č.5/2016
„Obec občanům a občané obci“
Máme podzim a i zima a chladné dny již o sobě dávají vědět. Ochlazení
si vyžaduje topit a přitápět v nemovitostech. Vzhledem k tomu, že se i
v loňském roce objevovaly případy, kdy zplodiny z komínů obtěžovaly
nad míru obyvatele některých lokalit v Tiché, apeluji tímto na obsluhy
topenišť, aby vždy zvážily, co nechávají spalovat a zda se vůbec jedná
o palivo. Vzhledem k tomu, že Tichá se line údolím, věřte, že exhalace
nakonec dýcháme my všichni. Dalším dlouhodobým nešvarem je výskyt
volně se pohybujících psů po obci. Tímto jednáním se chovatel dopouští
přestupku,
a
především
se
vystavuje
finančnímu
postihu
také
v souvislosti s náklady, které musí zpětně po odchytu psa a jeho
umístění do útulku následně uhradit.
Obec připravuje podání žádosti o dotaci v rámci 40. výzvy dotačního
programu Operační program Životní prostředí na projekt „Pořízení
kompostérů pro obce Tichá a Bordovice“. Společně s obcí Bordovice se
bude obec snažit zajistit finanční prostředky na pořízení dalších
zahradních
kompostérů
pro
občany
Tiché
a
uživatele
zdejších
nemovitostí, přičemž
někteří z občanů již
využili v roce 2015
možnost vypůjčit si
s následným získáním darem pevný stabilní kompostér na svou zahradu.
S koncem září 2016 byl dokončen projekt kontejnerových stání - tedy
zpevnění ploch pod kontejnery na tříděný odpad. V centru obce bylo
součástí projektu taktéž vybudování dřevěného hrazení kontejnerového
místa. Další hrazení budou zřizována následně, a to především dle
požadavků obyvatelů bydlících v lokalitě s kontejnerovými místy.
Budování těchto ploch bude z větší části hrazeno přislíbenou dotací
z Operačního programu Životní prostředí.
Stále se objevují případy, kdy několikrát během krátké doby jsou
majitelé zemědělských pozemků žijících v Tiché oslovováni různými
firmami s nabídkou odkoupení těchto parcel. Vzhledem k tomu, že nelze
garantovat, že se jedná vždy o dobré úmysly kupujícího a že kupující
bude následně řádně na pozemcích hospodařit, vyzývám tímto občany
k obezřetnosti a k neukvapení se. V případě, že přesto máte zájem o
odprodání pozemků na katastru obce Tichá na Moravě, prosím o možnost
nabídnutí těchto pozemků ke koupi obci, a to především k zachování
územní integrity regionu s možností ovlivnit využívání těchto pozemků
ve snaze zachovat pozemky pro obhospodařování místními zemědělci.
V průběhu posledních dvou měsíců docházelo k povinnému přeštítkování
domovních popelnic červeným štítkem, který je součástí opatření v

rámci nové smlouvy k vývozu odpadů firmou AVE. Pokud přesto doposud
svou popelnici nemáte přeštítkovánu nebo si pořizujete popelnici
novou, obraťte se na obecní úřad, kde Vám bude nový kód přidělen. Bez
červeného štítku s kódem nebudou popelnice vyváženy.
Anketní lístky týkající se návrhů a podnětů z vaší strany ke
zvelebování obce byly v září zpracovány a výsledky jsou zveřejněny na
webových stránkách obce Tichá. Na prvních místech se objevují záměry
investičních charakterů, a to
vybudování cyklostezky směr Frenštát
p.R. a Kopřivnice a dále víceúčelového hřiště v centru obce, zřízení
5. třídy v ZŠ a chodníků. Některé z nových podnětů budou zapracovány
při aktualizaci do Rozvojového strategického dokumentu obce.
Ke Změně č. 1 územního plánu obce Tichá pouze opakuji, že lze
předpokládat v zimním období konání veřejného projednání, proto, pokud
se Vás změny v územním plánu obce Tichá týkají, žádám Vás o průběžné
sledování Úřední desky obce.
Vzhledem k převažujícímu počasí, které již příliš často nevpouští
slunce do našich tváří, přeji Vám, ať Vás zahřívají dobré skutky,
které denně vykonáváte, aniž si to uvědomujeme. Vždyť i práce
v zaměstnání i doma je ku prospěchu nejen Vám, ale i ostatním kolem
Vás.

