č.3/2019

www.ticha.cz

Obec občanům a občané obci“
Nastávající dva měsíce prázdnin pro školou povinné již avizují, že se kvapem rok 2019 přehupuje
do své druhé půli. Začíná optimisticky obdobím léta a dovolených, kdy věřím, že si každý najde
chvíli na relax, odpočinek a nabrání nových sil, energie a chutě do jeho dalších měsíců.
V obci Tichá se toho ve všech směrech za prvních šest měsíců hodně událo. Činily se komise
sportovní, kulturní, životního prostředí i sociální, spolky a sportovní organizace v obci, škola,
místní hasiči i další uskupení v obci. Většina z vás zaznamenala i navštívila jedny z již tradičních
akcí – stavění a následně kácení máje. Tyto akce by neproběhly hladce bez zkušeností všech
zainteresovaných, a to především i díky výborné spolupráci a symbióze kulturní komise a
místních dobrovolných hasičů, kteří již v samotném stavění a kácení májky tradičním způsobem
získávají opravdu velkou praxi, kterou nám některé okolní obce i města mohou pouze závidět.
Dobrovolné hasiče v Tiché prověřily i přívalové deště, které se prohnaly obcí v průběhu měsíce
května, kdy bylo nutné stavět protipovodňové hráze, odčerpávat vodu a následně čistit studny.
Šikovní a ochotní občané taktéž přispívají ke zkrášlování obce řádným udržování svých pozemků
či dokonce i pozemků před svými ploty, velký dík patří i poskytovatelům osazených truhlíků
s rozkvetlými květinami na místa veřejná (mostní zábradlí či hrazení kolem kontejnerových
míst). Pouze připomínám, že první seč veškerých pozemků musí proběhnout nejpozději do
července, tak jak vyplývá ze zákonných ustanovení, proto apeluji na opozdilce, aby tak učinili a
předešli tím narůstajícímu šíření nežádoucích plevelů a projednávání komisí pro životní prostředí.
Obec připravuje další projekty a některé jsou v běhu. Předběžně v měsíci srpnu dojde k opravě
místní komunikace kolem mateřské školky, průběžně stále probíhají práce na rekonstrukci
objektu Fojtství v centru obce, došlo k odstranění bývalé kotelny u bytových domů v centru obce.
O dalším možném využití tohoto volného prostranství se bude teprve rozhodovat, své podněty je
možno nezávazně předkládat v průběhu měsíce července na OÚ Tichá. Pokračují projekční práce
na chodníkovém tělese na dolním konci – Zatáčka pod Hůrkou. Bývalá budova Svazarmu, která
je již ve vlastnictví obce, bude předmětem k vypracování projektové dokumentace pro záměr
zřízení Komunitního domu seniorů. V části Žuchov došlo v jedné z lokalit k úpravě vodních
poměrů – svedení povrchových vod, čímž se má předcházet k zatékání do stávajících
nemovitostí. Z finančních prostředků obce Tichá byla zrealizována Optická psychologická brzda
na hlavní silnici v úseku kolem bývalé četnické stanice, což je mimo jiné jediné dopravně
bezpečnostní opatření, které bylo obci Tichá Správou silnic SSMSK schváleno.
Dále dle sdělení SSMSK budou probíhat cca v srpnu a září opravárenské práce na zábradlích
podél Tichávky u hlavní komunikace ve směru od dolního konce – Pod Hůrkou až po kulturní
dům, včetně instalací zábradlí nového. Zde lze v určitých úsecích očekávat částečnou dočasnou
úpravu dopravního značení. Společnost SmVaK průběžně avizuje, že budou s největší
pravděpodobností na podzim zahájeny práce spojené s rekonstrukcí veřejného vodovodu na
horním konci obce. Místo a čas zahájení nebyly však doposud obci sděleny. Upozorňuji občany,

že se následně předpokládá celková oprava dotčených místních komunikací, proto je žádoucí
jakékoliv plánované zásahy do místních komunikací zajišťovat nyní. V následujících měsících
budou probíhat výběrová řízení na zhotovitele stavebních děl: Prodloužení vodovodu – horní
konec, Rekonstrukce budovy TJ – energetické úspory a vnitřní úpravy. Samotné realizace by se
měly vedle jiných plánovaných akcí uskutečnit v roce 2020.
Obec Tichá zveřejnila na úřední desce obce Výzvu Dotační program obce Tichá „Návratná
finanční výpomoc na pořízení nového zdroje vytápění – bezúročné zápůjčky“, do které se mohou
zapojit a přihlásit fyzické osoby, které jsou vlastníkem rodinného domu, spoluvlastníkem
rodinného domu, popř. vlastníkem bytové jednotky v rodinném domě na území obce Tichá, a
zapojili se do Programu MSK – kotlíkové dotace – 3. výzva a mají zájem o zajištění
předfinancování výměny nevyhovujícího kotle na pevná paliva za moderní zdroj tepla splňující
podmínky 117. výzvy Operačního programu Životní prostředí (dále jen „OPŽP“) v rámci
specifického cíle 2.1 v domácnostech obce Tichá formou návratné finanční výpomoci. Žádost a
podmínky k žádosti jsou k dostání na podatelně Obecního úřadu v Tiché.
Přeji Vám příjemně strávené letní dny.
Mgr. Michaela Štefková, starostka obce

 Termíny vývozu popelnic fa AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., provozovna
Frýdlant n. O. , v měsících červenci a srpnu 2019:
- popelnice:
(vždy středa, sudý týden)
červenec
10.07.2019
24.07.2019
srpen
07.08.2019
21.08.2019
 Místní poplatek za odpady na r. 2019:

poplatek byl splatný k 30.06.2019
Sazba poplatku byla stanovena ve výši 420,00 Kč na 1 poplatníka.
Pokud jste opomněli provést jeho úhradu, proveďte v co nejkratším termínu!!
Můžete jej hradit do pokladny obce, případně převodem na účet č. 6023801/0100, jako
variabilní symbol uveďte číslo popisné vaší nemovitosti.

