepší a zpestří život občanů
a že budou užitečné. V uplynulém roce dobrých realizací v obci nebylo málo - tím myslím
všeobecně precizní iniciativu a výsledky vedení obce a podporu aktivit dalších komisí.
Jako návrh do příštích sezon bychom za naši komisi uvítali opakovaně 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.
Komise životního prostředí
Komise životního prostředí obce Tichá (dále již KŽP) pracovala v roce 2017
v nezměněném zastoupení.
- předseda komise
Martin Jurek
- členové komise
Mgr. Michaela Štefková, Ing. Miroslava Butorová,
Ing. Julie Jurková, pan Josef Jurajda a pan Karel Kořán.

Začátkem roku 2017 jsme se s dětmi za doprovodu rodičů, vydali na procházku do lesa.
Cílem naší cesty bylo donést zvířecím obyvatelům lesa trochu pamlsků na přilepšenou,
něco zajímavého se dozvědět a krásně se projít zasněženou krajinou. Zamířili jsme ke
známému krmelci v Polachách. Celou trasou nás provedl dlouholetý přítel myslivosti a
člen KŽP pan Josef Jurajda. Cestu nám zpestřoval zajímavostmi o lese, zvěři a všeobecně
o přírodě a zodpověděl řadu zajímavých dotazů, nejen od dětí. Všem účastníkům se akce
moc líbila.
V dubnu se členové KŽP zapojili do příprav a realizace Dne Země v tělocvičně místní
základní školy. Tuto akci již opakovaně pořádal spolek Tichánek, pro děti naší ZŠ a MŠ.
Děti se dozvěděly mnoho nového a ověřily si své znalosti o vodě, lese, rostlinné a
živočišné říši. Největší úspěch však měla závěrečná soutěž v třídění odpadu, do které se se
zápalem zapojily všechny děti bez rozdílu věku. Podle toho jak se děti bavily, byl Den
Země 2017 vydařenou osvětovou akcí, ze které si snad žáci odnesli spoustu zajímavých
poznatků.
Již tradičně a celkem potřetí v řadě, jsme se zapojili do dobrovolnické akce „Ukliďme
Česko“ – „Ukliďme Tichou“. Tato celorepubliková akce se uskutečnila na jaře loňského
roku. Přes nepřízeň počasí v původním termínu, se nám v náhradním termínu počasí a
tudíž i celá akce velmi zdařila. Zúčastnily se dvě desítky dobrovolníků z řad našich
spoluobčanů a za opětovné pomoci OÚ a jeho zaměstnanců, jsme se vrhli na úklid. Rodiče
s dětmi se pustili do úklidu kolem místního hřbitova a sportoviště Tůňky. Tato místa jsou
bohužel znečišťována opakovaně. Hlavní lokalitou se tentokrát stal dolní konec obce.
Zaměřili jsme se na příkopy podél hlavní cesty od mostu na začátek Vlčovic, po okolí
přemostění potoka Lubina ve směru na Frenštát a jeho přístupných břehů. Zde se, nejspíše
z důvodu bezproblémového příjezdu, nacházelo největší množství odpadků a bohužel také
odpad nebezpečný. Tato lokalita množstvím odpadu odpovídala nelegální skládce.
Účastníci úklidu byli často velmi nemile překvapeni, co všechno dokážou někteří lidé
vyhodit do přírody. Jde především o hloupost a nezodpovědnost těchto jedinců vůči
dalším generacím. Bohužel právě kvůli takovýmto spoluobčanům musí i nadále probíhat
podobné úklidy, které však díky práci slušných lidí stále a velkou měrou snižují množství
takto pohozeného odpadu. Za tuto dobrovolnou aktivitu bychom chtěli všem zúčastněným
velice poděkovat a zároveň se těšíme na spolupráci i při letošním ročníku, který proběhne
dne 7. dubna 2018.
V létě minulého roku proběhla další vlna distribuce kompostérů na biologicky rozložitelný
odpad z našich zahrad a domácností. Tyto kompostéry byly pořízeny díky dotaci z
Operačního programu Životního prostředí, úspěšně získanou obcí Tichá. Občané si mohli
opět předem zažádat a následně vyzvednout kompostér v zázemí místní technické služby
za budovou ZŠ, kde je předávali členové KŽP během dvou červencových dnů.
V podzimních měsících na žádost paní starostky členové komise provedli terénní průzkum
a zhodnocení zdravotního stavu jasanů ztepilých rostoucích na březích Tichávky. Jistě jste
si všimli čísel, které se nachází na jednotlivých kmenech stromů poznačených oranžovou
barvou. Toto označení provedli pracovníci správy Povodí Odry, která též zajistí kácení
takto označených dřevin a jejich kácení správa oznámila příslušnému orgánu ochrany
přírody dle zákona, a to Frenštátu p.R. Právě tyto stromy a to konkrétně jasany, v
posledních letech napadá dřevokazná houba soustředěna u kořenů těchto jedinců. Houba
působí destruktivně na jejich kořenový systém a následně tak může zapříčinit vývrat takto
napadených jedinců. S ohledem na veškeré aspekty a především na možné následky
takového vývratu, mimo jiné možné ohrožení zdraví či majetku našich spoluobčanů, jsme

konstatovali, že je vhodné odstranění těchto stromů v plném rozsahu, souběžně jsme však
doporučili nahrazení těchto břehových porostů jinými druhy dřevin, u kterých se tento
problém nevyskytuje, a to především z důvodu opětovného zpevnění břehů toku. Tuto
náhradní výsadbu by mělo dle předběžných informací zajistit Povodí Odry během příštího
roku.
Komise pro kulturu a historii obce
K 01.01.2017 pracovala komise v počtu 9 členů:
- předseda
Zdeněk Srněnský
- členové
Ing. Petr Bordovský, Bc. Eva Srněnská, Ing. Roman Bok,
Vratislav Zeman, Stanislav Kurečka, Kateřina Minářová,
Zuzana Kociánová a Pavel Hlavinka.
V průběhu roku 2017 nedošlo k žádným personálním změnám ve složení komise.
Členové komise se v průběhu roku 2017 scházeli pravidelně na schůzích. Ze všech schůzí
byly vyhotoveny písemné zápisy, které byly předávány vedení obce.
V roce 2017 uspořádala komise následující kulturní a společenské akce:
DATUM
14.01.2017
04.02.2017
04.03.2017
25.03.2017
březen 2017
21.04.2017
29.04.2017
27.05.2017
říjen 2017
14.10.2017
25.11.2017
10.12.2017

NÁZEV AKCE
MÍSTO KONÁNÍ
KD Tichá
Novoroční koncert
KD Tichá
Obecní bál
KD Tichá
Komponovaný pořad "Když dva se rádi mají …"
KD Tichá
Filmový den
KD Tichá
Výstava - Šlechtická sídla
KD Tichá
Seniorské odpoledne
před OÚ Tichá
Stavění máje
před OÚ Tichá
Kácení máje
KD Tichá
Výstava k 110. výročí založení Základní školy Tichá
KD Tichá
Krmášová zábava
KD Tichá
Filmový den
KD Tichá
Adventní koncert v podání Wallingerova kvarteta

Stejně jako v letech předchozích, také v roce 2017 spolupracovala komise i s ostatními
komisemi v obci Tichá, ale také s různými organizacemi či spolky.
Ve spolupráci s Denním stacionářem Karmel Tichá byl upořádán Nadační den obce
Tichá, který se konal netradičně v prostorách Kulturního domu v Tiché dne 07.10.2017.
Ve spolupráci s Občanským sdružením Tichánek se dne 15.09.2017 v areálu hřiště SK
Tichá uskutečnil Den pro Tichou.
Dne 17.12.2017 se ve spolupráci s KDU-ČSL, místní organizací Tichá, uskutečnil Živý
betlém.
V roce 2017 podpořila komise finančním příspěvkem tyto akce:
 Dětský karneval (18.02.2017)
 Den učitelů (24.03.2017)