Děkuji Vám za pozornost, s pozdravem
Tel. kontakt:

tel. 723 990 520

Mgr. Michaela Štefková,
starostka obce
email:

starosta@ticha.cz

Tiskové zprávy
Během letních měsíců došlo v Tiché k realizaci projektu
Tělocvična-nutná renovace podlahy a osvětlení. Hned po
ukončení školní docházky započaly v červenci 2016
v tělocvičně práce na demontáži původního zářivkového
osvětlení včetně odstranění azbestových desek nacházejících se ve stropech tělocvičny. Stropní
výplň byla nahrazena deskami z protipožárního
sádrokartonu a následně byla namontována nová
LED svítidla, která by měla být výkonnější a přitom
úspornější. Během srpna se poté dočkala oprav i
velmi poškozená původní doposud neopravovaná
sportovní podlaha, která byla přebroušena a
opatřena novými nátěry sportovním lakem.
Celkové náklady na opravu vnitřní části tělocvičny
dosáhly v rámci projektu Tělocvična-nutná
renovace podlahy a osvětlení cca 450 tisíc korun,
přičemž
160 tisíc
pokryla
dotace
Moravskoslezského kraje v rámci dotačního
programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2016.

Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR vyhlásilo
v prvním pololetí tohoto
roku výzvu v Operačním
programu Životní prostředí
2014-2020 se zaměřením
na protipovodňové projekty. Obec Tichá uspěla s podáním žádosti o dotaci v 35. výzvě
OPŽP – varovné a hlásné systémy, digitální povodňové plány, a to s maximální výší
podpory 70 procent z celkových způsobilých výdajů na projekt „Zpracování digitálního
povodňového plánu a vybudování varovného výstražného systému ochrany před
povodněmi pro obce Tichá a Kunčice pod Ondřejníkem.” V průběhu roku 2017 by měla
obec Tichá ve spolupráci s obcí Kunčice p. O. vybudovat varovný informační a lokální
výstražný systém včetně digitálních povodňových plánů pro obě obce.
Tiskové zprávy zhotovila: Mgr. Michaela Štefková, obec Tichá

Usnesení č. 14/2016 ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 14.09.2016:
Zastupitelstvo obce Tichá v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném
znění:
14/286: 1) určuje ověřovateli zápisu p. Věru Špačkovou a Bc. Stanislava Palackého,
zapisovatelkou p. Ludmilu Havlovou.
14/287: 1) schvaluje program zasedání zastupitelstva obce
14/288: 1) bere na vědomí kontrolu usnesení č. 13/2016 ze dne 27.06.2016
14/289: 1) schvaluje návrh Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
mezi Moravskoslezským krajem se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ
70890692, DIČ CZ70890692, a obcí Tichá na poskytnutí investiční dotace
v maximální výši 225 000 Kč účelově určenou na financování uznatelných nákladů
spojených s pořízením dopravního automobilu pro jednotku SDH Tichá a pověřuje
starostku obce k jejímu uzavření. Smlouva bude uzavřena za podmínky, že
zastupitelstvo kraje rozhodne o poskytnutí dotace.
14/290: 1) schvaluje návrh Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
mezi Moravskoslezským krajem se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ
70890692, DIČ CZ70890692, a obcí Tichá na poskytnutí investiční dotace
v maximální výši 206 000 Kč účelově určenou na financování uznatelných nákladů
„Projektová dokumentace – Revitalizace budovy č.p. 261 v Tiché“.
14/291: 1) souhlasí se zakoupením nového navijáku pro lesní hospodářství z prostředků obce.
2)
souhlasí s podáním žádosti o dotaci z prostředků SZIF na pořízení uvedeného
navijáku.
14/292: 1) schvaluje podání žádosti o dotaci z prostředků OPŽP na pořízení kompostérů ve
spolurealizaci a spolufinancováním s obcí Bordovice.
2)
schvaluje v případě schválení finanční podpory na realizaci projektu „Nákup
domácích kompostérů“ finanční spoluúčast v minimální výši 15% způsobilých
výdajů a 100% výši nezpůsobilých výdajů projektu a zařazení tohoto financování
do rozpočtu obce příslušného realizačního roku 2017.
14/293: 1) schvaluje dle Smlouvy o spolupráci při řešení systému financování veřejné osobní
dopravy uzavřené mezi obcemi okresu Nový Jičín ponechání částky na účtu
sdružených prostředků pro snížení částky jednotlivých obcí na r. 2017.
14/294: 1) schvaluje Kupní smlouvu s R.M, Frýdek-Místek, o vykoupení pozemku parc. č.
2113/2 k.ú. Tichá na Moravě ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 947 m2,

14/295: 1)

14/296: 1)