 Instalace zábradlí v souběhu s komunikací III/4864
Správa silnic MS kraje, p.o., středisko Nový Jičín, oznámilo instalaci nového
silničního zabezpečovacího systému (silničního zábradlí)
souběhu
s komunikací III/4864 a vodního toku Tichávky (od Javorka po kulturní dům).
Rovněž dojde k nahrazení stávajícího zábradlí, které je ve špatném stavu.
Uvedené práce budou proveden v období červenec – září 2019.
 Hledáme nového správce výstavní místnosti v kulturním domě – zájemci se mohou
přihlásit na Obecním úřadě v Tiché, tel. 556 858 128.

 Kronikář obce – kdo by měl zájem o práci kronikáře obce od r. 2020, může se
také přihlásit na Obecním úřadě v Tiché, případně na tel. 739 067 169.
Za tuto práci náleží roční odměna a pro zpracování záznamů v průběhu roku
je poskytnut notebook.
 Nálezy odevzdané na obecní úřad:
- dětská peněženka s finančním obnosem
- přilba na kolo
Majitelé se mohou přihlásit na obecním úřadě.
 Nové upomínkové předměty s obecním motivem:

Můžete si je zakoupit na obecním úřadě:
- hrnky s motivem budovy obecního úřadu, kostela sv. Mikuláše
- magnetky
- plátěná taška se znakem obce

100 Kč
30 Kč
50 Kč

USNESENÍ
zasedání č. 5 Zastupitelstva obce Tichá
konané dne 12. 6. 2019 v kulturním domě od 17:00 hod.
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5/91
5/92

5/93
5/94
5/95

5/96

5/97
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Zastupitelstvo obce Tichá určuje ověřovateli zápisu Mgr. Danu Kocourkovou a p. Vratislava
Zemana, zapisovatelkou p. Ludmilu Havlovou.
Zastupitelstvo obce Tichá schvaluje program zasedání.
Zastupitelstvo obce Tichá bere na vědomí kontrolu usnesení č. 4 ze dne 17.04.2019.
Zastupitelstvo obce Tichá schvaluje Závěrečný účet obce Tichá za r. 2018 a vyslovuje souhlas s
celoročním hospodařením obce Tichá za r. 2018, a to bez výhrad.
Zastupitelstvo obce Tichá schvaluje účetní závěrku obce Tichá sestavenou k 31.12.2018.
Zastupitelstvo obce Tichá schvaluje účetní závěrku a výsledek hospodaření příspěvkové
organizace Základní škola a mateřská škola Tichá za r. 2018
Zastupitelstvo obce Tichá schvaluje převedení hospodářského výsledku příspěvkové organizace
Základní škola a mateřská škola Tichá za r. 2018 ve výši 10 475,28 Kč do rezervního fondu.
Zastupitelstvo obce Tichá konstatuje ověření ve smyslu s ust. § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, že
návrh Změny č. 1 Územního plánu Tichá není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně
plánovací dokumentací vydanou krajem, se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem
krajského úřadu.
Zastupitelstvo obce Tichá rozhodlo v souladu s ust. § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, o námitkách tak, jak je uvedeno v kapitole rozhodnutí
o námitkách v odůvodnění opatření obecné povahy.
Zastupitelstvo obce Tichá vydává ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona
za použití ust. § 43 odst. 4 stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ust. §
171 až § 173 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ust. § 13 a přílohy č. 7
vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentací a
způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, formou opatření
obecné povahy Změnu č. 1 Územního plánu Tichá.
Zastupitelstvo obce Tichá schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. zhotovitele 5310 89131
ze dne 24.04.2019 s firmou Strojírny a stavby Třinec, a.s., se sídlem Průmyslová 1038, Staré
Město, 739 61 Třinec.
Zastupitelstvo obce Tichá schvaluje dotační program obce Tichá "Návratná finanční výpomoc na
pořízení nového zdroje vytápění - bezúročné zápůjčky", včetně přílohy - vzoru žádosti.
Zastupitelstvo obce Tichá schvaluje znění Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z
Programu pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí včetně podstatných
náležitostí a pověřuje starostku obce podpisem smluv s občany, kteří splní podmínky Dotačního
programu obce Tichá "Návratná finanční výpomoc na pořízení nového zdroje vytápění –
bezúročné zápůjčky" (dotační program schválen rozhodnutím zastupitelstva obce č. 5/94 dne
12.06.2019), a to včetně předběžného seznamu žadatelů.
Zastupitelstvo obce Tichá pověřuje starostku obce dle ustanovení §102 odst. 2 písm. a) zákona
č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění:
a)
k provádění rozpočtových opatření v neomezeném rozsahu v případě rozpočtového
zapojení finanční podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR poskytnuté na
bezúročné zápůjčky občanům obce Tichá na předfinancování výměny kotlů na pevná
paliva za moderní zdroje tepla a na zajištění služeb specialisty na výměnu kotlů do
rozpočtu obce, a to v oblasti příjmů a výdajů, a
pověřuje starostku obce podpisem smlouvy se SFŽP k příjmu dotace;
b)
k provádění rozpočtových opatření v neomezeném rozsahu v případě rozpočtového
zapojení finančních splátek bezúročných zápůjček od občanů obce Tichá na
předfinancování výměny kotlů na pevná paliva za moderní zdroje tepla do rozpočtu obce,
a to v oblasti příjmů a výdajů.
Zastupitelstvo obce Tichá souhlasí s použitím znaku obce Tichá v kombinaci se znakem
dobrovolných hasičů pro účel jednorázové výroby praporu pro SDH Tichá v rámci oslav 130. let
založení sboru.
Zastupitelstvo obce Tichá souhlasí s použitím znaku obce Tichá na webových stránkách
Českého rybářského svazu, z.s., místní organizace Frenštát pod Radhoštěm, IČ 18050174, DIČ
CZ18050174.
Zastupitelstvo obce Tichá bere na vědomí
rozhodnutí starostky obce Tichá č. 61/2019/1 - 74/2019/1,2.

