č.1/2016
„Obec občanům a občané obci“

Máme se na co těšit !
Máme se na co těšit?
Doba je zvláštní, lidé cítí nejistotu. Co bude dál, kam se lidstvo
ubírá? Lidstvo. Přesto všechno to obyčejné, dennodenní počiny pro
samotné zajištění každodenního života nás jako jedinců, jde stále
stejným směrem a stále řešíme podobné problémy a stále nás umí těšit
podobné radosti a zážitky jako kdysi či nedávno. Jen by bylo vhodné si
je umět lépe prožívat, více uvědomovat a vážit si jich. Nechci být
pesimistou, ale nálada v kontextu světového měřítka je mírně řečeno
alespoň z části a občas melancholická.
Proto bychom se měli umět těšit i z mála, umět se a chtít se upřímně
radovat, vážit si více sebe navzájem a možná si to občas i umět
dokazovat. Nehledat to špatné a neznepříjemňovat si den hned ráno,
naopak snažit se pouze na chybu poukázat či dokonce navrhnout opatření
ke zlepšení či nápravě. Jak jinak zjistit, zda jsme na světě k tomu,
k čemu jsme určeni. A k čemu jsme vlastně určeni?
Využívejme chvíle, kdy si navzájem můžeme upevňovat pospolitost
mikroregionu s jistým mikroklimatem, v měřítku obce. Plesová sezóna se
blíží k závěru, ale budou nastupovat svátky jara a další akce pořádané
v naší obci.
Velice zajímavý může být připravovaný počin komise pro kulturu a
historii obce, která chystá na 12. března FILMOVÝ DEN aneb „kino opět
v Tiché“, kdy po celé odpoledne až do nočních hodin můžete vdechovat
atmosféru promítání v sále kulturního domu. Komise pozvala také
Divadelní společnost Kozlovice, která se našim občanům představí 23.
dubna se svým divadelním představením.
Zdejší kulturní dům prošel v roce 2015 částečnou rekonstrukcí, proto
si jistě zaslouží přivítat nás občany a zajistit tak prostor pro naše
pobavení. Již nyní se dokončuje rozšiřování prostor výstavní síně,
proto, pokud máte zájem podělit se o exponáty či dokonce darovat
předmět, který by mohl být na obdiv ostatním, můžete kontaktovat
zaměstnance
obce.
Místa
pro
exponáty
by
mělo
být
dostatek.
V návaznosti na toto sděluji, že obec Tichá hledá z řad občanů osobu
(odměňovanou), která by zajišťovala stálou službu alespoň jedenkrát
týdně v odpoledních hodinách ke zpřístupňování expozice výstavní síně.

Na jaře 16. dubna nás také čeká 2. ročník akce s názvem „Ukliďme
Česko“ – „Ukliďme Tichou“. Do této celorepublikové akce se obec
zapojila již v loňském roce. Jednalo se o akci nadmíru vydařenou, za
účasti čtyř desítek dobrovolníků z řad našich spoluobčanů a podpory
obce.
Věřím, že i letos bude zvelebování obce minimálně tak úspěšné jako
vloni.
Mgr. Michaela Štefková, starostka obce
Tel. kontakt:

tel. 723 990 520

email:

starosta@ticha.cz

Usnesení č. 9 ze zasedání zastupitelstva obce Tichá konaného dne 14.12.2015:
Zastupitelstvo obce Tichá v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném
znění:
9/211: 1)
9/212: 1)
9/213: 1)
9/214: 1)

9/215: 1)
9/216: 1)

9/217: 1)

9/218: 1)

2)

3)

určuje ověřovateli zápisu p. Miroslava Hoppa a Mgr. Alenu Korčekovou, zapisovatelkou
p. Ludmilu Havlovou
schvaluje program zasedání zastupitelstva obce
bere na vědomí kontrolu usnesení č. 8/2015 ze dne 25.11.2015
schvaluje návrh rozpočtu obce Tichá na r. 2016:
I.
Rozpočtové příjmy
18 598 000 Kč
II.
Rozpočtové výdaje
19 202 000 Kč
III.
Financování
604 000 Kč
schvaluje rozpočtového opatření č. 22/2015:
schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu na
r. 2016
schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu regionální rady regionu
soudržnosti Moravskoslezsko, IČ 75082616, se sídlem Na Jízdárně 2824/2,
702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, ve výši 3 927 156,49 Kč
schvaluje podání žádosti o poskytnutí podpory z dotačního programu
Ministerstva pro místní rozvoj – Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života
v obci, projekt „Zkvalitnění zázemí sportovního areálu Tůňka“
schvaluje finanční podporu na realizaci projektu „Zkvalitnění zázemí sportovního areálu
Tůňka“, finanční spoluúčast v minimální výši cca 30% způsobilých výdajů a 100% výši
nezpůsobilých výdajů projektu a zařazení tohoto financování do rozpočtu obce příslušného
realizačního roku
schvaluje přípravu projektu a předložení žádosti o dotaci na realizaci projektu „Zkvalitnění
zázemí sportovního areálu Tůňka“. Současně schvaluje zajištění spolufinancování,
profinancování a finanční udržitelnost projektu dle podmínek dotačního programu a
žádosti o dotaci.

9/219:
1)

2)

3)

schvaluje podání žádosti o poskytnutí podpory z dotačního programu Ministerstva pro
místní rozvoj – Podpora obnovy místních komunikací, projekt „Oprava místních
komunikací – Pružiny, u MŠ“
schvaluje finanční podporu na realizaci projektu „Oprava místních komunikací – Pružiny,
u MŠ“, finanční spoluúčast v minimální výši cca 50% způsobilých výdajů a 100% výši
nezpůsobilých výdajů projektu a zařazení tohoto financování do rozpočtu obce příslušného
realizačního roku
schvaluje přípravu projektu a předložení žádosti o dotaci na realizaci projektu „Oprava
místních komunikací – Pružiny, u MŠ“. Současně schvaluje zajištění spolufinancování,
profinancování a finanční udržitelnost projektu dle podmínek dotačního programu a
žádosti o dotaci.