14/297: 1)
14/298: 1)
2)
14/299: 1)
14/300: 1)
14/301: 1)

celková kupní cena 18 940 Kč, obec Tichá uhradí náklady podání návrhu vkladu
vlastnického práva do katastru nemovitostí a úhradu daně z nabytí nemovitých věcí.
schvaluje rozpočtové opatření č. 16/2016.
1. Zapojení nepředvídaných příjmů do rozpočtu obce:
a) Příjmy:
Bez ODPA
Pol. 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ
220.900,00 Kč
ODPA 1032 Podpora ostatních produkčních činností (LH)
Pol. 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (prodej dřeva)161.500,00 Kč
ODPA 3729 Ostatní nakládání s odpady (pokuta ČIŽP)
Pol. 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů
5.000,00 Kč
Příjmy celkem
387.400,00 Kč
b) Výdaje:
ODPA 1032 Podpora ost. prod. činností (LH-naviják,těžba,…) 387.400,00 Kč
Výdaje celkem
387.400,00 Kč
2. Přesuny prostředků v rámci ODPA:
Výdaje:
ODPA
6409 Ostatní činnosti j. n.-nespecifikované rezervy
-2.009.300,00 Kč
2212 Silnice (opravy a údržba místních komunikací)
370.000,00 Kč
3111 Mateřské školy (radiátory,okapy,…)
50.000,00 Kč
3113 Základní školy (opravy hosp.budovy u ZŠ)
50.000,00 Kč
3392 Zájm. činnost v kultuře (kult. akce,údržba KD,pódium,..) 150.000,00 Kč
3412 Sportovní zařízení v majetku obce (tělocvična,fotbal.hřiště) 300.000,00 Kč
3421 Využití volného času dětí a mládeže
20.000,00 Kč
3612 Bytové hospodářství (projekt sociální byty)
75.000,00 Kč
3613 Nebytové hospodářství (sociálky Fojtství,střecha dílna,)
330.000,00 Kč
3639 Kom. služby a úz. rozvoj (nákup pozemků,ván. osvětlení) 35.000,00 Kč
3745 Péče o vzhled obcí a veř. zeleň (sekačka,údržba parku)
350.000,00 Kč
4357 Domovy pro osoby se zdravotním postižením (dar Karmel) 14.800,00 Kč
4359 Ost. služby a činnosti v oblasti soc. péče
(dar Stř.soc.služeb Kopřivnice)
5.000,00 Kč
4379 Ost. služby a činnosti v oblasti soc. prevence
(dar SONS N.Jičín,OS při DC Kopř.)
9.500,00 Kč
5512 Požární ochrana (nové has. auto)
250.000,00 Kč
(Výše příjmů a výdajů rozpočtu se těmito přesuny nemění.)
bere na vědomí informaci o vydaných rozhodnutích starostky obce č. 180, 181,
182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197,
198/2016.
bere na vědomí informaci ohledně jednání v rámci změny č. 1 ÚP obce Tichá.
bere na vědomí zápis VSK-01-2016 o provedené kontrole hospodaření s prostředky
obce v Základní škole a mateřské škola Tichá, příspěvkové organizace.
bere na vědomí zápis VSK-02-2016 o provedené kontrole hospodaření s prostředky
obce u TJ Sokol Tichá.
bere na vědomí zápis F-1/2016 o provedené kontrole v pokladně obce.
bere na vědomí usnesení finančního výboru ze dne 01.09.2016.
bere na vědomí vyhodnocení ankety „Hledáme TRIO podnětů/návrhů na zvelebení
obce Tichá“.

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

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

 Termíny vývozu popelnic a tříděných odpadů fa AVE CZ odpadové
hospodářství s.r.o., provozovna Frýdlant n. O. v měsících listopadu a
prosinci 2016:
- popelnice:
(vždy středa, sudý týden)
listopad
02.11.,
16.11.,
30.11.2016
prosinec
14.12.,
28.12.2016

 02.11.2016 od 8:00 do 14:00 hodin – ODSTÁVKA VODY!!!
SmVaK oznamují plánovanou odstávku vody na vodovodní síti z důvodu
výměny vodoměrné šachty u požární zbrojnice.
Z tohoto důvodu bude zastavena dodávka vody v úseku od požární zbrojnice
směrem na dolní konec.
 KONTROLA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ:
Obracíme se na Vás s prosbou o nahlášení poruch veřejného osvětlení,
hlavně je nutné nahlásit světla, která tzv. blikají. Problémy s osvětlením
můžete nahlásit osobně na obecním úřadě, případně napsat na email:
obecni.urad@ticha.cz, anebo zavolat na tel. č. 556 858 128.
 Odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů:
ČEZ Distribuce, a.s., žádá vlastníky a uživatele dotčených pozemků o
odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a
spolehlivé provozování distribuční soustavy. Zásah proveďte do 15. listopadu.

