č.2/2016
„Obec občanům a občané obci“
Opět se vrací teplejší počasí a s tím spojený častější a delší pobyt
mimo byt či dům. Zahradní technika se rozezvučí ze všech zahrad,
rozdané kompostéry se budou průběžně plnit a nadále je možno využívat
i hnědé plastové kontejnery na bioodpad. I přesto, pokud by potřeba
odstranění většího množství biomasy z jednoho místa byla mnohem větší,
než pojmou tyto nádoby, je možné kontaktovat zaměstnankyně na OÚ v
Tiché a vznést požadavek na přistavení velkoobjemového hnědého
kontejneru na bioodpad přímo konkrétně do některé lokality obce na
omezenou dobu.
V souvislosti s odpady je nutno vzpomenout, že celorepubliková resp.
evropská politika kalkuluje s postupným, avšak téměř skokovým,
navyšováním povinného poplatku za skládkovné komunálního odpadu, proto
je nutné počítat s navyšováním ročně vybíraného poplatku za svoz
odpadu v obci. Samozřejmě však výši poplatku můžeme sami více
ovlivňovat zefektivňováním třídění odpadu v obci, a tedy snižováním
objemu sváženého směsného komunálního odpadu. Nyní je poplatek každého
občana dotován obcí částkou cca 100,- Kč ročně. Od tohoto trendu však
bude nucena v dalších letech obec upustit. Proto ještě jednou opakuji„Třiďme, a tudíž šetřeme na poplatcích snižováním objemu komunálního
odpadu“.
I v letošním roce se obec zapojila do akce „Ukliďme svět - ukliďme
Česko“. Všem účastníkům dobrovolné akce, včetně dětí i hasičů i
pracovníků obce, tímto děkuji. Bohužel stále se najde odpad i jinde
než v kontejnerech.
Poděkovat chci také dobré duši, která znovu obnovila
kříž mezi lípami pod Janíčkovým vrchem, na pravé
straně ve směru na Frenštát, kde se opět může říkat
„U kříža“.
U dětského hřiště „Pod kostelem“ budou dobudovány
chodníčky, místní komunikace ve směru na Pružiny by
se měla v nejbližší době začít opravovat, drobných
oprav se dočkají i další úseky místních komunikací
formou vysprávek. Některé další udržovací práce
v obci však čekají na příznivější, teplejší a
stabilnější počasí.
V březnu vedení obce oslavilo s pedagogickým sborem a dalšími
zaměstnanci příspěvkové organizace ZŠ a MŠ v Tiché Den učitelů. Děkuji
již nyní pedagogům i ostatním zaměstnancům MŠ a ZŠ za jejich
spolupráci a vstřícnost v rámci projektů, které se zrealizovaly, ale
především projektů, které nás čekají.

Jednotka SDH Tichá uspěla s žádostí na Ministerstvu vnitra generálním ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky o dotaci na pořízení dopravního automobilu, a tak se mohou místní
hasiči těšit v tomto roce na zbrusu nové dopravní vozidlo.
Obec Tichá v měsíci dubnu poskytla v rámci „Místního programu na
podporu činnosti zájmových spolků, seskupení a talentovaných jedinců
v oblasti sportu, kultury, životního prostředí a využití volného času
na rok 2016“ celkem 90.000 ,- Kč, a to rozprostřením mezi 13 žadatelů.
V dubnu hostily zrekonstruované prostory kulturního domu dvě velice
zajímavé akce. Dříve narození si zpříjemnili pátek 22.4. „Seniorským
odpolednem“, kde v bohatém programu opět nechyběly Mažoretky klubu
důchodců z Paskova, Pěvecký soubor Radost z Frýdku-Místku, ale
především zazpíval i místní pěvecký soubor Šátek. Hned následující den
Komise pro kulturu a historii obce Tichá zajistila úžasné představení
v předpremiéře Divadelní společnosti Kozlovice o desíti aktérech
„Postel pro anděla“. Představitelé komise si před vystoupením
posteskli nad absencí amatérského divadelního souboru v naší obci.
Věřme, že se v budoucnu pár nadšenců v Tiché najde, obnoví se dávná
mnohaletá tradice v naší obci a naváže se tak na úspěchy našich
předchůdců.
Rozjela se již i jarní soutěž fotbalistů i hasičů. Příznivce kopané
jistě místní fotbalový klub přivítá velice rád i v hojnějším počtu na
domácích utkáních.
Všechny občany tímto vyzývám k zamyšlení se, zda v domácnostech nemáte
skvosty,
které
by
mohly
spatřit
i
oči
návštěvníků
zdejší
nové
„Výstavní
síně
v Tiché“, a nyní především týkající se tvorby
výtvarníků - rodáků z Tiché - Leopolda Parmy
(1891 – 1968), který byl především grafik,
malíř a dřevorytec, anebo Josefa Štefka, od
jehož narození letos uplynulo 115 let, a který
se věnoval linorytům, ale i poezii. Jejich
dílům bude věnována tematická výstava v síni
v červnu tohoto roku. Při zájmu zapůjčit jejich
díla kontaktujte, prosím, zaměstnance obce nebo přímo p. Struminského,
který zajišťuje provoz zdejší výstavní síně pravidelně každý čtvrtek
odpoledne.
V měsíci květnu se
v Tiché, mimo jiné čtvrtek 5.5.),školní
28.5.). Věřím, že si
potěší.