9/220:
1)

2)

3)

9/221: 1)
9/222: 1)

9/223: 1)
9/224: 1)
9/225: 1)
9/226: 1)

9/227: 1)

9/228: 1)

schvaluje podání žádosti o poskytnutí podpory z dotačního programu Ministerstva
průmyslu a obchodu – Program EFEKT 2016 – opatření ke snížení energetické náročnosti
veřejného osvětlení.
schvaluje finanční podporu na realizaci projektu „Program EFEKT 2016 – opatření ke
snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení“, finanční spoluúčast v minimální výši
cca 30% způsobilých výdajů a 100% výši nezpůsobilých výdajů projektu a zařazení tohoto
financování do rozpočtu obce příslušného realizačního roku
schvaluje přípravu projektu a předložení žádosti o dotaci na realizaci projektu Program
EFEKT 2016 – opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení“. Současně
schvaluje zajištění spolufinancování, profinancování a finanční udržitelnost projektu dle
podmínek dotačního programu a žádosti o dotaci.
schvaluje poskytnutí peněžitých plnění formou daru pro členy výborů zastupitelstva obce
za r. 2015 ve výši 1 500 Kč, a to pouze těm, kteří nejsou členy zastupitelstva obce.
bere na vědomí informaci o návrhu finančního výboru na výplatu peněžitých plnění
formou daru pro členy komisí a jednorázových odměn za přípravu a organizaci provozu
výstavní síně v kulturním domě.
bere na vědomí informaci o vydaných rozhodnutích starostky obce.
bere na vědomí zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Tichá k datu
31.10.2015.
bere na vědomí informaci z jednání Valné hromady MAS Lašsko, z.s., svolané z důvodu
změny stanov, statutů a jednacích řádů orgánů spolku
pověřuje starostku obce prováděním rozpočtových opatření v neomezeném rozsahu
v oblasti příjmů i výdajů, a to vždy v období od posledního zasedání zastupitelstva v roce
do konce kalendářního roku 2015
ruší k 14.12.2015 účinnost Směrnice č. 1/2008 o zabezpečení zákona o finanční kontrole č.
320/2001 Sb. v platném znění ze dne 10.3.2008 a pověřuje starostku obce vytvořením nové
směrnice s platností od 15.12.2015.
bere na vědomí záměr zástavby na pozemcích parc.č. 1073/6, 1074/1, (EN 2706) –
výstavba 6 rodinných domků souladu s územním plánem obce.

Usnesení č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Tichá konaného dne 27.01.2016:
10/229: 1)
10/230: 1)
10/231: 1)
10/232: 1)

10/233: 1)
10/234: 1)
10/235: 1)
10/236:
1)
2)
3)

určuje ověřovateli zápisu p. Vratislava Zemana a p. Věru Špačkovou, zapisovatelkou p.
udmilu Havlovou
schvaluje program zasedání zastupitelstva obce
bere na vědomí kontrolu usnesení č. 9/2015 ze dne 14.12.2015
schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, se sídlem 28.
října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, a to v maximální výši 74,93% celkových skutečně
vynaložených nákladů na realizaci projektu „Projektová dokumentace – specializovaná
učebna ZŠ Tichá“, maximálně však ve výši 281 000 Kč
schvaluje podání žádosti o dotace MSK na projektovou přípravu 2016 – „Revitalizace
budovy č.p. 261“
schvaluje podání žádosti o dotace MSK s pracovním názvem „Modernizace osvětlení
tělocvičny č.p. 331
schvaluje podání žádosti o dotace MSK na hospodaření v lesích v MS kraji na lesy obce
Tichá na r. 2016
bere na vědomí:
rozhodnutí starostky obce č. 130/2015/1,2 ze dne 21.12.2015, kterým bylo schváleno
rozpočtové opatření č. 23/2015
rozhodnutí starostky obce č. 132/2015/1,2 ze dne 23.12.2015, kterým bylo schváleno
rozpočtové opatření č. 24/2015
rozhodnutí starostky obce č. 133/2015/1 ze dne 31.12.2015, kterým bylo schváleno
rozpočtové opatření č. 25/2015

10/237: 1)

10/238: 1)
10/239:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
10/240: 1)
10/241: 1)
2)

schvaluje výši odměn neuvolněných členů zastupitelstva s platností od 01.02.2016. V
případě souběhu několika funkcí se odměna poskytne pouze za výkon funkce, za níž náleží
podle rozhodnutí zastupitelstva obce nejvyšší odměna.
bere na vědomí informaci o vydaných rozhodnutích starostky obce č. 122, 123, 124, 125,
126, 127, 128, 129, 131, 134, 135/2015/1
bere na vědomí zprávy o činnosti výborů a komisí za r. 2015:
finančního výboru
kontrolního výboru
komise životního prostředí
komise pro mládež a sport
komise pro kulturu a historii obce
komise sociální
komise pro likvidaci majetku
schvaluje po projednání žádost obce o pořízení Změny č. 1 Územního plánu obce Tichá
schvaluje poskytnutí dotace TJ Sokol Tichá, se sídlem Tichá, IČ 44937393, pro rok 2016
ve výši 330 000 Kč
schvaluje „Smlouvu o poskytnutí veřejné finanční podpory“ TJ Sokol Tichá, se sídlem
Tichá, IČ 44937393

 Termíny vývozu popelnic a tříděných odpadů fa AVE CZ odpadové
hospodářství s.r.o., provozovna Frýdlant n.O. v měsících březen, duben
2016:
- popelnice:
(vždy středa, sudý týden)
březen
09.03.,
23.03.2016
duben
06.04.,
20.04.2016
 Platba místního poplatku za psa v r. 2016:
Místní poplatek za psa je splatný do 31.03.2016. Jak jsme již minule informovali,
znovu se zavádí známky pro psy, které si můžete vyzvednout na obecním úřadě při
provedení platby poplatku. Pokud budete zasílat platbu převodem na účet obce
(6023801/0100, VS číslo popisné), přijďte si tuto známku vyzvednout, a to také
nejpozději do konce měsíce března, kdy končí splatnost tohoto poplatku.
Ještě upozorňujeme majitele psů, kteří budou uplatňovat úlevu z poplatku, že musí
opět doložit doklady potvrzující tento nárok.
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.
 Obec Tichá vyhlásila „Místní program na podporu činnosti zájmových spolků,
seskupení a talentovaných jedinců v oblasti sportu, kultury, životního
prostředí a využití volného času na rok 2016“. Je možno žádat o částku 2.000 10.000,- Kč. Žádost formulovanou žadatelem včetně zdůvodnění je nutno
doručit na adresu obce do 16. března 2016. Bližší podmínky získáte na OÚ
nebo na internetových stránkách obce.
 Výzva hasičů – Žádáme občany obce Tichá, kteří vlastní dětské podsedáky
do osobních vozidel a již nemají pro ně využití, zda by tyto podsedáky
mohli darovat Sboru dobrovolných hasičů v Tiché. Tyto podsedáky budou
sloužit k zajištění bezpečné přepravy dětí ve vozidle JSDH Tichá v rámci
Hasičského kroužku. Kontakt pero předání: Stanislav Kurečka, tel.
732237394.
 Další zasedání zastupitelstva obce se bude konat ve středu 23.03.2016 v 17
hodin v kulturním domě – program bude upřesněn na pozvánkách a plakátech.