Stejně tak žádáme o provedení údržby zeleně zasahující do místních
komunikací. Zamezí se tak problémům nejen při svozu komunálního odpadu,
ale také při provádění zimní údržby těchto komunikací.
 Kalendář obce Tichá na r. 2017 – dvoutýdenní:
V letošním roce opět připravujeme vydání kalendáře obce na r. 2017
s fotografiemi p. Petra Šiguta. Kalendář bude hotov asi do konce měsíce
listopadu, pak si jej budete moci zakoupit na obecním úřadě. Bližší
informaci o možnosti zakoupení kalendáře vyhlásíme v obecním rozhlase a
zveřejníme na webu obce.
 Termíny zasedání zastupitelstva obce Tichá do konce roku 2016:
15. zasedání
- ve středu 16.11.2016
16. zasedání
- ve středu 14.12.2016
vždy v 17 hodin v kulturním domě – program bude upřesněn na pozvánce.

Vyhodnocení ankety
"Hledáme TRIO podnětů / návrhů na zvelebení
obce Tichá"
Všem, kteří se ankety zúčastnili, tímto děkujeme !
SOUČET
HLASŮ

%
podíl Pořadí

Cyklostezka Tichá - Frenštát p.R.

106

20%

1.

Vybudování páté třídy v prostorách ZŠ / Navýšení kapacity MŠ

78

15%

2.

Cyklostezka Tichá - Kopřivnice

51

10%

3.

Víceúčelové sportovní hřiště v centru obce

42

8%

4.

Výstavba / rekonstrukce chodníků

40

8%

4.

Odkanalizování obce

38

7%

5.

Dům pro seniory

35

7%

5.

Oprava místních komunikací

29

5%

Finanční podpora domovních ČOV

21

4%

Rozšíření vodovodní sítě

19

4%

Rekonstrukce / výstavba veřejného osvětlení

16

3%

Park pro seniory - přírodní fitness

13

2%

Přechod pro chodce

13

2%

Oprava obecních budov

12

2%

Likvidace opuštěných chátrajících budov

11

2%

Prostory pro volnočasové aktivity dětí / Nízkoprahové zařízení

7

1%

531

Konec 1. světové války
V pátek 11. listopadu
uplyne 98 let od
ukončení 1. světové války. Jako vzpomínku na
oběti tohoto i ostatních válečných konfliktů
oslaví mnoho zemí na celém světě takzvaný
Den válečných veteránů.
Také v naší obci si tento významný den připomeneme pietním setkáním nedaleko hasičárny u
pomníku padlých v 1. světové válce.
Přijďte také Vy uctít památku padlých i žijících hrdinů, kteří riskovali své životy ve válkách,
bojovali za svobodu, pravdu a demokracii.

Pietní setkání u pomníku padlých se uskuteční
v pátek 11.11.2016 v 11 hodin a všichni jste na něj srdečně zváni.

Z kroniky obce:

Stalo se před 100 léty …

Dne 5. října 1916 ubytováno v Tiché 106 polských židů, kteří nuceni byli před postupujícími Rusy
z východní Haliče uprchnouti. Byla to pro Tichou pravá egyptská rána. Ubožáci tito hladem a
cestou utrmáceni a zeslábli ubytováni byli ve všech prázdných bytech a všechna jejich podvýživa
a bída, špína, zavinily, že již 16. října vypukla mezi nima tyfová epidemie, na niž čtyři zemřeli a
v jednom rohu nového hřbitova pohřbeni byli. Epidemická nemocnice zřízena byla v bytě u
cihelny p. Parmy.
Dne 18. října 1916 přišli vojáci do vsi, vylezli na věž kostelní, rozbili kladivy zvon sv. Mikuláše,
shodili z věže a odvezli, aby užito bylo kovu k lití děl. Tak se dělo ve všech okolních obcích a na
kostelních věžích zůstalo jenom po jednom zvonu. Došlo také na cínové píšťaly u varhan.

SmVaK Ostrava mění čísla zákaznické i
poruchové linky!
Od 01.10.2016 bezplatná zákaznická i poruchová linka!
Zákaznická linka na novém čísle

800 292 400

Jsme Vám k dispozici v pracovních dnech od 7:30 do 18:00 hodin!

Poruchová linka na novém čísle

800 292 300

Je v provozu 24 hodin denně.
Potřebujete pomoci se záležitostmi týkajícími se pitné nebo odpadní vody?
Volejte zdarma zákaznickou nebo poruchovou linku SmVaK Ostrava.