 Dětský den (02.06.2017)
Rok 2017 utekl jako voda a nám nezbývá než poděkovat všem občanům za jejich podporu
vyjádřenou jejich hojnou návštěvností akcí a pozitivními ohlasy, čímž nám dávají tu
nejlepší zpětnou vazbu a velkou inspiraci do naší další práce.
Komise pro mládež a sport
- předseda
Dana Kocourková
- členové
Přemysl Rozsíval, Jan Zátopek, Patrik Gonos, Jiří Zátopek
V uplynulém roce pod záštitou této komise proběhly následující akce:
 16. 6. 2017 Otevření workoutového hřiště na Tůňce - všichni přítomni se mohli
inspirovat ukázkou cvičení na posilovacích prvcích, které předvedli Martin Šoukal
a Mirek Vašinka, kteří se ve svém volném čase věnují workoutu. Návštěvníci měli
možnost si cviky sami vyzkoušet pod profesionálním dohledem. Všichni měli
možnost ochutnat iontové nápoje, grahamové křupky, zdravé drinky či dozvědět se
otázky týkající se zdravého životního stylu.
 21. 6. 2017 Dopravní hřiště pro MŠ Tichá ve Valašském Meziříčí.
 1. 7. 2017 Memoriál Aloise Kupčíka - pro hráče kopané nad 35 let.
 22. 9. 2017 Běh o pohár starostky na fotbalovém hřišti - oblíbená sportovní akce
nejenom pro děti, ale i pro dospělé. Celkem bylo 12 kategorií, kde kategorie dívky,
chlapci, ženy i muži jsou hodnoceny zvlášť. Pro větší atraktivitu celé akce byli pro
děti přizváni patroni akce - triatlonista Lukáš Krpec, růžový panter a šedý hrošík.
 6. 6. 2017 Florbalový turnaj ZŠ - zúčastnily se družstva: ZŠ Tyršova, Trojanovice
a Tichá, celkem 30 žáků.
 20. 6. 2017 Přednáška výživa a sport aneb vyvažujete svůj jídelníček správně?
Přednášku vedla nutriční specialistka Mgr. Kristýna Malinowská z Kopřivnice.
 24. 6. 2017 1. ročník Výšlap na Javorník – určený pro rekreační turistiku nejen pro
rodiče a děti, ale i babičky, děti, sousedy, domácí mazlíčky, prostě pro všechny, kteří
měli chuť společně zdolat Javorník. Pro děti byl připraven kvíz, táborák a špekáček.
 Zápasnický turnaj 23. 9. 2017, který se konal v KD Tichá.
 Taneční kurz pro dospělé od 6.10 do 10. 11. 2017 – taneční lekce vedli zkušení
lektoři z taneční školy Syrkovi. Kurzu se zúčastnilo 28 párů a během šesti lekcí se
naučily waltz, valčík, polku, mazurku, čaču, tango, jive, foxtrot, sambu a country
tanec čtverylku. Závěrečný večer, na kterém vystoupila kapela TNT z Příboru, byl
skvělým zakončením celého kurzu.
 2. 11. 2017 proběhlo oficiální otevření multifunkčního hřiště ve středu obce. Pro
návštěvníky bylo připraveno malé občerstvení a teplý čaj. Děti se mohly zapojit do
sportovních hrátek. Hřiště bude využíváno v dopoledních hodinách ZŠ a MŠ Tichá a
v odpoledních hodinách bude otevřeno pro širokou veřejnost z obce.
Tyto akce splnily svůj účel a mezi veřejností sklidily velký ohlas. Do roku 2018 hodlá
komise pro mládež a sport v těchto anebo podobných akcích pokračovat.
Z důvodu časového vytížení dochází v roce 2018 k výměně členů komise: místo Patrika
Gonose a Jiřího Zátopka jsou nově členy Ing. David Kocourek a Lenka Vykydalová.

Škola informuje:
Vánoční jarmark
Ve středu 20. prosince se škola
zaplnila
návštěvníky,
kteří
chtěli
spolu
s námi
sdílet
nádhernou
předvánoční
atmosféru.
O
tu
se
opět
zasloužil
pěvecký
sbor
Tichavjánek se svým perfektně
připraveným vystoupením. Žáci
páté třídy pod vedením paní
učitelky
Dobiášové
nám
připravili
ještě
překvapení
v podobě
módní
přehlídky
společenských šatů, která se
rovněž setkala s nadšeným ohlasem. Pak již následovala prohlídka
krásně vyzdobených tříd a zvláště výrobků, které si žáci pod
vedením paní učitelek na vánoční jarmark připravili.

Novoroční koncert
Pěvecký sbor Tichavjánek reprezentoval naši školu na 4. ročníku
Novoročního koncertu, který se konal v sobotu 6. ledna v kulturním
domě. Jelikož jsem o našem sboru napsala již hodně pochvalných
slov, podělím se s vámi o část emailové zprávy, která po koncertu
přišla na adresu naší školy.
Citace:
„Zcela náhodou jsem se zúčastnil sobotního koncertu ve vašem
kulturním domě, neboť moje dcera mimo jiné začala také zpívat s
tím hladnovským rockovým sborem a zvala nás na jejich vystoupení.
To jsem ale netušil, že součástí programu je i vystoupení
Tichavjánku, které jsem viděl poprvé. A právě proto píši, jak
bezvadně na mě zapůsobilo vystoupení vašich dětí pod vedením paní
Dobiášové. Jejich vystoupení bylo skvěle připravené, zajímavé a
velmi disciplinované. Nesmírně oceňuji odvahu paní učitelky jít do
dvojhlasu, který je pro děti tohoto věku velmi těžký. Náročnost
přípravy a nácviku takového programu může ocenit pouze ten, kdo
podobné aktivity s dětmi dělá a ví, co je to za dřinu. Paní
učitelce se to dokonale povedlo.“

Švihadlový turnaj
Poslední den prvního
pololetí
se
v tělocvičně
školy
konal již sedmý ročník
švihadlového
turnaje.
Jako
každý
rok
se
zúčastnili
také
předškoláci a přišly
jim fandit i ostatní
děti z mateřské školy.
Všichni závodníci se
velice snažili a ti
nejlepší z každé třídy se mohli radovat ze zasloužených cen.
Překvapením letošního turnaje byl skvělý výkon žáka druhého
ročníku Ladislava Kundráta, který se stal absolutním vítězem
s počtem 198 přeskoků za dvě minuty.
V tento den byli také ocenění žáci, kteří sbírali žaludy a
kaštany, které jsme na podzim předali myslivcům pro krmení lesní
zvěře.

Recitační soutěž
Od ledna si žáci vybírali básně,
se
kterými
pak
soutěžili
v třídních kolech. Tři nejlepší
recitátoři z každé třídy se pak
předvedli ve školním kole, které
proběhlo ve čtvrtek 8. února.
První dva z každé kategorie pak
postupují do okrskového kola ve
Frenštátě pod Radhoštěm. Přejeme
jim hodně štěstí.