5/100 Zastupitelstvo obce Tichá bere na vědomí Protokol o kontrole na výkon přenesené působnosti
na úseku matrik za období 20.04.2018 - 11.04.2019.
5/101 Zastupitelstvo obce Tichá bere na vědomí
a)
Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Mikroregion Frenštátsko, nám. Míru 1, 744 01
Frenštát pod Radhoštěm, IČO 75110971 za rok 2018.
b)
Zprávu o přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Frenštátsko,
nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, IČO 75110971 za rok 2018.
5/102 Zastupitelstvo obce Tichá schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci s Městem Kopřivnice, se
sídlem Štefánikova 1163/2, 742 21 Kopřivnice, IČ 00298077, na zajištění technické podpory
produktu spisové služby VERA-FLEXI a pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy.
5/103 Zastupitelstvo obce Tichá schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s firmou SWIETELSKY stavební
s.r.o., se sídlem Jahodová 60, 620 00 Brno, IČ 48035599, DIČ CZ48035599, na opravu místní
komunikace kolem mateřské školy v centru obce Tichá, cena díla 755 164 Kč bez DPH, 913 748
Kč včetně DPH a pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy.

BUĎME K SOBĚ OHLEDUPLNÍ
A RESPEKTUJME KLID V NEDĚLI A O STÁTNÍCH SVÁTCÍCH
Nastalo letní období a blíží se prázdniny. Mnozí z nás se již těší na grilování a
posezení s rodinou, známými či přáteli na svých zahradách či terasách. Jelikož
všichni z nás bychom tyto chvíli chtěli strávit v klidu a pohodě, chceme touto cestnou
opět připomenout dodržování klidu v neděli a o státních svátcích. Věříme, že pro
všechny z nás je velmi příjemné, když se alespoň jedenkrát týdně naše obec přiblíží
blaženému stavu ticha.
Sekat trávu nebo řezat dřevo celou neděli či v den státního svátku se nepovažuje za
příliš vhodné.
Pokusme se tedy navzájem respektovat a ctít klid alespoň v neděli a o státních
svátcích.
(Budeme velmi rádi, pokud bude tato výzva rozumně respektována k obecné
spokojenosti a nebude pak nutné vydávat obecně závaznou vyhlášku, která by již
obsahovala jisté sankce, jako je tomu již v nemálo obcích v naší republice.)

Ing. Petr Bordovský, místostarosta obce

Mateřská škola Tichá - školní rok 2018/2019
,,Výchova dětí je činnost, při níž musíme obětovat čas, abychom ho získali"
Jean-Jacques Rousseau
Školní rok jsme zahájili v pondělí 3. 9. 2018 s počtem 49 dětí - z toho 19 děvčat a 30 chlapců.
Předškolních dětí bylo v tomto školním roce 17. Do 1. třídy základní školy nastoupí 13 dětí. Čtyři
děti mají odročenou školní docházku.
Během celého školního roku jsme pro děti a rodiče připravili tyto akce:
* 8 divadelních představení v mateřské škole
* návštěva planetária v KD Tichá
* 6 návštěv knihovny ve Frenštátě pod Radhoštěm
* Školní výlet na Bílou s tématem,, Vzhůru na palubu"
* výlet do záchranné stanice v Bartošovicích
* Halloweenský den v mateřské škole
* Mikulášskou nadílku
* Vánoční nadílka v MŠ
* maškarní den v MŠ
* Velikonoční dílna
* Enkaustická dílna

Vystoupili jsme s dětmi na těchto akcích:
* Den pro Tichou
* Kácení máje
* Školní akademie
* Vítání občánků
* Vánoční besídka pro rodiče
* Den matek
Děti měly možnost navštěvovat kroužek anglického jazyka v MŠ, kroužek „Věda nás baví", ale
také plavecký výcvik ve Frenštátě pod Radhoštěm a lyžařský týdenní výcvik na Bílé. Předškolní
děti s rodiči se účastnily přednášek ,,Předškolákem v pohodě" ve spolupráci s pedagogy ze
Základní školy Tichá.
Dále jsme navštívili tyto akce:
* Švihadlový turnaj ve spolupráci se Základní školou Tichá
* Soutěž o nejrychlejšího běžce ve spolupráci se Základní školou Tichá
* Čtení předškolákům ve spolupráci s 5. třídou Základní školy Tichá
* Exkurze s předškoláky v 1. třídě Základní školy Tichá

Pořádali jsme také sběrové akce - sběr kaštanů a žaludů, pomerančové a citronové kůry, starého
papíru, víček od PET lahví pro Elišku, přičemž se většina dětí zapojila.