Prohlídka Legiovlaku
Dne 6. září vyrazili všichni žáci naší školy na exkurzi do Ostravy. Čekala nás prohlídka
Legiovlaku, což je vlak, kterým téměř před sto lety cestovali českoslovenští legionáři přes
celé Rusko, aby se mohli vrátit z bojů 1. světové války domů.
Po příjezdu na nádraží se nás ujali průvodci v legionářských uniformách, kteří nás
prováděli jednotlivými vagóny a dozvěděli jsme se od nich hodně zajímavých věcí nejen o
vlaku, zbraních a bojích, ale také o životě legionářů.
Celý vlak má dvanáct vagónů, například vagón velitelský, obytný, zdravotní, obrněný,
poštovní a další. Prohlédli jsme si vybavení vozů, uniformy, zbraně, věci každodenní
potřeby a mnoho dalších exponátů. V jednom z vagónů jsme viděli dokumentární film o
legionářích v Rusku.
Nejvíce nás zaujal zdravotní vagón, ve kterém na lehátkách leželi zranění vojáci (což byly
samozřejmě figuríny) a viděli jsme také lékařské nástroje, léky, protézy a další vybavení
z doby před sto lety. Hlavně klukům se líbil obrněný vagón plný různých zbraní. Během
prohlídky jsme si mohli některé exponáty osahat a pan průvodce nám dokonce půjčil
jednu z vystavených zbraní.
Nakonec jsme navštívili prodejní vagón, kde si někteří z nás koupili odznaky, časopisy ,
pohlednice nebo nějaké další upomínkové předměty.
Exkurze byla velice zajímavá a už se těšíme na další školní akce.
Žáci 5. třídy ZŠ Tichá

Škola informuje
Ve čtvrtek 1. září 2016 jsme slavnostně zahájili nový školní rok. Do školních lavic
poprvé usedlo 19 prvňáčků, z toho 9 chlapců a 10 děvčat. Od paní učitelky Markéty
Bužkové dostali na uvítanou deníček a paní Lucie Jurková, předsedkyně Unie rodičů,
z.s., jim předala balíčky se školními potřebami.
Velmi příjemným zjištěním nejen pro žáky, zaměstnance školy, ale i rodiče prvňáčků
byla proměna tělocvičny. Během prázdnin zřizovatel školy Obec Tichá v rámci
programu Podpora obnovy a rekonstrukce venkova Moravskoslezského kraje zajistil
kompletní výměnu osvětlení a renovaci podlahy v tělocvičně.
Ilona Hrdá, ředitelka školy

Farní okénko
Za chvíli tu máme advent a budeme prožívat další nový církevní rok.
Můžeme tak znovu začít prožívat lépe i svůj život — zakoušet, že Ježíš není jen
nějaká známá či neznámá osobnost z minulosti, ale že žije v nás a přichází stále
mezi nás, že je stále přítomný mezi námi, jenom jiným způsobem, než tehdy před
dvěma tisíci lety.
Ježíše nepoznali dříve v tom malém dítěti nebo potom v dospělém tesaři a
bez víry v něj ho nepoznáme ani my dnes. Všechny generace lidí mohly tehdy,
můžou dnes a budou moci zítra zakoušet vztah s Ježíšem.
Ve víře tak poznáváme, že křesťanství není náboženství, které nás učí, co
se kdysi stalo, nebo které nás o něčem jen informuje, ale že je náboženstvím
všech věků, každé doby, a že každý z nás píšeme v konkrétní době na
konkrétním místě svým osobním životem dějiny spásy.
Když
prožíváme
liturgický
rok
v církvi,
prožíváme
Ježíšovo
zpřítomňování zde ve světě a žijeme tak s Ježíšem. Stáváme jeho posluchači a
dalšími učedníky, kdy se ta jeho přítomnost uskutečňuje především při každé mši

svaté, ve které znovu a znovu prožíváme Ježíšovo narození, posloucháme jeho
kázání, jsme s ním při společné hostině – eucharistii, a prožíváme s ním i jeho
smrt a zmrtvýchvstání.
Teď budeme prožívat především očekávání na jeho příchod, když pomalu a
jistě vstupujeme do dalšího začínajícího liturgického roku svého života
s Ježíšem. Znovu můžeme vnímat hlouběji svůj život s Bohem a v Bohu, skrze
Ježíšovy rady a napomenutí, stejně jako to zakoušeli i kdysi očekávající lidé, i
tolik lidí potom až do dneška.
Důležité je vytrvat jak v očekávání, tak i potom v následování Ježíše.
Proto si máme zapamatovat hlavně Ježíšovo adventní slovo „bděte“, což je to
nejdůležitější pro každého z nás, vždyť velmi dobře víme, jak umíme tak snadno
zaspat i v bdělém stavu ten svůj život, že najednou uběhne další rok a my
máme třeba spoustu nových věcí, mnozí i nových informací, ale naše srdce
nemá nic a podřimuje a tápe.
Určitě v duchovním životě neplatí - kdo spí, nic nepokazí, neboli - kdo nic
nedělá, nic nepokazí. To jistě nebude stačit pro naši věčnou budoucnost, která se
nám jednou stane věčnou přítomností. Poznáme, jak jsme někdy byli až moc
ospalí pro duchovní věci a až moc čilí pro to světské, či dokonce pro zlo.
Přeji požehnaný advent – probouzení ducha.
P. Miroslav Horňák