Informace z místní knihovny
Ke konci r. 2017 máme evidováno 131 čtenářů, z toho je 51 dětí do 15 let.
Celkem bylo zapůjčeno 2 826 knih (čtenáři do 15 let se na tomto podíleli
zapůjčením 235 titulů) a 528 časopisů.
Pro malé čtenáře jsme připravili 7 akcí, kdy se seznamovali s knížkama,
četli jsme si a někteří se stali pravidelnými návštěvníky. Dvakrát se přišli
podívat také hosté místní Diakonie.
Z přinášení knižních darů do knihovny se již stala tradice, takže za dary v uplynulém roce
můžu poděkovat: J. Šimíčkovi, M. Švrčkové, N. Kocourkové, R. Lukešovi, L. Vaňkové,
S. Jurečkovi, L. Kociánovi, P. Farkovi, L. Galiové, H. Štefkové, I. Mechlové, M.
Mamulové, T. Šrámkové, Z. Srněnskému a p. Šablaturovi z Frenštátu p. R.
Jiří Vraspír, knihovník

MAS Lašsko vyhlásila druhou výzvu v Operačním programu Zaměstnanost
(OPZ) v rámci Prorodinných opatření:
Výzva běží od 12. 2. 2018 do 2. 4. 2018, 12:00 hodin
Podpořeny budou tyto aktivity:
1. Zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování
2. Doprovody na kroužky a zájmové aktivity
3. Příměstské tábory
4. Společná doprava dětí do/ze školy, dětské skupiny a/nebo příměstského
tábora
5. Dětské skupiny
6. Vzdělávání pečujících osob
Seminář pro žadatele proběhne dne 1. 3. 2018 od 10:00 v Kulturním domě
Štramberk – 1. patro.
Hlásit se na něj můžete do 26. 2. 2018 na e-mailu:
animacemaslassko@gmail.com
Do e-mailu napište:
jméno, příjmení
název organizace, kterou zastupujete
číslo aktivity, na kterou chcete podporu žádat a případné dotazy
Bližší informace naleznete na: http://maslassko.cz/opz.php
Dále byl vyhlášen 4. ročník programu Mikrogranty MAS Lašsko, z.s., na podporu
projektů, které svým naplněním podporují kulturní a tradiční život v obcích, lokální
producenty a produkty, ochranu přírody, spolupráci a rozvoj území.
Celkem bude rozdáno 20 000 Kč, maximální dotace na jeden projekt je 4 000 Kč.
Příjem žádostí probíhá od 01.02.2018 do 31.03.2018
Bližší informace naleznete na: http://maslassko.cz/mikrogranty.php

VÝBOR HONEBNÍHO SPOLEČENSTVA TICHÁ – MNIŠÍ
oznamuje výplatu honebného za r. 2017, která se bude konat
ve dnech 20. a 27. dubna 2018 vždy od 16:30 do 19:30 hodin
v místnosti klubu důchodců na Obecním úřadě v Tiché

Farní okénko
Milí Tichavjané,

Popeleční středou jsme vstoupili do postní
doby, která předchází době velikonoční. Co je
smyslem postní doby? Slovy proroka Joela máme
roztrhnout ne šaty, ale své srdce. Nejde jenom
o vnější úkon si něco odříci, ale vnitřní
duchovní obnovu. Špatná rozhodnutí nás vedou
k hříchu.
Zlo,
které
z toho
plyne,
nás
zotročuje, bere nám pokoj a zneschopňuje nás
projevit lásku, odpustit, pomáhat si vzájemně.
Hřích
v nás
působí
neuspořádanost,
ztrátu
sebeovládání,
roztržitost a závislost na věcech a vztazích tohoto světa.
Odvrátit se od DOBRA (BOHA) je ztráta vnitřní harmonie a naděje
pro život lásky. Půst nás volá k obrácení – návratu k Bohu. Půst
nám pomáhá změnit kurs života od zla k dobru, od sobectví
k štědrosti, od nenávisti k lásce, od povýšenosti k pokoře.
Popel, kterým jsme byli označení skrze znamení kříže, nám
připomíná, že jsme prach a v prach se navrátíme. Vše co máme a
dostáváme, zde zanecháme. Nic si sebou nevezmeme, ale zůstane nám
pouze to, co je v našem srdci, zdali je naplněné dobrem anebo
zlem. Znamení kříže nám připomíná, že Ježíš Kristus, Boží Syn na
kříži za nás zvítězil svou láskou. Jedině skrze jeho lásku jsme
schopni změnit své chování, srdce k lepšímu. Právě půst, kdy
odstupujeme od zábavy světa a uchylujeme se do ústraní, nám pomáhá
objevit pravdu o nás a dává sílu změnit svůj postoj i chování
k druhým. Vždyť právě Ježíš se vydal na cestu bolesti a smrti za
mě, abych já mohl být osvobozen a žít novým život podle jeho
milosti – milosti křtu, už neotročit světu, ale žít pro Boha, tzn.
s láskou jednat k druhým. Když Ježíš kráčí na smrt za mě, já se
nemohu radovat, ale naopak se připojit a činit pokání za své
hříchy, protože mé hříchy Ho ukřižovaly. Já jsem ho poslal na
smrt, proto chci obětovat skrze půst něco ze života a tak se
spojit s jeho láskou, která mě osvobozuje, uzdravuje, otvírá
plnosti života, už zde na zemi. Mohu přijmout Boží pokoj a jeho
lásku a tu vnášet do světa, aby svět pochopil a uvěřil, co Ježíš
pro nás vykonal. Jako věřící konáme pokání za své hříchy, ale také
za hříchy ostatních. Svatost jednoho je dobrodiním druhého, hřích
druhého také mou bolesti i urážkou.
Postní doba je dobou proměny, dobou naděje v lepší zítřek, na
jehož konci je mé štěstí, jehož zárukou je Boží milosrdenství.
Neztrácejme čas, neboť se nedá vrátit, ale mějme DŮVĚRU v toho,
který za nás umřel na kříži.
otec Petr, duchovní správce

Výstava - Sportovní úspěchy občanů Tiché
Ve čtvrtek 8. února byla ve výstavní síni Kulturního domu v
Tiché slavnostně zahájena výstava na téma "Sportovní úspěchy
občanů Tiché". Tuto akci uspořádalo občanské sdružení Tichánek, z.s.
ve spolupráci s obcí Tichá a komisí pro mládež a sport.
"Žijeme sportem a fandíme" (nejen při olympiádě) i v Tiché!
To je motto této výstavy. A že Tichá sportem žije, to předčilo nejen
očekávání nás samotných pořadatelů, ale i mnohých návštěvníků! Po
vyhlášení výzvy se naše výstavní síň začala velmi brzo plnit diplomy, poháry, trofejemi,
medailemi, dobovými fotografiemi, články z časopisů, sportovními úbory atd. Kromě
známých stálic tichavských oddílů - zápasníků, fotbalistů a hasičů, se objevili další
sportovci individuálních i kolektivních sportů, jako jsou např. šipky, šachy, atletika,
gymnastika, střelba, jezdectví, skoky na lyžích, běžky, plavání, B7, motosport, hokej,
triatlon atd.
A co je pozitivní, nejsou to jen příspěvky z
historie, ale i ze současnosti - máme
sportovce všech věkových kategorií! Sport
najdeme i v naší mateřské a základní škole
a v ZŠ ve Frenštátě p. R. (turnaje ve
florbale,
závody
ve
skoku
přes
švihadlo...). Již tradicí je i soutěž v běhu "O
pohár starostky obce", otevřená široké
veřejnosti.
Na výstavě jsou k vidění i některé
zapůjčené rarity mimo Tichou, např. ceremoniální olympijská medaile a hokejové puky ze
Soči nebo stříbrná a bronzová medaile J. Jandy z mistrovství světa ve skocích na lyžích.
Všem přispěvovatelům patří velké díky!
Celkové chystání, instalace a zajišťování nám zabralo cca 27 hodin. Poděkování patří
všem, kteří se na tomto podíleli, zejména paní starostce Mgr. M. Štefkové, Mgr. D.
Kocourkové, P. Stanečkové, M. Chludové, Z. Liškovi, L. Vykydalové, J. Zátopkovi,
Mgr. A. Korčekové, V. Zemanovi a dalším.
Poděkování putuje i k našim mladým zápasníkům - S. Bordovskému, M. Zátopkovi a
týmu gymnastek - T. Čuntové, E. a I. Kocourkovým a S. Havlové - za ukázky jejich
umění v rámci programu při slavnostním zahájení a také obecnímu úřadu za zajištění
občerstvení.