Statistika obce za r. 2015
Ke dni 31.12.2015 měla naše obec 1 734 obyvatel, z toho 866 mužů a 868 žen.
Tabulka:

K 01.01.2015
Narozeno
Zemřelo
Přistěhováno
odtěhováno
K 31.12.2015

změny v počtu obyvatel v průběhu r. 2015

celkem

Z toho
muži

ženy

1 718
20
26
60
38
1 734

846
13
12
31
12
866

872
7
14
29
26
868

V našem matričním obvodu bylo uzavřeno 10 sňatků, z toho 2 se konaly v místním
kostele. V obřadní místnosti jsme uspořádali 5krát vítání novorozených občánků a konalo
se také již tradiční pasování prvňáčků základní školy.

SBĚR NEBEZPEČNÝCH, OBJEMNÝCH ODPADŮ,
ŽELEZNÉHO ŠROTU a ELEKTROODPADU
Tato akce proběhne v pátek 15. dubna a v sobotu 16. dubna 2016.

Objemné odpady bude možno odložit do přistavených kontejnerů na stanovištích podle
uvedeného rozpisu:
15.04.2016

16.04.2016

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

Žuchov – u domu p. Nowaka, T 386
Žuchov – Autoplechy Zátopek
Niva – u domu p. Dědice, T 319
Pružiny – u domu p. Rečka, T 283

09:00 – 11:00
09:15 – 11:15
09:30 – 11:30
09:45– 11:45
10:00 – 12:00
10:15 – 12:15
10:30 – 12:30

u Vašíčkova mostu
u pěstitelské pálenice
střed obce – parkoviště
u střediska ZD Tichá
u ČOV
u dolní prodejny
u domu p. Janče, T 33

Do kontejnerů odkládáme objemný odpad, který nelze uložit do běžných popelnic na zbytkový domovní
odpad.
Mezi objemný odpad patří: části nábytku, sanitární technika (WC mísy, umývadla), podlahové krytiny
(koberce, PVC), matrace, kočárky, apod. Tento odpad nesmí být znečištěn nebezpečnými látkami,
zejména ropnými produkty, laky a barvami.
A co do objemného odpadu nepatří? Do kontejnerů nesmí být ukládán stavební odpad, papír, plast
malých rozměrů, větve stromů, tráva, uhynulá zvířata a běžný domovní zbytkový odpad.

Žádáme občany, aby objemný odpad přiváželi na jednotlivá sběrná místa v době
přistavení kontejneru. Nepřivážejte, prosím, odpad před stanovenou dobou přistavení
kontejneru!!!

Sběr nebezpečných odpadů provede firma SLUMEKO, s.r.o. Kopřivnice na následujících
stanovištích:
16.04.2016

09,00 – 10,00 pěstitelská pálenice
10,00 – 11,00 střed obce – parkoviště
11,00 – 12,00 dolní prodejna
Nebezpečným odpadem se rozumí: plastové i kovové obaly od barev a jiných nebezpečných látek,
olejové filtry, motorové oleje, monočlánky, autobaterie, zářivky a výbojky, obaly od chemikálií, zbytky
přípravků k hubení škůdců a ochraně rostlin, mořidla, rozpouštědla, ředidla, hadry znečištěné oleji,
mazadly a barvami, apod.
Respektujte, prosím, pokyny členů komise životního prostředí, kteří budou přítomni na jednotlivých
sběrných místech.

Sběr železného šrotu a elektroodpadu

bude proveden jednotkou SDH Tichá v sobotu
16.04.2016. Šrot ukládejte podél místní komunikace v den odvozu. V případě většího množství železného
šrotu či elektroodpadu kontaktujte obecní úřad – 556 858 128, kde si dohodnete termín vývozu přímo od
vašeho domu. Stále také platí možnost odložit elektroodpad kdykoliv u hasičárny v obci.

Informace – občanské průkazy, cestovní
pasy, úřední pobyt
Některé změny spojené s novelou zákona o občanských průkazech (dále OP) účinné od
01.01.2016:
Doba platnosti OP občanů starších 70 let:
- OP se občanům starším 70 let budou nově vydávat s platností na 35 let od data vydání
dokladu. V případě změny některého údaje zapsaného v takovém OP (např. údaj o místu
trvalého pobytu) bude však přesto nutné OP vyměnit.
Převzetí vyhotoveného OP na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností:
- i nadále bude možné podat žádost o vydání OP na kterémkoliv obecním úřadu obce
s rozšířenou působností, přičemž vydávajícím úřadem uvedeným na dokladu bude ten obecní
úřad obce s rozšířenou působností, u kterého občan požádal o vydání OP. V případě, kdy
občan při podání žádosti sdělí, že si přeje převzít průkaz se strojově čitelnými údaji na jiném
úřadu, bude převzetí OP u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který občan uvede
v žádosti, zpoplatněno správním poplatkem 100 Kč. Tento správní poplatek bude vybírán při
převzetí OP.
Vydání OP po dovršení 15 let věku občana:
- pokud má občan trvalý pobytu na území České republiky a nemá OP, je povinen
požádat o jeho vydání po dovršení 15 let, nejpozději však do 30 dnů ode dne, kdy dosáhl věku
15 let.
Některé změny spojené s novelou zákona o cestovních dokladech (dále CP) účinné od
01.01.2016:
Podat žádost o vydání CP a převzít vyhotovený CP bude možné na kterémkoliv obecním úřadu
obce s rozšířenou působností:
- vydávajícím úřadem uvedeným na dokladu bude ten obecní úřad obce s rozšířenou
působností, u kterého občan požádal o vydání CP. V případě, kdy občan při podání žádosti
sdělí, že si přeje převzít CP na jiném úřadu, bude převzetí CP zpoplatněno správním poplatkem
ve výši 100 Kč. Tento správní poplatek bude vybírán při převzetí CP.
Občanům, kteří potřebují urychleně vycestovat do zahraničí, se na žádost vydá ve lhůtě do 6
pracovních dnů cestovní pas s biometrickými údaji s platností na 10 let, občanům mladším 15
let s dobou platnosti na 5 let:
- v tomto případě bude možné hotový doklad převzít pouze v místě podání žádosti.
Správní poplatek za vydání CP s biometrickými údaji ve lhůtě do 6 pracovních dnů činí 4000 Kč,
pro občany mladší 15 let 2000 Kč. Zároveň se zrušuje vydávání CP bez biometrických údajů ve
zkrácené lhůtě do 15 dnů s dobou platnosti na 6 měsíců.
Máte evidovánu adresu trvalého pobytu na adrese sídla ohlašovny (tzv. úřední pobyt)?
Od 01.01.2016 jsou pro Vás ukládána oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením na
ohlašovně, v jejímž správním obvodu máte hlášen trvalý pobyt.
Uložením oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením na vhodném místě v sídle ohlašovny
jsou po uplynutí lhůty deseti dnů splněny podmínky fikce doručení; desátým dnem se považuje
písemnost za doručenou.
Upozorňujeme, že i nepřevzatá písemnost nabude právní moci a stane se tak vykonatelnou.
Nevyzvednutí písemnosti adresátem neznamená, že po adresátovi nikdo nic nemůže chtít,
protože o tom nebyl srozuměn.
Řízení pokračuje dál! Nepřevzetím pošty je možné promeškat např. lhůtu na odvolání a
poškodit takovýmto chováním pouze vlastní osobu.