Běh o pohár starostky obce Tichá - konaný 16. září 2016 - 1.místa
Další umístění můžete vyčíst na webu obce Tichá. Počasí krásně
vyšlo, všichni se bavili a můžeme si jen přát, aby i příští ročník se
vydařil alespoň tak, jako letošní. Všem děkuji za účast.
Mateřinka - dívky
Krpcová Natálka

10,35

1. třída - dívky
Čuntová Eva
3. třída - dívky

16,21

2,51:83

5. třída - chlapci
2,33:4
Rozsíval Jan
6

4,10:07

8. a 9. třída - chlapci
4,07:9
Geryk Lukáš
0

10,24:40

Rodiče - muži
8,16:5
Martiňák Jiří
0

Rodiče - ženy
Kocourková Dana

Kopečný Jakub

1,07:18

8. a 9. třída - dívky
Chýlková Patricie

11,46

3. třída - chlapci
1,13:7
Hanuš Marek
4

5. třída - dívky
Hopová Martina

Bok Mikuláš

1. třída - chlapci
16,70

Udvarosová Barbora

Mateřinka - chlapci

Předškoláci - dívky
Rozumková Eliška

11,08

2. třída - dívky
Harabišová Zuzana

47:42

1,19:37

6. a 7. třída - dívky
Gilarová Kateřina

2,18:02

Dorost do 18 let - chlapci
Veselý Matěj

Krpec Jan

9,95

2. třída - chlapci

4. třída - dívky
Boková Markéta

Předškoláci - chlapci

3,22:67

Genzer Michal

42,38

4. třída - chlapci
Novák Lukáš

1,14:60

6. a 7. třída - chlapci
Kořán Lukáš

2,36:80

Profi - muži
Krpec Lukáš

10,47:88

VÝSLEDKY
TICHAVSKÝCH ZÁPASNÍKŮ
5.6.2016 Krnov
XXIV. ročník Memoriálu Oldřicha Mrázka v zápase řecko – římském
Jméno
Věková kategorie
Hmotnostní kategorie
Přemysl Krpec
přípravka
35 kg
Ondřej Váša
přípravka
35 kg
Jakub Konvička
přípravka
39 kg
Lukáš Novák
přípravka
31 kg
Denis Cibulec
přípravka
35 kg

Umístění
4. místo
6. místo
8. místo
10. místo
10. místo

11.6.2016 Ostrava
XV. ročník Memoriálu J. Klepca v zápase ve volném stylu ml. žáků, žáků, juniorů a seniorů
Jméno
Věková kategorie
Hmotnostní kategorie
Umístění
Jakub Konvička
přípravka
39 kg
2. místo
Martin Šoukal
senioři
70 kg
4. místo
Ondřej Váša
přípravka
35 kg
4. místo
Přemysl Krpec
přípravka
35 kg
5. místo
Jan Rozsíval
přípravka
35 kg
7. místo
Lukáš Novák
přípravka
31 kg
7. místo
V sobotu 2. června 2016 se v matičce Praze konalo Mistrovství České republiky v zápase ve volném
stylu kadetů. Na tomto mistrovství se podařilo Václavu Petrovi získat titul vicemistr České republiky
v hmotnostní kategorii do 100 kg.
17.9.2016 Prievidza - SLOVENSKO
44. ročník Medzinárodného turnaja mládeže a priateľstva v zápasení voľným
Jméno
Věková kategorie
Hmotnostní kategorie
Umístění
Martin Šoukal
senioři
70 kg
2. místo
Dne 24.9.2016 jsme po velice dlouhé době v naší obci uspořádali Turnaj malých zápasníků v zápase ve
volném stylu. Na tomto turnaji se naši borci před domácím publikem snažili podat co nejlepší výkon a
vybojovali následující umístění:
Jméno
Věková kategorie
Hmotnostní kategorie
Umístění
Sebastián Srněnský
přípravka C
20 kg
1. místo
Samuel Srněnský
přípravka C
20 kg
2. místo
Přemysl Krpec
přípravka B
39 kg
1. místo
Jan Rozsíval
přípravka A
35 kg
1. místo
Ondřej Váša
přípravka A
35 kg
3. místo
Lukáš Novák
přípravka B
35 kg
3. místo

Jakub Konvička
David Janáč

přípravka A
přípravka B

39 kg
28 kg

3. místo
4. místo

Zdeněk Liška, Jiří Kundrát, Pavel Bordovský, Jan Rozsíval, Mirek Liška, Ondřej Váša, Přemysl Krpec,
Jakub Konvička, Václav Petr, Petr Bordovský, Zdeněk Srněnský, Samuel Srněnský

8.10.2016 NIVNICE
Memoriál Václava Hromčíka v zápase řecko – římském
Jméno
Věková kategorie
Hmotnostní kategorie
Přemysl Krpec
přípravka
35 kg
Jakub Konvička
přípravka
39 kg

Umístění
4. místo
4. místo

Druhou říjnovou sobotu se současně konalo Mistrovství České republiky seniorů v zápase ve volném
stylu v Ostravě. Zde se nejvíce dařilo Martinu Šoukalovi, který obhájil loňskou bronzovou medaili
v hmotnostní kategorii do 70 kg. Těsně před pověstnou vítěznou bednou skončil pro zranění Jiří Zátopek
v hmotnostní kategorii do 130 kg a obsadil místo čtvrté.