V měsíci červnu se uskutečnily naplánované poslední akce tohoto školního roku:
* návštěva mysliveckého dopoledne * ukázka dravých ptáků * výlet na dopravní hřiště do
Valašského Meziříčí a v poslední řadě jsme se 17. 6. 2019 rozloučili s našimi předškolními dětmi
na akci ,,Pasování předškoláků" ve spolupráci s Klaunem Pepínem Prckem a tím také oslavili
konec školního roku a přivítali blížící se letní prázdniny.
Děkujeme rodičům dětí z mateřské školy za spolupráci. Přejeme všem pohodovou dovolenou a
dětem krásné prázdniny.

Mateřská škola bude v době prázdnin uzavřena:
od 08.07.2019 – 16.08.2019
Veronika Palacká, vedoucí učitelka MŠ

Škola informuje:
Zápis do 1.ročníku
Ve čtvrtek 4.4.2019 proběhl zápis do 1.ročníku, dostavilo se 17 dětí - 12
chlapců a 5 dívek. Z toho byl čtyřem dětem navržen odklad školní docházky.
Předškoláci a jejich rodiče mohli v průběhu školního roku navštěvovat projekt
Předškolák, který pro ně připravili pedagogové školy. V něm si mohli
vyzkoušet přípravné činnosti, které budou rozvíjet dále v naší škole. Tímto
děkuji všem učitelům, kteří jednotlivé lekce přichystali.

Florbalový turnaj
Ve
čtvrtek
16.5.2019
proběhl na naší škole
florbalový turnaj. Akce
se zúčastnilo 6 škol –
Tichá,
Trojanovice,
Mniší, Lubina, Závišice,
Rybí.
Celé
dopoledne
jsme
viděli
skvělé
sportovní
výkony
od
všech zúčastněných hráčů
a hráček.
ZŠ Tichá reprezentovalo
družstvo
ve
složení:
Michal
Genzer,
Tomáš
Bok,
Adam
Bretšnajdr,
Jakub Pospíšil, Přemysl
Krpec,
David
Janáč,
Martin Štefek a Jakub
Kopečný.
Školy se v turnaji umístily v tomto pořadí: 1. ZŠ Rybí, 2. ZŠ Závišice, 3. ZŠ
Mniší, 4. ZŠ Tichá, 5. ZŠ Trojanovice, 6. ZŠ Lubina.
Děkujeme našim chlapcům za bojovný výkon a reprezentaci školy, děkujeme obci
Tichá za zajištění odměn pro všechny zúčastněné školy v turnaji a budeme se
těšit na další ročník florbalového klání.

PĚVECKÁ

SOUTĚŽ

Ve středu 10.dubna 2019 proběhla na naší škole již tradiční pěvecká soutěž.
Ze všech tříd jsme vybrali tři nejlepší zpěváky, kteří se utkali v
kategoriích podle věku:
0.kategorie: 1. třída
1.kategorie: 2. a 3.třída
2.kategorie: 4. a 5.třída.
Vítězové dvou starších kategorií postoupili do Frenštátu p. R.
na
Frenštátského zpěváčka, který proběhl 7.května 2019 a slavil už 20.ročník.
Naše děvčata Magdalena Hlaváčová, Amálie Kopečná, Silvie Kuchařová a Aneta
Rozumková oslnila nejen svým zpěvem a vybojovala v obou kategoriích 1. a 2.
místo. Děvčatům gratulujeme k úspěchu a děkujeme za reprezentaci školy.

Turnaj ve vybíjené
V úterý 28.5.2019 pořádala ZŠ Kopřivnice – Lubina turnaj ve vybíjené. Turnaje
se zúčastnilo celkem pět škol – ZŠ Lubina, ZŠ Tichá, ZŠ Lichnov, ZŠ Závišice
a ZŠ Mniší. Turnaj probíhal formou „každý s každým“.
Naši školu reprezentovalo smíšené družstvo 4. a 5. třídy – Krpec Přemysl,
Janáč David, Čajánek Jan, Štefek Martin, Bok Tomáš, Genzer Michal, Rozumková
Aneta, Bordovská Adéla, Jančová Marika, Mičulková Eliška a Kuchařová Silvie.
Se všemi školami jsme sehráli vyrovnaná utkání a o konečném pořadí nakonec
rozhodl větší počet vybitých hráčů. A také proto jsme obsadili až 4. místo.
Pořadí turnaje: 1. ZŠ Lubina, 2. ZŠ Lichnov, 3. ZŠ Mniší, 4. ZŠ Tichá, 5. ZŠ
Závišice.
Děkujeme žákům za reprezentaci školy.