Možnost prohlídky trvá až do 20. dubna 2018,
a to každý čtvrtek od 15.30 do 17.30 hod.,
příp. po telefonické domluvě se sl. Havlovou na tel. čísle 735 893 901
i mimo tuto dobu.
Jste srdečně zváni.

www.fotbalticha.regionycr.cz
V. Fotbalový ples SK Tichá
Pátý fotbalový ples SK Tichá přilákal spoustu návštěvníků, kdo si lístek nezajistil,
mohl litovat. Akce se povedla
skvěle.
Hned několik vrcholů měla sobotní
akce v Kulturním domě v Tiché. Pro
někoho byla záležitostí večera dobrá
zábava, někomu jinému mohl
holdovat program, další zase mohla
navnadit bohatá tombola o velmi
zajímavé ceny.
Ples se velmi vydařil. Díky patří
nejen organizátorům, ale také všem hostům. Můžeme se těšit, že za dva roky se všichni
sejdeme opět na VI. FOTBALOVÉM PLESE.
Přípravné zápasy – MUŽI “A“

NEDĚLE

25.2.2018

17.00

UT Frýdek-Místek

Dolní Datyně

vs.

SK TICHÁ

NEDĚLE

4.3.2018

17.00

UT Frýdek-Místek

TJ Troj.-Bystré

vs.

SK TICHÁ

SOBOTA

10.3.2018

10.00

UT Rožnov p/R

SK TICHÁ

vs.

Halenkov

SOBOTA

17.3.2018

16.30

UT Frýdek-Místek

SK TICHÁ

vs.

SK Brušperk

Výbor SK Tichá

SPORTOVNÍ KLUB TICHÁ | ROZPIS JARO 2018
DATUM
*

*

ČAS

DR.

24.03.
24.03.

SOBOTA 15.00

"A" MUŽSTVO

SOBOTA 15.00

"B" MUŽSTVO

31.03.
01.04.

SOBOTA 15.30

"B" MUŽSTVO

15.30

"A" MUŽSTVO

07.04.
08.04.

SOBOTA 15.30

"B" MUŽSTVO

15.30

13.04.
15.04.
15.04.

15.30
NEDĚLE 16.00
NEDĚLE 16.00

"B" MUŽSTVO

21.04.
21.04.
22.04.

SOBOTA 16.00

"B" MUŽSTVO

SOBOTA 16.00

"A" MUŽSTVO

13.30

PŘÍPRAVKA

27.04.
28.04.
29.04.

16.00
SOBOTA 16.30
NEDĚLE 16.30

PŘÍPRAVKA
"B" MUŽSTVO

17.00

01.05.

*

DEN

05.05.
05.05.
05.05.
08.05.
08.05.

NEDĚLE

NEDĚLE
PÁTEK

VÝSLEDEK

ODJEZD

AFC Veřovice
SK TICHÁ

:
:

SK TICHÁ
TJ Lískovec

13.40

TJ Janovice
SK TICHÁ

:
:

SK TICHÁ
TJ Jeseník n/O

14.10

"A" MUŽSTVO

SK TICHÁ
FK Starý Jičín

:
:

TJ Smilovice B
SK TICHÁ

PŘÍPRAVKA

SK TICHÁ

"A" MUŽSTVO

Kunčice p/O

13.40

:
TJ Kateřinice
VOLNO
SK TICHÁ
: FC Kopřivnice
:
:
:

Milíkov
SK TICHÁ
SK TICHÁ

"A" MUŽSTVO

SK TICHÁ
Pržno
SK TICHÁ

:
:
:

NFC Lichnov
SK TICHÁ
TJ Ostravice

"B" MUŽSTVO

SK TICHÁ

:

Chlebovice

SOBOTA 10.00

PŘÍPRAVKA

SOBOTA 16.30

"B" MUŽSTVO

SOBOTA 16.30

"A" MUŽSTVO

Lubina
Chlebovice
TJ Hukvaldy

:
:
:

SK TICHÁ
SK TICHÁ
SK TICHÁ

09.00
15.30
15.10

16.30
17.00

"B" MUŽSTVO

TJ Troj.-Bystré
Milíkov

:
:

SK TICHÁ
SK TICHÁ

15.30
15.10

SK TICHÁ
Lískovec
SK TICHÁ

:
:
:

TJ Sedlnice
SK TICHÁ
TJ Spálov

15.15

FC Libhošť
SK TICHÁ
TJ Mořkov

:
:
:

SK TICHÁ
Janovice
SK TICHÁ

SK TICHÁ
Smilovice B
SK TICHÁ

:
:
:

Štramberk
SK TICHÁ
TJ Odry

08.30

SK TICHÁ
:
Příbor
SK TICHÁ
Fotbal Fulnek :
VOLNO

15.00

PÁTEK

ÚTERÝ

ÚTERÝ
ÚTERÝ

PŘÍPRAVKA

11.05.
12.05.
13.05.

16.30
SOBOTA 16.30
NEDĚLE 16.30

18.05.
19.05.
20.05.

17.00
SOBOTA 17.00
NEDĚLE 17.00

25.05.
27.05.
27.05.

17.00
NEDĚLE 10.00
NEDĚLE 17.00

01.06.
02.06.
03.06.

17.00
SOBOTA 17.00
NEDĚLE 17.00
NEDĚLE

17.00
NEDĚLE 17.00

"A" MUŽSTVO

*

10.06.
10.06.

SOBOTA 17.00

"A" MUŽSTVO

*

16.06.
16.06.

SOBOTA 17.00

"B" MUŽSTVO

PÁTEK

PÁTEK

PÁTEK

PÁTEK

PŘÍPRAVKA
"B" MUŽSTVO
"A" MUŽSTVO

PŘÍPRAVKA
"B" MUŽSTVO
"A" MUŽSTVO

PŘÍPRAVKA
"B" MUŽSTVO
"A" MUŽSTVO

PŘÍPRAVKA
"A" MUŽSTVO
"B" MUŽSTVO

"B" MUŽSTVO

AUTA
Kunčice p/O

SK TICHÁ
FK Pustějov
TJ Rybí

NEDĚLE

POZNÁMKA

SK TICHÁ
Milíkov

:
:

TJ Fryčovice
SK TICHÁ

Vlčovice/Mniší
SK TICHÁ

:
:

SK TICHÁ
Pržno

Kunčice p/O

14.10
12.30

15.15

Kunčice p/O

AUTA

16.00
Kunčice p/O

15.25

15.10
15.40

AUTA
Kunčice p/O

VÝSLEDKY
TICHAVSKÝCH ZÁPASNÍKŮ
3.2.2018 Krnov
Oblastní náborový turnaj v zápase ve volném stylu.
Jméno
Věková kategorie
Hmotnostní kategorie
Sebastián Srněnský
přípravka C
28 kg
Damián Večeřa
přípravka C
25 kg

Umístění
1. místo
2. místo

10.2.2017 Ostrava
Přebor ČOS v zápase řecko-římském a volném stylu
Jméno
Věková kategorie
Hmotnostní kategorie
Dan Vlček
ml. žáci
80 kg
Vít Vlček
žáci
85 kg
Jakub Konvička
ml. žáci
47 kg
Stanislav Bordovský
žáci
69 kg
Ondřej Váša
ml. žáci
39 kg
Daniel Konvička
příprava A
35 kg

Umístění
2. místo
3. místo
3. místo
4. místo
7. místo
9. místo

Petr Bordovský, předseda zápasnického oddílu

Jubilea a výročí v. 2018
9.12.1908 - před 110 lety se v Místku narodil Lubomír Šlapeta český architekt, autor
tichavského kostela sv. Mikuláše. Lubomír Šlapeta navrhl v roce 1932 rovněž několik
karoserií pro vozy Tatra, které ale nebyly realizovány. Zemřel 11.4.1983 v Olomouci.
19.4.1913 - před 105 lety se narodila Alžběta Fojtíková, lidová malířka obrázků na skle.
Narodila se v chudé rodině drobných zemědělců. Její malířský talent objevil a podporoval
již na základní škole místní učitel Josef Petr. Zemřela 20.2.1972.