Petr Bordovský, Martin Šoukal, Jiří Zátopek

Petr Bordovský, předseda zápasnického oddílu

spolek TICHÁNEK, z. s. informuje …
Dne 11. září uplynulo již pět let od doby, kdy vznikl spolek TICHÁNEK. A
stalo se tradicí, že si tuto událost společně s vámi připomínáme na zábavném odpoledni,
které se díky příznivému počasí opět mohlo uskutečnit na fotbalovém hřišti.

Den pro Tichou

si i letos našel mnoho
příznivců. Program byl bohatý a návštěvníkům
nedal vydechnout od jeho zahájení až po
zakončení ve večerních hodinách.
Představily se děti z mateřské i základní školy,
místní pěvecký sbor Šátek a malé gymnastky
z TJ Frenštátu pod Radhoštěm. Děti potěšilo
pohádkové divadelní představení, ke konci
programu rozproudila účastníky čtyřčlenná
nadějná skupina ŽÁROVKY z Frýdku-Místku,
která zahrála vlastní písně napříč folkem a popem.
V rámci tohoto odpoledne jste se mohli zúčastnit slosovatelné ankety, která byla
věnována vašemu hodnocení společenského života v naší obci. Celkem jste odpovídali na
čtyři otázky a tak jsme po vyhodnocení zjistili, že nejraději navštěvujete akce pro děti,
fotbalová utkání, Den pro Tichou či Běh o
pohár starostky. V obci byste uvítali
častější filmové a divadelní představení
nebo
koncerty,
v rámci
Moravskoslezského kraje pak mimo jiné
nejvíce navštěvujete divadlo v Ostravě.
Poslední otázka byla věnována vašemu
přání pro obec (které by se splnilo
prostřednictvím kouzelného dědečka).
Nejvíce hlasů bylo pro cyklostezku, na druhém místě se umístil bazén nebo koupaliště.
Ovšem měli jste také zvláštní přání, jako například, aby byla Tichá hlavním městem ČR
nebo aby v potoku teklo pivo .
Po celé odpoledne také probíhal bohatý doprovodný program - skákací hrady,
projížďka na koních a výtvarná dílna. Všichni měli také možnost prohlédnout si hasičský
vyprošťovací vůz Tatra 815 AV15/20 z Hlučína, malí hasiči z místního SDH Tichá předvedli
ukázku hasičského útoku.
Věříme, že se vám toto odpoledne líbilo a zachováte nám přízeň i při dalších akcích.
Začátkem října také proběhl Bazárek dětských věcí. Pro velký zájem se konal
v kulturním domě a zboží nabízelo přes osmdesát osob. Těší nás, že většina oblečení a
věcí, které k prodeji zprostředkováváme, jsou v takovém stavu, že ještě dobře poslouží.
Velké poděkování patří všem dobrovolníkům, kteří pomáhají jak při přijímání věcí, tak
především při kompletaci věcí.
Informace o spolku naleznete na internetových stránkách: www.tichanek.iplace.cz

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
listopadu a prosinci.
70 let

Josef Neplech

75 let

Marta Šabatová
Stanislav Knoll
Josef Pavelka

85 let

Zdeněk Bílek
Jarmila Hášová

90 let

Josefa Holubová

92 let

Dobromila Havláková
Jiřina Hoffmannová
Božena Majerková

93 let

Kristina Havlová

94 let

Božena Havlová

100 let

Božena Vaňková

55 let manželství – Smaragdovou svatbu – oslavili

Bohumír a Milada G o c h o v i
Blahopřejeme!!!
********************************************************

Milí čtenáři, obyvatelé Tiché,
soubor "ŠÁTEK" funguje pátým rokem a schází se v klubu důchodců každou
středu v 17:30 hodin. Zpíváme lidové a umělé písně pro radost. Přidejte se k nám.
Jsme rády, že se vám naše zpívání líbí. Písničkou o Tiché, jíž jsme autorem, jsme
vás chtěly potěšit a připomenout, co všechno tu máme, že nelenošíme i když jsme
malá, dlouhá vesnice.
A víte, že je statisticky dokázáno - jak se o tom zpívá i v pohádce - že slunce
vyjde každé ráno a i když je tma jako v ranci, noc nemá celkem žádnou šanci ?!?
V každém z nás je kousek tohoto slunce! Nechme se jim přivést k radostnému
zpívání!
Přejeme hezký den všem - pěvecký soubor "ŠÁTEK" v Tiché
----------------------------------------------------------------------------------