POKOS v základní škole Tichá
Ve čtvrtek 6.6.2019 se v základní škole konal program pro žáky 4. a 5. třídy
pod názvem POKOS – příprava občanů k obraně státu.
Naši školu navštívili dva vojáci z povolání ze základny v Přáslavicích a
připravili si pro děti program ohledně armády České republiky. Dětem byla
představena armáda tak, jak funguje, jaké má zázemí, pracovní podmínky,
výzbroj aj. Po přednášce a debatě byl pro žáky připraven také venkovní
program, který byl rozdělený na dvě stanoviště. Na prvním stanovišti si děti
mohly vyzkoušet první pomoc na umělé figuríně pod dozorem. Na druhém
stanovišti museli žáci vytvořit dvojice a vyzkoušet si, jaké je navigování
kamaráda se zavázanýma očima pomocí vysílaček. Na závěr si každý mohl
vyzkoušet hledání s detektorem kovu. Každý byl od vojáků za svou snahu
odměněn. Program byl velice zajímavý, poučný a zábavný.
Mnohokrát děkujeme panu Břetislavu Jurkovi a jeho kolegovi ze základny
v Přáslavicích, kteří tuto akci pro naši školu zorganizovali a budeme se
těšit příští rok.
Bc. David Pavel

ZA SBĚR

- EXKURZE

Co dělat se starým papírem, novinami či letáky?
Zabalte, pověřte děti,
s větším nákladem pomohou rodiče, a hurá do školy.
I v letošním školním roce děti MŠ a ZŠ Tichá poctivě pracovaly. Odměnou jim
byla exkurze do Včelařského muzea, skanzenu v Chlebovicích a výrobny Marlenka
ve Frýdku-Místku. Expozice muzea je umístěna ve včelařsky naučném areálu Domu
včelařů, včetně včelařského skanzenu, naučného včelína a naučné zahrady. Děti
shlédly velmi poučný film o životě včel, dozvěděly se pár zajímavostí
z historie, svezly se „metrem“, ve speciálních kloboucích se síťkou
navštívily včelín a s malou drobností z místního obchůdku cestovaly do
nedalekého závodu Marlenka.
Ve velmi příjemném prostředí nejdříve namlsaly jazýčky z široké nabídky
zdejších produktů vyrobených téměř výhradně z českých ingrediencí, z galerie
prohlédly výrobu dortů, kuliček a potrápily průvodce mnoha zvídavými
otázkami.
Pro mnohé to byl den plný novinek, pro další doplněním znalostí a každopádně
krásný den prožitý s kamarády.
Mgr. Marcela Žingorová

ŠKOLNÍ AKADEMIE 2019

V pátek 7.června 2019 proběhla v Kulturním domě v Tiché akademie ZŠ a MŠ
Tichá. Vystoupily na ní děti a žáci ze všech tříd. Také se přidala školní
družina a pohybový kroužek Cool dance. Program akademie byl velmi bohatý.
Diváci mohli shlédnout celkem 13 zajímavých choreografií od Večerníčku přes
sportovní výkony až k moderním tanečním kreacím. V předsálí si hosté mohli
prohlédnout žákovské práce a fotografie ze školních akcí.
Děkuji všem, kteří se na tvorbě a organizaci celé akademie podíleli.

Mgr. Lucie Dobiášová

Spolek Tichánek informuje.…
Cvičení pro děti od 1 do 3 let
Od února se maminky se svými dětmi scházely každé úterý
v prostorách MŠ Tiché. Celkem absolvovaly 14 lekcí. Každá
lekce byla zahájena básničkou a tanečkem, následovaly hry a
na konci opičí dráha. Hodiny byly zaměřené na rozvoj
dovedností, řeči, manuální zručnosti, zlepšení představivosti a
drobné motoriky.
V dalším čísle zpravodaje Vás budeme informovat o
pokračování tohoto cvičení.
Děkujeme lektorce Ing. Mirce Chludové za vedení a věříme, že
v následujícím školním roce se přidají i další maminky
(tatínkové) se svými malými ratolestmi.

Nohejbalový turnaj
Komise pro mládež a sport při OÚ Tichá dne 25.5.2019 pořádala nohejbalový turnaj dvojic na
multifunkčním hřišti. Přihlásilo se celkem 5 družstev, které bojovaly každý s každým na dva
vítězné sety. Za ideálního letního počasí začal první zápas v 9:30 hod. Turnaje se zúčastnilo
i družstvo ze Senice na Hané a družstvo z Bílska, které prokázalo velké hráčské zkušenosti
a zaslouženě turnaj vyhrálo. Hlavní cena byla soudek piva a pohár. Pro hráče byl připravený
guláš a tekutiny, které byly nezbytné v teplém počasí.
V dalším roce plánujeme navázat na tuto vydařenou akci a věříme, že sportovních amatérských
nohejbalových nadšenců z Tiché přibude.
Nezbývá, než si přát pro II. ročník slunečné počasí, hojnost týmů, diváků a hezký sportovní
zážitek.