19. 8.1923 - uplyne 95 let od narození Mojmíra Genzera (*Tichá) účastníka 2. sv. války
v řadách 311. bombardovací perutě RAF. Zemřel 9. 2.2001, Frenštát pod Radhoštěm.
30. 9.1968 - uplyne 50 let od úmrtí Leopolda Parmy (v Brně, pohřben na Ostravici),
malíře, grafika a fotografa. Ve svých malířských a grafických pracích zobrazoval rodné
Valašsko. Dostal přízvisko „kronikář Beskyd“. Leopold Parma patří k významným
osobnostem beskydského kraje. Vlastní pílí, snahou a talentem se vypracoval na
uznávaného umělce v regionu. Narodil se 30.9.1891 v Tiché č. p. 261 (jeho otec měl
v pronájmu hostinec na Fojtství).
28.10.1918 – před 100 lety byla vyhlášená samostatnost Československé republiky.
„A v týž den telegrafní drát v českých naších zemích rozhlásil první zákon českého našeho
výboru v Praze, který provedl převrat a prohlásil samostatnou republiku Československou.
Stali jsme se svobodnými občany. V této kronice budiž jenom zaznamenáno, jak oslavili
jsme tento dějinný okamžik v naší obci, poněvadž o podrobnostech v celém národě se
odehravších pojednávati bude celá literatura a uchová je potomstvu na věky.
Z oken vyvěšeny prapory, hudba prošla dědinou a občané sešli se v hojném počtu v
obecním hostinci. Za všeobecného vzrušení a mocného dojmu vysvětlil nadučitel
památnost tohoto historického okamžiku, že jsme se jej taky jednou dožili, že nastal konec
hrůzám samovlády. Napomenuv občany ke klidu a vzornému plnění všech nařízení, které
teď od naší vlády v Praze dojdou, vybídnul je k zapění naší národní hymny "Kde domov
můj" a "Hej Slované". Otevřenými okny rozléhal se zvuk písní daleko a upozornil i naše
tichavské Němce, že neodvratně nastal konec i jejich zpupného panství v Tiché a že
nastoupila vládu vůle lidu, demokracie.
V Praze sešlo se první revoluční shromáždění a to provedlo veliké sociální reformy, které
by za starého režimu nebyly možny. Jsou to: zabrání půdy velkostatků a rozdělení její
mezi obyvatelstvo; rozluka manželství; zrušení všech řádů a titulů; všichni občané jsou si
rovni.
Na památku znovunabytí naší národní svobody zasazovány ve všech obcích vlasti "lípy
svobody" a pořádány stromkové slavnosti. U nás pořádali jsme tuto slavnost v neděli dne
4. května 1919. Škoda, že počasí v ten den bylo hanebné a slavnostní háv setřelo. U staré
budovy školní sešla se mládež i dospělí, všechny tichavské spolky a za průvodu hudby
ubírali se cestou k nové školní budově. V čele neseny ověnčené lípy k zasazení. Stromky
zasazeny v rozích školní zahrady po obou stranách hlavního vchodu a jedna nazvaná "
Lípou svobody " , druhá "Lípou Masarykovou ".“
(Zápis kronikáře nadučitele Emila Bordovského v obecní kronice)

Zajímavosti z kroniky před 50 léty - r. 1968
1.5. kolaudace panelového domu s 27 byty (č.p. 417,418,419).
JZD začalo stavit panelák se 6 byty (č.p. 421)
Začala výstavba klubovny Svazarmu (č.p. 452) pod vedením tehdejšího předsedy Zdeňka
Holuba (člen ÚV Svazarmu v Praze ). Vybudován suterén + 1.patro, plánována byla i
benzinová čerpací stanice.
Započata výstavba nového fotbalového hřiště (stavba šaten a srovnání terénu pro hrací
plochu).

18.5. projel naší obcí cyklistický Závod míru
30.9. – byly zavedeny volné soboty
Poprvé nehráli tichavští ochotníci.
JZD začalo s chovem hus (2 500 housat) na Kulakovém potoku (naproti kapličky směr
Kozlovice)
Průběžný pokles žáků ZŠ z 250 na 192 a za 5 let byla zrušena 6-9. třída.
Vratislav Zeman

CHARITA FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM
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, vedoucím
skupinek a paní P. Mičulkové, bez nichž by se tato sbírka nemohla realizovat.
Díky skupinkám obětavých koledníků se podařilo v

Tiché vykoledovat:

54.662,- Kč
Celý výnos nezůstává jenom v naší Charitě,
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.

Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat.
Charita Frenštát pod Radhoštěm
Anna Čechová

Myslete na bezpečí - autonomní hlásiče požáru
V celé České republice dochází každoročně při požárech k nemalým ztrátám na životech,
zdraví a majetku. Při požáru vzniklá nebezpečný kouř, který je toxický (většina vybavení
domácností je vyrobena z hořlavých plastických hmot např. čalouněný nábytek, bytový
textil apod.) a většina úmrtí při požárech je způsobena kouřem – dvě až tři vdechnutí
mohou způsobit ztrátu vědomí i smrt.

Jednou z cest, jak výrazně zkrátit dobu zjištění požáru a tím zvýšit šanci na záchranu, je
vybavení bytů a rodinných domů autonomními hlásiči požáru. Jedná se o jednoduché
zřízení pro rychlé zjištění vznikajícího požáru. Krabička o průměru cca 12 cm
s detektorem požáru, s vizuální a akustickou sirénou je spolehlivým ochráncem životů.
Zařízení je jak jednoduché na montáž, tak i nenáročné na provoz. Má nenápadný vzhled a
na trhu je široký výběr různých typů s dostupnou pořizovací cenou.

Je vhodné hlásič umístit minimálně na schodišti resp. v předsíni. Ideální variantou je však
rozmístění do všech místností. Nevhodnými místy jsou prašné prostory, velmi vlhké
prostory (koupelny) nebo v blízkosti ventilátorů a zdrojů tepla a ve vrcholech půdních
prostorů střech. Správná instalace hlásiče je pod stropem uprostřed hlídané místnosti.
Maximální hlídaná plocha jedním hlásičem požáru je 60 m2 a vzdálenost mezi podlahou a
hlásičem požáru maximálně 6 m. Správnou údržbu hlásiče vždy uvádí v návodu jeho
výrobce.
Dne 1. 7. 2008 nabyla účinnosti vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách
požární ochrany staveb ve znění pozdějších předpisů, ve které je poprvé zakotvena
povinnost vybavit určené objekty zařízením autonomní detekce a signalizace a to jak
rodinné tak i bytové domy.
Riziko vzniku požáru se nedá nikdy vyloučit, a proto je dobré si uvědomit, že je lepší,
když vás budí hlásič nežli hasič!
Řadu dalších informací naleznete na webových stránkách Hasičského záchranného sboru
Moravskoslezského kraje www.hzsmsk.cz.