můžeme těšit na několik jistě zajímavých akcí
upomínku na výročí 71 let od osvobození obce (ve
akademii (v pátek 20.5.), kácení Máje (sobota
každý z Vás najde chvilku na to, co ho zajímá a

Dále bych pouze chtěla připomenout, že v obci stále platí vyhláška
zákazu podomního prodeje a jakékoliv pohybování se osob nabízejících
produkty či služby ve vašich domácnostech můžete neprodleně hlásit
zaměstnancům obce.
Děkuji Vám za pozornost Tel. kontakt:

Mgr. Michaela Štefková, starostka obce.

tel. 723 990 520

email:

starosta@ticha.cz

Usnesení č. 11 ze zasedání zastupitelstva obce Tichá konaného dne 23.03.2016:
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11/247: 1)
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11/250: 1)
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určuje ověřovateli zápisu p. Věru Špačkovou a Bc. Stanislava Palackého, zapisovatelkou p.
Ludmilu Havlovou.
schvaluje program zasedání zastupitelstva obce
bere na vědomí kontrolu usnesení č. 10/2016 ze dne 27.01.2016
schvaluje podání žádosti o dotaci na rekonstrukci požární zbrojnice pro jednotku SDH
nesouhlasí s navrhovaným opatřením České pošty k zajištění poštovních služeb v Tiché a
pověřuje starostku obce k jednáním o podmínkách zachování pobočky s Českou poštou, ve
spolupráci s obcemi, spolky. Pověřuje starostku obce vypracováním finančního rozboru
nákladů v případě zajištění těchto služeb obcí.
souhlasí se zpracováním koridoru pro přeložku silnice II/483 do návrhu Změny č. 1
Územního plánu Tiché v odsunuté jižní pozici dle návrhu předloženého obcí Kunčice pod
Ondřejníkem. Požaduje zohlednit při tvorbě projektového řešení vlastní stavby zachování
místní navštěvované studánky.
neschválilo návrh zařazení pozemku parc.č. 2404/5 v k.ú. Tichá n Moravě o výměře 1000
m2 do nejbližší pořizované změny ÚP
schvaluje uzavření smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání – pohostinství Fojtství,
a to na dobu neurčitou, za podmínek: 3 měsíční výpovědní lhůta, nájemné ve výši 8 000
Kč včetně DPH za 1 měsíc, možná inflační doložka.
bere na vědomí informaci o vydaných rozhodnutích starostky obce č. 136, 137, 138, 139,
140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151 /2016/1
bere na vědomí Závěrečný protokol o výsledku kontroly plateb pojistného u VZP ČR
bere na vědomí „Rozbor hospodaření Základní školy a mateřské školy Tichá, příspěvkové
organizace, za r. 2015“

 Termíny vývozu popelnic a tříděných odpadů fa AVE CZ odpadové
hospodářství s.r.o., provozovna Frýdlant n.O. v měsících květnu, červnu:
- popelnice:
(vždy středa, sudý týden)
květen
04.05.,
18.05.2016
červen
01.06.,
15.06.,
29.06.2016
 Očkování psů proti vzteklině:
úterý 24.05.2016
- 11:00
u Vašíčkova mostu
- 11:20
zastávka u Adamce
- 11:40
u budovy obecního úřadu
- 12:00
u Genzerova mostu
- 12:20
zastávka u Šťastné
- 15:00
Žuchov – u domu p. Nowaka
- 15:15
Žuchov – u domu p. Gochové
- 15:30
u budovy obecního úřadu
Majitelé psů budou hradit poplatek za očkování ve výši 100 Kč veterinárnímu
lékaři. Doneste si očkovací průkaz psa, aby mohl být proveden zápis o
očkování.

 Platba místního poplatku za odpady na r. 2016:
Sazba poplatku pro r. 2016 zůstává ve stejné výši jako v loňském roce, a to
380 Kč na 1 poplatníka, poplatek je splatný do 30.06.2016.
Úhradu můžete provádět převodem na účet 6023801/0100, VS - uvádějte vždy
číslo popisné, případně hotově do pokladny obce.
 Na obecním úřadě bylo zřízeno sběrné místo tonerů a cartridgí (náplní do
tiskáren a kopírek). Sběrový box je umístěn v malé místnosti vlevo nad
schodištěm do budovy úřadu, kde můžete také odevzdávat drobný
elektroodpad. Nevhazujte tedy tonery a cartridge ze svých tiskáren do
komunálního odpadu, ale doneste je do tohoto boxu!!!