Poslední zápis tichavské kronikářky paní učitelky Olgy Brumovské.
„S majetkem Parmů přejal MNV i jejich park, který byl svého času prohlášen za národní.
Je škoda, že není peněz, času ani ochoty k jeho udržování. Rybník je znečišťován odpadky,
zaplevelen stulíkem a tak je tam mořen krásný leknín, jehož je každým rokem méně.
Padají hráze rybníka. Vrata do parku vyvrátili soudruzi autem při pořádání slavnosti, ale
nikdo je neopravil. Ovocnáři kácejí kvůli ovocným stromkům, jimiž některá místa v parku
osázeli, lísky a olše, pod kterými se držela vzácná čemeřice a lilie zlatohlavá. Brzy tu
nebude růsti nic, protože sem chodí lidé vykopávat vzácné květiny. Je a bude jich věčná
škoda. Ubývá i záplavy sněženek a jaterníků, protože je též trhá kde kdo. Drží se tu ještě
orlíček všech barev. Sem tam živoří zbytky okrasných keřů. Celý park volá po trošce péče,
když není možné ho v dnešním shonu udržet v původním stavu.“
V Tiché 12.1.1957

kronikářka Brumovská Olga

Co nového se v naší farnosti přihodilo?
Po postní době, která skončila velikonočními svátky,
oslavili 5. května v našem kostele tichavští hasiči svého
patrona, svatého Floriána. Na mši svatou přišli od hasičské
zbrojnice slavnostním průvodem za doprovodu hudby.
Svátek všech maminek nám 12. května zpestřily děti
z pěveckého sboru Tichavjánek z místní základní školy pod
vedením paní ředitelky Lucie Dobiášové. Krátkým pásmem
plným básniček a písniček popřály maminkám k jejich
svátku.
Ve velikonoční době také přijaly první svaté přijímání čtyři děti.
Slavností seslání Ducha Svatého skončila doba velikonoční.
Tradičně v tento den se v nejedné rodině smaží vajíčka, a
tak tomu bylo i na farní zahradě. 9. června po mši svaté
jsme tuto tradici, kterou zavedl pan farář Miroslav Horňák,
neporušili a pochutnali si na výborné vaječině, špekáčcích,
a spoustě slaných a sladkých dobrot, které napekly šikovné
ženské ruce.
Misijní klubko také nezahálí. Téměř každý pátek se děti schází na faře. Čtvrtou postní neděli
se konal v kostele Misijní jarmark. Od začátku roku děti vyráběly dekorace na velikonoční
svátky a celkem za své výroby získaly 4.800,- Kč. Tyto prostředky byly zaslány na konto
Papežských misijních děl.
Spoustu informací o tichavské farnosti, jak z minulosti, tak i současnosti, se dozvíte na
internetových stránkách www.fticha.webnode.cz.

VÝSLEDKY
TICHAVSKÝCH ZÁPASNÍKŮ

27.4.2019 TJ Lokomotiva Krnov
Velká cena Krnova 2019
Jméno
Aneta Řezníčková
Sofie Srněnská
Jakub Pospíšil

Věková kategorie
přípravka A
přípravka A
přípravka A

Hmotnostní kategorie
47 kg
41 kg
39 kg

Umístění
3. místo
4. místo
15. místo

4.5.2019 Praha
MČR mužů v zápase řecko-římském a volném stylu
Jméno
Věková kategorie
Martin Šoukal
muži
Martin Šoukal
muži

Styl
řecko-římský
volný styl

Hmotnostní kategorie
72 kg
41 kg

Umístění
9. místo
10. místo

25.5.2019 Nový Jičín
Memoriál Miroslava Rešla 2019 v zápase ve volném stylu
Jméno
Martin Holášek
Sofie Srněnská
Zdeněk Liška
Samuel Srněnský
Sebastián Srněnský
Barbora Svobodová
Daniel Bělohoubek
Matěj Svoboda
Damián Večeřa

Věková kategorie
přípravka C
přípravka B
muži
přípravka B
přípravka B
přípravka B
přípravka C
přípravka A
přípravka B

Hmotnostní kategorie
31 kg
52 kg
79 kg
25 kg
35 kg
28 kg
22 kg
35 kg
31 kg

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

Hmotnostní kategorie
25 kg
28 kg
52 kg
35 kg
31 kg
52 kg
31 kg
28 kg
22 kg

Umístění
1. místo
1. místo
1. místo
2. místo
2. místo
2. místo
2. místo
3. místo
3. místo

8.6.2019 Krnov
II.ročník Memorialu Míti Didimovského
Jméno
Samuel Srněnský
Rostislav Švihálek
Sofie Srněnská
Sebastián Srněnský
Martin Holášek
Pavel Černota
Damián Večeřa
Barbora Svobodová
Daniel Bělohoubek

Věková kategorie
přípravka B
přípravka B
přípravka B
přípravka B
přípravka C
přípravka B
přípravka B
přípravka B
přípravka C

Vyhodnocení družstev:
1. TJ Lokomotiva Krnov
2. SK Tichá
3. Zapaśniczy Klub Sportowy Gogolin (Polsko)

Petr Bordovský
předseda zápasnického oddílu

Zlatá srnčí trofej a Mladý ochránce přírody
V sobotu 25.5.2019 jsme s
dětmi z našeho mysliveckého
kroužku
vyrazili
do
Starojické Lhoty, abychom se
zúčastnili soutěží Zlatá srnčí
trofej
(ZST)
a
Mladý
ochránce přírody (MOP),
které organizovala Českomoravská myslivecká jednota z.s., okresní myslivecký spolek v
Novém Jičíně společně s Mysliveckým spolkem Starojická Lhota.
Soutěž ZST je specializovaná soutěž jednotlivců, chlapců a děvčat, kde se vyžadují vyšší
znalosti obecně o myslivosti a zvěři, z myslivecké zoologie, z péče o zvěř, zdravovědy,
botaniky, ochrany přírody, orientace a postřehu v terénu apod. Dělí se podle věku na
kategorie mladší a starší. Vítězové z jednotlivých kategorií postupují do národního kola.