Informace z knihovny
Naše knihovna, která je umístěna v přístavbě budovy obecního úřadu vedle místnosti klubu
důchodců, má registrováno celkem 120 čtenářů, z toho je 42 ve věku do 15 let.
Fyzické návštěvy za r. 2015:
čtenáři do 15 let
288
čtenáři nad 15 let
716
využití internetu
80
Celkem
1 084
Výpůjčky:
- naučná literatura dospělým uživatelům
78
- krásná literatura dospělým uživatelům
2 570
- naučná literatura dětem
59
- krásná literatura dětem
263
- periodika
428
Celkem
3 398
Chtěl bych poděkovat všem návštěvníkům knihovny za jejich častou návštěvnost a také za jejich
dary knih, kterými rozšířili náš výpůjční fond: J. Němec, Z. Matoušková, T. Šrámková, B.
Kovářová, E. Kahánková, J. Piskoř, S. Kuchařová, I. Rozumková, M. Kubalec, I. Mechlová, J.
Bjaček, V. Petr.
Knihovna je otevřena každé úterý, vždy v době od 12:00 do 17:00 hodin.
Jiří Vraspír, knihovník

Misijní klubko – Děti pomáhají dětem
Dovolte malé ohlédnutí za loňským rokem. Doposud jsme vytvářeli
výrobky převážně z vlastních a darovaných materiálů a proto si
nesmírně vážíme toho, že nám obec Tichá v roce 2015 přispěla částkou
5.500,- korun. Díky tomuto finančnímu daru jsme mohli vyzkoušet nové
způsoby ručních prací.
Snahu dětí i některých maminek, které chtějí pomáhat a dělají to rády
skrze aktivity Misijního klubka, ocenili návštěvníci jarmarků. Celkem
jsme jich v roce 2015 uspořádali šest, ten poslední se uskutečnil 20.
prosince na Živém betlému.
Prodejem výrobků jsme získali celkem 26.696,- korun, které byly odeslány
prostřednictvím Papežských misijních děl na konkrétní účel pomoci dětem.
Děkujeme za vaši přízeň a těšíme se na vás na některém z letošních jarmarků.

Zprávičky ze školy
K zápisu do 1. ročníku základní školy, který se konal v lednu, se dostavilo 24
dětí. Z toho rodiče pěti dětí požádali o odklad školní docházky. Předškoláci a
jejich rodiče mají opět možnost zapojit se do projektu Předškolákem v pohodě
v těchto termínech: 15.3., 12.4., 10.5. a 8.6.2016. Více se o jednotlivých lekcích
dozvíte na webových stránkách školy.
V sobotu 16. ledna vystoupil náš pěvecký sbor Tichavjánek pod vedením paní
učitelky Lucie Dobiášové na II. Novoročním koncertu, který se konal v aule
Gymnázia a SPŠEI ve Frenštátě pod Radhoštěm. Dále se zde představil dětský
pěvecký sbor Jitřenka z Nového Jičína, Pěvecké sdružení Echo z Frýdlantu nad
Ostravicí a orchestr ZUŠ Nový Jičín Boom Bang Band. Naši malí zpěváčci získali
za své milé a zároveň náročné vystoupení obdiv a upřímný potlesk. Všem
vystupujícím patří poděkování za příjemný kulturní zážitek.
Ve čtvrtek 28. ledna
před
rozdáním
vysvědčení
se
žáci
školy
a
někteří
předškoláci z mateřské
školy
utkali
ve
švihadlovém turnaji.
Skákat po dobu dvou
minut přes švihadlo se
zdá jednoduché. Ale
děti, které vysedávání u
počítače nebo před
televizí, nekompenzují nějakou sportovní aktivitou, jsou po 2 minutách velmi
unavené. Letos jsme tento turnaj pořádali již po osmé a s radostí konstatujeme, že
takových dětí ubylo. Fyzická zdatnost žáků se zlepšila také aktivní účastí školy v
projektu Olympijský víceboj v rámci kampaně Česko sportuje. Nicméně dvě
hodiny tělesné výchovy mají jen nepatrný vliv na fyzickou zdatnost dětí. Největší
prostor k sportovním aktivitám mohou svým dětem vytvořit jejich rodiče.
Mgr. Ilona Hrdá, ředitelka školy

Výtěžek „Tříkrálové sbírky“ v naší obci:
46 203 Kč
Děkujeme všem štědrým dárcům
a také koledníkům.

Hasičský kroužek
Práce s mládeží v r. 2015 navázala na úspěšný předchozí tréninkový režim. Každý týden
se scházeli zájemci ve čtvrtek odpoledne. Postupem roku přicházely další děti, převážně
předškolního věku, snahu zapojit se aktivně projevilo nakonec celkem 29 dětí. Tréninky
probíhaly za vhodného počasí na fotbalovém hřišti, od podzimu v kulturním domě, díky
vstřícnosti obce.
V loňském roce se děti zúčastnily pěti soutěží. Po třech menších neúspěších v okolí
(Mořkov, Veřovice, Bordovice) zažili naši mladší žáci úspěch doma, vybojovali
vynikající 3. místo 27.6. na druhém ročníku soutěže O pohár starosty sboru – v rámci
oslav 125. výročí založení našeho SDH, soutěž byla výborně připravena našimi dospělými
členy. Zde svou závodní radost zažili poprvé na veřejnosti naši benjamínci. Na tento
úspěch navázali naši mladí závodníci 6.9. ve Frenštátě p. Radh. Na okrskové soutěži za
účasti šesti sborů obsadili starší žáci ve štafetě i požárním útoku 4. místo, mladší
vybojovali vysněný pohár za 3. místo. Milým překvapením pro přítomné dospělé byl
výkon našich benjamínků. Navíc jsme s dětmi předvedli ukázkové útoky pro veřejnost na
návsi v rámci oslav výročí sboru a na hřišti při Dni obce.
Vedoucí kroužku připravili pro své svěřence i akce k prohloubení znalostí, např. stezku
odvahy s nocováním v hasičárně. V prosinci oživil trénink čert, před Vánoci přišly děti
s rodiči do klubovny ozdobit stromek,
pobesedovat a jako dárek každý dostal klubový
odznak a byly předány soutěžní dresy.
20 dresů a 10 tepláků bylo zakoupeno díky
místním soukromým sponzorům (Auto Havel,
Restaurace
Fojtství,
František
Žáček,
Kovovýroba Miroslav Hopp, IZO Trade,
SVOSR,
ALS
Agro
Sedlnice,
JRX
Automation, Restaurace U Adamce) a zbývající
částka byla uhrazena z příjmu našeho sboru.
Naši malí reprezentanti již nebudou závidět
lehké, moderní soupravy okolním družstvům.
Pravidelné trénování přináší své ovoce, hlavně
díky pochopení a přízni rodičů dětí, ale
vyzdvihněme trpělivost, snahu a obětavost
trenérů: Zbyněk Knoll, Milan Kocián, Radim
Kovář, Stanislav Kurečka, Stanislav Šrámek ml.
a Stanislav Štefek. Všem jmenovaným, také
rodičům dětí i dalším, kteří pomáhají naší práci,
děkujeme a věříme, že dobrá příprava se
prokáže na závodech již v březnu.