12. zasedání zastupitelstva obce Tichá
Zasedání zastupitelstva obce Tichá se bude konat
ve středu 18.05.2016 v 17 hodin v kulturním domě v Tiché.
Pozvánka s programem bude zveřejněna na úřední desce obecního úřadu.

Cestování s dětmi do zahraničí
Věděli jste, že:
také dětem do 15 let lze vydat občanský průkaz, na který mohou cestovat nejen do
států Evropské unie, ale i do dalších států: Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory,
Islandu, Makedonie, Norska, Srbska a Švýcarska,
pro děti do 15 let činí správní poplatek za vydání občanského průkazu pouze 50 Kč a
za vydání cestovního pasu 100 Kč,
doba platnosti těchto dokladů je shodně stanovena na 5 let,
dětem do 15 let vyřizuje občanský průkaz a cestovní pas zákonný zástupce, a to na
kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností (v Praze na úřadech městských
částí Prahy 1 až 22),
lhůta pro vydání občanského průkazu a cestovního pasu je 30 dnů; cestovní pas lze
vydat ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů za zvýšený správní poplatek 2000 Kč pro děti
do 15 let,
i nově narozené dítě musí mít pro cesty do zahraničí vlastní cestovní doklad
(občanský průkaz nebo cestovní pas) – rodný list dítěte není cestovním dokladem.

Vzpomínková akce k 71. výročí osvobození obce
Obecní úřad v Tiché Vás všechny srdečně zve
ve čtvrtek 5. května 2016 od 16:00 hodin
na vzpomínku k ukončení války, 71. výročí osvobození naší obce a
vítězství nad nacismem, a to položením kytic u pomníku před
obecním úřadem.
Účast zástupců místních spolků vítána.

Zprávičky ze školy
Cizí jazyk nám není cizí
Ve čtvrtek 10. března se na ZŠ Záhuní ve Frenštátě
konal 4. ročník jazykové soutěže Cizí jazyk nám není
cizí. Této soutěže se zúčastnili žáci ze ZŠ Lichnov, ZŠ
Tichá, ZŠ Trojanovice, ZŠ Tyršova a žáci pořádající
školy. Celkem se přihlásilo 45 dětí a soutěžilo se ve tříčlenných družstvech. Naši školu
reprezentovali: Jan Mičulek, Robert Sobek a Benjamin Sufner. Žáci řešili různé úkoly zaměřené
na práci se slovy. Letos byla zařazena i poslechová disciplína, ve které žáci měli doplnit text
anglické písničky. Mohli si tak zajímavou formou procvičit a poměřit své znalosti angličtiny.
Přesto, že některé úkoly byly náročnější a výsledky soutěže byly velmi vyrovnané, naši chlapci
se nakonec umístili na krásném 5. místě. Po skončení soutěže se pan ředitel Stieborský se všemi
návštěvníky rozloučil prohlídkou nově zrekonstruované a zmodernizované školy.
Mgr. Renáta Turková

Recitace
Často můžeme slýchat nářky na to, že děti umí jen sedět před televizí nebo u počítače, že se
vůbec neumí vyjadřovat slovy. Tuto skutečnost by mohli mnozí popřít, kdyby se stali
pozorovateli školního kola recitační soutěže. Porota neměla lehký úkol. Všichni recitátoři byli
výborně připraveni. A rozhodnout o tom, kdo obstál v nejlepším přirozeném projevu,
umělecké hodnotě textu a jeho interpretace samotným recitátorem, nebylo vůbec snadné.
Do okrskového kola Kalusův chodníček ve Frenštátě pod Radhoštěm postoupila z I. kategorie
Aneta Rozumková ze 2. třídy a II. kategorii reprezentovala Martina Hoppová z třídy čtvrté.
Anetce Rozumkové se podařilo s básní Jiřího Žáčka Ufo, Ufo, Ufoni postoupit do kola
okresního, které se konalo v Novém Jičíně 6.4.2016. Žákyním děkujeme za vzornou
reprezentaci.

HASÍK aneb výchova dětí v oblasti požární ochrany
V únoru a v březnu absolvovali naši druháci vzdělávací akci, která byla uskutečněna v rámci
projektu HASÍK – výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva. Instruktor
Jan Tihelka s kolegyní Lucií Gérykovou oblastně spadající pod Hasičský záchranný sbor
v Novém Jičíně zavítali do
naší školy. Jedna lekce
trvala 60 minut a věřte, že
žádné dítko se ani okamžik
nenudilo. Žáci byli nadšeni
střídáním
opravdu
aktivních, prožitkových a
hlavně efektivních činností.
Instruktoři
neodbývali
zpětnou
vazbu,
kontrolovali,
zda
žáci
porozuměli,
zda
si
zapamatovali nebo zda
prakticky
dokážou
probrané modelové situace správně předvést. Problematiku ochrany člověka ani trošku
nezlehčovali, žáci odcházeli z této formy výuky nadšeni a navíc s drobnými dárky.
Pochopitelně děti ihned na učitele přesvědčivě naléhaly, abychom dárek v podobě exkurze
přímo na HZS v Novém Jičíně přijali.