Soutěž MOP v kategorii nejmladší, mladší a starší je soutěží tříčlenných hlídek s plněním
úkolů na jednotlivých stanovištích na tzv. lovecké stezce, kde členové hlídky získávají za
provedené úkoly v oborech znalostí ochrany přírody, orientace v terénu, zoologie, botaniky,
tábornických dovedností a zručnosti, zdravovědy a také různých sportovních disciplín např. střelby z luku, ze vzduchovky, překonávání terénních překážek, apod..
Soutěží se zúčastnilo celkem 111 dětí z 11 mysliveckých kroužků v Novojičínském okrese.
Přesto, že vedeme v Tiché myslivecký kroužek teprve prvním rokem a naše děti jako
nováčci soutěžily proti dětem, které myslivecké kroužky navštěvují několik let, naše
umístění pro nás bylo milým překvapením.
V soutěži ZST Viktorie Špačková v kategorii starších (6.-9.třída) obsadila 10. místo z
celkových 15. V kategorii mladších (3.-5. třída) obsadil Tomáš Bok 10. místo, Matouš
Mičulka 12. místo, z celkových 18.
V soutěži MOP skončilo na 10.místě z celkových 20 družstvo ve složení Kristýna Jurková,
Natálie Kociánová a Matouš Mičulka v kategorii mladších (3.-5.třída). V kategorii
nejmladší (do 2.třídy) se na 5. místě z 8 umístilo družstvo Mikuláše Boka, Daniela Koliby a
Antonína Špačka.
Všem dětem, které se soutěží zúčastnily, k jejich pěkným výsledkům gratulujeme a přejeme
jim, aby si i do budoucna pěstovaly kladný vztah k ochraně přírody!

Vedoucí mysliveckého kroužku - Jana Vaňková

V čase prázdnin a dovolených….
Čas prázdnin a dovolených bychom si rádi všichni užili pohodově a naplno, a to bez zbytečných
starostí a času stráveného na policii nebo v těch horších případech dokonce v nemocnici. V této
souvislosti Vám chceme připomenout několik doporučení a rad, abyste si čas volna užili opravdu
bez starostí.
Děti v tomto období tráví více času venku a mohou nastat chvíle, kdy musí doma zůstat samy,
bez dozoru dospělých. Pro děti je to velký krok k samostatnosti, který však sebou přináší svá
úskalí. Dětem může hrozit mnoho různých nebezpečí, kterým by měly umět předcházet a
v případě, že nastanou, tak by je měly umět správně řešit. Proto připomeňte dětem základní
pravidla bezpečnosti, že nesmí otevírat cizím lidem, bavit se s nimi nebo si od nich něco brát a už
vůbec ne s nimi někam chodit či k nim nasednout do vozidla. Bez dohledu dospělých osob by
děti neměly manipulovat s ohněm a s ostrými předměty. Připomeňte dětem, jak se mají chovat při
sportovních aktivitách, na silnicích nebo koupališti, aby nepřišly zbytečně k úrazu.
Doporučujeme, aby dítě mělo k dispozici mobilní telefon, který bude mít pořád u sebe, a to i
když půjde například ven s kamarády. Můžete tak být s dítětem nepřetržitě v kontaktu a mít
informace s kým a kde se momentálně nachází. V mobilním telefonu by dítě mělo mít uložena i
telefonní čísla na policii, záchrannou službu a hasiče, pokud by nastala stresové situace, může mít
problém si na tyto čísla vzpomenout. Pokud již děti užívají veřejné sociální sítě, měly by vědět,
že při komunikaci na sociálních sítích musí být ostražité a například informaci, že jsou doma
samy, by neměly nikdy zveřejňovat.
Další informace o bezpečném chování se děti mohou dozvědět např. z knižní publikace Policejní
pohádky, která je dispozici ve všech knihovnách v Moravskoslezském kraji. Více k projektu zde:
https://www.policie.cz/clanek/policejni-pohadky-policejni-pohadky-o-projektu.aspx
Odjezd na dovolenou si dobře naplánujte, předejdete tak stresovým situacím a přemýšlení, zda
jste uzavřeli všechna okna, vypnuli spotřebiče a řádně uzamkli vstupní dveře. Doporučujeme
nestahovat žaluzie, rolety, závěsy apod., aby domácnost nepůsobila opuštěně. Je dobré ze zahrady
a okolí rodinných domů uklidit žebříky, nářadí nebo jiné předměty, které se dají užít k vloupání.
K většímu klidu a pohodě přispěje, když si domluvíte občasnou kontrolu domova příbuznými
nebo dobrým sousedem a zároveň je požádejte o vybírání poštovní schránky. Můžete si pořídit
elektronické spínací zařízení, které podle nastavení rozsvítí světla, televizi apod. Vytváříte tak
zdání, že jste doma. Před cizími lidmi se raději o termínu Vaší dovolené nezmiňujte.
Pokud přesto dojde k vloupání do vašeho obydlí, oznamte to na linku 158 a do příjezdu policie
s ničím nemanipulujte. Obecně doporučujeme mít vyfotografované cenné věci, sepsaná výrobní
čísla cenných předmětů apod. Tyto informace pomohou policii v pátrání a rovněž usnadní vaše
jednání s pojišťovnou při likvidaci pojistné události.
Při svých letních cestách na dovolenou, za památkami a podobně, nenechávejte v zaparkovaném
automobilu žádné cennosti nebo osobní doklady. Při odchodu svůj automobil řádně uzamkněte a
nenechávejte otevřená žádná okna, a to včetně střešního. Neodkládejte na viditelná místa, jako
jsou sedadla a odkládací plochy, žádné cenné věci jako např. notebook, mobilní telefony,
fotoaparáty, příruční tašky či kabelky. Rovněž odložení peněženky, či mobilního telefonu na stůl
v kavárně nebo v zahradní restauraci se nemusí vyplatit, proto mějte své věci neustále pod
kontrolou nebo uschovány u sebe. Buďte ostražití při vybírání hotovosti z bankomatu. Zloději si
své oběti typují často právě zde.
Doufáme, že tato doporučení přispějí k příjemnému strávení Vašich volných dnů při prázdninách
a dovolených.
por. Mgr. Petr Směták, komisař