Farní okénko
Každé období církevního roku má svůj význam.
Velikonoce, ale mají ten největší, mají v sobě
totiž
úžasnou
sílu
nového
života
zmrtvýchvstání, která do nás vlévá nový
věčný život.
Síla Velikonoc tedy spočívá v tajemství
vzkříšení Ježíšova, které nelze s ničím jiným
porovnávat. Ne s narozením, které je jenom na chvíli, a ještě tolik
zkoušek toho narozeného čeká, podle nichž se pozná, zda bude žít věčně s
Bohem, nebo jeho život bude věčné prokletí. A už vůbec ne s probouzením
přírody - svátkem jara, jež tolik lidí o Velikonocích právě slaví.
O Velikonocích má naplňovat naše srdce velikonoční radost z Ježíšova
vítězství nad smrtí a hříchem a současně v nás má růst naděje, že i nám se
může stát něco podobného co Ježíšovi, i přes všechny ty naše prohrané
boje. K tomu jsou nám právě povzbuzením i slova z Písma svatého:
„vždyť pro svoje spojení s Kristem všichni budou povoláni k životu a
jestliže
jsme
s
Kristem
zemřeli,
budeme
s
ním
také
žít“.
Toto je náš jasný směr a jasný cíl života, našeho snažení. Je to pevný bod,
z něhož se máme neustále dívat na skutečnost světa i svého života, i když
máme problém ve vytrvalosti v životě z víry a přesvědčivosti našeho
jednání.
I tyto Velikonoce nám nabízejí víc než radostné aleluja těch druhých,
nebo pomíjivé radovánky úplně jiného druhu, než duchovního - ukazují
nám všem cestu k dalším osobním setkáním a setkáváním s živým
zmrtvýchvstalým Ježíšem a dávají nám jasnou orientaci, vzpruhu, i
naději.
Velikonoční bohoslužby a obřady:
20.3.2016
KVĚTNÁ NEDĚLE
24.3. 2016
ZELENÝ ČTVRTEK
25.3. 2016
VELKÝ PÁTEK
26.3. 2016
BÍLÁ SOBOTA
27.3. 2016
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
28.3. 2016
PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ

10:00
16:00
16:00
19:00
10:00
10:00
P. Miroslav Horňák

ČESKÝ ZÁPAS OSLAVIL 120 LET
V pátek 11. prosince 2015 se v kinosále kongresového
centra Dlabačov v Praze uskutečnil slavnostní večer u
příležitosti 120 let českého zápasu. Svaz zápasu ČR, který
celý večer uspořádal, v rámci programu vyznamenal celou
řadu zasloužilých a úspěšných zápasníků a zápasnic, ale
také trenérů, rozhodčích a funkcionářů. Vyhlášen byl také nejlepší zápasník a
nejlepší zápasnice roku 2015. Ocenění za přínos českému sportu od České unie
sportu převzalo 17 zápasníků, trenérů, rozhodčích a funkcionářů, a jako zlatý
hřeb večera byli oceněni Českým olympijským výborem 4 medailisté z
olympijských her, kteří své ocenění převzali přímo z rukou předsedy ČOV
Jiřího Kejvala. Celý slavnostní večer moderoval sportovní reportér ČT Petr
Kubásek a pozvání na tuto událost neodmítly osobnosti jako judista Lukáš
Krpálek či herec a bývalý zápasník Zdeněk Srstka.
Na tomto slavnostním galavečeru převzal z rukou předsedy SZČR Bela Svitka

ocenění ZASLOUŽILÝ TRENÉR pan Zdeněk Liška.

www.fotbalticha.cz
Vážení sportovní přátelé,
zimní přípravné období před startem jarní části soutěže je v plném proudu, a my Vám přinašíme
informace a výsledky z přípravy našeho “A“ mužstva. Své zimní turnaje odehrají také naši nejmenší
fotbalisté, o jejich výsledcích Vás budeme informovat na našem klubovém webu.

Zimní příprava - Muži “A“
Dobratice – Tichá
1:3 (Branky Tiché: Fojtík, Petřík, Fajčák)
Bartošovice – Tichá 1:1 (Branka Tiché: Petřík)
Ještě budou odehrány zápasy:
Sobota 05.03.2016
16:00
Sobota 12.03.2016
16:00
Neděle 20.03.2016
16:00

FK Vigantice vs.TICHÁ (UT Rožnov p.R.)
FINSTAL Lučina vs.TICHÁ (UT Frýdek-Místek)
TICHÁ vs. SK Brušperk (UT Frýdek-Místek)

Rozhovor s trenérem “A“ mužstva
René Bača: Hráči, kteří na sobě nebudou chtít pracovat, v kádru nebudou.
Tiché odstartovala zimní příprava. Jak moc jste se už po přestávce těšil do práce?
Kdo mě zná, tak ví, že zima není mým oblíbeným obdobím. Přestávka byla na můj vkus poměrně dlouhá.
Do práce jsem se těšil, neboť ta takřka každodenní práce s hráči už mi chyběla.
Jaký byl průběh prvního tréninku a kolik hráčů jej absolvovalo?
Úvodního tréninku se zúčastnilo třináct kluků a někteří dorostenci. Trénink byl spíš informativní. Hráčům
byl představen plán přípravy, vize klubu a podobné věci. S nabíráním fyzické kondice jsme začali v úterý
26. ledna 2016.
Jaká bude náplň zimní přípravy?
Společně budeme trénovat třikrát týdně. Nejprve budou hráči nabírat 'kyslík' a fyzickou kondici. Jeden
den v týdnu bude trénink zaměřen na silovou stránku a práci s míčem. Zde máme rezervy. Zimní přípravu
plánujeme zpestřit taktéž aerobikem či spinningem.
Na co budete v rámci zimní přípravy klást největší důraz?
Největší důraz budeme klást na fyzickou připravenost. Když jsem se do Tiché vracel, hráči byli v
katastrofálním stavu. Byli kondičně zanedbaní a je třeba to do nich zase dostat. Někteří jsou prostě jen
pohodlní, což musíme změnit. Ti, kteří na sobě nebudou chtít pracovat, v kádru nebudou.
Během zimní přípravy sehrajete šest utkání, z toho hned pět proti týmům ze stejné nebo vyšší
soutěže. Co od těchto zápasů očekáváte?
Abychom měli představu, jak na tom opravdu jsme, tak se musíme měřit buď se stejně kvalitními nebo
lepšími celky. Co se týče soupeřů, jsem se skladbou letošní zimní přípravy spokojen.
Rozpis jarní části – Muži “A“
Neděle 27.03.2016
Neděle 03.04.2016
Neděle 10.04.2016
Neděle 17.04.2016
Neděle 24.04.2016
Neděle 01.05.2016
Neděle 08.05.2016
Neděle 15.05.2016
Sobota 21.05.2016
Neděle 29.05.2016
Sobota 04.06.2016
Neděle 12.06.2016
Sobota 18.06.2016