Budky pro obyvatele Beskydského nebe
Rodiče dětí z 2. třídy se ochotně
zapojili do akce Beskydské nebe na
Horečkách, vyhlášenou Městským
kulturním střediskem ve Frenštátě
pod Radhoštěm. To požádalo školy,
učitele, žáky a jejich rodiče, aby
pomohli vytvořit obydlí pro ptáčky
na Beskydskou naučnou stezku. Naši
žáci odevzdali osm budek, nejvíce se
činil pan Čajánek – šest budek,
poděkování patří také dědečkovi p.
Harabišovi a p. Krpcovi.
Do akce se zapojily také děti
frenštátských škol - učitel Petr
Ondryáš s dětmi předal nádhernou
budku Hotel pro Rehka zahradního, ze ZŠ Záhuní doputovaly tři ptačí domečky a šest ze ZŠ
Tyršova 1053, děti z velké Tyršovky dodaly budky pro dvě modřinky, dvě koňadry, dva rehky
a jednoho kulíška. Horolezci všechny budky připevnili poslední březnový den do stromů nad
stezkou a vy se budete moci při návštěvě Horeček podívat, zda už si je našli opeření nájemníci.
Mgr. Jitka Pajlíková

Zápis dětí do MŠ Tichá
Zápis dětí do Mateřské školy Tichá na školní rok
2016/2017 proběhne
v úterý 10. 5. 2016 od 8,00 hod. do 16,00 hod.
Děti budou k předškolnímu vzdělávání umísťovány podle těchto kritérií:
-

děti 1 rok před začátkem povinné školní docházky a děti s odročenou školní docházkou
děti řádně očkované /§ 50 zákona č.258/2000Sb./
děti s trvalým bydlištěm v obci
děti podle dosaženého věku v době zahájení školního roku, tj. k 1. 9. 2016.

V případě, že počet žádostí překročí kapacitu MŠ - tj. 53 dětí, a při rovnosti bodů, budou jako podpůrná
kritéria zohledněna tato hlediska:

- zaměstnanost rodičů
- sourozenec v MŠ
- nepříznivá sociální situace dítěte.
Rodiče přijdou s dítětem k zápisu do MŠ a vyzvednou si všechny potřebné formuláře. Žádosti
budou seřazeny podle získaného bodového hodnocení daných kritérií. Během 30ti dnů bude
v budově MŠ zveřejněn seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem
řízení. Výsledky bude možno dohledat i na adrese: www.materskaskola.blogspot.com
Hana Špačková, MŠ Tichá

Den Země
Tak jako každoročně i letos jsme se
připojili k oslavám Dne Země
v celé republice i na celém světě.
Tento ekologický svátek připadá na
22. dubna. Proto jsme v tento den
pro děti z MŠ a ZŠ připravili
v tělocvičně zajímavý program.
Jednalo se konkrétně o třídění
odpadu, pokusy s vodou, poznávání
rostlin a zvířat, kvízové otázky
týkající se přírody, atd. Cílem této
akce bylo dětem připomenout, jaký
negativní dopad má současný styl
života na životní prostředí
a
samozřejmě diskuse o možných nápravných a preventivních řešeních těchto problémů. Na závěr
jsme předali dětem, které se zúčastnily akce ,,Ukliďme Tichou“, malý dárek. Tím jsme chtěli
děti podpořit k větší účasti na další rok. Při organizaci celé akce Dne Země děkuji za přípravu
naší nové člence Mgr. Kateřině Fojtíkové, p. Pavlíně Stanečkové, Mgr. Aleně Korčekové a p.
Renátě Janové.
Závěrem bych chtěla dodat, že ten, kdo má rád přírodu a vše, co k ní patří, by měl tento
výjimečný svátek uznávat a snažit se co nejméně zatěžovat životní prostředí nejen v tento den, ale
celoročně.
Bc. Dana Kocourková,předsedkyně spolku Tichánek