O víkendu 27.-28.1.2018
jsme se zúčastnili sedmého
ročníku zimního závodu
Lh24. Jak název napovídá,
jedná se o 24 hodin na Lysé
hoře, kdy mezi sebou závodí
jak jednotlivci, tak dvojice
na trase o délce 11,4 km s
převýšením 764 m. Trasa
začíná u hotelu Sepetná
v Ostravici, pokračuje na
Lysou horu a pak zase dolů k hotelu Sepetná.
Pro nás to byla druhá účast pod názvem TOBI sport team - Bokáček a Břicháček. Celkem
jsme společnými silami zdolali 13 okruhů, konkrétně 7 si připsal Martin Badač a 6 Nikola
Marková. Oproti minulému ročníku jsme si každý ˶polepšili˝ o jeden okruh.

Počasí bylo letos přívětivé a tudíž bylo překonáno hned několik rekordů. O první se
postaral Radek Chrobák se svými 14 okruhy a další byl například Vít Otevřel, který si
připsal nejrychlejší kolo s časem 1h 7min a společně ve dvojici s Tomášem Svobodou
uběhli 17 okruhů.
Závod jsme si užili a nakonec jsme si vybojovali krásné třetí místo v kategorii Mix 18-35
let.
Martin Badač a Nikola Marková
************************************************************************

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 2018:
70 let

Vlastimil Jiskra
Jan Skřivánek
Antonín Kašuba

75 let

Marie Lobodová
Marie Kašpárková
Jaroslava Vaňková

85 let

Božena Kovářová
Drahomíra Šustalová
Marie Mališová

87 let

Olga Bordovská

88 let

Štěpánka Adamcová

89 let

Josef Adamec

90 let

Jaroslav Slanina

95 let

Gertruda Adamcová

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

Akce v kulturním domě centru obce:
10.03.2018 Divadelní pásmo se zpěvy
a tancem
- začátek v 18 hodin, vstupné 50 Kč
- komise pro kulturu a historii obce

16.03.2018
Vynášení Mařeny
- v kulturním domě
– 16:00 pohádka, 17:00 průvod
- Unie rodičů při ZŠ a MŠ Tichá

23.03.2018 O MONGOLSKÝCH LESÍCH
- přednáška Ondřeje Krutila
- od 18 hodin v kulturním domě
- komise pro kulturu a historii obce

24.03.2018 FILMOVÝ DEN
15:00 MINI ŠÉF
17:00 ŠPUNTI NA VODĚ
19:30 PO STRNIŠTI BOS
- komise pro kulturu a historii obce

28.04.2018 STAVĚNÍ MÁJE
- od 14 hodin u obecního úřadu
- v programu: děti MŠ Tichá, ZUMBA – SVČ Příbor,
Sedmikvítek I, PIPI – divadlo pro děti,
ZÁHOŘANÉ dechová hudba z Valašska
- komise pro kulturu a historii obce

………………………………………………………………………………………………………………
Firma RAMOS p. Josef Strandel z Choryně
dává na vědomí termíny výkupu kůží v r. 2018 v naší obci:
3.3.,
7.4.,
12.5.,
16.6, 21.7., 25.8., 29.9., 3.11. a 8.12.2018
na výkupních místech:
dolní obchod
10:25 – 10:30 hod.
u obecního úřadu
10:35 – 10:45 hod.

Motivační odměny a stipendia
Ve středu dne 31. 1. 2018 jsme na naší škole rozdávali nejen vysvědčení, ale
také odměny nejlepším žákům a žákům preferovaných oborů.
Z prostředků nadačního fondu školy bylo vyplaceno celkem 66 000 Kč a z
rozpočtu Moravskoslezského kraje jako zřizovatele školy bylo žákům dvou
preferovaných oborů (mechanik strojů a zařízení a zedník) vyplaceno celkem
44 000 Kč. Další odměny obdrží žáci naší školy v měsíci červnu 2018.
Celkem za školní rok vyplatíme žákům na odměnách a krajských stipendiích
celkem 280 000 Kč. Tato částka se bude v příštích letech zvyšovat. Naši žáci
budou moci od druhého ročníku studia navíc pobírat podniková stipendia.
Být žákem Střední školy technické a zemědělské v Novém Jičíně se vyplatí.
Více informací naleznete na www.tznj.cz nebo na tel. č. 731 446 916.
„Našim žákům zajistíme, co nikdo jiný ani nenabídne“.
PaedDr. Bohumír Kusý, ředitel školy

Český zahrádkářský svaz v Tiché dává na vědomí,
že plánovaný zájezd
na Floru Olomouc v měsíci dubnu 2018
se pro malý zájem účastníků
N E K O N Á.

Placená inzerce:

TICHAVSKÝ ZPRAVODAJ – vydává Obec Tichá , 742 74 Tichá č. 1, IČ 00298476
Ev. č. MK ČR E 10 155, Grafická úpravy a tisk – Obecní úřad Tichá
Č. 1/2018 vydáno k 28.02.2018, vychází jednou za dva měsíce, uzávěrka příštího vydání 15.04.2018
Email: obecni.urad@ticha.cz
Telefon: 556 858 128

SEZNAM SBĚRNÝCH MÍST NA TŘÍDĚNÝ ODPAD

Skládkování se postupně, prostřednictvím evropských směrnic a z nich vyplývajících zákonů České republiky, omezuje!
Procento množství směsného komunálního odpadu ukládaného na skládky je tedy nutné snižovat.
Proto, aby se co nejvíce odpadů vytřídilo a znovu využilo např. v podobě nových výrobků a zároveň se snížilo množství
směsného komunálního odpadu, mají obce povinnost zřizovat systémy třídění a sběru odpadů.
V uplynulých letech došlo k navýšení sběrných nádob 1100l, vybudování nového kontejnerového stání (U transformátorové stanice na horním konci) a rovněž proběhla rekonstrukce stávajících míst. Do zahrad našich občanů bylo také
pořízeno 370ks nových kompostérů.
Obec stále občanům nabízí také k podpoře a usnadnění třídění odpadů pytle a tašky. K dispozici jsou žluté pytle na
plasty a oranžové na kompozitní obaly (nápojový karton). Tašky na třídění odpadu jsou dostupné jako sada 3 tašek (na
plast, na papír a na sklo). Pytle i tašky jsou pro občany k dostání zdarma na Obecním úřadě v Tiché.

Horní konec
U točny autobusů
U Vašíčkova mostu
U transformátorové stanice
U pěstitelské pálenice

Dolní konec
U ČOV
U bývalého obchodu
U stolařství
Pružiny (u č.p. 316)

Střed obce
Na Žuchově
U obchodu COOP
U domu č.p.586
U garáží směr k fotbalovému hřišti

Proč je nutné odpad třídit?
•     Napomáháme šetřit primární zdroje surovin, energii a životní prostředí.
•     Umožňujeme jejich další zpracování (recyklaci). Pokud se odpady nevytřídí už při svém vzniku, tak jejich
recyklace není možná.
PŘIPOMEŇME SI, JAK SPRÁVNĚ TŘÍDIT ODPAD
Každý obal je vyroben z nějakého materiálu a někdy je velmi obtížné poznat, z čeho je obal vyroben. Proto jsou na
obalech různé značky, které nás informují, jak máme s takovým obalem po použití naložit.

			
Šipky s číslem nebo zkratkou nás informují o materiálu, z něhož je obal vyroben. Podle nich
poznáme, do kterého kontejneru máme obal později vyhodit.

Panáček s košem znamená, že použitý obal máme hodit do příslušné nádoby na odpad. Pokud je panáček přeškrtnutý – obal do popelnice nepatří (obsahuje
nebezpečné látky).