15:00
15:30
15:30
16:00
16:00
16:30
16:30
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

Jistebník - Tichá
Tichá - Bordovice
Spálov - Tichá
Tichá - Hukvaldy
Kateřinice - Tichá
Tichá - Starý Jičín
Kozlovice - Tichá
Tichá - Mořkov
Kopřivnice - Tichá
Tichá - Libhošť
Odry - Tichá
Tichá - Jeseník n.O.
Vlčovice/Mniší – Tichá

Ostatní rozpisy našich mužstev naleznete na webu www.fotbalticha.cz

IV. Fotbalový ples 2016
Sobota 20. února patřila našemu již IV. Fotbalovému plesu a my touto cestou děkujeme všem, kdo se jej
zúčastnili. Doufáme, že se Vám ples líbil a užili jste si jej.
Děkujeme také všem partnerům plesu, bez kterých by to nešlo, a těšíme se na Vás opět za dva roky.
Menší ukázky z vystoupení naleznete na našem facebookovém profilu TJ Sokol Tichá.
Výbor TJ Sokol Tichá

V kulturním domě Tichá se konal již 19. ročník akce
Tichavský Tuleň, pořádané Techtle-Mechtle, hnutím za
přirozenější vztahy, z.s. Akce se zúčastnilo více než 250 lidí, kteří se
sjeli z celé republiky. Je škoda, že přišlo relativně málo Tichavjanů
a doufáme, že jejich počet bude v příštích letech stoupat.
S přednáškami začali Kneblovi prezentací z rodinného putování po
rumunských horách, čímž se snažili ukázat, že není problém cestovat
i s malými dětmi.
Posluchače poté okouzlila slezská písničkářka Beata Bocek se svým švédským přítelem
Christofferem energickým uměním ovládnout několik nástrojů, často najednou. Následovalo
promítání Jiřího Nováka z Trojanovic, který se více než 15 let zabývá mizejícím světem
přírodních kmenů Afriky, Nové Guiney, Asie a dalších. Největší aplaus sklidil bezpochyby
Dalibor Carbol, který nás na svém padáku vzal kolem několika osmitisícovek a svým
vypravěčským umem nadchl celý sál. Následoval koncert alternativního folku kapely Cirkus
Cermaque. Pravděpodobně nejvzdálenějším hostem na Tuleňu vůbec byl Jono Bono, muzikant z
Nového Zélandu, který rozvlnil návštěvníky exotickými rytmy.
Návštěvníci zde mohli nalézt informační nástěnku o rzi hrušňové, která ničí hrušně, jelikož si lidé
stále masověji vysazují okrasné nepůvodní jalovce (čínský a chvojka), na kterých rez přezimuje.
Dětský koutek velice ocenily rodiny s dětmi, kde se o výtvarný program postaral dětský lesní
klub Na Pasece Trojanovice, dále si zde mohly zahrát stolní fotbal, hokej, ping-pong, trénovat
hod na cíl nebo si stavět ze stavebnice. Později si děti samy zorganizovaly přednášku o
počítačové hře Minecraft. V jídelních přestávkách si mohly zatančit na různé písničky s
muzikantkou Meluzínou.
K jídlu se podávaly dva druhy domácí polévky z biozeleniny, jablka, čerstvý mošt, domácí zelí a
pohoštění, které přinesli sami návštěvníci. Tradičně se na akci nepodával žádný alkohol, což
ovšem zábavě nevadilo - tančilo, hrálo a povídalo se do ranních hodin.
V neděli se zájemci sešli u splavu pod kostelíčkem, aby si vyzkoušeli přejít kládu přes zamrzlý
potok a vzdát hold otužilectví podle nestora přežití v drsné přírodě Jardy Pavlíčka.
Pavel Knebl

Zlatou medaili prof. MUDr. J. Janského
za 40 bezpříspěvkových odběrů krve obdržela
dne 7.12.2015 na Magistrátu města Ostravy
p. Zuzana K o c i á n o v á

Jubilea a výročí

2016

1866 před 150 léty založil v Tiché frenštátský rodák Josef Parma továrnu
s ručními stavy.
1926 dokončeno přeložení toku Tichávky na dolním konci v délce 670 m. Hodnota
díla 212 719 Kč, ve vlastní režii obce (stát 85 000 Kč, země Moravskoslezská
20 000Kč, zbytek rovným dílem obec a komise silniční z Frenštátu).
10.1.1986 uplyne 30 let od úmrtí a 23.9.1901 115 let od narození básníka
Jaroslava Seiferta. Laureáta Nobelovy ceny za literaturu. V letech 1949-55
jezdil na letní pobyty do Frenštátu, zavítal i do Tiché a své dojmy pak
prezentoval básní „V tichavském kostele“.
9.2.2001
uplyne 15
účastníka 2. sv. války

let od úmrtí Mojmíra Genzera (*19.8.1923
v řadách 311. bombardovací perutě RAF.