V sobotu 16. dubna proběhl v Tiché druhý ročník úklidové akce v rámci projektu Ukliďme
svět – Ukliďme Česko. Po úspěšném loňském ročníku se do akce opět zapojily děti, dospělí a
klienti Karmel. Téměř tři desítky dobrovolníků, za podpory obce Tichá, prováděli úklid tří
vytipovaných lokalit. Uklízelo se okolí studánky Jaštírky na Pružinách, lesík nad Tůňkou,
příkopy kolem cesty do Frenštátu a cesty od frenštátského hřbitova směrem na Žuchov.
Namátkově pak střed obce. Za necelé čtyři hodiny se dobrovolníkům podařilo vysbírat přibližně
1100 kg odpadu a velkou část z toho tvořil odpad nebezpečný! Byl to zejména odpad na térové
bázi – lepenka na asbestové bázi - eternit a další různé obaly a nádoby od olejů, barev a
podobně. Tohoto nebezpečného odpadu bylo
na 300 kg! Akce se opět jako vloni velice
vydařila. Pomohli jsme přírodě od odpadků a
ta nás na oplátku odměnila krásným
slunečným počasím. S dobrým pocitem
z vykonané práce jsme vše zakončili drobným
občerstvením všech účastníků v místním
klubu důchodců. Všechny děti byly následně
ve spolupráci s TICHÁNKEM z.s. za pomoc
při úklidu Tiché bohatě odměněny v rámci
Dne Země, který se konal 22. dubna (děti:
Anna, Ondřej a Jiří Trinkewitzovi, Samuel,
Sebastian a Sofie Srněnští, Jan a Anežka
Butorovi, Jonáš Knebl a Eliška Janová).
Všem dobrovolníkům velice děkujeme za kus dobře odvedené práce a těšíme se na další
ročník. Ještě jsme totiž zdaleka neuklidili vše!
Martin Jurek, předseda komise ŽP

Informace Komise pro kulturu a historii obce Tichá
V sobotu 23. dubna 2016 jsme v
kulturním domě s velkým
nadšením přivítali divadelní
spolek z Kozlovic s komedií
Ladislava Koloděje " POSTEL
PRO ANDĚLA". I přes ne zcela
naplněný kulturní dům se
divadelní vystoupení těšilo
velkému úspěchu. Touto cestou
bychom chtěli ještě jednou
poděkovat všem zúčastněným,
ale hlavně všem účinkujícím, za
tento hezký kulturní zážitek.

Na sobotu 28. května 2016 pak chystáme "KÁCENÍ MÁJE". V
bohatém programu vystoupí mimo jiné děti ze ZŠ Tichá, z MŠ
Tichá a z Frenštátu pod Radhoštěm. Taneční dovednosti nám pak
předvede Cooldance z Tiché. Těší se na Vás také se svým
vystoupením soubor Senzabend ze ZUŠ z Frenštátu p. R.
Shození majky se zhostí Sedmikvítek se svým pásmem.
Bezpochyby Vás dobře pobaví také Klauni z Balónkova. Po 17
hodině pak po sobě vystoupí tři hudební skupiny (Galerie - folk,
Radhošť – cimbálová muzika, Yezz R`n`r Band z Ostravy
www.yezz.cz). Den plný zábavy začíná ve 13 hodin.
Dále se můžete těšit na následující akce:
3. 6. 2016 – Dětský den
25. 6. 2016 - Nadační den
červen 2016 – Výstava - L. Parma a J. Štefek - výstavní síň v kulturním domě
30. 7. 2016 - Letní večer při memoriálu Josefa Špačka a gulášových slavnostech.
Na všechny kulturní akce za celý kolektiv komise srdečně zve
Zdeněk Srněnský

Jaro je tady…..
Jaro je pro mnohé z nás to nejhezčí období v roce, ale hasičům v tuto dobu často přidělává
vrásky na čele. Mnozí lidé si chtějí usnadnit práci na zahrádce nebo při odstraňování staré trávy
na loukách a zatravněných plochách v okolí rodinných domů a pouštějí se do vypalování suchého
travního porostu, aniž by si uvědomovali, že tím nejen porušují zákon, ale rovněž ohrožují své
okolí. Plošné vypalování trávy je zakázáno nejen na zahrádkách, ale i jinde. Při nedodržení
tohoto zákazu hrozí občanovi za tento přestupek pokuta až 25 000,-- Kč.
Pokud pálení dřevního odpadu, listí apod. nezakazuje místní vyhláška, měli by lidé věnovat
velkou pozornost zakládání ohňů při úklidových pracích na zahrádkách. Pálení je možno
provádět pouze na ohništi, které je bezpečně ohraničeno např. kameny. Dále je vhodné mít
v blízkosti ohniště připraveny prostředky k hašení např. konev s vodou, resp. nádobu s pískem a
lopatku, aby se dal případný požár již v zárodku uhasit a v žádném případě neodcházet od
ohniště, pokud není dostatečně uhašeno. Pálení se nesmí provádět v době, kdy fouká vítr a hrozí
tak rozšíření ohně do okolí. A to ani v případě, že ohniště bude pod neustálým dohledem.
Při pálení odpadu musí být vždy postupováno v souladu s dalšími zákony, například zákonem o
ovzduší, zákonem o lesích, zákonem o odpadech nebo s vyhláškami obcí. Pálení klestí a dalších
hořlavých látek na volném prostranství je nutno v předstihu nahlásit buď telefonicky
Integrovanému bezpečnostnímu centru v Ostravě na čísla 950 739 844 nebo150, případně
elektronickým formulářem, který občané, právnické osoby a podnikající fyzické osoby najdou na
webových stránkách Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje www.hzsmsk.cz
pod názvem „Pálení klestí“. Na základě těchto včasných informací tak hasiči ušetří finanční
prostředky a čas za zbytečné výjezdy, kdy jsou voláni k požáru a na místě samém zjistí, že jde o