VYUŽIJTE CO NEJVÍCE VÝŠE UVEDENÝCH MOŽNOSTÍ A TŘIĎTE ŘÁDNĚ ODPAD!!!
TŘÍDĚNÍ ODPADŮ MÁ SMYSL.
Třídění odpadů je svázáno se společností EKO-KOM a.s. Společnost EKO-KOM obci vykazuje čtvrtletně množství odpadů
vytříděných v kontejnerech a následně odevzdaných do zařízení k nakládání s odpady. Podle množství vytříděného odpadu EKO-KOM vypočítá obci finanční odměnu za třídění (za rok 2017 činila odměna 330 041 Kč). Finanční prostředky
takto obcízískané musí být použity pro podporu třídění odpadů, zajištění svozů odpadů a propagaci třídění odpadů
v dané obci. Čím bude obec resp. její občané více třídit, tím více finančních prostředků bude od EKO-KOMu dostávat
a můžeme tímto také zmírnit zdražování poplatků za odpad, který nás v následujících letech zcela jistě postihne.

Zelený bod znamená, že je za obal zaplaceno do systému EKO-KOM, jenž zajišťuje sběr
a využití obalových odpadů. Pokud si koupíte obal, na kterém je značka ZELENÝ BOD, znamená to, že výrobce zaplatil za jeho recyklaci.

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Svoz komunálního odpadu se v naší obci provádí vždy v sudé středy
a provádí jej firma AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
Termíny svozů komunálního odpadu v roce 2018
Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen

Září

Říjen

10.1.

7.2.

7.3.

4.4.

24.1.

21.2.

21.3.

18.4.

3.10.
17.1.0
31.1.0

2.5.
16.5.
30.5.

13.6.

11.7.

8.8.

5.9.

27.6.

25.7.

22.8.

19.9.

Listopad Prosinec
14.11.

12.12.

28.11.

26.12.

Plné popelnice musí být přistaveny v den svozu od 6:00 hodin. Nebudou-li přistaveny v čas, nebudou vyvezeny.
Nové kovové popelnice o objemu 110 litrů je možné zakoupit i na Obecním úřadě v Tiché. Zde také obdržíte červený
čárový kód, který je nutné nalepit na popelnici. Popelnice bez čárového kódu není firma AVE oprávněna vyvézt.
JAK A KDY UHRADIT POPLATEK ZA ODPADY
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu
dle platné vyhlášky obce na r. 2018 je stanoven ve výši 380 Kč/1 poplatníka a je splatný do 30.06.2018.
Poplatky můžete hradit hotově do pokladny obce nebo převodem na účet: 6023801/0100, jako VS uveďte vždy číslo
popisné nemovitosti.
„UKLIĎME ČESKO – 2018“
V uplynulých třech letech jsme se také pravidelně zúčastnili akce: UKLIĎME ČESKO – UKLIĎME TICHOU. Tato akce
se rok od roku těší větší oblibě a svědčí o tom i rostoucí účast občanů, z čehož vyplývá, že Vám na čistotě naší obce
hodně záleží a všem účastníkům patří obrovské díky. V letošním roce se této celorepublikové akce, která se uskuteční
7. dubna 2018, opět zúčastníme!

DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ ODPAD ŘÁDNĚ TŘÍDÍ A NENÍ JIM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ,
VE KTERÉM VŠICHNI ŽIJEME, LHOSTEJNÉ.
Případné dotazy Vám rády zodpoví pracovnice obecního úřadu
email: obecni.urad@ticha.cz, tel.: +420 556 858 128
nebo
místostarosta Ing. Petr Bordovský
email: mistostarosta@ticha.cz, tel.: +420 739 078 307
www.ticha.cz

ODPADOVÝ INFORMÁTOR OBCE TICHÁ 2018
V roce 2017 jsme odevzdali do kontejnerů či popelnic v naší obci následující množství odpadů:
Název odpadu
Objemný odpad
Směsný komunální odpad
Plasty
Sklo
Papír a lepenka
Nápojový karton
Kovy
Biologicky rozložitelný odpad (hnědé kontejnery)

Množství (t/rok)
96,6
263,888
47,543
21,857
20,926
1,798
10,34
114,89

SROVNÁNÍ S UPLYNULÝMI TŘEMI LETY
Název odpadu
Objemný odpad
Směsný komunální odpad
Plasty
Sklo
Papír a lepenka
Kompozitní obaly
Kovy
Biologicky rozložitelný odpad

Množství (t/rok)
2017
2016
96,6
75,69
263,888
268,092
47,543
33,614
21,857
18,797
20,926
16,0815
1,798
1,395
10,34
7,265
114,89
112,41

2015
67,25
279,583
26,659
18,934
9,548
1,096
7,69
102,49

Ze srovnání je zřejmé, že množství separovaného odpadu přibývá, ale bohužel poměrově k němu množství směsného
komunálního odpadu výrazně neklesá. I když přece jen k mírným poklesům mezi léty dochází.
Připomeňme si tedy, že dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech je každý povinen předcházet vzniku odpadů, opětovně
používat odpady, recyklovat (třídit), energeticky je využívat a až v poslední řadě odpad odstraňovat do popelnic, respektive ukládat na skládky.

Modrý kontejner na PAPÍR		
Patří sem:
Do kontejneru můžeme vhodit například časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové
obaly, cokoliv z lepenky, nebo knihy. Obálky s fóliovými okýnky sem můžete také
vhazovat, zpracovatelé si s tím umí poradit. Bublinkové obálky vhazujeme pouze
bez plastového vnitřku! Nevadí ani papír s kancelářskými sponkami. Ty se během
zpracování samy oddělí.
Nepatří sem:
Do modrého kontejneru nepatří uhlový, mastný, promáčený nebo jakkoliv
znečištěný papír. Tyto materiály nelze už nadále recyklovat. Pozor, použité
dětské pleny opravdu nepatří do kontejneru na papír, ale do popelnice.
Co se vyrábí z tříděného papíru?
Opět papír. Dá se říci, že drtivá většina papíru, který si můžete běžně koupit, obsahuje podíl tzv. sběrového - recyklovaného papíru. Z toho se vyrábí sešity, časopisy, toaletní papíry, krabice a různé papírové obaly. Z lepenky se vyrábí
také tepelné izolace nebo zatravňovací koberce, které se používají kolem dálnic jako nástřik na zpevnění svahů.

Žlutý kontejner na PLASTY

Patří sem:
Fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích, čistících
a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od
spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů. Pěnový polystyren.
Nepatří sem:
Mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od žíravin, barev
a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky.
Co se vyrábí z tříděného plastu?
Ze starých plastových výrobků se pomocí tlaku a teploty vytvoří granule. Z granulí
se opět vytváří nové výrobky (lahve, sáčky, kelímky). Do nových výrobků se přidává
až 100% granulátu ze starých plastů.

Zelený kontejner na SKLO

Patří sem:
Do zeleného kontejneru můžeme vhazovat například láhve od vína, alkoholických
i nealkoholických nápojů, sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin. Patří sem
také tabulové sklo z oken a dveří. Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, bude se dále
třídit!
Nepatří sem:
Do těchto nádob nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem ani autosklo, zrcadla
nebo třeba drátované sklo, zlacená a pokovovaná skla. Vratné zálohované sklo
patří zpět do obchodu.
Co se vyrábí z tříděného skla?
Opět sklo. Většina skleněných lahví obsahuje více než polovinu recyklátu. Z recyklovaného skla se vyrábí nápojové sklo a další skleněné výrobky jako vázy nebo okrasné skleněné dekorace. Recyklované
sklo se také přidává pro okrasu do kuchyňských desek. Sklo se může recyklovat nekonečně. Dochází k významné úspoře
neobnovitelných zdrojů surovin a energie (písek, vápenec, sůl) a k úsporám energie při tavení.