Tichá)

25.2.1976 uplyne 40 let od úmrtí Františka Horečky (*25.3.1894 Frenštát),
kulturní pracovník, básník a spisovatel. Působil jako učitel v Kunčicích,
Tiché (podílel se na založení Sokola) a ve Frenštátě. Do literatury vstoupil
básnickou sbírkou Drsný živel (1915), po níž následovaly povídky, pohádky a
romány, románová kronika Ševci (později přepracovaná s názvem Třínožka s
vavřínem), zápisky z 1. světové války Za pět minut dvanáct, divadelní hry i
sbírky básní. Byl jedním ze zakladatelů výtvarné skupiny Koliba, autorem
akvarelů a jiných výtvarných děl, napsal monografii Břetislava Bartoše,
malíře národní tradice, byl iniciátorem Krajinské výstavy moravskoslezského
Pobeskydí ve Frenštátě (1934).
26.4.1901 uplyne 115 let od narození a 6.7.1980 35 let od úmrtí Josefa
Štefka, básníka a výtvarníka. Od mládí žil a pracoval ve Frenštátě. Nebylo mu
dopřáno, aby vystudoval, ale i tak vytvořil pozoruhodné dílo. Vytvořil
typické písmo, které doprovází jeho ilustrace, inspirované lidovou poezií
Valašska. Je také tvůrcem nového typu architektury, kterými jsou jeho
zvoničky na Kopané a pod Javorníkem. V linorytech a v poezii vyjadřuje lásku
k rodnému kraji. V edici Ve stínu Radhoště vyšel v roce 1934 soubor jeho
linorytů Z pod hor… V roce 1971 vyšla sbírka veršů s vlastními kresbami
Zpěvy rodného kraje. Jeho texty „Pod Radhoštěm“, „Co sa s tebú, synku, co sa
s tebú stalo?“,
„Moravěnko, zemi rodná!“ a „Kopanská zvonička“ zhudebnil
Jaroslav Křička. Této cti se dostalo Josefu Štefkovi, lidovému umělci,
básníkovi, národopisnému pracovníku a věrnému synu beskydských hor jistě
právem.
21.6.1966 provedena exhumace členů rodiny továrníka Alberta Reisera
(*13.4.1846, +3.3.1892)– švýcarského Němce, jeho manželky Emilie (*1849,
+7.1.1897) a synů Oskara (*2.5.1873, +13.11.1849) a Alfreda
(*26.10.1877
+11.2.1916) - příborský továrník a akcionář mnoha továren v severních
Čechách,
zeť Leopolda Parmy
(manželka Štěpánka), postavil pletárnu na
hranici Frenštátu v areálu bývalé Loany.
“Všichni uvedení odpočívali na hřbitově sv. Františka v Příboře a byli
převezeni do obce Tiché, kde jejich pozůstatky byly uloženy v rodinné hrobce.
Uvedení byli majiteli pletárny punčoch v Klokočově (Loana), byli to němečtí
podnikatelé, kteří kromě vykořisťování našich děvčat a žen, podíleli se v
úsilí poněmčovat naše město“ (z příborské kroniky).

25.6.1856 uplyne 160 let od narození (Příbor) a 24.1.1926 90 let od úmrtí
(Niederndorf, Rakousko) Josefa Wischniowského, malíře žánrů, podobizen,
krajin. Vystavoval ve Vídni, Berlíně, Brně. Povolání – armádní důstojník. Je
autorem stropní malby v obřadní síni našeho obecního úřadu (1890).
25.7.1966

uplyne 50 let od velké povodně, která postihla naší obec.

16.9.1986 uplyne 30 let od tragické smrti P. Miroslava Janáka. Osudnou se mu
stala oprava zatékající střechy kostela Zvěstování Panně Marii na Špičáku
v Chyši. Za deště se snažil závadu odstranit, uklouzl a z 10 metrů dopadl na
náhrobní kámen a byl na místě mrtev. Při dokončení rekonstrukce kostela sv.
Petra a Pavla v roce 1994 uvedl Žlutický zpravodaj poděkování městské rady:
„Trvalo to léta, stálo přemnoho peněz a spousty práce. Na počátku díla stal
kněz, dělník, záchranář památek v jedné osobě, skvělý člověk pan farář
Janák“.
28.9.1916
uplyne 100 let od narození ing. Jana Žáčka (+22.3.1990 Mladá
Boleslav), mladoboleslavský karosář. Přešel na pontonový tvar karosérie.
Poněkud bižuterní přední čela a hranaté tvary vedly k nelichotivé přezdívce
Žáčkovy boudy, karosérie sedanů i kombi však již byly výrazně tužší a
trvanlivější (Š 720-I, 1968-1969).
30.9.1891 uplyne 125 let od narození Leopolda Parmy, malíře, grafika a
fotografa, vystudoval učitelský ústav v Příboře a učil na různých školách. Na
Ostravici v létech 1914 – 1936. Vynikl jako dřevořezbář, jako malíř používal
pastely a olejomalby. Věnoval se umělecké fotografii, umělecké scénografii.
Ve svých malířských a grafických pracích zobrazoval rodné Valašsko. Dostal
přízvisko „kronikář Beskyd“. Ilustroval také dílo Petra Bezruče. Aktivně
působil při kulturních a společenských akcích v obci Ostravice, po osvobození
se stal prvním prozatímním předsedou MNV. Leopold Parma patří k významným
osobnostem beskydského kraje. Vlastní pílí, snahou a talentem se vypracoval
na uznávaného umělce v regionu. Zemřel 30. 9.1968 v Brně.
18.10.1891
uplyne 125 let od narození P. Aloise Hlaváče (Staříč), děkan,
kons. rada a farář v Tiché, zemřel 27.12.1957 v Tiché.
5.12.1976 uplyne 40 let od posvěcení nového kostela sv. Mikuláše, výstavba
1967-1976,
dílo
architekta
Lubomíra
Šlapety (*9.12.1908 Místek,
+11.4.1983 Olomouc) a tichavských rukou. Byl téměř zázrak, že mu bylo
dovoleno postavit kostel (autor byl kvůli svým postojům po únoru 1948
vyloučen ze svazu architektů ČSR – tím mu byla znemožněna soukromá činnost).
V roce 1963 dostal nabídku spolupráce s Hansem Sharounem. Po třech letech
čekání mohl vycestovat do Západního Německa. V ateliéru svého učitele
Sharouna pracoval na projektu tichavského kostela, který je uznáván jako
kvalitní práce. Zmínka se dostala i do knihy Architektura 60. Let „Zlatá
šedesátá léta“ v české architektuře 20. století, z které pochází následující
citace:
Mezi mimořádné sakrální novostavby se řadí objekt kostela sv. Mikuláše
v Tiché. Velké téma německého architekta H. Scharouna – amfiteatrální prostor
– bylo jeho někdejším žákem L. Šlapetou originálně uzpůsobeno pro sakrální
objekt (dispozice zde není longituální (podélná), ale centrální, a to podél
příčné osy“). Výsledkem je stavba nepochybně mimořádná, a to jak půdorysem,
tak výslednou architektonickou hodnotou interiéru i exteriéru, a přitom i
plně odpovídající požadavkům obnovené liturgie.

…z Hlasů frenštátského muzea….
PĚT GENERACÍ TICHAVSKÉ RODINY PARMŮ – FOJTŮ, STATKÁŘŮ A TOVÁRNÍKŮ.