bezpečné pálení. Při porušení této povinnosti se dopustí právnická nebo podnikající fyzická
osoba správního deliktu, za který jim může být uložena pokuta až do výše 500 000,- Kč. Rovněž
po celý rok platí zákaz rozdělávání ohňů v lesích mimo vyhrazená tábořiště. Každý, kdo se
pohybuje v přírodě, by se měl chovat obezřetně. Nerozdělávat ohně mimo vyhrazená místa,
neodhazovat nedopalky cigaret apod.. Rodiče by měli věnovat pozornost tomu, jak a s čím si děti
venku hrají, aby nedocházelo ke zbytečným požárům a následným úrazům nebo v krajním případě
ztrátám na životech. V případě vzniku požáru zapříčiněného dětmi zákon postihuje odpovědné
osoby pokutou až do výše 25 000,-- Kč.
nprap. Dagmar Benešová, vrchní inspektorka HZS MS kraje, územní odbor Nový Jičín

Farní okénko
Tolik lidí v naší farnosti křtí, mnoho se jich ale dál už nedostane.
Neuvědomují si, že při křtu, dostáváme nového ducha – Ducha
svatého, neboli také – dar věčného života, který mají
rozvinout. Hodně lidí má tak křest jenom za formalitu, ale že smývá nějaký
dědičný hřích - který jim vůbec nevadí, a přivádí do církve - která je třeba ani
vůbec nezajímá, či jsou vůči ní ještě nepřátelští, na to zapomínají.
Dřív, než začal Ježíš veřejně účinkovat, jeho předchůdce Jan křtil lidi, aby se
očistili od hříchů, a hlavně připravili na příchod Mesiáše, na kterého už mnozí
ani nečekali. Jan jim ještě řekl, že přichází někdo, kdo je pokřtí Duchem Svatým.
Tím někým samozřejmě myslel Ježíše, který pak přikázal svým učedníkům, jejich
nástupcům a těm, které oni určí, aby dál křtili lidi ve jménu Otce i Syna i
Ducha Svatého.
Takto jsou nám lidem od té doby dávány velké Boží milosti. Na prvním místě,
že se můžeme zase nazývat Božími dětmi, a pak dál, že se můžeme s Boží pomocí
neustále rozvíjet zde na zemi ve ctnostném a zbožném životě.
Křest je začátkem našeho života, je to naše narození ne z těla, ale z ducha a ne
pro svět, ale pro Boží království.
Sotva tedy začneme užívat už v prvních letech lidského rozumu, už v tu dobu
mají rodiče pomáhat svým dětem a zároveň dětem Božím žít s jejich společným,
pravým a jediným Otcem pod vedením a vládou Ducha Svatého, a ne ducha
světa.
Ve své podstatě je totiž smyslem pozemského lidského života v Duchu svatém
poznávat sebe, jiné i Boha, a zažívat moc Ježíšova zmrtvýchvstání, abychom se
celý život stávali, a jednou už i napořád stali, novým stvořením, Božími dětmi a
účastníky nadpřirozeného života.
Zažívejme proto Boží požehnání ve svých životech! K tomu slouží pokřtěným
oslava Velikonoc, Ježíšova Zmrtvýchvstání i Seslání Ducha svatého. Takto
získáme ty největší poklady, o které máme usilovat a ke kterým jsme byli
postaveni v den svého křtu.
P. Miroslav Horňák

Mladí hasiči o sobě nechávají slyšet,
vyrazili si zasoutěžit v hasičském sportu
do Fulneku a Veřovic. Nové dresy samy
o sobě budí respekt soupeřů. Medaili z
Fulneku za 1. místo přivezl domů
benjamínek Jareček Mikeska, s časovým
náskokem zvítězil v uzlování. Stříbrné
medaile z Veřovic zdobí partu mladších
bojovníků za uzlování a spojování
spojek, 4. místo obsadila Viktorka
Špačková a 4. čas ve spojkách si zajistil
Matěj Korček.
Blíží se hasičská soutěž mládeže
pořádaná naším SDH Tichá.
V sobotu 2. července jste srdečně zváni k povzbuzování našich týmů mladých hasičů, a to
v dopoledních hodinách na místním fotbalovém hřišti, kde se utkají s hasičskými družstvy
z okolních obcí.
A. Korčeková

www.fotbalticha.cz
Náš bývalý hráč, trenér či funkcionář pan Zdeněk Marek oslavil
60. narozeniny
Bylo nám ctí před nedělním derby proti Hukvaldům
na domácím hřišti poblahopřát dlouholetému
činovníkovi TJ SOKOL TICHÁ k významnému
životnímu jubileu. Památeční dres a pozornost k 60.
narozeninám převzal hráč, trenér či funkcionář
pan ZDENĚK MAREK.