Oranžový kontejner na NÁPOJOVÉ KARTONY
Patří sem:					
Krabice od džusů, vína, mléka a mléčných výrobků, které je potřeba
před vhozením do kontejneru řádně sešlápnout.
Nepatří sem:			
Měkké sáčky, například od kávy a různých potravin v prášku. Neodhazujte sem ani nápojové kartony obsahující zbytky nápojů a potravin.
Co se vyrábí z tříděných nápojových kartonů?
Z nápojového kartonu se vyrábí papír, protože má velmi kvalitní
a dlouhé celulózové vlákno, které se dá několikrát recyklovat.
BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ ODPAD
Jedná se o odpad pocházející především z údržby zahrad, ale i kuchyní. K tomuto sběru se mohou využít hnědé kontejnery. Pro naši obec sváží firma ASOMPO, a.s. v termínu od dubna do listopadu, a to vždy 2x týdně (pondělí a čtvrtek).

Patří sem:
ZE ZAHRADY: tráva, listí, zbytky rostlin, drobné větve, kůra, části keřů,
seno, sláma, piliny, zemina z květináčů
Z DOMÁCNOSTI: ovoce a zelenina, slupky, jádřince, pecky z ovoce, zbytky pečiva a obilovin, čajové sáčky, kávová sedlina, skořápky od vajec a
ořechů, papírové kapesníky a ubrousky

Nepatří sem: zbytky masa, kosti, kůže, fritovací oleje a tuky, rostliny napadené chorobami, uhynulá zvířata, extrementy, textil, jednorázové pleny, plasty, sklo, kov, nebezpečný odpad, elektroodpad, sáčky z vysavačů, zbytky potravin
živočišného původu, stavební odpad, kamení, popel z uhlí a cigaret
Co se vyrábí z BIOODPADU?
Z vytříděného bioodpadu se zpracovává kompost. Kompostováním navracíme cenné živiny do půdy a snižujeme erozi
půdy.
Proč jej třídit?
Ve směsném komunálním odpadu je přibližně 40% bioodpadu. Tříděním bioodpadu snížíme objem komunálního odpadu, který je následně uložen na skládku.
Bioodpady je také možné jako jediné legálně využít na zahradách v zahradních kompostérech, které mnoho z Vás již
díky obci také vlastní.

TEXTIL
Starý a nepotřebný textil, šatstvo, boty a hračky můžete umístit do červených kontejnerů Armády spásy, které jsou
umístěny na kontejnerových hnízdech na horním konci “U transformátorové stanice“ ve středu obce “U obchodu
COOP“ nebo na dolním konci “U bývalého obchodu“.

STAVEBNÍ ODPAD
Likvidaci stavebního odpadu od občanů obec nezajišťuje a je zakázáno jej umisťovat do kontejnerů pro objemný
odpad. Stavební odpad můžete na vlastní náklady odevzdat k likvidaci např. nejblíže do firmy EKOREMA Recycling
s.r.o., která má pobočku ve Frenštátě pod Radhoštěm nebo do jiné specializované firmy.

KOVY
Kovy jsou ceněnou surovinou pro další výrobu, proto jejich sběr probíhá prostřednictvím výkupen druhotných surovin,
kde za ně můžete dostat peníze. Kovy můžete rovněž odevzdat do kontejnerů určených pro kovy na kontejnerových
hnízdech v obci nebo je můžete odevzdat hasičům během sběru železného šrotu, který probíhá vždy na jaře a na
podzim.Šrot ukládejte podél místní komunikace v den odvozu. V případě většího množství železného šrotukontaktujte
obecní úřad, kde si dohodnete termín vývozu přímo od vašeho domu.

PNEUMATIKY
Staré a nepotřebné pneumatiky rovněž nepatří do kontejnerů pro objemný odpad. Odevzdat je můžete zdarma
do jakéhokoliv pneuservisu případně autoservisu.

Termíny svozů železného šrotu v roce 2018
Jarní termín
Podzimní termín
21.4.2018
6.10.2018
VYSLOUŽILÁ ELEKTROZAŘÍZENÍ
Staré a nefunkční elektrické spotřebiče podléhají tzv.„zpětnému odběru”, který zajišťují specializované firmy. Místa, kde
můžete zdarma odkládat takové vysloužilé výrobky, jsou označována jako „Místa zpětného odběru”. Místo zpětného
odběru je v naší obci vedle ČOV – bývalá výkupna kovů. Naši hasiči již vysloužilá elektrozařízení dále odevzdají
specializované firmě (ELEKTROWIN A.S., ASEKOL a.s.). Vysloužilá elektrozařízení můžete rovněž předat hasičům během
sběru železného šrotu ve výše uvedených termínech.
NEBEZPEČNÝ ODPAD
Tyto odpady nebo obaly jimi znečištěné mají nebezpečné vlastnosti, které mohou ohrozit zdraví lidí a životní prostředí.
Proto musí být využity, či odstraněny ve speciálních zařízeních. Tyto odpady nepatří do běžné popelnice na směsný
odpad. Jedná se např. o: barvy, lepidla, rozpouštědla, oleje, pesticidy, léky a domácí chemikálie.
Sběr nebezpečného odpadu v naší obci probíhá také 2x ročně a to pomocí mobilního sběru (sváží firma SLUMEKO
s.r.o.). Když si nevíte rady s nějakým prázdným obalem, podívejte se na jeho etiketu, vždy by měla být na jeho obalu
informace, jak s daným obsahem naložit. Staré léky můžete vrátit do kterékoliv lékárny.
Termíny svozů nebezpečného odpadu v roce 2018
Jarní termín
Podzimní termín
21.4.2018
6.10.2018
Místa a časy svozů
U pěstitelské pálenice – horní konec 11:00 - 11:30 hod
U obchodu COOP – střed obce 11:30 - 12:00 hod
U bývalého obchodu – dolní konec 12:00 - 12:30 hod

OBJEMNÝ ODPAD
Jedná se např. o starý nábytek, koberce, linolea, umyvadla, toalety, kuchyňské linky, drobný stavební odpad atd. Tyto
odpady můžete odvézt do velkoobjemových kontejnerů, které jsou umístěny v obci vždy na jaře a na podzim.
Termíny svozů objemného odpadu v roce 2018
Jarní termín
Podzimní termín
21.4.2018
6.10.2018
Místa a časy svozů
Horní konec
Střed obce
Dolní konec
U Vašíčkova mostu
U obchodu COOP
U ČOV
9:00-11:00 hod
9:30-11:30 hod
10:00-12:00 hod
U bývalého obchodu
10:15-12:15 hod
U pěstitelské pálenice
U střediska ZD
9:15-11:15 hod
9:45-11:45 hod
U domu p. Janče č.p. 33
10:30-12:30 hod
Termíny svozů objemného odpadu v roce 2018 – okrajové části obce
Jarní termín
Podzimní termín
20.4.2018
5.10.2018
Žuchov
Na Nivách
Pružiny
U domu p. Nowaka č.p. 386
15:00 - 15:30 hod
U domu p. Dědice č.p. 319
U domu p. Rečka č.p. 283
16:15-16:30
hod
16:45-17:00 hod
U domu p. Gocha č.p. 244
15:30 - 16:00 hod
V případě, že v určitém časovém úseku produkujete těchto odpadů velké množství – provádíte např. rekonstrukci
domu,objednejte si a zaplaťte přistavení velkoobjemového kontejneru u specializované firmy (Např. firma Miroslav Strnadel z Frenštátu pod Radhoštěm.)