Akce v kulturním domě
05.11.2016

KOSTRČ
- divadelní představení ochotnického spolku „Divadlo u lípy“
z Ostravy
Divadelní hra Kostrč má jedinou ambici: pobavit diváka.
- od 17:00 hodin, vstupné 50 Kč

19.11.2016

HUBERTSKÝ

VEČER

- hudba PAZUŘI
- od 19:00 hodin

26.11.2016

Filmový den
- bližší informace na následné samostatné
stránce
- vstupné dobrovolné

10.12.2016

Adventní koncert

- Komorní orchestr Kopřivnice
- od 17:00 hodin, vstupné dobrovolné

--------------------------------------------------------------------------------Na webových stránkách obce Tichá naleznete odborný článek –
Jak a proč odstraňovat jmelí…?
Z důvodu zvyšující se intenzity plošného napadení dřevin jmelím se obracíme
na vlastníky, kteří na svých pozemcích evidují výskyt jmelí, aby se z důvodu
zmírnění jeho šíření pokusili eliminovat jeho výskyt.
Je doporučeno odstraňovat jmelí ořezem větví s trsy jmelí (vylamováním se nezabrání jeho
dalšímu šíření). V případě napadení více než 50% objemu koruny přistoupit ke kácení dřevin,
pokud nejde o významné stromy. Více na webových stránkách obce.

Unie rodičů při ZŠ a MŠ v Tiché, z.s., připravuje:

30. října 2016

Lampiónový průvod
16:45

sraz před obecním úřadem

17:00

vyjde průvod s lampióny na fotbalové hřiště

(připravte si lampiony pro své děti)
17:30

2. prosince 2016

miniohňostroj

Mikulášská pohádka

– myška Klárka, veverka Terka
a zakletý

Mikuláš

V 17:00 hodin v kulturním domě

***********************************************************************
Muzeum ve Frenštátě p. R. – výstavy a programy
HISTORIE A SOUČASNOST OCHOTNICKÉHO DIVADLA VE FRENŠTÁTĚ
Výstava k 180. výročí počátku ochotnického divadla ve Frenštátě p. R.
Vernisáž výstavy úterý 15. listopadu 2016 v 17.00 hodin ve výstavní síni Muzea ve Frenštátě p.R.
Výstava potrvá do 15. února 2017.
ČTVRTEČNÍCI:
HLEDÁNÍ LAŠSKA
Historický, etnografický a kulturní pohled na region Lašsko.
Přednáší PhDr. Václav Michalička, Ph.D.
Ve čtvrtek 10. listopadu 2016 v 17.00 hodin.
Podkroví Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm.
Vstupné: 30,- Kč.
SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ CENY SV. MARTINA
Ve čtvrtek 1. prosince 2016 v 17.00 hodin.
Výstavní síň Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm.
Otevírací doba muzea:
úterý - pátek
9.00 – 12.00
neděle
9.00 – 15.00
od 1. 11. – 31. 3. v sobotu zavřeno

13.00 – 16.00

www.muzeumnj.cz

Zajímavé statistiky z letošního ročníku B7

Počet startujících: 2 893
Počet závodníků v cíli: 2 029
Počet organizátorů: 150
Místo, ve kterém ze závodu odstoupilo nejvíce týmů (poslední pípnutí):
Ostravice, zde akci opustilo celkem 225 závodníků.
Zajímavostí také je, že letošní vítězové
Stanislav Najvert, Marek Causidis
čas 11:43:08
překonali dva zajímavé rekordy. Marek Causidis se stal nejmladším vítězem v historii B7 a věkový
rozdíl mezi ním a Stanislavem Najvertem je také historicky největší – 19 let!
Také letošního ročníku tohoto extrémního závodu se zúčastnili borci z naší obce, kteří si za svůj výkon
zaslouží náš obdiv.
Celkové pořadí bez rozdílu věkových kategorií a konečný čas:
Long 12. místo
Chýlek Patrik, Činčala Michal
14:17:26
22. místo
Baletka Stanislav, Štěpán David
15:12:24
Short 21. Místo
Bartošová Věra, Jureček Radek, Vávra Aleš 16:22:43
37. místo
Marek Martin, Veselý Tomáš
16:43:40
49. místo
Ondryáš Zbyněk, Podzemný Jiří
17:21:12
76. místo
Morisová Ivana, Srníčková Veronika
18:34:50
189. místo
Ďatka Václav, Petr Jan
22:09:18
213. místo
Kulišťáková Kateřina, Marková Leona
23:15:42
372. místo
Konečný Petr, Kuběna Milan
22:27:32 (povolená zkratka)
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