Na
hrací
plochu
mu
za
klub
přišli poblahopřát předseda pan Vratislav
Zeman a člen výkonného výboru Patrik
Gonos. Pan Zdeněk Marek se v Tiché
zasloužil hned o několik úspěchů, ať již jako
hráč, trenér, člen výboru či při rozvoji areálu
fotbalového hřiště.
Výbor TJ Sokol Tichá

ROZPIS – JARO 2016
DATUM

DEN

ČAS

DR.

22.4.
23.4.
24.4.
24.4.

PÁ
SO
NE
NE

16.30
16.00
14.00
16.00

Přípravka
M"B"
Žáci
M"A"

TICHÁ
Kunín B
TICHÁ
Kateřinice

:
:
:
:

Veřovice
TICHÁ
Vlčovice/Mniší
TICHÁ

30.4.
1.5.
1.5.

SO
NE
NE

16.30
14.30
16.30

M"B"
Žáci
M"A"

TICHÁ
TICHÁ
TICHÁ

:
:
:

Mořkov B
Veřovice
Starý Jičín

6.5.
7.5.
7.5.
8.5.

PÁ
SO
SO
NE

17.00
14.30
16.30
16.30

Přípravka

M"B"
M"A"

TICHÁ
Trojanovice I.
Hodslavice
FC Kozlovice

:
:
:
:

Lichnov
TICHÁ
TICHÁ
TICHÁ

13.30
15.30
15.10

10.5.

ÚT

17.00

Přípravka

Troj.-Bystré

:

TICHÁ

16.00

13.5.
14.5.
15.5.
15.5.

PÁ
SO
NE
NE

16.30
17.00
15.00
17.00

Přípravka

Kateřinice
Nová Horka
TICHÁ
TICHÁ

:
:
:
:

TICHÁ
TICHÁ
Lubina
Mořkov

15.30
15.50

20.5.
21.5.
21.5.
22.5.

PÁ
SO
SO
NE

17.00
10.00
17.00
10.00

Přípravka

TICHÁ
TICHÁ
FC Kopřivnice
Hodslavice

:
:
:
:

Frenštát p.R. B
Ženklava
TICHÁ
TICHÁ

15.40
9.00

24.5.
25.5.

ÚT
ST

17.00
17.00

Přípravka
Žáci

TICHÁ
Vlčovice/Mniší

:
:

Rybí
TICHÁ

16.00

27.5.
28.5.
29.5.
29.5.

PÁ
SO
NE
NE

17.00
17.00
15.00
17.00

Přípravka

Hodslavice
Bludovice
TICHÁ
TICHÁ

:
:
:
:

TICHÁ
TICHÁ
Trojanovice I.
FC Libhošť

3.6.
4.6.
4.6.
4.6.

PÁ
SO
SO
SO

17.00
10.00
17.00
17.00

Přípravka
M"B"
M"A"

TICHÁ
Veřovice
TICHÁ
TJ Odry

:
:
:
:

Lubina
TICHÁ
Straník
TICHÁ

7.6.

ÚT

17.00

Přípravka

TICHÁ

:

Trojanovice I.

10.6.
12.6.

PÁ
NE

16.30
17.00

Přípravka
M"A"

Štramberk
TICHÁ

:
:

TICHÁ
Jeseník n.O.

15.30

18.6.

SO

17.00

M"A"

Vlčovice/Mniší

:

TICHÁ

15.40

Žáci

M"B"
Žáci
M"A"

M"B"
M"A"
Žáci

M"B"
Žáci
M"A"

Žáci

VÝSLEDEK ODJEZD POZNÁMKA

14.50
14.15

AUTA

AUTA

16.00
16.00

9.00

Lichnov

*
15.00

AUTA

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
květnu a červnu 2016.
70 let

Stanislav Červenka
Svatopluk Petřík
Libuše Jurková

75 let

Vítězslav

Havel

Marie Kurečková
Anna Zyrková
80 let

Jindřich Bjaček
Anna Murasová
Marie Vachunová
Bohumír Goch

85 let

Josef Havel
Marie Petrová
Ludmila Mrkvová
Anna Kahánková

87 let

Marie Fojtíková

88 let

Žofie Vašková
Ludmila Vaňková

92 let

Anežka Havláková
Marie Bučková

93 let

Rudolf Holub
Marie Rečková

95 let

Jan Parma

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

Techtle-Mechtle, hnutí za přirozenější vztahy, z. s.,
informuje občany o stále probíhající
petici „Proti neetickým odměnám
notářů z majetku nebožtíků“,
kterou jsme slavnostně zahájili na
letošním ročníku akce Tichavský Tuleň.
V petici žádáme o změnu principu odměn
notářů za provedení dědického řízení.