Řekne-li se Parma, snad každému „Tichavjanovi“ se něco vybaví – pomístní název Parmovice,
bývalý Parmův rybník, hospoda Na Fojtství, Parmova hrobka či Parmovy vily …
Parmovi byli se 143 hektary polností největšími statkáři na dědině, patřila jim cihelna, postavili
několik vil a kromě toho provozovali v Tiché dvě továrny – tkalcovnu a přádelnu. Jejich
bohatství dokládá např. i skutečnost, že v roce 1926 bylo v Tiché šest aut, z nich pět patřilo
rodině Parmových. Zejména na konci 19. a v první polovině 20. století výrazně ovlivňovali
hospodářský, politický, společenský i kulturní život obce.
Už navždy zřejmě zůstane opředeno tajemstvím, proč se 28.3.1821 rozhodl frenštátský zahradník
a tkadlec Jan Parma (20.6.1765 – 19.10.1837) koupit od fojta Josefa Vojtka zadlužené erbovní (
dědičné) tichavské fojtství se vším příslušenstvím, tj. polnostmi, loukami, pastvisky a mlýnem
(č.3) za 12 000 zlatých.
Ukázka článku o historii Parmů v Tiché od Stanislavy Kovářové, který vyšel v Hlasech
frenštátského muzea. K dostání v Muzeu Frenštát p.R., cena 80,-Kč.
Vratislav Zeman

24 hodin na Lysé hoře
O víkendu 23. - 24. ledna proběhl již 5. ročník zimního horského
maratonu. Trasu závodu tvoří okruh, který začíná na Sepetné v
Ostravici, vede přes vrchol Lysé hory a končí opět v Ostravici na
Sepetné. Okruh měřil 12 km a závodníci při něm vystoupali 800
výškových metrů. Úkol závodníků byl za 24 hodin zdolat daný okruh
co nejvícekrát.
Závod odstartoval v sobotu v 11 hodin dopoledne a na start závodu
se postavilo 995 závodníku jak z řad jednotlivců tak dvojic. Závod
jednotlivců byl vyhlášen jako otevřené mistrovství ČR a vítězem
se stal Petr Žákovský, který za 24 hodin dokázal Lysou horu
zdolat 13 krát.
Já osobně jsem se společně s Nikolou Markovou z Frenštátu zúčastnil závodu dvojic. Naše
účast byla v tomto závodě pro nás oba premiérou, a tak jsme se do toho v plném očekávání
vrhli. Týden před startem začalo sněžit, a tak v den závodu byly hory plné sněhu, na vrcholu
Lysé hory dokonce 50 cm sněhu. V noční fázi závodu začalo sněžit, teploty se na vrcholu
pohybovaly okolo minus 12 stupňů s 99% vlhkostí a vše ještě umocňoval nárazový vítr.
Společnými silami jsme v neděli krátce po deváté hodině ráno uzavřeli 11 okruh a ve své
kategorii jsme obsadili 6. místo.
Byla to pro nás určitě dobrá zkušenost do budoucna s tímto typem závodu a oba dva jsme si ho
užili naplno a těšíme se na další ročník.
Martin Badač

J U B I L A N T I:
Srdečné blahopřání – pevné zdraví, spokojenost a pohodu - všem
jubilantům
dožívajícím se významných životních výročí v měsících
březnu a dubnu 2016.
70 let

Jiří Jurek
Alois Mičulek

75 let

Jiří Polášek

85 let

Olga Bordovská

86 let

Štěpánka Adamcová

87 let

Josef Adamec

88 let

Jaroslav Slanina
Marie Stanečková
Anděla Kociánová
Emilie Černošková

89 let

Žofie Vaňková

93 let

Gertruda Adamcová

Smaragdovou svatbu – 55 let manželství - oslavili
Vlasta a Josef

Havlovi

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

Akce v kulturním domě v Tiché:
12.03.2016

Filmový den

- komise pro kulturu a historii

18.03.2016

Pohádka pro děti

- myška Klárka a veverka Terka
- Unie rodičů při ZŠ a MŠ Tichá

22.04.2016

Seniorské odpoledne - od 15 hodin
- klub důchodců s komisí kulturní
- hudba p. Holub

23.04.2016

Postel pro anděla

- hraje Divadelní společnost Kozlovice
- komise pro kulturu a historii

Volně pobíhající

psi……

Upozorňujeme občany, že chov zvířat v zájmovém
chovu podléhá mimo jiné zákonu na ochranu
zvířat proti týrání č. 246/1992 Sb., kde jsou
stanoveny podmínky, které chovatel musí při
chovu
zvířat
splňovat.
Samozřejmostí
je
zajistit
prostor
výběh
tak,
aby
byl
ohraničený a zvířata nebyla vystavována různým
vlivům a stresům z okolí. Z toho vyplývá mít
zvířectvo v ohraničeném výběhu se zabezpečením
proti úniku.
V opačném případě se vystavujete i postihům dle
zákonů o obcích, pozemních komunikacích a
jiných. Je nutné zdůraznit v případě nedodržení
výše uvedeného, že může dojít ke způsobení
škody na cizím majetku či na zdraví, kdy
viníkem je majitel zvířat, jež neučinil řádné opatření proti úniku
zvířat. Zákon na ochranu zvířat proti týrání taktéž nedovoluje volný
pohyb psů. Odchyt toulavých psů zajišťuje Městská Policie Frenštát
p.R., kdy náklady s tím spojené jsou následně vymáhány po majiteli
zatoulaného psa.
Samozřejmostí ze strany průvodců psa by taktéž měl být úklid psích
exkrementů na veřejných prostranstvích po jejich mazlíčcích.

KOVANÉ PLOTY
www.ploty-ostrava.cz

Stavíme ploty na klíč
 Pletivové ploty, svařované sítě
 Betonové ploty
 Kované ploty
 Živé ploty – túje na živý plot
 Garážová vrata – www.vrata-ostrava.cz

www.PLOTY-OSTRAVA.CZ
Tel.: 722 550 000




 Diakonie Broumov,
 sociální družstvo
 Více na www: diakoniebroumov.org, www.facebook.com/broumovdiakonie

VYHLAŠUJE

 SBĚR POUŽITÉHO OŠACENÍ













Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené
Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
Obuv – veškerou nepoškozenou
Hračky – nepoškozené a kompletní
Peří, péřové přikrývky a polštáře
Menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční
Knihy

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
 ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických důvodů
 nábytek
 znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční :
29.03.2016
9 - 11
14 - 18 hod
30.03.2016
9 - 11
14 - 18 hod
31.03.2016
14 - 16 hod
Kulturní dům v Tiché – šatna u vstupu
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily
transportem.
Bližší informace Vám rádi sdělíme: tel. : 491 524 342, 224 316 800
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