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

J U B I L A N T I:
Srdečné blahopřání – pevné zdraví, spokojenost a pohodu - všem
jubilantům dožívajícím se významných životních výročí v měsících
červenci a srpnu 2019:
70 let

Marie Krpcová
Ludmila Vaňková
Pavel Filip
Olga Jurečková

75 let

Jiřina Galková
Jindřich Vrobel
Emil Lupík
Amálie Fusová
Ludmila Kořánová

85 let

Marie Šablaturová

86 let

Aurelie Mikolášová
Karla Pospíšilová

89 let

Kamila Dovalová
František Hlaváč

90 let

Ludmila Hyklová

92 let

Marie Šenková

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

Žádáme občany, kteří si nepřejí zveřejňovat svá životní jubilea, aby toto oznámili na
obecní úřad - můžete osobně, zaslat poštou a případně napsat na emailovou adresu:
obecni.urad@ticha.cz.

Muzeum ve Frenštátě p. R. – výstavy a programy
ŘÍŠE PRASTARÁ, MOCNÁ I ZKROCENÁ
Les na Kravařsku mezi středověkem a industrializací.
Projekt získal cenu Gloria musaealis jako Muzejní výstava roku 2017.
Výstavní síň Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm.
Výstava potrvá do 1. září 2019.
VÍTEJTE V HÁJEMSTVÍ LESA
Doprovodný prázdninový program pro děti a mládež k výstavě Říše prastará, mocná
i zkrocená.
Účastníci se seznámí s obyvateli lesa, vyzkoušejí si určovat zvířecí stopy i rozpoznávat
hlasy ptáků. Součástí programu je i výtvarná dílna.
Ve čtvrtek 15. srpna 2019 ve 14.00 hodin.
Podkroví Muzea ve Frenštátě p.R.
Vstupné: 30,- Kč
Otevírací doba:
úterý - pátek 9.00 – 12.00, 13.00 – 16.00
sobota, neděle 9.00 – 15.00
www.muzeum-frenstat.cz

Přejeme všem spoluobčanům
pěkné prázdniny
plné sluníčka,
pohody,
odpočinku
a krásných zážitků.

Komise pro mládež a sport při OÚ Tichá
ve spolupráci s taneční školou Syrkovi
pořádá

Taneční pro dospělé
podzim 2019
aneb co jsme se naučili v předešlém roce
4.10, 11.10, 18.10, 1.11, 8.11, 22.11.2019
od 19:30 hod. do 21:00 hod.

vždy v pátek

6 lekcí / 1,5 hod.

Poslední lekce s živou hudbou a tanečním vystoupením

Místo: Kulturní dům Tichá
Cena kurzu: 1500Kč za pár
Takže pánové, oprašte sako,
nastudujte předem, jak si gentleman váže kravatu či motýlka,
vezměte partnerku a přijďte se připravit na plesovou sezónu!

Přihlášky zasílejte do 10.9.2018
sportovnikomiseticha@centrum.cz

sobota 20. července 2019 – hřiště SK Tichá

10. ročník Memoriálu Josefa Špačka +
gulášové slavnosti + večerní zábava
Turnaj čtyř týmů:
Trojanovice Bystré, SK Tichá,
Špakyho výběr, SK Staré Město
Zápasy od 10 hodin,
finálové zápasy: v 15:15 a 17:15 hodin

Zájemci o vaření guláše se mohou přihlásit
do 15.07.2019
na tel. č. 777 301 032 p. Markéta Krejčí

od 20:00 hodin hraje ARRION

Placená inzerce:

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

TELEFON 604 69 34 04

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, vydáno 700 ks
Č. 3/2019 vydáno k 30.06.2019, vychází jednou za dva měsíce, uzávěrka příštího vydání 14.08.2019
E-mail: obecni.urad@ticha.cz
Telefon: 556 858 128