Podle stávajícího systému jsou notáři placeni procenty z majetku nebožtíka (na kterém nemají
žádné zásluhy). Požadujeme, ať jsou placeni za vykonanou práci podle náročnosti řízení (počet
dědiců, druh nemovitosti apod.).
Celé znění petice, včetně dopisu ombudsmance Mgr. Anně Šabatové, Ph. D., si můžete přečíst i
podepsat na stránce www.e-petice.cz (vyhledat heslem „notáři“), přímo na adrese
www.jdem.cz/bywj93, nebo osobně v pohostinství na Fojtství. Popřípadě můžete zavolat na
605 964 316 a dovezeme vám ji až domů.
Petice nyní čítá více jak 450 lidí, polovina na papíře a polovina na internetu. Tichavských občanů
je podepsáno více než 70. Každý podpis, zvlášť z Tiché, je důležitý, neboť naše obec může
posloužit jako vzor, kolik procent lidí nesouhlasí s daným systémem notářských odměn.
Senátor Ing J. Carbol (FM) již přislíbil, že nastolený problém probere se svými kolegy.
T-M děkuje za případnou podporu této iniciativy.
Za T-M Pavel Knebl

Výstavy:
Muzeum Frenštát pod Radhoštěm:
Jiří Raška – Olympijský vítěz z beskydských hor
Záštitu nad výstavou převzala starostka Města Frenštát p. R. Mgr. Zdeňka Leščišinová.
Vernisáž výstavy - čtvrtek 26.05.2016 v 17 hodin ve výstavní síni Muzea ve Frenštátě pod
Radhoštěm.
Výstava potrvá do 30. října 2016:
út – pá 9-12, 13-16,
so a ne 9 – 15 hod.

Klub pěstitelů kaktusů a sukulentů Frýdek-Místek:
Letní výstava kaktusů a sukulentů
Ve dnech 14. – 17.06.2016 v Domě chovatelů na Zámeckém náměstí ve Frýdku.
Út – čt 9 – 17, pá 9 – 14 hod.
Vstupné: 20 Kč, důchodci a děti 10 Kč, děti do 6 let zdarma

Unie rodičů při ZŠ a MŠ Tichá, z.s.,
pořádá

Dětský den
v pátek 3.6.2016 od 15:00 hod. na fotbalovém hřišti.
Bohatý program pro děti - hry, šermíři, skákací hrad, kolo štěstí a další. Pro každé
dítě párek v rohlíku a pitíčko zdarma.
Za nepřízně počasí se akce bude konat v kulturním domě.
Srdečně zvou pořadatelé..

MO KDU-ČSL Tichá pořádá
v neděli 8. května 2016 v 11 hodin v kostele sv. Mikuláše

Koncert ke Dni matek
- vystoupí děti ze ZŠ v Tiché

Společnost Terra Group a.s. pořádá pro občany a firmy bezplatnou analýzu na
vytápění, spotřebu elektřiny a ohřevu vody.
Co děláme?
Pořádáme hromadné elektronické aukce. V této oblasti máme dlouholeté zkušenosti.
Princip aukce
Z domácností, které mají nárok na energetickou aukci, se vytvoří velká skupina a my tuto
několikatisícovou skupinu nabídneme jednotlivým dodavatelům s vyvolávacími cenami. Dodavatelé
snižují své ceny, dokud se nedostanou na hranici, která je pro ně ještě únosná. Vy získáte nejnižší
možnou cenu.
Výhody
Velké množství přihlášených domácností, takzvaně velkoodběrový balík dodavatele láká, proto jsou
ochotni jít s cenou až o třetinu níže oproti standardnímu ceníku.
Jako jednotlivec nikdy nedosáhnete tak nízké ceny za energie. Vysoutěženou cenu vám garantujeme na
24 měsíců od zahájení dodávky a poté probíhá vyhodnocení současné ceny energií na trhu. Vy pouze
vyplníte přihlášku, o vše ostatní se postaráme za Vás.
Aukce se nekoná pod záštitou obce.
V případě dotazů a zájmu kontaktujte naše regionální zástupce na uvedených číslech:
Martin Krůček
778 474 630
Silvie Žákovská
736 783 512
Pro získání nezávazného bezplatného výpočtu roční úspory můžete také poslat kopii vyúčtování za
elektřinu a plyn na email:
terragroup.ostrava@email.cz
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